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• EDP (KTL)

• EDP (HIGH-EDGE)

• PHOSPHATE
• PAINTING
 (WET AND POWDER)

• ZINC FLAKE

บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำ�กัด
JAROONRAT PRODUCTS., LTD.



ประวัติความเป็นมา
HISTORY

บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำากัด ก่อต้ังข้ึนในปี พ.ศ. 
2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการชุบสีด้วยระบบไฟฟ้า 
(EDP) และชุบฟอสเฟตกับชิ้นส่วนโลหะท่ีใช้ในอุตสาหกรรม
และผลิตภณัฑ์โลหะอืน่ๆ ตลอดระยะเวลากวา่ 20 ปี เราไดห้ม่ัน
พฒันาระบบบรกิารพรอ้มมุง่ม่ันทำาการวจิยัอย่างต่อเน่ือง โดย
มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยควบคุมดูแลในด้านต่างๆ จนทำาให้
เราได้รับการยอมรบัจากลูกคา้ในการให้บรกิารดา้นชบุสีดว้ย
ระบบไฟฟ้า (EDP) 

นอกเหนือจ�กก�รชุบสี EDP แล้ว ปัจจุบัน บริษัทฯยังได้เพิ่ม
ก�รบรกิ�ร ชบุโครเมีย่ม ชบุ Zinc Flake และพน่ส ีTopcoat Powder 
Enamel เพ่ือรองรับก�รเจริญเติบโตของอุตส�หกรรมย�นยนต์ใน
ประเทศไทย รองรับทุกคว�มต้องก�รจ�กลูกค้�ของเร� 

ในปี พ.ศ. 2557 บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำ�กัด ได้ขย�ย
ส�ข�ไปยงั อำ�เภอบ้�นบึง จังหวดัชลบุรี (JRP Eastern) ซึง่ท�งบรษัิทฯ 
ได้นำ�เทคโนโลยีที่นำ�สมัยเข้�ม�ใช้ในกระบวนก�รผลิต เพื่อยกระดับ
ม�ตรฐ�นของอุตส�หกรรมต่อไป ทัง้หมดนี ้เร�มจีดุมุง่หม�ยคือ ก�ร 
ทำ�ง�นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสนับสนุนผลักดันอุตส�หกรรม 
ย�นยนตใ์นไทยใหเ้ปน็ฐ�นก�รผลติ ก�รสง่ออกย�นยนต ์เปรียบเสมอืน 
เป็น “Detroit of Asia”

PATHUMTHANI FACTORY CHONBURI FACTORY



จรญูรตัน ์กรุป๊ มคีว�มภ�คภมูใิจท่ีเปน็สว่นหนึง่ใน
อุตส�หกรรมย�นยนต์ในประเทศไทย ตลอดระยะเวล�
กว่� 20 ปี บริษัทในเครือของเร�คือ บริษัท จรูญรัตน ์
โปรดักส์ จำ�กัด (JRP) เป็นผู้นำ�ในก�รบริก�รชุบและ
เคลือบสีชิ้นง�นให้กับลูกค้�หล�กหล�ยอุตส�หกรรมใน
ประเทศไทย โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงอุตส�หกรรมย�นยนต์ 
ก�รพัฒน�ระบบง�นอย่�งต่อเนื่อง ตลอดจนก�รสร้�ง
นวัตกรรมใหม่ๆ รวมไปถึงก�รสร้�งคนเป็นสิ่งสำ�คัญ
สำ�หรับเร�ที่จะขับเคลื่อนอุตส�หกรรมย�นยนต์ต่อไปใน
อน�คต ในขณะเดียวกัน เร�มุ่งมั่นที่จะพัฒน�ให้ JRP 
เป็นบริษัทชั้นนำ� และเร�จะหมั่นพัฒน�คุณภ�พชีวิต
ของบุคล�กรให้มีคว�มเป็นอยู่ที่ดี มีทักษะหล�กหล�ย 
พรอ้มทีจ่ะให้ก�รบรกิ�รทีเ่ปน็เลศิแกล่กูค้�ของเร� บรษิทั 
จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำ�กัด พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ
ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (AEC) ในปี 2015

วิสัยทัศน์ VISION
Jaroonrat Group, we are proud to be part 

of ever-growing automotive industry in Thailand. 
Throughout the years of operation, our subsidy, 
Jaroonrat Products Company Limited, has been the 
forefront in providing top-class painting and coating 
services to all our customers.

