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ประวัติความเป็นมาบริษัท

  มีนาคม พ.ศ. 2528 ก่อตั้งบริษัท หงส์ กวงฯ 

  พฤษภาคม พ.ศ. 2529 สร้างห้องทดลองคุณภาพ

  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

  มีนาคม พ.ศ. 2540 ก่อตั้งบริษัท หงยวี่ จำกัด (มหาชน)

  มีนาคม พ.ศ. 2546 รวมบริษัท หงส์ กวงฯ  และ บริษัท หงยวี่ จำกัด       

                                               เป็น “บริษัท หงส์ กวง อิเลคโทร เดโพซิชั่น 

                                              โค้ทติ้ง จำกัด” แบ่งเป็นโรงงานจางหวาและโรงงาน 

                                               ฮวากัน 

                                 กันยายน พ.ศ. 2547              โรงงานในประเทศไทยเปิดดำเนินการ

การดำเนินกิจการหลักของ หงส์ กวงฯ เกี่ยวข้องกับ “งานชุบ” สำหรับ รถยนต์ รถจักรยานต์ เครื่องมือ 

ตลอดจนชิ้นส่วนในเครื่องหนัง. ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 บริษัทได้เพิ่มการผลิตสินค้าที่ผสมอลูมิเนียมและ

ทอง และ เริ่มเข้าสู่งานค้นคว้าวิจัย

การเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ผ่านไปหลายปีทำให้กิจการของหงส์กวงฯได้ค่อยๆเติบโตอย่างมั่น

คง การดำเนินกิจการที่ซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือการรับรองคุณภาพส่งสินค้าตรงเวลาและราคาเหมาะ

สม ต่างๆ ล้วนเป็นหลักการที่ยึดถือปฏิบัติของหงส์ กวงฯมาตลอด บริษัทมุ่งเน้นที่จะค้นคว้า

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอบริการที่เร็วกว่า ดีกว่าให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าที่

สนับสนุนเรามาโดยตลอด พร้อมทั้ง สร้างอนาคตที่กว้างขวาง กว้างไกลกว่าของ หงส์ กวงฯ
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ข้อมูลที่สำคัญของบริษัท

สถานที่ตั้ง

 โรงงาน จางหวา  ประมาณ 900 ตารางวา

 โรงงาน ฮฺวาถัน  ประมาณ 750 ตารางวา

 โรงงานในประเทศไทย ประมาณ 750 ตารางวา

จำนวนพนักงานและยานพาหนะ

 โรงงานในประเทศไต้หวัน พนักงาน 90 คน รถยนต์ 11 คัน

 โรงงานในประเทศไทย พนักงาน 90 คน รถยนต์ 10 คัน

จำนวนเงินลงทุน

 โรงงานในประเทศไต้หวัน เงินลงทุนจำนวน 24 ล้านไต้หวันดอลลาร์

 โรงงานในประเทศไทย เงินลงทุนจำนวน 48 ล้านบาท

วิสัยทัศน์ของบริษัท

 ในอนาคต บริษัท หงส์ กวงฯ ไม่เพียงแต่จะพัฒนาด้านเทคนิคและ

คุณภาพอย่างไม่หยุดยั้งแล้ว ยังจะขยายผลิตสินค้าที่ต่อเนื่องต่างๆโดยคาดหวังที่

จะสร้างธุรกิจ หงส์ กวงฯ ให้ครอบคลุม ธุรกิจการเคลือบด้วยระบบไฟฟ้าและอื่น ๆ

ระบบคุณภาพ

 โรงงานที่ประเทศไต้หวัน ได้รับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2000

 โรงงานที่ประเทศไทย กำลังดำเนินการจัดทำระบบ ISO/TS 16949   

 (ขอรับการเป็นสิทธิ์ 2548)

โครงสร้างองค์กรฝ่ายบริหาร

คณะผู้ถือหุ้น

ประธาน

ผู้จัดการใหญ่

ผู้จัดการโรงงาน การตลาด
เจ้าหน้าที่พิเศษการเงินควบคุมคุณภาพ

วิจัยค้นคว้า

รองผู้จัดการ

โรงงาน (ไต้หวัน)

รองผู้จัดการโรงงาน 

(ประเทศไทย)

ขนส่งควบคุมคุณภาพ

ผลิต

ควบคุมคุณภาพ

ผลิต

หัวหน้าแผนก หัวหน้าแผนก

ธุรการธุรการ

ดูแลการผลิตดูแลการผลิต
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การแปรรูปสินค้า

การเคลือบแบบ E.D. สามารถ

ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ 

อื่นๆ ที่เปรียบเสมือนโลหะ
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การแปรรูปสินค้า

ท่านสามารถเลือกที่จะชุบ

ส่วนของสินค้าของท่าน 
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อุปกรณ์ที่สำคัญ

