
ใน
สองสามปีท่ีผ่านมา เราคงได้พบ ได้อ่านข่าว เก่ียวกับผล
ประกอบการ ซึ่งนับวันจะลดลงของภาคอุตสาหกรรมอิเล็ค-

ทรอนกิส์ในญ่ีปุ่น โดยเฉพาะยกัษ์ใหญ่ในวงการ เช่น ชาร์ป พานาโซนคิ
และโซนี ่ซึง่เคยครองความเป็นผูน้�าในตลาดผลติภณัฑ์อเิลค็ทรอนกิส์
ทั่วโลกมานานปี บริษัทเหล่านี้ต้องประสบกับภาวะขาดทุนต่อเนื่อง
และบางบริษัทถึงกับเกิดปัญหาสภาพคล่อง   

หนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่อิเล็คทรอนิกส์ญี่ปุ่น คือ พานาโซนิค
คาดการณ์การขาดทุนในปี 2556 ไว้สูงถึง 9.6 พันล้านเหรียญ ทั้งนี้
เป็นผลเนื่องจากยอดขายในผลิตภัณฑ์ เช่น แผงโซลาร์เซลล์ แบต- 
เตอรีลิเธียม และธุรกิจโทรศัพท์มือถือที่หดตัวลง พานาโซนิคซึ่งเป็น
บริษัทเก่าแก่ ก่อตั้งมาแต่ปี ค.ศ.1918 มีพนักงานทั้งหมด 330,000 
คน ได้ประกาศแผนท่ีจะลดจ�านวนพนกังานลงกว่า 10,000 คนภายใน
เดือนมีนาคม 2013 บริษัทนี้มีผลประกอบการขาดทุนสี่ปีติดต่อกัน  
พานาโซนคิอธบิายเหตผุลของการขาดทนุว่า เกิดจากผลประกอบการ
ในธุรกิจโทรศัพท์มือถือ ธุรกิจแผงโซลาร์เซลล์ และธุรกิจแบตเตอรี- 
ลิเธียมที่แย่ลง ทั้งน้ีในปี 2012 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนถึง 
10,000 ล้านเหรียญ 

พานาโซนิคเริ่มขยับตัว

ภายหลังการด�าเนินนโยบายเงินเยนอ่อนของรัฐบาลนาย- 
อาเบะ ประกอบกบัการปรบัตวัของบรษิทัพานาโซนคิ ผลประกอบการ
ของบริษัทแสดงอาการท่ีกระเตื้องขึ้น เมื่อวันท่ี 31 ต.ค.2556 ทาง
บริษัทได้ปรับตัวเลขคาดการณ์ส�าหรับไตรมาสของเดือนมี.ค. 2014 
ไปในทางบวก นาย Tsuga Kazuhiro ซึง่เข้ารบัต�าแหน่งประธานบรษิทั
เป็นปีที่สอง ได้ด�าเนินมาตรการส�าคัญสองด้าน 

●	 ด้านหนึง่ก็คอื ปรบัโครงสร้างขนานใหญ่ ส�าหรบัธรุกจิทีม่ี
ผลประกอบการขาดทนุ ได้แก่ โทรทศัน์พลาสมา และกลุม่ผลติภณัฑ์
สารก่ึงตัวน�า ทั้งนี้ โดยประกาศถอนตัวจากธุรกิจโทรทัศน์พลาสมา
ภายในเดือนมีนาคม 2014 รวมทั้งท�าการปรับลดจ�านวนพนักงานใน
อุตสาหกรรมสารกึ่งตัวน�าลงถึง 14,000 คน

●	 อีกด้านหนึ่ง ก็มีการปรับแนวทางด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
โดยวางน�า้หนักไว้กบัธรุกจิทีเ่ชือ่มโยงกบักลุม่อตุสาหกรรมทีอ่ยูอ่าศัย
และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

ประยูร เชี่ยววัฒนา

ผู้อำานวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

กรณขีองบรษิทัพานาโซนคิ

อตุสาหกรรมอเิลค็ตรอนกิส์ญ่ีปุน่เริม่ขยบัตวั ?

