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รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 1
บทนำ
1.1

ภำพรวมอุตสำหกรรมพลำสติกในประเทศไทย

อุต สาหกรรมพลาสติก มี บ ทบาทส าคัญ ยิ่ ง ต่อ การพัฒ นาอุต สาหกรรมและเศรษฐกิ จ ไทย
เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เป็ นจานวนมากและมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกจัดเป็ นอุตสาหกรรมกลางน ้า (Intermediate) โดยมีอตุ สาหกรรมต้ นน ้า
(Upstream) ที่สาคัญ คือ อุตสาหกรรมปิ โ ตรเคมี ที่แปรรู ปวัต ถุดิบขัน้ ต้ น อย่าง เอทิลีน โพรพิลี น
บิวทาไดอีน เบนซีนและสไตรี น ที่ได้ จากนา้ มันดิบและก๊ าซธรรมชาติมาเป็ นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขนั ้
ปลาย ได้ แก่ กลุ่มพอลิเมอร์ เช่น พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิไวนิลคลอไรด์และพอลิสไตรี น และ
กลุ่มอื่นๆ เช่น วัตถุดิบสาหรับเส้ นใยสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ เป็ นต้ น และมีอตุ สาหกรรมปลายนา้ ที่
ต้ อ งใช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก เป็ นส่ ว นประกอบในการผลิ ต สิ น ค้ า เช่ น อุ ต สาหกรรมบรรจุ ภัณ ฑ์
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม
สิ่งทอ เสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกาย อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ และของใช้ ในบ้ าน และอุตสาหกรรมวัสดุ
ก่อสร้ าง เป็ นต้ น
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก
และอุตสาหกรรมการแปรรู ปผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกจะผลิตเม็ดพลาสติก
ชนิดต่างๆ ซึง่ มีทงการผลิ
ั้
ตเม็ดใหม่จากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันและการผลิตเม็ดพลาสติกรี ไซเคิลจาก
พลาสติกที่ ผ่านการใช้ ง านแล้ ว เพื่ อเป็ นวัตถุดิบ ป้อ นให้ กับ อุตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ์ พ ลาสติก โดย
สามารถแบ่งเม็ดพลาสติกออกเป็ น 2 กลุม่ ใหญ่ๆ ได้ แก่
1. เม็ดพลาสติกประเภททัว่ ไป (Commodity Plastics) ตัวอย่าง เช่น
- พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่า (LDPE)
- พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่าเชิงเส้ น (LLDPE)
- พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
- พอลิโพรพิลีน (PP)
- พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)
- พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET)
- พอลิสไตรี น (PS)
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2. เม็ดพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastics) ตัวอย่าง เช่น
- อะคริโลไนไตรล์-บิวทาไดอีน-สไตรี น (ABS)
- พอลิเอไมด์ (PA)
- พอลิคาร์ บอเนต (PC)
อุตสาหกรรมการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ พลาสติกจะผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท สาหรับ
ผู้ บริ โ ภคโดยตรงหรื อ เพื่ อ ป้ อ นให้ กั บ อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก เป็ น
ส่วนประกอบของสินค้ า เช่น เครื่ องใช้ พลาสติกถุงและกระสอบพลาสติก แผ่นพลาสติก ฟิ ล์ม กล่อง
เสื ้อผ้ า หลอดและท่อพลาสติก พลาสติกปูพื ้น และผนัง สิ่งประกอบเครื่ องแต่งกาย และชิ ้นส่วนยาน
ยนต์ เป็ นต้ น จากลักษณะโครงสร้ างดังกล่าวอุตสาหกรรมพลาสติกจึงมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ทังการเชื
้
่อมโยงไปข้ างหลัง (Backward Linkage) กับอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีซึ่งผลิต
วัตถุดิบป้อนโรงงานทาเม็ดพลาสติก และเชื่อมโยงไปข้ างหน้ า (Forward Linkage) กับอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่ผลิตสินค้ าอุปโภคบริโภคขันปลาย
้
โดยสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ เป็ นประเภทหลักๆ
ดังรูปที่ 1.1

รูปที่ 1.1 ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ
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ควำมสำคัญของอุตสำหกรรมพลำสติก

อุตสาหกรรมพลาสติก ถื อเป็ นอุตสาหกรรมที่มี ความส าคัญอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมหนึ่ง ของ
ประเทศ เพราะเป็ นอุตสาหกรรมสนับสนุน ให้ กับกลุ่มอุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ ้นส่วน เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ประเทศไทยยัง มี ห่วงโซ่อุป ทานของกลุ่ม อุต สาหกรรมพลาสติกในประเทศที่ ค รบถ้ วน
สมบูรณ์ คือ มีตงแต่
ั ้ อตุ สาหกรรมต้ นน ้าหรื อผู้ผลิต เม็ดพลาสติกที่เป็ นวัตดุ ิบ (Producer) อุตสาหกรรม
กลางน ้าหรื อผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก (Converter) และอุตสาหกรรมปลายน ้า คือ ผู้บริโภคหรื อผู้ใช้
ปลายทาง (End-User)

รูปที่ 1.2 ห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมพลาสติก
(ที่มา: สถานการณ์และแนวโน้ มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 29 สิงหาคม 2557 โดย PTIT, PITH)

ในแต่ละช่วงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมทาให้ เกิดความเชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม
อื่นๆ อีก เช่น กลุ่มสารเคมีและสารเติมแต่ง (Additive) กลุ่มเครื่ องจักรและแม่พิมพ์อุตสาหกรรมยาง
และพลาสติก (Machine, Mould and Die) ไปจนถึงกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เป็ นผู้ใช้ ปลายทางดัง
แสดงในรู ปที่ 1.2 ทาให้ อุตสาหกรรมพลาสติกมี มูลค่าโดยรวมค่อนข้ างสูง และเป็ นส่วนส าคัญ กับ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็ นอย่างมาก
หากพิจารณาอุตสาหกรรมพลาสติกเฉพาะในช่วงอุตสาหกรรมกลางน ้า หรื ออุตสาหกรรมการ
แปรรู ป พลาสติก เป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ ชิ น้ ส่ว นส าหรั บ อุต สาหกรรมต่อ เนื่ อ งอื่ น ๆ จะเห็ น ได้ ว่า กลุ่ม
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อุตสาหกรรมแปรรู ปจากเม็ ดพลาสติกเป็ นผลิตภัณฑ์ มี มูลค่าการผลิตรวมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ สูง ถึง
566,841 ล้ านบาท จากกาลังการผลิต 4,795 กิโลตันมีมูลค่าการส่งออก 429,000 ล้ านบาท คิดเป็ น
6.2% ของมูลค่าการส่งออกรวมของประเทศ และทาให้ เกิดการจ้ างแรงงานมากถึง 350,000 คน

รูปที่ 1.3 มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมพลาสติกรายผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2556
ตารางที่ 1.1 มูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมพลาสติก

(ที่มา: สถานการณ์และแนวโน้ มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 29 สิงหาคม 2557 โดย PTIT, PITH)
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โครงสร้ ำงอุตสำหกรรมพลำสติกไทย

รูปที่ 1.4 โครงสร้ างอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทย
(ที่มา: สถานการณ์และแนวโน้ มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 29 สิงหาคม 2557 โดย PTIT, PITH)

จากการเก็บรวบรวมฐานข้ อมูลผู้ประกอบการของศูนย์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม
พลาสติก (Plastic Intelligence Unit; PIU) แสดงข้ อมูลผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกที่
ทาการสารวจข้ อมูลได้ ณ เดือน พ.ค. – ส.ค. ปี 25557 จานวน 3,076 ราย โดยส่วนใหญ่เกือบ 80%
เป็ นผู้ประกอบการที่เป็ นผู้แปรรู ปผลิตภัณฑ์ พลาสติก ซึ่งสามารถจาแนกกลุ่มผู้ประกอบการในหมวด
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกในไทยได้ ดังนี ้

รูปที่ 1.5 ผู้ประกอบการในกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติกข้ อมูลสารวจ ณ สิงหาคม ปี 2557
(ที่มา: สถานการณ์และแนวโน้ มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 29 สิงหาคม 2557 โดยPTIT, PITH)

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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1.3.1 จำแนกผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ พลำสติกตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์
จากการส ารวจฐานข้ อมูลผู้ประกอบการของ PIU สามารถจ าแนกผู้ผลิตตามกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ได้ 13 กลุ่ม ดังรู ปที่ 1.6 โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆ คือ กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กลุ่ม
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ใ นครั ว เรื อ น กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอุป กรณ์ อิ เ ลคทรอนิ ก ส์ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ และกลุม่ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง ที่รวมแล้ วมีจานวนมากถึง 80% ของผู้ผลิตทังหมดซึ
้
่ง
ผลิตภัณฑ์ที่มีผ้ ปู ระกอบการดาเนินกิจการมากที่สดุ คือ ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์ มีมากถึง 44.6%
ทาให้ มีอตั ราการจ้ างแรงงานสูง สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆและจากการสารวจข้ อมูลปริ ม าณการผลิ ต
จากผู้ ป ระกอบการ 2,428 บริ ษ ัท โดยแยกตามกลุ ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ พบว่า กลุ่ม บรรจุภัณ ฑ์ เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มี ปริ มาณการผลิตสูงสุด 1,958 กิโลตันคิดเป็ น 46.7% ของปริ มาณการผลิตรวม 4,193
กิโลตันจากทุกกลุม่ ผลิตภัณฑ์

รูปที่ 1.6 จานวนผู้ผลิตจาแนกตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์
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รูปที่ 1.7 จานวนแรงงานจาแนกตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์

รูปที่ 1.8 ปริมาณการผลิตจาแนกตามกลุม่ ผลิตภัณฑ์
(ที่มา: สถานการณ์และแนวโน้ มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 29 สิงหาคม 2557 โดย PTIT, PITH)

1.3.2 จำแนกผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ พลำสติกตำมกระบวนกำรผลิต
จากการส ารวจฐานข้ อมู ล ผู้ ประกอบการของ PIU สามารถจ าแนกผู้ ผลิ ต ตาม
กระบวนการผลิตได้ 11 กลุ่ม ดังรูปที่ 1.9 โดยกระบวนการผลิตหลักประมาณ 80% ของกลุ่มผู้ประการ
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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เป็ น กระบวนการฉี ดขึน้ รู ป (Injection Moulding) 35.7% รองลงมาเป็ นกระบวนการเป่ าฟิ ล์ม (Film
Processing) 22.0% กระบวนการอัดรี ด (Profile Extrusion) 10.7% และกระบวนการเป่ าขวด (Blow
Moulding) 10.6% ข้ อมูลการใช้ แรงงานของผู้ประกอบการ 3 กลุ่มหลัก ได้ แก่ กระบวนการฉี ดขึน้ รู ป
กระบวนการเป่ าฟิ ล์มและกระบวนการเป่ าขวด ทาให้ เกิดการจ้ างแรงงานรวมสูงถึง 2.5 แสนคน คิดเป็ น
80% ของการจ้ างแรงงานทัง้ หมดในอุตสาหกรรมการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ พ ลาสติก และเมื่ อพิจ ารณา
ปริ มาณการผลิต พบว่ากระบวนการผลิตที่ให้ ปริ มาณการผลิตผลิตภัณฑ์สูงเป็ น 5 อันดับแรก ได้ แก่
กระบวนการเป่ าฟิ ล์ม 31.2% กระบวนการฉี ดขึน้ รู ป 25.2% กระบวนการอัดรี ด 13.1% กระบวนการ
เป่ าขวด 7.5% และกระบวนการขึ ้นรูปเส้ นใย 7.5%

รูปที่ 1.9 จานวนผู้ผลิตจาแนกตามกระบวนการผลิต

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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รูปที่ 1.10 จานวนแรงงานจาแนกตามกระบวนการผลิต

รูปที่ 1.11 ปริมาณการผลิตจาแนกตามกระบวนการผลิต
(ที่มา: สถานการณ์และแนวโน้ มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 29 สิงหาคม 2557 โดย PTIT, PITH)

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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สถำนภำพของอุตสำหกรรมพลำสติก
1.4.1 สถำนภำพอุตสำหกรรมพลำสติกของโลก

จากข้ อมูลการผลิตและการใช้ พลาสติกของโลกพบว่า มีการเติบโตเพิ่มขึ ้นทุกปี และมี
ปริ มาณค่อนข้ างใกล้ เคียงกันโดยในปี 2556 มีอตั ราการผลิตอยู่ที่ 299 ล้ านตัน ซึ่งเติบโตจากปี ก่อน
หน้ า 3.9% และจากข้ อมูลของ Plastics Europe Market Research Group (PEMRG)คาดว่าปริ มาณ
การใช้ พ ลาสติกของโลกในช่วงปี 2555 – 2560 จะมี อัตราการเติบโต 3.7% ต่อปี และเมื่ อพิจ ารณา
ปริ มาณการผลิตและการใช้ งาน ในปี 2556 มีปริ มาณการผลิตพลาสติกรวมกัน ทุกภูมิภาคอยู่ที่ 250
ล้ านตัน และปริมาณการใช้ ที่คานวณจากอัตราการเติบโตในปี 2554 คิดเป็ น 256 ล้ านตัน ซึง่ มีปริมาณ
ค่อนข้ างใกล้ เคียงกัน เนื่องจากพลาสติกเป็ นอุตสาหกรรมที่ไม่ต้องการเก็บสินค้ าไว้ ในคลังสารองเป็ น
จานวนมาก เพราะมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนทางการค้ าสูง นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาถึงปริ มาณการ
ผลิ ตและการใช้ ในแต่ล ะภูมิ ภ าคพบว่า ประเทศจี นมี ปริ ม าณการผลิ ต และการใช้ พ ลาสติกสูง ที่ สุด
ประมาณ 25% อันดับต่อมาเป็ นประเทศที่อยูใ่ นทวีปยุโรปประมาณ 20%

Includes Plastics materials (thermoplastics and polyurethanes), other plastics (thermosets, adhesives, coatings and sealants)
and PP-fibers.

รูปที่ 1.12 ปริมาณการผลิตพลาสติกของโลกช่วงปี 2545 – 2556

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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รูปที่ 1.13 ปริมาณการใช้ พลาสติกของโลก

รูปที่ 1.14 ปริมาณการผลิตพลาสติกของโลกปี 2556
ในปี 2555 กาลังการผลิตเม็ดพลาสติกหลักทั่วโลกอยู่ ที่ประมาณ 290 ล้ านตัน โดย
แบ่งเป็ นเม็ดพลาสติกหลักได้ 2 กลุ่ม คือเม็ดพลาสติกประเภททัว่ ไป (Commodity Plastics) ประมาณ
ร้ อยละ 92 ได้ แก่ PE, PP, PVC, PET และ PS และเม็ ดพลาสติกวิศ วกรรม (Engineering Plastics)

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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ประมาณร้ อยละ 8 ได้ แก่ ABS, PA (Nylon6 & 6,6) และ PC โดยมีสดั ส่วนของกาลังการผลิตดังแสดง
ในแผนภาพรูปที่ 1.15

รูปที่ 1.15 กาลังการผลิตของเม็ดพลาสติกหลักทัว่ โลกปี 2555
1.4.2 สถำนภำพอุตสำหกรรมพลำสติกของไทย
อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ของไทยมี ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานที่ ป ระกอบไปด้ วยผู้ ผลิ ต เม็ ด
(Producer) ผู้แปรรู ปผลิตภัณฑ์ (Converter) และผู้ใช้ ปลายทาง (End-User) โดยอุตสาหกรรมต้ นน้ า
คือผู้ผ ลิ ตเม็ ดพลาสติกในประเทศไทยสามารถผลิตเม็ดพลาสติกแบ่ง ออกเป็ น 2 ประเภท คือ เม็ ด
พลาสติกทัว่ ไป (Commodity Plastics Resin) เพื่อใช้ ผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์พลาสติกในการโภคภัณฑ์หรื อ
ใช้ งานทัว่ ไปซึง่ ใช้ งานได้ หลากหลายราคาไม่แพงจึงมีปริมาณการใช้ สงู มากกว่าร้ อยละ 80 ของปริ มาณ
พลาสติกทั ้งหมดตัวอย่างที่สาคัญ ของพลาสติกชนิด นี ้ ได้ แก่ PE, PP, PVC, PET และ PS เป็ น ต้ น
และพลาสติก อี ก ประเภท คือ เม็ด พลาสติก ที ่ ใ ช้ ง านวิศ วกรรม (Engineering Plastics) เป็ น
พลาสติก ที่ ต้องการสมบัติพิเ ศษในการใช้ ง าน เช่น มี สมบัติทนความร้ อน ทนแรงกระแทกสูง เพื่ อ
ทดแทนการใช้ งานวัสดุโลหะ เช่น เฟื องชิ ้นส่วนรถยนต์ ชิ ้นส่วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ชิ ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เป็ น
ต้ น จัดเป็ นพลาสติกที่มีมลู ค่าสูง ตัวอย่างพลาสติกประเภทนี ้ ได้ แก่ ABS/SAN, PC, PMMA และ POM
เป็ นต้ น

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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จากภาพรวมการผลิ ต และการใช้ เม็ ด พลาสติก ของไทยจะเห็ นได้ ว่า การผลิ ตเม็ ด
ประเทศไทยมีศกั ยภาพสูงในการผลิตเม็ดพลาสติกประเภท Commodity ซึ่งสามารถผลิตได้ เพียงพอ
ต่อความต้ องการของตลาดภายในประเทศและสามารถส่งออกได้ อีกด้ วย แต่เมื่อพิจารณาการผลิตเม็ด
พลาสติกประเภท Engineering จะเห็นได้ ว่าประเทศไทยยัง สามารถผลิตเพื่ อใช้ ภายในประเทศได้
ค่อนข้ างน้ อย และยังไม่มีความหลากหลายในเรื่ องของเกรดหรื อชนิดของเม็ดพลาสติกสาหรับรองรับ
การนาไปใช้ ในการผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และต้ องการสมบัตพิ ิเศษ เช่น ทนต่อความ
ร้ อน แรงเสียดสี และทนต่อแรงกดอัด ซึ่งพลาสติกประเภทนี ้สามารถตอบโจทย์กับความต้ องการของ
ตลาดที่มากขึ ้นจึงต้ องมีการนาเข้ าจากต่างประเทศสูง
ตารางที่ 1.2 การนาเข้ า–ส่งออกเม็ดพลาสติกในประเทศไทย ปี 2555 (KTA)

เมื่อพิจารณาการนาเข้ าพลาสติกเป็ นรายผลิตภัณฑ์ ปี 2555 ดังแสดงในรู ปที่ 1.16
กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ Packaging มี มูล ค่า การน าเข้ า สูง สุด รองลงมาได้ แ ก่ กลุ่ม E&E และ Autoparts
ตามลาดับ

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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รูปที่ 1.16 สัดส่วนการนาเข้ าผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ ในปี 2555
ตารางที่ 1.3 มูลค่าการนาเข้ าผลิตภัณฑ์พลาสติกแต่ละประเภท ปี 2550 - 2555

เมื่อพิจารณาการส่งออกพลาสติกเป็ นรายผลิตภัณฑ์ ปี 2555 ดังแสดงในรู ปที่ 1.17
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Packaging มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด รองลงมาได้ แก่ กลุ่ม Filament และ Medical
ตามลาดับ

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

14

รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิ จของกลุ่มเครื ่องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติ ก

รายงานฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 1.17 สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ ในปี 2555
ตารางที่ 1.4 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกแต่ละประเภท ปี 2550 - 2555

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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1.5
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อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ ในประเทศไทย
1.5.1 ภำพรวมอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ได้ เข้ ามามีบทบาทอย่างมากและกลายเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวัน
ด้ วยรูปแบบการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนต้ องการความสะดวกสบายมากขึ ้น ไม่เว้ นแม้ กระทัง่
ภาคอุตสาหกรรมที่เป็ นตัวสะท้ อนการเติบโตของการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ ดังจะเห็นได้ จากเมื่อภาคการผลิต
ในอุตสาหกรรมขยายตัวมากขึ ้นความต้ องการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ก็ยอ่ มมากขึ ้นตามไปด้ วยเช่นกัน
บรรจุภัณ ฑ์ ห ลัก ที่ นิ ย มน ามาใช้ กัน ทั่ว ไปท าจากวัส ดุ 4 ประเภท ได้ แ ก่ กระดาษ
พลาสติก แก้ ว และโลหะ ซึ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกถือเป็ นบรรจุภัณฑ์ที่มีความสาคัญมาก เนื่องจากมี
การนาไปใช้ มากเป็ นอันดับที่ 2 รองจากบรรจุภัณฑ์กระดาษ และมีอตั ราการเจริ ญเติบโตสูงขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ด้ วยสมบัติของพลาสติกที่ขึน้ รู ปง่ าย มีความยืดหยุ่น นา้ หนักเบา ป้องกันการซึมผ่านของ
อากาศและก๊ าซได้ ในระดับหนึ่ง รวมทัง้ มี ต้นทุนที่ เหมาะสมและสามารถนามาใช้ แทนบรรจุภัณฑ์
ประเภทแก้ วและโลหะได้

รูปที่ 1.18 ประเภทของบรรจุภณ
ั ฑ์จาแนกตามวัสดุหลักที่นามาใช้ ผลิต
นอกจากนี ้ บรรจุภัณฑ์พลาสติกยังมีส่วนเข้ าไปเติมเต็มให้ อุตสาหกรรมอื่น เช่น การ
เป็ นอุตสาหกรรมสนับสนุนให้ อตุ สาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ าอุปโภคและบริ โภคที่
ต้ อ งใช้ บ รรจุภัณ ฑ์ ใ นการหี บ ห่ อ หรื อ ขนส่ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อาหารแช่ แ ข็ ง และอาหารพร้ อม
รับประทานที่ต้องการใช้ บรรจุ ภัณ ฑ์ ค่อนข้ างมาก นอกจากนีย้ ังรวมไปถึง บรรจุภัณฑ์เพื่ อการขนส่ง
(Industrial Packaging) ที่ใช้ เพื่อบรรจุสินค้ าสาหรับการจัดส่งสินค้ าจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งอื่นๆ เช่น
ถุง ใส่น็ อ ต สกรู แหวน ในอุต สาหกรรมยานยนต์ และบรรจุภัณ ฑ์ ส าหรั บ ชิ น้ ส่ว นในอุต สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์จาพวกฟิ ล์ม ถาด และกล่องฮาร์ ดดิสก์ (Hard Disk) เป็ นต้ น
บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นิยมใช้ กันมากในประเทศไทยแบ่งเป็ น 2 ประเภทหลัก ได้ แก่
บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบแข็ง (Rigid Packaging) เช่น ขวดและกล่อง และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่ อ นตัว (Flexible Packaging) เช่ น ถุง ซองและห่ อ พลาสติ ก เป็ น ต้ น โดยจะใช้ เ ม็ ด พลาสติ ก และ
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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กระบวนการผลิตแตกต่างกันไปตามประเภทและสมบัติการใช้ งานของบรรจุภัณฑ์ เม็ดพลาสติกที่
นามาใช้ ผ ลิ ตส่วนใหญ่ ได้ แก่ พอลิ เ อธิ ลี น (Polyethylene: PE) พอลิ โพรพิลี น (Polypropylene: PP)
พอลิ ไ วนิ ล คลอไรด์ (Polyvinyl Chloride: PVC) พอลิ ส ไตรี น (Polystyrene: PS) พอลิ เ อไมด์
(Polyamide: PA) พอลิเอธิลีนเทเรฟทาเลต (PolyethyleneTerephthalate: PET) พอลิไวนิลลิดีน คลอ
ไรด์ (Polyvinylidene chloride: PVDC) เป็ นต้ น ส่วนกระบวนการผลิตหลักที่ใช้ ได้ แก่ กระบวนการฉี ด
ขึน้ รู ป (Injection Moulding) การรี ดเป็ นแผ่นฟิ ล์ม (Film extrusion) การเป่ าขึน้ รู ป (Blow Moulding)
และการขึ ้นรูปด้ วยความร้ อน (Thermoforming)
ในปั จจุบนั บรรจุภณ
ั ฑ์เริ่ มมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเป็ น Flexible Packaging หรื อ
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มี Functional มากขึ ้น ซึ่งสามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ที่ถูกบรรจุได้ ยาวนานสะดวกต่อ
การบริโภค น ้าหนักเบา รวมถึงสะดวกต่อการขนส่งมากขึ ้น ยกตัวอย่างเช่น
- ถุงบรรจุภัณฑ์ที่มีจานวนชัน้ ฟิ ล์มหลายชัน้ (5-7 ชัน้ ) ซึ่งจานวนฟิ ล์มหลายชัน้ และ
สมบัตขิ องฟิ ล์มแต่ละชันที
้ ่แตกต่างกันจะส่งผลทาให้ ถงุ ดังกล่าวสามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊ าซได้
ดี และส่งผลต่อการยึดอายุของผลิตภัณฑ์ภายในถุงได้ ยาวนานมากขึ ้น
- สินค้ าประเภทอาหาร จะถูกผลิตและถูกบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภท Ready to Eat
มากขึ ้นโดยสามารถเตรี ยมอาหารให้ สกุ ได้ ด้วยไมโครเวฟซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ วในการรับประทาน
จากในอดีตอาหารจะถูกเตรี ยมและบรรจุใส่ในปิ่ นโต
- ขวด จะถูกเปลี่ยนจากขวดแก้ วให้ เป็ นขวด PET มากขึ ้น เนื่องจากขวดมีลกั ษณะใส
เหมือนแก้ ว ทนต่อความร้ อน เห็นผลิตภัณฑ์ภายในได้ อย่างชัดเจน ฯลฯ
- อาหารกระป๋ อง เริ่ ม มี การเปลี่ ยนบรรจุภัณฑ์ จ ากกระป๋ องไปเป็ นบรรจุในถุงแบบ
Retort Pounch มากขึ ้น เนื่องจากน ้าหนักเบาสะดวกต่อการขนส่งและบริ โภค
- สินค้ าประเภท Homecare Persanal care ถูกเปลี่ยนบรรจุภณ
ั ฑ์ในลักษณะรูปแบบ
ซองเล็กๆ เป็ นขวด PVC จากนันเริ
้ ่มมีการพัฒนาเป็ นขวด PE และขวด PET และในปัจจุบนั นิยมใช้ ขวด
ปั๊มและถุงผลิตภัณฑ์แบบถุงเติม (Refill) มากขึ ้น
บรรจุภัณฑ์ เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีอัตราความต้ องการของตลาดโลกเพิ่ม
มากขึ ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทฟิ ล์ม ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่ม
บรรจุภัณ ฑ์ ที่ มี ค วามต้ อ งการของตลาดโลกสูง เพิ่ ม มากขึน้ อย่ า งเห็ น ได้ ชัด เนื่ อ งจากการพัฒ นา
เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตและวัตถุดิบ ทาให้ อุตสาหกรรมพลาสติกของโลกมีความสามารถใน
การผลิ ตฟิ ล์ ม เป็ นบรรจุภัณ ฑ์ ที่มีส มบัติหลากหลายรองรั บความต้ องการของผู้บริ โภค ในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทกล่อง ขวด และจุก/ฝา ถือเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการผลิตที่ดี
เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ วตั ถุดิบและกระบวนการผลิตที่ไม่มีความซับซ้ อน อีกทังประเทศไทย
้
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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มีอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นปัจจัยผลักดันส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ในกลุม่ ดังกล่าว
ตารางที่ 1.5 ประเภทของบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและวัสดุที่นามาใช้ ในการผลิต
ประเภทบรรจุภัณฑ์
รำยละเอียดบรรจุภัณฑ์
เม็ดพลำสติกที่ใช้ ผลิต
ถุงพลำสติก
 ถุงเย็น – มีลกั ษณะใส นิ่ม ยืดหยุน่ ได้ ดี ใช้ บรรจุของที่อณ
ุ หภูมิปกติ ถ้ า  LDPE
นาไปบรรจุอาหารจะเก็บรักษาได้ ไม่นาน เนื่องจากอากาศซึมผ่านได้
ง่าย
 ถุงร้ อน – ลักษณะขึ ้นอยูก่ บั เม็ดที่นามาผลิต HDPE จะได้ ถงุ สีขาวขุ่น
ส่วน PP จะได้ ถงุ ใส ป้องกันความชื ้นได้ ดี มีจดุ หลอมเหลวสูง สามารถ
ใช้ เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุอาหารขณะร้ อน (Hot-Fill) ได้

 HDPE, PP

 ถุงหูหิ ้ว ใช้ ใส่สิ่งของทัว่ ไป ไม่เหมาะนามาใส่ของร้ อน

 LDPE, พลาสติกรีไซเคิล

 ถุงซิปล็อค ปากถุงปิ ดล็อคได้

 PE

 ซองบรรจุอาหารแห้ ง เช่น บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปและขนมขบเคี ้ยว

 PP, PET (ในรูปฟิ ล์มเคลือบ
ซอง)

 ถุงพลาสติกสาน (Wooven Sack) สาหรับการขนส่ง

 PP

 ถุงพลาสติกประเภทรี ทอร์ ต (Retort Pouch) สาหรับบรรจุอาหารที่ต้อง  PP, PET, EVOH, Nylon
ผ่านความร้ อนในการฆ่าเชื ้อ สามารถทนอุณหภูมิที่ต่ากว่า 0 °c และ
สูงกว่า 120 °c ได้ มีลกั ษณะเป็ นถุงทีป่ ระกอบด้ วยฟิ ล์มพลาสติก
หลายชัน้ อาจเสริมด้ วยอะลูมิเนียมฟอยล์หรือฟิ ล์ม EVOH เพื่อเพิ่ม
คุณสมบัติการป้องกันน ้าและก๊ าซ บางครัง้ นามาใช้ แทนบรรจุภณ
ั ฑ์
โลหะแบบกระป๋ อง จึงถูกเรียกว่า Flexible Can
 ถุงลามิเนต (Laminate) สาหรับบรรจุอาหาร ผลิตโดยการนาแผ่น
พลาสติกหลายชนิดมาประกบกัน เช่น ถุงขนมขบเคี ้ยว

 แผ่น PVC, แผ่น PET,
พลาสติกกับแผ่นอะลูมิเนียม

ขวดพลำสติก

 นิยมใช้ แทนขวดแก้ ว เนื่องจากน ้าหนักเบา ขึ ้นรูปง่าย และราคาไม่แพง
สามารถแบ่งประเภทการใช้ งานได้ ตามเม็ดพลาสติกแต่ละชนิด ดังนี ้
- ขวด PVC ใช้ บรรจุน ้ามันพืช น ้าส้ มสายชูและเคมีภณ
ั ฑ์
- ขวด HDPE จะมีสีขาวขุ่น ค่อนข้ องแข็ง ป้องกันน ้าซึมผ่านได้ ดี ไม่
ทนต่อไขมัน นิยมใช้ บรรจุแชมพู น ้ามันเครื่อง นม น ้าผลไม้ ยา ซอส
และสารเคมี
- ขวด PET จะมีความใส สามารถมองเห็นสินค้ าข้ างในได้ มีสมบัติ
ป้องกันน ้า ไขมัน และก๊ าซต่างๆ ได้ ดี นิยมใช้ บรรจุน ้ามันพืช น ้าดื่ม
น ้าอัดลม และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล์
- ขวด PS ใช้ บรรจุยา วิตามิน เครื่องเทศ และนม