อุปกรณ์ที่สำคัญในห้องทดลอง

สายพาน สายพาน

อุปกรณ์ทดสอบความแข็ง อุปกรณ์ทดสอบการยึดเกาะ เครื่องวัดความสมดุลย์ของไฟฟ้า
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อุปกรณ์ที่สำคัญ

อุปกรณ์ที่สำคัญในห้องทดลอง

เครื่องพ่นทราย บ่อ E.D.P

ตู้ EDP อุณหภูมิสูง บน เครื่องวัดความหนา 

ล่าง เครื่องวัดความเหลว/

       วัดการเหนี่ยวนำไฟฟ้า 

            

เครื่องพ่นเกลือทดสอบการเกิดสนิม
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การเคลือบด้วยระบบไฟฟ้าคืออะไร?

ED คือตัวย่อของการเคลือบด้วยระบบไฟฟ้า ซึ่งใช้ในการพ่นสีหรือการชุบสีให้เรียบบน

พื้นผิวโลหะด้วยระบบไฟฟ้า

ข้อดีของการใช้ระบบการเคลือบด้วย ED  

  1. ระบบการเคลือบโดยอัตโนมัติช่วยลดเวลาการทำงาน

      และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  

  2. สามารถเคลือบความหนาได้อย่างสมํ่าเสมอและเรียบ

�. เคลือบถึงส่วนต่างๆที่สเปรย์ธรรมดาไม่สามารถ

    เข้าถึงได้    

4. ติดแน่นมากกว่าปกติและไม่เป็นสนิม

5. ระบบเครื่องกรองสามารถนำมาใช้ใหม่ 

6. วัตถุดิบเคลืิอบไม่สามารถติดไฟได้ง่าย

�. ช่วยลดอันตรายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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คำขวัญคุณภาพ

• การพัฒนาความสามารถการผลิตคือราก การดูแลรักษาคุณภาพคือฐาน

• คุณภาพคือวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้ลูกค้าอยู่กับเรา

• คุณภาพทำได้ดี ลูกค้าร้องเรียนน้อย

• ความคิดเห็นและข้อเสนอของลูกค้าคือรากฐานแห่งการพัฒนาของเรา

• ทำตามขั้นตอนและความเป็นจริง ก็ได้คุณภาพดี

• วิธีแก้ไขต้องคิดด้วยกัน ช่วยกันทำ กำลังยิ่งมาก

• ความคิดเห็นเล็ก ๆ น้อย ๆ ข้อหนึ่งๆ ล้วนเป็นแรงผลักดันของการแก้ไขให้ดีขึ้น

• การยอมรับ คือ เคล็ดลับในการประกันคุณภาพ

• คุณภาพไม่ใช่ปากพูด ต้องลงมือไปทำจริง

• การแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นภูมิคุ้มกันของคุณภาพ

• ปัญหาต้องแก้ไขให้ถึงที่สุด

• ขอเพียงคุณภาพทำได้ดี ไม่ต้องกลัวหาลูกค้าไม่ได้

• ทำให้ดีตั้งแต่แรก ไม่สิ้นเปลืองเวลาและเงินทุน

• ทำตามหลักการของการทำงานเป็นขั้นแรกแห่งความสำเร็จด้านคุณภาพ

• คุณทำนิด ฉันทำหน่อย การรักษาคุณภาพอาศัยการร่วมแรงร่วมใจของทุกคน 

11



HONG KWANG E.D.P.

กระบวนการเคลือบ EDP

ตรวจสอบพื้นผิวด้านนอก

จัดเวลาดำเนินการ

ล้างนํ้าประปารอบที่ 1

ล้างนํ้าประปารอบที่ 2

ปรับผิว

ปรับผิวบริสุทธิ์

เคลือบซิงค์ฟอสเฟต

ชิ้นงานเข้า

แขวนงาน

เคลื่อนย้ายชิ้นงาน

สกัดไขมันครั้งที่ 1  

สกัดไขมันครั้งที่ 2 สกัดไขมันออกทางเคมี �

ล้างนํ้ากรด

พ่นทราย 
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กระบวนการเคลือบ EDP

ล้างนํ้าประปารอบที่ �

ตรวจสอบคุณภาพ

เตาอบ

ล้างนํา้rO

เอาสีกลับมาใช้รอบที่ �

เอาสีกลับมาใช้รอบที่ 2

เอาสีกลับมาใช้รอบที่ 1

rO
2

rO
1

เคลือบผิวฟอสเฟต

ล้างนํ้าประปารอบที่ 4

E.D.P.

