บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
บริษัท ซีลิค คอร์พ จากัด (มหาชน) (Selic Corp Public Company Limited) (“บริษัท” หรือ “Selic”) ดาเนินธุรกิจ
เป็ น ผู้ ผ ลิ ต และจ าหน่ า ย รวมทั้ ง วิ จั ย และพั ฒ นากาวอุ ต สาหกรรม (Adhesive, Specialty and High Performance
Adhesive) เพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ กว่า 27 ประเทศทั่วโลก โดยมีฐานลูกค้าทั้งในอาเซียน เอเชียใต้
แอฟริ ก า ยุ โรป อเมริ ก าใต้ รวมถึ ง ออสเตรเลี ย -นิ ว ซี แ ลนด์ ภายใต้ ต ราสิ น ค้ า ต่ า งๆ เช่ น VEGAMELT, INTENSITY,
MINERVA, TORA, ICETECH, DELTABOND, WORLD, ZICCO, RHINO, TUFF KIT เป็นต้น ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่แห
ลายในอุ ต สาหกรรมกาวทั้ งในประเทศและต่ า งประเทศ โดยบริ ษั ท มี สัด ส่ ว นรายได้ ก ารจ าหน่ า ยสิ น ค้ าในประเทศต่ อ
ต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80 : 20 ของรายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม แยกตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และลักษณะการใช้งาน ดังนี้
1. ผลิตภัณ ฑ์ กาว Solvent (Solvent Based Adhesive) เป็นกาวที่อยู่ในสถานะของเหลว ใช้ตัวทาละลายประเภท
Solvent ในกลุ่ ม ของน้ ามั น หรือทิ น เนอร์ เป็ น ตั วท าละลาย สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ ใช้ งานได้
ทั่วไปในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง รองเท้า ตกแต่งยานยนต์ ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์
และงานไม้ทั่วไป เป็นต้น
2. ผลิตภัณฑ์กาวน้า (Water Based Adhesive) เป็นผลิตภัณฑ์กาวสังเคราะห์และใช้น้าเป็นตัวทาละลาย ทาให้กาว
มีสภาพเป็นของเหลว ใช้งานง่าย และเหมาะกับชิ้นงานที่หลากหลาย เช่น กระดาษ, แผ่นฟอยล์, แก้ว, แผ่น PVC
และโลหะ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าวน้ าสามารถน าไปใช้ ในอุ ต สาหกรรมที่ ห ลากหลาย เช่ น อุ ต สาหกรรมเฟอร์ นิ เจอร์
บรรจุภัณฑ์ พรม งานไม้ ฉลากสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น
3. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าว Hot Melt (Hot Melt Adhesive) หรือ “กาวร้อน” เป็ น กาวที่ มี คุณ ลั กษณะเป็ น ของแข็ง โดยเมื่ อ
ต้องการใช้งานจะต้องนากาว Hot Melt ไปผ่านความร้อนด้วยเครื่องจักรเพื่อให้กาวละลายกลายเป็น ของเหลว
เมื่อเนื้อกาวเย็นตัวลง จะยึดติดวัสดุ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน ผลิตภัณ ฑ์กาว Hot Melt เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้ในหลาย
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมที่มีระบบการติดฉลากสินค้า ด้วยเครื่องจักร หรือระบบบรรจุสินค้าอัตโนมัติ บน
สายพานการผลิต เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และงานไม้ทั่วไป อุตสาหกรรม
อีเล็ก ทรอนิ กส์ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณ ฑ์ สิ่งพิ ม พ์ สินค้ าอุป โภคบริโภค เทปกาว ผ้าอ้อ ม
ผ้าอนามัย และแอสแซมบลี เป็นต้น ผลิตภัณฑ์กาว Hot Melt แบ่งประเภทออกเป็น 3 ประเภทย่อย ตามคุณสมบัติ
ทางเคมีของกาว และการใช้งานของลูกค้า ได้ดังนี้
3.1 ผลิตภัณฑ์กาว High Performance Hot Melt มีลักษณะเฉพาะตัวคือ สามารถคืนรูปเป็นของแข็ง
และหลอมเหลวใหม่ได้เมื่อกาวได้รับความร้อน
3.2 ผลิ ตภั ณ ฑ์ ก าว Pressure Sensitive Adhesive (PSA) มี ลัก ษณะเฉพาะตัวคื อ เนื้ อกาวมี ค วาม
ยืดหยุ่น และมีความเหนียวตลอดเวลาเหมือนสติ๊กเกอร์ สามารถลอก และติดใหม่ได้
3.3 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าว Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR) มี ลัก ษณะเฉพาะตั วคื อ มี ค วาม
แข็งแรงสูง หลังจากที่กาวมีการเซ็ทตัวแล้วจะไม่คืนรูปเป็นของเหลวถึงแม้ว่าจะผ่านความร้อนอีก
ครั้ง
4. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ สินค้าซื้อมาขายไป และการจาหน่ายสารเคมีชนิดต่างๆ เช่น น้ายารองพื้น น้ายาทาความ
สะอาดรถ เคมีอาหาร น้ายาเช็ดล้าง น้ายาทาความสะอาดพื้นผิววัสดุ เคมีเช็ดคราบกาวและสิ่งสกปรก และขี้ผึ้ง
เคลือบผิว เป็นต้น
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บริษัทได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 และ ISO 22000:2005เนื่องจากมีการพัฒนา
มาตรฐานและปรับปรุงการบริหารงานควบคู่ไปกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร และ
ระบบบริห ารความปลอดภั ย ของอาหาร และมาตรฐานระบบการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย OHSAS
18001:2007 รวมถึงได้รับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 และรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
ประเภทบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่ อม ประจาปี 2559 (The Prime Minister’s Industry Award 2016) ซึ่ง
มาตรฐานเหล่านี้สามารถรองรับการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศยุโรป และส่งผลให้รายได้ของบริษัทมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง
2.1 โครงสร้ำงรำยได้ของบริษทั และบริษัทย่อย
2.1.1 โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
งวด 6 เดือนแรก ปี 2559
ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน
ล้ำนบำท
สัดส่วน
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
1. ผลิตภัณฑ์กาว Solvent
422.12 60.49% 420.63 59.92% 312.24 52.63%
161.24
56.31%
2. ผลิตภัณฑ์กาวน้า
25.72
3.69%
20.34
2.90%
20.40
3.44%
13.76
4.81%
3. ผลิตภัณฑ์กาว Hot Melt
89.09 12.77% 124.35 17.72% 143.95 24.26%
74.74
26.10%
4. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
155.92 22.34% 130.82 18.64% 112.50 18.96%
34.42
12.02%
รำยได้จำกกำรขำยรวม 692.85 99.29% 696.14 99.18% 589.09 99.29%
284.16
99.24%
รายได้อื่น
4.97
0.71%
5.79
0.82%
4.19
0.71%
2.18
0.76%
รำยได้รวม 697.82 100.00% 701.93 100.00% 593.28 100.00%
286.34
100.00%
หมายเหตุ : รายได้อื่นของบริษัท ได้แก่ รายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สนิ ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงานของบริษัท รายได้จากการจาหน่ายเศษซาก
เป็นต้น
โครงสร้ำงรำยได้

2.1.2 โครงสร้ำงรำยได้แยกตำมภูมิภำค
โครงสร้ำงรำยได้

ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน

งวด 6 เดือนแรก ปี 2559
ล้ำนบำท
สัดส่วน

รำยได้แยกตำมภูมิภำค
1. รำยได้จำกกำรขำยใน
539.37 77.29% 517.64 73.75% 468.84 79.03%
171.17
59.78%
ประเทศ
2. รำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศ
2.1 ทวีปเอเชีย
87.96 12.61%
87.01 12.39%
80.57 13.58%
56.38
19.69%
2.2 ทวีปแอฟริกา
65.52
9.39%
91.10 12.98%
35.86
6.04%
41.03
14.33%
2.3 ทวีปออสเตรเลีย0.76
0.27%
3.82
0.64%
นิวซีแลนด์
2.4 ทวีปอเมริกา
0.00
0.00%
10.49
3.66%
2.5 ทวีปยุโรป
0.39
0.06%
4.33
1.51%
รวมรายได้จาก
112.99
39.46%
153.48 22.00%
178.5 25.43% 120.25 20.26%
การขายต่างประเทศ
รำยได้จำกกำรขำยรวม 692.85 99.29% 696.14 99.18% 589.09 99.29%
284.16
99.24%
รายได้อื่น
4.97
0.71%
5.79
0.82%
4.19
0.71%
2.18
0.76%
รำยได้รวม 697.82 100.00% 701.93 100.00% 593.28 100.00%
286.34
100.00%
หมายเหตุ :
- รายได้อื่นของบริษัท ได้แก่ รายได้จากการจาหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงานของบริษัท รายได้จากการจาหน่ายเศษซาก เป็นต้น
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- ในปี 2556 – 2558 บริษัทจาหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง คือ บจก.เอส.โอ.เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. นิวส์ อีวีเอ ซึ่งจัดเป็น
รายได้จากการขายในประเทศ ต่อมาในปลายปี 2558 บริษัทดังกล่าวทั้ง 2 บริษัทได้หยุดดาเนินกิจการ ส่งผลให้รายได้จากการขายใน
ประเทศลดลง กอปรกับบริษทั จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเพื่อจัดจาหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ จึงส่งผลให้รายได้จากการขายในต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริกำร
ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริษัทดาเนินกิจการผูผ้ ลิตและจาหน่าย รวมทั้งวิจัยและพัฒนากาวอุตสาหกรรม (Adhesive, Specialty and High
Performance Adhesive)เพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทสามารถแบ่งออกเป็น
4 กลุ่ม แยกตามคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และลักษณะการใช้งาน ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์กำว Solvent (Solvent Based Adhesive)
ผลิตภัณฑ์กาว Solvent อยู่ในสถานะเป็นของเหลวที่มีส่วนผสมของตัวทาละลายประเภท Solvent ใน
กลุ่มของน้ามัน หรือทินเนอร์ โดยสารละลายประเภท Solvent จะละลายส่วนผสมต่าง ๆ ในเนื้อกาวให้เข้ากัน และ
หลังจากที่ทากาวลงบนพื้นผิววัสดุแล้ว สารละลายประเภท Solvent จะระเหยออกไปหมดเหลือแต่เนื้อกาวที่ยึดติด
ชิ้นงาน
ผลิตภัณฑ์กาว Solvent ของบริษัทมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับเคมีที่ผสมเป็น Base กาวที่ทางบริษัท จาหน่าย
เช่น Polychloroprene, Polyurethane, Polystyrene เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่อยู่ในอุตสาหกรรม
ที่หลากหลาย ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง รองเท้า ตกแต่งยานยนต์ ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และงานไม้ทั่วไป เป็น
ต้น
ผลิตภัณฑ์กาว Solvent เป็นกาวที่บริษัทมีประสบการณ์ ในการผลิต และจัดจาหน่ายมากว่า 25 ปี ชื่อ
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรมเครื่องหนัง และรองเท้า ได้แก่ กาวตราลูกโลก (World)
รูปภำพประกอบ
ตรำสินค้ำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ
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2. ผลิตภัณฑ์กำวนำ (Water Based Adhesive)
โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์กาว Solvent มีส่วนผสมของตัวทาละลายที่มีอันตราย เช่น ทินเนอร์ สารละลาย
ในกลุ่มของน้ามัน จึงไม่เหมาะที่จะนาไปใช้กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ทางบริษัทจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์กาว
น้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กาวสังเคราะห์และใช้น้าเป็นตัวทาละลาย ทาให้กาวมีสภาพเป็นของเหลว ใช้งานง่าย และ
เหมาะกับชิ้นงานที่หลากหลาย เช่น กระดาษ แผ่นฟอยล์ แก้ว แผ่น PVC พลาสติกและโลหะ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์
กาวน้าสามารถใช้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์ พรม งานไม้ ฉลาก
สินค้า และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์กาวน้า เป็นผลิตภัณ ฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ ผลิต (Producer) และผู้ใช้สินค้า (End User)
หลักการทางานของผลิตภัณฑ์กาวน้า คือ ผู้ใช้งานจะทากาวลงบนวัสดุที่ต้องการ และประกบชิ้นงานเข้าด้วยกัน
โดยน้าจะเป็นตัวนาเนื้อกาวซึมลงไปในพื้นผิววัสดุ หลังจากนั้นเมื่อส่วนที่เป็นน้าระเหยออกหมด เนื้อกาวจะกลาย
สภาพเป็นฟิล์มแข็ง และยึดติดชิ้นงานที่ประกบกัน
ลักษณะของงานที่นิยมใช้กาวน้า ได้แก่
 งานติดฉลากขวดเครื่องดื่มชูกาลัง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ – ฉลากของสินค้าประเภทนี้เป็นกระดาษ
หรือแผ่นฟอยล์ที่ถูกติดอยู่บนขวดแก้ว ผู้บริโภคจะนาสินค้าไปแช่ในตู้เย็น หรือถังน้าแข็งก่อน ดังนั้น
กาวที่ใช้งานจะต้องทนต่อสภาวะที่ถูกแช่อยู่ในน้า และอุณหภูมิเย็น หรือติดลบได้ โดยไม่ทาให้ฉลาก
หลุดลอกออกมา
รูปภำพประกอบ

ตรำสินค้ำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ

ICETECH

หน้า 2 - 4

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

 งานติดฉลากขวดแก้ว/ขวดพลาสติก – ผลิตภัณฑ์กาวน้า ใช้ในการยึดติดฉลากประเภทกระดาษให้
ติ ด อยู่ บ นขวดแก้ ว /ขวดพลาสติ ก หรือ บรรจุภั ณ ฑ์ ที่ เป็ น พลาสติ ก Polyvinylchloride (PVC) หรือ
Polyethylene terephthalate (PET) ที่มีพื้นผิวเรียบได้ โดยสามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และยา
เช่น ฉลากบนขวดซอสปรุงรส ฉลากบนขวดยา หรือขวดน้าเกลือ เป็นต้น
รูปภำพประกอบ

ตรำสินค้ำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ

DELTABOND

 งานผลิตกล่องบรรจุภัณ ฑ์ – ผลิตภัณ ฑ์กาวน้าสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตกล่อง
บรรจุสินค้าที่ต้องการกล่องบรรจุสินค้าแบบไม่ใช้ลวดเย็บข้างกล่องได้ โดยกาวที่ติดลิ้นกล่องด้านข้าง
จะมีความแข็งแรงเหมือนลวดเย็บ แต่ไม่สร้างความเสียหายต่อสินค้าที่บรรจุในกล่อง
รูปภำพประกอบ

ตรำสินค้ำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ

DELTABOND

 งานผลิตซองเอกสาร ซองจดหมาย – ผลิตภัณฑ์กาวน้าเหมาะกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ หรือผู้ผลิต
สินค้าประเภทซองเอกสาร ซองจดหมาย ซึ่งจะใช้ผลิตภัณฑ์กาวน้าเป็นวัตถุดิบในขั้นตอนการขึ้นรูป
งานทุกจุด ทั้งบริเวณหัวซอง ด้านข้าง และก้นซอง
รูปภำพประกอบ

ตรำสินค้ำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ

DELTABOND

หน้า 2 - 5

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

 งานติดปลายฉลากสินค้าอาหารกระป๋อง – โดยปกติหลังจากใช้ผลิตภัฑณ์กาว Hot Melt ติดฉลาก
กระดาษกับกระป๋องโลหะแล้ว จะใช้ผลิตภัณฑ์กาวน้าติดปลายฉลาก ทีเ่ ป็นกระดาษกับกระดาษเข้า
ด้วยกัน ทาให้ขั้นตอนการติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์กระป๋องในกระบวนการผลิตมีความสมบูรณ์
รูปภำพประกอบ