จากการด�าเนนินโยบายดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลประกอบ
การปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ประธานบริษัทเดินสายทำาการตลาดเอง

นำย Tsuga Kazuhiro
ประธำนบริษัทพำนำโซนิค

เพือ่ขบัเคล่ือนการปรบักลยุทธ์ทางธรุกิจดังกล่าวข้างต้น นาย 
Tsuga Kazuhiro ต้องเดินสาย เพื่อขยายพันธมิตรทางธุรกิจ รวมไป
ถงึการท�างานด้านตลาดด้วยตนเอง เมือ่เดอืนกนัยายนทีผ่่านมา นาย 
Tsuga ได้เดินทางไปกรุงปารีส เพื่อพบผู้บริหารของบริษัท EDF ซ่ึง
เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดของยุโรป ในการพบปะกันครั้ง
นั้น Tsuga ได้เสนอว่า “พานาโซนิคมีเทคโนโลยีด้าน switchboard 
และ panel board รวมทัง้เทคโนโลยีอืน่ๆ ทีล่�า้หน้า บรษิทัพานาโซนคิ
จึงอยากจะมีความสัมพันธ์ในเชิงหุ้นส่วนธุรกิจกับบริษัท EDF” ทั้งนี้ 
CEO ของบรษิทั EDF ได้ตอบสนองกลบัในเชงิบวกว่า “ทีผ่่านมา ทาง
บริษัท EDF ไม่ได้พยายามแสวงหาหุ้นส่วนธุรกิจเป็นการเฉพาะ แต่
หากเราทั้งสองบริษัทมีวิสัยทัศน์ระยะยาวสิบปีร่วมกันได้ ก็นับเป็น
เรื่องน่าสนใจ” 
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พานาโซนิค ฟื้นตัวแน่แล้วหรือ ?

เป้าหมายทางธุรกิจของพานาโซนิค คือ มีก�าไรจากการ
ประกอบการ 350,000 ล้านเยน ภายในปีประกอบการที่จะสิ้นสุดใน
เดือนมีนาคม 2016 แม้ตัวเลขนี้จะปรับตัวดีขึ้น แต่นักวิเคราะห์ก็ตั้ง
ข้อสังเกตว่า

● ตัวเลขนียั้งต�า่กว่าผลประกอบการส้ินสุดในเดือนมนีาคม 
2008 (ก่อนวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์) ซึ่งมีมูลค่าก�าไร 519,400 ล้านเยน

●	 ผลก�าไรทีเ่กดิขึน้ข้างต้น เป็นเพราะในขณะนัน้พานาโซนคิ
มีธุรกิจที่สามารถท�าก�าไรได้ดี เช่น ธุรกิจด้าน AV ขณะท่ีปัจจุบัน 
พานาโซนิคยังไม่มีธุรกิจที่แข็งแกร่งเช่นนั้น

อกีด้านหนึง่ พานาโซนคิพยายามขายกจิการทีไ่ม่ท�าก�าไร เพือ่
หมุนเงินทุนกลับมาใช้ในการลงทุนใหม่ๆ เช่น การขายธุรกิจ Health 
care ในวงเงิน 150,000 ล้านเยน การเจรจาเพื่อจะขายโรงงานสาร 
กึ่งตัวน�าให้กับวิสาหกิจของอิสราเอล เป็นต้น รวมทั้งต้องจัดการกับ
ธุรกิจที่เริ่มไม่สามารถท�าก�าไร เช่น เครื่องปรับอากาศ สมาร์ทโฟน  
รวมไปถึงกล้องดิจิตอล

สิ่งที่นักวิเคราะห์ต้ังค�าถามก็คือ พานาโซนิค จะสามารถ 
ปรับตัวได้รวดเร็วพอ ในการจัดการปฏิรูป อันรวมไปถึงการถอนตัว
จากธุรกิจที่ไม่มีอนาคตได้รวดเร็วเพียงไร ในทางกลับกัน พานาโซนิค 
จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ใด ที่จะเป็นตัวสร้างก�าไร และ 
ขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้า พิจารณาจากความเร่งด่วนของปัญหา
และความยากล�าบากของปัญหาแล้ว ดูเหมือนว่าหนทางข้างหน้ายัง
จะยากล�าบากแสนเข็ญ ส�าหรับพานาโซนิค 