 PVC, HDPE, PET, PS

กระปุกพลำสติก

 สามารถผลิตได้ จากพลาสติกหลายชนิด นิยมใช้ บรรจุยา วิตามิน และ
อาหารเสริมชนิดเม็ด

 PET

กล่ อง ลัง ถัง

 ผลิตได้ จากเม็ดพลาสติกหลายชนิด ขึ ้นอยูก่ บั ประเภทของบรรจุภณ
ั ฑ์
และการใช้ งาน โดยกระบวนการผลิตทีใ่ ช้ ได้ แก่ การฉีดขึ ้นรูป
(Injection Moulding) และการหมุนขึ ้นรูป (Roto Moulding)

 PP, PET

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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ประเภทบรรจุภัณฑ์
รำยละเอียดบรรจุภัณฑ์
กระสอบพลำสติก  นิยมใช้ บรรจุข้าวสาร ปุ๋ ย และน ้าตาล
ถ้ วยพลำสติก
 ถ้ วยพลาสติกแบบใช้ ครัง้ เดียว
ถำดพลำสติก

ฟิ ล์ ม

บรรจุภัณฑ์ แบบ
กำร์ ด

โฟม

รายงานฉบับสมบูรณ์

เม็ดพลำสติกที่ใช้ ผลิต
 PP
 PS, PET

 ถาดสาหรับบรรจุอาหารเพื่อแบ่งเป็ นสัดส่วนและป้องกันการแตกหัก
ก่อนบรรจุใส่กล่อง เช่น คุ้กกี ้ ขนมปั งกรอบ และอื่นๆ

 PS, PVC

 ถาดบรรจุอาหารพร้ อมรับประทาน ทนอุณหภูมิสงู ใช้ สาหรับเตาอบ

 PET

 ถาดพลาสติกแบบมีฝาและไม่มีฝา ใช้ บรรจุอาหารสาเร็จรูปและกึ่ง
สาเร็จรูป

 PET

 ถาดทัว่ ไปที่ไม่ต้องการความใสมากนัก

 HDPE

 ถาดพลาสติกใสแบบกาบหอย (Clam Shell) มีฝาปิ ดเป็ นชิ ้นเดียวกับ
ตัวบรรจุภณ
ั ฑ์

 PS, PVC, PET

 ฟิ ล์มยืด (Stretch Film) นิยมใช้ หอ่ รัดผลิตภัณฑ์อาหารสด เช่น ผัก
ผลไม้ และเนื ้อสัตว์ เนื่องจากมีความใส เหนียว และยืดหยุน่ สูง ทาให้
เห็นผลิตภัณฑ์ได้ ชดั เจน

 PE, PP, PVC

 ฟิ ล์มหด (Shrink Film) เป็ นฟิ ล์มที่จะหดตัวเมื่อได้ รับความร้ อน นิยม
นาไปใช้ ทาฉลากสินค้ า และห่อรัดสินค้ าเพื่ออานวยความสะดวกใน
การเก็บรักษาและขนส่ง เช่น พลาสติกหุ้มกล่องนมแบบแพค ใช้
กระบวนการบดรีด (Calendering) และการเป่ าฟิ ล์ม (Blow Film) ใน
การผลิต

 PVC, LDPE

 บรรจุภณ
ั ฑ์บลิสเตอร์ (Blister Packaging) เป็ นการนาพลาสติกมาขึ ้น
รูปตามรูปร่างของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ แผ่นกระดาษแข็งรองด้ านล่าง
แล้ วเคลือบให้ ตดิ กันด้ วยความร้ อน ส่วนใหญ่ทาจาก PVC เพราะมี
ความใสและเหนียว นิยมนามาใช้ กบั บรรจุภณ
ั ฑ์ เช่น แปรงสีฟัน ของ
เล่น และเครื่องสาอาง เป็ นต้ น

 PVC

 บรรจุภณ
ั ฑ์แบบสกิน (Skin Packaging) หรือบรรจุภณ
ั ฑ์แบบแนบผิว
จะใช้ ตวั ผลิตภัณฑ์เป็ นแม่พิมพ์ให้ กบั แผ่นพลาสติกและบรรจุด้วยวิธี
สุญญากาศ ทาให้ แผ่นพลาสติกแนบติดกับผลิตภัณฑ์ ข้ อดีของบรรจุ
ภัณฑ์ประเภทนี ้ คือ สามารถมองเห็นตัวผลิตภัณฑ์ได้ อย่างชัดเจน ทัง้
ยังประหยัดค่าใช้ จา่ ยจากวัสดุทนี่ ามาผลิตและพื ้นที่ในการวางขายอีก
ด้ วย

 PVC, PE และ Ionomer

 โฟม EPS เกิดจากการนา PS มาเติมสารพองตัว (Blowing Agent)
นิยมใช้ เป็ นวัสดุป้องกันการกระแทก ภาชนะบรรจุ

 PS

โดยในปั จจุบนั ความต้ องการบรรจุภัณฑ์ของผู้บริ โภคมีการมุ่งเน้ นด้ านความสะดวก
และความสวยงามในการนาไปใช้ ง านเพิ่ม มากขึน้ ผลิตภัณฑ์ พ ลาสติกในกลุ่ม บรรจุภัณฑ์ ซึ่ง มี ข้อ
ได้ เปรี ยบผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวัสดุอื่นๆ ด้ านความสามารถในการขึ ้นรู ป การขนส่ง และการนาไปใช้ ที่
สะดวก จึงได้ รับการพัฒนาสมบัตใิ นด้ านต่างๆ เพื่อรองรับความต้ องการของลูกค้ า การผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
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พลาสติกในปั จจุบนั จึงจาเป็ นต้ องอาศัยการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและวัตถุดิบเพิ่ม
มากขึ ้นเรื่ อยๆ
กระบวนการผลิตที่ผ้ ปู ระกอบการใช้ ในอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์มากที่สดุ คือกระบวนการผลิต
ฟิ ล์ ม (Film Process) โดยมี สัด ส่ ว นมากถึ ง ร้ อยละ 39 รองลงมา ได้ แ ก่ การฉี ด ขึ น้ รู ป (Injection
Moulding) และการเป่ าขึ ้นรูป (Blow Moulding) คิดเป็ นร้ อยละ 20 และ 16 ตามลาดับ

รูปที่ 1.19 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก สาหรับอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ปี 2553
1.5.2 โครงสร้ ำงอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ พลำสติกของไทย
ประเทศไทยมี ป ริ ม าณการผลิ ต บรรจุภัณ ฑ์ พ ลาสติ ก อยู่ที่ 2,309 กิ โ ลตัน คิด เป็ น
43.4% ของปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทังหมด
้
และมีมลู ค่าการผลิตสูงถึง 191,683 ล้ านบาท
คิดเป็ น 33.8% ของมูลค่าการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทังหมดของประเทศ
้
จากการสารวจข้ อมูลของ PIU มีจานวนผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทังสิ
้ ้น 1,267 ราย
แบ่งเป็ นภาคต่างๆ ดังแสดงใน รู ปที่ 1.20 โดยกระบวนการผลิตหลักที่ ผ้ ูประกอบการใช้ ในการผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกมี 3 ประเภท คือ กระบวนการผลิตฟิ ล์ม กระบวนการฉี ดขึ ้นรู ป และกระบวนการ
เป่ าขึ ้นรูป โดยในแต่ละกระบวนการมีการใช้ แรงงาน กาลังการผลิตและอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 1.6
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รูปที่ 1.20 จานวนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
ตารางที่ 1.6 ข้ อมูลกลุม่ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์จาแนกตามกระบวนการผลิต ปี 2556
กลุม่ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์
จานวนแรงงานในสายการผลิต (คน)
จานวนแรงงานส่วนอื่นๆ (คน)
กาลังการผลิต (ตัน/ปี )
ปริมาณการผลิต (ตัน/ปี )
ยอดขายรวม (ล้ านบาท)
ยอดขายเฉลี่ยต่อ 1 บริษัท (ล้ านบาท)
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (%)
เงินทุนจดทะเบียนเฉลี่ยต่อ 1 บริษัท (ล้ านบาท)
ปริมาณเม็ดพลาสติกที่ใช้ ทงหมด
ั้
(ตัน/เดือน)

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

Film
Processing
49,852
10,362
1,623,716
1,517,232
33,559
127
93.44
84
123,594

Injection
Moulding
26,144
8,252
420,522
386,718
22,610
198
91.96
80
31,552

Blow
Moulding
26,177
7,448
354,959
337,206
15,347
142
95.00
63
27,679
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1.5.3 แนวโน้ มของบรรจุภัณฑ์ พลำสติกในอุตสำหกรรมอำหำร
ด้ วยประเทศไทยเป็ นผู้นาทางด้ านการผลิตและส่งออกอาหารเป็ นอันดับต้ นๆ ของโลก
ทาให้ ความต้ องการบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับอุตสาหกรรมอาหารมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ ้นตามไปด้ วย
เพราะเมื่อเปรี ยบเทียบกลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร ประเภทเครื่ องดื่มที่มีการใช้ งานกันทัว่ ไปอย่าง แก้ ว
กระป๋ อง และพลาสติกแล้ ว จะเห็นว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทพลาสติกมีข้อดีกว่าบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทอื่นๆ
เช่น มีน ้าหนักเบา ไม่นาความร้ อน สามารถผลิตได้ ง่ายและออกแบบได้ หลากหลายทังขนาดและรู
้
ปทรง
สามารถปรับสมบัติตา่ งๆ ให้ ตรงกับความต้ องการใช้ งานได้ คอ่ นข้ างง่ายเมื่อเทียบกับบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิด
อื่น นอกจากนี ้การนาบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกมาใช้ หอ่ หุ้มอาหารมีประโยชน์ในการช่วยยืดอายุการเก็บ
รักษาให้ นานขึ ้น จากแนวโน้ มการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารในจีนและกลุม่ ประเทศในอาเซียนที่มี
ทิศทางโตขึ ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2013 – 2017 ทาให้ คาดการณ์ได้ ว่าบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจะมีแนวโน้ ม
การเติบโตตามไปด้ วย
ตารางที่ 1.7 แนวโน้ มการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารในจีน และอาเซียน

หากพิจารณาในแง่ของผู้บริ โภคแล้ วจะนิยมบรรจุภัณฑ์ที่ สามารถพกพาได้ สะดวก
(Portable) ประเภทใช้ ครัง้ เดียวทิ ้ง (Disposable Packaging) ขณะที่ผ้ ผู ลิตจะให้ ความสาคัญกับการ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สามารถสร้ างกระแสการบริโภคในรูปแบบใหม่ ได้ แก่
1) บรรจุภัณ ฑ์ ช นิ ด อ่อ นตัว (Flexible Packaging) ด้ วยรู ปแบบที่ มี ค วามยื ด หยุ่น สามารถ
ปรับเปลี่ยนและดัดแปลงได้ ง่าย มีความสวยงาม และสะดวกในการใช้ งาน จึงนิยมนามาใช้
แทนบรรจุภณ
ั ฑ์แบบคงรูป (Rigid) มากขึ ้นบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทนี ้ ได้ แก่ ถุงพลาสติกประเภท
รี ทอร์ ต (Retort Pouch) ซึง่ ประกอบด้ วยฟิ ล์มพลาสติกหลายชัน้ (Laminate) สามารถนามา
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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ติดจุก (Dispenser) หรื อซิป (Re-closable Pack) เพื่อให้ เปิ ดแล้ วปิ ดใหม่ได้ นอกจากจะ
อานวยความสะดวกในการนาสินค้ าออกใช้ แล้ วยังสร้ างความโดดเด่นให้ กับตัวสินค้ าอี ก
ด้ วย ถุง รี ทอร์ ตสามารถทนความร้ อนและความดันสูง ได้ เหมาะส าหรั บบรรจุอ าหารที่
ต้ องการฆ่าเชื ้อด้ วยความร้ อน (Thermal Processing) สามารถรักษากลิ่นและรสชาติของ
อาหารไว้ ได้ นาน
2) บรรจุภัณ ฑ์ แบบบริ โภคครั ง้ เดียว (Single-serve Packs) และบรรจุภัณฑ์ ส าหรั บอาหาร
พร้ อมรับประทาน (Ready-to-eat Packs) เหมาะสาหรับคนสมัยใหม่ที่ใช้ ชีวิตอย่างเร่ งรี บ
และมี วิ ถี ก ารบริ โ ภคแบบรั บ ประทานคนเดี ย ว (Living and Dining-alone) เช่น ผู้ห ญิ ง
ทางานหรื อกลุ่มคนโสดที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ วในการเตรี ยมอาหาร สามารถอุ่นใน
ไมโครเวฟได้ (Microwaveable Packaging) ซึ่ ง อาจเป็ นได้ ทัง้ อาหารแช่ แ ข็ ง (Frozen
Foods) อาหารแช่เย็น (Chilled Foods) อาหารที่วางจาหน่ายในอุณหภูมิห้อง ของหวาน
และอาหารอื่นๆ บรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทนี ้ต้ องป้องกันความชื ้นได้ ดี นิยมใช้ EVOH และ PVDC
มาเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิต
3) ถุง บรรจุภัณ ฑ์ ส าหรั บ นึ่ง /ต้ ม (Steam-in/Boil-in Bag) เป็ น ถุง ที่ ท นความร้ อนสูง เหมาะ
สาหรับบรรจุผกั พร้ อมรับประทาน สามารถนาไปนึง่ ต้ มหรื ออุน่ โดยใช้ ไมโครเวฟ
ไม่เพียงแต่ตวั บรรจุภัณฑ์เอง เทคโนโลยีที่นามาใช้ ผลิตยังต้ องพัฒนาตามไปด้ วย
เพื่อให้ บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถคงคุณภาพของอาหารให้ สดใหม่และรักษาคุณค่าทางโภชนาการไว้ ได้ อย่าง
ครบถ้ วน โดยเน้ นไปสู่การเป็ นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถปกป้องสินค้ าและมีความทันสมัย (Food Safety
and Modern Packaging) นวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่นิยมใช้ ในปัจจุบนั ได้ แก่
1) บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ อคที ฟ (Active Packaging: AP) ที่ เ น้ นการปกป้ อ งและควบคุ ม สภาพ
บรรยากาศภายในบรรจุภณ
ั ฑ์ปอ้ งกันการผ่านเข้ า – ออกของก๊ าซต่างๆ ทาให้ อาหารมีอายุ
การเก็บรักษาที่นานขึ ้น นิยมใช้ บรรจุผกั และผลไม้
2) บรรจุภัณ ฑ์ อ าหารแบบฉลาด (Intelligent Packaging: IP) ที่ ส ามารถให้ ข้ อ มูลเกี่ ย วกับ
คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงการตรวจสอบข้ อมูลการผลิตและการขนส่ง
โดยนาเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้ ามาใช้ เช่น ใช้ ตวั เซ็นเซอร์ ตรวจวัดค่าออกซิเจนหรื อ
ตัวชี ้วัดความสดใหม่ของอาหาร เป็ นต้ น
3) บรรจุภณ
ั ฑ์ฉลาด (Smart Packaging: SP) เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่รวมคุณสมบัติทงั ้ AP และ IP
ไว้ ด้วยกัน
ซึ่ ง การพัฒ นาเทคโนโลยี บ รรจุภัณ ฑ์ จ ะเกิ ด ขึ น้ ได้ ก็ ต้ อ งอาศัย เครื่ อ งจัก รที่ มี ก าร
ออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อให้ ได้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ตรงกับความต้ องการดังกล่าว
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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บทที่ 2
กระบวนกำรผลิตพลำสติกและเครื่ องจักรกลในอุตสำหกรรมพลำสติก
2.1

กระบวนกำรผลิตพลำสติก

กระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก เป็ นการแปรรู ป วั ต ถุ ดิ บ จากเม็ ด พลาสติ ก ใน
อุตสาหกรรมปิ โตรเคมี นามาผ่านกระบวนการทางความร้ อนให้ พลาสติกอยู่ในสถานะของไหล เพื่อให้
สามารถปรับเปลี่ยน แปรรู ปไปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ โดยอาจมีการเติมสี สารเติมแต่งหรื อสารช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการขึ ้นรูปหรื อเพิ่มสมบัติบางอย่างลงไปด้ วย ซึ่งสามารถแบ่งประเภทกระบวนการ
ผลิต ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากแต่ละกระบวนการและเม็ดพลาสติกที่ใช้ ดังนี ้
ตารางที่ 2.1 การจาแนกประเภทผลิตภัณฑ์พลาสติกตามกระบวนการผลิต
ลาดับ

กระบวนการผลิต

ประเภทผลิตภัณฑ์

เม็ดพลาสติก

1

Blow Moulding

ถังน ้ามันเครื่ อง/ขวดชมพู

PP, PE, PET, HDPE

2

Stretch Blow
Moulding

ขวด PET

PET, PP, HDPE

3

Injection Moulding

ชิ ้นส่วนรถยนต์ ชิ ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ (IC) เครื่ องใช้ ใน
ครัวเรื อน เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ชันวาง
้
ของ

Thermoplastics(PP,
PE, HDPE, ABS, PS,
PC)

4

Blown Film Extrusion ถุงพลาสติก

5

Film Extrusion

แผ่นฟิ ล์มบาง (ฟิ ล์มบรรจุภณ
ั ฑ์เทป PP, PE, LDPE, HDPE
กาว ฯลฯ)

6

Sheet Extrusion

แผ่นพลาสติก แฟ้มพลาสติก ฯลฯ

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

HDPE, LDPE, LLDPE

PP, PE, PS, PMMA
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ประเภทผลิตภัณฑ์

เม็ดพลาสติก

7

Pipe/Tube Extrusion ท่อน ้าประปา ท่อระบายน ้า ท่อ
PVC/PE ฯลฯ

PVC, PE, PP

8

Profile Extrusion

9

Rotational Moulding ถังเก็บน ้าขนาดใหญ่ ถังขยะ ลังใส่
ของ ฯลฯ

10

Thermoforming

ถาดใส่บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร ถ้ วยน ้า
ดื่ม ฯลฯ

PS, PE, PP, PET

11

Laminating

ถุงใส่ขนมอบกรอบ ถุงบรรจุภณ
ั ฑ์
หลายชัน้ ฯลฯ

PE, PP

12

Tape Yarn/Filament

กระสอบพลาสติก ถุงปุ๋ ย ถุงจัมโบ้
ฯลฯ

PP, HDPE, PA6,
PA66, PET

13

Compressed
Moulding

ถ้ วย จาน ชาม ช้ อน เครื่ องใช้ ใน
ครัวเรื อน (ที่ทาจาก Melamine)

Melamine

14

Other (Calendering, ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ
etc.)

รางน ้าฝน ขอบหน้ าต่าง รางสายไฟ PVC rigid, HDPE
วงกบ ฯลฯ
PVC, PP, HDPE

อื่นๆ

2.1.1 กระบวนกำรอัดขึน้ รู ป (Compression Moulding)
กระบวนการอัด ขึน้ รู ป คือ การนาเม็ ดหรื อผงพลาสติกมาอัดในแม่พิม พ์ (Mould)
ภายใต้ ความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อให้ พลาสติกหลอมและไหลเข้ าสู่ช่องว่างภายในแม่พิมพ์
ส่วนประกอบหลักของเครื่ องกดอัด (Compression Moulding Machine) คือ แผ่นเหล็กอัด (Platens)
จานวนสองชุด ซึ่งแผ่นหนึ่งสามารถเคลื่อนที่ขึ ้น/ลงได้ (Movable Platen) ส่วนอีกแผ่นหนึ่งจะถูกยึดติด
กับที่ (Fixed Platen) แม่พิมพ์สาหรับการแปรรูปพลาสติกทังตั
้ วผู้และตัวเมียจะถูกยึดติดกับแผ่นเหล็ก
อัดทังสองแผ่
้
นนี ้
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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รูปที่ 2.1 เครื่ องกดอัดขึ ้นรูป (Compression Moulding Machine)

รูปที่ 2.2 ส่วนประกอบหลักของเครื่ องกดอัด
นอกจากนี ้ยังมีอปุ กรณ์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้ วย ได้ แก่
ระบบกำรขับเคลื่อน
ในปั จจุบนั เครื่ องอัดส่วนใหญ่ได้ รับการพัฒนาให้ สามารถทางานอัตโนมัติ โดยใช้ แรง
ขับจากระบบไฮดรอลิกในการเคลื่อนที่แผ่นเหล็กอัดขึ ้น – ลง นอกจากนี ้ระบบขับเคลื่อนยังทาหน้ าที่ใน
การให้ ความดันในการอัดอีกด้ วยเครื่ องกดอัดขนาดเล็กที่ใช้ ในห้ องปฏิบตั ิการจะมีระบบขับเคลื่อนที่ให้
ความดันในช่วง 5 – 100 ตันส่วนเครื่ องกดอัดที่ใช้ ในงานอุตสาหกรรมจะมีระบบขับเคลื่อนที่ให้ ความ
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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ดันในช่วง 10 - 4,000 ตันโดยขนาดของความดันจะขึ ้นกับขนาดของแผ่นเหล็กอัดซึ่งมีขนาดอยู่ในช่วง
8 ตารางนิ ้วถึง 5 ตารางฟุตชนิดของพลาสติกความหนาของผนังผลิตภัณฑ์พลาสติกและการให้ ความ
ร้ อนแก่พลาสติกก่อนการกดอัด
ระบบให้ ควำมร้ อนและหล่ อเย็น
ระยะเวลาการท างานต่อ วัฏ จัก รของการกดอัด นัน้ ขึ น้ อยู่กับ ความหนาของผนัง
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติกประเภทเทอร์ มอเซตที่เป็ นตัวนาความร้ อนที่ไม่ดีและในการกด
อัดต้ องให้ อณ
ุ หภูมิถึงจุดที่เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสายโซ่โมเลกุลได้ (Curing) ซึ่งหากเติมเม็ดหรื อผง
พลาสติกลงในแม่แบบโดยตรงจะทาให้ ระยะเวลาในการกดอัดนานมากดังนันจึ
้ งควรมีการให้ ความร้ อน
แก่พลาสติกก่อนนาเข้ าแม่แบบเพื่อทาให้ พลาสติกสามารถไหลได้ ดีขึน้ ลดระยะเวลาในการทางาน
ต่อ วัฏ จัก รให้ สัน้ ลง และยัง สามารถลดความดัน ที่ ใ ช้ ใ นการกดอัด ได้ อี ก ด้ ว ยการให้ ค วามร้ อนแก่
พลาสติกแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือการให้ ความร้ อนแก่วตั ถุดบิ ก่อนการกดอัดและการให้ ความร้ อนแก่
แม่แบบโดยตรงขณะทาการกดอัด
- การให้ ความร้ อนแก่วัตถุดิบก่อนการกดอัด เช่น การใช้ แผ่นโลหะร้ อนการใช้ รัง สี
อินฟราเรด การใช้ เตาอบหรื อไมโครเวฟ และการใช้ ต้ อู บชนิดความถี่สงู (High Frequency Oven) เป็ น
ต้ น
- การให้ ความร้ อนในแม่แบบเช่นระบบไฟฟ้าซึง่ นิยมใช้ กนั มากเนื่องจากออกแบบและ
ติดตังได้
้ ง่ายและมีความสะดวกในการซ่อมบารุงระบบไอน้ าซึ่งมีข้อดีคือให้ ความร้ อนที่สม่า เสมอแต่ไม่
สามารถให้ ความร้ อนเกิน 180 องศาเซลเซียสได้ และระบบน ้าร้ อนไหลเวียนซึ่งเป็ นเทคนิคใหม่ที่ ได้ รับ
ความนิยมมากในปัจจุบนั โดยใช้ การเผาท่อน ้าด้ วยเปลวไฟจากก๊ าซหุงต้ มแล้ วให้ น ้าร้ อนในท่อไหลเวียน
ให้ ความร้ อนแก่แม่แบบนอกจากระบบให้ ความร้ อนแล้ วอาจมี ระบบหล่อเย็นเพื่อให้ ชิน้ งานพลาสติก
หลังการกดอัดเย็นตัวลงระบบหล่อเย็นจะไหลหมุนเวียนเข้ าสู่ระบบท่อใกล้ ช่องว่างของแม่แบบหรื ออาจ
ใช้ ระบบน ้าร้ อนที่สามารถสลับจากการให้ ความร้ อนเป็ นการหล่อเย็นก็ได้
2.1.2 กระบวนกำรฉีดขึน้ รู ป (Injection Moulding)
การฉี ด เป็ น วิ ธี ก ารหลัก ในการแปรรู ป ผลิ ต ภัณ ฑ์ พ ลาสติ ก ใช้ ใ นการผลิ ต ชิ น้ งาน
พลาสติกต่างๆตังแต่
้ เล็กมากๆ จนถึงขนาดใหญ่ การฉีดใช้ หลักการให้ สกรูพาพลาสติกเข้ าหลอมเหลว
แล้ วฉีดอัดเข้ าแม่พิมพ์ซึ่งมีการหล่อเย็น โครงสร้ างของเครื่ องฉีดพลาสติกจะประกอบด้ วยส่วนสาคัญ 3
ส่วนที่ทางานสัมพันธ์กนั ได้ แก่ ชุดฉีด ชุดปิ ด - เปิ ดแม่พิมพ์ และชุดแม่พิมพ์ ชุดฉีดประกอบด้ วยถังเติม
พลาสติก สกรู กระบอกฉีดหรื อบาเรล และหัวฉีด ทาหน้ าที่ปอ้ นพลาสติกเข้ าแม่พิมพ์

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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รูปที่ 2.3 เครื่ องฉีดพลาสติก
2.1.3 กระบวนกำรอัดรีด (Extrusion)
การอัดรี ดใช้ กับการผลิตชิ ้นงานที่เป็ นเส้ น เช่น ท่อ สายไฟ สายยาง ราง เป็ นต้ น ใช้
หลักการหลอมพลาสติกแล้ วอัดผ่านหัวดาย (Die) โครงสร้ างประกอบด้ วย ถังรับวัตถุดิบ สกรู สวมใน
ทรงกระบอกที่เรี ยกว่า บาเรล และหัวดาย การทางานเม็ดพลาสติกจะถูกเติมลงในถัง แล้ วสกรู จะพา
เม็ดพลาสติกไหลไปในทรงกระบอกผ่านช่วงหลอมเหลวที่มีฮีตเตอร์ และพัดลมเป่ าควบคุมอุณหภูมิ ที่
ปลายสกรู พลาสติกเหลวจะถูกอัดรี ดผ่านหัวดายให้ มีรูปหน้ าตัดตามที่ ต้องการ ชิ ้นงานที่ผ่านดายแล้ ว
จะถูกปรับขนาด และทาให้ เย็นลง โดยแช่ในน ้าหรื อน ้าเย็น เพื่อให้ สุดท้ ายชิ ้นงานมีอุณหภูมิใกล้ เคียง
อุณหภูมิห้อง
การขับเคลื่อนสกรู ของเครื่ องอัดรี ดจะขับด้ วยมอเตอร์ ผ่านชุดเกี ยร์ และมักจะเป็ น
มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง หรื อมอเตอร์ กระแสสลับร่ว มกับอินเวอร์ เตอร์ เพื่อให้ สามารถปรับรอบได้ ตาม
ชนิดของพลาสติก

รูปที่ 2.4 เครื่ องอัดรี ดพลาสติก
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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2.1.4 กระบวนกำรเป่ ำขวด (Blow Moulding)
เป็ นการเป่ าขึน้ รู ปขวดพลาสติกโดยเริ่ ม จากวัตถุดิบ คือ เม็ ดพลาสติกชนิด HDPE
(ส่วนใหญ่) PP, PE เป็ นต้ น นาเม็ดพลาสติกมาหลอมใน Extruder โดยใช้ ความร้ อนจาก Heater ไฟฟ้า
จากนัน้ สกรู จะอัดพลาสติกเหลว โดยใช้ หลักการขับเคลื่อนสกรู และการปิ ด -เปิ ด Mould ด้ วยระบบ
Hydraulics ส่งผ่าน Die Head ออกมาเป็ นลักษณะทรงกระบอก (Parison) จากนัน้ Mould จะเคลื่อน
ตัวมาประกบแล้ วเป่ าลม โดยใช้ อากาศอัด เพื่อให้ เนื อ้ พลาสติกขยายเต็มตาม Mould เมื่อเต็ม Mould
แล้ วจะมีน ้าเย็นจากเครื่ อง Chiller ไหลมาหล่อเย็นเพื่อให้ ชิ ้นงานแข็งตัวคงรูปตามแม่พิมพ์ที่ต้องการ
เทคโนโลยีของเครื่ องเป่ าขวดพลาสติกจะแบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
1.) เครื่ องเป่ าขวดแบบ Extrusion Blow Moulding โดยเครื่ องเป่ าขวดประเภทนี จ้ ะเป็ นการรี ด
หลอดพลาสติกที่เรี ยกว่า พาริ สนั (Parison) และจะมีแม่พิมพ์มาประกบเพื่อทาการเป่ าให้
กลายเป็ นภาชนะกลวง

รูปที่ 2.5 เครื่ องเป่ าขวดแบบ Extrusion Blow Moulding
2.) เครื่ องเป่ าขวดแบบ Injection Blow Moulding โดยเครื่ องเป่ าขวดประเภทนี ้จะเป็ นการฉี ด
หลอดพลาสติกที่เรี ยกว่า พรี ฟอร์ ม (Preform) ขึ ้นมาก่อนและจะนามาเป่ าเป็ นภาชนะกลวง
ที่เครื่ องเป่ าขวด ปั จจุบนั มีการพัฒนาเทคโนโลยีเป็ น 2 Stage คือ การนาเครื่ องฉีดและเป่ า
มารวมกันในกระบวนการเดียว เพื่อทาให้ มีความเร็วในการผลิตที่เพิ่มสูงมากขึ ้น
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รูปที่ 2.6 เครื่ องเป่ าขวดแบบ Injection Blow Moulding
2.1.5 กระบวนกำรเป่ ำฟิ ล์ ม (Blown Film Extrusion)
การเป่ าฟิ ล์มใช้ ในการผลิ ตถุงพลาสติกแบบต่างๆใช้ หลักการอัดรี ดเช่นเดียวกับใน
เครื่ องอัดรี ดและเครื่ องเป่ าพลาสติก โครงสร้ างเครื่ องเป่ าฟิ ล์มประกอบด้ วยส่วนรี ดพลาสติก (Extruder)
และส่ ว นรองรั บ ลูก โป่ ง หลัก การการท างานของเครื่ อ ง คื อ เม็ ด พลาสติ ก จะถูก สกรู พ าผ่า นช่ว ง
หลอมเหลวและรี ดผ่านหัวดายเช่นเดียวกับในเครื่ อ งอัดรี ดท่อ พลาสติกที่รีดผ่านหัวดายจะถูกดึงขึ ้นใน
แนวดิ่งและเป่ าลมให้ พลาสติกพองออกเป็ นลูกโป่ งด้ านนอกหัวดายจะมีวงแหวนหล่อเย็นเป่ าลมที่ผิว
นอกของลูกโป่ งด้ านบนลูกโป่ งจะถูกบีบให้ แบนและม้ วนเพื่อนาไปผนึกก้ นถุงและตัดต่อไป โดยการ
ทางานของระบบขับเคลื่อนเครื่ องเป่ าฟิ ล์ม มักจะใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับร่ วมกับอินเวอร์ เตอร์ ใน
การขับสกรู