With continuous process improvements, new 
innovation, and investment on human capital, we 
are well equipped in supporting the automotive 
industry in Thailand. At the same time, we strive 
to make JRP an admirable company to work for. 
We will continue to improve each every lives of 
our employees, turning them into skilled workforces, 
so that they will have better future, whilst provide 
world-class service to all our customers.

We are ever ready in welcoming Asia Economic 
Community when it officially starts at the end of2015



ตลอดระยะเวล�กว่� 3 ทศวรรษ ก�รชุบสี
ด้วยกระแสไฟฟ้� (EDP) เข้�ม�เป็นส่วนสำ�คัญของ
อุตส�หกรรมย�นยนต์ เนื่องด้วยประสิทธิภ�พของ EDP 
ที่ส�ม�รถเข้�ถึงทุกส่วนของชิ้นง�น ป้องกันก�รเกิด
สนิมและก�รสึกกร่อนภ�ยใน ซึ่งทำ�ให้ก�รชุบสี EDP มี
คว�มจำ�เปน็ต่อกระบวนก�รผลติอุตส�หกรรมต�่งๆ เชน่ 
เครื่องใช้ไฟฟ้�ภ�ยในบ้�น อะไหล่รถยนต์ โครงเหล็ก  
ตัวถังรถยนต์ ตลอดจนวัสดุต่�งๆที่ทำ�จ�กโลหะ

ในปัจจุบันเร�มีระบบชุบ EDP ถึง 6 ส�ยก�รผลิต 
ที่พร้อมให้บริก�รแก่ลูกค้� ซึ่งแบ่งเป็นสี EDP แบบปกติ 
4 ส�ยก�รผลิต สี EDP Acrylic (ป้องกัน UV) 1 ส�ย
ก�รผลิต และส�ยก�รผลิต EDP High - Edge

EDP ทั้ง 6 ส�ยก�รผลิตของเร�ส�ม�รถรองรับ 
ชิ้นง�นได้กว่� 400,000 ชิ้นต่อวัน

บริการชุบสี 
EDP COATING SERVICE
(EPOXY & ACRYLIC)

EDP has been essential part of automotive 
industry for over 3 decades. Its capability to prevent 
rust and resistance to inherent corrosion have made 
EDP coating as a must part of many industries 
production process, such as home electric appli-
ances, and any other parts pr components made 
from steel. Automotive parts and components, such 
as classes, have EDP as vital part of its production.

At JRP, we have four Epoxy-Base EDP Lines at 
both of our plants to handle different sizes of parts. 
The External EDP Line (Acrylic Coating) provides 
parts with resistance to U.V. , EDP High - Edge

Our EDP Lines, we have the capacity to 
handle parts up to 400,000 pieces per day.





บริการพ่นสี ด้วยหุ่นยนต์ 
WET PAINT SERVICE
(ROBOT WET PAINT LINE)

บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำ�กัด ส�ข�บ้�นบึง ได้ลงทุนในเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่มีคว�มยืดหยุ่นสูง เข้�ม�
ใชใ้นก�รพน่สโีดยใชหุ้น่ยนตอ์ตุส�หกรรม เพือ่รองรบัก�รให้บรกิ�รในง�นท่ีเนน้คุณภ�พไดอ้ย่�งท่ัวถึง ก�รใช้หุน่ยนต์ใน
ก�รพ่นสีนั้น จะทำ�ให้ชิ้นง�นของเร�มีคุณภ�พสมำ่�เสมอ และลดอัตร�ง�นเสีย พร้อมทั้งส�ม�รถลดระยะเวล�ก�รผลิต
และก�รใช้ทรัพย�กรได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น

JRP has invested in an automatic paint line (Robotic Line) at JRP Banbung branch to better server 
our customers in providing comprehensive services.

