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PART II 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโลจสิติกสแ์ละซัพพลายเชน 

และประเมินผลการด าเนินงาน  
หัวข้อ 

 การวิเคราะห์ปัญหาการด าเนนิงานด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

 วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

 การวัดและประเมินผลการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

1. การวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชน  
 การปัญหาเพื่อตัดสินใจของกลุ่มคน 4 ระดับ มีลักษณะ ดังนี ้

ผู้ปฏิบัติงาน งานระดับกลยุทธ์ งานระดับบริหาร

จัดการ 

งานระดับ

ปฏิบัติการ 

ประเภทการตดัสินใจ 

1. ผู้บริหารระดับสูง วิเคราะหป์ัญหา

ปัญหาเชิงนโยบาย 

รูปแบบและวิธีการ

บริหารงานท้ังระบบ 

- - การตัดสินใจแบบไม่มี

โครงสร้าง (Un-

structured) 

2. ผู้บริหารระดับกลาง - วิเคราะหป์ัญหาการ

บริหารงานระดับ

แผนก หรือ 

Business Unit 

- การตัดสินใจแบบก่ึง 

(Semi-structured) 

3. ผู้บริหารระดับล่าง - - วิเคราะหป์ัญหา

การควบคุม 

การตัดสินใจแบบมี

โครงสร้าง

(Structured) 

4. พนักงานระดับปฏิบัติการ - - ปัญหาการ

ปฏิบัติงาน

ประจ าวัน 

การตัดสินใจแบบมี

โครงสร้าง

(Structured) 

ตารางที่ 1.1  การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการตัดสินใจ 

 ซ่ึงปัญหาการด าเนินงานด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชน จะ มีความแตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจ ซ่ึง

แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่  ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจอุตสาหกรรม1บริการ   
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ซัพพลายเชนอุตสาหกรรมการผลิต->ขาย ซัพพลายเชนอุตสาหกรรมบริการ->รับจ้าง 
อุตสาหกรรมยานยนต ์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
อุตสาหกรรมเหล็กและสินค้าอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมเกษตร 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบรโิภค 
อุตสาหกรรมบรรจภุัณฑ ์
อุตสาหกรรมสินค้าแฟช่ัน 
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์
อุตสาหกรรมปโิตรเคมีและเคมีภณัฑ ์
อุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค 
อุตสาหกรรมของใช้ในครัวเรือน 
อุตสาหกรรมวสัดุก่อสร้าง 

อุตสาหกรรมการบิน 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสันทนาการ 
อุตสาหกรรมการโรงแรม 
อุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร 
อุตสาหกรรมสื่อและสิ่งพิมพ์ 
อุตสาหกรรมขนส่งและโลจสิติกส ์
อุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
อุตสาหกรรมประกันภยัและประกนัชีวิต 
อุตสาหกรรมบริการเฉพาะกิจ (เช่น ก าจัดขยะอุตสาหกรรม) 
 

 

 โดยกลุ่มคนทุกระดับในทุกประเภทธุรกิจ จะใช้ “กระบวนการจดัการ” เพื่อให้การด าเนินส าเร็จได้ผลลพัธ์ตามที่

คาดหวัง 

 
 อย่างไรก็ตาม  การด าเนินงานทางธุรกิจนั้นแวดล้อมไปด้วยปัญหา โดยปัญหาการด าเนินงานด้านโลจสิติกส์และ     

ซัพพลายเชน  ได้แก ่

 - ปัญหาการท างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายของบริษัท และเครือข่ายโลจิสติกส์     

 - ปัญหาการประสานงานเพื่อการส่งมอบสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาด    

 - ปัญหาการด าเนินงานในกิจกรรมของโลจิสติกสท์ั้งหมด   

 - ปัญหาการตลาด (Marketing)  

 - ปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product development)  

 - ปัญหาการเงิน (Finance)   

 - ปัญหาการบริการลูกค้า (Customer service)   

 - ปัญหาระบบ (System)    

 - ปัญหากลยุทธ์ (Strategy)   

 - ปัญหาคน (People)   

 - ปัญหาเทคโนโลย ี(Technology) และสารสนเทศ (Information)  
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 - ปัญหาทรัพยากร (Resource)  

 - ปัญหาการบูรณาการเพื่อจัดการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการจากแหล่งต้นต้นน้ า (Upstream) สู่ปลายน้ า 

(Downstream)  

 - ปัญหาการส่งมอบสินค้าแกลู่กคา้ 

 - ปัญหาการแปรสภาพวัตถุดิบหรอืวัสดุให้กลายเป็นสินค้าส าเร็จรูป (Finish goods)  

 ซึ่งผู้บริหารมีหน้าที ่ 1)  วางแผน (Planning)  2) จัดองค์กร (Organizing)  3) ประสานงาน (Coordinating)      

4) ตัดสินใจ (Decision) และ 5) ควบคุม (Control)  เพื่อตอบโต้กับปัญหานั้น 

 

 อย่างไรก็ดี  โลจิสติกสเ์ป็นส่วนหน่ึงของซัพพลายเชน ซัพพลายชนจะหมายความรวมถึงเครือข่ายโลจสิติกส์และ

กิจกรรมของโลจิสติกสท์ั้งหมด  และเพิ่มเติมด้วยกิจกรรมอื่นอีกดังนัน้ซัพพลายเชนจึงมีขอบข่ายท่ีกว้างกว่า 

โลจสิติกส ์
จากค าจ ากัดความ  “การจัดการซัพพลายเชน (Supply Chain Management: SCM)”   หมายถึง  การ 

จัดการการอุปทานสินค้า (Goods Supply Management: GSM) อย่างเป็นระบบ  ใช้กลยุทธ์และกระบวนการด าเนินงาน

ของหน่วยธุรกิจ  บูรณาการกิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก  ท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย  ตั้งแต่กระบวนการจัดหา

วัตถุดิบ (Procurement)   การผลิตและประกอบ (Manufacturing and Assembly)  การแปรรูปวัตถุดิบเป็นสินค้า

ส าเร็จรูป (Transform raw materials into finished goods)  ซึ่งสินค้าจะเพิ่มมูลค่าเมื่อผ่านแต่ละกระบวนการ  เช่น  การ

จัดหา  การผลิต  การจัดการคลังสินค้า  การติดตามสินค้าคงคลัง  การจัดการค าสั่งซื้อของลูกค้า  การส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่

ลูกค้าผ่านระบบการกระจายสินค้าทุกช่องทาง   โดยองค์กรมุ่งตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าคนสุดท้าย  สร้าง

ความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด เพื่อก าไรระยะยาว 

 

จากค าจ ากัดความข้างต้น มีค าถามดังนี:้ 

1. อะไรบ้างท่ีอาจเป็นสาเหตุท าให ้“ระบบการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน” ไมม่ีประสิทธิภาพ? 

2. เมื่อ “ระบบการจดัการโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน” ไม่มีประสทิธิภาพแล้ว  “จะส่งผลอย่างไรต่อองค์กร ตามมา”? 

3. เมื่อ  ท าการวิเคราะห์และทราบถึงสาเหตุของปัญหาแล้ว  จะม ี“วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร”? 

4. เมื่อน า วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ “จะส่งผลอย่างไรต่อองค์กร ตามมา”? 