รูปที่ 2.7 เครื่ องเป่ าฟิ ล์มพลาสติก
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2.1.6 กระบวนกำร Thermoforming และกำร Laminating
การ Thermoforming และ การ Laminating เป็ นกระบวนการที่ ต่อจาก Sheet/Film
Extrusion ซึ่ ง วัต ถุดิ บ ที่ ใ ช้ จ ะเป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากกระบวนการ Sheet/Film Extrusion เป็ น ลัก ษณะ
Secondary Process การ Thermoforming เป็ นการขึ ้นรูปโดยการให้ ความร้ อนกับแผ่นฟิ ล์ม หรื อ แผ่น
พลาสติกจนถึงอุณหภูมิอ่อนตัว แล้ วใช้ แรงบังคับให้ แนบกับแม่พิมพ์ ส่วนใหญ่ที่พบจะเป็ นการใช้ แรง
ดูดของสุญ ญากาศ (Vacuum Forming) หรื อใช้ ลมอัด (Blow Forming) หลัง จากนัน้ ต้ องทาให้ เย็น
เพื่อให้ ชิ ้นงานคงรูปไว้ ตามแบบของแม่พิมพ์

รูปที่ 2.8 แสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกจากการ Thermoforming
การ Laminating เป็ นการเคลือบหรื ออัดชัน้ ฟิ ล์ม/แผ่นพลาสติก มีหลายวิธีการ เช่น
เคลือบแบบผง แบบใช้ ไฟฟ้าสถิต แบบใช้ ความร้ อน เป็ นต้ น หลักการ คือ การใช้ พลาสติกเหลวเคลือบ
ไปบนวัสดุแล้ วแต่ความหนาที่ต้องการ อาจจะเป็ นการเคลือบไปบนกระดาษ พลาสติกด้ วยกัน หรื อผ้ าก็
ได้ ประโยชน์ที่นาไปใช้ เพื่อให้ วสั ดุมีความแข็งแรงมากขึ ้น กันน ้าหรื อความชื ้นได้ ป้องกันรอยขีดข่วน
เป็ นต้ น

รูปที่ 2.9 แสดงการเคลือบด้ วยวิธีการรี ดโดยใช้ ลกู กลิ ้ง
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2.1.7 กระบวนกำร Rotational Moulding
กระบวนการแม่พิมพ์หมุน ใช้ กบั การผลิตชิ ้นงานขนาดใหญ่และซับซ้ อน แบบแม่พิมพ์
หมุนนี ้ใช้ หลักการของแรงเหวี่ยง การทางานเริ่ มจากการเติมผงพลาสติกลงในแม่พิมพ์ จากนันปิ
้ ดพิมพ์
และเคลื่อนเข้ าห้ องอบ จากนันหมุ
้ นพิมพ์รอบแกนทังแนวราบและแนวดิ
้
่ง พลาสติกเมื่อได้ รับความร้ อน
จะหลอมเหลวและไหลได้ เมื่ อ ถูกเหวี่ ยงจึง ไปเคลื อบติดกับผิว ด้ านในของพิม พ์ ทีละชัน้ ๆ จนหมด
จากนันใช้
้ ลมเย็นหรื อน ้าเย็นเป่ าภายนอกพิมพ์ให้ พลาสติกแข็งตัวและถอดชิ ้นงานออก

2.2

เครื่ องจักรกลที่สำคัญในอุตสำหกรรมกำรผลิตพลำสติก

ในอุตสาหกรรมการแปรรู ปผลิตภัณฑ์พลาสติก มีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ เครื่ องจักรใน
การแปรรู ปวัตถุดิบจากเม็ดพลาสติก สารเติมแต่ง และส่วนผสมของสารต่างๆ ไปเป็ นผลิตภัณฑ์ตาม
ความต้ องการ ซึง่ เครื่ องจักรและส่วนประกอบที่ใช้ ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกนี ้มีด้วยกัน
หลายประเภท กลุม่ เครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกที่ทาการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิจในครัง้
นี ้เป็ นกลุ่มเครื่ องจักรตามพิกดั ศุลกากร HS Code 8477 ซึ่งมีนิยามว่า “เครื่ องจักรสำหรั บใช้ ในงำน
แปรรู ปยำงหรื อพลำสติก หรื อสำหรั บทำผลิตภัณฑ์ จำกวัตถุดังกล่ ำวที่ไม่ ได้ ระบุหรื อรวมไว้ ใน
ที่อ่ ืนในตอนนี”้ โดยมีรายละเอียดการจัดกลุม่ ตามตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 ประเภทเครื่ องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติกตามพิกดั ศุลกากร
HS 6 หลัก HS 8 หลัก
8477.10
8477.10.10
8477.10.31
8477.10.39
8477.20
8477.20.10
8477.20.20
8477.30.00
8477.40

ประเภทเครื่ องจักร
- เครื่ องหล่อแบบชนิดใช้ หวั ฉีด
- - สาหรับหล่อแบบยาง
- - สาหรับหล่อแบบพลาสติก
- - - เครื่ องหล่อแบบชนิดใช้ หวั ฉีด สาหรับพอลิ (ไวนิลคลอไรด์)
- - - อื่น ๆ
- เครื่ องอัดรี ด
- - สาหรับอัดรี ดยาง
- - สาหรับอัดรี ดพลาสติก
- เครื่ องหล่อแบบชนิดเป่ าพ่น
- เครื่ องหล่อแบบชนิดสุญญากาศ และเครื่ องจักร อื่น ๆ สาหรับขึ ้นรู ป
โดยใช้ ความร้ อน

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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8477.80
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ประเภทเครื่ องจักร

8477.40.10 - - สาหรับหล่อแบบยางหรื อขึ ้นรูปยาง
8477.40.20 - - สาหรับหล่อแบบพลาสติกหรื อขึ ้นรูปพลาสติก
- เครื่ องจักรอื่น ๆ สาหรับหล่อแบบ หรื อขึ ้นรูปโดยวิธีอื่น
8477.51.00 - - สาหรับหล่อแบบหรื อหล่อดอกใหม่ ของยางนอกชนิดอัดลม หรื อ
สาหรับ หล่อแบบยางในหรื อขึ ้นรูปยางในโดยวิธีอื่น
- - อื่น ๆ
8477.59.10 - - - สาหรับยาง
8477.59.20 - - - สาหรับพลาสติก
- เครื่ องจักรอื่น ๆ
8477.80.10 - - สาหรับใช้ ในงานแปรรูปยาง หรื อสาหรับ ทาผลิตภัณฑ์จากยางที่ใช้
ไฟฟ้า
8477.80.20 - - สาหรับใช้ ในงานแปรรูปยาง หรื อสาหรับ ทาผลิตภัณฑ์จากยางที่ไม่
ใช้ ไฟฟ้า
- - ส าหรั บใช้ ในงานแปรรู ปพลาสติก หรื อส าหรั บ ทาผลิตภัณฑ์ จาก
พลาสติกที่ใช้ ไฟฟ้า
8477.80.31 - - - เครื่ องอัดให้ เป็ นชัน้ สาหรับการผลิต แผงวงจรพิมพ์หรื อแผงการ
เดินสายแบบพิมพ์
8477.80.39 - - - อื่น ๆ
8477.80.40 - - ส าหรั บใช้ ในงานแปรรู ปพลาสติก หรื อส าหรั บ ทาผลิตภัณฑ์ จาก
พลาสติกที่ไม่ใช้ ไฟฟ้า
- ส่วนประกอบ
8477.90.10 - - ของเครื่ องจักรที่ใช้ ไฟฟ้าสาหรับใช้ ในงานแปรรูป ยางหรื อสาหรับทา
ผลิตภัณฑ์จากยาง
8477.90.20 - - ของเครื่ องจักรที่ไม่ใช้ ไฟฟ้าสาหรับใช้ ในงาน แปรรูปยางหรื อสาหรับ
ทาผลิตภัณฑ์จากยาง
- - ของเครื่ อ งจัก รที่ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า ส าหรั บ ใช้ ในงานแปรรู ป พลาสติก หรื อ
สาหรับทาผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
8477.90.32 - - - ส่วนประกอบของเครื่ องอัดให้ เป็ นชัน้ สาหรับการผลิตแผงวงจร
พิมพ์ หรื อแผงการเดินสายแบบพิมพ์

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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ประเภทเครื่ องจักร

8477.90.39 - - - อื่น ๆ
8477.90.40 - - ของเครื่ องจักรที่ไม่ใช้ ไฟฟ้าสาหรับ ใช้ ในงานแปรรูป พลาสติก หรื อ
สาหรับ ทาผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
ซึ่งสามารถจัดประเภทของเครื่ องจักรที่ใช้ ในกระบวนการขึ ้นรู ปผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ ให้
ตรงกับกลุม่ เครื่ องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติกตามพิกดั ศุลกากรหมวด HS Code 8477 ได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 2.3 การจับคู่ระหว่างเครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกตามกระบวนการผลิตและเครื่ องจักร
อุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติกตามนิยามระบบ HS Code
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
พลาสติก
กระบวนการอัดขึ ้นรูปพลาสติก
กระบวนการฉีดขึ ้นรูปพลาสติก
กระบวนการอัดรี ดพลาสติก
กระบวนการเป่ าขวด
กระบวนการเป่ าฟิ ล์ม
กระบวนการ Thermoforming

กระบวนการ Rotational
Moulding

2.3

เครื่ องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติก
และส่วนประกอบ ตามพิกดั ศุลกากร
เครื่ องจักรอื่นๆ สาหรับหล่อแบบหรื อขึ ้นรูป
โดยวิธีอื่นสาหรับพลาสติก
เครื่ องหล่อแบบชนิดใช้ หวั ฉีดสาหรับหล่อ
แบบพลาสติก
เครื่ องอัดรี ดสาหรับอัดรี ดพลาสติก
เครื่ องหล่อแบบชนิดเป่ าพ่น
เครื่ องอัดรี ดสาหรับอัดรี ดพลาสติก
เครื่ องหล่อแบบชนิดสุญญากาศ และ
เครื่ องจักรอื่นๆ สาหรับขึ ้นรูปโดยใช้ ความ
ร้ อน
เครื่ องจักรอื่นๆ สาหรับหล่อแบบหรื อขึน้ รู ป
โดยวิธีอื่นสาหรับพลาสติก

HS Code
8477.59.20
8477.10.31,
8477.10.39
8477.20.20
8477.30.00
8477.20.20
8477.40.20

8477.59.20

สถำนภำพของอุตสำหกรรมเครื่ องจักรกลอุตสำหกรรมประเทศไทย

อุต สาหกรรมเครื่ อ งจัก รกลถื อ ว่ า มี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ต่อ ทุก กลุ่ม อุต สาหกรรม เพราะ
เครื่ องจักรถือเป็ นปัจจัยพื ้นฐานที่ก่อให้ เกิดกระบวนการผลิตหรื อการใช้ งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ถึงแม้
จะมีผ้ ปู ระกอบการที่ดาเนินการผลิตเครื่ องจักรกลในประเทศอยู่เป็ นจานวนมาก แต่การผลิตอาจยังไม่
ตรงกับความต้ องการ หรื ออาจยังมีข้อจากัดทางด้ านเทคโนโลยี ทาให้ เครื่ องจักรที่ผลิตในประเทศไทย
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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ยัง ไม่ ส ามารถสู้ กั บ เครื่ อ งจัก รของต่ า งประเทศได้ สัง เกตได้ จ ากข้ อมู ล การน าเข้ าและส่ ง ออก
เครื่ อ งจัก รกลของไทยที่ ต กอยู่ใ นภาวะขาดดุล มาตัง้ แต่ปี 2553 – 2557 โดยในช่ว ง 5 ปี ที่ ผ่า นมา
เครื่ องจักรกลุม่ อุตสาหกรรม (Industrial Machinery) มีมลู ค่าการนาเข้ าและส่งออกสูงที่สดุ
การนาเข้ าเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมยางและพลาสติก มีมูลค่าการนาเข้ า 22,117 ล้ านบาท
ในปี 2557 สูงเป็ นอันดับที่ 3 รองจากเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมทัว่ ไปและเครื่ องจักรกลก่อสร้ าง โดยมี
อัตราเพิ่มขึ ้นเฉลี่ย (CAGR) ร้ อยละ 4.27 ต่อปี ในขณะที่การส่งออกเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมยางและ
พลาสติก มี มูล ค่าการส่ง ออก 4,316 ล้ านบาท ในปี 2557 สูง เป็ นอันดับที่ 5 รองจากเครื่ องจักรกล
อุตสาหกรรมทัว่ ไป เครื่ องจักรกลก่อสร้ าง เครื่ องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ และเครื่ องจักร
งานโลหกรรมหรื อหล่อโลหะ โดยมีอัตราเพิ่มขึน้ เฉลี่ ย (CAGR) ร้ อยละ 16.37 ต่อปี จากมูลค่าการ
นาเข้ าที่สงู กว่ามูลค่าการส่งออกถึงกว่า 5 เท่านัน้ ทาให้ คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสอีกมากในการพัฒนา
ศักยภาพในการผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้ าของเครื่ องจักรอุตสาหกรรมในกลุม่ นี ้

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 2.4 มูลค่าการนาเข้ าเครื่ องจักรกลแต่ละประเภท ปี 2553 - 2557
มูลค่ ำกำรนำเข้ ำ (ล้ ำนบำท)
ประเภทเครื่องจักร
เครื่องจักรกลกำรเกษตร (Agricultural Machinery)
เครื่องจักรอุตสำหกรรม (Industrials Machinery)
เครื่ องจักรที่ใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้ าง
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติก
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่ พิมพ์
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
เครื่ องจักรงานโลหกรรมหรื อหล่อโลหะ
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร่
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
เครื่องมือกล (Machinery Tool)
Grand Total

2553

2554

2555

2556

2557

Grand Total

11,040
10,167
34,860
35,563
35,674
127,303
229,693
276,315
402,944
343,872
349,357
1,602,181
123,881
122,135
205,816
171,367
189,423
812,623
47,437
82,641
87,675
84,832
69,155
371,740
17,943
24,448
40,303
25,481
22,117
130,292
8,813
11,276
16,762
14,016
13,389
64,257
8,075
9,968
12,005
12,350
12,197
54,594
7,848
8,629
13,585
11,136
12,233
53,431
4,752
4,491
6,864
7,821
7,403
31,331
3,302
5,226
8,551
7,524
5,975
30,579
2,116
3,800
4,910
5,179
13,376
29,381
5,262
3,206
5,959
3,894
3,893
22,215
263
494
513
272
195
1,737
53,365
69,289
143,391
99,783
102,308
468,135
294,097.57 355,770.79 581,193.75 479,217.19 487,339.56 2,197,618.86

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

CAGR
26.44%
8.75%
8.86%
7.83%
4.27%
8.72%
8.60%
9.28%
9.27%
12.60%
44.60%
-5.85%
-5.80%
13.90%
10.63%

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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ตารางที่ 2.5 มูลค่าการส่งออกเครื่ องจักรกลแต่ละประเภท ปี 2553 – 2557
มูลค่ ำกำรส่ งออก (ล้ ำนบำท)
ประเภทเครื่องจักร
เครื่องจักรกลกำรเกษตร (Agricultural Machinery)
เครื่องจักรอุตสำหกรรม (Industrials Machinery)
เครื่ องจักรที่ใช้ ในอุตสาหกรรมทัว่ ไป
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้ าง
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมกระดาษและสิง่ พิมพ์
เครื่ องจักรงานโลหกรรมหรื อหล่อโลหะ
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติก
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมเหมืองแร่
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมเครื่ องหนัง
เครื่องมือกล (Machinery Tool)
Grand Total

2553

2554

2555

2556

2557

6,049
7,003
18,450
20,314
25,369
94,912
112,957
151,274
163,042
193,222
47,416
50,569
88,167
89,605
107,572
35,739
49,239
46,174
41,862
46,831
2,346
1,952
3,607
13,916
16,314
1,601
2,486
1,718
6,109
6,968
2,023
2,320
3,457
3,115
4,316
2,037
1,954
2,546
2,286
2,673
1,271
1,534
1,396
2,028
1,950
972
1,412
1,728
1,428
2,517
957
885
1,608
1,859
2,691
486
577
850
773
1,360
64
28
23
61
30
11,114
19,272
22,557
23,149
27,289
112,075.82 139,232.44 192,280.63 206,504.45 245,880.28

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

Grand Total

CAGR

77,186 33.20%
715,407 15.28%
383,329 17.80%
219,844
5.56%
38,135 47.38%
18,882 34.19%
15,231 16.37%
11,496
5.58%
8,180
8.93%
8,057 20.96%
8,000 22.97%
4,047 22.84%
206 -14.07%
103,381 19.68%
895,973.63 17.02%

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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รูปที่ 2.10 มูลค่าการนาเข้ าเครื่ องจักรกลปี 2553 – 2557

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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รูปที่ 2.11 มูลค่าการส่งออกเครื่ องจักรกลปี 2553 – 2557

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

39

รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิ จของกลุ่มเครื ่องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติ ก

2.4

รายงานฉบับสมบูรณ์

สถำนกำรณ์ ตลำดเครื่ องจักรกลพลำสติก
2.4.1 สถำนกำรณ์ ตลำดเครื่องจักรกลพลำสติกในต่ ำงประเทศ

รูปที่ 2.12 สัดส่วนความต้ องการเครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกของโลก
ความต้ องการเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมพลาสติกของโลกในปี 2555 มีมูลค่า 24.9
พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ เติบโตขึ ้นจากปี 2550 ที่มีมลู ค่า 19.8 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ โดยเติบโตเฉลี่ย
ร้ อยละ 5 ต่อปี คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 1 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
ในปี 2555 ภูมิภาคเอเชีย มีสัดส่วนความต้ องการเครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติก
มากที่สดุ ในโลกถึงร้ อยละ 47 คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 11.7 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ รองลงมาคือภูมิภาค
ยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือที่มีความต้ องการเครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกร้ อยละ 19 และร้ อย
ละ 14 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้ องกับสัดส่วนปริ มาณการผลิตพลาสติกของโลก ดังรูปที่ 2.13 ที่กว่าร้ อย
ละ 45 ของปริมาณการผลิตมาจากภูมิภาคเอเชีย โดยมีจีนเป็ นประเทศผู้ผลิตที่ถือครองสัดส่วนสูงที่สดุ

(Source: Plastics Europe (PEMRG) / Consultic)

รูปที่ 2.13 ปริมาณการผลิตพลาสติกของโลก ปี 2555

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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รูปที่ 2.14 การผลิตเครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของโลก
เช่นเดียวกับการผลิตเครื่ องจักรพลาสติก ประเทศจีนเป็ นประเทศที่มีสดั ส่วนการผลิต
เครื่ องจักรพลาสติกและยางสูงที่สุดถึงร้ อยละ 30.5 ในปี 2554 จากมูลค่าการผลิตทัง้ หมดของโลก
ประมาณ 33.5 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ จะเห็นได้ ว่าประเทศจีนเป็ นทังผู
้ ้ ผลิตและตลาดที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกสาหรับอุตสาหกรรมเครื่ องจักรพลาสติกและยาง โดยในช่วง 5 – 10 ปี ที่ผ่านมานี ้ แนวโน้ มของ
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลต่างๆ ได้ เปลี่ยนจากกลุ่มประเทศตะวันตกมาเป็ นกลุ่มประเทศ
แถบตะวันออก สังเกตได้ จากสัดส่วนการผลิตเครื่ องจักรกลพลาสติกและยางของจีนที่เพิ่มขึ ้นถึงสอง
เท่าจากปี 2550 ที่มีสดั ส่วนเพียงร้ อยละ 15.9 เพิ่มเป็ นร้ อยละ 30.5 ได้ ในปี 2554
เมื่อพิจารณาตลาดส่งออกของจีน พบว่า กลุ่มประเทศที่กาลังพัฒนาถื อเป็ นตลาด
ส่งออกหลักของจีน เนื่องจากเครื่ องจักรพลาสติกและยางที่ผลิตในจีนมีจุดเด่นที่สาคัญ คือ ราคาถูก
และไม่มี ความซับซ้ อน ซึ่ง ลูกค้ าในกลุ่ม ประเทศกาลัง พัฒ นาเหล่านี ม้ ี ความต้ องการเครื่ องจักรที่มี
ลักษณะเหมือนกันกับตลาดในประเทศของจีน เอง แต่ในทางกลับกันในด้ านการนาเข้ ากลุ่มเครื่ องจักร
พลาสติกและยางของจีน เกือบสองในสามของการนาเข้ ามาจากประเทศเยอรมนีและญี่ ปนุ่ ซึ่งเป็ น
ประเทศที่มีพื ้นฐานแข็งแกร่งในการผลิตเครื่ องจักรที่มีคณ
ุ ภาพสูง ส่งผลให้ มลู ค่าการนาเข้ ารวมในช่วง
ปี หลังๆ เพิ่มขึ ้น ถึงแม้ จะมีตวั เลขปริมาณนาเข้ าที่ลดลง แสดงให้ เห็นว่ามูลค่าการนาเข้ าเครื่ องจักรกลมี
แนวโน้ มสูงขึ ้น
เป้าหมายของประเทศจีนที่นอกจากจะเป็ นผู้นาด้ านเครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติก
และยาง โดยมีบริ ษัท Ningbo Haitian ของจีน ที่เป็ นผู้นาในกลุ่มเครื่ องฉีดพลาสติกแล้ ว ประเทศจีนยัง
มีกลุ่มบริ ษัทที่มี ความเชี่ ยวชาญพิเ ศษเฉพาะด้ านที่ทายอดขายได้ 100 – 500 ล้ านหยวน และยังมี
บริ ษัทขนาดเล็กอีกจานวนมากที่มีผ้ ูเชี่ยวชาญระหว่างประเทศ มีเทคโนโลยีที่ลา้ สมัย และสามารถ
เข้ าถึงแหล่งทุนได้ ง่าย ดังนันจึ
้ งมีความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดการควบรวมตัวกันเพื่อการพัฒนาในอนาคต
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รูปที่ 2.15 ตลาดส่งออกหลักของเครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของจีน

รูปที่ 2.16 มูลค่าการส่งออกของประเทศผู้สง่ ออกหลักในกลุม่ เครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง
แผนอุตสาหกรรมเครื่ องจักรพลาสติกของจีนในช่วง 5 ปี ไม่เพียงแค่เพิ่มยอดการผลิต
ได้ เป็ นสองเท่า แต่ยงั ประสบความสาเร็ จในกระบวนการผลิตที่ได้ คณ
ุ ภาพ ในปี 2550 บริ ษัท Ningbo
Haitian ได้ แนะนาสินค้ าใหม่ 3 ชนิดในกลุม่ เครื่ องฉีดขึ ้นรูปพลาสติกที่สามารถครอบคลุมการใช้ งานใน
งานฉี ด พลาสติก ได้ ถึ ง ร้ อยละ 80 ด้ ว ยราคาที่ แ ข่ง ขัน ได้ ใ นตลาด สิ น ค้ า ดัง กล่า วไม่เ พี ย งประสบ
ความสาเร็ จแค่ในจีนเท่านันแต่
้ ยงั ไปถึงตลาดโลกด้ วย เช่น ตลาดในสหรัฐอเมริ กาที่เครื่ องจักรของจีน
สามารถเติบโตได้ ถึงร้ อยละ 500 จากปี 2549 – 2554 ด้ วยปั จจัยหลายๆ ด้ าน อาทิ การมีฐานการผลิต
ที่ดีในประเทศเยอรมนีและเวียดนาม มีศนู ย์การวิจยั และพัฒนาในประเทศเยอรมนีและญี่ปนุ่ และยังมี
สมาชิกบอร์ ดของบริ ษัทจากเยอรมนีจึงส่งผลให้ บริ ษัท Ningbo Haitian ของจีนขึ ้นเป็ นผู้นาการผลิต
เครื่ องจักรพลาสติก ในระดับสากล และยังมีบริ ษัทอื่นๆ ที่กาลังแสดงให้ เห็นถึงการก้ าวไปสู่การเป็ น
ผู้ผลิตในระดับสากล
ถึ ง แม้ ว่ า จากข้ อมู ล การค้ า ในกลุ่ ม เครื่ อ งจัก รพลาสติ ก และของจี น ดู จ ะประสบ
ความสาเร็ จ แต่จี น เองก็ ก าลัง เจอกับ การท้ า ทายครั ง้ ใหญ่ ในเรื่ องลัก ษณะเฉพาะของเครื่ อ งจัก ร
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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อุต สาหกรรมของจี น ที่ เ น้ น ราคาถูก และใช้ ง านในระดับ พื น้ ฐาน ท าให้ การพัฒ นาเครื่ อ งจัก รที่ มี
คุณ ภาพสูง กลับ ช้ า มาก จึ ง เป็ น ปั ญ หาส าคัญ ในการเติ บ โตของจี น ในตลาดเครื่ อ งจัก รคุณ ภาพ
ระดับกลางถึง ระดับสูง ที่ กาลัง จะมาถึง การพัฒ นานวัต กรรมของบริ ษั ท ต่างๆ ในจี นเป็ นไปได้ ช้ า
เนื่องจากการการขาดช่วงของบุคคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ การวางแผนการจัดการเพียงแค่ในระยะสันและ
้
ความล่าช้ าในการลงทุนกับ บุคลากรเพื่อการวิจยั และพัฒนา สาเหตุอื่นๆ เช่น การนาเครื่ องจักรมาใช้
แทนแรงงานยังมีน้อย และการสร้ างแบรนด์ที่ไม่แข็งแกร่ งของผู้ผลิต แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบ
เครื่ องจักรกลประเภทระบบการควบคุม ปั๊ มไฮดรอลิก วาล์วและมอเตอร์ ที่ผลิตในจีนยังคงได้ รับการ
ไว้ วางใจในการใช้ งานจากประเทศต่างๆ
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรพลาสติกและยางของจีนมีแผนจะเข้ าไปสู่ ตลาดเครื่ องจักร
คุณภาพระดับกลางถึงระดับสูง จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมกลุ่ม ยานยนต์ เวชภัณฑ์ พลังงาน
และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้ อม ไปพร้ อมๆ กับการพัฒนาในอุตสาหกรรมใหม่อย่างอากาศยานและการ
ก่อสร้ างโครงการรถไฟ ซึ่ง มี ความต้ องการเครื่ องจักรในการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพสูง ทาให้
ผู้ผลิตเครื่ องจักรพลาสติกของจีน ต้ องการที่จะเข้ าไปมีส่วนแบ่งในตลาดนี ้ด้ วยตัวเอง โดยเป้าหมายไม่
เพียงแค่ตลาดในประเทศ แต่ยงั มองถึงตลาดโลกอีกด้ วย
จากข้ อมูลการนาเข้ า – ส่งออกในกลุ่มเครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของ
โลก ปี 2553 – 2557 พบว่า ประเทศจีน เป็ นประเทศที่มีมูลค่าการนาเข้ าสูงสุด และมีอตั ราเติบโตถึง
ร้ อยละ 4.05 รองลงมา ได้ แก่ ประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศเยอรมนี ตามลาดับ โดยประเทศไทยมี
มูลค่าการนาเข้ าค่อนข้ างสูง อยู่ถึงอันดับที่ 6 ของโลก และมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 3.60 ส่วนในด้ าน
การส่ง ออก ประเทศที่ เ ป็ นผู้ส่ง ออกสูง สุด ได้ แก่ ประเทศเยอรมนี มี อัตราการเติบ โตร้ อยละ 6.20
รองลงมาเป็ นประเทศจีน และประเทศญี่ ปนุ่ ตามลาดับ โดยประเทศไทยมีมลู ค่าการส่งออกติดอยู่ใน
อันดับที่ 25 ของโลก และมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงร้ อยละ 15.18
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ตารางที่ 2.6 มูลค่าการนาเข้ าของเครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของโลก
อันดับ
ประเทศ
หน่วย: ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริกา
2553
2554
2555
2556
2557
1 China
3,045.88 3,726.37 3,486.32 3,381.37 3,714.60
2 United States 1,694.49 2,159.88 2,354.04 2,673.07 2,713.67
3 Germany
954.81 1,463.03 1,277.74 1,231.91 1,426.26
4 Mexico
777.11 846.68 1,020.33 1,041.82 985.59
5 Russia
470.79 818.54 805.23 989.32 1,006.80
6 Thailand
570.88 802.64 1,298.29 831.31 681.28
7 Brazil
564.66 882.87 669.46 762.90 595.28
8 Indonesia
540.39 740.13 906.60 762.37 765.51
9 India
818.24 909.54 895.87 679.15 680.80
10 South Korea
428.76 670.86 582.87 622.58 537.43
11 Japan
395.77 491.54 549.79 592.47 636.31
12 France
480.05 573.74 522.19 537.04 532.81
13 Turkey
447.00 691.57 597.30 528.01 640.05
14 Canada
376.00 422.04 478.33 487.12 529.97
15 Malaysia
403.65 456.04 441.97 473.69 414.31
16 Austria
377.09 503.14 436.64 428.89 425.40
17 Poland
292.78 416.41 407.01 428.04 438.76
18 Italy
449.69 478.79 439.29 419.25 459.58
19 United
321.88 349.77 358.05 411.63 402.66
Kingdom
20 Hong Kong
316.15 269.80 273.87 300.60 336.48
21 Switzerland
248.19 316.93 270.35 280.98 282.33
22 Czech
197.56 270.87 265.18 262.53 366.90
Republic
23 Spain
313.04 338.28 254.48 253.02 269.20
24 Taiwan
280.23 400.23 306.28 251.27 270.50
25 South Africa
177.58 250.82 192.32 226.59 187.64

