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3. การประกอบธุรกิจในแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาภายใตตราสินคา “AJ” ซึ่งกลุมบริษัทไดจัดหา
ผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุณภาพเชื่อถือได ปจจุบันกลุมบริษัทจําหนายเครื่องใชไฟฟากวา
140 รุน โดยแบงประเภทผลิตภัณฑออกเปน 2 กลุม คือ เครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและเสียง และเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน
1) เครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและเสียง (Audio and Visual Product : AV)
เครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและเสียงถือเปนกลุมสินคาหลักของกลุมบริษัท โดยมีสัดสวนรายไดประมาณรอยละ 81
– รอยละ 86 ของรายไดจากการขายรวมของกลุมบริษัทตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ปจจุบันกลุมบริษัทมีสินคากลุม
เครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและเสียงประมาณ 118 รุน โดยสามารถจําแนกกลุมยอยไดดังนี้
- เครื่องเลนดีวีดี เครื่องเลนดีวีดีบลูเรย และเครื่องเลนดีวีดีแบบพกพา
เครื่องเลนดีวีดี เครื่องเลนดีวีดีบลูเรย และเครื่องเลนดีวีดีแบบพกพา (Portable DVD Player) จัดเปนสินคา
หลักโดยมีสัดสวนรายไดคิดเปนรอยละ 41 – รอยละ 53 ของรายไดจากการขายในกลุมของเครื่องใชไฟฟาประเภท
ภาพและเสียงตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ปจจุบันกลุมบริษัทจําหนายทั้งเครื่องเลนดีวีดี เครื่องเลนดีวีดีบลูเรย
แบบตั้งโตะ และเครื่องเลนดีวีดีแบบพกพา จํานวน 35 รุน และ 11 รุน ตามลําดับ โดยเครื่องเลนดีวีดีของกลุมบริษัท
สามารถรองรับระบบไฟล DVD, DVD-R, VCD, CD, CD-R, SVCD และ MP3 รวมทั้งสามารถเชื่อมตอกับพอรต
USB และ SD card สําหรับเครื่องเลนดีวีดีบางรุนยังรองรับภาพ HDMI ซึ่งมีความละเอียดไดถึง 1080p และเสียง
ในระบบ 5.1
ตัวอยางสินคาเครื่องเลนดีวีดี

สําหรับเครื่องเลนดีวีดีแบบพกพา (Portable DVD Player) นั้นจะมีจอภาพ LCD/LED และชองเสียบหูฟงในตัว
สามารถรับสัญญาณโทรทัศนได รองรับไฟลในรูปแบบ DVD, MPEG4, VCD, MPEG-1, MPEG-2, MP3, CDAUDIO, WMA, Picture CD (JPEG) สามารถเชื่อมตอกับพอรต USB และ SD card สําหรับบางรุนมีระบบปองกัน
การสะเทือนขณะเลน สามารถหมุนจอและนําไปติดตั้งภายในรถยนตได
ตัวอยางสินคาเครื่องเลนดีวีดีแบบพกพา
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-

เครื่องเสียง ลําโพง และชุมโฮมเธียเตอร
สินคาเครื่องใชไฟฟาในกลุมเครื่องเสียงประกอบดวย ชุดโฮมเธียเตอร ชุดไมโครคอมโพเนนท ลําโพง วิทยุ
พกพา แอมปภาคขยาย และ เปนตน โดยเครื่องใชไฟฟาในกลุมเครื่องเสียงมีสัดสวนรายไดคิดเปนรอยละ 20 – รอย
ละ 31 ของรายไดจากการขายในกลุมของเครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและเสียงตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ตัวอยางสินคาเครื่องใชไฟฟาในกลุมเครื่องเสียง
ชุดโฮมเธียเตอร