 

2. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพไดโ้ดยวธิ ี

 1. ลด 

 2. เพิ่ม 

 3. ปรับปรุง 

 4. ควบคุม 
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 5. ป้องกัน 

 6. ประยุกต์ใช้แนวคิด/ทฤษฎี  ตัวอย่างเช่น  

 
ตัวอย่าง: การเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการลดความเสี่ยง 

บางองค์กรใช้การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการจัดการและรับมือกับความเสี่ยง เนื่องจากการตัดสินใจจัดการกับความ

เสี่ยงส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัท  และมีปัจจัยเสี่ยงอีกจ านวนมากที่ส่งผลต่อการผลการด าเนินงานของบริษัท 

(Schoenherr et al., 2008)  อีกทั้งในทุกกิจกรรมของโซ่อุปทานก็ล้วนมีความเสี่ยงแฝง  และการลดความเสี่ยงด้วยวิธีการ

กักตุนสินค้าเพื่อให้เพียงพอต่อค าสั่งซื้อของลูกค้านั้นไม่ใช่   กลยุทธ์ที่ดีเสมอไป (Kull and Closs, 2008) นอกจากนี้บริษัท

หนึ่ง ๆ อาจมีหลายคู่ค้าที่ไม่ได้ท างานเชื่อมต่อกันโดยตรง  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีรูปแบบในการบริหารจัดการที่ดีตั้งแต่การผลิต

ตามสั่ง  การจัดการเหตุการณ์  การจัดการความเสี่ยงเมื่อการท างานหยุดชะงัก  เพื่อบูรณาการความสามารถร่วมกับเครือข่าย

คู่ค้า (Giannakis and Louis, 2011)   

 

ตัวอย่าง: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อเพิ่มความสามารถ 

การใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IS & IT) เชิงกลยุทธ์สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  

ข้อควรตระหนักในการท าธุรกิจ คือ การแข่งขันทั่วโลกไม่ใช่แค่เพียงแข่งขันในเรื่องของราคาและคุณภาพ  แต่ยัง

เกี่ยวข้องกับการให้บริการและเวลา ด้วย และสภาพของการแข่งขันได้เกี่ยวพันกับหลายฝ่ายตั้งแต่ผู้ซื้อ  ผู้ขาย พ่อค้าส่ง  ผู้

ใหบ้ริการด้านการเงิน  และแรงงาน  ดังนั้นไอทีจึงเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้บริษัทสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน แม้อาจต้อง
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ลงทุนในระยะยาว และอาจต้องปรับผังโครงสร้างองค์กรใหม่ (Reorganization)  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรในการติดต่อ

กับลูกค้าและผู้ค้าส่ง  และความส าเร็จทางกลยุทธ์ด้านไอที  สามารถน าบริษัทไปสู่การเป็น “ผู้น าในการแข่งขัน” นอกจากนี้ 

การใช้ระบบสารสนเทศท่ีใช้งานบนเว็บจะส่งผลดีต่อผลการด าเนินงานในด้าน 

1. Service:  ปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น  และสามารถให้บริการใหม่ ๆ ได ้
 2. Cost: ลดต้นทุนในการด าเนินงาน 
 3. Speed: การให้บริการที่รวดเรว็ 
 4. Quality: ปรับปรุงคณุภาพของสินค้าและบริการ 
 5. Innovation: สามารถสร้างนวตักรรมและผลงานใหม่ ๆ 

   6. เปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานในองค์กรในทิศทางที่ดีขึ้น 

   7. เชื่อมคู่ค้าทางธุรกิจได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

8. รวบรวมข่าวสารและวิเคราะหผ์ลิตภณัฑ ์
 

ตัวอย่าง: การเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการด าเนินเงิน เพื่อเพ่ิมความสามารถ 

แรงกดดันทางการแข่งขัน 5 ประการ  (Porter’s Five Force Model) 
 1) การแข่งขันภายในวงการอุตสาหกรรม  
 2) การคุกคามของผู้แข่งขันใหม่  
 3) การคุกคามของสินค้าและบริการที่เข้ามาทดแทน  
 4) อ านาจการต่อรองของลูกค้า และ  
 5) อ านาจการต่อรองจากซัพพลายเออร์   
 

กลยุทธ์ในการตอบสนองของต่อแรงกดดันทางธุรกิจ (RESPONSE STRATEGIES ) (PORTER, 1985) 
1. Cost Leadership: ความเป็นผู้น าด้านราคา 
2. Differentiation: สรา้งความแตกต่าง 
3. GROWTH:  คือ การขยายก าลงัการผลติสินคา้และบริการอย่างกว้างขวางขึ้น  สร้างการเติบโต 
4. ALLIANCES:  คือ การสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้า 
5. INNOVATION:  หาหนทางใหม่ๆ ในการท าธุรกิจ พัฒนาของสินค้าและบริการ หรือ อาจท าให้เกิดการบุกตลาดที่

เป็นเอกเทศ (Unique Markets)  
6. IMPROVE INTERNAL EFFICIENCY: ปรับปรุงประสิทธิภาพภายใน  เพื่อท าให้เกิดความพอใจของพนักงานและ

ลูกค้า 
7. CRM: สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ผูกใจลูกค้าเข้ากับผลิตภัณฑ์และแบรนดข์องบริษัท ท าให้ลูกค้าภักดีต่อบริษัท 

ไม่หนไีปไหน เช่น มีการส่งของขวัญวันเกิด, ให้กินฟรีในวันเกิด  เป็นต้น 
8. Quality: คุณภาพ 

 
ตัวอย่าง: เพิ่มประสิทธิภาพโดยการเพิ่มมลูค่าหรือเพิ่มคณุค่า และน าไปสู่ก าไร 

Porter’s Value Chain Model 
กิจกรรมหลักของระบบ  Supply Chain (PRIMARY ACTIVITIES ) 
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1. In bound logistics   (in puts) 
2. Operations (manufacturing & testing) 
3. Outbound logistics (storage & distribution) 
4. Marketing & sales 
5. Service 

กิจกรรมทีส่นับสนุนการท างานของกิจกรรมหลัก (SUPPORT ACTIVITIES) 
1. Firm Infrastructure :โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ประกอบด้วย ทุก ๆ แผนกในองค์กร 
2. Human Resources Management : การจัดการทรัพยากรมนุษย ์
3. Technology Development :การพัฒนาเทคโนโลย ี
4. Procurement  : ระบบการจดัหา สรรหา (จัดซื้อ-จัดหา) 

 
ทุกขั้นตอนของกิจกรรมหลักใน supply chain  สินค้าจะเพิ่มมลูค่าหรือเพิ่มคณุค่าขึ้นเรื่อย ๆ เรียกสิ่งนี้ว่า “Value 

System”   ตัวอย่างเช่นบริษัท  Frito Lay  น าไอทีมาใช้เพื่อเพ่ิมมูลค่าในกระบวนการผลติ ทั้งนี้จะน า Value Chain Model 

มาใช้ใน 2 ลักษณะ  คือ  1) เพื่อวิเคราะห์บริษัทในการวางกลยุทธ์ดา้นการผลิต  และ 2) ลงทุนด้านไอทีเพื่อให้เกิดห่วงโซ่ที่มี

คุณภาพและให้เกดิผลประโยชน์สงูสุด 

 
ตัวอย่าง: เพิ่มประสิทธิภาพโดยการเพิ่มความสามารถในการตอลสนองต่อลูกค้า 

 เข้าใจวงจรของวัฎจักลูกค้า 
(1-7) 

1. ประเมินความต้องการของลูกค้า 
2. ระบุความต้องการของลูกค้า 
3. เลือกแหล่งซื้อ-จัดหาสินค้าที่ตรงกบัความต้องการของลูกค้า 
4.   ส่งค าสั่งซื้อ 
5.   รับสินค้าและบริการ 
6.   คาดหวังที่จะได้มาซึ่งบริการและสินค้าที่ด ี
7.  ทดสอบและยอมรับสินค้าและบริการ 

 (8-13) 
     8. บูรณาการสู่การจัดการสินค้าคงคลัง 
     9. ติดตามการใช้และพฤติกรรม 
     10. ปรับปรุงทุกอย่างให้ดีขึ้น ถ้าจ าเป็น 
     11. ท าการดูแล บ ารุงรักษาสนิค้า 
     12. ถ่ายโอนหรือก าจัดผลิตภณัฑ์หรือบริการ 
     13. การบัญชสี าหรับการซื้อ 
 
3. การวัดและประเมินผลการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 สามารถก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่จะมี KPI ที่ทุกบริษัทใช้กัน และมี KPI บางส่วนท่ีแตกต่างกัน

ออกไปตามบริษทของบริษัทน้ัน ๆ ตัวอย่างเช่น “Disruptions” ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช้ีวัดที่บางบริษัทน ามาใช้วัดผลการด าเนินงาน 
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การวัดผลการด าเนินงาน (Performance Measuring) 