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

CAGR
4.05%
9.88%
8.36%
4.87%
16.42%
3.60%
1.06%
7.21%
-3.61%
4.62%
9.96%
2.11%
7.44%
7.11%
0.52%
2.44%
8.43%
0.44%
4.58%
1.25%
2.61%
13.18%
-2.97%
-0.70%
1.11%
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ตารางที่ 2.7 มูลค่าการส่งออกของเครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของโลก
อันดับ
ประเทศ
หน่วย: ล้ านเหรี ยญสหรัฐอเมริกา
2553
2554
2555
2556
2557
1 Germany
4,519.86 6,338.37 5,889.62 6,207.58 6,106.98
2 China
1,965.59 2,565.57 2,880.76 3,074.45 3,306.83
3 Japan
2,443.80 2,826.49 3,186.31 2,482.48 2,325.11
4 Italy
1,781.90 2,320.75 2,179.83 2,270.75 2,327.36
5 United States 1,362.76 1,552.92 1,609.88 1,571.45 1,721.47
6 Taiwan
1,150.06 1,321.65 1,333.44 1,253.53 1,240.58
7 France
868.01 937.12 992.51 1,015.49 996.49
8 Canada
787.04 969.75 954.53 872.32 787.05
9 Switzerland
747.95 875.32 742.34 773.02 708.18
10 Austria
531.26 696.50 569.17 649.86 714.38
11 South Korea
546.26 619.16 662.72 648.12 692.89
12 Hong Kong
331.38 293.04 309.78 383.48 360.61
13 Slovakia
158.12 225.94 254.28 340.89 315.12
14 Netherlands
264.23 435.48 335.72 325.85 489.23
15 Luxembourg
268.96 275.98 250.03 249.26 258.62
16 Czech
162.18 238.82 248.48 239.12 231.37
Republic
17 India
153.54 241.98 203.75 231.47 278.89
18 United
181.79 228.54 197.66 226.51 215.73
Kingdom
19 Singapore
201.77 166.10 170.16 172.98 147.36
20 Malaysia
191.17 155.01 179.02 145.25 131.29
21 Spain
128.53 149.39 138.98 142.83 144.53
22 Turkey
71.55 102.53 122.58 133.89 141.75
23 Belgium
105.29 106.09
91.24 121.90 130.01
24 Croatia
65.79 110.34
94.15 106.07 106.14
25 Thailand
64.33
76.03 111.42 100.88 130.42

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

CAGR
6.20%
10.96%
-0.99%
5.49%
4.78%
1.53%
2.80%
0.00%
-1.09%
6.10%
4.87%
1.70%
14.79%
13.11%
-0.78%
7.36%
12.68%
3.48%
-6.09%
-7.24%
2.37%
14.65%
4.31%
10.04%
15.18%
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จากข้ อมูลการค้ าในกลุ่มเครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง พบว่า ประเทศ
เยอรมนี เป็ นประเทศส าคัญ ในกลุ่ม อุตสาหกรรมนี ้ เนื่ องจากเป็ นประเทศที่ มี ความเจริ ญก้ าวหน้ า
ทางด้ านเทคโนโลยี ตา่ งๆ และเมื่อพิจารณาโครงสร้ างอุตสาหกรรมพลาสติกของเยอรมนีในปี 2556 ที่
ประกอบไปด้ วยกลุ่มเครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิ ตพลาสติก
และกลุ่ม ผู้ผ ลิ ต วัตถุดิบส าหรั บอุตสาหกรรมพลาสติก จะมี ผ้ ูประกอบการผลิตเครื่ องจักรยางและ
พลาสติกในประเทศเยอรมนี มากกว่า 200 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 3 ของจานวนผู้ประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมพลาสติกทังหมด
้
และเมื่อเทียบกับประเทศไทย โดยอ้ างอิงข้ อมูลการสารวจผู้ประกอบการ
ของ PIU มีผ้ ปู ระกอบการเครื่ องจักรกลยางและพลาสติกในประเทศไทยที่ทาการสารวจข้ อมูลได้ 14
ราย คิดเป็ นร้ อยละ 0.5 ของจานวนผู้ประกอบการในกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติกทังหมดของไทยที
้
่มีการ
สารวจข้ อมูล

รูปที่ 2.17 โครงสร้ างอุตสาหกรรมพลาสติกประเทศเยอรมนี ปี 2556

รูปที่ 2.18 ผู้ประกอบการในกลุม่ อุตสาหกรรมพลาสติกของไทย ข้ อมูลสารวจ ณ สิงหาคม ปี 2557
(ที่มา: สถานการณ์และแนวโน้ มอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 29 สิงหาคม 2557 โดย PTIT, PITH)

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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2.4.2 สถำนกำรณ์ ตลำดเครื่องจักรกลพลำสติกของประเทศไทย
2.4.2.1 มูลค่าการนาเข้ าและส่งออกเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมพลาสติก และยางของ
ประเทศไทย
จากสถิ ติ ก ารค้ าปี 2553 – 2557 พบว่ า ประเทศไทยมี ก ารน าเข้ าเครื่ องจั ก ร
อุตสาหกรรมพลาสติกและยางเข้ ามาในประเทศโดยเฉลี่ยปี ละ 26,000 ล้ านบาท ด้ วยอัตราการเติบโต
ร้ อยละ 4.27 โดยเครื่ องจักรที่มีมลู ค่าการนาเข้ าสูงสุด ได้ แก่ เครื่ องฉีดพลาสติก หรื อ นิยามตามระบบ
ฮาร์ โมไนซ์ของศุลกากร คือ เครื่ องหล่อแบบชนิดใช้ หวั ฉีด มีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 3.17 รองลงมาคือ
เครื่ องอัดรี ด ซึ่งมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 5.91 ซึ่งเครื่ องจักรทัง้ 2 ประเภทนี ้ถือเป็ นเครื่ องจักรหลักที่
นาไปใช้ ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ
ตารางที่ 2.8 มูลค่าการนาเข้ าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของไทย ตามประเภทเครื่ องจักร
มูลค่าการนาเข้ า (ล้ านบาท)
ประเภทเครื่ องจักร
เครื่ องหล่อแบบชนิดใช้ หวั ฉีด
เครื่ องอัดรี ด
เครื่ องหล่อแบบชนิดเป่ าพ่น
เครื่ องหล่อแบบชนิด
สุญญากาศและอื่นๆ
เครื่ องหล่อแบบและขึ ้นรูป
โดยวิธีอื่นๆ
เครื่ องแปรรูปยางหรื อ
พลาสติกอื่นๆ
ส่วนประกอบเครื่ องแปรรูป
ยางหรื อพลาสติก

2553

2554

2555

2556

2557

Grand Total

CAGR

7,733
2,596
1,667
1,076

11,747
3,934
1,783
866

23,005
6,320
2,055
1,946

10,763
5,336
1,367
1,498

9,040
3,459
1,378
2,452

62,290
21,647
8,251
7,842

1,914

2,050

2,228

1,828

1,926

9,948

3.17%
5.91%
-3.73%
17.90
%
0.13%

1,451

2,075

2,780

2,117

1,698

10,123

3.19%

1,502

1,989

1,965

2,569

2,160

10,188

7.54%

ในด้ านการส่งออก จากข้ อมูลการค้ าในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องจักรพลาสติกและยาง
ของโลก ประเทศไทยเป็ นผู้ส่งออกเครื่ องจักรพลาสติกและยางในอันดับที่ 25 ของโลก โดยมีมลู ค่าการ
ส่งออกช่วงปี 2553 – 2557 เฉลี่ยปี ละประมาณ 3,000 ล้ านบาท ด้ วยอัตราการเติบโตถึงร้ อยละ 16.37
โดยหมวดที่มีมลู ค่าการส่งออกสูงที่สดุ คือ ส่วนประกอบเครื่ องจักรพลาสติกและยาง และที่รองลงมา มี
มูลค่าใกล้ เคียงกัน คือ เครื่ องจักรฉีดพลาสติกและเครื่ องอัดรี ด ซึง่ มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยร้ อยละ 40.87
และ 10.58 ตามลาดับ

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 2.9 มูล ค่า การส่ง ออกเครื่ อ งจัก รอุต สาหกรรมพลาสติ ก และยางของไทย ตามประเภท
เครื่ องจักร
มูลค่าการส่งออก (ล้ านบาท)
ประเภทเครื่ องจักร
เครื่ องหล่อแบบชนิดใช้ หวั ฉีด
เครื่ องอัดรี ด
เครื่ องหล่อแบบชนิดเป่ าพ่น
เครื่ องหล่อแบบชนิด
สุญญากาศและอื่นๆ
เครื่ องหล่อแบบและขึ ้นรูป
โดยวิธีอื่นๆ
เครื่ องแปรรูปยางหรื อ
พลาสติกอื่นๆ
ส่วนประกอบเครื่ องแปรรูป
ยางหรื อพลาสติก

2553

2554

2555

2556

2557

Grand Total

CAGR

184
369
307
35

240
474
285
83

504
578
252
157

593
602
259
105

1,022
610
336
81

2,543
2,633
1,440
461

40.87%
10.58%
1.86%
17.92%

26

30

66

119

786

1,027

97.25%

296

166

838

516

459

2,276

9.17%

805

1,042

1,061

922

1,022

4,852

4.90%

2.4.2.2 แหล่งนาเข้ าและตลาดส่งออกที่สาคัญของประเทศไทย
จากข้ อมูลสถิตกิ รมศุลกากรประเทศไทย พบว่า ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ตังแต่
้ ปี 2553 –
2557 ประเทศไทยมีแหล่งการนาเข้ าและตลาดการส่งออกของกลุม่ เครื่ องจักรกลพลาสติกและยางที่
สาคัญ ดังนี ้
ตารางที่ 2.10 แหล่งการนาเข้ าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของไทย
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แหล่งนาเข้ า
Japan
China
Taiwan
Germany
Korea
Italy
United States
Malaysia
Austria
France

2553
6,938.30
3,254.25
2,810.06
1,797.19
417.84
486.79
406.54
232.45
141.43
482.81

2554
2555
2556
2557 Grand Total CAGR
9,992.71 20,227.15 8,089.27 6,817.91 52,065.33 -0.35%
4,966.64 7,865.88 6,752.73 7,133.25 29,972.75 17.00%
2,841.16 4,170.07 3,039.55 2,058.28 14,919.12 -6.04%
2,575.14 3,098.17 2,905.15 2,038.14 12,413.79
2.55%
766.96 1,031.15 933.44 694.21
3,843.61 10.69%
518.10
608.43 776.11 495.62
2,885.05
0.36%
605.64
687.22 729.01 364.97
2,793.39 -2.13%
239.17
551.12 364.18 403.67
1,790.58 11.67%
235.08
407.56 426.78 207.15
1,418.00
7.93%
166.77
268.34 205.00 269.79
1,392.70 -10.99%

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 2.11 ตลาดส่งออกเครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของไทย
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ตลาดส่งออก
Japan
United States
China
India
Viet Nam
Indonesia
Germany
Korea
Malaysia
Taiwan

2553
249.33
60.50
153.34
107.88
52.37
117.12
205.97
97.43
114.66
88.32

2554
403.91
411.42
101.26
119.35
69.33
136.10
102.31
103.37
78.02
82.77

2555
449.62
367.69
544.24
471.72
113.89
166.18
119.61
106.10
213.62
130.63

2556
365.62
217.39
241.69
246.05
178.04
228.89
215.54
180.69
81.35
103.51

2557 Grand Total
354.95
1,823.43
544.86
1,601.86
353.65
1,394.17
196.38
1,141.38
592.15
1,005.77
183.57
831.86
153.26
796.69
228.69
716.29
136.38
624.03
145.26
550.49

CAGR
7.32%
55.21%
18.19%
12.73%
62.43%
9.41%
-5.74%
18.61%
3.53%
10.46%

จากข้ อมูลที่แสดงในตารางที่ 2.10 และ 2.11 จะเห็นได้ ว่าแหล่งนาเข้ าที่สาคัญของ
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่เป็ นผู้นาทางด้ านเทคโนโลยี อย่างประเทศญี่ ปนุ่ และรองลงมาเป็ นประเทศ
จีน ที่เน้ นการผลิตเครื่ องจักรที่มีราคาถูกและประสิทธิ ภาพการใช้ งานในระดับพืน้ ฐาน ในด้ านการ
ส่งออก เครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของไทยสามารถส่งออกไปยังประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว
อย่างประเทศญี่ปนและสหรั
ุ่
ฐอเมริ กา และยังมีตลาดส่งออกที่เป็ นฐานการผลิตอุตสาหกรรมพลาสติก
รายใหญ่อย่างประเทศจีนอีกด้ วย
2.4.2.3 อัตราภาษีศลุ กากรขาเข้ าของสินค้ าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติก
อัตราอากรขาเข้ าของสินค้ าในหมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติก แสดง
ราคาศุลการกรตามพระราชกาหนดและกรอบเจรจาทางการค้ าต่างๆ ดังตารางที่ 2.12

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 2.12 อัตราอากรขาเข้ าสินค้ าหมวดเครื่ องจักรแปรรูปยางหรื อพลาสติกตามพระราชกาหนดและข้ อตกลงต่างๆ
ประเภท

ประเภทย่ อย

84.77

8477.10
8477.10.10
8477.10.31
8477.10.39
8477.20
8477.20.10
8477.20.20
8477.30.00

อัตรำอำกรตำมพระรำชกำหนดและ
ข้ อตกลง

999 : อัตรำอำกรตำมภำค
2 แห่ ง พรก. 2530 (อัตรำ
เพดำนสูงสุด)

000 : อัตรำอำกรตำม
บัญชีท้ำยประกำศ
กระทรวงกำรคลัง
มำตรำ 12 ภำค 2

ประกำศกระทรวงกำรคลัง

พรก. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555

ม.12 ฉ.11 (2558)

ระยะเวลำ

01/01/2555 เป็ นต้ นไป

30/12/2557 เป็ นต้ นไป

รำยกำร

ตำมรำคำร้ อยละ

เครื่องจักรสาหรับใช้ ในงานแปรรูปยางหรือ
พลาสติกหรือสาหรับทาผลิตภัณฑ์จาก
วัตถุดงั กล่าว ที่ไม่ได้ ระบุหรือรวมไว้ ในที่อื่น
ในตอนนี ้
- เครื่องหล่อแบบชนิดใช้ หวั ฉีด
- - สาหรับหล่อแบบยาง
- - สาหรับหล่อแบบพลาสติก
- - - เครื่องหล่อแบบชนิดใช้ หวั ฉีด สาหรับ
โพลิ (ไวนิลคลอไรด์)
- - - อื่น ๆ
- เครื่องอัดรีด
- - สาหรับอัดรีดยาง
- - สาหรับอัดรีดพลาสติก
- เครื่องหล่อแบบชนิดเป่ าพ่น

TJ1 : กำรยกเว้ นอำกร
และลดอัตรำอำกร
สำหรั บของที่มีถ่ นิ
กำเนิดจำกญี่ปุ่น (บัญชี
อัตรำอำกร 1)
Thai-Japan(2012)

ACN : อำเซียน-จีน

WTO

ASEAN-CHAINA (2555)

WTO (2555)

01/01/2558 31/12/2560
ตำมรำคำร้ อยละ

01/01/2555 เป็ นต้ นไป

ตำมรำคำร้ อยละ

01/04/2558 31/03/2559
ตำมรำคำร้ อยละ

30

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

20

30

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

20

30

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

20

30
30
30

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

20

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

20

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

20

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ตำมรำคำร้ อยละ
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ประเภท

ประเภทย่ อย

8477.40

8477.40.10
8477.40.20

8477.51.00

8477.59
8477.59.10
8477.59.20
8477.80
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อัตรำอำกรตำมพระรำชกำหนดและ
ข้ อตกลง

999 : อัตรำอำกรตำมภำค
2 แห่ ง พรก. 2530 (อัตรำ
เพดำนสูงสุด)

000 : อัตรำอำกรตำม
บัญชีท้ำยประกำศ
กระทรวงกำรคลัง
มำตรำ 12 ภำค 2

ประกำศกระทรวงกำรคลัง

พรก. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555

ม.12 ฉ.11 (2558)

ระยะเวลำ

01/01/2555 เป็ นต้ นไป

30/12/2557 เป็ นต้ นไป

รำยกำร

ตำมรำคำร้ อยละ

- เครื่องหล่อแบบชนิดสุญญากาศ และ
เครื่องจักร อื่น ๆ สาหรับขึ ้นรูปโดยใช้ ความ
ร้ อน
- - สาหรับหล่อแบบยางหรือขึ ้นรูปยาง
- - สาหรับหล่อแบบพลาสติกหรือขึ ้นรูป
พลาสติก
- เครื่องจักรอื่น ๆ สาหรับหล่อแบบ หรือขึ ้น
รูปโดยวิธีอื่น
- - สาหรับหล่อแบบหรือหล่อดอกใหม่ ของ
ยางนอกชนิดอัดลม หรือสาหรับ หล่อแบบ
ยางในหรือขึ ้นรูปยางในโดยวิธีอื่น
- - อื่น ๆ
- - - สาหรับยาง
- - - สาหรับพลาสติก
- เครื่องจักรอื่น ๆ

TJ1 : กำรยกเว้ นอำกร
และลดอัตรำอำกร
สำหรั บของที่มีถ่ นิ
กำเนิดจำกญี่ปุ่น (บัญชี
อัตรำอำกร 1)
Thai-Japan(2012)

ACN : อำเซียน-จีน

WTO

ASEAN-CHAINA (2555)

WTO (2555)

01/01/2558 31/12/2560
ตำมรำคำร้ อยละ

01/01/2555 เป็ นต้ นไป

ตำมรำคำร้ อยละ

01/04/2558 31/03/2559
ตำมรำคำร้ อยละ

30
30

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

20

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

20

30

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

20

30
30

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

20

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

20

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ตำมรำคำร้ อยละ
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รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิ จเครื ่องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติ ก

ประเภท

ประเภทย่ อย

8477.80.10
8477.80.20

8477.80.31

8477.80.39
8477.80.40

8477.90

รายงานฉบับสมบูรณ์

อัตรำอำกรตำมพระรำชกำหนดและ
ข้ อตกลง

999 : อัตรำอำกรตำมภำค
2 แห่ ง พรก. 2530 (อัตรำ
เพดำนสูงสุด)

000 : อัตรำอำกรตำม
บัญชีท้ำยประกำศ
กระทรวงกำรคลัง
มำตรำ 12 ภำค 2

TJ1 : กำรยกเว้ นอำกร
และลดอัตรำอำกร
สำหรั บของที่มีถ่ นิ
กำเนิดจำกญี่ปุ่น (บัญชี
อัตรำอำกร 1)
Thai-Japan(2012)

ACN : อำเซียน-จีน

WTO

ประกำศกระทรวงกำรคลัง

พรก. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555

ม.12 ฉ.11 (2558)

ASEAN-CHAINA (2555)

WTO (2555)

ระยะเวลำ

01/01/2555 เป็ นต้ นไป

30/12/2557 เป็ นต้ นไป

30

01/01/2558 31/12/2560
ตำมรำคำร้ อยละ
ยกเว้ นอากร

01/01/2555 เป็ นต้ นไป

ตำมรำคำร้ อยละ
ยกเว้ นอากร

01/04/2558 31/03/2559
ตำมรำคำร้ อยละ
ยกเว้ นอากร

รำยกำร

ตำมรำคำร้ อยละ

- - สาหรับใช้ ในงานแปรรูปยาง หรือ
สาหรับ ทาผลิตภัณฑ์จากยางที่ใช้ ไฟฟ้า
- - สาหรับใช้ ในงานแปรรูปยาง หรือ
สาหรับ ทาผลิตภัณฑ์จากยางที่ไม่ใช้ ไฟฟ้า
- - สาหรับใช้ ในงานแปรรูปพลาสติก หรือ
สาหรับ ทาผลิตภัณฑ์จากพลาสติกที่ใช้
ไฟฟ้า
- - - เครื่องอัดให้ เป็ นชัน้ สาหรับการผลิต
แผงวงจรพิมพ์หรือแผงการเดินสายแบบ
พิมพ์
- - - อื่น ๆ
- - สาหรับใช้ ในงานแปรรูปพลาสติก หรือ
สาหรับ ทาผลิตภัณฑ์จากพลาสติกที่ไม่ใช้
ไฟฟ้า
- ส่วนประกอบ

30

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

20

30

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

20

30
30

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

20

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

20

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ตำมรำคำร้ อยละ
20
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ประเภท

ประเภทย่ อย

8477.90.10

8477.90.20

8477.90.32

8477.90.39
8477.90.40

รายงานฉบับสมบูรณ์

อัตรำอำกรตำมพระรำชกำหนดและ
ข้ อตกลง

999 : อัตรำอำกรตำมภำค
2 แห่ ง พรก. 2530 (อัตรำ
เพดำนสูงสุด)

000 : อัตรำอำกรตำม
บัญชีท้ำยประกำศ
กระทรวงกำรคลัง
มำตรำ 12 ภำค 2

TJ1 : กำรยกเว้ นอำกร
และลดอัตรำอำกร
สำหรั บของที่มีถ่ นิ
กำเนิดจำกญี่ปุ่น (บัญชี
อัตรำอำกร 1)
Thai-Japan(2012)

ACN : อำเซียน-จีน

WTO

ประกำศกระทรวงกำรคลัง

พรก. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555

ม.12 ฉ.11 (2558)

ASEAN-CHAINA (2555)

WTO (2555)

ระยะเวลำ

01/01/2555 เป็ นต้ นไป

30/12/2557 เป็ นต้ นไป

30

01/01/2558 31/12/2560
ตำมรำคำร้ อยละ
ยกเว้ นอากร

01/01/2555 เป็ นต้ นไป

ตำมรำคำร้ อยละ
ยกเว้ นอากร

01/04/2558 31/03/2559
ตำมรำคำร้ อยละ
ยกเว้ นอากร

รำยกำร

ตำมรำคำร้ อยละ

- - ของเครื่องจักรที่ใช้ ไฟฟ้าสาหรับใช้ ใน
งานแปรรูป ยางหรือสาหรับทาผลิตภัณฑ์
จากยาง
- - ของเครื่องจักรที่ไม่ใช้ ไฟฟ้าสาหรับใช้ ใน
งาน แปรรูปยางหรือสาหรับทาผลิตภัณฑ์
จากยาง
- - ของเครื่องจักรที่ใช้ ไฟฟ้าสาหรับใช้ ใน
งานแปรรูป พลาสติกหรือสาหรับทา
ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
- - - ส่วนประกอบของเครื่องอัดให้ เป็ นชัน้
สาหรับการผลิตแผงวงจรพิมพ์ หรือแผง
การเดินสายแบบพิมพ์
- - - อื่น ๆ
- - ของเครื่องจักรที่ไม่ใช้ ไฟฟ้าสาหรับ ใช้
ในงานแปรรูป พลาสติก หรือสาหรับ ทา
ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

30

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

20

30

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

20

30
30

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

20

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

ยกเว้ นอากร

20

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ตำมรำคำร้ อยละ
20
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จากตารางแสดงพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้ าดังกล่าว จะเห็นได้ ว่าการนาเข้ าสินค้ าใน
หมวดเครื่ องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติกตังแต่
้ วนั ที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็ นต้ นไปนัน้ สามารถใช้
สิทธิ์ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกาหนดพิกดั อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 11) ในการยกเว้ นอากร
ขาเข้ าสาหรับสินค้ าเครื่ องจักรในหมวดนี ซ้ ึ่งเป็ นนโยบายส่งเสริ มเศรษฐกิจของทางภาครัฐ และยังมี
ความตกลงทางการค้ าระหว่างไทย – ญี่ปนุ่ และอาเซียน – จีน ที่ให้ สิทธิประโยชน์ในการยกเว้ นอากรขา
เข้ าจากทัง้ 2 ประเทศนี ้ ซึ่งเป็ นกลุ่มประเทศหลักที่ไทยมีการนาเข้ าเครื่ องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อ
พลาสติกสูงที่สดุ
2.4.2.4 การส่งเสริมการลงทุนแก่ผ้ ปู ระกอบการและการขอสิทธิประโยชน์ (BOI)
นโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุน จากภาครั ฐ ผ่ า นทาง BOI เป็ น ส่ ว นช่ ว ยสนับ สนุน ให้
ผู้ประกอบการเกิดการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ซึง่ เป็ นปัจจัยสนับสนุนทังทางด้
้
านผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล และยัง ส่ง ผลต่อความต้ องการเครื่ องจักรในประเทศจากอุตสาหกรรม
สนับสนุนต่างๆ รวมทังอุ
้ ตสาหกรรมพลาสติกด้ วย ซึ่งนโยบายของ BOI มีการให้ สิทธิประโยชน์ ต่อ
ผู้ประกอบการที่ได้ รับการส่งเสริมการลงทุน ดังนี ้
1) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
- ยกเว้ น/ลดหย่อนอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักร (มาตรา 28/29)
- ลดหย่อนอากรขาเข้ าสาหรับวัตถุดบิ หรื อวัสดุจาเป็ น (มาตรา 30)
- ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คลและเงินปันผล (มาตรา 31 และ 34)
- ลดหย่อนภาษีเงินได้ นิติบคุ คลร้ อยละ 50 (มาตรา 35 (1))
- ให้ หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน ้าประปา เป็ นสองเท่า (มาตรา 35 (2))
- ให้ หกั ค่าติดตังหรื
้ อก่อสร้ างสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25 (มาตรา
35 (3))
- ยกเว้ นอากรขาเข้ าวัตถุดบิ หรื อวัสดุจาเป็ นสาหรับการผลิตเพื่อการส่งออก
(มาตรา 36)
2) สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
- อนุญาตให้ นาคนต่างด้ าวเข้ ามาเพื่อศึกษาลูท่ างการลงทุน (มาตรา 24)
- อนุญาตให้ นาช่างฝี มือ และผู้ชานาญการเข้ ามาทางานในกิจการที่ได้ รับการ
ส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 25 และ 26)
- อนุญาตให้ ถือกรรมสิทธิ์ที่ดนิ (มาตรา 27)
- อนุญาตให้ สง่ ออกซึง่ เงินตราต่างประเทศ (มาตรา 37)
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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3) หลักประกัน
- รัฐจะไม่โอนกิจการของผู้ที่ได้ รับการส่งเสริมมาเป็ นของรัฐ (มาตรา 43)
- รัฐจะไม่ประกอบกิจการขึ ้นใหม่แข่งขัน (มาตรา 44)
- รัฐจะไม่ผกู ขาดการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับผู้ที่ได้ รับการส่งเสริม
(มาตรา 45)
- รัฐจะไม่ควบคุมราคาผลิตภัณฑ์ของผู้ที่ได้ รับการส่งเสริม (มาตรา 46)
- รัฐจะอนุญาตให้ สง่ ออกเสมอไป (มาตรา 47)
- รัฐจะไม่อนุญาตให้ ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรื อรัฐวิสาหกิจ นา
ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับที่ได้ รับการส่งเสริมเข้ ามาโดยได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ า
(มาตรา 48)
4) การคุ้มครอง (พิจารณาตามความเหมาะสม)
- การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษขาเข้ า สาหรับการนาเข้ าผลิตภัณฑ์ชนิด
เดียวกับที่ผลิตได้ ในประเทศ แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 ของราคารวมค่าประกันภัย
และค่าขนส่ง โดยใช้ บงั คับไม่เกินคราวละ 1 ปี (มาตรา 49)
- ในกรณีที่เห็นว่ามาตรา 49 ไม่เพียงพอสาหรับการให้ ความคุ้มครอง อาจเพิ่ม
มาตรการ ห้ ามการนาเข้ าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับที่ผลิตได้ ในประเทศ (มาตรา
50)
- ประธานกรรมการมีอานาจสัง่ ช่วยเหลือ หากผู้ได้ รับการส่งเสริมประสบปัญหา
หรื ออุปสรรคในการดาเนินกิจการ (มาตรา 51)
- ประธานกรรมการมีอานาจสัง่ แก้ ไขกรณีที่โครงสร้ าง อัตรา หรื อวิธีการจัดเก็บ
ภาษีอากร ค่าบริ การหรื อค่าธรรมเนียม เป็ นอุปสรรคต่อกิจการของผู้ได้ รับการ
ส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 52)
หลักเกณฑ์การให้ สิทธิและประโยชน์ด้านภาษี อากรตามเขตการลงทุน
คณะกรรมการกาหนดรูปแบบของการให้ สิทธิและประโยชน์เป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1) สิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives)
คณะกรรมการกาหนดสิทธิและประโยชน์ตามลาดับความสาคัญของประเภทกิจการ 2
กลุม่ ดังนี ้
กลุ่ม A ได้ แก่ กลุ่ม กิ จ การที่ จ ะได้ รับสิทธิ และประโยชน์ ด้านภาษี เงิ นได้ นิติบุค คล
เครื่ องจักร วัตถุดบิ และสิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้
กลุม่ A 1 ให้ ได้ รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี ้
- ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 8 ปี โดยไม่กาหนดวงเงินภาษี เงิน
ได้ นิตบิ คุ คลที่จะได้ รับการยกเว้ น
- ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักร
- ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุจาเป็ น สาหรับส่วนที่ผลิตเพื่อ การ
ส่งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ ตาม
ความจาเป็ นและเหมาะสม
- สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
กลุม่ A 2 ให้ ได้ รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี ้
- ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 8 ปี เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของ
เงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียน)
- ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักร
- ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุจาเป็ น สาหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ ตาม
ความจาเป็ นและเหมาะสม
- สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
กลุม่ A 3 ให้ ได้ รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี ้
- ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 5 ปี เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของ
เงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) เว้ นแต่กรณีที่ได้ ระบุไว้ เป็ นการ
เฉพาะในบัญ ชี ประเภทกิ จ การที่ ให้ การส่ง เสริ ม การลงทุนว่า ให้ ไ ด้ รับการ
ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคล โดยไม่กาหนดวงเงินภาษี เงินได้ นิติบุคคลที่จะ
ได้ รับการยกเว้ น
- ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักร
- ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุจาเป็ น สาหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ ตาม
ความจาเป็ นและเหมาะสม
- สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
กลุม่ A 4 ให้ ได้ รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี ้
- ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 3 ปี เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของ
เงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดนิ และทุนหมุนเวียน)
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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- ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักร
- ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุจาเป็ น สาหรับส่วนที่ผ ลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ ตาม
ความจาเป็ นและเหมาะสม
- สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
กลุม่ B ได้ แก่ กลุม่ กิจการที่จะได้ รับสิทธิและประโยชน์เฉพาะด้ านเครื่ องจักร วัตถุดบิ และสิทธิ
และประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ
กลุม่ B 1 ให้ ได้ รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี ้
- ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักร
- ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับวัตถุดิบหรื อ วัสดุจาเป็ น สาหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ ตาม
ความจาเป็ นและเหมาะสม
- สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
กลุม่ B 2 ให้ ได้ รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี ้
- ยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุจาเป็ น สาหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ ตาม
ความจาเป็ นและเหมาะสม
- สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
2) สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
เพื่อจูงใจและกระตุ้นให้ มีการลงทุนหรื อการใช้ จ่ายในกิจกรรมที่จะเป็ นประโยชน์ ต่อ
ประเทศหรื ออุตสาหกรรมโดยรวมมากขึ ้น คณะกรรมการจึงกาหนดสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคุณค่าของโครงการ ดังนี ้
1. สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
กรณีที่ได้ ลงทุนหรื อมีคา่ ใช้ จา่ ย ดังนี ้
(1) การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทังการด
้
าเนินการเอง หรื อการ
ว่าจ้ างผู้อื่นในประเทศ หรื อการร่วมวิจยั และพัฒนากับองค์กรในต่างประเทศ
(2 ) ก า ร ส นั บ ส นุ น ก อ ง ทุ น ด้ า น ก า ร พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบันวิจยั หรื อหน่วยงานของ
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ภาครัฐในประเทศ ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามที่คณะกรรมการ
เห็นชอบ
(3) ค่าธรรมเนียมการใช้ สิทธิเทคโนโลยีที่พฒ
ั นาจากแหล่งในประเทศ
(4) การฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีขนสู
ั้ ง
(5) การพัฒ นาผู้ผ ลิ ตวัตถุดิบ หรื อชิ น้ ส่วนในประเทศ (Local Supplier) ที่ มี ผ้ ูมี
สัญ ชาติ ไ ทยถื อ หุ้น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละ 51 ของทุน จดทะเบี ย น ในส่ ว นที่
เกี่ยวกับการฝึ กอบรมด้ านเทคโนโลยีขนั ้ สูง และการให้ ความช่วยเหลื อด้ าน
เทคนิค
(6) การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ทังการด
้
าเนินการเอง หรื อการว่าจ้ าง
ผู้อื่นในประเทศ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ ทัง้ นี ้ รายละเอียดให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานกาหนด
สิทธิและประโยชน์ที่จะได้ รับเพิ่มเติม ดังนี ้
(1) หากมี การลงทุนหรื อมี ค่าใช้ จ่ายข้ างต้ นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 1 ของ
ยอดขายรวมใน 3 ปี แรก หรื อไม่น้อยกว่า 200 ล้ านบาท แล้ วแต่มูลค่าใดต่า
กว่า ให้ ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 1 ปี แต่รวมแล้ วไม่
เกิน 8 ปี
(2) หากมี การลงทุนหรื อมี ค่าใช้ จ่ายข้ างต้ นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 2 ของ
ยอดขายรวมใน 3 ปี แรก หรื อไม่น้อยกว่า 400 ล้ านบาท แล้ วแต่มูลค่าใดต่า
กว่า ให้ ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 2 ปี แต่รวมแล้ วไม่
เกิน 8 ปี
(3) หากมี การลงทุนหรื อมี ค่าใช้ จ่ายข้ างต้ นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของ
ยอดขายรวมใน 3 ปี แรก หรื อไม่น้อยกว่า 600 ล้ านบาท แล้ วแต่มูลค่าใดต่า
กว่า ให้ ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 3 ปี แต่รวมแล้ วไม่
เกิน 8 ปี
ทังนี
้ ้ จานวนภาษี เงินได้ นิติบุคคลที่จะได้ รับการยกเว้ นเพิ่มเติม คิดเป็ นร้ อยละ 200 ของ
เงินลงทุนและค่าใช้ จ่ายตามข้ อ 9.2.1 (1) และคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของเงินลงทุนและค่าใช้ จ่าย
ตามข้ อ 1 (2 – 6)
2. สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสูภ่ มู ิภาค
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หากตังสถานประกอบการในเขตส่
้
งเสริ มการลงทุนตามข้ อ 8.1 ให้ ได้ รับสิทธิ
และประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี ้
(1) ยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลเพิ่มเติมอีก 3 ปี แต่รวมแล้ วไม่เกิน 8 ปี ทังนี
้ ้ หาก
เป็ นกิจการในกลุม่ A 1 หรื อ A 2 ซึง่ ได้ รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้ นภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 8 ปี จะให้ ได้ รับการลดหย่อนภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้ จากการลงทุนในอัตราร้ อยละ 50 ของอัตราปกติ
เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่กาหนดระยะเวลาการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลสิ ้นสุดลง
(2) อนุญาตให้ หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า เป็ นระยะเวลา 10 ปี
นับแต่วนั ที่เริ่มมีรายได้ จากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริม
(3) อนุญาตให้ หักค่าติดตังหรื
้ อก่อสร้ างสิ่งอานวยความสะดวกจากกาไรสุทธิ
ร้ อยละ 25 ของเงิ นที่ ลงทุนในกิ จการที่ได้ รับการส่งเสริ ม โดยผู้ไ ด้ รับการ
ส่งเสริ มจะเลือกหักจากกาไรสุทธิของปี ใดปี หนึ่งหรื อหลายปี ก็ได้ ภายใน 10
ปี นับแต่วนั ที่มีรายได้ จากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ ม ทังนี
้ ้ นอกเหนือไปจาก
การหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
3. สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื ้นที่อตุ สาหกรรม
หากตังสถานประกอบการในนิ
้
คมอุตสาหกรรมหรื อเขตอุตสาหกรรมที่ได้ รับ
การส่งเสริ ม ให้ ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 1 ปี แต่รวมแล้ วไม่
เกิน 8 ปี
ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงประเภทกิจการที่มีเงื่อนไขบังคับว่าต้ องตังในนิ
้ คมอุตสาหกรรม
หรื อเขตอุตสาหกรรมที่ได้ รับการส่งเสริม
ผู้ที่สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ
(1) สาหรับกิจการกลุ่ม A ผู้ที่ประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม สามารถ
ขอรั บสิ ทธิ แ ละประโยชน์ เพิ่ม เติม พร้ อมกับ การยื่ น ค าขอรั บ การส่ง เสริ ม หรื อ
ภายหลังจากที่ได้ รับการส่งเสริ มแล้ วก็ได้ ในกรณีที่ยื่นเรื่ องภายหลังจากที่ได้ รับ
การส่งเสริมแล้ ว ผู้ได้ รับการส่งเสริมสามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม ไม่
ว่าจะมีรายได้ จากการประกอบกิจการนันแล้
้ วหรื อไม่ โดยในวันที่ยื่นขอรับสิทธิ
และประโยชน์เพิ่มเติม ต้ องมีสิทธิ และประโยชน์การยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคล
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ตามมาตรา 31 เหลืออยู่ ทังระยะเวลาและวงเงิ
้
นที่ได้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติ
บุคคล
(2) สาหรับกิจการกลุ่ม B สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของ
โครงการ เฉพาะสิ ทธิ และประโยชน์ เพิ่ม เติม เพื่ อพัฒ นาความสามารถในการ
แข่งขันตามข้ อ 9.2.1 และสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริ ญสู่
ภูมิภาคตามข้ อ 9.2.2 โดยต้ องขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมพร้ อมกับการยื่น
คาขอรับการส่งเสริมเท่านัน้ เว้ นแต่เป็ นกิจการที่มีเงื่อนไขระบุไว้ เป็ นการเฉพาะใน
บัญชีประเภทกิจการที่ ให้ การส่ง เสริ ม การลงทุนว่าไม่ให้ รับสิทธิ และประโยชน์
เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์นี ้
โดยกิจการที่ทาง BOI ให้ การสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ
เครื่ องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติก มีด้วยกัน 2 หมวด คือ หมวดที่ 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่ องจักร
และอุปกรณ์ขนส่ง และหมวดที่ 6 เคมีภณ
ั ฑ์ กระดาษ และพลาสติก โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ตารางที่ 2.13 ประเภทกิจการที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับธุรกิจเครื่ องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติกที่
ได้ รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
ประเภทกิจการ
4.5 กิจการผลิตเครื่ องจักร อุปกรณ์
และชิ ้นส่วน
4.5.1 กิจการผลิตเครื่ องจักร และ/
หรื อ อุปกรณ์อตั โนมัติ
(Automation) ที่มีการ
ออกแบบทางวิศวกรรม
4.5.3 กิจการประกอบเครื่ องจักร
และ/หรื อ อุปกรณ์เครื่ องจักร
6.2 กิจการผลิตเคมีภณ
ั ฑ์หรื อพอลิ
เมอร์ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
หรื อผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์
ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม

เงื่อนไข

สิทธิประโยชน์

ต้ องมีขนตอนการออกแบบระบบควบคุ
ั้
มการ
ปฏิบตั งิ านด้ วยระบบสมองกลเอง

A2

ต้ องมีขนตอนการประกอบที
ั้
่คณะกรรมการฯ
เห็นชอบ

A4
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ประเภทกิจการ
6.2.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพอ
ลิเมอร์ ที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม
6.6 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
สาหรับอุตสาหกรรม (Plastic
Products for Industrial
Goods)
6.7 กิจการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติกที่มีคณ
ุ สมบัตพิ ิเศษ
6.7.1 กิจการผลิตบรรจุ-ภัณฑ์
พลาสติกชนิดหลายชัน้
(Multilayer Plastics
Packaging)
6.7.2 กิจการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติก ชนิดปลอดเชื ้อ
(Aseptic Plastics
Packaging)

6.7.3 กิจการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติกชนิดป้องกันไฟฟ้า
สถิต (Antistatic Plastics
Packaging)

เงื่อนไข
ต้ องมีกระบวนการขึ ้นรูปจากพลาสติกหรื อ
พอลิเมอร์ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
ต้ องมีกระบวนการขึ ้นรูปพลาสติก

รายงานฉบับสมบูรณ์

สิทธิประโยชน์
A3
(5 ปี )
B1
(เครื่ องจักร/
วัตถุดบิ )

ต้ องมีการผลิตเชื่อมประสานพลาสติก
มากกว่า 3 ชันขึ
้ ้นไป

A3
(5 ปี )

ต้ องได้ รับการรับรองมาตรฐานห้ องปลอดเชื ้อ
ในระดับมาตรฐาน ISO 14611 ระดับ 7 หรื อ
มาตรฐาน Federal Standard 209E Class
10000 ขึ ้นไปหรื อมาตรฐานสากลอื่น
ที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วนั ครบเปิ ด
ดาเนินการ
ต้ องได้ รับการรับรองมาตรฐานห้ องปลอดเชื ้อ
ในระดับมาตรฐาน ISO 14611 ระดับ 7 หรื อ
มาตรฐาน Federal Standard 209E Class
10000 ขึ ้นไปหรื อมาตรฐานสากลอื่น
ที่เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นับแต่วนั ครบเปิ ด
ดาเนินการ

A3
(5 ปี )

A3
(5 ปี )

2.4.2.5 โครงการของอุตสาหกรรมพลาสติกที่ได้ รับการอนุมตั กิ ารส่งเสริมการลงทุน
จาก BOI
จากข้ อ มูล การส่ ง เสริ ม การลงทุน ในปี 2557 ที่ ผ่ า นมา พบว่ า มี โ ครงการที่ BOI
สนับสนุนมีทงหมด
ั้
3,469 โครงการ คิดเป็ นมูลค่า 2,192,700 ล้ านบาท โดยเป็ นการส่งเสริมโครงการที่
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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เกี่ ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งอยู่ในหมวดเคมี กระดาษ และพลาสติก ได้ รับความสนใจในการ
ขอรับการส่งเสริ มการลงทุนสูงเป็ นอันดับที่ 2 มีจานวน 503 โครงการ มูลค่า 430,100 ล้ านบาท โดยมี
กิ จ การที่ มี การยื่ นและได้ รับ การอนุมัติก ารส่ง เสริ ม การลงทุนมากที่ สุด คือ กิ จ การผลิตผลิ ต ภัณ ฑ์
พลาสติกหรื อเคลือบด้ วยพลาสติก มีจานวน 98 โครงการ เป็ นเงินลงทุนรวม 12,703.5 ล้ านบาท เป็ น
การผลิตชิ ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ และการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทังส
้ าหรับอาหาร
เครื่ องดื่มและสินค้ าอุปโภค มีกิจการที่สาคัญ คือ กิจการผลิต BOPP Film และ LLDPE Stretch Film มี
จานวน 11 โครงการ ลงทุน 26,300 ล้ านบาท ในจานวนโครงการที่ได้ รับอนุมตั ินี ้ มีจานวน 18 โครงการ
ที่เป็ นการส่งเสริมตามนโยบายส่งเสริ มการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมี
เงินลงทุนรวมทัง้ สิน้ 767.2 ล้ านบาท ซึ่ง ทาง BOI เห็นว่าผู้ประกอบการพลาสติกไทยมี ศกั ยภาพ มี
วัตถุดิบเม็ดพลาสติกที่ผลิตได้ ในประเทศ และส่วนใหญ่เป็ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงให้
การส่งเสริ มผู้ประกอบการพลาสติกมาตังแต่
้ ปี 2553 และได้ ปรับเปลี่ยนสิทธิและประโยชน์และเงื่อนไข
ให้ เหมาะสมเรื่ อยมา ซึง่ ก็มีผ้ ปู ระกอบการ SME ไทยมาขอรับการส่งเสริมเพิ่มจานวนมากขึ ้น
จากข้ อมูลสถานการณ์ตลาดเครื่ องจักรกลแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกของประเทศไทย
จะเห็นได้ ว่า อุตสาหกรรมพลาสติกที่ เ ป็ นอุตสาหกรรมสนับสนุนหลักที่ ทาให้ เกิ ดความต้ องการใช้
เครื่ องจักรกลแปรรู ปพลาสติกในประเทศมี การลงทุนอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสเพิ่มมากขึน้ เรื่ อยๆ
รวมทังยั
้ งมีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทย ที่กาลังมีการส่งเสริมให้ เกิดการลงทุนการ
ผลิ ตในประเทศตัง้ แต่ต้นนา้ จนถึง ผลิ ตภัณฑ์ ปลายนา้ ส่ง ผลดีต่อความต้ องการเครื่ องจักรแปรรู ป
พลาสติกในประเทศ ซึ่งถ้ ามีการส่งเสริ มและได้ รับการพัฒนาทางด้ านเทคโนโลยีให้ เหมาะสม ก็จะ
สามารถรองรับความต้ องการส่วนนี ้ในอนาคตได้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบถึงปั จจัย
ด้ านภาษี การนาเข้ าของเครื่ องจักรแปรรู ปผลิตภัณฑ์พลาสติก จากต่างประเทศแล้ ว พบว่า พิกัดอัตรา
ศุลกากรขาเข้ าส่วนใหญ่ โดยเฉพาะจากประเทศผู้นาทางด้ านเทคโนโลยีที่มีเครื่ องจักรประสิทธิภาพสูง
อย่างญี่ปนุ่ และประเทศผู้ผลิตที่เน้ นราคาขายที่คอ่ นข้ างถูกอย่างจีน ซึง่ เป็ นแหล่งนาเข้ าหลักๆ ของไทย
ได้ รับสิทธิ์ตามการตกลงการค้ าระหว่างประเทศให้ มีการยกเว้ นอากรสินค้ าขาเข้ าในหมวดเครื่ องจักรกล
นี ้ ทาให้ สง่ ผลเสียต่อผู้ประกอบการผลิตเครื่ องจักรในประเทศที่ต้องแข่งขันกับเครื่ องจักรนาเข้ ามากขึ ้น

2.5

ผู้ประกอบกำรเครื่ องจักรอุตสำหกรรมพลำสติกและยำงในประเทศ
2.5.1 รำยชื่อผู้ประกอบกำรเครื่ องจักรอุตสำหกรรมผลิตพลำสติกและยำง

จากการรวบรวมข้ อมูล บริ ษัทผู้ประกอบการกลุ่มเครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง
ภายในประเทศที่ยงั ดาเนินกิจการอยู่ โดยรวบรวมจากฐานข้ อมูลผู้ประกอบการของ MIU ฐานข้ อมูล
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ผู้ประกอบการของ PIU การนิคมอุตสาหกรรม รายงานสารวจเครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกโดย
สถาบันพลาสติก และรายชื่อผู้ประกอบการเครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกที่สาคัญในตลาดโลก รวม
ทังสิ
้ ้น 57 ราย (แสดงรายละเอียดทังหมดในภาคผนวก)
้
สามารถแบ่งกลุม่ ผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจ
อยู่ในไทยได้ เป็ น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้ผลิต และกลุ่มตัวแทนจาหน่าย โดยมีตวั อย่างแสดงรายชื่ อ
ผู้ ประกอบการ ทุ น จดทะเบี ย น รายละเอี ย ด การด าเนิ น กิ จ การ วั ต ถุ ป ระสง ค์ ก าร จ ด
ทะเบี ย นนิ ติ บคุ คล ตราสินค้ า และประเภทเครื่ องจักร ดังแสดงในตารางที่ 2.14

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 2.14 ตัวอย่างรายชื่อผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องจักรพลาสติกและยาง เรี ยงตามขนาดทุนจดทะเบียน (เฉพาะกลุ่มที่มีทนุ จดทะเบียนไม่น้อย
กว่า 10 ล้ านบาท)
ชื่อบริษัท

ผู้ผลิต

ตัวแทน
จำหน่ ำย

โตชิบา แมชชีน
แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย)
จากัด
นิสเซ พลาสติก
แมชชีนเนอรี่ (ไทย
แลนด์) จากัด

/

/

/

ทุนจด
ทะเบียน
(บำท)
800,000,000

ขนำด
ธุรกิจ
ใหญ่

280,000,000

ใหญ่

โตชิบา แมชชีน
(ประเทศไทย)
จากัด

/

200,000,000

กลาง

นิสเซ พลาสติก
(ไทยแลนด์)
จากัด
วิคเตอร์ ซีเอ็นซี
(ไทยแลนด์)
จากัด

/

103,000,000

กลาง

/

58,500,000

กลาง

รำยละเอียด
การผลิตเครื่องจักร
อื่นๆที่ใช้ งานทัว่ ไปซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น
การผลิตเครื่องจักร
เพื่อใช้ งานเฉพาะ
อย่างอื่นๆซึง่ มิได้ จดั
ประเภทไว้ ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น
การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม
การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น

วัตถุประสงค์
ผลิตและประกอบ
เครื่องจักร

website

ตรำสินค้ ำ

http://www.toshibamachine.co.jp/thailand/NEWS/new
s/20140205.html

TOSHIBA
MACHINE

เครื่องฉีดพลาสติก

NISSEI

เครื่องฉีดพลาสติก

TOSHIBA
MACHINE

เครื่องฉีดพลาสติก

NISSEI

เครื่องฉีดพลาสติก

ผลิตเครื่องฉีดพลาสติก http://www.nisseiplastic.com/en/
เพื่อการส่งออกและ
ขายในประเทศ
การขายปลีกและขาย
ส่งอะไหล่และ
เครื่องจักรการบริการ
ซ่อมแซมและ
บารุงรักษา
เครื่องฉีดพลาสติกและ
อะไหล่บริการหลังการ
ขาย
ประกอบกิจการขาย
เครื่องจักร

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

http://www.toshibamachine.co.jp/thailand/NEWS/new
s/20140205.html

http://www.nisseiplastic.com/en/

ประเภทเครื่องจักร

http://www.victorcncthailand.com/h VICTOR หรือ FORT เครื่องฉีดพลาสติก และเครื่องจักร
ome.htm
UNE
อื่นๆ (เครื่อง CNC)
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ปั น้ วัฒนา จากัด

/

ทุนจด
ทะเบียน
(บำท)
50,000,000

แพน สยาม โซนิค
จากัด

/

41,000,000

เล็ก

ชื่อบริษัท

ผู้ผลิต

ตัวแทน
จำหน่ ำย

ขนำด
ธุรกิจ
เล็ก

เอสเอบี พลาส
แมช จากัด

/

40,000,000

เล็ก

ซินโก เทคโนโลยี
จากัด

/

32,666,670

เล็ก

30,000,000

เล็ก

26,000,000

เล็ก

หลิน แมชชินเนอรี่
จากัด
ไทยไฮดรอลิค
เครื่องกล (1987)
บจก.

/

/

รำยละเอียด

รายงานฉบับสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม
การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม

website

จาหน่ายเครื่องจักร
อะไหล่เครื่องจักรและ
อะไหล่รถยนต์
การนาเข้ าและ
จาหน่ายเครื่องจักรที่ใช้
ในการผลิตพลาสติก
และอะไหล่
การผลิตเครื่องจักร
ผลิตเครื่องเป่ า
เพื่อใช้ งานกับยางหรือ พลาสติกและอุปกรณ์
พลาสติก
การผลิตเครื่องจักร
ผลิตและจาหน่าย
เพื่อใช้ งานกับยางหรือ เครื่องเป่ าพลาสติก
พลาสติก
และเครื่องจักรทุกชนิด

http://www.panvatana.com/

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องจักร
อื่นๆที่ใช้ งานทัว่ ไปซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น

ขายเครื่องจักร
อุตสาหกรรม

http://www.lingroup1980.com/LIN
machinery.php

ผลิตเครื่องไฮดรอลิค
เครื่องไฟฟ้า

http://www.thaihydraulic.com/index.aspx

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

http://pansiamsonic.com/public/

http://www.sabmann.com/

http://www.sinco.co.th/htm/sincoin
dexth.htm

ตรำสินค้ ำ

ประเภทเครื่องจักร

SHINE WELL,
CREATOR

เครื่องฉีดพลาสติก, และเครื่องจักร
อื่นๆ (เครื่องจักร CNC, กลึง, เจียร
, เจาะ)
เครื่องฉีดพลาสติก, เครื่องเป่ า
พลาสติก

Chen Hsong, ADS

Sabmann
Blasformtechnik
Sinco

THMCO

เครื่องเป่ าพลาสติก

เครื่องเป่ าขึ ้นรูปพลาสติก และ
เครื่องจักรพลาสติกอื่นๆ (เครื่อง
บดเม็ดพลาสติก, เครื่องผสมเม็ด
พลาสติก)
เครื่องฉีดพลาสติก

เครื่องอัดรีดพลาสติก
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รายงานฉบับสมบูรณ์

เอส.เค. เอเชีย
จากัด

/

ทุนจด
ทะเบียน
(บำท)
25,750,000

เอสพี อินเตอร์
แมค จากัด

/

21,500,000

เล็ก

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม

เคราซ์มาไฟ กรุ๊ป
เซาท์ อีสท์ เอเชีย
จากัด

/

20,000,000

เล็ก

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม

18,000,000

เล็ก

การขายส่งเครื่องจักร ค้ าเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น

ชื่อบริษัท

ยง ฟง แมชชิน
เนอรี่ จากัด

ผู้ผลิต

ตัวแทน
จำหน่ ำย

/

ขนำด
ธุรกิจ

รำยละเอียด

วัตถุประสงค์

website

เล็ก

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น

ขายส่งเครื่องจักร,
อุปกรณ์เครื่องจักร
เครื่องกลและเครื่องมือ
เครื่องใช้ ที่เกี่ยวเนื่อง

http://www.skasia.co.th/index.php

ซื ้อมา-ขายไป เครื่อง
http://www.spintermach.com/
ฉีดพลาสติกและ
อะไหล่อปุ กรณ์
ให้ บริการติดตังและ
้
ซ่อมเครื่องฉีดพลาสติก
จาหน่ายและให้ บริการ http://www.kraussmaffeigroup.in.th
บารุงรักษาเครื่องจักร /th-th/home.html
เครื่องมือ และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้ อง

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ตรำสินค้ ำ

http://www.yongfongthai.com/

ประเภทเครื่องจักร

NISSEI, TOSHIBA, เครื่องฉีดพลาสติก
JSW, SUMITOMO,
TOYO,
MITSUBISHI,NIIG
ATA,FANUC, UBE,
MEIKI
Haitian
เครื่องฉีดพลาสติก

KraussMaffei,
KraussMaffei
Berstorff, Netstal

เครื่องฉีดพลาสติก, เครื่องอัดรีด
พลาสติก, เครื่องทาโฟมพอลิยรู ิ
เทน

YFM

เครื่องจักรอัดรีดยาง เครื่องจักรอัด
ยางแบบสุญญากาศ เครื่องจักร
ยางอื่นๆ (ผสมยาง เครื่องตัดยาง
เครื่องรีดยาง เครื่องตากยาง)
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มิตราคม จากัด

/

ทุนจด
ทะเบียน
(บำท)
15,000,000

เดอะแจแปนสตีล
เวิร์คส (ไทย
แลนด์) จากัด

/

14,000,000

เล็ก

12,000,000

เล็ก

12,000,000

เล็ก

ชื่อบริษัท

จีเอฟ.แมนนูแฟค
เจอริ่ง จากัด

ผู้ผลิต

ตัวแทน
จำหน่ ำย

/

ริคเคอร์ มานน์
(ไทยแลนด์)
จากัด

/

ขนำด
ธุรกิจ
เล็ก

เจริญทัศน์ จากัด

/

10,000,000

เล็ก

เอสเอ็มซีคอร์
ปอเรชัน่ จากัด

/

10,000,000

เล็ก

รำยละเอียด
การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น
การซ่อมเครื่องจักรที่
ใช้ งานเฉพาะอย่าง

รายงานฉบับสมบูรณ์

วัตถุประสงค์
ขายเครื่องจักรและ
อุปกรณ์

รับจ้ างติดตังและ
้
ซ่อมแซมเครื่ องจักร
ขายปลีกอุปกรณ์
เครื่องจักร,อุปกรณ์
ไฟฟ้า
การผลิตเม็ดพลาสติก ผลิตจาหน่ายโฟมและ
และพลาสติกขันต้
้ น
เครื่องฉีดโฟม
พลาสติก
การขายส่งเครื่องจักร ค้ าปลีกอะไหล่
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
เครื่องจักร นายหน้ า
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่ ติดตัง้ บริการ
อื่น
การผลิตเครื่องจักร
ผลิตเครื่องจักร
เพื่อใช้ งานเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์
อย่างอื่นๆซึง่ มิได้ จดั
ประเภทไว้ ในที่อื่น
การผลิตเครื่องจักร
ผลิตและขายปลีก
เพื่อใช้ งานกับยางหรือ เครื่องเป่ าขวด
พลาสติก
พลาสติก

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

website
http://www.mitracom.co.th/

ตรำสินค้ ำ

ประเภทเครื่องจักร

MILACRON

เครื่องฉีดพลาสติก, เครื่องอัดรีด
พลาสติก เครื่องเป่ าพลาสติก และ
ส่วนประกอบเครื่องจักรพลาสติก
อื่นๆ
เครื่องฉีดพลาสติก

www.jsw.co.jp/en

JSW

http://greatfoam.com/
http://www.gfmanu.com/

GFM

http://www.rieckermann.com/

RIECKERMANN,
NEGRI BOSSI

http://www.chareontut.com/

CT

http://www.smccorp.co.th/th/

SMC

เครื่องจักรพลาสติกอื่นๆ (เครื่อง
ฉีดขึ ้นรูปโฟมพลาสติก)
Thermoforming, Injection
Moulding, Blow Moulding,
Extrusion
เครื่องอัดรีดพลาสติก เครื่องจักร
ยางและพลาสติกอื่นๆ
(Compression Moulding,
Internal Mixer, Two-Roll Mills)
เครื่องเป่ าขึ ้นรูปพลาสติก
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ไทยมังกร
พลาสติก
อุตสาหกรรม
จากัด
คาวาตะ (ประเทศ
ไทย) จากัด

/

ทุนจด
ทะเบียน
(บำท)
10,000,000

/

เอสเอชไอ
พลาสติก แมชิน
เนอรี่ (ประเทศ
ไทย) จากัด

/

ชื่อบริษัท

ผู้ผลิต

ตัวแทน
จำหน่ ำย

ขนำด
ธุรกิจ

รำยละเอียด

รายงานฉบับสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

website

ตรำสินค้ ำ

ประเภทเครื่องจักร

เล็ก

การนาวัสดุที่ใช้ แล้ ว
กลับมาใช้ ใหม่

การนาวัสดุที่ใช้ แล้ ว
กลับมาใช้ ใหม่

http://www.thaimangkornplastic.co
m/

10,000,000

เล็ก

KAWATA

เครื่องจักรพลาสติกอื่นๆ

เล็ก

ขายสินค้ า เครื่องจักรที่
ใช้ ในอุตสาหกรรม
พลาสติก
ประกอบธุรกิจการ
จาหน่าย นาเข้ า
ส่งออก ค้ าส่ง ค้ าปลีก
ซึง่ สินค้ าประเภท
เครื่องจักรที่ใช้ ในงาน
อุตสาหกรรมซ่อมแซม
บารุงรักษาให้ บริการ
ต่างๆ หลังการขาย
บริการให้ คาปรึกษา
แนะนาเกี่ยวกับ
เครื่องจักร
เครื่องจักรกล

http://www.kawatamfg.co.jp/english/

10,000,000

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องจักร
เพื่อใช้ งานเฉพาะ
อย่างอื่นๆซึง่ มิได้ จดั
ประเภทไว้ ในที่อื่น

http://www.shi.co.jp/plastics/englis
h

Sumitomo

เครื่องฉีดพลาสติก

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

เครื่องฉีดพลาสติก, เครื่องเป่ าขึ ้น
รูปพลาสติก เครื่องอัดรีดพลาสติก
และเครื่องจักรพลาสติกอื่นๆ
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ฟานัคไทย จากัด

/

ทุนจด
ทะเบียน
(บำท)
10,000,000

ทรัมพ์โพ เอ็นเตอร์
ไพรส์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

/

10,000,000

ชื่อบริษัท

ผู้ผลิต

ตัวแทน
จำหน่ ำย

ขนำด
ธุรกิจ

รำยละเอียด

เล็ก

กิจกรรมงานวิศวกรรม
และการให้ คาปรึกษา
ทางด้ านเทคนิค ที่
เกี่ยวข้ อง

เล็ก

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม

รายงานฉบับสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

website

ตรำสินค้ ำ

ประกอบกิจการ
http://www.fanuc.co.jp/eindex.htm
ให้ บริการทางวิศวกรรม
และเทคนิค นาเข้ าเพื่อ
จาหน่ายเกี่ยวกับ
เครื่องจักร เครื่ องกล
อุปกรณ์สว่ นประกอบ
รวมทังอะไหล่
้
เกี่ยวกับ
เครื่องอุปกรณ์ควบคุม
เชิงตัวเลขให้ บริการ
ติดตัง้ บารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเคร
ประกอบกิจการ
www.chumpower.com
ตัวแทนจาหน่าย
นาเข้ าและส่งออก
เครื่องจักรฉีดและเป่ า
ขวดพลาสติก หัวสว่าน
แม่พิมพ์สาหรับเป่ า
ขวดพลาสติก จาก
ประเทศจีนและไต้ หวัน