ไมโครคอมโพเนนท

ลําโพง

วิทยุพกพา

แอมปภาคขยาย

-

เครื่องเลนคาราโอเกะและชุดเครื่องเสียงคาราโอเกะ
เครื่องเลนคาราโอเกะและชุดเครื่องเสียงคาราโอเกะถือเปนกลุมสินคาใหมที่กลุมบริษัทเริ่มทําตลาดตั้งแตป
2553 เปนตนมาและไดรับการตอบรับจากผูบริโภคเปนอยางดี โดยมีสัดสวนรายไดประมาณรอยละ 11 – รอยละ
13 ของรายไดจากการขายในกลุมของเครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและเสียงทั้งหมด
โดยกลุมบริษัทจําหนายเครื่องเลนคาราโอเกะภายใตตราสินคา AJ ของกลุมบริษัท และภายใตตราสินคา TJ
โดยความรวมมือกับบริษัท ทีเจ มีเดีย (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งลูกคาที่ซื้อเครื่องคาราโอเกะสามารถเพิ่มเติมเพลงไดที่
จุดบริการเพิ่มเพลงที่ราน DNA และ IMAGINE ซึ่งมีสาขากระจายอยูทั่วประเทศ
ตัวอยางสินคาเครื่องเลนคาราโอเกะและชุดเครื่องเสียงคาราโอเกะ
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-

เครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและเสียงอื่นๆ
นอกจากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาในกลุมหลักแลว กลุมบริษัทยังจําหนายเครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและ
เสียงอื่นๆ ซึ่งอยูในชวงทดสอบตลาด หรือเปนสินคาที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑของกลุมบริษัท อาทิเชน โทรทัศน
LED/LCD ซึ่งรองรับสัญญาณภาพแบบ HDMI โทรทัศน DVD-TV ที่ติดตั้งเครื่องเลนดีวีดีในตัว และไมโครโฟน เปน
ตน
ตัวอยางเครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและเสียงอื่นๆ

LED TV

LCD TV

DVD-TV

2) เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน (Home Appliance: AP)
กลุมบริษัทเริ่มทําการตลาดเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนตั้งแตป 2552 เปนตนมา ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูบริโภค
เปนอยางดี ทําใหกลุมบริษัทมีสัดสวนรายไดจากเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีสัดสวนประมาณ
รอยละ 13 – รอยละ 18 ของรายไดรวมของกลุมบริษัทตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
สินคาในกลุมเครื่องใชไฟฟาประเภทเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนสามารถแบงไดเปน 2 กลุมยอย ไดแก
1. เครื่องใชภายในครัวเรือนขนาดใหญ เชน เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ ตูเย็น เครื่องซักผา เปนตน
2. เครื่องใชภายในครัวเรือนขนาดเล็ก เชน กระติกน้ํารอน หมอหุงขาว หมอเอนกประสงค เตารีด เครื่องปน เตา
แมเหล็กไฟฟา เตาไมโครเวฟ เปนตน
ตัวอยางสินคาเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนขนาดใหญ

ตัวอยางสินคาเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนขนาดเล็ก
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3.2 การตลาดและภาวการณแขงขัน
3.2.1 ลูกคากลุมเปาหมายและชองทางการจัดจําหนาย
กลุมบริษัทจําหนายเครื่องใชไฟฟาผานธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) และตัวแทนจําหนายตางๆ ไปยัง
ผูบริโภคปลายทาง (End User) คือ กลุมผูบริโภคระดับกลางลงมาจนถึงระดับลางซึ่งเปนลูกคากลุมเปาหมายของกลุมบริษัท
ผูบริโภคในกลุมดังกลาวเปนตลาดขนาดใหญและมีกําลังซื้อในระดับปานกลาง เชน นักศึกษา หรือวัยทํางานระยะตน เปนตน
ซึ่งสวนมากอาศัยอยูตัวคนเดียวหรือเปนครอบครัวขนาดเล็ก และบางสวนมีการยายที่อยูอาศัยบอย จึงเปนกลุมที่มีความ
ออนไหวตอราคาและตองการผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีในราคาที่ไมสูงนัก
นอกเหนือจากกลุมลูกค า หลัก แลว กลุ มบริษัท ยัง มองถึ ง โอกาสในการขยายฐานลูกคา ให กวา งขึ้น โดยผลิตภัณ ฑ
เครื่องใชไฟฟาในบางกลุมมุงเนนลูกคากลุมเปาหมายในระดับกลางขึ้นไป อาทิเชน เครื่องเลนคาราโอเกะ และเครื่องเลนดีวี
ดีบลูเรย เปนตน
ชองทางการจัดจําหนาย
เนื่อ งด ว ยสิน ค า ของกลุ มบริ ษัท เปน เครื่อ งใช ไ ฟฟ า เพื่ อ ความบั น เทิ ง ในครัว เรือ น (Home
Entertainment) และ
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน จึงตองเลือกชองทางการจัดจําหนายที่สามารถเขาถึงผูบริโภคปลายทางไดอยางครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพที่สุด โดยจัดจําหนายผานชองทางธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) เปนหลัก รวมถึงตัวแทนจําหนาย
และรานจําหนายเครื่องใชไฟฟาในจังหวัดตางๆ โดยในป 2553 – ป 2555 และงวด 9 เดือนป 2556 กลุมบริษัทมีรายไดแยก
ตามชองทางจําหนายไดดังนี้

1. ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade)
2. ตัวแทนจําหนายและรานคายอย
3. การจําหนายโดยตรงใหกับผูบริโภค
4. อื่น ๆ
รวมรายไดจากการขายสุทธิ

ป 2553
ป 2554
ป 2555
งวด 9 เดือนป 2556
พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ พันบาท รอยละ
1,638,004 98.36 1,588,481 93.03 1,577,144 91.20 1,095,186 91.47
2,580
0.15
43,811
2.57
50,762
2.94
39,516
3.30
735
0.04
10,943
0.64
14,913
0.86
19,888
1.66
23,932
1.44
64,168
3.76
86,438
5.00
42,728
3.57
1,665,251 100.00 1,707,404 100.00 1,729,257 100.00 1,197,318 100.00

1. ธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade)
กลุมบริษัทจําหนายเครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและเสียง และเครื่องใชไฟฟาที่ใชภายในครัวเรือนไปยังธุรกิจคา
ปลีกสมัยใหม ไดแก หางสรรพสินคา ไฮเปอรมารเก็ต ไปจนถึงรานจําหนายสินคาเฉพาะกลุม (Specialty Store) อาทิ
เชน เดอะมอลล (The Mall) เทสโก โลตัส (Tesco Lotus) บิ๊กซี (Big-C) แมคโคร (Makro) โฮมโปร (HomePro) และพาว
เวอรบาย (Power Buy) เปนตน ซึ่งเปนธุรกิจที่มีสาขาจํานวนมากและกระจายในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ ทําให
สามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคปลายทางไดมากที่สุด จึงทําใหชองทางการจําหนายดังกลาวเปนชองทางการจําหนายหลัก
ของกลุมบริษัท โดยลักษณะเงื่อนไขการจําหนายสินคาใหกับธุรกิจคาปลีกสมัยใหมเกือบทั้งหมดเปนในลักษณะการขาย
ขาด มีเพียงร อยละ 1 – 2 ของรายไดจากการขายผานชองทางดังกลาวที่เปนการขายแบบมีเงื่อนไขจา ยชํ าระเมื่อ
ผูบริโภคซื้อสินคา
ปจจุบันกลุมบริษัทมีรายไดจากการขายผานชองทางดังกลาวนี้เปนสัดสวนประมาณรอยละ 91 – รอยละ 98 ของ
รายไดจากการขายของกลุมบริษัทระหวางป 2553 – 2555 และงวด 9 เดือนป 2556
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2. ตัวแทนจําหนายและรานคายอย
นอกเหนือไปจากการเขาถึงผูบริโภคปลายทางผานชองทางจําหนายของธุรกิจคาปลีกสมัยใหมแลว กลุมบริษัทมี
การจัดจําหนายสินคาใหกับตัวแทนจําหนายตางๆ ไมวาจะเปน
- ตัวแทนจําหนายที่มีจํานวนสาขาไมมาก เชน สยามโกลบอลเฮาส ดูโฮม โฮมฮับ เชียงใหมสยามทีวี นิยม
พานิช สหพานิช เปนตน
- รานจําหนายเครื่องใชไฟฟาตางๆ ซึ่งสวนมากเปนรานคาขนาดกลางหรือขนาดเล็กอยูในยานชุมชน
- ธุรกิจคาปลีกอื่นๆ อาทิเชน 7-11 แคตตาล็อก และทีวีไดเร็ค เปนตน
โดยมีพนักงานฝายขายของกลุมบริษัทเปนผูติดตอโดยตรง หรือติดตอผานทางตัวแทนจัดจําหนายของกลุมบริษัท
ปจจุบันกลุมบริษัทมีการจําหนายเครื่องใชไฟฟาโดยมีรายไดจากการจําหนายเครื่องใชไฟฟาใหกับตัวแทนจําหนาย และ
รานจําหนายเครื่องใชไฟฟา ประมาณรอยละ 0.15 – รอยละ 3 ของรายไดจากการขายรวมของกลุมบริษัทในระหวางป
2553 – 2555 และงวด 9 เดือนป 2556 ทั้งนี้ การจําหนายสินคาใหแกตัวแทนจําหนาย และรานคายอยเปนการขายใน
ลักษณะขายขาด โดยมีการกําหนดระยะเวลาชําระคาสินคาประมาณ 30-60 วัน
3. การจําหนายใหกับผูบริโภคโดยตรง