การด าเนินงานโซ่อุปทานและคุณสมบัติพื้นฐานเชิงกลยุทธ์จะพิจารณาวัดผลจาก  ค่าใช้จ่าย/ต้นทุน (cost)  คุณภาพ 

(quality)     การส่งมอบ (delivery)   ความยืดหยุ่น (flexibility)  ความทนทาน (durability)   นวัตกรรมและการบริการ 

(innovation and service)     และการวัดผลการด าเนินงานอาจใช้วิธีดุลยภาพ (Balanced Scorecard)  ซึ่งวัดจาก  1) 

มุมมองทางการเงิน (Financial)   2) มุมมองของลูกค้า (Customer)  3) มุมมองกระบวนการภายในธุรกิจ (Internal 

Business) และ 4) มุมมองการเรียนรู้และเติบโต (Learning and Growth ) (Kaplan and Norton, 1992)    และยังมีความ

แตกต่างระหว่างการวัดค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน (tangible) และที่ไม่ใช่ตัวเงิน (intangible)   ซึ่งแต่ละตัวช้ีวัดพึ่งพิงกันและอาจ

ส่งผลต่อการวัดผลการด าเนินงานโซ่อุปทานที่ผิดพลาด (Chen and Paulraj, 2004)    การวัดเวลา (Time)  และคุณภาพ 

(Quality)  จะสะท้อนความสามารถสูงต่อการให้บริการแก่ลูกค้า   ขณะที่การวัดความยืดหยุ่น (Flexibility) และนวัตกรรม 

(Innovativeness)  จะสะท้อนความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอุปสงค์  (Lee, 2004; Morgan, 

2004)    นอกจากน้ี   

การปรับปรุงผลการด าเนินงาน (Improve performance) จะวัดได้จาก   ค่าเฉลี่ยการเติบโตของยอดขายที่

สูงขึ้น    ต้นทุนลดลง    สินค้าคงเหลือลดลง    และการมีคุณค่าแก่ลูกค้าในโซ่อุปทานซึ่งจะบ่งบอกถึงความพึงพอใจในระดับ

การด าเนินงานของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง    โดยความพึงพอใจเกิดจาก   1) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ (สินค้าหาย/ส่งผิด/ เกิด

วามเสียหาย/ บกพร่องระหว่างจัดส่ง) (Kroes and Ghosh, 2010)    2) การรับประกัน/ค่าใช้จ่ายในกระบวนการส่งคืน 

(Kroes and Ghosh, 2010)  3) ตรงกับข้อก าหนดของลูกค้า   และ   4) ความพึงพอใจของลูกค้า (Chen and Paulraj, 

2004)    ในขณะที่   

ผลการด าเนินงานทางธุรกิจ (Business performance)  จะวัดได้จาก  การเพิ่มก าไร   ผลิตภัณฑ์ตลาด  

ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น    

อย่างไรก็ตาม  การวัดผลการด าเนินงานโซ่อุปทานควรวัดภาพรวม  เช่น  ความยั่งยืนและแข่งขันได้ (Gunasekaran 

et al., 2001)  การวัดทางการเงินเหมาะส าหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์    และการวัดการปฏิบัติงานประจ าวันจะดีกว่าถ้าใช้

การวัดแบบไม่ใช่ตัวเงิน (Gunasekaran et al., 2001; Martin and Patterson, 2009)  อย่างไรก็ดี  ควรใช้ตัวช้ีวัดที่

ครอบคลุมทั้งทางการเงิน  สภาพแวดล้อม  ความยืดหยุ่น   นวัตกรรม  การบูรณาการ  และการปฏิบัติงาน (Carvalho et al., 

2011)    
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กรณีศึกษา : บริษัท GEL 

Vision: เราจะท าให้การก่อสร้างเป็นเรื่องง่าย และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด 

Mission: มุ่งมั่นในการด าเนินงานให้ส าเร็จผล โดยผ่านแนวคิด 

 • Total Solution Provider: เราจะเป็นศูนย์รวมในการให้บริการและให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า 

สามารถควบคุมต้นทุน และระยะเวลาการก่อสร้างตามแผนที่วางไว้ ให้เกิดคุณภาพสูงสุด 

 • เป็นที่หน่ึงในใจลูกค้า: เราจะผลิตสินค้าและให้บริการเพื่อท าให้ลูกค้าได้รับความความพึงพอใจสูงสุด 

 

โครงสร้างธุรกจิ

 

การก าหนด KPI 

 

 การตลาดและการแข่งขัน 

เนื่องจากราคา น้ ามันและราคาวัตถุดิบมีความผันผวนสูง และเกดิปญัหาขาดแคลน แรงงานท่ีมีคณุภาพ 

ท าให้ให้บริษัทฯ มีต้นทุนผลิตสินคา้เพิ่มขึ้น รวมทั้งปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านีส้่งผลกระทบเชิงลบต่อการขยายตัวของธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพย์ และการก่อสร้าง  ท า

ใหเ้กิดการชะลอตัวในอุตสาหกรรมก่อสร้างตามภาวะเศรษฐกจิโดยรวม เพราะอุตสาหกรรม ก่อสรา้งจะควบคู่ไปกับ

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

แม้ว่าจะมีหลายปจัจัยที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมในด้านลบ แตภ่าวะเศรษฐกิจในปี 2559 เริ่มปรับตัวดีขึน้ 

จากปี 2558 โดยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเตมิจากภาครัฐ เช่น การเริม่พัฒนาโครงการพื้นฐานด้านคมนาคมและ
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พื้นที ่เศรษฐกิจภาคตะวันออก และการลงทุนภาคเอกชนท่ีมีแนวโนม้ไปในทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามอตุสาหกรรม

ก่อสร้าง ยังคงมีการแข่งขันกันสูง ทั้งด้านราคา คุณภาพ และนวัตกรรมใหม่ๆ 

1) อุตสาหกรรมการผลติวัสดุก่อสร้าง กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย 

ลูกค้า ข้อมูลลูกค้า 
1 ผู้รับเหมาขนาดใหญ ่ เป็นบริษัทฯ ที่มีศักยภาพในการเขา้ประมลูงานขนาดใหญ่ เช่น อาคารสูงและงาน

สาธารณูปโภค 
2 เจ้าของโครงการ ต้องการจะซื้อวัสดุในการก่อสร้างเอง เพราะมีความมั่นใจในคุณภาพ ของสินค้า 

และการบริการโดยไมผ่่านบริษัทฯ ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
3 สถาปนิกและวิศวกร เป็นผู้ออกแบบและค านวณแบบ เปน็ผู้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ ผลิตภัณฑ์

นั้นๆ เป็นอย่างดี และสามารถจะแนะน าเจ้าของโครงการให้ใช้ผลติภัณฑไ์ด้ 
4 ทั่วๆ ไป ลูกค้ามีความประสงค์จะน าสินค้าไปใช้กับอาคาร หรือเพื่อตกแต่งใหส้วยงาม 

2) กลยุทธ์การตลาด 

(1) กลยุทธ์ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร  บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นคณุภาพของสินค้าและบริการโดยผลิต 

สินค้าท่ีมีคณุภาพได้มาตรฐานสากล มีความปลอดภยั มีความรับผดิชอบต่อสังคม และมีความหลากหลายของผลติภณัฑ์เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ การปรับปรุงการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ โดยจดัทีมงานที่มีความรูค้วามช านาญมาดูแล

งานเพื่อมิให้การส่งมอบงานล่าช้าหรือเกิดความเสียหาย ด้วยประสบการณ์การด าเนินงานด้านการผลติวัสดุก่อสร้างและการ

ให้บริการมากว่า 54 ปี ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทฯ 

(2) กลยุทธ์ด้านราคา  บริษัทฯ มนีโยบายในการผลติสินคา้และบริการที่มีคณุภาพเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีอายุ 

การใช้งานท่ียาวนาน มีผู้เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้าและดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งศักยภาพของบริษัทฯ ในการท างานให้