The Robotic Line has enabled us to effectively reduce production time and resources, while maintain-
ing same production’s quality. The Robotic Line has flexibility in adjusting modes and colors to meet any 
requirements from our customers.



บริการพ่นสีฝุ่น
POWDER COATING SERVICE
(AUTOMATIC POWDER LINE)

บรษิทัฯ มบีรกิ�รพ่นสฝีุน่ดว้ยระบบอตัโนมตัซิึง่ส�ม�รถรองรบัชิน้ง�นไดห้ล�กหล�ยรปูแบบท้ังง�น 
ที่มีขน�ดเล็กและใหญ่ ซึ่งคุณสมบัติทั่วไปของสีฝุ่นคือ มีคว�มแข็งของฟิล์มสีสูงมีคว�มคงทนต่อส�รเคมี 
มีคว�มคงทนต่อคว�มชื้น มีคว�มคงทนต่อรังสี UV มีคว�มคงทนต่อก�รขูดขีด และคว�มเรียบของฟิล์ม
สีดีโดยลูกค้�ที่รับบริก�รพ่นสีฝุ่นจะได้ชิ้นง�นท่ีตรงคว�มต้องก�ร อีกท้ังเพื่อให้ลูกค้�ของเร�ส�ม�รถ 
ได้รับบริก�รได้อย่�งครบถ้วน

JRP offers automatic powder coating line which able to cater for various shapes and 
sizes of product parts. Powder Coating’s advantages are strong film-coated layers, high 
resistance to ultraviolet (UV) and scratch. Powder Coating is preferred by customers who 
look for aesthetic and smooth finishing on their product.  



บริการชุบฟอสเฟต
PHOSPHATE COATING SERVICE

ก�รชบุฟอสเฟต คอื ก�รปรบัสภ�พผวิชิน้ง�นกอ่นก�รชบุหรอื
พน่ส ีวตัถปุระสงคห์ลกัของก�รชบุฟอสเฟต คอื ก�รเพ่ิมก�รยดึเก�ะ
ของสีบนพืน้ง�นใหดี้ยิง่ขึน้ และปอ้งกนัก�รกดักรอ่นได ้โดยปกตแิลว้
ก�รชุบฟอสเฟตนิยมชุบกับเหล็กหรืออลูมิเนียม

 
Phosphate coating is pretreatment prior to coating 

or painting. It provides strong adhesion and corrosion  
protection, Typically, phosphate coatings is used on steel 
and aluminum parts.



บริการชุบ / พ่นซิงค์เฟลค
(ซิงค์อลูมิเนียม)
ZINC FLAKE

บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำ�กัด ได้เพิ่มบริก�รเคลือบสี Zinc Flake ที่มีคุณสมบัติป้องกันก�รกร่อนโดยก�ร
ทดสอบ Salt Spray ได้สูงถึง 1,500 ชั่วโมง โดยท�งบริษัทฯ ได้ลงทุนเครื่องจักร แบบ Dip Spin และ Spray Booth 
เพื่อให้ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�

*ปี พ.ศ. 2560 บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำ�กัด ได้รับอนุญ�ติสิทธิ์เป็นผู้ใช้สีของบริษัทแมคนี ซึ่งเป็นผู้ผลิตสี

คุณภ�พชั้นนำ�ของประเทศสหรัฐอเมริก�

Zinc Flake Coating offers high-performance corrision protection coatings that can undergo up to 1,500 
hours of salt pray test condition. JRP provides serveral production methods, which are dip spin and spray 
application to meet different type of customers’ production requirements.

*JRP has become Magni’s applicators in Thailand since 2017, Who is a leader of high-performance 

corrosion protection paint in the U.S. 