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

FANUC

Chum Power

ประเภทเครื่องจักร
เครื่องฉีดพลาสติก

เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องเป่ า
พลาสติก
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เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าว โดยพิจารณาถึงประเภทเครื่ องจักรที่มีการประกอบ
ธุรกิจทังผู
้ ้ ผลิตและตัวแทนจาหน่ายในประเทศ โดยแบ่งประเภทเครื่ องจักรตามระบบ HS Code 8477
พบว่ า เครื่ อ งจัก รส าหรั บ แปรรู ป ยางหรื อ พลาสติ ก ประเภท เครื่ อ งหล่ อ ชนิ ด ใช้ หัว ฉี ด (Injection
Moulding Machines) มีผ้ ปู ระกอบการดาเนินกิจการในเครื่ องจักรประเภทนี ้สูงที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 33
รองลงมา คือ เครื่ องหล่อแบบชนิดเป่ าพ่น (Blow Moulding Machines) ร้ อยละ 20 ซึ่งเครื่ องจักรทัง้ 2
ประเภทนี ้ เป็ นเครื่ องจักรหลักที่ใช้ สาหรับกระบวนการแปรรูปพลาสติกเป็ นผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะเครื่ อง
หล่อแบบชนิดเป่ าพ่นที่กลุม่ ผลิตภัณฑ์หลักของเครื่ องจักรประเภทนี ้เป็ นกลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์

Parts

7%

Other Machinery

15%

Other Machinery for Moulding or Otherwise
Forming

3%

Vacuum Moulding Machines and Other
Thermoforming Machine

6%

Blow Moulding Machines

20%

Extruders

16%

Injection Moulding Machine

33%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

รูปที่ 2.19 สัดส่วนผู้ประกอบการเครื่ องจักรแปรรูปยางหรื อพลาสติกในประเทศไทย จาแนกตาม
ประเภทเครื่ องจักรกลในระบบ HS Code
2.5.2 ตรำสินค้ ำและประเทศผู้ผลิตเครื่องจักรแปรรู ปพลำสติกในไทย
เครื่ องจักรแปรรูปยางหรื อพลาสติก ที่มีผ้ ปู ระกอบการดาเนินธุรกิจอยู่ในประเทศทังในส่
้ วนของ
การผลิตและตัวแทนจาหน่ายมีหลากหลายตราสินค้ าด้ วยกัน ซึ่งในเบื ้องต้ น สามารถแบ่งประเภทตรา
สินค้ าเหล่านี ้ได้ โดยพิจารณาจากประเทศผู้ผลิต ได้ ดงั นี ้

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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ตารางที่ 2.15 ตราสินค้ าเครื่ องจักรแปรรูปพลาสติกโดยแยกตามประเทศผู้ผลิต
ประเทศผู้ผลิต
แคนาดา
จีน

เยอรมนี
อิตาลี
ญี่ปนุ่

ไต้ หวัน
ไทย

สหรัฐอเมริกา
ฝรั่งเศส
ฮ่องกง

ตราสินค้ า
HUSKY
Haitian, LOG MACHINE, YAN HING, TEDERIC, HAIXING,
LANSON, TONGDA, VICTOR MACHINERY, LG, JIANGSHENG
MACHINE, BEIER
KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff, Netstal, RIECKERMANN,
Kautex, Dr BOY, ARBURG, diamat, Entex, ILLIG
AMUT, NEGRI BOSSI, Macchi
TOSHIBA MACHINE, NISSEI, JSW, SUMITOMO, TOYO,
MITSUBISHI,NIIGATA,FANUC, MEIKI, KAWATA, MATSUI,
Hosokawa Alpine
VICTOR หรื อ FORTUNE, SHINE WELL, CREATOR, YFM, Chum
Power, FOTEK CONTROLS, PAL, Chen Hsong, HWA CHIN
Sabmann Blasformtechnik, Sinco, THMCO, GFM, CT, SMC, AK,
เ อ เ ชี ย ท อ ง กิ จ , EN MACH, great-pet, PWK ENGINEERING,
LABTECH, SPL, Bosco
UBE, MILACRON
ADS
WELLTEC, CHEN DE

เครื่ องจักรแปรรูปพลาสติกมักจะมีลกั ษณะเฉพาะตัวและคุณสมบัติของเครื่ องที่แตกต่างกันไป
ตามประเทศผู้ผลิต ซึ่งก็ขึ ้นอยู่กบั ความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีของประเทศผู้ผลิตเครื่ องจักรนันๆ
้
ว่า จะสามารถผลิ ต เครื่ อ งให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ดี ข นาดไหน เหมาะกับ การใช้ ง านในตลาดกลุ่ม ใด
ตัวอย่างเช่น เครื่ องจักรแปรรู ปพลาสติกจากจีน มักจะเน้ นไปที่ราคาขายที่ค่อนข้ างถูกเมื่อเทียบกับ
เครื่ องจักรประเทศอื่นๆ และรูปแบบการใช้ งานที่คอ่ นข้ างง่าย เหมาะกับงานขึ ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก
ทัว่ ไปที่ไม่ต้องการความซับซ้ อน หรื อไม่ต้องการเน้ นประสิทธิภาพหรื อคุณภาพการใช้ งาน เป็ นต้ น
และเมื่ อพิจารณาในมุม ของผู้ใช้ ง าน ตามรายงานการส ารวจการใช้ งานเครื่ องจักรแปรรู ป
พลาสติกที่มีการใช้ งานในประเทศไทยของสถาบันพลาสติก พบว่า ผู้ประกอบการที่ทาการสารวจได้ มี
การใช้ งานเครื่ องจักรที่นาเข้ าจากประเทศญี่ปนุ่ มากที่สดุ ถึงร้ อยละ 61 รองลงมาเป็ นไต้ หวัน ร้ อยละ 17
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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และไทย ร้ อยละ 7 แสดงให้ เห็นว่าเครื่ องจักรที่นาเข้ าจากประเทศญี่ ปนสามารถตอบโจทย์
ุ่
การใช้ งาน
ของผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศได้ ดีกว่าเครื่ องจักรจากประเทศอื่นๆ

รูปที่ 2.20 ข้ อมูลสารวจเครื่ องจักรแปรรูปพลาสติกจากประเทศผู้ผลิตต่างๆ ที่มีการใช้ งานโดยผู้ประการ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย
(ที่มา: Plastics and Rubber Machinery Market Survey of Thailand)

2.5.3 องค์ ประกอบในกำรดำเนินธุรกิจเครื่องจักรอุตสำหกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ์
พลำสติกในประเทศ
2.5.3.1 วัตถุดิบและส่วนประกอบ (เหล็กแผ่น ชิ ้นส่วนที่ทาจากเหล็ก/วัสดุอื่นๆ และ
อุปกรณ์ตา่ งๆ)
การผลิ ตเครื่ องจักรอุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ์ พ ลาสติกของผู้ประกอบการใน
ประเทศส่ว นใหญ่ เป็ น การน าชิ น้ ส่ว นต่า งๆ มาประกอบกัน จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรพลาสติกระบุว่า ส่วนประกอบของเครื่ องจักรมีทงั ้ ที่ ผลิตเอง ซื ้อจากผู้ผลิตใน
ประเทศ และนาเข้ าจากต่างประเทศ โดยส่วนประกอบที่สาคัญที่ถือเป็ นหัวใจหลักในการทางานของ
เครื่ องจักร คือ ระบบควบคุม (Controller) ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะใช้ ระบบควบคุม ที่ผลิตโดย
บริ ษัทต่างชาติ โดยการนาเข้ าหรื อซื ้อจากตัวแทนจาหน่ายของบริ ษัทนันๆ
้ ในประเทศ และชิ ้นส่วนบาง
ประเภทผู้ประกอบการก็พยายามลดการนาเข้ าวัตถุดิบจากต่างประเทศ โดยการผลิตเพื่อใช้ เองหรื อซื ้อ
จากผู้ผลิตในประเทศ แต่ยงั สามารถทาได้ ค่อนข้ างน้ อย เนื่องจากสินค้ าเครื่ องจักรเป็ นสินค้ าคงทน มี
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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อายุการใช้ งานนาน แต่ต้องมีการซ่อมบารุงโดยการเปลี่ยนทดแทนชิ ้นส่วนบางชิ ้น ซึง่ หากผู้ผลิตเลือกใช้
ชิ ้นส่วนจากผู้ผลิตในไทยที่ผลิตและจาหน่ายเฉพาะแค่ในไทย จะทาให้ ลกู ค้ าในตลาดต่างประเทศซึ่งถือ
เป็ น ตลาดหลัก ของผู้ป ระกอบการเครื่ อ งจัก ร เนื่ อ งจากมี สัด ส่ว นการขายเครื่ อ งจัก รให้ กับ ตลาด
ต่างประเทศมากถึงร้ อยละ 60 – 70 ของยอดขายทังหมด
้
เกิดปั ญหาในการหาชิ ้นส่วน/อะไหล่ทดแทน
ยาก ซึ่ ง ความสะดวกในการหาอะไหล่ ท ดแทนถื อ เป็ น ปั จ จัย หนึ่ ง ในการเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งจัก รของ
ผู้ประกอบการแปรรูปพลาสติก จากข้ อมูลดังกล่าวจึงเป็ นสาเหตุให้ ผ้ ผู ลิตเครื่ องจักรจาเป็ นต้ องเลือกใช้
ชิ ้นส่วน/อะไหล่จากต่างประเทศที่มีการจาหน่ายแพร่หลาย
2.5.3.2 เทคโนโลยีและประสิทธิภาพของเครื่ องจักรที่ผลิตในประเทศ
เครื่ องจักรฉีดพลาสติก (Injection Moulding)
กระบวนการฉี ดพลาสติกของประเทศไทยเป็ นกระบวนการที่ใช้ มากที่สุดในประเทศ
โดยเครื่ องฉีดพลาสติกที่ผ้ ปู ระกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่จะนิยมใช้ เครื่ องจักรจากต่างประเทศ
เช่น ญี่ปนุ่ จีน ไต้ หวัน และเยอรมนี เป็ นต้ น ส่วนใหญ่นิยมใช้ เครื่ องฉีดรุ่นเก่า หรื อเครื่ องฉีดมือสอง ซึ่ง
มั ก จะ ขาดประสิ ท ธิ ภ าพ ในก ารผลิ ต ชิ น้ ง าน มี ส ั ด ส่ ว นง านเสี ย ค่ อ นข้ าง สู ง เนื ่ อ ง จาก
ผู้ ประกอบการแปรรูปพลาสติกขาดเงินทุนในการลงทุนซื ้อเครื่ องจักรใหม่ ทาให้ มีปัญหาในการขึ ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ พลาสติกเพื่อให้ มีคุณภาพ และเมื่อพิจารณาเทคโนโลยีการผลิต เครื่ องจักรโดยผู้ผลิตใน
ประเทศ พบว่า ยังตามหลังผู้ผลิตจากต่างประเทศค่อนข้ างมาก ทังในด้
้ านประสิทธิภาพการทางาน
และความแม่นยาของระบบการทางานของเครื่ องจักร ทาให้ ผ้ ผู ลิตเครื่ องจักรฉี ดพลาสติกในประเทศ
เน้ นมาผลิตเครื่ องฉีดแปรรูปผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นหลัก เนื่องจากเป็ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เน้ นความ
ละเอียดและแม่นยาของตัวชิ ้นงานสูงเมื่อเทียบกับกลุม่ ผลิตภัณฑ์อปุ กรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
กลุ่มยานยนต์และชิ ้นส่วน และยังเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการกาลังและขนาดเครื่ องไม่สงู มากนัก ซึ่ง
เครื่ องจักรที่ผลิตในประเทศจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 50 – 350 ตัน เป็ นขนาดที่รองรับผลิตภัณฑ์ใน
กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์ได้ ดี
เครื่ องจักรเป่ าพลาสติก (Blow Moulding)
ผู้ประกอบการแปรรู ปผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทยที่มีการใช้ กระบวนการเป่ า
ขวดพลาสติกนิยมใช้ เครื่ องเป่ าที่ผลิตจากประเทศอิตาลี เยอรมนี และประเทศไทย ซึ่งผู้ผลิตเครื่ องจักร
ในประเทศสามารถสร้ างเครื่ องให้ มีประสิทธิภาพสูงและเป็ นที่ยอมรับอยู่ในระดับสากลได้ โดยเครื่ อง
เป่ าขวดพลาสติกจะแบ่งเป็ น 2 ชนิด ได้ แก่
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1) เครื่ อ งเป่ าพลาสติ ก แบบ Extrusion Blow Moulding โดยเครื่ อ งเป่ าพลาสติ ก
ประเภทนี ้ จะเป็ นการอัดรี ดพลาสติกออกมาเป็ นท่อกลวง เรี ยกว่า พาริ สนั (Parison) และจะมีแม่พิมพ์
มาประกบพร้ อมใบมี ดตัด เพื่อทาการเป่ าให้ กลายเป็ นภาชนะกลวง ซึ่งปั จจุบนั มีการใช้ เครื่ องจักร
ประเภทนี ้น้ อยลงในกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม เนื่องจากขวดที่ได้ จากกระบวนการนีจ้ ะเป็ นขวด PE ที่มี
ลักษณะขาว ขุ่น แต่ผ้ บู ริ โภคส่วนใหญ่นิยมใช้ ขวด PET ที่มีลกั ษณะใสมากกว่า แต่ในกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์
อื่นๆ เช่น ภาชนะบรรจุสารที่ต้องการสมบัติเฉพาะ มีความจาเป็ นที่ต้องออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ ให้ มีผิว
หลายชัน้ ซึง่ ปัจจุบนั ผู้ผลิตเครื่ องจักรในไทยสามารถผลิตเครื่ องจักรประเภทอัดรี ดร่วม (Co-Extrusion)
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการขึ น้ รู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี ชัน้ ผิ ว ได้ ม ากถึ ง 6 ชัน้ และหากคานึ ง ถึ ง ขนาด
ของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ปั จจุบนั ก็มีผ้ ผู ลิตที่สามารถทาให้ เครื่ องจักรมีประสิทธิภาพในการผลิตชิ ้นงานให้ มี
ขนาดจุได้ ถึง 60 ลิตร นอกจากนี ้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่ องจักรด้ วยการติดตังชุ
้ ดติดฉลาก
ในแม่พิมพ์ (In-mould Labeling) ระบบเส้ นโปร่งบอกปริ มาตรบรรจุ และยังมีระบบตัดเศษอัตโนมัติอีก
ด้ วย

รูปที่ 2.21 ตัวอย่างบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ได้ จากเครื่ องจักรที่ใช้ กระบวนการอัดรี ดร่วม
2) เครื่ องเป่ าพลาสติกแบบ Injection Blow Moulding โดยเครื่ องเป่ าประเภทนี ้ จะ
เป็ นการฉี ดหลอดพลาสติกที่เรี ยกว่า พรี ฟอร์ ม (Preform) ขึ ้นมา ก่อนจะนามาเป่ าเป็ นภาชนะกลวงที่
เครื่ องเป่ า ซึ่งผู้ผลิตเครื่ องจักรในปั จจุบนั สามารถผลิตเครื่ องจักรที่รวมเทคโนโลยี 2 ขันตอนไว้
้
ด้วยกัน
คือ การนาเครื่ องฉีดและเป่ ามารวมกันในกระบวนการเดียวกัน ทาให้ มีความเร็วในการผลิตที่สงู ขึ ้น และ
ยังมีการออกแบบให้ สามารถผลิตได้ ครัง้ ละมากกว่า 1 ขวด โดยปริ มาณของขวดที่เป่ าได้ ในแต่ละครัง้
จะขึ ้นอยูก่ บั ปริมาตรของขวด
เครื่ องจักรเป่ าถุงพลาสติก (Blown Film Extruder)
เป็ นกระบวนการผลิตโดยใช้ เครื่ องอัดรี ดพลาสติกรี ดพลาสติกออกมาก่อนจะเชื่อมต่อ
กับ ส่ว นที่ ท าการเป่ าลมเข้ า ไปเป็ น ถุง ปั จ จุบัน มี ผ้ ูผ ลิ ต เครื่ อ งจัก รในประเทศไทยที่ ส ามารถผลิ ต
เครื่ องจักรที่มี ศกั ยภาพในการเป่ าฟิ ล์มได้ มากถึง 9 ชันโดยใช้
้
กระบวนการอัดรี ดร่ วม (Co-Extrusion
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Blowing) โดยสามารถนาเทคโนโลยีจากกระบวนการดังกล่าวนี ้ไปประยุกต์ใช้ ทงในด้
ั ้ านการปรับปรุง
สมบัติตา่ งๆ ของถุง โดยใช้ พลาสติก หรื อการคอมพาวน์ตา่ งชนิดกันในแต่ละชัน้ เพื่อสมบัติเฉพาะด้ าน
หรื อเพื่อเป็ นการลดต้ นทุนการผลิต โดยการผลิตถุงจากเม็ดพลาสติกรี ไซเคิลที่ชนด้
ั ้ านในร่ วมกับเม็ด
พลาสติกใหม่ที่ชนด้
ั ้ านนอก

รูปที่ 2.22 เครื่ องจักรเป่ าถุงพลาสติกที่ใช้ กระบวนการอัดรี ดร่วมในการเป่ าถุง 3 ชัน้
เครื่ องจักรรี ดแผ่นพลาสติก
เทคโนโลยีที่ผ้ ูประกอบการแปรรู ปผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้ ในการรี ดแผ่นพลาสติกส่วน
ใหญ่ใช้ ในการผลิต จะเป็ นการผลิตแผ่นพลาสติกแบบชันเดี
้ ยว ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีมีมานาน และไม่มีการ
ลงทุนเครื่ องจักรใหม่ เนื่องจากการขึน้ รู ปแผ่นพลาสติกแบบหลายชัน้ จาเป็ นจะต้ องใช้ ทักษะและผู้
ชานาญที่มีประสบการณ์สงู เพื่อไม่ให้ เกิดความสูญเสียในการผลิต แผ่นพลาสติกหนาทาให้ ยากต่อการ
ผลิ ต ขึ น้ รู ป ทางด้ า นของผู้ผ ลิ ต เครื่ อ งจัก รในไทย สามารถผลิ ต เครื่ อ งจัก รรี ด แผ่ น พลาสติ ก ที่ มี
ประสิทธิภาพในการผลิตแผ่นพลาสติกได้ 3 – 5 ชันแล้
้ วในปัจจุบนั
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รูปที่ 2.23 สายการผลิตของเครื่ องจักรรี ดแผ่นพลาสติกแบบ 5 ชัน้
2.5.3.3 กลุม่ ลูกค้ าหรื อตลาดหลักในปัจจุบนั
จากการสัมภาษณ์ผ้ ตู วั แทนผู้ประกอบการเครื่ องจักรอุตสาหกรรมแปรรู ปผลิตภัณฑ์
พลาสติก พบว่า เครื่ องจักรที่ ผ ลิ ตในประเทศส่วนใหญ่ มี เทคโนโลยี ประสิทธิ ภ าพ และขนาดของ
เครื่ องจักรที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์ มากที่สดุ เนื่องจากเครื่ องจักรที่ผลิตได้
มีเทคโนโลยี ประสิทธิภาพและขนาดของเครื่ องอยู่ในระดับกลาง ดังนันกลุ
้ ่มลูกค้ าหรื อตลาดหลักของ
ผู้ประกอบการเครื่ องจักรในประเทศจึง เป็ นกลุ่ม ผู้แปรรู ปผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ พ ลาสติก และเมื่ อ
พิจารณาตลาดโดยแบ่ง เป็ นตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ พบว่า สัดส่วนการส่ง ออกไป
จ าหน่ายในตลาดต่างประเทศมี ม ากกว่าตลาดในประเทศมากถึง ร้ อยละ 60:40 – 70:30 โดยกลุ่ม
ประเทศที่ถือเป็ นตลาดหลัก ได้ แก่ กลุม่ CLVM (กัมพูชา ลาว เวียดนามและพม่า) และประเทศอื่นๆ ใน
กลุม่ AEC เป็ นต้ น
2.5.3.4 กลยุทธ์ทางการตลาด และทิศทาง/แผนการขยายกลุม่ ตลาดในอนาคต
ปั จจุบนั ผู้ประกอบการเครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกเป็ นผู้เข้ าหากลุ่ม ลูก ค้ าใน
ประเทศด้ วยตัวเอง และสาหรับลูกค้ าต่างประเทศจะมีการติดต่อผ่านเอเจนซี่หรื อตัวแทนจาหน่ายในแต่
ละประเทศ โดยมีการจัดแสดงเครื่ องจักรในงานแสดงสินค้ าเครื่ องจักรต่างประเทศเป็ นประจาทุกปี แต่
งานแสดงเครื่ องจักรในไทยยังไม่เป็ นที่นิยมมากนัก มีผ้ เู ข้ าชมค่อนข้ างน้ อย ประกอบกับต้ นทุนในการ
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จัดแสดงค่อนข้ างสูง จึงไม่ค้ มุ ทุนในการนาเครื่ องจักรไปจัดแสดง และเมื่อพิจารณาทิศทางหรื อแผนการ
ขยายกลุม่ ตลาดของผู้ประกอบการ มีแผนการในการบุกตลาดในกลุม่ ประเทศใหม่ๆ ได้ แก่ กลุม่ ประเทศ
เอเชียตะวันออกกลาง อิหร่าน รวมถึงแอฟริ กากลาง เนื่องจากตลาด AEC ซึ่งเป็ นตลาดหลักกาลังถูก
เครื่ องจักรจากประเทศจีนเข้ ามาเป็ นคูแ่ ข่งคนสาคัญ ซึง่ เครื่ องจักรจากจีนสามารถแข่งขันทางด้ านราคา
ได้ ดีกว่า ทาราคาถูกกว่าเครื่ องจักรไทยได้ มากถึงประมาณ 2.5 เท่า

2.6

แนวโน้ มตลำดในอนำคต
2.6.1 แนวโน้ มตำมรู ปแบบบรรจุภัณฑ์ ในอนำคต

แนวโน้ มทางด้ านเทคโนโลยีของเครื่ องจักรแปรรูปบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
การพัฒ นาตัวรู ปแบบของบรรจุภัณ ฑ์ ตามความต้ องการของผู้บริ โภค ซึ่ง แนวโน้ ม ของบรรจุภัณฑ์
พลาสติก มีดงั นี ้
1) กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
- บรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging)
- บรรจุภณ
ั ฑ์แบบบริ โภคครัง้ เดียว (Single-serve Packs)
- บรรจุภณ
ั ฑ์แอคทีฟ (Active Packaging: AP)
ซึ่ง บรรจุภัณ ฑ์ เหล่านี ้ หากเป็ นรู ปแบบถุง หรื อฟิ ล์ ม อาจต้ องประกอบไปด้ วยฟิ ล์ มหลายชัน้
ประกอบกัน โดยฟิ ล์มแต่ละชันขึ
้ ้นรูปจากเม็ดพลาสติกที่ มีสมบัติแตกต่างกันไป ในการผลิตจึงต้ องการ
เครื่ องจักรที่สามารถอัดรี ดฟิ ล์มได้ หลายชันในผลิ
้
ตภัณฑ์ชิ ้นเดียว
2) กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม
- เปลี่ยนจากขวดแก้ วเป็ นขวด PET
บรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทขวด PET มีลกั ษณะใส จึงเป็ นที่นิยมใช้ งานมากกว่าขวดพลาสติกชนิดอื่น
และมีแนวโน้ มการใช้ งานเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ โดยเน้ นไปที่การออกแบบขวดให้ มีลกั ษณะบางลง เพื่อให้ ใช้
เนื ้อพลาสติกปริ มาณน้ อย และยังมีแนวโน้ มในการนาเม็ดพลาสติกชีวภาพมาผลิตอีกด้ วย ซึ่งผู้ผลิต
เครื่ องจักรเป่ าขวดในประเทศมีศกั ยภาพเพียงพอในการผลิตขวด PET ได้ ตรงตามความต้ องการของ
ตลาดในปั จ จุบัน แต่แนวโน้ ม ที่ อาจมี ความต้ องการผลิ ตขวด PET จากพลาสติกชี วภาพนัน้ ผู้ผลิต
อาจจะต้ องพัฒนาประสิทธิภาพและเทคโนโลยีของเครื่ องจักรเพื่อให้ รองรับความต้ องการในอนาคต
3) กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์ Home Care/Personal Care/Cosmetic
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- ขวดปั๊มและถุงผลิตภัณฑ์รีฟิวส์
ผู้บริโภคบรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับครัวเรื อนในปัจจุบนั นิยมใช้ ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของขวดปั๊มและถุง
เติมหรื อรี ฟิวส์มากขึ ้น โดยผลิตภัณฑ์ที่นามาบรรจุก็มีหลากหลายชนิด ในส่วนของชนิดที่เป็ นสารเคมี
หรื อตัวยาบางตัว ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีสมบัติเฉพาะต่างๆ นัน้ อาจต้ องการบรรจุภัณฑ์ที่มีผิวหลาย
ชัน้ จึง ต้ องการเครื่ อ งจักรฉี ด หรื อ เป่ าพลาสติก ที่ ส ามารถขึน้ รู ป บรรจุภัณฑ์ หลายชัน้ ได้ ต ามความ
ต้ องการ
4) บรรจุภณ
ั ฑ์รักษาสิ่งแวดล้ อม
- บรรจุภณ
ั ฑ์ Eco Design
กระแสการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมด้ วยการใช้ พลาสติกชีวภาพทยอยเพิ่มสูงขึ ้นในหลายๆ ประเทศ
ถึงแม้ ในประเทศไทยยังไม่เป็ นที่นิยมมากนัก แต่ในตลาดต่างประเทศ เช่น ยุโรปและอเมริ กา บรรจุ
ภัณฑ์ประเภทนี ้กาลังได้ รับกระแสความนิยมเป็ นอย่างมาก ทางภาครัฐและเอกชนของไทยเองก็กาลังมี
การขับเคลื่อนในการส่งเสริ มอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเพื่อให้ เกิดการผลิต และใช้ งานในประเทศ
อย่างแพร่หลาย ซึง่ ในอนาคตหากผู้บริ โภคเห็นความสาคัญและหันมาใช้ ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพกัน
มากขึ ้น การผลิตหรื อปรับปรุ งประสิทธิภาพของเครื่ องจักรเพื่อให้ รองรับ กระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
จากเม็ดพลาสติกชีวภาพจะสามารถเข้ ามาตีตลาดในส่วนนี ้ได้

รูปที่ 2.24 ผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชีวภาพที่มีการผลิตในประเทศไทย
2.6.2 แนวโน้ มทำงกำรตลำด
ทิศทางการทาตลาดของเครื่ องจักรที่ผ้ ผู ลิตนามาเป็ นจุดขายในการนาเสนอสู่ผ้ ูประกอบการ
ในช่วงนี ้ ส่วนใหญ่ม่งุ เน้ นไปที่การออกแบบเครื่ องจักรให้ มีระบบการทางานที่เน้ นความสะดวก รวดเร็ ว
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โดยการลดขัน้ ตอนการผลิตให้ น้อยลง โดยรวมหลายๆ ขัน้ ตอนไว้ ในเครื่ องเดียวกัน เช่น การติด /ทา
ลวดลายบนบรรจุภณ
ั ฑ์ จากที่เคยใช้ วิธีฉีดบรรจุภณ
ั ฑ์ออกมาก่อน แล้ วค่อยนามาเคลือบติดฟิ ล์มตัวบน
ผิวด้ านนอก ก็เปลี่ยนมาใช้ การออกแบบระบบให้ มีการนาฟิ ล์มทาลวดลายบนผิวผลิตภัณฑ์เข้ าไปไว้ ใน
แม่พิมพ์ก่อนที่แม่พิมพ์จะปิ ดเพื่อทาการฉีดเนื ้อพลาสติกเป็ นผลิตภัณฑ์ เรี ยกว่ากระบวนการ In-mould
Labeling ทาให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายบนผิว ที่เป็ นเนื ้อเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ ไม่มีการแยกชัน้ ทาให้
เกิ ด ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี ค วามสวยงามยิ่ ง ขึน้ การลดจ านวนแรงงานที่ ต้ อ งใช้ ใ นสายการผลิ ต โดยการ
ออกแบบระบบการทางานให้ มีการใช้ ระบบแขนกลเข้ ามาช่วยในขันตอนต่
้
างๆ ทดแทนการใช้ แรงงาน
และที่เด่นชัดที่สดุ ที่หลายๆ แบรนด์นามาเป็ นจุดขาย คือ การลดการใช้ พลังงานของเครื่ องจักร โดยการ
ออกแบบระบบการทางานให้ มีการใช้ พลังงาน ซึ่งค่อนข้ างได้ รับความสนใจจากผู้ประกอบการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างมาก

รูปที่ 2.25 เครื่ องจักรฉีดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากกระบวนการฉีดแบบ In-mould Labeling
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รูปที่ 2.26 เครื่ องจักรที่มีการติดตังระบบแขนกลช่
้
วยทางานเพื่อทดแทนการใช้ แรงงาน
2.6.3 แนวโน้ มทำงด้ ำนเทคโนโลยี
ระบบการทางานของเครื่ องจักรที่ มี อยู่ในปั จ จุบันส่วนใหญ่ ใช้ ระบบไฮดรอลิ ก (Hydraulic
System) ในการขับเคลื่อนมอเตอร์ เพื่อให้ เกิดการทางานของสกรู ในการบดและหลอดเม็ดพลาสติกให้
กลายเป็ นของไหล ซึ่งในขณะนี ม้ ีผ้ ผู ลิตต่างชาติบางแบรนด์ที่มีการพัฒนาระบบเครื่ องจักรพลาสติก
จากการใช้ ระบบไฮดรอลิกเปลี่ยนเป็ นระบบไฟฟ้า (Electric System) ซึง่ มีข้อดีกว่าในเรื่ องความสะอาด
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการผลิต และที่ สาคัญคือ มีการเปรี ยบเทียบต้ นทุนการผลิต
ต่อชั่วโมงด้ วยเครื่ องจักรขนาดเท่ากันระหว่างเครื่ องระบบไฮดรอลิก และเครื่ องระบบไฟฟ้า พบว่า
เครื่ องจักรที่ใช้ ระบบไฟฟ้าสามารถลดต้ นทุนการผลิตต่อชัว่ โมงให้ กบั ผู้ประกอบการแปรรูปได้ มากกว่า
ถึง 3 เท่า
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บทที่ 3
กำรวิเครำะห์ สถำนภำพกำรประกอบธุรกิจในกลุ่มเครื่ องจักรอุตสำหกรรม
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ พลำสติก
3.1

กำรวิเครำะห์ SWOT ในกำรประกอบธุรกิจในกลุ่มเครื่ องจักรอุตสำหกรรม
ผลิตบรรจุภัณฑ์ พลำสติก
3.1.1 วิเครำะห์ ปัจจัยภำยในของกำรประกอบธุรกิจเครื่องจักรอุตสำหกรรมผลิต
บรรจุภัณฑ์ พลำสติก