กลุมบริษัทมีการจําหนายผลิตภัณฑโดยตรงใหกับผูบริโภคปลายทาง ผานการออกรานในงานแสดงสินคาตางๆ เชน
งานกาชาด งานแสดงสินคาประจําปของจังหวัดและหนวยงานราชการตางๆ เปนตน หรือการจัดงานจําหนายสินคาลด
ราคาพิเศษที่บริเวณหนาสํานักงานของบริษัท โดยการเขารวมงานแสดงสินคาหรือการจัดงานจําหนายสินคาลดราคาแต
ละครั้ง จะพิจารณาตามความเหมาะสมของกลุมลูกคาและสถานที่จัดงานวามีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑของกลุม
บริษัท ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการประชาสัมพันธสินคาและตราสินคาของกลุมบริษัทเปนหลัก กลุมบริษัทมีรายไดจาก
ชองทางจําหนายดังกลาวประมาณรอยละ 0.6-1.6 ของรายไดจากการขายรวมของกลุมบริษัทในระหวางป 2553 –
2555 และงวด 9 เดือนป 2556 ทั้งนี้ในงวด 9 เดือนป 2556 กลุมบริษัทไดจัดงานลดราคาสินคา (Clearance) แลวทั้งสิ้น
5 ครั้ง
4. ชองทางจําหนายอื่นๆ
ชองทางจําหนายอื่นๆ อาทิเชน การขายสินคาใหกับลูกคาที่มาซื้อสินคาจากบริษัทโดยตรง การขายอะไหลใหกับ
ศูนยบริการซอม เปนตน โดยกลุมบริษัทมีรายไดจากชองทางจําหนายดังกลาวประมาณรอยละ 1.4 – รอยละ 5 ของ
รายไดจากการขายรวมของกลุมบริษัทในระหวางป 2553 – 2555 และงวด 9 เดือนป 2556
3.2.2 กลยุทธในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษทั
กลุมบริษัทวางตําแหนงทางการตลาดของผลิตภัณฑโดยมุงเนนเจาะกลุมลูกคาเปาหมายที่ผูใชสินคาระดับกลางลงมา
โดยสินคาของกลุมบริษัทจะเปนเครื่องใชไฟฟาคุณภาพใกลเคียงหรือเทียบเคียงไดกับสินคาของผูประกอบการตางชาติใน
ราคาที่ถูกกวา และมีคุณภาพสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบผูประกอบการในประเทศหรือสินคานําเขาราคาถูกจากตางประเทศซึ่ง
มักจะเนนการแขงขันทางราคามากกวาคุณภาพสินคา
โดยกลุมบริษัทไดกําหนดกลยุทธในดานการตลาดและผลิตภัณฑ
เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะลูกคากลุมเปาหมาย และผลิตภัณฑของกลุมบริษัท ดังนี้
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1. การสรางคุณคาในตราสินคา (Brand Equity) และการรับรูในตราสินคา (Brand Awareness)
นอกจากคุณภาพของตัวสินคาแลว กลุมบริษัทตระหนักดีวา ตราสินคา (Brand) ถือเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอ
ความสําเร็จทางการตลาด โดยนอกเหนือจากปจจัยดานคุณภาพและราคาแลว ความคุนเคยและเชื่อถือในตราสินคานับเปน
ปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อของผูใชสินคา กลุมบริษัทจึงใหความสําคัญในการสรางคุณคาและการสรางการรับรูในตรา
สินคา “AJ” โดยในชวงแรกของการทําการตลาดกลุมบริษัทมุงเนนการสรางภาพลักษณวา “AJ ตราสินคาของคนไทย ที่มี
คุณภาพและความคงทน” เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหผูที่ใชสินคามั่นใจถึงอายุการใชงานของสินคา จากนั้นกลุมบริษัทไดให
นักแสดงอาวุโสคือ คุณสมบัติ เมทะนี ซึ่งไดรับการลงชื่อในกินเนสบุคสวาเปนนักแสดงที่รับบทพระเอกมากที่สุดในโลก เขามา
เปนพรีเซ็นเตอรใหกับผลิตภัณฑของกลุมบริษัท ภายใตสโลแกนที่วา “AJ พระเอกตัวจริง” เพื่อสะทอนใหเห็นถึงภาพลักษณ