ตรำสินค้ำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ

DELTABOND

 งานอุตสาหกรรมผลิตกระดาษชาระ – ผลิต ภัณ ฑ์ กาวน้าจะเป็น ตัวยึด ติดระหว่างกระดาษชาระ
กับแกนกระดาษ และติดปลายกระดาษชาระให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
รูปภำพประกอบ

ตรำสินค้ำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ

DELTABOND

 งานวั ตถุ ดิ บ ในการผสมเพื่ อผลิ ตวั สดุ ก่ อสร้า ง –ผลิต ภั ณ ฑ์ ก าวน้ าเป็ น ส่ว นผสมชนิ ด หนึ่งในการ
ขึ้นรูปสินค้า เช่น แผ่นยิปซั่ม แผ่นไม้อัดสาหรับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
รูปภำพประกอบ

ตรำสินค้ำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ

DELTABOND

หน้า 2 - 6

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

3. ผลิตภัณฑ์กำว Hot Melt (Hot Melt Adhesive)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าว Hot Melt หรื อ ที่ เรี ย กกั น ว่ า “กาวร้ อ น” เป็ น กาวที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะเป็ น ของแข็ ง (ที่
อุณหภูมิห้อง) และเมื่อต้องการใช้งานจะต้องนากาว Hot Melt ไปผ่านความร้อนด้วยเครื่องจักร เพื่อให้กาวละลาย
กลายเป็ นของเหลว และฉี ดกาวที่ มีสภาพเป็ น ของเหลวนั้ น ไปยังจุด ที่ต้ อ งการยึ ดติ ด และท าการประกบวัสดุ
ดังกล่าวเข้าด้วยกัน และเมื่อกาวเย็นตัวลง กาวจะกลายเป็นของแข็งอีกครั้ง และยึดติดวัสดุ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน
ผลิตภัณฑ์กาว Hot Melt เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้ในหลาย ๆ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีระบบ
การติดฉลากสินค้าด้วยเครื่องจักร หรือระบบบรรจุสินค้าอัตโนมัติบนสายพานการผลิต เช่น อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เช่น เทปกาว ผ้าอ้อม
ผ้าอนามัย และ ฉลากเป็นต้น นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์กาว Hot Melt ยังถูกใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรม
สิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และงานไม้ทั่วไป อุตสาหกรรมยาสูบ อีกด้วย
ผลิตภัณฑ์กาว Hot Melt ถูกแบ่งประเภทออกเป็น 3 ประเภท ตามคุณสมบัติทางเคมีของกาวได้ ดังนี้
3.1 ผลิตภัณฑ์กาว High Performance Hot Melt – เป็นกาว Hot Melt ประเภทคืนรูป (Thermoplastic)
ที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือ สามารถคืนรูปเป็นของแข็ง และหลอมเหลวใหม่ได้เมื่อกาวได้รับความร้อน
โดยลักษณะงานของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์กาวประเภทนี้ เช่น
 งานติ ด ฉลากบนกระป๋ อ ง – ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กาว Hot Melt เป็ น ที่ นิ ย มใช้ในการติ ด ฉลากโดยติ ด
ระหว่างส่วนที่เป็นกระดาษและกระป๋องโลหะเข้าด้วยกัน จุดที่ติดกาวคือ ฉลากกระดาษกับ
กระป๋องที่เป็นโลหะ
รูปภำพประกอบ

ตรำสินค้ำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ

VEGAMELT
INTENSITY

หน้า 2 - 7
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 งานติดกล่องบรรจุสินค้า , กล่องลูกฟูก – ผลิตภัณฑ์กาว Hot Melt ถูกนามาใช้ติดกล่องบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้าต่างๆ จุดที่ติดกาวคือ ฝากล่อง หรือก้นกล่อง หรือแถบข้างกล่อง
รูปภำพประกอบ

ตรำสินค้ำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ

VEGAMELT
INTENSITY

 งานติดหลอดบนกล่องนม, กล่องน้าผลไม้ – ผลิตภัณฑ์กาว Hot Melt นิยมใช้สาหรับติดหลอด
ข้างกล่องเครื่องดืม่
รูปภำพประกอบ

ตรำสินค้ำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ

VEGAMELT
INTENSITY

 งานติดสันหนังสือในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ – ผลิตภัณฑ์กาว Hot Melt ถูกนาไปใช้ในการติดสัน
และปกหนังสือ
รูปภำพประกอบ

ตรำสินค้ำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ

VEGAMELT
INTENSITY

หน้า 2 - 8

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

3.2 ผลิตภัณฑ์กาว Pressure Sensitive Adhesive (PSA) – เป็นกาว Hot Melt อีกชนิดหนึ่งที่เรียกกัน
โดยย่อว่ากาว PSA มีลักษณะเฉพาะตัวคือ เนื้อกาวมีความยืดหยุ่น และมีความเหนียวตลอดเวลา
เหมือนสติ๊กเกอร์ สามารถลอก และติดใหม่โดยการกดได้ ซึ่งลักษณะงานของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์
กาวประเภทนี้ ได้แก่
 งานติ ด ฉลาก Oriented Poly Propylene(OPP) บนบรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก - กาว PSA นิ ย ม
นามาใช้ในการปิดฉลาก สินค้าที่เป็นแผ่นพลาสติก (Oriented Poly Propylene(OPP))เข้ากับ
ขวดประเภท Polyethylene terephthalate (PET)
รูปภำพประกอบ
ตรำสินค้ำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ

 กล่องบรรจุสินค้าที่เป็น PVC ใส – จากลักษณะของเนื้อกาวมีความยืดหยุ่น และมีความเหนียว
ตลอดเวลา กาว PSA จึงถูกนามาใช้ในการติดแถบข้างของกล่อง PVC ใส
รูปภำพประกอบ

ตรำสินค้ำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ

หน้า 2 - 9

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

 กาวกันลื่นระหว่างกล่องลูกฟูก – ด้วยลักษณะของกาวที่สามารถติดใหม่ได้โดยการกด จึงถูก
นามาใช้ในการติดระหว่างกล่อง 2 กล่องที่ซ้อนกันเพื่อป้องกันการลื่นของกล่องเวลาขนส่งสินค้า
รูปภำพประกอบ

ตรำสินค้ำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ

 เทปกาว, กระดาษโพสต์-อิท – ด้วยลักษณะสินค้าที่เน้นการยึดติดและสามารถลอกออก เพื่อยึด
ติดใหม่ได้อีกครั้ง โดยการกดจุดที่ติดกาว ผลิตภัณฑ์กาว PSA จึงถูกนามาใช้ในสินค้าประเภท
เทปกาวและกระดาษโพสต์-อิท
รูปภำพประกอบ

ตรำสินค้ำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ

 สินค้าผ้าอ้อม, ผ้าอนามัย – ด้วยลักษณะสินค้าที่เน้นการยึดติดและสามารถลอกออก เพื่อยึดติดใหม่
ได้อีกครั้ง โดยการกดจุดที่ติดกาว ผลิตภัณฑ์กาว PSA จึงถูกนามาใช้ในสินค้าประเภท ผ้าอนามัย
ผ้าอ้อม ซึ่งการประเภทนี้สามารถใช้งานกับวัสดุที่มีส่วนประกอบของผ้าใยสังเคราะห์ได้
รูปภำพประกอบ

ตรำสินค้ำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ

หน้า 2 - 10

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

3.3 ผลิตภัณฑ์กาว Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR) – ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่
สาม ารถผลิ ต กาว HMPUR ได้ ในป ระเทศไทย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ กาว HMPUR เป็ น กาวประเภทค งรู ป
(Thermosetting) ที่มีความแข็งแรงสูง หลังจากที่กาวมีการเซ็ทตัวแล้วจะไม่คืนรูปเป็นของเหลวถึงแม้ว่าจะ
ผ่านความร้อนอีกครั้ง ดังนั้นสินค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์กาวประเภทนี้สามารถนาไปวางไว้กลางแจ้งได้ สามารถทน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศร้อน-ชื้น สามารถทนต่อการใช้งานที่หนัก และสามารถทนต่อเคมีที่เป็น
กรด-ด่างได้ เช่น
 งานชิ้นส่วนรถยนต์ – เนื่องจากไฟส่องสว่างหน้ารถยนต์เป็นส่วนที่สัมผัสกับความร้อนตลอดเวลาไม่
ว่าจะเป็นความร้อนจากไฟหน้ารถหรือแสงอาทิตย์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์จึงนิยมใช้กาว
ประเภทนี้ประกอบโคมไฟหน้า
รูปภำพประกอบ

ตรำสินค้ำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ

 งานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์หรืองานไม้ทั่วไป – สาหรับเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นความคงทนในการยึดติด
กาว HMPUR เป็นกาวอีกประเภทที่ได้รับความนิยมใช้ในงาน ขอบโต๊ะ ผิวหน้าของเฟอร์นิเจอร์ หรือ
คิ้วขอบผนัง
รูปภำพประกอบ

ตรำสินค้ำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ

 งานติดสันหนังสือในอุตสาหกรรมสิ่งพิ มพ์ – สาหรับหนังสือที่มีคุณภาพดีและต้องการการยึดติดที่
คงทน กาว HMPUR ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นที่นิยม จุดที่ติดกาวคือ แถบสันและปกของ
หนังสือ
รูปภำพประกอบ

ตรำสินค้ำ/เครื่องหมำยกำรค้ำ
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2.3 กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขัน
2.3.1

กลยุทธ์ด้ำนกำรตลำด

บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตกาวอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพที่ดีและมีคุณสมบัติตรงต่อความ
ต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มลูกค้าจากโรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนลูกค้าร้านค้าปลีก
และลูกค้ารายย่อย เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมรองเท้า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และงานไม้ทั่วไป
อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ เป็นต้น บริษัทจึงมีนโยบายการผลิตกาวอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม มีคุณภาพและมาตรฐานอันที่เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐาน โดยมีกลยุทธ์
ทางการตลาด ดังนี้
1. กลยุทธ์ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำร (Market Back Strategy)
1) บริษัทเน้นกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ที่มี
ลักษณะพิเศษแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน ซึ่งบริษัท เห็นว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ลูกค้าให้ความสาคัญมาก
ที่สุด กลยุทธ์นี้จึงมีความเหมาะสมกับอุตสาหกรรมกาวที่มีความจาเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการที่ เ ปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาของลู ก ค้ า ส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท สามารถผลิ ต กาวอุ ต สาหกรร มที่ มี
คุณ สมบั ติเฉพาะและตรงต่อการใช้งานของลูกค้ าแต่ ละรายที่มี ความหลากหลาย กระบวนการผลิตของบริษั ท มีการใช้
เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและประยุกต์นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุ ณ ภาพที่ ดี ขึ้ น ได้ ม าตรฐานและมี ค วามเฉพาะเจาะจงต่ อ ความต้ องการของลู ก ค้ าแต่ ละราย นอกจากนี้ บริษั ท ยั ง มี
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกาวมาอย่างยาวนานและมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทที่
ทาหน้าที่ วิจัยและพัฒนางานผลิตภัณฑ์ รวมถึงเป็นผู้ให้ความรู้และคอยให้คาแนะนาทางด้านการวิจัยและพั ฒนากับทีมงาน
ของบริษัท ทาให้ผลิตภั ณ ฑ์มี คุณ สมบัติที่ดีขึ้นและมีความพร้อมต่อการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้าในวงกว้าง ซึ่งใน
ปัจจุบันกาวอุตสาหกรรมนั้น ถือเป็นส่วนประกอบที่มีความสาคัญกับอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย
ในปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่ สามารถผลิตกาวในกลุ่ม Polyurethane Reactive Hot
Melt (HMPUR) ได้ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Specialty Adhesive กาวประเภทนี้เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ บริษัทมีการวิจัยและพัฒนากาวกลุ่มนี้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไม่กี่รายใน
อาเซี ย นที่ ส ามารถผลิ ต กาว Water Based Adhesive ที่ เป็ น หนึ่ ง ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม High Performance Adhesive ได้
เนื่องจากบริษัทมีการปรับปรุงคุณสมบัติของกาวให้มีความคงทน และสามารถยึดติดกับบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าได้หลากหลาย
นอกจากนี้ บ ริษั ท ได้ รั บ การรับ รองมาตรฐานระบบการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
มาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ตามมาตรฐาน ISO 22000:2005 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 และ มาตรฐาน การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 จาก
สานักงาน Bureau Veritas ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริหารงานที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอีกด้วย
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2) บริษัทให้ความสาคัญในการสอบถาม และปรับปรุงคุณสมบัติของกาวให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดย
ฝ่ายขายของบริษัทจะเข้าสารวจความต้องการของลูกค้า และดาเนินการร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนาและทีมช่างเทคนิค เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของกาวให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด (Market Back Strategy) ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ทาให้เกิดการสั่งซื้อซ้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งฝ่ายขายของบริษัทจะเข้ารับฟังความ
ต้องการของลูกค้าเมื่อลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ต้องยึดติด เพื่อนาข้อมูลกลับมาปรับปรุงคุณสมบัติกาวให้เหมาะสม
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ยั ง มี ส่ ว นช่ ว ยลดปริ ม าณการน าเข้ า กาว High
Performance and Specialty Adhesive (Imported Product Replacement) จากต่างประเทศ เพราะผลิตภัณฑ์ของบริษัท
มีคุณภาพ และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งมีการทาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็น
ระดับสากล ส่งผลให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยคนไทยมากยิ่งขึ้น
2. กลยุทธ์ด้ำนกำรเพิ่มมูลค่ำให้แก่คู่ค้ำ (Value Creation Strategy)
บริษั ท มี กลยุท ธ์เพิ่ ม มู ลค่ าให้แ ก่คู่ ค้ าโดยผ่ านโปรแกรม Pak Sol บริษั ท นาความทั น สมั ยของเครื่อ งหลอมกาว
อัตโนมัติตัวล่าสุดมารวมกับ High Performance Adhesive ของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าให้คู่ค้าของบริษัท โปรแกรมนี้สามารถ
ช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วยความสามารถพิเศษของเครื่องหลอมกาวและคุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ High Performance
Adhesive ส่งผลให้ปริมาณการใช้กาวลดลง อีกทั้งยังลดความกังวลใจของคู่ค้าที่อาจเกิดจากปัญหาของกาวและเครื่อง
หลอมกาว ทาให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและพึงพอใจโปรแกรม Pak Sol และหันมาใช้บริการดังกล่าวกับทางบริษัทมากขึ้น
3. กลยุทธ์ด้ำนกำรกำหนดรำคำขำย (Dynamic Pricing Strategy)
บริษัทมีกลยุทธ์ด้านการกาหนดราคาขายผลิตภัณ ฑ์ ตามต้นทุนการผลิตสินค้าบวกด้วยอัตรากาไรที่เหมาะสม
ซึ่งนโยบายการตั้งราคาสินค้าจะแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า ภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด โดยการอิงราคา
ผลิตภัณ ฑ์ตามราคาตลาดเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบาย
ในการแข่ งขั น ด้ า นราคาด้ ว ยการตั ด ราคาสิ น ค้ าแข่ งกั บ ผู้ ป ระกอบการรายอื่ น ๆ แต่ จะให้ ค วามสาคั ญ กั บ คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในหลากหลายกลุ่มอุ ตสาหกรรม นอกจากนี้บริษัทยังมีการให้ส่วนลด
แก่ลูกค้า โดยพิจารณาประวัติของลูกค้าในการสั่งซื้อสินค้าและการชาระเงินของลูกค้า เป็นต้น
บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาขายผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ราคาปิโตรเคมี ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์
ของบริษัทมีความผันผวนตามราคาในตลาดโลกที่มีนัยสาคัญและเป็นไปตามภาวะตลาดในขณะนั้น โดยมีฝ่ายจัดซื้อของ
บริษัทติดตามราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้ในการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดรับกับการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ซึ่งบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนและกาไรขั้นต้นได้อย่างเหมาะสม
สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเป็นมาตรฐานนั้น บริษัทมีการกาหนดราคาขายตามใบเสนอราคาขายผลิตภัณฑ์และมี การ
ให้ส่วนลดแก่ลูกค้าตามนโยบายของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทจะมีการพิจารณาปรับราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุน
การผลิตตามความเหมาะสม ส่วนผลิตภัณฑ์บางกลุ่มที่บริษัทผลิตให้มีคุณสมบัติเฉพาะตามความต้องการของลูกค้านั้น
บริษัทจะกาหนดราคาขายสินค้าจากปริมาณการสั่งซื้อ ความซับซ้อนของสูตรการผลิตและกระบวนการผลิต
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4.กลยุทธ์ด้ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย (Distribution Channel Strategy)
ผลิตภั ณ ฑ์ ของบริษั ทมี บทบาทและความสาคัญ ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุ ตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ ม
อุตสาหกรรมรองเท้า อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
บริษัท มีการแบ่ งทีมขายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ทีมขายในประเทศและทีมขายต่างประเทศ โดยบริษั ทมีช่องทางการจัด
จาหน่าย ได้แก่ การรับคาสั่งซื้อโดยตรงจากลูกค้า การส่งทีมงานขายเข้าไปติดต่อกับลูกค้าโดยตรง
บริษั ท ให้ ค วามสาคั ญ กับ กลุ่ม ลู กค้ าทั้งในประเทศและต่ างประเทศ รวมถึ งประเทศที่ มี กาลั งซื้ อและศั กยภาพ
ในการเติบโตสูง โดยกลุ่มลูกค้าเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วน
รายได้การจาหน่ายสินค้าในประเทศต่อต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80 : 20 นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสนใจใน
การเจาะกลุ่มตลาดไปยังต่างประเทศมากขึ้นในอนาคต อีกทั้งบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท อี.วี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยทาให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายในอุตสาหกรรม
5. กลยุทธ์ด้ำนกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ (Communication Strategy)
บริษัทให้ความสาคัญ กับ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณ ฑ์ของบริษั ทให้ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง
ส่งเสริมให้ลูกค้ารู้จักถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในเชิงคุณภาพที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งและมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
ปัจจุบันบริษั ทมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าและบริการของบริ ษัทภายใต้ตราสินค้า “
” ที่ถือเป็ น
ตัวแทนและภาพลักษณ์ของบริษัท โดยบริษัทมีกลยุทธ์ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1) การออกบู ธ แสดงสิ น ค้ า ตามงานแสดงสิ น ค้ า ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ เช่ น งานแสดงสิ น ค้ า
อุ ต สาหกรรม เทคโนโลยี ก ระบวนการผลิ ต และการบรรจุ PROPAK ASIA INTERPACK GERMANY
2014, PACKEXPO LAS VEGAS 2015, IPACK IMA 2015, TOKYOPACK 2016, งานแสดงสิ น ค้ า
เค รื่ อ ง ห นั ง แ ล ะ รอ ง เท้ า ASIA PACIFIC LEATHER FAIR 2016, GUANGZHOU SHOES AND
LEATHER FAIR 2016
2) การให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร ผ่านสื่อและสิ่งพิมพ์ต่างๆ
3) การโฆษณาผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://seliccorp.com/ และสื่อสังคม (Social Network) ที่เว็บไซต์
https://th-th.facebook.com/selic.thailand/ ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ คุณ ลักษณะ
ตราสินค้า การใช้งานต่างๆ ของทางบริษัทได้
4) การใช้สื่อมัลติมีเดียต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจการประกอบธุรกิจและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ของบริษัทได้มากยิ่งขึ้น เช่น แอนนิเมชั่นของ High Performance Adhesive และ โปรแกรม Pak Sol
กิจกรรมเหล่านี้เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักของลูกค้าอย่างแพร่หลาย
ในวงกว้าง โดยเฉพาะตราสินค้าของบริษัทที่เป็นที่รู้จัก เช่น เครื่องหมายการค้า “WORLD” “INTENSITY” “ICETECH” และ
“DELTABOND” เป็นต้น ซึ่งบริษัทใช้กลยุทธ์สื่อสารแต่ละเครื่องหมายการค้าให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละตลาด นอกจากนี้
บริษัทยังมีนโยบายให้พนักงานสร้างความสัมพันธ์และความคุน้ เคยกับลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง
และนาข้อมูลกลับมายังฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการและการใช้
งานของลูกค้าอีกด้วย
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การโฆษณาประชาสัมพันธ์จะช่วยลดปัญหาการปลอมแปลงตราสินค้า เนื่องจากผู้บริโภคตระหนักได้ถึงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น
2.3.2

ลักษณะลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

กาวอุตสาหกรรมเป็นส่วนประกอบที่มคี วามสาคัญอย่างหนึ่งในอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัทจะกระจายอยู่
ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมรองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง อุตสาหกรรม
ก่อสร้าง เป็นต้น ดังนั้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทได้ แก่ภาคอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถตอบสนองการใช้งานของลูกค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังมีทีมงานฝ่ายวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์คอยปรับปรุงและพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้มีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมต่อการใช้งาน
ของลูกค้าแต่ละราย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีฐานลูกค้าทั้งหมดประมาณ 800 ราย ซึ่งประกอบด้วยบริษัทชั้นนาขนาดใหญ่ที่
มีชื่อเสียงของแต่ละอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งอย่างมีนัยสาคัญ โดยมีกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นประจา ดังนี้
กลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้าในประเทศ
-

อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่
อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า
อุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์และงานไม้ทั่วไป
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

หมายเหตุ: ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทมีลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ได้แก่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
กลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้าต่างประเทศ
อาเซียน
เอเชียใต้
แอฟริกา
ยุโรป
อเมริกาใต้

อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ / อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า /
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ / อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า /
อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดืม่ / อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

หมายเหตุ: ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทมีลูกค้าในทวีปออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
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นอกเหนือจากการรักษาฐานลูกค้าเดิมแล้ว บริษัทยังมีการเจรจาติดต่อกับลูกค้ารายใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าของ
บริษัทให้กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทในอนาคต
2.3.3

ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน

1. มีทีมวิจัยและพัฒนาเป็นของตนเอง (Internal World-Class R&D Capabilities)
เนื่องจากบริษัทคู่แข่งในประเทศส่วนมาก ไม่มีทีมวิจัยและพัฒ นาเป็นของตนเอง ซึ่งตามลักษณะของกาวจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีและวัสดุผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่ต้องการรูปทรงที่มีความทันสมัยสวยงามและมี
ต้นทุนต่า หากไม่มีทีมวิจัยและพัฒนาเป็นของตนเองจะทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาและอาจส่งผลให้เสียส่วนแบ่ง
การตลาดให้กับคู่แข่ง บริษัทมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิจัยและพัฒนา (สัญชาติอเมริกัน-ไต้หวัน) ที่มีประสบการณ์ด้าน
พัฒนา Specialty Adhesive และ High Performance Adhesive โดยตรงมากกว่า 20 ปี ซึ่งมีความเข้าใจในอุตสาหกรรม
กาวและทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่ างดี และมีทีมงานนักวิจัยและพัฒนาประจาของบริษัท กว่า 23 คน (ซึ่ง
ประกอบไปด้วยนักวิจัยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 4 คน ระดับปริญญาโท 12 คนและอื่นๆอีกจานวน 7 คน โดย
หั ว หน้ า ที ม วิ จั ย และพั ฒ นามี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญในด้ า นการผลิ ต Specialty Adhesive และ High Performance
Adhesive) มีหน้าที่วิจัยและพัฒนางานใหม่ๆ รวมถึงเป็นผู้ให้ความรู้และคาแนะนาทางด้านการวิจัยและพัฒนากับทีมงาน
ของบริษัท
บริษัทมีห้องวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กาวที่ทันสมัยและมีขนาดใหญที่สุดในประเทศ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือ
วิเคราะห์โครงสร้างเคมี และคุ ณ สมบัติ ทางกายภาพที่ทั นสมั ย ทาให้ที มนั กวิจัยและพั ฒ นาสามารถค้นคว้าและพั ฒ นา
นวัตกรรมใหม่ๆให้กับบริษัท ทีมวิจัยของบริษัทเป็นทีมเดียวในประเทศที่สามารถวิจัยและพัฒนาสินค้าในกลุ่ม Polyurethane
Reactive Hot Melt (HMPUR) บริษัทยังมีเครื่องทดสอบคุณ สมบัติของผลิตภัณ ฑ์เพื่อให้เ ป็นที่แน่ใจว่าสินค้าของบริษัทมี
คุณภาพและประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐาน
2. การมีทีมงานเฉพาะทางให้บริการดูแลลูกค้า (Strong Technical Sales)
บริษัทมีการจัดส่งทีมงานเฉพาะทางเข้าไปดูแลลูกค้าอย่างสม่าเสมอ (จานวน 5 คน) ซึ่งทีมงานพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือลูกค้าได้ทันทีหากลูกค้าประสบปัญหาในการใช้ผลิตภัณฑ์ บริษัท จัดให้มีเจ้าหน้าที่ จัดอบรมการใช้ กาว เครื่อง
หลอมกาว และวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น รวมทั้งวิธีการปรับปรุงเครื่องจักรให้เกิด ความคุ้มค่าและลดต้นทุนการผลิต ซึ่งที่ผ่าน
มาเป็นที่ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นอย่างดีและถือเป็นบริการหลังการขายที่สาคัญของบริษัท
3. คู่แข่งขันใหม่เข้าสู่ตลาดได้ยาก (High Barrier to Entry)
เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้มาเป็นเวลายาวนาน บริษัทจึงมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ที่มีความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง มีห้องปฏิบัติการในการวิจัยและพัฒนา มีเทคโนโลยีในการผลิต
ระดับสูงและใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิต อีกทั้งบริษัทยังมุ่งเน้นการให้บริการที่จะพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และมีบริการหลังการขายที่จะส่งทีมงานเข้าตรวจสอบข้อขัดข้องในการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าแจ้ง จึงเป็นการยากสาหรับคู่แข่งรายใหม่ๆที่จะเข้าสู่ตลาด
4. เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า (Trust in Quality)
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร และ
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จนได้ใบรับรองมาตรฐานจนได้ใบรับรองมาตรฐานตามระบบคุณภาพ ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 , ISO 22000:2005 และ OHSAS 18001:2007 เป็นผลให้บริษัทได้ใบรับรองจากกระทรวง
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อุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green System) จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีความ
น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
และประกาศเกียรติคุณองค์กรจรรยาบรรณดีเด่น จากหอการค้าไทย ในปี 2558 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทบริหาร
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ประจาปี 2559 (The Prime Minister’s Industry Award 2016) จากกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2.3.4

ภำวะอุตสำหกรรม

ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัท สามารถอ้างอิงได้จาก กลุ่มลูกค้าของบริษัทที่อยูใ่ นหลากหลายอุตสาหกรรม
เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดื่ม อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง เป็นต้น ทางบริษัทจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มลูกค้าของบริษัทกว่า 27 ประเทศ ทางบริษัท จึงต้องคานึงถึงภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มลูกค้าในแต่ละ
ภูมิภาค ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท
กลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้าในประเทศ ปี 2558

0.76%
1.79%
1.89%

0.83%
1.30%

0.41%

ภำวะอุตสำหกรรม ปี 2558

0.25%
0.15%

14.71%

2.07%
10.28%
3.26%

4.86%

2.35%

5.03%

21.59%
12.13%
16.35%

หมายเหตุ: สัดส่วนยอดขายดังกล่าวคิดจากยอดขายรวมภายในประเทศ
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14.71% บริษัท เอส.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
3.26% บริษัท นิวส์ อีวีเอ จากัด
2.35% บริษัท อี.วี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
21.59% อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
16.35% อุตสาหกรรมรองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง
12.13% อุตสาหกรรมอื่นๆ
5.03% อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
4.86% อุตสาหกรรมยาง
10.28% อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
2.07% อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
1.89% อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
1.79% อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
1.30% อุตสาหกรรมสิ่งทอ
0.83%อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
0.76% อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องไม้
0.41% อุตสาหกรรมยานยนต์
0.25% อุตสาหกรรมเหล็ก
0.15% อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

นอกจากนี้อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตกาว คือ ภาพรวมของตลาดวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต เช่น
เรซิ่น (Resin) หรือ โพลีคลอโรพรีน (Polychloroprene) เป็นต้น การที่ราคาน้ามันดิบในปัจจุบันอยู่ในราคาต่าเฉลี่ยไม่เกิน 50
ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาห์เรล จะส่งผลดีต่อราคาวัตถุดิบหลัก ซึ่งเป็นต้นทุนสาคัญของการผลิตกาว เนื่องจากวัตถุดิบดังกล่าว
เป็นผลผลิตจากการกลั่นน้ามันดิบ ราคาวัตถุดิบหลักจึงมีความสัมพันธ์กับราคาน้ามันในตลาดโลก
ตลำดกำวโลก
จากการวิเคราะห์ ข้ อ มู ลขององค์ ก ร Markets and Markets strategic analysis services คาดว่ าสภาวะตลาด
กาวโลกในปี 2558 ถึงปี 2563 มูลค่าตลาดกาวโลก (Market Size) จะเติบโตขึ้นจาก 47,438 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 59,748
ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ คิ ด เป็ น อั ต ราการเติ บ โตโดยเฉลี่ ย ต่ อ ปี (Compound Annual Growth Rate : CAGR) ร้ อ ยละ 4.72
เนื่ องจากมี การคิด ค้น และประยุ กต์ใช้ก าวในหลากหลายอุต สาหกรรมมากขึ้น รวมทั้ งตลาดที่เกิด ใหม่ ในภู มิภาคเอเชี ย
แอฟริกาและอเมริกาใต้ ที่จะมีการใช้ผลิตภัณฑ์กาวมากขึ้น
มูลค่าของตลาดกาวโลก (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
CAGR = 4.72%

59,748.13

47,438.57

ปี 2558

ปี 2563

ที่มา: องค์กร Markets and Markets strategic analysis services (เดือนเมษายน ปี 2558)

มูลค่าตลาดกาวโลก (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
มูลค่าตลาดกาวโลก (พันตัน)
ส่วนแบ่งของตลาดกาวตามภูมิภาค
(ร้อยละ)

ส่วนแบ่งของตลาดกาวตามชนิด (ร้อยละ)

อัตราส่วนการเติบโตเฉลี่ย
(ปี 2558 - ปี 2563)

ปี 2557
45,364
16,039

ปี 2563
59,748
20,546

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

ที่มา: องค์กร Markets and Markets strategic analysis services (เดือนเมษายน ปี 2558)
หน้า 2 – 18