ระบบขนส่งและโลจิสติกส์
LOGISTICS

Just in time เป็นอีกหนึ่งในระบบที่ บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำ�กัด ให้คว�มสำ�คัญก�รรับ/ส่งชิ้นง�นที่มี
คว�มตรงต่อเวล� จะลดคว�มสูญเสียเวล� และเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รจัดก�รเนื้อที่ให้กับลูกค้�ของเร�ก่อนก�ร
ส่งมอบง�น ทุกชิ้นส่วนจะถูกบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์พิเศษ เพื่อให้สินค้�ถึงมือลูกค้�อย่�งปลอดภัย พนักง�นขนส่ง
สนิค�้ของเร�ไดร้บัก�รฝกึอบรมเพ่ือคว�มปลอดภยัของทุกคนบนท้องถนน นอกจ�กนัน้แลว้พนกัง�นขับรถของเร�
มี GPS ติดต�มตัว เพื่อตรวจสอบขณะส่งสินค้�ได้ เร�ตั้งใจที่จะให้ก�รขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของก�รบริก�รของเร� 
ที่ทำ�ให้ลูกค้�พึงพอใจ

 
As we believe in ‘Just in Time’ (JIT) policy, pick-up/ delivery parts and components from/to 

customers are essential part of our service. After all punctuality and efficiency are keys in making 
any business competitive. Before delivery, all parts and components are safely packed into special 
package and carefully loaded into our trucks for deliver at assigned time. All truck drivers have been 
through extensive training to ensure own safely and others on the roads. All our trucks drivers are 
equipped with personal GPS, which can be monitored on routes.

We intend to provide worry-free logistic solution as part of our 
service to each of our customers.



บรษิทัฯ ไดพั้ฒน�โปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) เพือ่ใชส้ำ�หรบัควบคุมและว�งแผนในทกุกระบวนก�ร
โดยเร่ิมตัง้แตก่�รรบัชิน้ง�นจ�กลกูค�้ ก�รว�งแผนก�รผลติ บนัทึกข้อมูลชิน้ง�นเพือ่ควบคุมคุณภ�พของช้ินง�นในกระบวนก�ร
ผลติ ตดิต�มก�รผลติและว�งแผนก�รรบั-สง่ชิน้ง�นจ�กลกูค้� ซึง่ท้ังหมดนีเ้กดิจ�กคว�มตัง้ใจท่ีจะพฒัน�องค์กรและยกระดับ
ม�ตรฐ�นก�รทำ�ง�น เพื่อให้มีคว�มพร้อมที่จะขับเคลื่อนอุตส�หกรรมต่อไปในอน�คต

JRP has an end-to-end process of ERP (Enterprise Resource Planning) system. This is
to assure of our quality in productions and services to our customers’ products. 
We have a real-time internal analytical system to track every 
single products since at receiving process and out to delivery to 
customers just in time. We promise to continuously improve in 
our integrated ERP system along with advanced 
manufacturing technology to enhance on the
future industry competitiveness.
   

การวางแผนทรัพยากร
ทางธุรกิจขององค์กร
ENTERPRISE RESOURCE 
PLANNING (ERP)

วางแผน
ผลิต

จัดส่ง

ตรวจสอบ
คุณภาพ

ERP



บริษทั จรญูรตัน ์โปรดกัส ์จำ�กดั เร�ให้คว�มสำ�คัญ
ในก�รควบคมุคณุภ�พง�น ทมีตรวจสอบคุณภ�พง�นของ
เร�ไดร่้วมทำ�ง�นกบัทกุหนว่ยก�รผลติ ทัง้ข้ันตอน แขวน 
ถ่�ยชิ้นง�น ตรวจสอบชิ้นง�นที่อยู่ในกระบวนก�รชุบ 
และคุณภ�พสีในส�ยก�รผลิต รวมไปถึงขั้นตอนตรวจ
สอบชิ้นง�นหลังก�รชุบ เพ่ือให้ทุกขั้นตอนก�รผลิตได้
ม�ตรฐ�นต�ม ISO 9001 และ IATF 16949