ของความคงทน และอายุใชงานยาวนานเชนเดียวกับคุณสมบัติ เมทะนี ซึ่งเปนพระเอกขวัญใจของคนไทยมาอยางยาวนาน
กลุมบริษัทไดพยายามสรางการรับรูในตราสินคาของผูบริโภคผานชองทางตางๆ อยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนดานสื่อ
โฆษณาโทรทัศนและวิทยุ ปายโฆษณา สิ่งพิมพ ไปจนถึงการเปนผูสนับสนุนรายการโทรทัศน ภาพยนตร และทีมฟุตบอล
ตางๆ รวมทั้งการสัมภาษณผูมีชื่อเสียงในวงการตางๆ ถึงการใชสินคาของกลุมบริษัท เพื่อสรางความเชื่อมั่นถึงคุณภาพสินคา
และทําใหตราสินคาของกลุมบริษัทเปนที่คุนเคยของผูบริโภคโดยทั่วไป ซึ่งการรับรูในตราสินคาและความเชื่อถือในตัวบริษัท
ถือเปนหนึ่งในปจจัยที่มีความสําคัญในการตัดสินใจซื้อ ณ จุดซื้อของผูบริโภค
ทั้งนี้ในป 2555 ตราสินคา AJ ของกลุมบริษัทไดรับเลือกใหเปน “Trusted Brand” ในหมวดเครื่องเลนดีวีดี จากการ
สํารวจความคิดเห็นผูบริโภคใน 8 ประเทศซึ่งจัดโดยนิตยสาร รีดเดอรส ไดเจสท เกี่ยวกับตราสินคาที่ผูบริโภคไววางใจทั้งใน
ดานของความเชื่อถือ คุณภาพ คุณคา ความเขาใจในความตองการของผูบริโภค ความรับผิดชอบตอสังคม และความคิด
ริเริ่มสรางสรรคในการนําเสนอสินคาใหมสูตลาดเสมอ จากผลการสํารวจดังกลาว ผูบริหารจึงเชื่อมั่นวาตราสินคา AJ จะเปน
หนึ่งในตราสินคาของคนไทยที่ผูบริโภคโดยสวนใหญกลาวถึงในลําดับตนๆ
2. การคัดเลือกและสรรหาสินคาที่มีคุณภาพตรงความตองการตลาด ตลอดจนมีการใหบริการหลังการขาย
และรับประกันคุณภาพ
กลุมบริษัทตระหนักดีวาการสรางการรับรูในตราสินคาจะสรางโอกาสในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาจากผูบริโภค อยางไร
ก็ตามการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคนั้น กลุมบริษัทตองมีสินคาที่มีคุณภาพและคุณลักษณะที่ตรงความตองการ
ของผูบริโภคประกอบดวย โดยฝายขายและการตลาดของกลุมบริษัทไดทําการสํารวจตลาดและความตองการของผูบริโภค
ตลอดจนเปรียบเทียบคุณลักษณะผลิตภัณฑของกลุมบริษัทกับผูประกอบการรายอื่น เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาและปรับปรุง
ผลิตภัณฑของกลุมบริษัทใหตรงกับความตองการของผูบริโภคและสามารถแขงขันไดกับผูประกอบการรายอื่น
นอกจากนี้กลุมบริษัทยังใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคาและบริการหลังการขาย เนื่องจากเปนปจจัยสําคัญในการ
ทําใหเกิดการซื้อซ้ําและบอกตอไปยังผูบริโภครายอื่นซึ่งจะสงผลตอการ
สรางความเชื่อถือในผลิตภัณฑของกลุมบริษัท
ขยายตัวและการเติบโตของยอดขายของกลุมบริษัทในอนาคต โดยกลุมบริษัทจะสรรหาสินคาจากผูผลิตที่เชื่อถือไดในเรื่อง
คุณภาพ ซึ่งโดยทั่วไปแลวกลุมบริษัทจะเปนผูกําหนดรูปแบบของผลิตภัณฑ คุณลักษณะของผลิตภัณฑใหแกโรงงานผูผลิต
เพื่อทําการผลิตสินคาใหมีคุณลักษณะตามที่กลุมบริษัทตองการ และกําหนดเกณฑมาตรฐานในการตรวจสอบสินคาแตละ
ประเภทเพื่อใหมั่นใจวาสินคาที่จะนําเสนอตอผูบริโภคนั้น เปนสินคาที่มีคุณภาพเชื่อถือได ตลอดจนรับประกันคุณภาพสินคา
1 ป พรอมทั้งมีศูนยบริการหลังการขายกวา 80 แหงทั่วประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูซื้อสินคาของกลุมบริษัทที่จะ
มาใชบริการ