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

ทางด้านมูลค่าของตลาดกาวในแต่ละภูมิภาคจะแบ่งออกเป็น เอเชีย -แปซิฟิก, อเมริกาเหนือ, ยุโรปตะวันตกและ
ภูมิภาคอื่นๆ โดยภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิกมีมูลค่าตลาดกาวปี 2563 อยู่ที่ 27,342 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คือ
20,277 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 6.16 ภูมิภาคอเมริกาเหนือมีมูลค่าตลาดกาวปี 2563
อยู่ที่ 13,660 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คือ 11,419 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ
3.88 ภูมิภาคยุโรปตะวันตกมีมูลค่าตลาดกาวปี 2563 อยู่ที่ 11,815 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คือ 10,238ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราการเติ บโตเฉลี่ยร้อยละ 2.86 และภูมิภาคอื่นๆ มีมูลค่าตลาดกาวปี 2563 อยู่ที่ 5,502 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2558 คือ 6,929 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.04 โดยรวมมูลค่า
ตลาดกาวมีแนวโน้มจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.72 ซึ่งเป็นผลดีแก่ผู้ประกอบการธุรกิจกาว
มูลค่าของตลาดกาวในแต่ละภูมภิ าค
ภูมิภำค
เอเชีย-แปซิฟิก
อเมริกาเหนือ
ยุโรปตะวันตก
อื่นๆ
รวม

ปี 2558

ปี 2563

อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) (หน่วย: ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ)

20,277
11,419
10,238
5,502
47,436

(CAGR: ร้อยละ) ระหว่ำงปี 2558 ถึงปี 2563

27,342
13,660
11,815
6,929
59,746

6.16
3.88
2.86
5.04
4.72

ที่มา: องค์กร Markets and Markets strategic analysis services (เดือนเมษายน ปี 2558)

ในด้านของการเติบโตของอุปสงค์ผลิตภัณฑ์กาวในแต่ละภูมิภาค ตลาดเกิดใหม่ทางอเมริกาใต้ อาทิเช่น บราซิล
เป็นต้น มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยสูงที่สุดในระหว่างปี 2558 ถึง ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 5.58 อันดับที่สองคือภูมิภาค
ตะวันออกกลางทีม่ ีมูลค่าอุปสงค์เพิ่มขึ้นจาก 413.11 พันตัน เป็น 520.41 พันตัน คิดเป็นอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ
4.73 ทางด้านภูมิภาคแถบรัสเซียและภูมิภาคยุโรปกลางและตะวันออกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรวมกันร้อยละ 4.02 เพิม่ ขึ้น
จาก 845.79 พันตัน เป็น 1,030.17 พันตัน และเป็นภูมิภาคที่มีมลู ค่าอุปสงค์ผลิตภัณฑ์กาวสูงเป็นอันดับหนึ่ง ภูมิภาคอื่นๆ
อาทิเช่น แอฟริกาและอเมริกาใต้ (ยกเว้นประเทศบราซิล) มีมูลค่าอุปสงค์ผลิตภัณฑ์กาวเพิม่ ขึ้นจาก 519.32 เป็น 628.20
พันตัน คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.88
อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์กาวในแต่ละภูมิภาค (หน่วย: พันตัน)
Russia & Central and Eastern Europe

845.79

Middle East

413.11

กำรเติบโตของอุปสงค์ (CAGR)

1,030.17

520.41

4.73%

Brazil 177.06232.32

Others

4.02%

5.58%

519.32

628.2

3.88%
0

ปี 2558

500

ปี 2563

1000

1500

ที่มา: องค์กร Markets and Markets strategic analysis services (เดือนเมษายน ปี 2558)
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บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

ในส่วนของแนวโน้มมูลค่าของตลาดกาวในปี 2563 แบ่งตามอุตสาหกรรมของการใช้งาน อุตสาหกรรมขนส่ง มี
แนวโน้ ม ที่ มี ก ารเติ บ โตสู ง ที่ สุด ที่ ร้อ ยละ 5.69 เพิ่ ม ขึ้ น จาก 5,861 ล้ า นดอลลาร์ สหรัฐ เป็ น 7,731 ล้ า นดอลลาร์สหรั ฐ
อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้อยละ 4.52 อุตสาหกรรมก่อสร้างที่ร้อยละ 4.52 ตามด้วยอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่อง
หนังที่ร้อยละ 4.46 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ร้อยละ 3.24 และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องไม้อื่นๆที่ร้อยละ 2.98 หนึ่ง
ในสาเหตุของการใช้ผลิตภัณฑ์กาวมากขึ้นระหว่างปี 2558 ถึง ปี 2563 คือ การเติบโตของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้ นอย่างต่อ
เนี่อง ส่งผลให้มีการใช้จ่ายและความต้องการเพิ่มขึ้นในสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงการก่อสร้างอาคารและบ้านเรือน จึง
ทาให้การใช้ผลิตภัณฑ์กาวของอุตสาหกรรมข้างต้นปรับตัวสูงขึ้น
มูลค่าของตลาดกาวแบ่งตามอุตสาหกรรม
อุตสำหกรรม
บรรจุภัณฑ์
ก่อสร้าง
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องไม้อื่นๆ
ขนส่ง
สินค้าอุปโภคและบริโภค
รองเท้าและเครื่องหนัง
อื่นๆ
รวม

อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย

ปี 2558

ปี 2563

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ)

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ)

(CAGR: ร้อยละ)
ระหว่ำงปี 2558 ถึงปี 2563

13,314
8,286
3,355
5,861
1,793
1,376
6,465
40,450

15,768
10,530
3,903
7,731
2,261
1,724
8,480
50,397

3.44
4.91
3.07
5.69
4.75
4.61
5.58
4.50

ที่มา: องค์กร Markets and Markets strategic analysis services (เดือนเมษายน ปี 2558)

ภำพรวมเศรษฐกิจไตรมำสที่ 1 ของปี 2559 และแนวโน้มปี 2559
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของบริษัทส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง และ
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมเหล่านี้ สามารถอ้างอิงได้จากภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งหนึ่งในตัวแปรที่สามารถวัดภาวะเศรษฐกิจของประเทศ คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และ กิจกรรมของ
ภาครัฐและเอกชน
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.8 ในไตรมาสก่อน
หน้า ในด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะการขยายตัวเร่งขึ้ นของ
การอุป โภคของภาครัฐที่ ขยายตั วร้อยละ 8.0 การใช้ จ่ายภาคครัว เรือนและภาครัฐ และการปรับ ตั วดี ขึ้น ของการลงทุ น
ภาคเอกชน ที่ขยายตัวร้อยละ 2.3 ในขณะที่การส่งออกสินค้าปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ
ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 5.1 ในด้านการผลิตนอกภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 3.7 โดยที่ภาคบริการขยายตัวสูงตามรายได้จาก
นักท่องเที่ยว

หน้า 2 – 20

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ณ 16 พฤษภาคม 2559)

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ณ 16 พฤษภาคม 2559

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยทั้งปี 2559 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 3.0 – 3.5 เร่งขึ้นจาก การขยายตัวร้อยละ 2.8 ในปี 2558 โดยมีปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวดังนี้
(1) การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัว
(2) แรงขับเคลื่อนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ได้จัดทาเพิ่มเติมในเดือนกันยายน 2558 – มีนาคม
2559
(3) จานวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง
(4) ราคาน้ามันที่คาดว่าจะอยู่ในระดับต่า
(5) แนวโน้มการปรับตัวดีขึ้นของการผลิตภาคเกษตรในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่ามูลค่ าการส่งออกสินค้าจะลดลง
ร้อยละ 1.7 การบริโภคของครัวเรือนและ การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.3 และร้อยละ 4.2 ตามลาดับ อัตรา
เงินเฟ้ อทั่วไป อยู่ในช่วงร้อยละ 0.1 – 0.6 และบัญ ชีเดินสะพั ดเกินดุลร้อยละ 9.4 ของ ผลิตภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ประเทศ (GDP)
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อุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม
จากข้อมูลสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในปี 2557 ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมลดลงจากปี
2556 ร้อยละ 3.07 โดยสาเหตุมาจากการผลิตน้าตาลที่ลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบภัยแล้งทาให้อ้อยเข้าหีบมีคุณภาพ
ลดลงจากปีก่อน ด้านการจาหน่ายมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.83 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ
ดีขึ้น เมื่อปัจจัยการเมืองที่การชุมนุมทางการเมืองคลี่คลายลง ส่วนการส่งออกปรับตัวดีขึ้น ร้อยละ 5.84 ในปี 2557 จาก
ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ซึ่งเกิดจากการยกเลิกการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ที่ส่งผลต่อ มูลค่าเงินดอลลาร์สหรัฐสูงขึ้น
และบางส่วนจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปที่เป็นตลาดหลักเริ่มปรับตัวดีขึ้น
ทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ศูนย์วิจัยกสิกรไทยสรุปภาพรวมตลาดเครื่องดื่ม ในปี 2557 มีมูลค่าโดยประมาณ
4.3 ถึง 4.4 แสนล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2556 ทั้งนี้แม้ว่าตลาดเครื่องดื่มในปี 2557 จะได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยทางด้านกาลังซื้อและปัจจัยด้านการเมืองแต่ผลจากการเติบโตของตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
หลายๆ ประเภท เช่น ชาพร้อมดื่ม น้าดื่ม และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ที่ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ เพิ่มงบการตลาดส่งเสริมการ
ขายอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยร้อยละ 7 ถึง 8 ในช่วงเดือนกันยายน
2556 ส่งผลให้ผู้ประกอบการปรับราคาจาหน่ายเพิ่มขึ้น จึงทาให้ ตลาดเครื่องดื่มในปี 2557 ยังคงมีการเติบโตทางด้าน
มูลค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ในปี 2558 มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น จากปี 2557 ร้อยละ 2.42 เนื่องจากการผลิตน้าตาล และปศุสัตว์ที่เพิ่มขึ้น
ส่วนการส่งออกปรับตัวลดลงร้อยละ 5.66 จากสินค้ากลุ่มประมง กลุ่มข้าวและธัญพืช เนื่องจากคาสั่งซื้อและความต้องการ
ของประเทศผู้นาเข้าลดลง การยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปที่ทาให้ระดับราคาสินค้าของไทย
เพิ่มขึ้น ทางด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งเน้นแข่งขันด้านราคาจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น สาหรับตลาดเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ หลายกลุ่มยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2557
ในไตรมาสแรกของปี 2559 สานั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ สรุป ภาพรวมของ
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และหมวดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
และยาสูบ ทางด้านด้านหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ขยายตัวร้อยละ 2.9 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน
หน้า โดยการบริโภคสินค้าหมวดอาหารขยายตัวร้อยละ 3.1 ปรับตัวดีขึ้นจากที่ขยายตัวร้อยละ 2.8 ในไตรมาสก่อนหน้า
โดยเฉพาะการบริโภคปลา เนื้อสัตว์ ผัก ขนมปังและธัญพืช และน้าตาลและผลิตภัณฑ์ขนมหวานที่ปรับตัวดีขึ้น ส่วนก าร
บริโภคนม เนยและไข่ น้ามันและไขมัน ผลไม้ และผลิตภัณ ฑ์อาหารอื่น ๆ ชะลอตัวลง สาหรับการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ ขยายตัวร้อยละ 1.5 จากที่ลดลงร้อยละ 3.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ในส่วนของหมวดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และ
ยาสูบ ขยายตัวร้อยละ 0.4 จากร้อยละ 0.3 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากยาสูบหดตัวต่อเนื่องร้อยละ 2.5 จากที่ลดลง
ร้อยละ 0.4 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขยายตัวร้อยละ 1.8 เป็นผลมาจากการบริโภคไวน์
และเบียร์เพิ่มขึ้น ขณะที่การบริโภคสุราลดลง
หมวด
อาหาร
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์
ยาสูบ

ไตรมาสแรกปี 2558
+2.8%
+3.3%
N/A
-0.4%

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

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559)
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นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยและฝ่าย Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้
สรุปภาพรวมอุตสาหกรรมอาหารในปี 2559 มีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับปี 2558 สอดคล้องกับการฟื้น
ตัวอย่างต่อเนื่องของภาวะเศรษฐกิจไทย การฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้ผู้บริโภคในประเทศมีกาลังซื้อสินค้าอาหาร
และเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ แนวโน้มการบริโภคที่ดีขึ้นยังได้รับแรงสนับสนุนจากสถานการณ์ทางการเมือง
ภายในประเทศที่ ค ลี่ ค ลายและมี เสถี ย รภาพมากขึ้ น เป็ น ลาดั บ รวมทั้ ง แนวโน้ ม การเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของจ านวน
นัก ท่อ งเที่ ยวต่ างชาติที่ คาดว่าจานวนนั ก ท่อ งเที่ ยวในปี 2559 จะมี ประมาณ 30 ล้ านคน ค่ าใช้จ่ ายสาหรับอาหารและ
เครื่องดื่มของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้โดยประมาณคิดเป็นร้อยละ 20 ของการใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดในไทย ซึ่ง
ปัจจัยบวกเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารในประเทศเติบโตดีขึ้น
มูลค่ำกำรบริโภคอำหำรและเครื่องดื่มในประเทศ
(หน่วย: ล้ำนล้ำนบำท)

ที่มา : Economic Intelligence Center, ธนาคารไทยพาณิชย์ (เดือนมกราคม ปี 2559)

สาหรับตลาดต่างประเทศ การส่งออกอาหารของไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ซึ่งสอดคล้ องกับทิศทางการฟื้นตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมและการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ทั้งนี้
คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2559 จะเติบโตสูงขึ้นประมาณร้อยละ 3 ขณะที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคเริ่มมี
ความชัดเจนมากขึ้นเป็นลาดับ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตเร็วกว่ากลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว และเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงในแง่ของความต้องการบริโภคและนาเข้าอาหาร สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดีขึ้น
ดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญต่อแนวโน้มการเติบโตของการบริโภคภาคเอกชน และส่งผลให้ผู้บริโภคในตลาดโลกมี
กาลังซื้อในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านอาหารเพิ่มขึ้นตาม
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มูลค่ำกำรส่งออกอำหำรและเครื่องดื่มในประเทศ (หน่วย: ล้ำนล้ำนบำท)

ที่มา : Economic Intelligence Center, ธนาคารไทยพาณิชย์ (เดือนมกราคม ปี 2559)

สาหรับการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อาจส่งผลในทางบวกกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มใน
ประเทศ ทั้งในด้านการผลิตอาหารเพี่อส่งออกและการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน หากพิจารณาโดยรวมแล้ว นับได้ว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมและความได้เปรียบในลาดับต้นๆ ของกลุ่มอาเซียน ทั้งความพร้อมในด้านของวัตถุดบิ
ที่หลากหลายและพื้นฐานการเกษตรที่ดี ทักษะฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับต้นทุนค่าจ้าง เทคโนโลยีการผลิตที่
มีความทันสมัยมาตรฐานสินค้าที่ได้รับการยอมรับในตลาดโลก และทาเลที่ตั้งซึ่ง อยู่ตรงกลางของกลุ่มประเทศอาเซียน
นับเป็ นจุดแข็งสาคัญ ที่ช่วยให้ท าการค้ากับประเทศต่าง ๆ ได้สะดวก ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทยสามารถสร้างเครือข่าย
พันธมิตรและขยายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม หรือ ที่
เรียกว่ากลุมประเทศ CLMV เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไปยังผู้บริโภคกลุ่มนี้ซึ่งจะมีความต้องการบริโภค
เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและรายได้ต่อหัวประชากร แต่ขณะเดียวกัน ก็เป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าจากกลุ่ม
ประเทศอาเซียนสามารถใช้ช่องทางดังกล่าว เข้าสู่ตลาดเครื่องดื่มของไทย และส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมี
สูงขึ้นในระยะข้างหน้า
อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลจากฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้สรุปภาพรวมของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ในปี 2556 ถึงไตรมาสแรกของปี 2559 และแนวโน้มของ ปี 2559 โดยแยกบรรจุภัณฑ์ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ในปี 2556 - 2558 มีปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกรวมประมาณ 1,519,995 ตันต่อปี 1,562,436 ตันต่อปี
และ1,725,175 ตันต่อปี ตามลาดับ และมีปริมาณการจาหน่ายบรรจุภัณ ฑ์พลาสติกรวมประมาณ 1,131,017 ตันต่อปี
1,142,576 ตันต่อปี และ 1,271,119 ตันต่อปี ตามลาดับ โดยอัตราการขยายตัวสาหรับปริมาณการผลิตและจาหน่ายบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกในปี 2556 ถึง 2558 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13.49 และ 12.39 ตามลาดับ ซึ่งอัตราการขยายตัวระหว่างปี
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2557 และ 2558 ปรับตัวสูงกว่าปีก่อนเพียงเล็กน้อย สืบเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจในภาพรวมที่ยังไม่ฟื้นตัวและยังมีความ
เสี่ยงที่อัตราการขยายตัวภาคการผลิตจะต่ากว่าที่คาดการณ์ สาหรับไตรมาสแรกของปี 2559 บรรจุภัณฑ์พลาสติกมีปริมาณ
การผลิต ปริมาณการจาหน่ายมูลค่าการส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2558 และเมื่อเทียบกับไตรมาส
แรกของปี 2558
บรรจุภัณฑ์กระดาษ
ในปี 2556 - 2558 บรรจุ ภั ณ ฑ์ ก ระดาษมี ก ารขยายตั ว เล็ ก น้ อ ย โดยมี ป ริ ม าณการผลิ ต รวมทั้ ง ปี ประมาณ
2,065,521 ตั นต่ อปี 2,134,556 ตัน ต่อปี และ 2,108,726 ตัน ต่ อปี ตามลาดับ และปริม าณการจาหน่ ายรวมประมาณ
2,065,450 ตันต่อปี 2,134,943 ตันต่อปี และ 2,112,371 ตันต่อปี ตามลาดับ ทั้งนี้เมื่อเทียบ ปี 2557 และ ปี 2558 ปริมาณ
การผลิตและจาหน่ายลดลง คิดเป็นร้อยละ 1.21 และ 1.06 ตามลาดับ สาหรับไตรมาสแรกของปี 2559 บรรจุภัณฑ์กระดาษมี
ปริ ม าณการผลิ ต และจ าหน่ า ยปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ไตรมาสที่ สี่ ข องปี 2558 ซึ่ ง คาดการณ์ จ ากการใช้ ง าน
ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นจากการบริโภคสินค้าต่างๆ ในประเทศในช่วงต้นปี และการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปบางชนิด
ที่มีแนวโน้มดีขึ้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกลดลงค่อนข้างมากเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2558 และเมื่อเทียบกับไตร
มาสแรกของปี 2559
บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว
สาหรับบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วใน ปี 2556 - 2558 ปริมาณการผลิตรวมเท่ากับ 1,259,969 ตันต่อปี 1,018,060 ตันต่อ
ปี และ 823,648 ตันต่อปี ตามลาดับ และปริมาณการจาหน่ายรวมเท่ากับ 1,220,018 ตันต่อปี 1,044,952 ตันต่อปี และ
828,687 ตันต่อปี ตามลาดับ โดยปริมาณการผลิตและจาหน่ายลดลงเมื่อเทียบระหว่าง ปี 2557 และ ปี 2558 ที่ประมาณ
ร้อยละ 19.10 และ 20.70 ตามลาดับ และมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 5.13 สาหรับไตรมาสแรกของปี 2559 บรรจุภัณฑ์
ขวดแก้วมีปริมาณการผลิต จาหน่าย และมูลค่าการส่งออกปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2558 และเมื่อเทียบ
กับไตรมาสแรกของปี 2558
บรรจุภัณฑ์โลหะ
ในปี 2556 - 2558 บรรจุภัณฑ์โลหะมีการผลิต รวมเท่ากับ 526,549 ตันต่อปี 465,772 ตันต่อปี 438,999 ตันต่อปี
ตามลาดับ และบรรจุภัณฑ์โลหะมีการจาหน่ายรวมประมาณ 457,255 ตันต่อปี 418,167 ตันต่อปี และ 374,144 ตันต่อปี
ตามลาดับ โดยปี 2558 จะมีปริมาณการผลิตและจาหน่ายลดลงจากปี 2556 ที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 16.63 และ 18.18
ตามลาดับ สาเหตุหลักมาจากการลดลงของการส่งออกอาหารบรรจุกระป๋อง การขาดแคลนวัตถุดิบ ปัญหาแรงงาน ความ
อ่อนแอของเศรษฐกิจสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและจีน สาหรับไตรมาสแรกของปี 2559 บรรจุภัณฑ์โลหะมีปริมาณการผลิต
ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ในขณะที่ปริมาณการจาหน่ายปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2558 และมูลค่าการ
ส่งออกมีปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ปี 2558
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หน่วย : ตัน

ที่มา: ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (เดือนเมษายน ปี 2559)

หน่วย : ตัน

ที่มา: ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (เดือนเมษายน ปี 2559)
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หน่วย : ล้านบาท

ที่มา: ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (เดือนเมษายน ปี 2559)

แนวโน้ม ในปี 2559 ปริมาณการผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณ ฑ์โดยเฉพาะกลุ่มกระดาษและพลาสติก คาดว่าจะ
ขยายตัวได้ในอัตราร้อยละ 4-5 สาหรับบรรจุภัณฑ์โลหะและแก้วคาดว่าจะมีแนวโน้มทรงตัว ทั้งนี้กรณีบรรจุภัณฑ์โลหะ คาด
ว่าจะมีปริมาณการผลิตและจาหน่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการส่งออกกลุ่มอาหารกระป๋องที่น่าจะมีแนวโน้มดีขึ้น
จากภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัวตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ ปุ่น ซึ่งจะช่วยให้การ
ส่งออกสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐจะส่งผลดีต่อรายได้ของภาคครัวเรือนและสร้างความ
มั่นใจให้ภาคเอกชนมีการใช้จ่ายและบริโภคสินค้าต่างๆ มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ด้านการส่งออกบรรจุภัณ ฑ์ ของปี 2559 ในกลุ่มกระดาษและกลุ่มบรรจุภัณ ฑ์โลหะมีแนวโน้ม ขยายตัวมากกว่า
บรรจุภัณฑ์อีก 2 ชนิดและคาดว่าในปี 2559 จะมีมูลค่าการส่งออกใกล้เคียงกับปี 2558 สาหรับบรรจุภัณฑ์ แก้วและพลาสติก
การส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวโดยเฉพาะในกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีการแข่งขันสูง และประเทศไทยค่อนข้างเสียเปรียบ
ในด้านต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรง และต้นทุนพลังงานเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม อาเซียนหรือประเทศอื่นๆ ในเอเชีย แต่
ประเทศไทยยังคงเป็นที่ยอมรับในด้านความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพและนวัตกรรมซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศ
อุตสำหกรรมรองเท้ำและผลิตภัณฑ์หนัง
อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแฟชั่นที่มีความสาคัญในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็น
อุตสาหกรรมที่ต่อยอดมาจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์และอุตสาหกรรมฟอกหนัง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหนังสัตว์ได้เป็น
อย่างมาก โดยการนาหนังสัตว์มาผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็นรองเท้า กระเป๋า เข็มขัด ถุงมือ
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เครื่องใช้สานักงาน รวมถึงของเล่นสัตว์เลี้ยง ซึ่งความสร้างสรรค์ในออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสาคัญในการสร้างมูลค่าให้กับ
หนังสัตว์
จากข้อมูลสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาพรวมของอุตสาหกรรมรองเท้าและผลิตภัณฑ์หนัง การผลิตในปี
2558 เริ่มฟื้นตัวในทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่องจาก ปี 2557 และ ปี 2556 เนื่องจากการส่งออกไปตลาดหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรป เริ่มฟื้นตัวจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ แต่อาจจะมีปัจจัยจากการที่ผู้ประกอบการรายใหญ่มีการย้ายฐาน
การผลิตไปยังประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนที่มีศักยภาพมากกว่าไทย ซึ่งจะส่งผลต่อโครงสร้างการ
ผลิต และมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 การส่งออกไปตลาดเอเชียและอาเซียน
โดยเฉพาะการส่งออกไปประเทศจีนและเวียดนาม ที่นาเข้าชิ้นส่วนรองเท้าไปผลิตเพื่อส่งออกไปตลาดอื่น รวมทั้งตลาด
เมียนมาร์ที่มีความต้องการรองเท้าจากไทยมากขึ้นเป็นโอกาสในการส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น โดยในปี 2557 มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด เครื่องใช้สาหรับเดินทางรองเท้าและชิ้นส่วน เมื่อ
เทียบกับปี 2556 แต่ภาพรวมการผลิต ปี 2558 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่หากพิจารณาเฉพาะส่วนของการผลิต
รองเท้าในปี 2558 พบว่าปรับตัวลดง เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการส่งออกเกิดจากภาพรวมเศรษฐกิจ
โลกและตลาดคู่ค้าหลักของไทย เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยังคงชะลอตัว ทาให้กาลังซื้ อลดลงและส่งผล
กระทบต่อการส่งออกของไทย
อุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนังในปี 2559 คาดว่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องจากความต้องการหนังดิบ และหนัง
ฟอก โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม ซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์รองเท้าคาดว่ ามีแนวโน้มที่ทรงตัวและขยายตัว
เพียงเล็กน้อย เนื่องจากการตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรหรือจีเอสพี จากสหรัฐอเมริกา ด้านสินค้ากระเป๋าเดินทาง คาดว่า
จะขยายตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากปี 2558 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับกลยุทธ์โดยให้ความสาคัญกับงานฝีมือและการออกแบบมาก
ยิ่งขึ้น
อีกทั้ง การเข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทาให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตต้นน้า จึงส่งผลให้อุปสงค์
วัตถุดิบของประเทศไทยขยายตัวขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ชิ้นส่วนประกอบ หนังฟอก หนังอัดสาเร็จรูป ส่วนตลาดในประเทศ จะ
ขยายตัวได้จากการเติบโตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่ าง ยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้ง จานวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัว
ต่อเนื่องน่าจะส่งผลให้เครื่องหนังประเภทกระเป๋าและรองเท้ามียอดขายเพิ่มขึ้น
การผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้ายังคงปรับลดลงในไตรมาสแรกของปี 2559 โดยการผลิตหนังฟอก
และตกแต่งหนังมีดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละจาก 14.46 และดัชนีผลผลิตของการผลิตรองเท้าทุกประเภทลดลงร้อยละ 13.57
มีเพียงการผลิตกระเป๋าและกระเป๋าเดินทางที่มีดัชนีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.61 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2558 และ ไตรมาส
1/2559 การเพิ่มขึ้นของการผลิตกระเป๋าและกระเป๋าเดินทางเป็นการตอบสนองต่อการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์การ
เดินทางจากมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายมาตรการ รวมทั้งการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย สถานการณ์การผลิตหนังฟอกและการตกแต่งหนัง
สะท้อนให้เห็นว่าอุปสงค์ทั้งในตลาดภายในประเทศและในตลาดต่างประเทศยังมีทิศทางการขยายตัวอย่างจากัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้หนังฟอกเป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
ทางด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและรองเท้าในไตรมาสแรกของปี 2559 ลดลงร้อยละ 13.55 แนวโน้มการ
ลดลงดังกล่าวเป็นไปตามสภาวะอุปสงค์ภายในประเทศและในตลาดโลกที่มีการขยายตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาภาวะเศรษฐกิจของจีน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และอาเซียน ทาให้ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและรองเท้ามีอัตราการ
ขยายตั ว ติ ด ลบในทุ ก กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห นั งลดลงร้อ ยละ 14.71 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ระเป๋ า ลดลงร้อ ยละ 14.51
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ผลิตภัณฑ์รองเท้าลดลงร้อยละ 8.10 และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทาจากหนังลดลงร้อยละ 26.19 การปรับลดลงของมูลค่าการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องหนังแสดงให้เห็นว่าตลาดยังมีการแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรง ภายใต้สถานการณ์ที่กาลังซื้อมีอยู่
อย่างจากัด ทาให้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่า ซึ่งสามารถทดแทนได้ด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นมีราคาถูกกว่าต้องเผชิญกับการ
แข่งขันที่รุนแรง และการลดลงของอุปสงค์ในตลาด เป็นเหตุให้การส่งออกลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2558
ดัชนีเปรียบเทียบผลผลิตอุตสำหกรรมเครื่องหนังและรองเท้ำระหว่ำงไตรมำสที่ 1 ปี 2558 และ 2559
ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม

ไตรมำสที่ 1 (ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)
2558
83.59
88.17
96.83

การผลิตหนังฟอกและตกแต่งหนัง
การผลิตกระเป๋าและกระเป๋าเดินทาง
การผลิตรองเท้าทุกประเภท

2559
71.50
91.35
83.69

%YOY
-14.46
3.61
-13.57

ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (เดือนธันวาคม ปี 2558)
กำรส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและรองเท้ำในประเทศไทย ไตรมำสที่ 1 ปี 2559
ผลิตภัณฑ์
1.หนัง

2.กระเป๋า

3.รองเท้า

4.
ผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ ที่ทา
จากหนัง

หนังดิบ
หนังฟอก

มูลค่ำ : ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ
Q1/2558
Q1/2559
5.91
5.30
158.45
134.89

อัตรำกำรขยำยตัว (%)
Q1/2558
Q1/2559
67.08
-10.34
15.71
-14.87

สัดส่วน
(%)
1.4%
35.7%

รวม

164.37

140.20

17.01

-14.71

37.1%

ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ
ด้านนอกเป็นหนังฟอกหรือหนังอัด
อื่น ๆ

23.15
25.24
11.65

20.12
19.43
11.77

-6.39
-1.13
4.05

-13.07
-23.00
1.04

5.3%
5.1%
3.1%

รวม

60.03

51.32

-2.30

-14.51

13.6%

ยางหรือพลาสติก
รองเท้าอื่น ๆ
สิ่งทอ
หนังฟอก/หนังอัด

47.50
9.29
37.60
67.43

45.80
8.90
30.96
63.05

-5.84
62.52
6.05
-15.27

-3.57
-4.24
-17.65
-6.50

12.1%
2.4%
8.2%
16.7%

รวม

161.81

148.71

-5.48

-8.10

39.4%

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทาจากหนังอื่นๆ
หนังฟอก/หนังอัด
หนังเฟอร์

0.00
49.73
0.64

0.04
36.65
0.50

-74.28
14.62
123.50

2,665.05
-26.31
-22.95

0.0%
9.7%
0.1%

รวม

50.37

37.18

15.32

-26.19

9.9%

436.59

377.41

4.75

-13.55

100.0%

Total

ที่มา: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (เดือนพฤษภาคม ปี 2559)
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โครงสร้ำงรำยได้

ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน ล้ำนบำท สัดส่วน

รำยได้แยกตำมภูมิภำค
1. รำยได้จำกกำรขำยใน
539.37 77.29%
ประเทศ
2. รำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศ
2.1 เอเชีย
87.96 12.61%
2.2 แอฟริกา
65.52
9.39%
2.3 ออสเตรเลีย -นิวซีแลนด์
2.4 อเมริกา
2.5 ยุโรป
รวมรายได้จาก
153.48 22.00%
การขายต่างประเทศ
รำยได้จำกกำรขำยรวม 692.85 99.29%
รายได้อื่น
4.97
0.71%
รำยได้รวม 697.82 100.00%
ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท

งวด 6 เดือนแรก ปี 2559
ล้ำนบำท
สัดส่วน

517.64

73.75%

468.84

79.03%

171.17

59.78%

87.01
91.10
0.39

12.39%
12.98%
0.00%
0.00%
0.06%

80.57
35.86
3.82
0.00
-

13.58%
6.04%
0.64%
0.00%
-

56.38
41.03
0.76
10.49
4.33

19.69%
14.33%
0.27%
3.66%
1.51%

178.5

25.43%

120.25

20.26%

112.99

39.46%

589.09 99.29%
4.19
0.71%
593.28 100.00%

284.16
2.18
286.34

99.24%
0.76%
100.00%

696.14 99.18%
5.79
0.82%
701.93 100.00%

หมายเหตุ : ในปี 2556 – 2558 บริษัทจาหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง คือ บจก.เอส.โอ.เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก. นิวส์ อีวีเอ ซึ่ง
จัดเป็นรายได้จากการขายในประเทศ ต่อมาในปลายปี 2558 บริษัทดังกล่าวทั้ง 2 บริษัทได้หยุดดาเนินกิจการ ส่งผลให้รายได้จากการขายใน
ประเทศลดลง กอปรกับบริษทั จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นเพื่อจัดจาหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ จึงส่งผลให้รายได้จากการขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

การคาดการณ์ปี 2559 การผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์รองเท้าและเครื่องหนัง คาดว่าจะขยายตัวได้ หากปัจจัย
ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น และจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา
ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) นอกจากนี้การขับเคลื่อนของนโยบายภาครัฐ และการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มสดใสต่อเนื่อ ง
จากจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการบริโภคโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น แม้ยังอยู่ในระดับที่ต่ากว่าปกติตาม
การฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ของเศรษฐกิจคู่ค้าหลักก็ตาม
ภำวะเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจโลกในไตรมาสแรกของปี 2559 ชะลอตั วลงจากไตรมาสก่อนหน้าตามการคาดการณ์ เศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกา จากการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจจีนท่ามกลางความผันผวนของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วงต้น
ไตรมาส รวมทั้ งความล่ าช้ าในการฟื้ น ตัว ของเศรษฐกิ จยุ โรปและญี่ ปุ่ น การชะลอตั วของเศรษฐกิ จ หลัก ดั งกล่าวท าให้
เศรษฐกิจประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ และเศรษฐกิจโลกในภาพรวมขยายตัวต่ากว่าไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา เมื่อรวมกับ
ความวิตกกังวลต่อปัญหาเสถียรภาพเศรษฐกิจจีนในช่วงต้นไตรมาส สภาวะดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ามันและราคาสินค้าใน
ตลาดโลกปรับตัวลดลงและสร้างแรงกดดันต่อการลดลงของเงินเฟ้อในประเทศต่าง ๆ
บริษั ท มี ก ารส่ ง ออกสิ น ค้ า ไปยั งกลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ ก ระจายอยู่ ใน 27 ประเทศ อาทิ บั งกลาเทศ ปากี สถาน ซู ด าน
เอธิโอเปีย กาน่า กัวเตมาลา ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล ออสเตรเลีย พม่า กัมพูชาและเวียดนาม เป็นต้น กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะ
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กระจายอยู่ใน 2 ภูมิภาค คือ ทวีปเอเชียร้อยละ 67.00 และ ทวีปแอฟริการ้อยละ 29.82 ของรายได้จากการขายต่างประเทศปี
2558 ดั้งนั้นภาวะเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาคของโลก จึงมีผลกระทบต่อการจาหน่ายสินค้าของบริษัท
สัดส่วนกลุ่มลูกค้ำในต่ำงประเทศตำมภูมิภำคปี 2558
29.82%

3.18%
67.00%

0.00%

ทวีปเอเชีย
ทวีปออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

ทวีปแอฟริกา
ทวีปอเมริกาเหนือ

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
ข้อมู ลจาก World Bank Group (ณ วัน ที่ 6 มกราคม 2559) คาดว่าการเติบ โตทางเศรษฐกิจในภู มิภาคเอเชี ย
ตะวันออกและแปซิฟิกจะยังคงชะลอตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.3 ในปี 2559 ต่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 6.4 เมื่อปี 2558 คาดว่าปี
2559 เศรษฐกิจของจีนจะเติบ โตที่ร้อยละ 6.7 ลดลงจากปี 2558 ที่ร้อยละ 6.9 ทั้งนี้ หากไม่นับ รวมจีนแล้ว ในปี 2558
เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะเติบโตที่ร้อยละ 4.6 ซึ่งไม่แตกต่างจากปี 2557 เท่าใดนัก เนื่องจาก
เศรษฐกิจของประเทศที่ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ได้แก่ อินโดนีเซีย และมาเลเซียลดตัวลง แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็วของเวียดนามและเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของไทยช่วยให้เศรษฐกิจในภูมิภาคยังคงเติบโตได้ ความเสี่ยงสาหรับปี
2559 ประกอบไปด้วย เศรษฐกิจจีนชะลอตัวเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความเป็นไปได้ในการเกิดความปั่นป่วนในตลาดเงิน และ
ตลาดการเงินเกิดสภาวะตึงตัวอย่างกะทันหัน
ยุโรปและเอเชียกลาง
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลาง คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3 ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่
ร้อยละ 2.1 ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาน้ามันปรับตัวลดลงเล็กน้อย หรือคงที่ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย
และยูเครน ประมาณการว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในรัสเซียจะหดตัวลงอีกร้อยละ 0.7 ในปี 2559 หลังจากที่หดตัวไปร้อยละ
3.8 ในปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของประเทศในฝั่งตะวันออกของภูมิภาคได้แก่ ยุโรปตะวันออก คอเคซัสตอนใต้ และเอเชียกลาง
จะกลับมาเติบโตระดับปานกลาง หากราคาสินค้าโภคภัณ ฑ์กลับมามีเสถียรภาพอีกครั้ ง ในขณะที่ทางฝั่งตะวันตกของ
ภูมิภาค ได้แก่ บัลกาเรีย โรมาเนีย ตุรกี และบอลข่านตะวันตกควรจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับ ปานกลางในปี 2559
โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยุโรป
อัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่าที่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ทาให้ความเสี่ยงต่อภาวะเงินฝืดเพิ่มขึ้นและส่งผลให้ธนาคาร
กลางยุโรปผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในการประชุม นโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันที่ 10
มีนาคม 2559 มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยข้ามคืน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินที่ฝากไว้กับ ธนาคาร
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กลางยุโรป (ECB) การเพิ่มวงเงินการเข้าซื้อสินทรัพย์ การขยายขอบเขตสินทรัพย์ที่จะเข้าซื้อครอบคลุมหุ้นกู้ภาคเอกชนที่
ไม่ใช่สถาบันการเงิน และ การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่า แก่ธนาคารพาณิชย์รอบใหม่ ซึ่งเสริมสภาพคล่องให้กับระบบสถาบัน
การเงิน
เอเชียใต้
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศกาลังพัฒนามีแนวโน้มดีขึ้น โดยจะมีอัตรา
การเติบโตที่ร้อยละ 7.3 ในปี 2559 จากเดิมร้อยละ 7 ในปีที่ผ่านมา ภูมิภาคนี้เป็นผู้นาเข้าน้ามันสุทธิซึ่งจะได้ประโยชน์จาก
การที่ราคาพลังงานโลกปรับตัวลดลง และการที่ภูมิภาคนี้มีการเชื่อมโยงในระดับโลกน้อยกว่าภูมิภาคอื่น ๆ ทาให้ปลอดภัย
จากความผันผวนทางเศรษฐกิจของประเทศอื่น ๆ และคาดการณ์ว่าในปีพ.ศ. 2559-2560 อินเดียจะเป็นประเทศผู้นาทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้โดยคาดว่าเศรษฐกิจของอินเดียจะเติบโตที่ร้อยละ 7.8 นอกจากนี้ยังคาดว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของปากีสถาน จะเติบโตขึ้นเป็นร้อยละ 4.5
แอฟริกาใต้
คาดว่าจะเศรษฐกิจของภูมิภาคแอฟริกาใต้จะเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 4.2 ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.4 เมื่อปี
2558 เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีเสถียรภาพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความหลากหลายทั่วทั้งภูมิภาค ประเทศผู้นาเข้า
น้ามันมีอัตราเงินเฟ้อต่าลง ซึ่งส่งผลดีต่อการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในประเทศ คาดการณ์ ว่าไนจีเรียจะมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ร้อยละ 4.6 หลังจากเติบโตที่ร้อยละ 3.3 เมื่อปี 2558 ในขณะที่เศรษฐกิจของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้คาดว่าจะ
เติบโตเพียงร้อยละ 1.4 เทียบกับร้อยละ 1.3 เมื่อปี 2558
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 5.1 ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ร้อยละ 2.5 ในปีที่
ผ่านมา เนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีการยกเลิกการคว่าบาตรทางเศรษฐกิจต่อสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ซึ่งจะทาให้อิหร่า นมี
บทบาทมากขึ้นในตลาดพลังงานโลก นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศผู้ส่งออกน้ามันอื่น ๆ จะดี
ขึ้นด้วย โดยมีสมมติฐานว่าราคาน้ามันจะมีเสถียรภาพ ภูมิภาคนี้มีความเสี่ยงอย่างรุนแรงจากการยกระดับความขัดแย้ง
ราคาน้ามันตกต่าลง ความล้มเหลวในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งประเด็นเหล่านี้สามารถนาไปสู่ความ
ไม่สงบในสังคมได้
สานักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (สศม.) สานักนายกรัฐมนตรี คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกใน
ปี 2559 มีแนวโน้มขยายตัวประมาณร้อยละ 3.2 ปรับตัวดีขึ้น และศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอ ยุธยาคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
โลกในปี 2559 มีแนวโน้มขยายตัวประมาณร้อยละ 3.5 ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจโลกในไตรมาสแรกยังชะลอตัวและ
ขยายตัวต่ากว่าไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 ส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกล่าช้าออกไป นอกจากนั้น การฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกในช่วงที่เหลือของปียังมีข้อจากัดและปัจจัยเสี่ยงจาก เศรษฐกิจจีนที่ยังมีแนวโน้มชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ผล
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ประชามติเรื่องการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร การปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่องของราคาน้ามัน
ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ ข้อจากัดในการดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศสาคัญๆ

ที่มา: ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เดือนมกราคม ปี 2559)

รำคำนำมันดิบ
สานักงานยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาคสรุปภาพรวมราคาน้ามันดิบในตลาดโลก ซึ่งลดลงต่อเนื่อง
เป็นไตรมาสที่ 7 ในไตรมาสแรกของปี 2559 ราคาน้ามันดิบ Brent ในตลาดโลกเฉลี่ย อยู่ที่ 32.51 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาห์เรล
ลดลงจาก 52.95 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาห์เรลในไตรมาสเดียวกันของปี 2558 และเมื่อเทียบกับไตรมาสสุดท้ายของปี 2558
ราคาน้ามันดิบในไตรมาสแรกของปี 2559 ลดลงร้อยละ 22.6
การปรับตัวลดลงของราคาน้ามันดิบในตลาดโลกในไตรมาสแรกของปี 2559 มีสาเหตุสาคัญมาจาก การเพิ่มกาลัง
การผลิตน้ามันดิบของกลุ่ม Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) มาอยู่ที่เฉลี่ย 38.30 ล้านบาห์
เรลต่อวัน ซึ่งสูงกว่ากาลังการผลิตน้ามันดิบของกลุ่ม OPEC ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่เฉลี่ย 37.46 ล้านบาห์เรลต่อ
วัน ส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ามันดิบของโลกในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่เฉลี่ย 95.47 ล้านบาห์เรลต่อวัน ซึ่งสูงกว่าปริมาณ
การผลิตน้ามันดิบในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่เฉลี่ย 94.60 ล้านบาห์เรลต่อวัน นอกจากนี้ปริมาณน้ามันดิบคงคลังของ
กลุ่ม The Mission of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (อาทิ สหรัฐอเมริกา
และแคนาดา) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3,128 ล้านบาห์เรล ซึ่งสูงกว่าปริมาณน้ามันดิบ คงคลังของกลุ่ม OECD ในช่วงเดียวกันของปี
2558 ซึ่งอยู่ที่ 2,797 ล้านบาห์เรล
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รำคำนำมันดิบ Brent ในตลำดโลก ปี 2556 – เดือนมิถุนำยน ปี 2559

ที่มา: Nasdaq (เดือนมิถุนายน ปี 2559)

ที่มา: บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) และสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (เดือนพฤษภาคม ปี 2559)

กระทรวงพลังงานของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Energy) คาดการณ์ราคาน้ามันดิบ Brent ในปี
2559 เฉลี่ย 40.52 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาห์เรล และสูงขึ้นในปี 2560 เฉลี่ยที่ 50.65 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาห์เรล ในขณะที่บริษัท
บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) กล่าวว่าทางโกลด์แมน แซคส์ ของประเทศสหรั ฐอเมริกา คาดการณ์ ราคาน้ามันดิบ
Brent โดยเฉลี่ย ในปี 2558 จะอยู่ที่ 45 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาห์เรล เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้เดิมที่ 39 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ
บาห์เรล และคาดการณ์ราคาเฉลี่ย ในปี 2560 จะอยู่ที่ 55 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาห์เรล ลดลงจากที่คาดการณ์ ไว้เดิมที่ 60
ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาห์เรล
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจได้ชี้แจงปัจจัยของการลดลงของราคาน้ามันดิบ ใน ปี 2559 เป็นผลมาจากการผลิต
น้ามันดิบในอิรักในปี 2558 สูงกว่า 4.13 ล้านบาห์เรลต่อวัน จึงทาให้อุปทานในตลาดสูงกว่าอุปสงค์ และรัฐมนตรีกระทรวง
น้ามันของอีรักได้เปิดเผยว่าในปี 2559 จะสามารถผลิตน้ามันดิบเพิ่มขึ้นอีก 400,000 บาห์เรลต่อวัน โดยเป็นระดับการผลิต
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สูงสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศอิรัก นอกจากนี้นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ ระดับปริม าณน้ามันดิบคงคลังสารองของ
สหรัฐอเมริกา จะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 3.50 ล้านบาห์เรล ในช่วงต้นปี 2559
สาหรับอุปสงค์การใช้น้ามันของโลกในปี 2559 ยังมีแนวโน้มจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรงหนุนจากราคา
น้ ามั น ส าเร็ จ รู ป ที่ ยั ง คงอยู่ ใ นระดั บ ต่ า และการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกในระดั บ ปานกลางจากการรายงานของ
International Monetary Fund (IMF) โดยเฉพาะความต้องการใช้ข องประเทศกาลังพั ฒ นา ที่มี แนวโน้ มเพิ่ มขึ้น ตามการ
เติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ เช่น อินเดีย เป็นต้น นอกจากนี้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา และ
กลุ่มประเทศยุโรปที่ฟื้นตัวได้ดีขึ้นอาจสนับสนุนให้อุปสงค์การใช้น้ามันเพิ่มขึ้นเช่นกัน รวมถึงความต้องการใช้ น้ามันของ
ประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคน้ามันรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