การควบคุมคุณภาพ
LABOLATORY

บริษทั จรญูรตัน ์โปรดกัส ์จำ�กดั เร�ให้คว�มสำ�คัญ
กบับคุล�กรเปน็เหมอืนเส�หลกัของบ�้นเป็นกำ�ลงัสำ�คัญ
ในก�รขบัเคลือ่นบรษัิทให้ประสบคว�มสำ�เรจ็เพร�ะเหตนุี้
เร�จึงมีแผนพัฒน�ทักษะที่เหม�ะสมในระดับบุคคลเพื่อ
ให้บุคล�กรของเร�ส�ม�รถเติบโตในส�ยง�นอ�ชีพไป 
ดว้ยกนั ทมีบรหิ�รของเร�เปน็สว่นหนึง่ในก�รขบัเคลือ่น
วัฒนธรรมองค์กรสร้�งสรรค์กิจกรรมเพ่ือรณรงค์ให้ 
ทกุคนมคีว�มรบัผดิชอบ คว�มซ่ือสตัย์สุจรติ คว�มเค�รพ
ซึ่งกันและกัน โดยทีมบริห�รทำ�ง�นควบคู่ กับบริษัท
ที่ปรึกษ�ทั้งหมดน้ีเพื่อให้ บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ 
จำ�กัด เป็นบริษัทที่มีบุคล�กรปฏิบัติง�นได้อย่�งมี 
คว�มสขุและเปน็บรษิทั ทีท่กุคนอย�กม�รว่มเปน็หนึง่ใน
ครอบครัวของเร�

บุคลากรของเรา
OUR PEOPLE

People are the backbone of our success. At 
JRP, we value each of our every employee, as 
we believe no success can be achieved without 
people. We have individual development plan in 
place, so everyone of our employees can develop 
their unique skills and grow in their career path. 
Our people management team is the essential in 
fostering JRP’s company culture.

They innovatively create activities to promote 
respect, honesty, creativity, and work-life balance. 
They work closely with a consulting firm to ensure 
JRP is a happy workplace and a desirable company 
to work for. Everyone at JRP is a part of the family.

AT JRP, we put great emphasis on quality con-
trol. Our technical team works closely with loading 
staff to ensure appropriate racks are used for each 
type of parts and components. During the coating 
process, parts, components and paints’ quality are 
monitored at our control room. At final inspection 
our Quality Assurance Staff (QA) will inspect parts 
according to customers. Any defected parts will be 
excluded and reported. Our quality control teams 
is adhered to ISO 9001 and IATF 16949



บริษัท จรูญรัตน์ โปรดักส์ จำ�กัด เร�ได้ตระหนัก 
และคำ�นึงถึงคว�มสำ�คัญในก�รร่วมรักษ�สิ่งแวดล้อม เร�จึง 
มีก�รควบคุมทุกขั้นตอน ของก�รผลิตอย่�งเข้มงวดเร�มี
ระบบระบ�ย และบำ�บัดอ�ก�ศรวมถึงระบบบำ�บัดนำ้�เสียที่
สอดคล้องเป็นไปต�มนโยบ�ยจ�กกระทรวงอุตส�หกรรม

เร�เชื่อในก�รแบ่งปันในขณะท่ีเร�เป็นองค์กรท่ี
สนบัสนนุให้ บุคล�กรของเร�ปฏบัิติง�นอย่�งมคีว�มสขุ เร�
ยังต้องก�รแบ่งปันคว�มสุขนี้ไปสู่ชุมชน เร�มีกิจกรรมเยี่ยม
เยือนโรงเรียนในท้องถิ่น สนับสนุนอุปกรณ์ก�รเรียนท่ีเป็น
ประโยชน์โดยเชื่อว่�ก�รศึกษ�เป็นส่วนหนึ่งในก�รพัฒน�
ศักยภ�พของเย�วชน