สวนที่ 2 หนาที่ 16

บริษัท คราวน เทค แอดวานซ จํากัด (มหาชน)

จากการที่กลุมบริษัทใหความสําคัญในเรื่องการสรรหาสินคาที่มีคุณภาพและตรงความตองการของตลาด ดังที่ไดกลาว
มาแลวขางตน สงผลใหสินคาของกลุมบริษัทหลายรายการไดรับความนิยมจากผูบริโภค ดังจะเห็นไดจากในป 2552
ผลิตภัณฑเครื่องเลนดีวีดีของกลุมบริษัทเปนแบรนดที่มียอดขายเปนอันดับหนึ่งของประเทศจากผลการสํารวจของ GfK Asia
ซึ่งเปนบริษัทที่มีชื่อเสียงดานการวิจัยธุรกิจดานตางๆ และในป 2555 ตราสินคา AJ ของกลุมบริษัทไดรับเลือกใหเปน
“Trusted Brand” ในหมวดเครื่องเลนดีวีดีจากการสํารวจความคิดเห็นผูบริโภคใน 8 ประเทศซึ่งจัดโดยนิตยสาร รีดเดอรส ได
เจสท
และในป 2557 ประเทศไทยจะเริ่มมีการแพรสัญญาณทีวีในระบบดิจิตอลซึ่งถือวาเปนโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
เนื่องจากเครื่องรับโทรทัศนในประเทศปจจุบันเปนระบบอนาล็อก ซึ่งไมสามารถที่จะรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได ดังนั้น
บริษัทอยูระหวางการนําเขาสินคาใหมเพื่อรองรับทีวีระบบดิจิตอล ไดแก กลองแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอนาล็อก (Set Top
Box) กลองแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอนาล็อกแบบอัจฉริยะ (Smart Set Top Box) เครื่องเลนดีวีดีพรอมกลองแปลง
สัญญาณดิจิตอลเปนอนาล็อก (DVD Set Top Box) และทีวีระบบดิจิตอล ซึ่งกลอง Set Top Box และ Smart Set Top Box
จะทําใหเครื่องรับโทรทัศนเดิมที่มีอยูสามารถรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได และบางรุนสามารถที่จะตออินเตอรเน็ตเพื่อใช
งานอินเตอรเน็ตบนโทรทัศนได
ซึ่งบริษัทคาดวาจะเปนกลุมสินคาใหมที่จะสามารถสรางรายไดที่สําคัญใหกับบริษัทใน
อนาคต เนื่องจากบริษัทมีชองทางการจําหนายที่แขงแกรงผานชองทางธุรกิจคาปลีกสมัยใหมที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ
รวมถึงการที่บริษัทมีพนักงานขายประจําหาง (PC) ที่มีความสามารถเกือบ 700 คน ที่จะผลักดันใหสินคากลุมนี้มียอดการ
จําหนาย ซึ่งปจจุบันบริษัทอยูระหวางการขอใบอนุญาตนําเขาสินคาจากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ) และผาน
การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ซึ่ง
คาดวาจะวางจําหนายสินคากลุมนี้ไดตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป 2557 เปนตนไป
3. การกําหนดราคาที่เหมาะสม
จากการที่กลุมบริษัทกําหนดลูกคากลุมเปาหมายไวที่ผูบริโภคระดับกลางถึงลาง และลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภค
โดยทั่วไปมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเทคโนโลยีของเครื่องใชไฟฟาในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยเฉพาะ
ในกลุมเครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและเสียง (AV) ที่เปนกลุมสินคาเพื่อความบันเทิงในบาน (Home Entertainment) ทําให
ผูบริโภคสวนหนึ่งมีแนวโนมเปลี่ยนเครื่องใชไฟฟารุนใหมเร็วขึ้นเพื่อใหทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