ลูกค้าเสร็จทันเวลา หรือไม่มคีวามเสียหายที่อาจท าให้ลูกค้าต้องมีค่าใช้จ่ายมากข้ึน ซึ่งจะท าให้ลูกค้าเกดิความพึงพอใจในราคา

สนิค้าและบริการของบริษัทฯ 

(3) กลยุทธ์ด้านการส่งเสรมิการตลาด  บริษัทฯ มสีินค้าหลากหลายผลิตภณัฑ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถซือ้วัสดุ 

ก่อสร้างต่างๆ ได้จากผู้ผลิตเดียว  เช่น ในการก่อสร้างอาคาร บริษัทฯ จะมผีลติภณัฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงพร้อมบริการตอก 

พื้นคอนกรีตอัดแรงในท่ีชนิดไร้คาน ผนังคอนกรีตส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสรมิใยแก้วเพื่อตกแต่งอาคารตามที่สถาปนิก

ออกแบบ เป็นต้น บริษัทฯ จะมคีวามสัมพันธ์อันดีกับสถาปนิกและวศิวกรเนื่องจากมีความเชื่อมั่นในคณุภาพสินค้าของบริษัทฯ 

รวมทั้งบริษัทฯได้ให้ความส าคัญกบัลูกค้าทุกราย การประชาสัมพันธอ์งค์กรโดยการติดปา้ยบริษัทฯ ในบริเวณโครงการที่ฯฯ รับ

ด าเนินการ ให้นสิิตนักศึกษาและผูส้นใจมาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อจะไดท้ราบคุณสมบตัิต่าง ๆ ของผลติภณัฑ์ 

(4) กลยุทธ์ด้านการพัฒนา  บริษทัฯ ตระหนักดีว่าการรักษาการเปน็ผู้น าของธุรกิจได้ บริษัทฯจะต้อง 

มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าท่ีมีคณุภาพ มีความแตกตา่งจากคู่แข่งอื่น การเพิ่มความ

หลากหลายของผลติภณัฑ์ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า และใหส้อดคล้องกับการออกแบบอาคารที่ทันสมัยในปัจจุบัน 

(5) กลยุทธ์การจัดจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  ช่องทางการจ าหน่าย แบ่งไดด้ังนี ้
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

 
 

3) สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างที่มีความแข็งแกร่ง ด้วยประสบการณ์ที ่

ยาวนานกว่า 54 ปีรวมทั้งการมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื่อง 

 
 

การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

1) การผลิต     ก าลังการผลติและปริมาณการผลติจริง 

การผลิต ป ี2559 ปี 2558 
ก าลังการผลิต
เต็มที ่

ปริมาณการ
ผลิตจริง 

อัตราการใช้
ก าลังผลิต 
(ร้อยละ) 

ปริมาณการผลิต 
เพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ) 

ก าลังการผลิต
เต็มที่ 

ปริมาณการ
ผลิตจริง 

อัตราการใช้
ก าลังผลิต 
(ร้อยละ) 

ผลิตภัณฑ์เสาเข็มคอนกรีตอัด
แรง (ลบ.เมตร) 

165,000 100,344 60.81 3.51 
=(100,344-
96,943)*100/96,943 

165,000 96,943 58.75 

ผลิตภัณฑ์พื้นคอนกรีตอัดแรงใน
ที่ชนิดไร้คาน 
(ตร.เมตร) 

600,000 455,869 75.98 21.45 500,000 375,348 75.07 

ผลิตภัณฑ์จี.อาร์.ซี. 2,500,000 530,240 21.21 (36.27) 1,700,000 831,980 48.94 
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ 21,000,000 21,396,050 101.89 272.16 15,000,000 5,749,225 38.33 
ผลิตภัณฑ์พื้นและผนังคอนกรีต
ส าเร็จรูป 

700,000 404,434.12 57.78 72.84 700,000 233,997 33.43 

**โดยปกติเทียบ 3 ปี ** ข้อมูลจากระบบสารสนเทศขององค์กร  
 

2) การจัดหาวัตถุดิบในการผลิตเพื่อจจ าหน่าย   ในปี 2559 วัตถุดิบประมาณร้อยละ 99 บริษัทฯ จัดซือ้จากผู้ผลิต 

ภายในประเทศ ส าหรับสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ บริษัทฯ สามารถหาทดแทนได้จากผู้ผลิตอื่นในประเทศ และวัตถุดิบทีซ่ื้อ

ในประเทศ บริษัทฯ สามารถหาทดแทนได้เนื่องจากมีผู้จ าหน่ายหลายรายราคาวัตถุดบิในปีน้ีมีราคาปรบัตัวลดลงกว่าปีก่อน อัน

เนื่องมาจากปริมาณความต้องการของตลาดที่ปรับตัวลดลงซึ่งมผีลมาจากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง และความผัน

ผวนของเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีท าใหผู้้จัดจ าหน่ายต้องปรับราคาสินค้าใหเ้หมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับในปีน้ีมีผู้จ าหน่ายเกิดขึ้นใหม่หลายราย มผีลท าให้ต้นทุนการสั่งซื้อ

วัตถุดิบของบริษัทฯ ในปีน้ีมีราคาลดลง และบริษัทฯ ยังไดร้ับโอกาสในการต่อรองราคาวตัถุดิบเพิ่มมากข้ึน อย่างไรก็ดีบริษัทฯ

ได้วางแผนการจองราคาวตัถุดิบกบัผู้ผลิตเพื่อรองรับโครงการที่บริษทัฯ จะเสนอราคา เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาที่มคีวาม

ผันผวน และการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อส ารองการผลติประจ าวัน นอกจากนี้บริษัทฯ เป็นผูผ้ลติรายใหญ่ที่มเีครดติทางการค้าที่ดี 

สร้างความเชื่อมั่นและจัดเตรียมวตัถุดิบให้เพียงพอ  อีกทั้งในปี 2559 บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบการจัดจ้าง เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพ และมาตรฐานไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้ด าเนินการศึกษาต้นทุนการขนส่ง เพื่อนน ามาใช้เป็น

เกณฑ์ในก าหนดราคากลาง และน าไปสู่กระบวนการจัดการประมูล เมื่อบริษัทฯได้ด าเนินการพัฒนาระบบการจัดจา้งแล้ว จึง

ส่งผลให้ในปีน้ี  บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนค่าขนส่งได้ถึง 12.14 %  เมื่อเปรยีบเทียบกับค่าขนส่งเดมิในปี 2558 

 

3) จ านวนผู้ผลติวัตถุดิบหลัก 

ปูนซีเมนต์    ซื้อจากผู้จ าหน่าย 2 ราย 

เหล็กเส้น PC Wire / PC Stand ซื้อจากผู้จ าหน่าย 4 ราย 

เหล็กเส้น    ซื้อจากผู้จ าหน่าย 9 ราย 

หินทราย     ซื้อจากผู้จ าหน่าย 3 ราย 

ทั้งนี้  การสั่งซื้อจากผู้จ าหน่ายขึ้นอยู่กับคุณภาพราคาและเง่ือนไขทางการค้า 

 

4) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทผลติวัสดุกอ่สร้าง จึงอาจจะมมีลภาวะเกดิขึ้นคือ ฝุ่น เสียง  

และเศษวสัดุอุตสาหกรรม โดยบรษิัทฯ ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีโซนที่สามารถประกอบอุตสาหกรรมประเภทซีเมนต์ได้บริษัทฯ ได้มี

มาตรการป้องกันแก้ไขในเรื่องของฝุ่นและเสยีง มีการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือ ศึกษาเทคนิคในการลดฝุ่น เสียง อีกทั้งสถานท่ี

ผลิตตั้งอยู่ห่างไกลจากสถานท่ีข้างเคียง บริษัทฯ มีหน่วยงานความปลอดภัย เพื่อดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมใน

โรงงาน บริษัทฯ ไดร้ับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 ซึ่งจะรวมถึงการควบคุมมลภาวะสภาพการท างาน เรื่องเสยีง แสง

และฝุ่นด้วย ส าหรับเศษวัสดุทีไ่ม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมมีมาตรการก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ให้