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

2.3.4 ภำวะกำรแข่งขัน
ภาพรวมของอุ ต สาหกรรมผู้ ผ ลิ ต และจ าหน่ า ยกาวมี ก ารแข่ ง ขั น จากคู่ แ ข่ ง หลั ก 7 ราย จากทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ โดยบริษัทมีฐานลูกค้าในประเทศกว่า 800 ราย และ ส่งออกกว่า 27 ประเทศทั่วโลก อาทิ บังกลาเทศ ปากีสถาน
ซูดาน เอธิโอเปีย กาน่า กัวเตมาลา ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล ออสเตรเลีย พม่า กัมพูชาและเวียดนาม เป็นต้น ทั้งนี้ปัจจัยใน
การแข่งขันทางธุรกิจของแต่ละบริษัทมีหลากหลาย ได้แก่ ราคา คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ลักษณะการใช้งาน หรือคุณลักษณะ
เฉพาะ ความต่อเนื่องการจัดส่ง การบริการลูกค้าและความหลากหลายของสายผลิตภัณฑ์ ตัวขับเคลื่อนสาคัญในการกาหนด
ราคา คือ ต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับเปลี่ยนตามราคาน้ามันดิบโลกและภาวะอุ ตสาหกรรมของกลุ่มลูกค้าของบริษัท ทางบริษัทมี
จุดเด่นจากการบริการที่มีลักษณะทางเทคนิคและการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าใน
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แต่ละราย ทั้งนี้สาหรับผู้ผลิตกาว การจาหน่ายสินค้าเป็นไปตามข้อกาหนดมาตรฐาน มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยผู้ผลิตต้ องมี
ความรู้และประสบการณ์ ในการเรียนรู้และปรับปรุงเพื่อให้ได้สูตรการผลิตที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละรอบที่
น าเข้ า มาสู่ ก ระบวนการผลิ ต เพื่ อ ให้ มี อั ต ราส่ ว นสู ญ เสี ย ในระดั บ ต่ า ซึ่ ง จะส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ต้ น ทุ น ในการผลิ ต และ
ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งแต่ละรายในตลาด ทั้งนี้บริษัทกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อรองรับการแข่งขัน
ดังกล่าว โดยเน้นการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดความหลากหลายและครบวงจร รวมทั้งเน้น
การให้บริการอย่างครบวงจรโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เกิดความประทับใจ
บริษัทที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันบริษัท ปี 2558

หน่วย : ล้านบาท
บริษัท
1. บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จากัด /1

2. บริษัท ซีลิค คอร์พ จากัด (มหาชน)

3. บริษัท เอช.บี.ฟูลเลอร์ (ประเทศไทย) จากัด/2

4. บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จากัด/3
5. บริษัท สตาร์-บอนด์ (ไทยแลนด์) จากัด/4
6. บริษัท เอแทค เคมีคัล จากัด/5
7. บริษัท บอนด์เทค เคมิคอลส์ จากัด/6

ประกอบธุรกิจ
นาเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์เคมี
และทรงผม
ผู้ผลิตและจาหน่าย รวมทั้งวิจัย
และพัฒนา Adhesive, Specialty
and High Performance
Adhesive เพื่อจาหน่ายให้แก่
ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
นาเข้า และจาหน่าย ซึ่งกาว
สารเคมี และเคมีภัณฑ์ทุกชนิด
ผู้ผลิตกาวอุตสาหกรรม และ
เคมีภัณฑ์
จาหน่ายกาวที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
ผลิตและจาหน่ายกาว,หมึกพิมพ์
สาหรับใช้ในอุตสาหกรรม
ผู้ผลิต จาหน่ายปลีกเคมีภัณฑ์
กาว และเครื่องจักร

ประเทศ
มีสานักงานใหญ่ที่
ประเทศเยอรมัน
มีสานักงานใหญ่ที่
ประเทศไทย

ยอดขำย
6,122.80 (31 ธ.ค. 58)

มีสานักงานใหญ่ที่
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
มีสานักงานใหญ่ที่
ประเทศไทย
มีสานักงานใหญ่ที่
ประเทศไทย
มีสานักงานใหญ่ที่
ประเทศไทย
มีสานักงานใหญ่ที่
ประเทศไทย

381.41 (30 พ.ย. 58)

589.09 (31 ธ.ค. 58)

365.64 (31 ธ.ค. 58)
155.32 (31 ธ.ค. 58)
103.98 (31 ธ.ค. 58)
18.75 (30 มิ.ย.58)

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ: /1 บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จากัด ประกอบธุรกิจผลิตกาวหลากหลายชนิด เช่น กาวยาง กาวที่ใช้ในการก่อสร้าง กาวที่ใช้สาหรับงาน
ไม้ เป็นต้น และสินค้าอุปโภคและบริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เป็นต้น ภายใต้ 29 ตราสินค้า
/2

บริษัท เอช.บี.ฟูลเลอร์ (ประเทศไทย) จากัด ประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ของ Adhesive โพลิเมอร์ใช้สาหรับเส้นใยแก้(Fiberglass)
และ Adhesive ที่นาไปใช้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น อิเล็กทรอนิกส์, ก่อสร้าง, สิ่งพิมพ์, งานไม้, สินค้าอุปโภคและบริโภค เป็นต้น

/3

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จากัด ประกอบธุรกิจผลิตกาวชนิด Hot-Melt, กาวลาเท็กซ์ทั่วไป, กาวปูปาร์เก้, กาวปูกระเบื้องยาง, กาวที่ใช้ใน
งานไม้, กาวสาหรับชิ้นงานขัดเงา, กาวสาหรับติดสติกเกอร์ และกาวสาหรับติดชิ้นงานเคลือบ

/4

บริษัท สตาร์-บอนด์ (ไทยแลนด์) จากัด ประกอบธุรกิจผลิตกาวชนิด Solvent-Based Adhesive, Water-Based Adhesive และHot
Melt Adhesive
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/5

บริษัท เอแทค เคมีคัล จากัด ประกอบธุรกิจผลิตกาวชนิด Hot Melt Adhesive, Hot Melt Pressure Sensitive Adhesive และ
Formaldehyde Free Adhesive
/6
บริษัท บอนด์เทค เคมิคอลส์ จากัด ประกอบธุรกิจผลิตกาวชนิด Solvent-Based Adhesive, Water-Based Adhesive, Hot Melt
Adhesive และEpoxy Adhesive

บริษั ทมุ่งเน้น การผลิตสินค้าที่ได้คุ ณ ภาพระดับมาตรฐานสากล เป็น ที่ยอมรับ ของลูกค้าและ ตอบสนองคว าม
ต้ องการของลูก ค้ า ได้ ห ลากหลายรูป แบบในราคาที่ เหมาะสม การให้ บ ริก ารที่ รวดเร็วและประทั บ ใจ รวมถึ งการสร้า ง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้าของบริษัท ด้วยการใช้วัตถุดิบที่มี
คุณภาพ และใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัย ด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีหลากหลายของกลุ่มสินค้า ได้แก่
ผลิตภัณฑ์กาว Solvent (Solvent Based Adhesive), ผลิตภัณฑ์กาวน้า (Water Based Adhesive) และ ผลิตภัณฑ์กาว Hot
Melt (Hot Melt Adhesive) การที่บริษัทมีแผนกวิจัยและพัฒนา จึงทาให้บริษัทเป็นผู้นาในการคิดค้นและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่
Polyurethane Reactive Hot Melt (HMPUR) ที่ ส ามารถทนความร้ อ นได้ สู ง จึ ง เป็ น ผลให้ บ ริ ษั ท มี ค วามแตกต่ า ง
(Differentiation) จากคู่แข่งในตลาด

หน้า 2 – 37

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

2.4 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
2.4.1 กำรจัดหำวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่บริษัทใช้ ในการผลิตสินค้า ได้แก่ Solvent Resin Wax และ Synthetic Rubber เป็นต้น ในปัจจุบัน
บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีระยะเวลาในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าจนกระทั่งรับ
มอบวัตถุดิบประมาณ 30-45 วัน
บริษัทให้ความสาคัญกับคุณภาพวัต ถุดิบที่นามาใช้ในการผลิตสินค้า ก่อนที่บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จาหน่าย
รายใด บริษัทจะมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้จาหน่ายที่ประเมินจาก ประวัติของคู่ค้าและผลงานที่เชื่อถือได้ มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ ราคา รวมถึงระบบป้องกันมลพิษ เป็นต้น หลักเกณฑ์ในการประเมินเหล่านี้จะต้องมีความสอดคล้องกับระบบ
จัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อมีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด จึงจะดาเนินการสั่งซื้อ เพื่อนาวัตถุดิบดังกล่าวมาเข้า สู่กระบวนการ
ผลิตสินค้า ที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดหาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทจะมีการ
เปรียบเทียบและจัดทาทะเบียนผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ (Approved Supplier List) ตามที่ได้มีการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย
ไว้ ที่ผ่านการเปรียบเทียบราคา และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
กำรซือวัตถุดิบ ปี 2556 - งวด 6 เดือนแรก ปี 2559
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทวัตถุดิบ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

6 เดือนแรก
ปี 2559

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

374.83

437.58

438.52

128.29

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

139.21

158.20

114.92

79.70

514.04

595.78

553.44

207.99

วัตถุดบิ ในประเทศ

วิธีปฏิบัติในกำรจัดซือวัตถุดิบ
1. ผู้จัดการแผนกจัดซื้อพิจารณาร่วมกับผู้จัดการแผนกวางแผนหรือผู้จัดการแผนกที่เกี่ยวข้อง พิจารณา ใบประมาณ
การใช้วัตถุดิบประจาเดือนที่ได้รับจากแผนการผลิต
2. แผนกจั ด ซื้ อ คั ด เลื อ ก ประเมิ น ผู้ ข ายวั ต ถุ ดิ บ วั ส ดุ บ รรจุ และอื่ น ๆ โดย แบ่ ง ออกเป็ น 1) การคั ด เลื อ กผู้ ข าย
ผู้ให้บริการรายใหม่ 2) การประเมินผลผู้ขาย ผู้ให้บริการรายปัจจุบัน ซึ่งบริษัทจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่างๆ
เช่น ระบบป้องกันมลพิษ ประวัติและผลงานที่น่าเชื่อถือของผู้ขาย มาตรฐานของวัตถุดิบ ระยะเวลาในการส่งมอบ
ราคา เป็นต้น
3. แผนกจัดซื้อออกใบสั่งซื้อ เพื่อจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า รวมถึงสินค้าเพื่อขาย
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4. แผนกคลังวัตถุดิบ ตรวจรับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ ที่ส่งมอบมายังบริษัท
5. ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายผลิต ร่วมกับแผนกจัดซื้อ คัดเลือกผู้ขายที่เห็นควรได้รับการตรวจวัดประสิทธิภาพ ในแต่
ละปี โดยผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นผู้ดาเนินการนาทีมไปตรวจวัดประสิทธิภาพของผู้ขายสิ นค้า ซึ่งภายใน
ทีมประกอบด้วยฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ และแผนกจัดซื้อ หรืออาจมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สรุปขันตอนกำรสั่งซือวัตถุดิบ
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ แผนกวางแผน และ
แผนกที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณา ใบประมาณการ
ใช้วตั ถุดิบประจาเดือนที่ได้รับจากแผนกการผลิต

แผนกจัดซื้อ คัดเลือก ประเมินผู้ขายวัตถุดิบ
ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ

แผนกจัดซื้อออกใบสัง่ ซื้อวัตถุดิบไปยังผู้ขาย

ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายผลิต ร่วมกับ
แผนกจัดซื้อ คัดเลือกผู้ขายทีเ่ ห็นควร
ได้รับการตรวจวัดประสิทธิภาพในแต่ละปี

แผนกคลังวัตถุดิบ ตรวจรับวัตถุดบิ บรรจุภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์ ที่ส่งมอบมายังบริษัท

ฝ่ายผลิต ดาเนินการผลิตสินค้า
ที่ ผ่า นมาบริษั ท ไม่ เคยประสบปั ญ หาจากการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ หรื อ ปั ญ หาการขาดแคลนวั ต ถุ ดิ บ แต่ อ ย่ า งใด
เว้ น แต่ เรื่ อ งความผั น ผวนของราคาวั ต ถุ ดิ บ เนื่ อ งจากราคาวั ต ถุ ดิ บ หลั ก ที่ บ ริษั ท ใช้ ใ นการผลิ ต เป็ น ผลพลอยได้ จ าก
การกลั่นน้ามันปิโตรเลียม ซึ่งมีราคาแปรผันตามภาวะอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารและแนวโน้มของราคาวัตถุดิบอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถวางแผนบริหารจัดการต้นทุนในการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทได้ทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพื่อลดความเสี่ยงในด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย
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กรำฟรำคำเรซิ่นในตลำดโลก ปี 2555 –ปี 2558 (หน่วย: เซนต์/ปอนด์)

ที่มา: Plasticnews (ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2558)

2.4.2 กระบวนกำรผลิต
บริษัทมีแผนกวางแผนการผลิต เพื่อให้เกิดการประหยัดในด้านต้นทุนการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ใน
สต็อกสินค้า รวมถึงการสั่งซื้อในจุดที่ได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านของ แรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ กระบวนการผลิต เพื่อ
ให้ผลการผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่ถูกกาหนดไว้ สามารถตอบสนองลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ ซึ่งความต้องการของ
ลูกค้านั้นอาจเกิดจากการสั่งซื้อจริงที่เกิด และแจ้งความต้องการล่วงหน้า มีการวางแผนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ผลิตตาม
คาสั่งซื้อของลูกค้า (Made to order) ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท 2) ผลิตเพื่อรักษาปริมาณสินค้าคงคลังขั้นต่า (Made to
stock)
การวางแผนการผลิตมีทั้งแผนการผลิตระยะสั้น และแผนการผลิตระยะยาว แผนการผลิต ในระยะยาวส่วนมากจะ
เป็นไปในลักษณะของการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต เช่น การวางแผน การซื้อเครื่องจักร, การวางแผน
ด้านบุคลากร แผนการผลิตในระยะยาวนี้ส่วนมากจะมีระยะเวลาเกิน 1 ปีขึ้นไป โดยจะเน้นไปที่การเพิ่มกาลังการผลิตและ
การขยายกิจการ ในทุกๆ เดือน แผนกวางแผนการผลิตจะมีการประชุมร่วมกับแผนกขาย แผนกคลังสินค้า แผนกจัดซื้อ แผนก
ธุรการขาย เพื่อจัดเตรียมแผนในระยะสั้นในแต่ละเดือน เช่น การพิจารณาปริมาณการสั่งผลิตสินค้าเปรียบเทียบกับยอดขาย
ที่คาดการณ์และยอดขายจริง ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด และสร้างวิธีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อใช้ปฏิบัติ
ต่อไปในภายหน้า
ภายในโรงงานแยกไลน์การผลิต สินค้าตามประเภทของกาว ซึ่งขั้นตอนหลักๆในการผลิต กาวอุตสาหกรรมทุ ก
ประเภทนั้น แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1) ขั้นตอนการผสมสารเคมี (Mixing) 2) ขั้นตอนการเกิดปฎิกิริยาทางเคมี
ระหว่างกระบวนการผลิต (Reaction)
ทั้งนี้ เพื่ อคุณ ภาพที่ ดีของผลิต ภัณ ฑ์ บริษั ทมี การตรวจสอบและทดสอบคุณ ภาพวัตถุ ดิบ ที่ ใช้ในการผลิต การ
ตรวจสอบและทดสอบระหว่างกระบวนการผลิต รวมถึงการตรวจสอบสินค้าสาเร็จรูปทุกล็อต โดยมีการสุ่มตรวจสอบและ
ทดสอบคุณภาพตามแผนคุณภาพของบริษัท ทาให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีคุณภาพและตรงต่อ
ความต้องการของลูกค้า ของเสียจากกระบวนการผลิต ทางบริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัท ที่ได้รับอนุญ าตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นผู้ดาเนินการกาจัดของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ ซึ่งมีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
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ขันตอนกำรผลิตผลิตภัณฑ์
ในการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท เมื่อฝ่ายขายรับคาส่งซื้อจากลูกค้า แผนกธุรการขายจะตรวจสอบความพร้อม
ของผลิตภัณฑ์ในระบบคงคลัง ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่มีในคลังไม่เพียงพอกับคาสั่งซื้อ หรือมีคุณสมบัติไม่ตรงกับคาสั่ งซื้อของ
ลูกค้า ฝ่ายธุรการขายจะประสานงานไปยังแผนกวางแผนการผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ ฝ่ายวางแผนจะส่ง
แผนการผลิตให้ฝ่ายผลิตดาเนินการเบิกวัตถุดิบตามปริมาณที่ต้องใช้ในการผลิต โดยประสานกับแผนกคลังวัตถุดิบและ
แผนกจัดซื้อ เพื่อตรวจสอบระดับวัตถุดิบ และจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสม จากนั้นแผนกคลังวัตถุดิบจะจัดส่งวัตถุดิบ
มายังฝ่ายผลิตเพื่อผลิตสินค้าและนาส่งสินค้าสาเร็จรูปที่ผลิตเรียบร้อยแล้ว ไปเก็บที่ฝ่ายคลังสินค้าและเตรียมจัดส่งให้ลูกค้า
ต่อไป โดยมีขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์กำว Solvent
กระบวนกำรผลิต