และเลือกสินคาโดย
พิจารณาความคุมคาดานราคาและคุณภาพมากกวาความคงทนของผลิตภัณฑดังเชนสมัยกอน จึงทําใหราคาสินคาถือเปน
หนึ่งในปจจัยสําคัญที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑในปจจุบันเพิ่มขึ้น ดังนั้นกลยุทธในการกําหนดราคาที่
เหมาะสมและสามารถแขงขันได จึงเปนปจจัยที่ทําใหผลิตภัณฑของกลุมบริษัทสามารถแขงขันกับผูประกอบการทั้งในและ
ตางชาติได โดยกลุมบริษัทวางตําแหนงของผลิตภัณฑเปนสินคาที่มีความคุมคาในแงการจับจายใชสอยของผูบริโภค โดยมี
คุณภาพเทียบเคียงสินคาของผูประกอบการตางชาติแตมีราคาใกลเคียงกับของผูประกอบการรายอื่นในประเทศ ทั้งนี้ กลุม
บริษัทเชื่อวาจากคุณภาพและการกําหนดราคาที่เหมาะสมของสินคาของกลุมบริษัท
เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหตรา
สินคา AJ เปนที่ยอมรับของผูบริโภค
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4. การบริหารชองทางการจําหนายและพนักงานขาย
ปจจุบันพฤติกรรมของผูบริโภคปจจุบันโดยเฉพาะกลุมลูกคาเปาหมายของกลุมบริษัท มีการจับจายใชสอยและซื้อสินคา
เครื่องใชไฟฟาผานรานคาปลีกในลักษณะโมเดิรนเทรดเปนหลัก ดังนั้นกลุมบริษัทจึงเนนการบริหารชองทางการจําหนายใน
ลักษณะที่สอดคลองกับลูกคากลุมเปาหมาย โดยใหความสําคัญกับชองทางการจําหนายในกลุมธุรกิจโมเดิรนเทรดเปนหลัก
และดวยลักษณะการประกอบธุรกิจโมเดิรนเทรดนั้น ผูจําหนายสินคา (Vender) จะตองทําสัญญากับหาง โดยมีการกําหนด
รายละเอียดเงื่อนไขทางการคาตางๆ เชน ยอดขาย สวนลดทางการคา คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ คาใชจายใน
การกระจายสินคา และการมีพนักงานขายประจําตามจุดจําหนายสินคา เปนตน ทําใหเปนขอจํากัดในการเขาสูธุรกิจของ
ผูประกอบการรายใหม ในขณะที่ผูประกอบการปจจุบันแตละรายจะตองทําการติดตามยอดจําหนายสินคาของตนในหางแต
ละสาขาอยางใกลชิด เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการสงเสริมการจําหนายสินคาแตละรุนของตนใหมีความเหมาะสมกับลูกคาที่เขา
มาจับจายในหางใหสามารถแขงขันไดกับผูประกอบการรายอื่นรวมทั้งเปนไปตามเปาหมายที่ตกลงไวรวมกับหาง
การบริหารพนักงานขาย (PC) ถือเปนหนึ่งในกลไกสําคัญในการบริหารชองทางการจําหนาย ที่จะชวยสนับสนุนให
รายไดของกลุมบริษัทเปนไปตามเปาหมายตามที่ตกลงกับหาง และเปนชองทางในการเก็บรวบรวมขอมูล ณ จุดจําหนาย
สินคาใหแกกลุมบริษัท ซึ่งชวยใหกลุมบริษัทสามารถกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนการตลาดไดอยางรวดเร็วและเหมาะสมใน
แตละชวงเวลา ปจจุบันกลุมบริษัทมีพนักงานขาย (PC) เกือบ 700 คน กระจายอยูตามชองทางการจําหนายตางๆ
ทั้งนี้ ปจจุบันกลุมบริษัทมีการบริหารจัดการพนักงานขายในหลากหลายรูปแบบ เชน
-

อบรมพนักงานขายกอนการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหมีความรูความเขาใจในตัวสินคาของกลุมบริษัทเพื่อใหสามารถ
นําเสนอ และแนะนําสินคาใหแกลูกคาไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะสงตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา ณ จุดจําหนาย
สินคา