บริษัทฯ ต้องปฏิบัติในการก าจัดสิง่ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน รวมถึงต้องปฏบิัติตามพระราชบญัญัติ
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และบทบัญญัตเิทศบาลต าบลบางกะดี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 

2548 

งานท่ียังไม่ไดส้่งมอบ 

ณ วันสิ้นสดุของงบการเงินรวม บริษัทฯ มีสญัญาการขายและบริการ ซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบสินค้า ดังนี้ 

(หน่วย : ล้านบาท) 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 
จ านวนที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 1,634.72 715.31 

 

ปัจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน 

(1) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจสินค้าโภคภณัฑ์ (Commodity Market)  ด้วยเหตุที่ธุรกิจสินค้าโภคภณัฑ์  ม ี

มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ท าให้ราคาของสินค้าโภคภณัฑ์ถูกก าหนดโดยอุปสงค ์

และอุปทานของตลาดโลก เมื่อราคาสินค้าโภคภณัฑม์ีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก จะส่งผลท าใหก้ าไรขึ้นลง

ตามภาวะเศรษฐกิจ เมื่อตลาดเป็นช่วงขาข้ึนความต้องการของผู้บริโภคสูงขึ้น บริษัทฯ จะมีก าไรอย่างมาก แต่หากตลาดเป็น

ช่วงขาลงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจความต้องการของผู้บริโภคจะลดลงอย่างมาก ซึ่งอาจสวนทางกับก าลังการผลิตทีย่ังสูงต่อเนื่องจาก

ช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรือง ท าให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด (Oversupply) ก าไรของบริษัทฯ อาจลดลง  ทั้งนี้บริษัทฯ จึงมีแนว

ทางการจัดการความเสี่ยงโดยมีการติดตามการเสนองานลูกค้าโดยใช้โปรแกรมซอฟตแ์วร์ Sales force ในการบริหารการขาย 

การให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร (Total Solution Provider) เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับสินค้ารวมถงึการขยายตลาดเกิดใหม่ 

(Emerging Market) เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

(2) ความเสี่ยงด้านนวัตกรรมใหม่ท าให้ทดแทนสินค้าเดิม  ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและเข้มข้นของโลก 

ไร้พรมแดน  กดดันให้องค์กรต้องคิดค้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นั่นคือการสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างให้

ลูกค้าเกิดพฤติกรรมหันมาใช้สินค้าและบริการ จึงท าให้นวัตกรรมกลายเป็นเครื่องมือใหม่ทางยุทธศาสตร์ของการแข่งขันทาง

ธุรกิจ รวมถึงตลอดปีที่ผ่านมาราคาสินค้า โภคภัณฑ์ในตลาดโลกได้ปรับตัวลดลงอย่างมาก มีการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 

หากบริษัทฯ ไม่มีการปรับปรุงสินค้าที่มีอยู่เดิมให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายแลว้ อาจมีสินค้าใหม่มาทดแทนได้ 

บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเพื่อเพิ่มยอดขาย โดยมีการ

จัดตั้งแผนก Product Development เป็นการท างานร่วมกับแผนกผลิตที่เกี่ยวข้อง เพื่อการก าหนดทิศทางของนวัตกรรมใหม่ 

การมองหาความแตกต่างของสินค้า การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางธุรกิจ  มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบธุรกิจโดยการสร้าง

ภาพลักษณ์และตราสินค้าให้กับบริษัทฯ ให้เป็นที่จด ามากขึ้น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เป็นการสร้างสรรค์ธุรกิจ

ของบริษัทฯ น าไปสู่สากล (สอดคล้องกับหลักการ Porter’s Five force model) 

(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตใน 

อนาคต  เพื่อเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงปรับปรุงระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ  มีการเตรียมก าลังพลเพื่อรองรับการขยายงานโดยใช้

วิธีการประเมินการก าลังพลและมีการพัฒนาความสามารถพนักงาน รวมถึงมีการทดลองวางระบบการบริหารพนักงานที่มี

ความสามารถสูงของบริษัทฯ โดยจะดูแลพนักงานเป็นองค์รวม ทั้งเรื่องค่าจ้าง  ผลตอบแทน  ความเติบโต   การพัฒนา รวมทั้ง
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

การมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของพนักงานด้วย  ในส่วนของการพัฒนาความสามารถพนักงาน แต่ละระดับ

จะได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับพนักงานในแต่ละระดับ รวมถึงหลักสูตร

พัฒนาทักษะด้านภาวะความเป็นผู้น าและการท างานเป็นทีมเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต 

(4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ

บริษัทฯ นั้นครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายนอก และภายใน อาทิ กฎหมายนโยบายรัฐบาล  การ

ทุจริตคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณ ซึ่งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเหล่านี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติ

ตามไม่ครบถ้วนอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ การลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจได้  ในปี 2558 สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติผ่าน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 ซึ่งเป็น

การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ

บริษัทฯ ท่ีให้ความส าคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร  การทุจริตคอร์รัปช่ันนั้น

ก่อให้เกิดผลเสียมากมายต่อการด าเนินธุรกิจ อาทิ เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่าที่ควรเป็น  เกิดความไม่ยุติธรรมต่อคู่ค้ารายอื่น 

ลูกค้าขาดความไว้วางใจในสินค้าและองค์กร ดังนั้นตลอดปี 2559  บริษัทฯ จึงจัดท านโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

(Anti-corruption) และมีการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่อง

คุณธรรมจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯเพื่อสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้ความรู้ 

และป้องกันในเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ันเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ซึ่งจะป้องกันไม่ให้

เกิดค่าใช้จ่ายที่ม่จ าเป็น คู่ค้าให้ความสนใจที่จะท าธุรกิจกับองค์กรเพราะเช่ือมั่นว่าจะได้รับความเป็นธรรมต่อคู่ค้าอย่างเท่า

เทียม และลูกค้าให้ความไว้วางใจในการซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ  นอกจากการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปช่ันภายในองค์กรเพื่อการปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอแล้วนั้น บริษัทฯ ยังได้แสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริม ขยายแนวคิดนี้

ออกไปยังบริษัทฯ ต่างๆ ในประเทศไทยและค่ธู  ุรกิจให้ร่วมกันน าหลักการและแนวคิดการปฏิบตัิตัวเป็นพลเมืองดีควบคูก่ับการ

ก ากับดูแลกิจการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม เป็นการขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง อันจะน ามาซึ่งการด าเนิน

ธุรกิจอย่างยั่งยืน 

ความเสี่ยงด้านการผลิต 

(1) ความเสี่ยงด้านการควบคุมราคาต้นทุนวัตถุดิบ  ด้วยธรรมชาติของการจ าหน่ายเสาเข็มและแผ่นผนังคอนกรีต

ส าเร็จรูปของบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่ต้องผลิตตามค าสั่งของลูกค้าท าให้ความสามารถในการควบคุมต้นทุนเป็นไปได้ยาก  และ

ไม่เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) รวมถึงปัจจัยเสี่ยงตลอดสายโซ่อุปทาน โดยเริ่มตั้งแต่ระบบการจัดหา

วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต  การขนส่ง  ไปจนถึงการขายและการจัดส่งสินค้าและบริการ เพราะหากกระบวนการ

จัดการโซ่อุปทานเกิดความไม่สอดคล้องกันในสายโซ่อุปทานอาจส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของลูกค้าผู้มีส่วนได้เสียในการ

ด าเนินการ และจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจต่อไปในการบริหารจัดการ ทั้งนี้บริษัทฯ จึงมีแนวทางการจัดการความเสี่ยง

โดยมีการใช้ระบบ ERP เข้ามาช่วยในการควบคุมราคาต้นทุนวัตถุดิบดังกล่าว 

(2) ความเสี่ยงด้านการหาวัตถุดิบ  วัตถุดิบที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตร้อยละ 99 ของปริมาณการใช้วัตถุดิบทั้งหมดเป็น

วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศ เมื่อราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นท าให้ต้นทุนสูงขึ้น  สิ่งที่ตามมาคือการขาดแคลนวัตถุดิบในบาง

ช่วงเวลา วัตถุดิบบางรายการเป็นการขายแบบผูกขาดท าให้การต่อรองเป็นไปได้น้อยในกรณีนี้บริษัทฯ ได้แก้ไขปัญหาโดยการ

ติดตามข้อมูลข่าวสารของราคาและแหล่งวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดมีการวางแผนการซื้อวัตถุดิบอย่างเหมาะสมและเพียงพอกับการ
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

ผลิต มีการซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าหากมีสัญญาณการขาดแคลน นอกจากนี้บริษัทฯ เป็นที่เช่ือถือของบริษัทฯ ผู้ผลิตวัตถุดิบ และ

การจัดซื้อในแต่ละครั้งมีปริมาณที่สูงมากท าให้ผู้ผลิตจัดเตรียมวัตถุดิบให้บริษัทฯ ได้เพียงพอและทันเวลาที่บริษัทฯ ต้องการใช้ 

(3) ความเสี่ยงด้านการควบคุมคุณภาพสินค้า  ปัจจุบนัภาวการณ์แข่งขันของตลาดการค้ามีการแข่งขันอย่างสูง ความ

ต้องการของผู้บริโภคมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้

เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอีกทั้งต้องเป็นผู้น าในการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ออกมาเพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้บริโภคให้เกิดความ

ต้องการในสินค้าที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ ในสภาวะการตลาดที่แข่งขันอย่างรุนแรงนี้ สินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของ

ผู้บริโภคเท่านั้นจึงจะยืนหยัดอยู่ในตลาดและพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ ต้องมีสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้ องการของ

กลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกค้าของตนทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพโดยการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน  ดังนั้น

บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่องสินค้าของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานแก่พนักงานรายไตรมาส  มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

และบริการโดยมีเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้น 

(4) ความเสี่ยงการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่เพ่ิมขึ้น  โลกของเรารวมถึงประเทศไทยเข้าสูส่ังคมผูสู้งอายุ จ านวน

ประชากรในวัยท างานเริ่มลดลง ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต ธุรกิจท่ีต้องพึ่งพาแรงงานจ านวนมากย่อม

ได้รับผลกระทบอาจเกิดการแย่งชิงแรงงานในบางพื้นที่และการปรับขึ้นค่าแรงได้ รวมถึงการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างก็เป็น

ปัญหาใหญ่ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน จากปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะสายช่างในประเทศไทย

ดังกล่าว  ท าให้ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มมองหาเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบส าเร็จรูปที่ช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง และลด

การใช้แรงงาน  บริษัทฯ มองเห็นถึงความเสี่ยงของการขาดแคลนแรงงานและค่าแรงที่เพิ่มขึ้น จึงได้มีการด าเนินกิจกรรมการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานภายนอกรู้จักบริษัทฯ รวมถึงมีโครงการรับ

นักศึกษาเข้าฝึกงานและท างาน 

จ านวนบุคลากรหรือพนักงาน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีพนักงานท้ังหมด 961 คน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรหรือพนักงาน ในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม และ

เงินได้อื่นๆ ใน ปี 2558  จ านวน 185,501,227.90 บาท ในปี 2559 จ านวน 220,749,769.56 ล้านบาท (ไม่รวมค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร)  นอกจากนี้ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน ทุกเดือนเท่ากันร้อยละ 3 ของ

เงินเดือน ปี 2558 จ านวน 3,166,485.75 บาท และปี 2559 จ านวน 4,071,596.01 บาท  และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

อย่างไรก็ดี  ประเด็นความเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้น  เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลความ

เสี่ยง ซึ่งมีความเสี่ยง 5 ด้านท่ีจะต้องก ากับดูแล ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ  ความเสี่ยงด้าน

การเงิน  ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 

 2559 2558 
สินค้าส าเร็จรูป 245,719,000 179,381,000 
สินค้าระหว่างผลิต 105,426,000 54,242,000 
วัตถุดิบและอะไหล่ 40,516,000 39,540,000 
สินค้าระหว่างทาง 17,000 - 

รวม 391,678,000 273,163,000 
หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ (4,121,000) (4,121,000) 

สุทธิ 387,557,000 269,042,000 
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต  ในปี 2560 แนวโน้มตลาดจะมีการแข่งขันด้านราคาขายสูงขึ้น ธุรกิจ

วัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มเติบโตที่ดีจากการที่ได้รับ อานิสงค์ของการเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ทั้งโครงการ

ต่อเนื่องและโครงการใหม่ๆ รวมถึงโครงการของภาคเอกชนที่ทยอยปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อยู่อาศัย 

โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารพาณิชยกรรม ซึ่งเป็นเหตุผลสนับสนุนให้บริษัทมั่นใจว่าผลประกอบการกลับมาดีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง บริษัทฯ ต้องท ากลยุทธ์ด้านราคาเนื่องจากต้องการเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดและขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น  แต่บริษัทฯ 

ต้องรักษาคุณภาพและมาตรฐาน ISO 9001 และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรฐาน (มอก.) บริษัทฯ ได้เตรียมมาตราการในการ

ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยเบื้องต้นบริษัทจะวัดประสิทธิภาพการท างานของทุกระดับ โดยการวัด

ประสิทธิภาพในการท างานด้วยระบบ Key Performance Indicator (KPI) เป็นตัวช้ีวัด 

 อย่างไรก็ตามในปี 2560 บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายการสร้างผลก าไรจากธุรกิจหลัก

และขยายตัวไปสู่ธุรกิจก่อสร้างแบบครบวงจรมากขึ้น จะให้ความส าคัญกับขยายฐานลูกค้าและมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณท์และ

รักษาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพราะจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้  ในกรณีที่เกิดความผันผวนทาง 

เศรษฐกิจ 

 ข้อมูลจากรายงานการะประชุม 

-ช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีผลก าไรอย่างต่อเนื่อง  อย่างก็ตามในปีถัดไป บริษัทฯ คาดว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

อาจเกิดความผันผวนได้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ยังคงมีปริมาณ

ค าสั่งซื้อ (order) อย่างสม่ าเสมอ  

-ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ต้องปรับตัวในเข้ากับเศรษฐกิจและการเมืองที่ค่อนข้างมีความ

ผันผวน ส่งผลให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เกิดความล่าช้า 

 -การเติบโตของผลิตภัณฑ์ในปี 2558 เป็นปีที่มีการแข่งขันของผลิตภัณฑ์เสาเข็มค่อนข้างสูง  ท าให้ยอดรายได้จาก

การขายลดลง และในปีนี้บริษัทฯ ได้ด าเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตสาเร็จรูปแล้วเสร็จ ส่งผลให้ยอด
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตสาเร็จรูปสูงขึ้น และมีส่วนช่วยในช่วงที่ยอดรายได้จากการขายเสาเข็มลดลง  บริษัท

ฯ ได้ด าเนินการก่อสร้างโรงงานเชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี 2 โรงงานที่เกิดขึ้นใหม่ ส่งผลให้

บริษัทฯ มีก าลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นจากเดิม ท าให้โอกาสในการขยายฐานลูกค้ามีเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะขยาย

ฐานลูกค้าไปสู่ภาคตะวันออกของประเทศ ด าเนินการจัดตั้งสานักงานสาขาย่อยที่จังหวัดระยอง และเริ่มมีคาสั่งซื้อจากทางภาค

ตะวันออกแล้ว 

 -ส่วนธุรกิจในประเทศพม่า  บริษัทฯได้น าพื้นคอนกรีตไร้คาน เข้าไปในจาหน่ายในประเทศพม่า ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้

ความระมัดระวังในการท าการตลาดใหม่ๆ เนื่องจากประเทศพม่าเป็นประเทศที่ธุรกิจการก่อสร้างเพิ่งจะเริ่มขยายตัว เทคนิค

การก่อสร้างของบริษัทฯ ถือว่าเป็นการน าเทคโนโลยีของประเทศไทยไปใช้ ท าให้การก่อสร้างในประเทศพม่าในขณะนี้ มีต้นทุน