ทัง้น้ีเร�ใหค้ว�มสำ�คัญด�้นศ�สน� เร�มกี�รบรจิ�คสิง่
จำ�เปน็ให้แกว่ดัในทอ้งถิน่ เพร�ะศ�สน�เปน็ทีย่ดึเหน่ียวจติใจ
ของประช�ชนคนไทยทุกคน

เร�สนับสนุนก�รอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะ
พัฒน�ชุมชนเพื่อให้เร�ส�ม�รถเติบโตไปยังอน�คตท่ีสดใส
พร้อมๆ กัน

ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม 
ENVIRONMENTAL & SOCIAL
RESPONSIBILITY

At JRP, environmental issue has never go un-
noticed. In every aspect of our production process, 
we assess, contained, and recycle any threats will 
may harm the environment. We have installed air 
ventilations, and incinerators, which convert heat from 
production process to energy, at all our plants. Our 
water treatment systems efficiently turn waste water 
into clean, usable water, which strictly comply with 
the requirements from Ministry of Industry and ISO 
14001 standards.

To be social responsible is one of our key fo-
cuses in running our business, we are creating a happy 
workplace and wanting to share our happiness to the 
local communities. We regularly visit local schools to 
provide essential learning materials, as we believe 
education will shape a better future. We also visit lo-
cal temples to provide meals and essential items for 
monks. Temples are, undoubtedly, part of community 
in Thailand; we intend to be part of ours. 

We support green environment and commit to 
improve local communities, so that we can grow to 
the better future together.



เร�มีคว�มต้ังใจและมุ่งม่ันที่จะเป็นเลิศในก�ร
บรกิ�รด�้นชบุและเคลอืบส ีเร�จงึมกี�รพฒัน�บุคคล�กร
ของเร�ดว้ยทกัษะใหม่ๆ อย่�งสมำ�่เสมอ รวมไปถึงเลอืกใช้
วัตถุดิบและสีที่มีคุณภ�พสูงสุด พร้อมทั้งนำ�เทคโนโลยี
สมัยใหมม่�ใช ้เพือ่ใหก้ระบวนก�รของเร�มปีระสทิธภิ�พ 
และมีผลง�นที่มีคุณภ�พสูงสุด

ท�งบริษัทฯ มีคว�มภ�คภูมิใจท่ีเป็นบริษัทชุบสี 
ชิ้นส่วนย�นยนต์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับก�ร
รับรองม�ตรฐ�นคุณภ�พระดับส�กล ดังนี้

 

เส้นทางสู่ความสำาเร็จ
THE ROAD TO SUCCESS

As we are inspired to provide top-class coat-
ing services for our customers, we have rigorous 
trained all our staffs to ensure smooth, yet ef-
ficient production. We use premium quality paints, 
chemical and other raw materials to ensure highest 
quality parts and components. JRP has the abil-
ity to simultaneously operate our highly advanced 
production lines with virtually zero downtime to 
ensure reliability and competitiveness.

JRP is the first company in Thailand to achieve 
certification of international quality standard;

ISO 9001 
- Quality Management System
IATF 16949  
- Quality Management System for Automotive
 Industry
ISO 14001 
- Environment Management System

JRP has also employs ‘Just In Time’ (JIT) 
and 5S manufacturing practices to ensure efficiency 
and meet our customers’ requirements.

ISO 9001
-  ม�ตรฐ�นระบบบริห�รคุณภ�พ
IATF 16949
-  ม�ตรฐ�นระบบบริห�รคุณภ�พเพ่ืออุตส�หกรรม
 ย�นยนต์
ISO 14001
- ม�ตรฐ�นระบบบริห�รสิ่งแวดล้อม

JRP ยังได้นำ�ระบบก�รผลิตแบบทันเวล�พอดี 
(JIT) และ 5ส ม�ใช้เพ่ือให้เร�มีระบบจัดก�ร และ
กระบวนก�รผลิตที่ดีและมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น