1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

2. รับวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์

4. เตรียมตัวทาละลาย
ในถังผลิต

3. ชั่งเตรียมวัตถุดิบที่ไม่ระเหย
- ยางสังเคราะห์
- เรซิ่น
- Additive แต่งคุณสมบัติ

5. บรรจุลงในถังผลิต

6. กวนผสม
7. ตรวจคุณภาพก่อนบรรจุ
8. บรรจุ
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2. ผลิตภัณฑ์กำวนำ
1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

กระบวนกำรผลิต

2. รับวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์

4. เตรียมตัวทาละลาย
ในถังผลิต

3. ชั่งเตรียมวัตถุดิบที่ไม่ระเหย
- ยางสังเคราะห์
- เรซิ่น
- Additive แต่งคุณสมบัติ

5. บรรจุลงในถังผลิต

มีกำรตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภำพใน
ทุกขันตอน

6. กวนผสม
7. ตรวจคุณภาพก่อนบรรจุ
8. บรรจุ
3. ผลิตภัณฑ์กำว Hot Melt
กระบวนกำรผลิต

1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ
2. รับวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์
3. ชั่งเตรียมวัตถุดิบ
- เม็ดพลาสติก
- เรซิ่น
- WAX
- Additive แต่งคุณสมบัติ

มีกำรตรวจสอบและ
ควบคุมคุณภำพใน
ทุกขันตอน

4. บรรจุลงในถังผลิต
5. กวนผสม
7. ฉีดเส้นและตัด
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2.4.3

กำลังกำรผลิตและกำรใช้กำลังกำรผลิต

ในปัจจุบันบริษัทมีเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการผลิตกาวอุตสาหกรรมทั้งสิ้น จานวน 35 เครื่อง เช่น ถังผสมวัตถุดิบ
(Mixer) เครื่อ งบดยาง (Grinder) เครื่อ งตั ด กาว หม้ อไอน้ า (Boiler) หอท าน้ าเย็ น (Water Cooling Tower) และเครื่อ ง
แลกเปลี่ยนความร้อน (Hot Oil Boiler) เป็นต้น โดยมีกาลังการผลิตแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้
ตำรำงแสดงกำลังกำรผลิตแยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์กาว Solvent
- กาลังการผลิต (Capacity)
- ปริมาณการผลิต (Utilization)
- อัตราการใช้กาลังการผลิต
2. ผลิตภัณฑ์กาวน้า
- กาลังการผลิต (Capacity)
- ปริมาณการผลิต (Utilization)
- อัตราการใช้กาลังการผลิต
3. ผลิตภัณฑ์กาว Hot Melt /2
- กาลังการผลิต (Capacity)
- ปริมาณการผลิต (Utilization)
- อัตราการใช้กาลังการผลิต

6 เดือนแรก
ของปี 2559
(Annualize)/1

หน่วย

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

6 เดือนแรก
ของปี 2559

ตัน/ปี
ตัน/ปี
%

6,600
5,635
85.38

6,600
5,479
83.02

6,600
4,641
70.32

3,300
2,613
79.18

6,600
2,613
39.59

ตัน/ปี
ตัน/ปี
%

620
303
48.87

620
304
49.03

620
309
49.84

310
200
64.52

620
200
32.26

ตัน/ปี
ตัน/ปี
%

1,000
860
86.00

1,400
1,141
81.50

1,400
1,268
90.57

950
748
78.74

1,900
748
39.37

/

/

หมายเหตุ : /1ปริมาณการผลิตจริง เมื่อเทียบกับกาลังการผลิตเต็มที่ของงวด 6 เดือนแรกของปี 2559
/2

อัตราการใช้กาลังการผลิตในปัจจุบันคานวนจากชั่วโมงทางานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ต่อ 1 วัน และ 6 วัน ต่อ 1 สัปดาห์ (มีเพียงชั่วโมง
ทางานเฉลี่ยของกาวกลุ่ม Hot Melt ที่มีความยืดหยุ่นตามยอดสั่งซื้อสินค้า ซึง่ อาจผลิตได้ถึง 24 ชั่วโมงต่อวัน)
- ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2559 มีการเพิ่มกาลังการผลิตสินค้าใน กลุ่มกาว Hot Melt จาก 1,400 ตัน/ปี เป็น 1,900 ตัน/ปี
- สินค้าในหมวดที่ 4 เป็นสินค้าซื้อมาขายไป จึงไม่มีกาลังการผลิต

ทั้งนี้บริษัทมีการกาหนดปริมาณสินค้าคงคลังขั้นต่า โดยมีการนามาประยุกต์ใช้และการกาหนดแผนการผลิตเป็น
รายเดือนและรายสัปดาห์ให้เหมาะสมกับกาลังการผลิตของสินค้าแต่ละประเภท

หน้า 2 – 43

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

2.4.4

ใบอนุญำตในกำรประกอบธุรกิจ
ใบอนุญาตสาคัญในการประกอบธุรกิจ มีดังนี้

ลำดับ
ใบอนุญำต
1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
2 ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้
ลักษณะที่ 3
3 ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ 3
4
5
6

ใบอนุญาตเป็นผู้ใช้-ซื้อ ไฮโดรคาบอน
(ได้รับการยกเว้นภาษี)
ใบอนุญาตมีซงึ่ ยุทธภัณฑ์-ไนโตรเซลลูโลส

10

ใบอนุญาตมีซงึ่ ยุทธภัณฑ์-หน้ากากแก๊ส
(1 ชุด)
ใบอนุญาตมีซงึ่ ยุทธภัณฑ์-หน้ากากแก๊ส
(4 ชุด)
ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (การประกอบกิจการโกดังสินค้า)
ใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (เกี่ยวกับปิโตรเลียม การผลิตกาว)
ใบอนุญาตนาเข้าวัตถุอันตราย

11

ใบสาคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

12

ใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมประจาหม้อน้าหรือ
หม้อต้มทีใ่ ช้ของเหลวเป็นสื่อน้าความร้อน

7
8
9

อำยุใบอนุญำต
วันครบกาหนดวันที่ 1 ตุลาคม 2559
ออกเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2558
มีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วยงำน
กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมธุรกิจพลังงาน

ออกเมื่อ 16 กันยายน 2553
มีอายุถึงวันที่ - ไม่ระบุวันที่
ออกเมื่อ 9 เมษายน 2559
มีอายุถึงวันที่ 8 เมษายน 2560
ออกเมื่อ 16 กันยายน 2558
มีอายุถึงวันที่ 15 กันยายน 2559
ออกเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558
มีอายุถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2559
ออกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
มีอายุถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ออกเมื่อ 5 กรกฎาคม 2559
มีอายุถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
ออกเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
มีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
มีอายุถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
ออกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
มีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ออกเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
มีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
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สานักงานเขต กรมอนามัย
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2.4.5

มำตรฐำนระบบคุณภำพ
มาตรฐานระบบคุณภาพที่บริษัทได้รับ มีดังนี้

1. มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System)
ตามมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากสานักงาน Bureau Veritas ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนัก
ถึงความสาคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการ
ป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนาระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม ISO
14001:2004 มาใช้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน และการบาบัดมลพิษ
2. มาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร
ข้อก าหนดสาหรับ ทุก องค์ กรในห่ วงโซ่อ าหาร (Food Safety Management Systems – Requirements for Any
Organization in the Supply Chain) ตามมาตรฐาน ISO 22000:2005 จากสานักงาน Bureau Veritas ซึ่งถูกออกแบบมา
เพื่ อก าหนดกรอบมาตรฐานสากลที่ค รอบคลุม ข้อก าหนดทุ กมาตรฐานที่เกี่ย วข้องกับ คุณ ภาพด้านอาหาร ( BRC, IFS,
HACCP, SQF, GMP, EU) และความปลอดภัยของอาหาร ที่มีการบังคับใช้ในทางการค้าสินค้าอาหารในปัจจุบัน ซึ่งจะทาให้
ธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารมีมาตรฐานเดียวที่ สอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงสินค้าสาเร็จรูป และ
เป็นมาตรฐานที่ตรวจประเมินได้ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ( Auditable standard ) รวมทั้งจะช่วยผลักดั นให้องค์กร ให้
ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการด้านอาหาร
3. มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System)
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากสานักงาน Bureau Veritas มาตรฐานนี้ใช้ในการประกันคุณ ภาพและการ
บริหารกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กรของ ผู้ส่งมอบ (Supplier) หรือผู้ผลิต (Manufacture) หรือผู้ให้บริการ ซึ่งสามารถใช้เป็น
แนวทาง หรือเป็นเงื่อนไขในการทาข้อตกลงต่าง ๆ ทางการค้าระหว่างผู้ซื้อ (Purchaser) หรือ ลูกค้า (Customer) กับผู้ส่ง
มอบ หรือผู้ผลิตได้ โดยลูกค้ามีสิทธิที่จะเลือกทาการค้า กับผู้ส่งมอบรายใด หรือองค์กรใดก็ได้ที่ผ่านการรับรองแล้วว่า มีการ
บริหารคุณภาพ ที่เป็นไปตามข้อกาหนดต่าง ๆ ระบบคุณภาพ ISO9001:2008 ไม่เพียงแต่เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ได้เฉพาะ
ในโรงงานผลิตสินค้าเท่านั้น ยังสามารถนาไปใช้ได้กับธุรกิจ การบริการอื่น ๆ ได้อีกด้วย เป็นระบบคุณภาพ ที่มีการนาไปใช้
และปฏิบัติตามมากที่สุดในโลก
4. มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety Assessment
Series)
ตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 จากสานักงาน Bureau Veritas เป็นระบบที่ช่วย ป้องกันการบาดเจ็บและ
เจ็บป่วยของบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ยังช่วยเปิดโอกาส ในการดาเนินธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าที่คานึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรใน
บริษัทคู่ค้า และช่วยเสริมสร้างทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงาน และปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของ ภายในองค์กรให้ปลอดภัย
มากขึ้น
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5. ใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green System)
กระทรวงอุ ต สาหกรรมต้ อ งการให้ ก ารเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของภาคธุ รกิ จ อุ ต สาหกรรมมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ศักยภาพ และความเป็นไปได้ของระบบนิเวศ รวมทั้งความผาสุกของสังคม ตัวอย่างเช่น การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการ
ผลิ ต การใช้ ท รั พ ยากรให้ คุ้ ม ค่ า โดยใช้ ห ลั ก 3Rs และ Clean Technology การพั ฒ นาผลิ ต ภาพการผลิ ต (Green
Productivity) การออกแบบผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่ งแวดล้อม (Eco Design – Eco Product) การให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ฉลาก
เขียว (Green Label หรือ Eco-Label) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCI-LCA) การลดมลพิษ และ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดาเนินงานเชิงรุกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อพัฒนาให้การประกอบกิจการเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

การที่บริษัทได้รับรางวัล อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green System)แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการ
ดาเนินงานภายใต้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือการป้องกันมลพิษ การใช้ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน ตลอดจนการป้องกันและฟื้นฟูธรรมชาติ
6. รางวัลสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดทาโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการประสบอันตรายจากการทางานสนองในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่
พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา จึงแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการของบริษัทมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน
7. ประกาศเกียรติคุณองค์กรจรรยาบรรณดีเด่น จากหอการค้าไทย ในปี 2558
นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนาหลัก
บรรษัทภิบาล(Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรจะมีผลต่อความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม หอการค้าไทย ได้ดาเนินโครงการประกาศเกียรติ
คุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย มาโดยตลอดถึงปัจจุบัน เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ดาเนินธุรกิจโดยใช้
หลักจรรยาบรรณ ให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาแก่สังคม และภาคธุรกิจไทย รวมถึงภาคธุรกิจในต่างประเทศอย่าง
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กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีหลักบรรษัทภิบาล(Good Corporate Governance) ในการบริหารจัดการองค์กร
และดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส่
8. รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ประจาปี 2559 (The Prime
Minister’s Industry Award 2016) จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนดให้มีก ารมอบรางวัล อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (The Prime Minister Best Industry
Award) ขึ้นในปี 2546 เป็นปีแรกโดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรที่ประสบ
ผลสาเร็จสูงสุดระดับประเทศ และสร้างแรงจูงใจให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ก้าวไปสู่ความสาเร็จในระดับสากล

ISO

ภำพประกอบ

1. มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
(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)
[OHSAS 18001:2007]
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ISO

ภำพประกอบ

5. ใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green System)

6. รางวัลสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ

7. ประกาศเกี ย รติ คุ ณ องค์ ก รจรรยาบรรณดี เด่ น จาก
หอการค้าไทย ในปี 2558
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ISO

ภำพประกอบ

8. รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่ น ประเภทบริหารอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดย่อม ประจาปี 2559 (The Prime
Minister’s Industry Award 2016)

2.5 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กระบวนการผลิตของบริษัทเป็นงานที่เกิดจากการผสมสารเคมีชนิดต่างๆเข้าด้วยกัน ซึ่งในบางขั้นตอนอาจเกิดกาก
ของเสียอุตสาหกรรม สารเคมีต่างๆและ ภาชนะปนเปื้อนสารเคมี รวมถึงน้าล้างกาวอุตสาหกรรมระหว่างกระบวนการผลิต
เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบต้อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้มีการว่าจ้างบริษัทบาบัด/กาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจาก
ภายนอกในการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุดงั กล่าว อย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่ข้อกฎหมายกาหนดไว้ และให้ความสาคัญกับ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงาน ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา บริษั ทไม่เคยประสบปั ญ หาการรร้ องเรียนหรือมีข้อพิพาทใดๆ ที่ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างชุม ชน
ใกล้เคียงหรือจากหน่วยงานต่างๆ

2.6 งำนที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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