ที่ลดลง และการก่อสร้างมีความรวดเร็วมากขึ้น อย่างไรก็ตามการด าเนินการงานในประเทศพม่าค่อนข้างมีความล่าช้า และ

บริษัทฯ ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในด าเนินธุรกิจถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีหุ้นส่วนที่ดีก็ตาม และในส่วนของยอดจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯในปี 2558 ท่ีประเทศพม่าเริ่มมียอดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าเป็นอีกหนึ่ง

ช่องทางที่บริษัทฯ สามารถเติบโตได้จากตลาดนี้   และผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตผสมใยแก้ว สามารถนาไปก่อสร้างได้

นอกเหนือจากการก่อสร้างเป็นอาคารที่อยู่อาศัย โดยยังสามารถนาไปก่อสร้างเป็นเจดีย์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 

-ธุรกิจผลิตเสาเข็มซึ่งถือเป็นดัชนีช้ีวัดว่า เศรษฐกิจในปัจจุบันมีทิศทางเป็นอย่างไร เนื่องจากโครงการก่อสร้างแต่ละ

โครงการต้องเริ่มจากงานเสาเข็มเป็นหลัก   และเมื่อยอดการขายเสาเข็มลดลง ยอดขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ก็จะลดลงตามไปด้วย 

บริษัทมีแผนในการด าเนินธุรกิจ โดยให้ความส าคัญกับ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นส าเร็จรูป 2)ผลิตภัณฑ์ผนัง

คอนกรีตผสมใยแก้ว  3) ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ  

ค าถาม: จากผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจ 

1. เหตุใดยอดจ าหน่ายเสาเข็มที่มีปริมาณลดลง  เนื่องจากได้ทราบว่าเสาเข็มขาดตลาด ท าให้ผู้บริโภคบางรายต้องจอง 

เสาเข็ม  จึงอยากทราบถึงสาเหตุ 

ค าตอบ:  สาเหตุที่ยอดจ าหน่ายเสาเข็มลดลง ในปี 2557 เป็นปีท่ีเสาเข็มขาดตลาดหากมีความประสงค์จะใช้เสาเข็ม 

จะต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนหากพิจารณาจากกราฟรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในปี 2557 เท่ากับ 1,006 ล้านบาท 

ส่วนในปี 2558 ลดลงมาเท่ากับ 702 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2558 เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ และโครงการในปี2558 

เกิดความล่าช้าจึงถูกขยายเวลาออกไปในปี 2559 

2. ผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตสาเร็จรูป สามารถน าไปใช้ในงานก่อสร้างใดได้บ้าง 

ค าตอบ:  สามารถน าไปใช้ในงานก่อสร้างโรงงาน หมู่บ้าน คอนโด อาคารสูง ซึ่งงานท่ีบริษัทฯ ได้รับส่วนใหญ่จะเป็น 

งานอาคารสูง 

3. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถใช้กับงานก่อสร้างบนทางด่วนได้หรือไม่ 

ค าตอบ:  บริษัทฯ ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ก าแพงกั้นเสียง (Noise Barriers) ตั้งแต่เริ่มโครงการทางด่วน ปัจจุบันยังมี 

ผลิตภัณฑ์ให้เห็นบนทางด่วนเป็นระยะเวลานานมาแล้ว 

4. โครงการก่อสร้างจากทางราชการที่บริษัทฯ ได้รับนั้น บริษัทฯ จ าหน่ายด้วยตนเองหรือจ าหน่ายผ่านผู้รับเหมา 

ค าตอบ:  มีทั้งรับจากผู้รับเหมาและรับมาด้วยตนเอง แต่ส่วนใหญ่จะได้รับมาจากผู้รับเหมา ซึ่งจะเป็นโครงการที่มี 

ขนาดใหญ่ แต่จะมีบางโครงการที่เป็นงานเฉพาะด้าน บริษัทฯ รับงานลักษณะนี้ด้วยตนเอง 
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

5. โครงการรถไฟความเร็วสูง หรือโครงการรถไฟความเร็วปกติ จากทางราชการที่ก าลังจะเกิดขึ้นมีโอกาสจะใช้ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือไม่ 

ค าตอบ:  บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายสามารถน าไปเสนอขายในตลาดได้ เช่น รถไฟรางคู่ บริษัทฯ ก็ 

ได้รับออเดอร์, ก าแพงกั้นเสียง (Noise Barriers), ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมใยแก้ว มีส่วนช่วยในการตกแต่งตามสถานนีรถไฟฟ้า

ต่างๆ ซึ่งจากท่ีกล่าวมานี้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สามารถน าไปเสนอขายให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจร 

6. ภาพรวมของธุรกจิเสาเข็มน่าจะมีหลายขนาด ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ใดบ้าง 

ค าตอบ:  งานเสาเข็มของบริษัทฯ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) เสาเข็มตอก เป็นเสาเข็มที่หล่อออกมาจาก 

โรงงานและตอกลงไปในพื้นดิน 2) เสาเข็มเจาะ เป็นการขุดให้ดินเป็นรูและเทคอนกรีตลงไป ในส่วนของการเสนอขายให้กับ

ลูกค้าส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ จะรับงานในพ้ืนท่ีออกนอกตัวเมืองหากเป็นงานเสาเข็มตอก เนื่องจากมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างสูง 

ซึ่งในเขตกรุงเทพฯ ช้ันในผู้ดูแลโครงการส่วนใหญ่จะไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะอยู่ในพิ้นที่กรุงเทพฯ 

ช้ันนอกและปริมณฑลมากกว่า 

7. ก าลังการผลิตของผลิตภณัฑเ์สาเข็ม และผลิตภัณฑผ์นังคอนกรีต เป็นร้อยละเท่าใด กลุ่มลูกค้าในปัจจุบันของบริษัทฯ  

เป็นผู้ใด และโรงงานท่ีเชียงรากน้อยมีกาลังการผลิตเท่าใด มีเป้าหมายในการด าเนินงาน ในอนาคตอย่างไรบ้าง 

ค าตอบ:  บริษัทฯ สามารถรองรับการผลิตทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มความสามารถ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ  

ในช่วงนี้เป็นกลุ่ม developer ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินงานร่วมกับ developer เพื่อพัฒนางานก่อสร้างให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม

กับระบบการก่อสร้าง ในส่วนของแผนในอนาคตจะเริ่มมีการขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเริ่มกระจาย

สินค้าไปสู่ภาคตะวันออกให้มากข้ึนเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนท่ีก่อสร้างโรงงานไปยังภาคตะวันออกของประเทศ 

8. Developer ใดท่ีบริษัทฯ ได้เข้าไปด าเนินการก่อสร้าง และในปี 2559 มีกี่อาคาร 

ค าตอบ:  งานท่ีบริษัทฯ ได้เข้าไปด าเนินการก่อสร้างได้รบัการตอบรับว่าเป็นอาคารที่ก่อสรา้งเสร็จได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง 

หากด าเนินการก่อสร้างแบบเดิม ตัวอาคารจะใช้พื้นคอนกรีตไร้คาน (Post tension) ภายนอกอาคารจะใช้แผ่นผนังคอนกรีต

ส าเร็จรูป เมื่อบริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับเปลี่ยนการก่อสร้างเป็นแบบใหม่แล้ว ก็จะใช้แผ่นผนังคอนกรีตส าเร็จรูป ทุกช้ินจะ

หล่อมาจากโรงงาน และน าไปประกอบท่ีหน้างาน 

9. จากการด าเนินงานท่ีติดลบเกิดจากสาเหตุใด และปี 2559 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือไม่ 

ค าตอบ:  ในช่วงที่บริษัทฯ เริ่มด าเนินโครงการก่อสร้างโรงงานใหม่จะมี Fix cost ที่เกิดขึ้นค่อนข้างสูง เนื่องจากยัง 

ผลิตได้ไม่เต็มก าลังการผลิตของโรงงานใหม่ที่สามารถรองรับได้ และยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคือการเช่าโรงงานส าหรับผลิต