การวิ เคราะห์ ปั จจัยภายในของการประกอบธุ รกิ จเครื่ องจักรอุตสาหกรรมผลิ ตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกของประเทศไทย คือ การวิเคราะห์จดุ แข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการประกอบ
ธุรกิจเครื่ องจักรผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 การวิเ คราะห์ ปัจ จัยภายในของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรผลิตบรรจุภัณฑ์ พ ลาสติกของ
ประเทศไทย
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
S1. มี ผ้ ู ประกอบการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ รรจุ W1. ประสิทธิภาพของเครื่ องจักรที่ผลิตได้ อยู่ใน
ภัณ ฑ์ พ ลาสติกในประเทศเป็ นกลุ่ม ตลาด
ระดับปานกลาง ยังไม่รองรับงานที่มีความ
หลักของอุตสาหกรรมพลาสติก และมีขนาด
ละเอียดหรื อซับซ้ อนในระดับสูง
ค่อนข้ างใหญ่
W2. ต้ องพึ่ ง พาวั ต ถุ ดิ บ และอุ ป กรณ์ ร ะบบ
S2. ไม่มีอุปสรรคในด้ านการสื่อสารทาให้ เข้ าถึง
ควบคุม น าเข้ าจากต่ า งประเทศเป็ นส่ ว น
กลุม่ ผู้ใช้ ในประเทศได้ ง่าย
ใหญ่
S3. มีความยืดหยุ่นในการออกแบบเครื่ องจักร W3. ศั ก ยภาพในการวิ จั ย และพั ฒ นายั ง ไม่
ให้ เหมาะสมตามความต้ องการของผู้ใช้
เพียงพอ
W4. ขาดการเชื่ อมโยงระหว่างการทาวิจัย ของ
ภาคการศึก ษามาสู่ภ าคอุต สาหกรรมการ
ผลิตจริง
W5. ขาดแรงงานมีฝีมือรุ่นใหม่ๆ
W6. เครื่ องจักรยังไม่สามารถรองรับการแปรรู ป
พลาสติกกลุม่ อื่นนอกจาก Commodity
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จุดอ่อน (Weakness)
W7. ขาดนโยบายช่วยเหลือที่ชดั เจนและต่อเนื่อง
จากภาครัฐ

3.1.2 กำรวิเครำะห์ ปัจจัยภำยนอกของกำรประกอบธุรกิจเครื่องจักรอุตสำหกรรม
ผลิตบรรจุภัณฑ์ พลำสติก
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของการประกอบธุรกิจเครื่ องจักรอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติก ของประเทศไทย คื อ การวิ เ คราะห์ โ อกาส (Opportunity) และภัย คุก คามหรื อ อุป สรรค
(Threat) จากภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่ องจักรผลิตบรรจุภัณฑ์ พลาสติกของ
ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังแสดงใน ตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของอุตสาหกรรมเครื่ องจักรผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ของ
ประเทศไทย
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
O1. การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาให้ T1. การแข่ ง ขัน ทางด้ า นราคาเครื่ อ งจัก รจาก
ตลาดอุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ใหญ่ ขึ น้
ต่างประเทศอย่าง จีนและไต้ หวัน ที่มีราคา
โดยเฉพาะกลุ่ม บรรจุภัณ ฑ์ เมื่ อมี ผ้ ูลงทุน
ถูกกว่า
เพิ่มขึ ้น โอกาสการขยายตัวของเครื่ องจักร T2. การแข่ง ขัน ทางด้ า นเทคโนโลยี เ ครื่ อ งจัก ร
จึงมีแนวโน้ มที่ดีตามไปด้ วย
จากต่า งประเทศ โดยประเทศที่ เ ป็ น ผู้น า
O2. แนวโน้ ม บรรจุภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ หัน มาใช้ วัส ดุ
ทางด้ านเทคโนโลยีอย่างญี่ปนุ่ และเยอรมนี
ประเภทพลาสติกมากขึ ้น
T3. ข้ อตกลงการค้ าระหว่างประเทศที่ส่วนใหญ่
O3. การส่งเสริ มอุตสาหกรรมพลาสติกชี วภาพ
เอื ้อประโยชน์ในการยกเว้ นภาษี อากรขาเข้ า
เป็ นโอกาสให้ เ กิ ด การลงทุน ในกลุ่ม บรรจุ
สาหรับเครื่ องจักรประเภทนี ้จากต่างประเทศ
ภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในประเทศมากขึ ้น T4. ผู้แปรรู ปผลิตภัณฑ์พ ลาสติกในประเทศยัง
O4. การพัฒนาของเทคโนโลยีเครื่ องจักรเป็ นไป
เปิ ดโอกาสให้ เครื่ องจั ก รที่ ผ ลิ ต จากใน
อย่ า งช้ า ๆ ท าให้ ผ้ ูผ ลิ ต ของไทยมี โ อกาส
ประเทศค่อนข้ างน้ อย
พัฒ นาเครื่ อ งจัก รให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ T5. ภาวะเศรษฐกิ จ ที่ ยัง ผัน ผวนส่ ง ผลต่อ การ
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ เ ค รื่ อ ง จั ก ร
ลงทุน ของผู้ป ระกอบการ ท าให้ ย อดขาย
ต่างประเทศ
เครื่ องจักรชะลอตัวลงตาม
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โอกาส (Opportunity)
O5. ภาวะเศรษฐกิ จ ทรุ ด ตัว ของทางฝั่ ง ยุ โ รป
ส่งผลให้ ผ้ ผู ลิตเครื่ องจักรในยุโรปหลายราย
ปิ ด ตัว ลง เป็ น โอกาสให้ ผ้ ูผ ลิ ต ทางเอเชี ย
รวมถึงไทย สามารถเข้ าไปแข่งขันได้ มากขึ ้น

รายงานฉบับสมบูรณ์

อุปสรรค (Threat)

3.1.3 กำรวิเครำะห์ SWOT โดยเปรี ยบเทียบตำมประเทศผู้ผลิตเครื่ องจักร
นอกจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปั จจัยภายนอกของการประกอบธุรกิจเครื่ องจักรใน
ด้ านของผู้ ผลิ ต เครื่ อ งจั ก รแล้ ว การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ต่ า งๆ ผ่ า นมุ ม มองของกลุ่ ม ผู้ ใช้ งานหรื อ
ผู้ประกอบการแปรรู ป ผลิ ตภัณ ฑ์ พ ลาสติกก็ เป็ นส่วนสาคัญเช่นกัน เพราะเป็ นกลุ่ม ที่ สะท้ อนความ
ต้ องการหลักและเป็ นกลุม่ เป้าหมาย เป็ นตลาดหลักของผู้ผลิตเครื่ องจักร
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ตารางที่ 3.3 การวิเคราะห์ SWOT เครื่ องจักรแปรรู ปพลาสติกจากประเทศผู้ผลิตต่างๆ ในมุมมองของผู้ใช้ จากรายงานสารวจเครื่ องจักรอุตสาหกรรมพลาสติกโดย
สถาบันพลาสติก
ประเทศผู้ผลิต
S
W
O
T
ญี่ปนุ่
- มีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่ องจักร - คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการ - มี ฐ านลู ก ค้ าที่ เ ป็ นบริ ษั ท ญี่ ปุ่ น - มี ก ารแข่ ง ขั น ทางด้ า นราคาที่
และกระบวนการผลิตอย่างรวดเร็ ว
ทางานของเครื่ องจักรยังด้ อยกว่า
ค่ อ น ข้ า ง เ ย อ ะ โ ด ย เ ฉ พ า ะ
ค่ อ นข้ างสู ง ส าหรั บ เครื่ องจั ก ร
- มีตวั แทนจาหน่ายในประเทศไทย
เมื่ อ เที ย บกับ ประเทศผู้ผลิตทาง
เครื่ อ งจั ก รฉี ด พลาสติ ก ส าหรั บ
ประเภทเดี ย วกั น เช่ น NISSEI
เยอะ และเข้ าถึงผู้ใช้ โดยตรง
ฝั่งยุโรป
กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นอุต สาหกรรม
Toshiba Sumitomo Mitsubishi
- บริ การหลังการขายสะดวก รวดเร็ ว
ยานยนต์
JSW Fanuc และ Hitashi
และดี เ ยี่ ย ม (บางกรณี ส ามารถ
- สามารถจาหน่ายและให้ บริ การใน - ต้ องแข่ ง ขั น ทางด้ านราคากั บ
เ ป ลี่ ย น อ ะ ไ ห ล่ ไ ด้ ภ า ย ใ น 1
ปริ มาณมากโดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ย
เครื่ อ งจั ก รจากประเทศจี น และ
สัปดาห์)
ดาเนินงานทีถ่ กู ลง
ไต้ หวัน
จีนและไต้ หวัน - เครื่ องจักรราคาถูกกว่าที่ผลิตจาก - คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพการ - เจาะตลาดกลุม่ ผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ - ผู้ป ระกอบการแปรรู ป ผลิต ภัณ ฑ์
ประเทศอื่นๆ
ทางานของเครื่ องจักรยังด้ อยกว่า
พลาสติก ซึ่งเป็ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่
พลาสติ ก ขาดความมั่น ใจในการ
- มีตวั แทนจาหน่ายในประเทศไทย
เมื่ อ เที ย บกับ ประเทศผู้ผลิตทาง
มีสดั ส่วนผู้ประกอบการสูงที่สดุ ได้
เลือกใช้ งานเครื่ องจักรจากจีนและ
เยอะ เนื่องจากราคาขายถูก ทาให้
ฝั่งยุโรป และประเทศญี่ปนุ่
เนื่องจากกระบวนการที่ใช้ แปรรูป
ไต้ หวัน เนื่องจากประสิทธิ ภาพต่า
ขายได้ ง่าย
- อายุการใช้ งานสันกว่
้ าเครื่ องจักร
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทบรรจุ ภั ณ ฑ์
และต้ องซ่อมบารุงบ่อย
- มีโปรโมชัน่ จูงใจสาหรับผู้เริ่ มลงทุน
จากยุโรปและญี่ ปุ่น และต้ องทา
บางอย่าง เช่น การอัดรี ด และการ
ใหม่ เช่ น การท าสัญ ญาเช่ า ซื อ้
การบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจัก รบ่ อ ย
เป่ าพลาสติ ก ไม่ จ าเป็ นต้ อ งใช้
เครื่ องจักรดอกเบี ้ย 0%
กว่า
เครื่ อ งจักรที่ มีป ระสิท ธิ ภาพและ
- มีการแสดงสินค้ าในงานจัดแสดง
ความแม่นยาสูง
สินค้ าเครื่ องจักรค่อนข้ างเยอะ
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ประเทศผู้ผลิต
S
เยอรมนี
- เครื่ องจักรมีคณ
ุ ภาพ ประสิทธิภาพ
และความแม่นยาสูง
- บริ การหลังการขายดี การบริ การ
เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ทั ้ง ร า ค า แ ล ะ
ระยะเวลาการให้ บริ การ
- มีฐานลูกค้ าค่อนข้ างเยอะ เพราะ
ได้ รั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ เนื่ อ งจาก
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ มานาน สามารถสั่ง
สินค้ าซ ้าได้ ง่าย
ไทย
- เครื่ องจักรราคาถูกกว่าที่ผลิตจาก
ประเทศทางฝั่ งยุโรป และประเทศ
ญี่ปนุ่
- สามารถเข้ าถึ ง หรื อ อธิ บ ายแก่
ผู้ใช้ งานที่เป็ นผู้ประกอบการแปร
รูปพลาสติกของคนไทยได้ ง่าย

รายงานฉบับสมบูรณ์

W

-

-

-

O
T
ราคาสูง
- ไ ด้ รั บ ค ว า ม มั่ น ใ จ จ า ก ผู้ ใ ช้ - ต้ องแข่ ง ขั น ทางด้ านราคากั บ
มี ตั ว แทนจ าหน่ า ยในไทยน้ อย
ค่ อ น ข้ า ง สู ง (Brand Loyalty)
เครื่ อ งจั ก รจากประเทศจี น และ
และบางครัง้ ต้ องใช้ เวลารออะไหล่ เนื่ อ งจากสิ น ค้ า เครื่ อ งจัก รจาก
ไต้ ห วัน ค่ อ นข้ า งสูง ราคาขายสูง
นานเมื่อเทียบกับเครื่ องจักรจาก
ผู้ ผ ลิ ต ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ ร ม นี ใ ห้
กว่า 2 – 4 เท่า
ประเทศญี่ปนุ่
ประสิทธิภาพการทางานที่ดีเยี่ยม
และมีบริ การหลังการขายที่ดี
- ประสบความสาเร็ จในตลาดกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่
ต้ องการเทคโนโลยีการผลิตขันสู
้ ง
คุณภาพ ประสิทธิภาพและความ - สามารถทาตลาดกลุม่ ผู้ผลิตบรรจุ - ขาดความเชื่ อ มั่น จากผู้ใ ช้ ใ นการ
แม่นยาของเครื่ องจักรยังด้ อยกว่า
ภัณฑ์พลาสติกที่ไม่จาเป็ นต้ องใช้
เลื อ กใช้ งานเครื่ อ งจั ก รของไทย
ของประเทศฝั่ ง ยุโ รปและญี่ ปุ่ น
เครื่ อ งจักรที่ มีป ระสิท ธิ ภาพและ
เนื่ อ งจากประสิทธิ ภาพไม่สูงและ
แต่ ดี ก ว่ า ของประเทศจี น และ
ความแม่นยาสูงมากได้
ต้ องมีการซ่อมบารุงบ่อย
ไต้ หวัน
อายุการใช้ งานสันกว่
้ าเครื่ องจักร
จากยุโรปและญี่ ปุ่น และต้ องทา
การบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจัก รบ่ อ ย
กว่า
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3.2

รายงานฉบับสมบูรณ์

กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix ในกำรประกอบธุรกิจในกลุ่มเครื่ องจักร
อุตสำหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ พลำสติก

การวิเคราะห์ TOWS matrix เป็ นการนาข้ อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปั จจัยภายนอกที่
ได้ จากการวิเคราะห์ SWOT มาดาเนินการกาหนดแนวทางการดาเนินงานรองรับปั จจัยดังกล่าวให้
เหมาะสม โดยมีแนวทางการดาเนินงาน 4 ด้ าน ดังนี ้
1. กลยุทธ์ S-O (Strength-Opportunity) เป็ นกลยุทธ์ ที่พิจ ารณาการนาจุดแข็ง จากภายใน
ผนวกเข้ ากับโอกาสจากภายนอก เพื่ อกาหนดแนวทางการใช้ สอยจุดแข็ง และโอกาสที่ มี อยู่ให้ เกิด
ประโยชน์ให้ มากที่สดุ
2. กลยุทธ์ W-O (Weakness-Opportunity) เป็ นกลยุทธ์ที่พิจารณาการลดจุดอ่อนจากภายใน
เพื่อนาโอกาสจากภายนอกมาพัฒนาให้ เกิดประโยชน์ หรื อพัฒนาจุดอ่อนที่มีอยูใ่ ห้ กลายเป็ นจุดแข็ง
3. กลยุทธ์ S-T (Strength-Threat) เป็ นกลยุทธ์ที่พิจารณาการนาจุดแข็งจากภายในไปลดทอน
หรื อ ป้อ งกัน ปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึน้ เนื่ อ งจากภัย คุก คามจากภายนอก หรื อ เปลี่ ย นภัย คุก คามนัน้ ให้
กลายเป็ นโอกาส
4. กลยุทธ์ W-T (Weakness-Threat) เป็ นกลยุทธ์ที่กาหนดเพื่อรองรับ จากัด หรื อลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ ้นเนื่องจากจุดอ่อนจากภายในและภัยคุกคามจากภายนอก
กลยุทธ์ ของการส่งเสริ ม การประกอบธุรกิจในกลุ่มเครื่ องจักรอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกของประเทศไทยที่ได้ จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix แสดงข้ อมูลดัง ตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 การวิเคราะห์ TOWS Matrix ของการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในกลุม่ เครื่ องจักรอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกของประเทศไทย
จุดแข็ง (Strength: S)
จุดอ่อน (Weakness: W)
- ราคาเครื่ อ งจัก รถูก กว่า จากประเทศทางฝั่ ง ยุโ รป และ
- ประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ผลิตได้ อยูใ่ นระดับปานกลาง ยัง
ประเทศญี่ปนุ่
ไม่รองรับงานที่มีความละเอียดหรือซับซ้ อนในระดับสูง
- มีผ้ ปู ระกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกใน
- ต้ อ งพึ่ ง พาวัต ถุดิ บ และอุป กรณ์ ร ะบบควบคุม น าเข้ า จาก
ประเทศเป็ นกลุม่ ตลาดหลัก และมีขนาดค่อนข้ างใหญ่
ต่างประเทศ
- ศักยภาพในการวิจยั และพัฒนายังไม่เพียงพอ
- ขาดการเชื่อมโยงระหว่างการทาวิจยั ของภาคการศึกษามาสู่
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจริง
- ผู้แ ปรรู ป ผลิต ภัณ ฑ์ พลาสติ กยังเปิ ด โอกาสให้ แ ละให้ ค วาม
เชื่อมัน่ กับเครื่องจักรที่ผลิตในประเทศค่อนข้ างน้ อย
โอกาส (Opportunity: O)
กลยุทธ์ S-O
กลยุทธ์ W-O
- การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทาให้ ตลาดใหญ่ขึ ้น
1. ส่ ง เสริ ม ให้ ผ้ ู ผลิ ต เครื่ อ งจัก รในไทยรุ ก ตลาดต่ า งประเทศ 1. ส่งเสริ มให้ เกิดความเชื่อมโยงด้ านการวิจัยและพัฒนาจากภาค
- แนวโน้ มบรรจุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ หันมาใช้ วสั ดุประเภทพลาสติกมากขึ ้น
โดยเฉพาะตลาดอาเซียน
การศึกษามาสู่ภาคการผลิต โดยเฉพาะในการวิจัยและพัฒนา
- การส่งเสริ มอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเป็ นโอกาสให้ เกิดการ 2. เน้ นตลาดที่เป็ นกลุม่ ผู้ประกอบการแปรรูปบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
เครื่องจักรเพื่อให้ รองรับกับตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชีวภาพ
ลงทุนในกลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชีวภาพในประเทศมากขึ ้น
3. ส่งเสริ มให้ ผ้ ผู ลิตพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบรับกับการลงทุนใน 2. มีนโยบายส่งเสริ มให้ ผ้ ูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก
- สามารถทาตลาดกลุ่มผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่ไม่จาเป็ นต้ อง
กลุม่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชีวภาพ
หันมาเลือกใช้ เครื่องจักรแปรรูปพลาสติกที่ผลิตในประเทศ
ใช้ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยาสูงมากได้
- ผู้ผลิตฝั่งยุโรปปิ ดตัว เป็ นโอกาสให้ เข้ าไปแข่งขันได้ มากขึ ้น
อุปสรรค (Threat: T)
กลยุทธ์ S-T
กลยุทธ์ W-T
- การแข่งขันทางด้ านราคาเครื่องจักรจากประเทศจีนและไต้ หวัน ที่ 1. มีนโยบายหรื อมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้ ผ้ ผู ลิตเครื่ องจักรของ 1. หลีกเลี่ยงการลงทุนผลิตเครื่ องจักรที่ต้องนาไปใช้ ในการแปรรูป
มีราคาถูกกว่า
ไทยสามารถแข่งขันได้ ทางด้ านราคา
ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ ต้ องการประสิท ธิ ภาพและความแม่น ยาสูง อย่า ง
- การแข่งขันทางด้ านเทคโนโลยีเครื่ องจักรจากต่า งประเทศ โดย
กลุม่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และกลุม่ ยานยนต์และชิ ้นส่วน
ประเทศที่เป็ นผู้นาทางด้ านเทคโนโลยีอย่างญี่ปนและเยอรมนี
ุ่
- ข้ อตกลงการค้ าระหว่างประเทศที่ส่วนใหญ่เอือ้ ประโยชน์ในการ
ยกเว้ นภาษี อ ากรขาเข้ าส าหรั บ เครื่ อ งจั ก รประเภทนี จ้ าก
ต่างประเทศ
เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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บทที่ 4
แนวทำงกำรส่ งเสริมและพัฒนำกำรประกอบธุรกิจในกลุ่มเครื่องจักร
อุตสำหกรรมผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ พลำสติก
4.1

ปั ญหำและอุปสรรค

ปั ญ หาและอุป สรรคในการประกอบธุ รกิ จ เครื่ องจัก รอุตสาหกรรมผลิ ต บรรจุภัณ ฑ์ พ ลาสติ ก ของ
ผู้ประกอบการในปัจจุบนั สามารถแบ่งปั ญหาออกเป็ นด้ านต่างๆ ได้ ดังนี ้
4.1.1 ปั ญหำด้ ำนวัตถุดบิ
- ต้ นทุนวัตถุดิบมีราคาสูง เนื่องจากส่วนประกอบของเครื่ องจักรฯ บางประเภท ได้ แก่ ระบบ
ควบคุม ระบบการทางานและส่วนประกอบบางประเภท ผู้ผลิตในประเทศยังไม่สามารถผลิต
ได้ หรื อผลิตได้ แต่ยงั ไม่ได้ มาตรฐานสากลและขาดความสม่าเสมอด้ านคุณภาพ ทาให้ ผ้ ผู ลิต
เครื่ องจักรจาเป็ นต้ องนาเข้ าส่วนประกอบดังกล่าวจากต่างประเทศ โดยเฉพาะส่วนประกอบที่
ต้ องมีการเปลี่ยนทดแทนเมื่อมีการซ่อมบารุง ต้ องเป็ นสินค้ าที่มีวางจาหน่ายในตลาดสากล
เพื่อลูกค้ าจะได้ สามารถจัดหาและนามาเปลี่ยนได้ ง่าย
4.1.2 ปั ญหำด้ ำนนโยบำยภำครั ฐ
- ขันตอนและพิ
้
ธีการศุลกากรมีความยุ่งยากซับซ้ อน และไม่ชดั เจน ใช้ เวลาในการดาเนินการ
นาน ซึ่งเป็ นผลให้ บางครัง้ ไม่สามารถใช้ หรื อเข้ าถึงสิทธิประโยชน์บางประเภทที่ควรจะได้ รับ
เนื่องจากขาดความชัดเจน และการใช้ เวลาในการดาเนินงานที่คอ่ นข้ างนานทาให้ ได้ รับผลใน
เรื่ องค่าเงินที่ผนั ผวน
- การตีความสินค้ าตามพิกดั ศุลการกรของเจ้ าหน้ าที่ศลุ กากรไม่ชดั เจน
- การยกเว้ นภาษี ให้ แก่เครื่ องจักรจากจีนตามข้ อตกลงการค้ าระหว่างอาเซียน-จีน และญี่ ปนุ่
ตามข้ อตกลงการค้ าไทย-ญี่ ปนุ่ ทาให้ มีผ้ ูประกอบการในประเทศเสียเปรี ยบในการแข่งขัน
ค่อนข้ างมาก ทัง้ ในการแข่งขันด้ านราคากับเครื่ องจักรจากจีนที่มีราคาขายถูกกว่าประมาณ
2.5 เท่า และการแข่งขันทางด้ านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพกับเครื่ องจักรจากญี่ปนุ่
- นโยบายเพิ่ ม ค่ า แรงงานขัน้ ต่ า วัน ละ 300 บาทส่ ง ผลต่ อ ต้ นทุ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กอย่างมาก
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- รัฐบาลไม่มีนโยบายในการส่งเสริ มและสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล ที่มีความชัดเจน
เป็ นรูปธรรมและต่อเนื่อง ทังยั
้ งไม่เห็นความสาคัญของอุตสาหกรรมนี ้ แม้ วา่ ที่ผา่ นมาประเทศ
ไทยจะมีการขาดดุลการค้ าสินค้ ากลุม่ นี ้มาอย่างต่อเนื่อง
4.1.3 ปั ญหำด้ ำนแรงงำน
- ขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือรุ่ นใหม่ๆ โดยพบว่าแรงงานที่เพิ่งจบการศึกษามานันไม่
้ สามารถ
เริ่ มงานได้ ทันที ต้ องมาเรี ยนรู้ งานใหม่ทงั ้ หมดเนื่ องจากหลักสูตรที่ ศึกษาไม่ตรงกับ ความ
ต้ องการของโรงงานผู้ผลิตเครื่ องจักรฯ
- มีการเข้ า-ออกของแรงงานในอุตสาหกรรมสูง
4.1.4 ปั ญหำด้ ำนกำรตลำด
- ขาดความเชื่ อ มั่ น และการยอมรั บ สิ น ค้ าเครื่ องจั ก รที่ ผ ลิ ต ในประเทศ แม้ กระทั่ ง กั บ
ผู้ประกอบการของไทยด้ วยกันเอง
4.1.5 ปั ญหำด้ ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
- ผู้ประกอบการรายเล็กขาดศักยภาพในการวิจยั เนื่องจากไม่ให้ ความสาคัญกับงานวิจยั และ
พัฒนาแต่เน้ นการใช้ ประสบการณ์หรื อการลอกเลียนแบบนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้ า รวมทัง้
ยังขาดแคลนเงินทุนสนับสนุน
- นักวิจัยไม่ทราบปั ญหาที่แท้ จริ งของภาคเอกชน เนื่องจากการขาดความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานวิจยั กับภาคเอกชน ทาให้ งานวิจยั ที่สาเร็จออกมาเป็ นรูปธรรมมีน้อย
- ขาดหน่วยงานที่จะเข้ ามาช่วยดูและในการทาวิจยั และพัฒนาจากภาครัฐเพื่อเป็ นส่วนกลาง
ในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลในประเทศ

4.2

ข้ อเสนอแนะ และมำตรกำรสนับสนุนที่ต้องกำรจำกภำครั ฐ

จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกและการวิเคราะห์กลยุทธการส่งเสริมการดาเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการเครื่ องจักรเพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ สามารถเติบโต
และแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ ตลอดจนสามารถผลิตเพื่อทดแทนการนาเข้ าและเพิ่มการส่งออกไปตลาดโลก
มีข้อเสนอแนะด้ านต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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4.2.1 ข้ อเสนอแนะด้ ำนกำรผลิต
- ลดต้ นทุนวัตถุดบิ ที่ใช้ ในการผลิตเครื่ องจักร โดยเฉพาะเหล็กกล้ า (เหล็กแผ่น) จากการลดการ
เก็บภาษี ศลุ กากรการนาเข้ าวัตถุดิบเหล่านี ้ รวมถึงยกเลิกมาตรการทางการค้ าที่เป็ นอุปสรรค
ต่อการนาเข้ าเหล็กมาเพื่อใช้ ในการผลิต
- พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโดยให้ ความรู้ด้านการเลือกใช้ วสั ดุเพื่อให้ สามารถใช้ วสั ดุ
ที่เหมาะสมกับลักษณะการผลิตและการใช้ งาน รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลด
ต้ นทุนการผลิต
4.2.2 ข้ อเสนอแนะด้ ำนกำรบริหำรจัดกำร
- ให้ การส่งเสริ มด้ านการพัฒนาบุคคลากรจากสถานประกอบการในด้ านการบริ หารทังในส่
้ วน
องค์กรและการผลิต รวมถึง สร้ างแรงจูงใจให้ สถานประกอบการอื่ นๆ ที่ มี ความสนใจเข้ า
มาร่วมในงานส่งเสริม
- รั ฐ เป็ นตัว กลางในการจั ด งานการจับ คู่ ธุ ร กิ จ ทั ง้ ภายในและภายนอกประเทศให้ กั บ
ผู้ประกอบการ
4.2.3 ข้ อเสนอแนะด้ ำนแรงงำน
- สนับสนุนให้ มีความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการมีการวางแผนการ
ด าเนิ น การศึ ก ษาร่ ว มกั น และมี ก ารทดลองท างานควบคู่กับ การเรี ย นเพื่ อ สร้ างเสริ ม
ประสบการณ์ ในการทางานให้ กบั นักเรี ยน นักศึกษาเพื่อให้ มีความเข้ าใจในความสาคัญของ
วิชาต่างๆ ในการนามาประยุกต์ใช้ ในการทางานจริง
4.2.4 ข้ อเสนอแนะด้ ำนโยบำยภำครัฐ
- สร้ างความเข้ าใจให้ กับบุคลากรที่ทาหน้ าที่การตีความสินค้ าตามพิกัดศุ ลการกรเพื่อให้ เกิด
ความชัดเจนทังต่
้ อผู้ตีความและผู้ประกอบการ
- เพิ่ ม มาตรการสนับ สนุ น ทางด้ า นภาษี ห รื อ ยกเว้ นภาษี น าเข้ าวัต ถุ ดิ บ เพื่ อ น ามาผลิ ต
เครื่ องจักรกลในประเทศ เพื่อให้ สามารถแข่งขันได้ กบั สินค้ าจากประเทศจีนที่ไม่มีภาษีนาเข้ า
- รั ฐ บาลควรก าหนดนโยบายที่ ชัด เจนอย่ า งเป็ นรู ป ธรรมในการส่ ง เสริ ม และสนับ สนุน
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลและประกาศเป็ นแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกลไทย

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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4.2.5 ข้ อเสนอแนะด้ ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
- ออกมาตรการสนับสนุนด้ านการวิจยั ทังเป็
้ นการสนับสนุนด้ านงบประมาณ หรื อบุคลากรด้ าน
การวิ จัย รวมถึ ง ลดขัน้ ตอนที่ ซับ ซ้ อนเพื่ อ ให้ ผู้ ประกอบการเล็ ง เห็ น ถึ ง ประโยชน์ แ ละ
ความสาคัญในการทาวิจยั เพื่อพัฒนาสินค้ าของผู้ประกอบการ
- สนับสนุนให้ มีความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการมีการวางแผนการ
ดาเนินการศึกษาร่ วมกันเพื่อให้ บุคคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็ นคณาจารย์ หรื อศิษ ย์
สามารถเข้ าใจในอุตสาหกรรมและกาหนดโจทย์ที่เหมาะสมในการดาเนินงานวิจยั ได้ ตรงตาม
ความต้ องการของอุตสาหกรรม

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม
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ภาคผนวก
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รายชื่อผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องจักรพลาสติกและยาง เรี ยงตามขนาดทุนจดทะเบียน
ลาดับ
ที่

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)
800,000,000

ขนาด
ธุรกิจ
(ตามทุน
จด
ทะเบียน)
ใหญ่

280,000,000

ใหญ่

ชื่อบริษัท

ผู้ผลิต

ตัวแทน
จาหน่ าย

1

โตชิบา แมชชีน แมนู
แฟคเจอริ่ง (ประเทศ
ไทย) จากัด

/

/

2

นิสเซ พลาสติก แม
ชชีนเนอรี่ (ไทย
แลนด์) จากัด

/

3

โตชิบา แมชชีน
(ประเทศไทย) จากัด

/

200,000,000

กลาง

4

นิสเซ พลาสติก (ไทย
แลนด์) จากัด

/

103,000,000

กลาง

5

วิคเตอร์ ซีเอ็นซี(ไทย
แลนด์) จากัด

/

58,500,000

กลาง

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

รายละเอียด

การผลิตเครื่องจักร
อื่นๆที่ใช้ งานทัว่ ไปซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น
การผลิตเครื่องจักร
เพื่อใช้ งานเฉพาะอย่าง
อื่นๆซึง่ มิได้ จดั ประเภท
ไว้ ในที่อื่น
การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น
การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม
การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น

วัตถุประสงค์

website

ตราสินค้ า

ประเภทเครื่องจักร

ผลิตและประกอบ
เครื่องจักร

http://www.toshibamachine.co.jp/thailand/NE
WS/news/20140205.html

TOSHIBA
MACHINE

เครื่องฉีดพลาสติก

ผลิตเครื่องฉีด
พลาสติกเพื่อการ
ส่งออกและขายใน
ประเทศ
การขายปลีกและขาย
ส่งอะไหล่และ
เครื่องจักรการบริการ
ซ่อมแซมและ
บารุงรักษา
เครื่องฉีดพลาสติก
และอะไหล่บริการหลัง
การขาย
ประกอบกิจการขาย
เครื่องจักร

http://www.nisseiplastic.c
om/en/

NISSEI

เครื่องฉีดพลาสติก

http://www.toshibamachine.co.jp/thailand/NE
WS/news/20140205.html

TOSHIBA
MACHINE

เครื่องฉีดพลาสติก

http://www.nisseiplastic.c
om/en/

NISSEI

เครื่องฉีดพลาสติก

http://www.victorcncthaila
nd.com/home.htm

VICTOR หรือ FOR
TUNE

เครื่องฉีดพลาสติก
และเครื่องจักรอื่นๆ
(เครื่อง CNC)

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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6

ปั น้ วัฒนา จากัด

/

50,000,000

ขนาด
ธุรกิจ
(ตามทุน
จด
ทะเบียน)
เล็ก

7

แพน สยาม โซนิค
จากัด

/

41,000,000

เล็ก

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม

8

เอสเอบี พลาสแมช
จากัด

/

40,000,000

เล็ก

9

ซินโก เทคโนโลยี
จากัด

/

32,666,670

เล็ก

การผลิตเครื่องจักร
เพื่อใช้ งานกับยางหรือ
พลาสติก
การผลิตเครื่องจักร
เพื่อใช้ งานกับยางหรือ
พลาสติก

10

หลิน แมชชินเนอรี่
จากัด

30,000,000

เล็ก

ลาดับ
ที่

ชื่อบริษัท

ผู้ผลิต

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ตัวแทน
จาหน่ าย

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

/

รายงานฉบับสมบูรณ์

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

website

ตราสินค้ า

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม

จาหน่ายเครื่องจักร
อะไหล่เครื่องจักรและ
อะไหล่รถยนต์

http://www.panvatana.co
m/

SHINE WELL,
CREATOR

การนาเข้ าและ
จาหน่ายเครื่องจักรที่
ใช้ ในการผลิต
พลาสติกและอะไหล่
ผลิตเครื่องเป่ า
พลาสติกและอุปกรณ์

http://pansiamsonic.com/
public/

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม

http://www.sabmann.com/

ผลิตและจาหน่าย
http://www.sinco.co.th/ht
เครื่องเป่ าพลาสติก
m/sincoindexth.htm
และเครื่องจักรทุกชนิด

ขายเครื่องจักร
อุตสาหกรรม

http://www.lingroup1980.c
om/LINmachinery.php

ประเภทเครื่องจักร

เครื่องฉีดพลาสติก,
และเครื่องจักรอื่นๆ
(เครื่องจักร CNC,
กลึง, เจียร, เจาะ)
Chen Hsong, ADS เครื่องฉีดพลาสติก,
เครื่องเป่ าพลาสติก

Sabmann
Blasformtechnik
Sinco

เครื่องเป่ าพลาสติก

เครื่องเป่ าขึ ้นรูป
พลาสติก และ
เครื่องจักรพลาสติก
อื่นๆ (เครื่องบดเม็ด
พลาสติก, เครื่องผสม
เม็ดพลาสติก)
เครื่องฉีดพลาสติก

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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ลาดับ
ที่

26,000,000

ขนาด
ธุรกิจ
(ตามทุน
จด
ทะเบียน)
เล็ก

/

25,750,000

เล็ก

เอสพี อินเตอร์ แมค
จากัด

/

21,500,000

เล็ก

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม

เคราซ์มาไฟ กรุ๊ป
เซาท์ อีสท์ เอเชีย
จากัด

/

20,000,000

เล็ก

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม

ชื่อบริษัท

11

ไทยไฮดรอลิค
เครื่องกล (1987)
บจก.