เอกสำรประกอบ http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD070E8_

X01C13A1SHA000/http://www.reuters.com/article/2013/11/01fitch-pana-

sonic-improves-sustainability-idUSFit67520520131101

นอกจากน้ี นาย Tsuga ยังได้เข้าพบกับผู้บริหารของบริษัท
ผลิตรถยนต์ชั้นน�าของยุโรป เช่น เดมเลอร์ (Daimler) ของเยอรมัน 
จากัวร์ (Jaguar) และแลนด์โรเวอร์ (Land Rover) ของอังกฤษ เพื่อ
น�าเสนอเทคโนโลยเีด่นๆ ของบรษิทั ทางด้าน car navigation, sensor, 
battery เป็นต้น การเดินสายเพื่อท�าการตลาดระดับสูงของ คุณ 
Tsuga ลักษณะนี้นับจากเดือนมีนาคมปีนี้เป็นต้นมามีจ�านวนนับได้
หลายสิบบริษัท

ในช่วงปลายเดอืนมนีาคมของปีน้ี นาย Tsuga ได้ประกาศใน
ขณะแถลงแผนกลยุทธ์ระยะกลางของบริษัทไว้ว่า บริษัทพานาโซนิค 
จะปรับน�้าหนักของธุรกิจ จากอดีตซึ่งเคยเน้นที่ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ไฟฟ้าในบ้านไปสู่ธุรกิจที่มุ่งไปสนองให้กับวิสาหกิจ หรือองค์กรธุรกิจ
แทน ทัง้นี ้เขาย�า้ถงึสองกลุม่ธรุกจิส�าคญัทีพ่านาโซนคิให้ความส�าคญั 
ได้แก่ตลาดกลุ ่มอุตสาหกรรม “ที่พักอาศัย” และตลาดกลุ ่ม
อุตสาหกรรม “ยานยนต์” โดยเขาได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในที่อยู่อาศัย เช่น ภายในครัว ในห้องน�้ากับเครื่อง
ใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน เช่น เครื่องปรับอากาศ ที่จะมุ่งเจาะเข้าสู่ตลาด 
“ที่อยู่อาศัย” ขณะเดียวกัน ส�าหรับตลาด “ยานยนต์” นั้น บริษัทเน้น
การพัฒนา car navigator รวมไปถึงอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ที่จ�าเป็น
ต้องมรีอบๆ ทีน่ัง่คนขบั ท้ังน้ี โดยก�าหนดให้สองธุรกิจเหล่าน้ี เป็นธรุกจิ
หลักของบริษัท 

ผลจากการเดินสายท�างานตลาดของผู ้บริหารระดับสูง 
ประกอบกับการปรับยุทธศาสตร์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ยอดขาย
ของธุรกจิท่ีเน้น “ท่ีอยูอ่าศยั” และ “ยานยนต์” ในสองไตรมาส ระหว่าง
เดอืนเมษายนถงึเดอืนกันยายน มกีารปรบัตวัอย่างชดัเจน กล่าวคอืมี
จ�านวนยอดขายรวม 2,211,600 ล้านเยน ซึ่งเพิ่มขึ้น 6% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ผลก�าไรจากการประกอบการเพิ่มขึ้น
สองเท่าเป็น 99,600 ล้านเยน ทั้งนี้ ยอดขาย และผลก�าไรจากสอง
กลุ่มธุรกิจหลักนี้ มีสัดส่วนสูงถึงสองในสามของตัวเลขรวมทั้งบริษัท 
ขณะเดียวกัน เป็นที่คาดการณ์กันว่า ผลประกอบการซึ่งจะประกาศ
ในเดือนมีนาคม 2014 นั้น พานาโซนิคจะมีก�าไร 100,000 ล้านเยน 
เมื่อเทียบกับตัวเลขขาดทุน 754,200 ล้านเยนในปีก่อนหน้า 

Car navigation ของพำนำโซนิค
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