ชิ้นงานลง

ห่อหรือบรรจุกล่อง

ชิ้นงานลง
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ไม่ใช่
ใช่

กระบวนการสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ

ตรวจสอบ

ใช่วัตถุดิบที่ให้มา

ผลิตหรือไม่

ตรวจสอบวัตถุดิบเข้า

ผลิต

ใบสั่งซื้อ

มีของในคลังสินค้าหรือไม่

สินค้าคงเหลือเพียงพอหรือไม่

เบิกวัตถุดิบ

กรอกใบสั่งซื้อ,ใบตรวจรับของ

แผนกจัดซื้อ

ตรวจสอบราคา 

ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง

เสนอราคา

สรุปราคา

สั่งซื้อ

สินค้าเข้า

ตรวจรับ

สถานที่ใช้งาน

คลังสินค้า

ต้องกรอกใบสั่งซื้อ,

ใบตรวจรับของหรือเปล่า

พนักงานสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อ,ใบตรวจรับของ 
(พนักงานควบคุมคุณภาพ)

เอกสารที่ใช้
 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ)

กระบวนการจัดการ

สารละลายตามปริมาณที่กำหนด

เติมสารเคมีบอกความเป็น 

กรด-ด่าง BPB หรือ PP

สีของสารละลาย

เติม 0.1 N HCL 

จนกระทั่งเปลี่ยนสี

สังเกตปริมาณที่ใช้พร้อมจดบันทึก

เติม 0.1 N NAOH 

จนกระทั่งเปลี่ยนสี

สีของสารละลาย

เติม 0.1 N NAOH 

จนกระทั่งเปลี่ยนสี

สารบอกความเป็นกรด-ด่าง P.P

สารบอกความเป็น
กรด-ด่าง B.P.B.

สีฟ้า
สีเหลือง

ไม่มีสี

นำสารละลายใส่ในหลอดทดลองให้เต็ม

ใส่ TONEr ประมาณ 1 กรัม 
ในหลอดทดลอง

ใช้นิ้วหัวแม่มือปิดปากหลอด
แล้วคว่ำหลอดลง

เมื่อสารละลายไหลลงมาถึงปากหลอด 
พลิกหลอดขึ้นและวางไว้

รอจนควันหมดไปบันทึกปริมาณที่หายไป

ตารางบันทึกการตรวจสอบ
กระบวนการเคลือบ

14



HONG KWANG E.D.P.

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

ลูกค้านำชิ้นงานมา

ผู้ควบคุมการผลิตกรอก

แบบฟอร์มปริมาณการผลิต

ต้องการเบิกวัตถุดิบหรือไม่

ผลิตและตรวจด้วยตาเปล่า

จัดวางสินค้าสำเร็จรูปให้เรียบร้อย

วัตถุดิบในคลังสินค้า

ผลการตรวจผ่านหรือไม่

ผู้ควบคุมคุณภาพสุ่มตรวจสินค้าและ

กรอกใบตรวจสอบคุณภาพสินค้า

สินค้ามีความต้องการเฉพาะ

เป็นพิเศษหรือเปล่า

ผลการตรวจด้วยตาผ่านหรือไม่
แยกของคุณภาพไม่ผ่านไว้

ต่างหาก หรือ เขียนป้ายบอก

สินค้าคุณภาพต่ำ

หัวหน้าตัดสินใจว่า

ให้ผ่านหรือไม่

ไม่ใช่

ใช่
ขั้นตอน

ลูกค้าร้องเรียนหรือต้องการ

เปลี่ยนขบวนการผลิต

ฝ่ายการตลาดจัดการหรือไม่

ผู้รับผิดชอบเรื่องนี้จัดการ

ได้สำเร็จหรือไม่

ดำเนินการจัดการให้

เรียบร้อย

กรอกแบบฟอร์มข้อ

ร้องเรียนของลูกค้า

พิจารณาว่าต้องกรอกใน

แบบฟอร์มหรือไม่

ปรึกษาฝ่ายการตลาดว่าต้อง

กรอกแบบฟอร์มหรือไม่
บอกให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

ปรึกษาหาผลสรุป 

แล้ว จัดการ

ไม่ใช่
ใช่

ชั้นตอน

บอกให้ฝ่ายการตลาดทราบ

และจัดการเองด้วยตนเอง

กระบวนการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
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ติดต่อบริษัท

ข้อมูลติดต่อ
                ที่อยู่ 

                                ��0/1 หมู่ 4 ถนน เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู  

                                ตำบล แพรกษา อำเภอ เมือง 

                                จังหวัด สมุทรปราการ ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์
                                +66-2-�09-��5�-8

     เบอร์แฟกซ์
                                +66-2-�09-��52

                 อีเมล ์          

                               sales.thai@hongkwang.com.tw

          เวปไซต์

                           www.hongkwang.com.tw

แผนที่  

ขอขอบคุณสำหรับเวลาอันมีค่าของท่าน  ความคิดเห็นอันมีค่าของท่านเป็นรากฐาน

แห่งการเจริญเติบโตและสำเร็จของ หงส์ กวงฯ



hong kwang electrodeposition coating co., ltd.
iso 9001 quality standard certified company