12

เอส.เค. เอเชีย จากัด

13

14

ผู้ผลิต

ตัวแทน
จาหน่ าย

/

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

รายงานฉบับสมบูรณ์

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

website

ตราสินค้ า

ประเภทเครื่องจักร

การผลิตเครื่องจักร
อื่นๆที่ใช้ งานทัว่ ไปซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น
การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น

ผลิตเครื่องไฮดรอลิค
เครื่องไฟฟ้า

http://www.thaihydraulic.com/index.aspx

THMCO

เครื่องอัดรีดพลาสติก

ขายส่งเครื่องจักร,
อุปกรณ์เครื่องจักร
เครื่องกลและ
เครื่องมือเครื่องใช้ ที่
เกี่ยวเนื่อง

http://www.skasia.co.th/in
dex.php

ซื ้อมา-ขายไป เครื่อง
ฉีดพลาสติกและ
อะไหล่อปุ กรณ์
ให้ บริการติดตังและ
้
ซ่อมเครื่องฉีด
พลาสติก
จาหน่ายและให้ บริการ
บารุงรักษาเครื่องจักร
เครื่องมือ และอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้ อง

http://www.spintermach.c
om/

http://www.kraussmaffeigr
oup.in.th/th-th/home.html

NISSEI, TOSHIBA, เครื่องฉีดพลาสติก
JSW, SUMITOMO,
TOYO,
MITSUBISHI,NIIG
ATA,FANUC,
UBE, MEIKI
Haitian
เครื่องฉีดพลาสติก

KraussMaffei,
KraussMaffei
Berstorff, Netstal

เครื่องฉีดพลาสติก,
เครื่องอัดรีดพลาสติก,
เครื่องทาโฟมพอลิยรู ิ
เทน

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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ลาดับ
ที่

ชื่อบริษัท

ผู้ผลิต

15

ยง ฟง แมชชินเนอรี่
จากัด

/

16

มิตราคม จากัด

17

เดอะแจแปนสตีล
เวิร์คส (ไทยแลนด์)
จากัด

18

จีเอฟ.แมนนูแฟคเจอ
ริ่ง จากัด

ตัวแทน
จาหน่ าย

/

/

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

18,000,000

ขนาด
ธุรกิจ
(ตามทุน
จด
ทะเบียน)
เล็ก

15,000,000

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

รายละเอียด

รายงานฉบับสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

website

ตราสินค้ า

ประเภทเครื่องจักร

เครื่องจักรอัดรีดยาง
เครื่องจักรอัดยางแบบ
สุญญากาศ
เครื่องจักรยางอื่นๆ
(ผสมยาง เครื่องตัด
ยาง เครื่องรีดยาง
เครื่องตากยาง)
เครื่องฉีดพลาสติก,
เครื่องอัดรีดพลาสติก
เครื่องเป่ าพลาสติก
และส่วนประกอบ
เครื่องจักรพลาสติก
อื่นๆ
เครื่องฉีดพลาสติก

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น

ค้ าเครื่องจักร

http://www.yongfongthai.c
om/

YFM

เล็ก

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น

ขายเครื่องจักรและ
อุปกรณ์

http://www.mitracom.co.th
/

MILACRON

14,000,000

เล็ก

การซ่อมเครื่องจักรที่
ใช้ งานเฉพาะอย่าง

www.jsw.co.jp/en

JSW

12,000,000

เล็ก

การผลิตเม็ดพลาสติก
และพลาสติกขันต้
้ น

รับจ้ างติดตังและ
้
ซ่อมแซมเครื่ องจักร
ขายปลีกอุปกรณ์
เครื่องจักร,อุปกรณ์
ไฟฟ้า
ผลิตจาหน่ายโฟมและ
เครื่องฉีดโฟม
พลาสติก

http://greatfoam.com/
http://www.gfmanu.com/

GFM

เครื่องจักรพลาสติก
อื่นๆ (เครื่องฉีดขึ ้นรูป
โฟมพลาสติก)

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิ จของกลุ่มเครื ่องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติ ก

ลาดับ
ที่

ชื่อบริษัท

ผู้ผลิต

ตัวแทน
จาหน่ าย

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

/

12,000,000

ขนาด
ธุรกิจ
(ตามทุน
จด
ทะเบียน)
เล็ก

19

ริคเคอร์ มานน์ (ไทย
แลนด์) จากัด

20

เจริญทัศน์ จากัด

/

10,000,000

เล็ก

21

เอสเอ็มซีคอร์ ปอเรชัน่
จากัด

/

10,000,000

เล็ก

22

ไทยมังกร พลาสติก
อุตสาหกรรม จากัด

10,000,000

เล็ก

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

/

รายละเอียด

รายงานฉบับสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

website

ตราสินค้ า

ประเภทเครื่องจักร

thermoforming,
injection moulding,
blowmoulding,
extrusion
เครื่องอัดรีดพลาสติก
เครื่องจักรยางและ
พลาสติกอื่นๆ
(Compression
Molding, Internal
Mixer, Two-Roll
Mills)
เครื่องเป่ าขึ ้นรูป
พลาสติก

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น
การผลิตเครื่องจักร
เพื่อใช้ งานเฉพาะอย่าง
อื่นๆซึง่ มิได้ จดั ประเภท
ไว้ ในที่อื่น

ค้ าปลีกอะไหล่
เครื่องจักร นายหน้ า
ติดตัง้ บริการ

http://www.rieckermann.c
om/

RIECKERMANN,
NEGRI BOSSI

ผลิตเครื่องจักร
ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์

http://www.chareontut.co
m/

CT

การผลิตเครื่องจักร
เพื่อใช้ งานกับยางหรือ
พลาสติก
การนาวัสดุที่ใช้ แล้ ว
กลับมาใช้ ใหม่

ผลิตและขายปลีก
เครื่องเป่ าขวด
พลาสติก
การนาวัสดุที่ใช้ แล้ ว
กลับมาใช้ ใหม่

http://www.smccorp.co.th/
th/

SMC

http://www.thaimangkornp
lastic.com/

เครื่องฉีดพลาสติก,
เครื่องเป่ าขึ ้นรูป
พลาสติก เครื่องอัดรีด
พลาสติกและ
เครื่องจักรพลาสติก
อื่นๆ

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิ จของกลุ่มเครื ่องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติ ก

23

คาวาตะ (ประเทศ
ไทย) จากัด

/

10,000,000

ขนาด
ธุรกิจ
(ตามทุน
จด
ทะเบียน)
เล็ก

24

เอสเอชไอ พลาสติก
แมชินเนอรี่ (ประเทศ
ไทย) จากัด

/

10,000,000

เล็ก

ลาดับ
ที่

ชื่อบริษัท

ผู้ผลิต

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ตัวแทน
จาหน่ าย

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

รายงานฉบับสมบูรณ์

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องจักร
เพื่อใช้ งานเฉพาะอย่าง
อื่นๆซึง่ มิได้ จดั ประเภท
ไว้ ในที่อื่น

ขายสินค้ า เครื่องจักร
ที่ใช้ ในอุตสาหกรรม
พลาสติก
ประกอบธุรกิจการ
จาหน่าย นาเข้ า
ส่งออก ค้ าส่ง ค้ าปลีก
ซึง่ สินค้ าประเภท
เครื่องจักรที่ใช้ ในงาน
อุตสาหกรรมซ่อมแซม
บารุงรักษาให้ บริการ
ต่างๆ หลังการขาย
บริการให้ คาปรึกษา
แนะนาเกี่ยวกับ
เครื่องจักร
เครื่องจักรกล

website

ตราสินค้ า

ประเภทเครื่องจักร

http://www.kawatamfg.co.jp/english/

KAWATA

เครื่องจักรพลาสติก
อื่นๆ

http://www.shi.co.jp/plasti
cs/english

Sumitomo

เครื่องฉีดพลาสติก

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิ จของกลุ่มเครื ่องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติ ก

25

ฟานัคไทย จากัด

/

10,000,000

ขนาด
ธุรกิจ
(ตามทุน
จด
ทะเบียน)
เล็ก

26

ทรัมพ์โพ เอ็นเตอร์
ไพรส์ (ประเทศไทย)
จากัด

/

10,000,000

เล็ก

ลาดับ
ที่

ชื่อบริษัท

ผู้ผลิต

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ตัวแทน
จาหน่ าย

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

รายงานฉบับสมบูรณ์

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

website

ตราสินค้ า

กิจกรรมงานวิศวกรรม
และการให้ คาปรึกษา
ทางด้ านเทคนิค ที่
เกี่ยวข้ อง

ประกอบกิจการ
ให้ บริการทาง
วิศวกรรมและเทคนิค
นาเข้ าเพื่อจาหน่าย
เกี่ยวกับเครื่องจักร
เครื่องกล อุปกรณ์
ส่วนประกอบรวมทัง้
อะไหล่เกี่ยวกับเครื่อง
อุปกรณ์ควบคุมเชิง
ตัวเลขให้ บริการติดตัง้
บารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเคร
ประกอบกิจการ
ตัวแทนจาหน่าย
นาเข้ าและส่งออก
เครื่องจักรฉีดและเป่ า
ขวดพลาสติก หัว
สว่าน แม่พิมพ์สาหรับ
เป่ าขวดพลาสติก จาก
ประเทศจีนและ
ไต้ หวัน

http://www.fanuc.co.jp/ein
dex.htm

FANUC

เครื่องฉีดพลาสติก

Chum Power

เครื่องฉีดพลาสติก
เครื่องเป่ าพลาสติก

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม

www.chumpower.com

ประเภทเครื่องจักร

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิ จของกลุ่มเครื ่องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติ ก

ลาดับ
ที่

ชื่อบริษัท

27

เอ.เค.พลาสติกแม
ชชินเนอรี่ จากัด

28

สมาร์ ทเทค ออโต
เมชัน่ พาร์ ท จากัด

29

ฮาร์ โมะ (ประเทศ
ไทย) จากัด

30

ฮัสกี ้ อินเจ็คชัน่ โม
ลดิ ้ง ซิสเต็มส์ (ไทย
แลนด์) จากัด

31

เอเซีย ทองกิจ จากัด

ผู้ผลิต

7,000,000

ขนาด
ธุรกิจ
(ตามทุน
จด
ทะเบียน)
เล็ก

/

6,000,000

เล็ก

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น

/

6,000,000

เล็ก

6,000,000

เล็ก

5,000,000

เล็ก

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น
กิจกรรมงานวิศวกรรม
และการให้ คาปรึกษา
ทางด้ านเทคนิค ที่
เกี่ยวข้ อง
การกลึงกัดไสโลหะ

ตัวแทน
จาหน่ าย

/

/

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

รายงานฉบับสมบูรณ์

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

website

ตราสินค้ า

ประเภทเครื่องจักร

การผลิตเครื่องจักร
เพื่อใช้ งานกับยางหรือ
พลาสติก

รับจ้ างทาเครื่องจักร
ผลิตถุงพลาสติก
บริการซ่อมและ
จาหน่ายอะไหล่
เครื่องจักรผลิต
ถุงพลาสติก
การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆ ซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น

http://www.akno1.com/ho
me/

AK

เครื่องอัดรีดพลาสติก
(ฟิ ล์ม)

ขายเครื่องจักร,ขาย
อะไหล่ของเครื่องจักร
, บริการติดตังและ
้
ซ่อมแซม
ให้ คาปรึกษาและ
ให้ บริการซ่อมบารุง
เกี่ยวกับเครื่องฉีด
พลาสติก
โรงกลึงประกอบ
เครื่องจักร

http://www.smartech.co.th
/

FOTEK
ส่วนประกอบ
CONTROLS, Mold เครื่องจักรพลาสติก
Power
(Controller, Hot
Runner System,
Nozzle)

http://www.husky.co/ENUS/

HUSKY

http://www.asiatongkij.co.t
h/

เอเชียทองกิจ

เครื่องฉีดพลาสติก

เครื่องจักรพลาสติก
อื่นๆ (เครื่องบดเม็ด,
เครื่องหลอมพลาสติก)

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิ จของกลุ่มเครื ่องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติ ก

ลาดับ
ที่

ชื่อบริษัท

32

เอ็นแมช จากัด

33

เอฟ.เค.ฟาโค
(ประเทศไทย) จากัด

34

ทินโฟ เอนเตอร์ ไพร์ ส
จากัด

35

ประทานกิจเจริญ
(2529) จากัด

36

มหาธานี
อุตสาหกรรม จากัด

ผู้ผลิต

ตัวแทน
จาหน่ าย

/

/

/

/

/

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

รายงานฉบับสมบูรณ์

5,000,000

ขนาด
ธุรกิจ
(ตามทุน
จด
ทะเบียน)
เล็ก

5,000,000

เล็ก

5,000,000

เล็ก

5,000,000

เล็ก

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม

ประกอบกิจการ
จาหน่ายเครื่องจักร
เครื่องฉีดพลาสติก
อุปกรณ์ทกุ ชนิด

5,000,000

เล็ก

การผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติกอื่น ๆ ซึง่ มิได้
จัดประเภทไว้ ในที่อื่น

ประกอบกิจการรับจ้ าง http://www.great-pet.com/
ทาภาชนะพลาสติก

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

website

ตราสินค้ า

ประเภทเครื่องจักร

นาเข้ า เครื่องจักรและ
อุปกรณ์สาเร็จรูป
รวมทังอะไหล่
้
ของ
เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ดงั กล่าว
การผลิตเครื่องจักร
ผลิตและจาหน่าย
อื่นๆที่ใช้ งานทัว่ ไปซึง่
เครื่องจักรและ
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่ อุปกรณ์เครื่องจักร
อื่น
อุปกรณ์ไฟฟ้า
การผลิตเครื่องจักร
ผลิตและจาหน่าย
เพื่อใช้ งานเฉพาะอย่าง เครื่องจักร
อื่นๆซึง่ มิได้ จดั ประเภท
ไว้ ในที่อื่น

http://www.enmach.com/

EN MACH

เครื่องอัดรีดพลาสติก
และเครื่องจักร
พลาสติกอื่นๆ (Lab
Scale)

http://www.patankit.com/

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น

www.fkfako.co.th/

LOG MACHINE,
TOYO

http://www.thaitinfo.com/th/company.htm
l

PAL, Chen Hsong

เครื่องฉีดพลาสติก

เครื่องเป่ าขึ ้นรูป
พลาสติก และ
เครื่องจักรพลาสติก
อื่นๆ (เครื่องจักรบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก, เครื่อง
รีไซเคิลพลาสติก)
TOYO (HITACHI เครื่องฉีดพลาสติก
GROUP),
และเครื่องจักร
MITSUBISHI, YAN พลาสติกอื่นๆ (ผสม
HING, WELLTEC อบ)
great-pet

เครื่องเป่ าพลาสติก

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิ จของกลุ่มเครื ่องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติ ก

ลาดับ
ที่

5,000,000

ขนาด
ธุรกิจ
(ตามทุน
จด
ทะเบียน)
เล็ก

4,000,000

เล็ก

/

4,000,000

เล็ก

เอส พี แอล แมชชีน
เนอรี่ จากัด

/

4,000,000

เล็ก

ผลิตภัณฑ์ เอ.อาร์ .

/

3,000,000

เล็ก

ชื่อบริษัท

ผู้ผลิต

37

พี ดับบลิว เค เอ็นจิ
เนียริ่ง เทอร์ โมฟอร์ ม
เมอร์ จากัด

/

38

จิ ้น ลี่ จากัด

39

แล็บ เทค เอนจิ
เนียริ่ง จากัด

40

41

ตัวแทน
จาหน่ าย

/

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

รายละเอียด

รายงานฉบับสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

website

ตราสินค้ า

ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ ใน
โรงงานอุตสาหกรรม
ให้ บริการประกอบ
ซ่อมแซมเครื่ องจักร
การผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
การผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติก
พลาสติก
การผลิตเครื่องจักร
เครื่องจักรและเครื่อง
เพื่อใช้ งานเฉพาะอย่าง ทดสอบสี
อื่นๆซึง่ มิได้ จดั ประเภท
ไว้ ในที่อื่น

http://www.pwkengineer.c
om/main.php

PWK
ENGINEERING

http://www.labtechengine
ering.com/1/index.php

LABTECH

การผลิตเครื่องจักร
อื่นๆที่ใช้ งานทัว่ ไปซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น
การผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติก

ผลิตเครื่องจักร

http://www.industry.in.th/d
ip/home.php?uid=38720

SPL

ผลิตและจาหน่าย
ถุงพลาสติก และ
เครื่องจักรส่งออก

http://www.thaiplastic.com/pt/directory.p
hp?g=1&p=5&func=detail
&id=50305026

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม

http://www.jinli-mfg.com/

ประเภทเครื่องจักร

Vacuum
Thermoforming

เครื่องฉีดพลาสติก
เครื่องอัดรีดพลาสติก,
เครื่องเป่ าพลาสติก,
เครื่องเครื่องยากและ
พลาสติกอื่นๆ (2 roll
mills, hydraulic
press
เครื่องเป่ าพลาสติก

เครื่องอัดรีดพลาสติก,
เครื่องเป่ าขึ ้นรูป
พลาสติก

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิ จของกลุ่มเครื ่องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติ ก

42

วี.โฮ.คอร์ ปอร์ เรชัน่
จากัด

/

3,000,000

ขนาด
ธุรกิจ
(ตามทุน
จด
ทะเบียน)
เล็ก

43

อาราอิ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด

/

3,000,000

เล็ก

44

พลาสแมค เทรดดิ ้ง
จากัด

/

3,000,000

เล็ก

45

อินเตอร์ แมช แอนด์
เซอร์ วิส จากัด

/

3,000,000

เล็ก

ลาดับ
ที่

ชื่อบริษัท

ผู้ผลิต

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ตัวแทน
จาหน่ าย

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

รายงานฉบับสมบูรณ์

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

website

ตราสินค้ า

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น

โดยดาเนินธุรกิจหลัก
คือ จาหน่าย
เครื่องจักรและ
เครื่องมือเครื่องใช้ ทกุ
ชนิด

http://www.patankit.com/

TOYO (HITACHI
GROUP),
MITSUBISHI, YAN
HING, WELLTEC

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น
การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม

ขายเครื่องจักรและ
รับจ้ างชุบ

www.arai.co.th

FANUC, MEIKI, เครื่ องฉีดพลาสติก
NISSEI, TOSHIBA, และส่วนประกอบ
MATSUI

ส่งออก นาเข้ า ขายส่ง
และเป็ นตัวแทน
จาหน่ายสินค้ า
ประเภทเครื่องจักร
เครื่องกล อะไหล่
อุปกรณ์ที่ใช้ ในการ
ผลิตสินค้ าประเภท
พลาสติก
ขายส่งเครื่องจักรเก่า
ใช้ แล้ ว

http://www.plasmac.co.th/
index.php

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น

http://www.intermachservi
ce.co.th/

HWA CHIN,
TEDERIC,
HAIXING

ประเภทเครื่องจักร

เครื่องฉีดพลาสติก
และเครื่องจักร
พลาสติกอื่นๆ (ผสม
อบ)

เครื่องฉีดพลาสติก

Toshiba, Toyo, เครื่องฉีดพลาสติก
Nissei, Mitsubishi, เครื่องเป่ าพลาสติก
JSW, LANSON,
CHEN DE

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิ จของกลุ่มเครื ่องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติ ก

รายงานฉบับสมบูรณ์

46

รักษ์ 69 เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด

/

2,000,000

ขนาด
ธุรกิจ
(ตามทุน
จด
ทะเบียน)
เล็ก

47

พลาสติก โซลูชนั่
จากัด

/

2,000,000

เล็ก

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น

ประกอบกิจการ
จาหน่ายสินค้ า
ประเภทเครื่องจักร
และอุปกรณ์ ที่ใช้ ใน
อุตสาหกรรมพลาสติก
ประกอบกิจการซื ้อ
ขาย เครื่องจักร
อะไหล่และอุปกรณ์
เครื่องจักร

48

โมตัน (ประเทศไทย)
จากัด

/

2,000,000

เล็ก

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น

การขายส่งเครื่องจักร
และเครื่องมือเครื่องใช้
อื่น ๆ ซึง่ มิได้ จดั
ประเภทไว้ ในที่อื่น

http://www.motan.com/en/

49

อินด์แม็คกรุ๊ป จากัด

/

2,000,000

เล็ก

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น

จาหน่ายเครื่องจักร
และบริการหลังการ
ขายนายหน้ าจากการ
ขายเครื่องจักร

http://www.kautexgroup.com/en/aboutus/vertriebspartner/?c=th

ลาดับ
ที่

ชื่อบริษัท

ผู้ผลิต

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ตัวแทน
จาหน่ าย

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

website

ตราสินค้ า

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม

http://www.rux69.com/

http://plasticsolution.co.th/

ประเภทเครื่องจักร

เครื่องจักรพลาสติก
อื่นๆ (เครื่องบด อัด
ล้ าง คัด พลาสติกรี
ไซเคิล)
AMUT

Kautex

เครื่องอัดรีดพลาสติก,
Thermoforming
และเคร่องจักร
พลาสติกอื่นๆ (เครื่อง
ผสมแบบแบช)
ส่วนประกอบ
เครื่องจักรพลาสติก
(ส่วนประกอบเครื่อง
ผสม, เครื่องอบเม็ด
พลาสติก)
เครื่องอัดรีดพลาสติก
เครื่องเป่ าพลาสติก

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิ จของกลุ่มเครื ่องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติ ก

ลาดับ
ที่

ชื่อบริษัท

ผู้ผลิต

ตัวแทน
จาหน่ าย

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

/

2,000,000

ขนาด
ธุรกิจ
(ตามทุน
จด
ทะเบียน)
เล็ก

50

แอดวานซ์ พลาสติก
อินเตอร์ เทรด จากัด

51

บอสโก เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด

/

1,000,000

เล็ก

52

สหกิจอุตสาหกรรม
พลาสติก จากัด

/

1,000,000

เล็ก

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

รายละเอียด

รายงานฉบับสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น

website

ตราสินค้ า

นาเข้ าและจาหน่าย
เครื่องจักรรวมทัง้
อะไหล่และอุปกรณ์
ของสินค้ าดังกล่าว
เป็ นนายหน้ า ตัวแทน
จาหน่ายเครื่องจักร
และให้ บริการซ่อม
บารุงเครื่องจักร
กิจกรรมงาน
รับออกแบบและ
สถาปั ตยกรรมและการ รับเหมาก่อสร้ าง
ให้ คาปรึกษาที่
เกี่ยวข้ อง

http://www.advancedintertrade.com/

Dr BOY, Macchi

http://www.bosco.co.th/

Bosco

การผลิตเครื่องจักร
เพื่อใช้ งานกับยางหรือ
พลาสติก

http://sahakijplastic.com/
หน้ าหลัก.html

ผลิตเครื่องเป่ า
ถุงพลาสติก

ประเภทเครื่องจักร

เครื่องฉีดพลาสติก
เครื่องเป่ าพลาสติก
และส่วนประกอบ
เครื่องจักรพลาสติก
อื่นๆ

เครื่อง Vacuum
Thermoforming และ
เครื่องจักรพลาสติก
อื่นๆ (เครื่องบด
พลาสติก, เครื่องผสม
เม็ดพลาสติก)
เครื่องเป่ าพลาสติก

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิ จของกลุ่มเครื ่องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติ ก

53

อาร์ เบอร์ ก (ไทย
แลนด์) จากัด

/

1,000,000

ขนาด
ธุรกิจ
(ตามทุน
จด
ทะเบียน)
เล็ก

54

ออโตเมติก อินดัสเตรี
ยล เทคโนโลยี จากัด

/

1,000,000

เล็ก

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อใช้ ใน
งานอุตสาหกรรม

55

ท่าพระจันทร์ (07)

/

1,000,000

เล็ก

การผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติก

56

เฮอคิวลิส เอเชีย
แปซิฟิก (ไทยแลนด์)
จากัด

/

1,000,000

เล็ก

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น

ลาดับ
ที่

ชื่อบริษัท

ผู้ผลิต

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ตัวแทน
จาหน่ าย

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

รายละเอียด

การติดตังเครื
้ ่องจักร
อุตสาหกรรมและ
อุปกรณ์

รายงานฉบับสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

website

ตราสินค้ า

ประเภทเครื่องจักร

บริการหลังการขาย
เครื่องฉีดพลาสติกใน
โรงงานอุตสาหกรรม
ขายอะไหล่และ
อุปกรณ์ประกอบ และ
คอมมิชชัน่ จากการ
ขายเครื่องจักร
ตัวแทนจาหน่ายเครื่อง
ผลิตเม็ดพลาสติกซ่อม
บารุงเครื่องผลิตเม็ด
พลาสติก
ผลิตและจาหน่ายขวด
พลาสติก

http://www.arburg.com/en
/th

ARBURG

เครื่องฉีดพลาสติก

http://autoindtech.co.th/ait
/

maguire, tooltemp,…

ส่วนประกอบ
เครื่องจักรพลาสติก
(Temp Control, …)

http://www.taprajan07.co
m/

ขายส่งเครื่องจักรและ http://www.herculesthai.c
เครื่องมือเครื่องใช้ อื่นๆ om/

เครื่องเป่ าพลาสติก
และเครื่องจักรบรรจุ
ภัณฑ์อื่นๆ
TONGDA,
เครื่องฉีดพลาสติก,
VICTOR
เครื่องอัดรีดพลาสติก
MACHINERY, LG, เครื่องเป่ าพลาสติก
JIANGSHENG
และส่วนประกอบ
MACHINE, BEIER, เครื่องจักรพลาสติก
อื่นๆ

ศึกษาโดย: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิ จของกลุ่มเครื ่องจักรอุตสาหกรรมยางหรื อพลาสติ ก

ลาดับ
ที่
57

ชื่อบริษัท

ผู้ผลิต

เอส.เค.วาย. เอ็นจิ
เนียริ่ง จากัด

เสนอ: สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม

ตัวแทน
จาหน่ าย

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

/

500,000

ขนาด
ธุรกิจ
(ตามทุน
จด
ทะเบียน)
เล็ก

รายงานฉบับสมบูรณ์

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

การขายส่งเครื่องจักร
และอุปกรณ์อื่นๆซึง่
มิได้ จดั ประเภทไว้ ในที่
อื่น

ขายเครื่องจักร
เครื่องยนต์ เครื่องกล
อะไหล่และอุปกรณ์
นายหน้ า,ให้ เช่าและ
บริการ

website

ตราสินค้ า

http://www.sky.co.th/

ประเภทเครื่องจักร

Hosokawa Alpine, เครื่องฉีดพลาสติก,
diamat, Entex,
เครื่องอัดรีดพลาสติก
ILLIG
และเครื่องจักร
Thermoforming
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