ผลิตภัณฑ์ เพื่อรอให้โรงงานใหม่สร้างเสร็จ จึงจะย้ายฐานการผลิตเข้าไป 

10. ก าลังการผลิต 1,000,000 ตารางเมตร/ปี แสดงว่าขณะนี้ 1 กะ จะใช้ก าลังการผลิต 500,000 ตารางเมตร/ปี ใช่ 

หรือไม่  และก าลังการผลิต 1,000,000 ตารางเมตร/ปี คิดเป็นยอดขายได้เท่าใด และอัตราก าไรสุทธิของโรงงานใหม่ท าได้อยู่ที่

เท่าใด 

ค าตอบ:  1,000,000 ตารางเมตร/ปี หมายถึง 2 กะ หากด าเนินการผลิต 1 กะ มีก าลังการผลิต 500,000 ตาราง 

เมตร/ปี และในส่วนของก าลังการผลิต 1,000,000 ตารางเมตร/ปี คิดเป็นยอดขายประมาณ 900-1500 บาท/ตารางเมตร 

และ Gross Profit Margin ส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละประมาณ 10-15 

11. ในปี 2558 ได้มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตส าเร็จรูปบ้างหรือไม่ และคู่แข่งของบริษัทฯ เป็นกลุ่มใด 
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

ค าตอบ:  ปีท่ีผ่านมาหากดูจากกราฟรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตส าเร็จรูป  ในช่วงก่อนท่ีผู้บริหารชุด 

ใหม่เข้ามาด าเนินงานรายได้จากการขายอยู่ที่ 44-73 ล้านบาท แต่หลังจากนั้นรายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี ในปี 

2556 เท่ากับ 126 ล้านบาท ในปี 2557 เท่ากับ 270 ล้านบาท และปี 2558 เท่ากับ 344 ล้านบาท รายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้น 

เนื่องมาจากผู้บริหารชุดใหม่ได้เข้ามาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขาย และการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ใน

ปัจจุบันมีธุรกิจที่ผลิตเสาเข็มเป็นจ านวนมากกว่าเดิม บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนแนวทางโดยการน าผลิตภัณฑ์อื่นๆ เข้ามาช่วยให้

บริษัทฯ มีรายได้ที่ดีขึ้น ซึ่งนับว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ที่มีประวัติอันยาวนาน และได้รับความน่าเช่ือถือ  ท าให้ลูกค้าส่วนใหญ่

ไว้วางใจ ในส่วนของคู่แข่งทางตรงของบริษัทฯ ไม่มีเนื่องจากว่า บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร และแต่ละบริษัทฯ ล้วน

แล้วแต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของก าลังการผลิต และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต 

12. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กลุ่มใดบ้างท่ีมีส่วนช่วยให้เกิดยอดขายให้กับบริษัทฯ ในปี 2559 

ค าตอบ:  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ แต่หาก 

ให้พิจารณาถึงความพร้อม และโอกาสในการดาเนินธุรกิจบริษัทฯ คาดว่าผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตส าเร็จรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี

ความเหมาะสมมากท่ีสุดในปีน้ี 

13. แนวโน้มของเสาเข็มในอนาคตมีการใช้เสาเข็มประเภทใดมากกว่ากัน ระหว่างเสาเข็มแบบตอกหรือเสาเข็มแบบเจาะ  

และบริษัทฯ มีกลยุทธ์การด าเนินงานให้สอดคล้องกับอุปสงค์การใช้เสาเข็มในอนาคตอย่างไร 

ค าตอบ:  ในอนาคตอุปสงค์การใช้เสาเข็มแบบเจาะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดว่ามี 

เทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการจัดเตรียมเสาเข็มในโรงงานให้แล้วเสร็จก่อนที่จะน าไปสู่หน้างาน และช่วยลดปัญหาการ

ด าเนินงานท่ีหน้างานได้ บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญในการศึกษาเทคโนโลยีดังกล่าวมากกว่าด าเนินงานท่ีหน้างาน 

14. ได้ทราบข้อมูลว่ามีบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตส าเร็จรูปเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัท 

ดังกล่าวมีก าลังการผลิตอยู่ที่ 3,000,000 ตารางเมตร บริษัทฯ ได้มีกลยุทธ์หรือวิธีการท าการตลาดอย่างไร 

ค าตอบ:  จากท่ีได้รับทราบข้อมูลของบริษัทดังกล่าว จึงขอช้ีแจงว่า บริษัทดังกล่าวถือเป็นบริษัทท่ีมีความแข็งแกร่ง  

และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการด าเนินงาน  โดยที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตส าเร็จรูป ทั้งนี้

บริษัทฯ มองว่าแต่ละบริษัทมีความถนัดในธุรกิจแตกต่างกันไป บริษัทฯ มีความเช่ือมั่นว่าประสบการณ์และลักษณะเฉพาะด้าน

ของบริษัทฯ สามารถท าให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เติบโตในธุรกิจเช่นเดียวกัน 

15. บริษัทฯ ได้มีแผนการด าเนินการงานในต่างประเทศอย่างไรบ้าง และให้ปี 2559 คาดว่าจะมีผลก าไรเท่าใด 

ค าตอบ:  ในส่วนของการคาดการณ์ผลก าไรบริษัทฯ ไม่สามารถช้ีแจงได้ เนื่องจากเข้าข่ายตามข้อห้ามฯ ในการ 

เปิดเผยข้อมูล   แต่บริษัทได้มีการลงทุนร่วมกับบริษัท มิลล์คอน สตีล โดยได้เข้าไปเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเหล็ก

โครงสร้างรูปพรรณ ซึ่งมองว่าต้นทุนในการผลิต และแหล่งในการหาวัตถุดิบนั้นมีความได้เปรียบมากกว่าการผลิตในประเทศ

ไทย และในส่วนธุรกิจคอนกรีตของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้น าเข้าไปจ าหน่ายแล้วแต่อาจจะมีความล่าช้าในการด าเนินงาน  

คาดการณ์ว่ายอดขายในปี 2559 มีโอกาสเติบโตประมาณร้อยละ 30 และในปีนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะก่อสร้างโรงงานผลิตลวด

แรงดึงสูงช้ันคุณภาพพิเศษที่จังหวัดระยอง  ซึ่งคาดว่าน่าจะมีโอกาสรับรู้รายได้ประมาณปี 2560 ขณที่ ที่ตั้งอยู่ที่ประเทศพม่า

ในเขตนิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ ถือเป็นบริษัทของประเทศไทยรายแรกท่ีมีโอกาสด าเนินธุรกิจในบริเวณดังกล่าว อีกทั้งบริษัท

ฯ มีหุ้นส่วนท่ีเป็นบุคคลท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทาธุรกิจในประเทศพม่าเป็นอย่างดี 

16. ในปี 2559 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการการบริหารงานให้เกิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนหรือไม่ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในปี  
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ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชตสิมบตั.ิ (2560), วิธีการวิเคราะหร์ะบบการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยโลจิสติกส ์

          และซัพพลายเชน, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. 

2558 เพิ่มขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา 

ค าตอบ:  ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้ลดลง และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเกิดจาก 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานก่อสร้างโรงงานใหม่ อย่างไรก็ดีคาดว่าในปี 2559 นี้บริษัทฯ จะสามารถบริหารเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดี

ขึ้นได้ และกลยุทธ์ในการการบริหารงาน บริษัทฯได้มีการน าระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งเป็นระบบ

สารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหม้ีความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกทั้งบริษัท

ฯ ได้น าระบบสารสนเทศเข้าไปสนับสนุนงานของฝ่ายขาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้ด าเนินการเปลี่ยนระบบ

ไฟฟ้าภายในองค์กร เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 

ที่มา: www.gel.co.th 

 

ให้ท า : จงวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

1. อะไรคือปญัหาที่พบ 

2. จงเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 

3. หลังใช้แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว  คาดว่านจะส่งผลต่อผลการด าเนินงานอย่างไร 
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