-

การดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขายอยางใกลชิดเพื่อชวยกระตุนและแกไขปญหาหนางาน และจัดประชุม
พนักงานขายอยางสม่ําเสมอทุกเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลการปฏิบัติงาน ตลอดจนสรางความสัมพันธอันดี
ในหมูพนักงานขาย และสรางความรูสึกในการเปนสวนหนึ่งขององคกร

-

การกําหนดเปาในการขายและการกําหนดคาตอบแทนพนักงานขายที่มีความเหมาะสมเพื่อสรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน

-

การวางระบบการจัดสงขอมูลรายวันในเรื่องการจําหนายสินคาและสินคาคงเหลือในแตละรุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารสินคาคงคลังและการวางแผนการตลาดของกลุมบริษัท

การบริหารชองทางการจําหนายและพนักงานขายที่ดี จะสงผลใหกลุมบริษัทสามารถรักษาความสามารถในการแขงขัน
และเติบโตในธุรกิจไดอยางตอเนื่อง
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3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ
การจัดหาผลิตภัณฑของกลุมบริษัทมีขั้นตอนดังตอไปนี้
การจัดซื้อผลิตภัณฑ
- การพัฒนาผลิตภัณฑใหม
- จัดซื้อสินคาเดิม

นําเขาผลิตภัณฑ

ตรวจสอบคุณภาพสินคา

- สินคาสําเร็จรูป
- ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา

- Quality Control
- Quality Assurance

3.3.1 การจัดซื้อผลิตภัณฑ
กลุมบริษัทนําเขาผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาทั้งหมดจากตางประเทศ โดยบริษัทเปนผูนําเขาจากประเทศจีนและประเทศ
เกาหลีใตในสัดสวนประมาณรอยละ 90 และรอยละ 10 ของยอดซื้อสินคาทั้งหมด ทั้งนี้ ประเภทผลิตภัณฑที่จัดซื้อแบงเปน 2
กลุม คือ
1. ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาสําเร็จรูปพรอมจําหนาย ไดแก ผลิตภัณฑในกลุมเครื่องใชไฟฟาในกลุมภาพและเสียง เชน
เครื่องเลนดีวีดี ลําโพง ชุดโฮมเธียเตอร เปนตน และเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน เชน ตูเย็น คิดเปนสัดสวนประมาณ
รอยละ 90 ของยอดซื้อสินคาทั้งหมด โดยกลุมบริษัทนําเขาจากตางประเทศเปนสินคาสําเร็จรูปพรอมบรรจุภัณฑ
2. ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาสําเร็จรูปรอการประกอบ ไดแก ผลิตภัณฑในกลุมเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนบางประเภท เชน
แอรเคลื่อนที่ เครื่องซักผา หมอหุงขาว เปนตน ซึ่งกลุมบริษัทนําเขาชิ้นสวนจากตางประเทศและนํามาประกอบ
ภายในประเทศ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 10 ของยอดซื้อสินคาทั้งหมด
ทั้งนี้กลุมบริษัทไดกําหนดทะเบียนผูผลิต (Vendor List) โดยใหความสําคัญในเรื่องความนาเชื่อถือของผูผลิตทั้งในแง
คุณภาพของผลิตภัณฑ ความชํานาญ ความสามารถในการผลิตและจัดสงสินคาใหทันเวลา รวมถึงประวัติการดําเนินงานที่
นาเชื่อถือของผูผลิตเปนหลักสําคัญ โดยยึดหลัก 6R คือ
Right Quality - การจัดซื้อสินคาที่มีคุณสมบัติตรงกับความตองการของตลาด
Right Quantity - การพิจารณาปริมาณจัดซื้อที่เหมาะสม สอดคลองกับการขาย
Right Time - การกําหนดระยะเวลาจัดซื้อและสงมอบที่เหมาะสม เพื่อปองกันสินคาขาดตลาด
Right Price - ราคาสินคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินคาและสามารถแขงขันกับผูประกอบการรายอื่นได
Right Source - เลือกผูผลิตที่มีความนาเชื่อถือ สามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของกระทรวง
อุตสาหกรรม
Right Place - ตรวจสอบการจัดสงสินคาใหถูกตอง
ในการคัดเลือกผูผลิตสําหรับผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นใหมนั้น กลุมบริษัทมีนโยบายที่จะใหน้ําหนักผูผลิตหรือตัวแทน
สงออกสินคาที่อยูในทะเบียนผูผลิต (Vendor List) ของกลุมบริษัทมากกวาผูผลิตรายใหมที่ไมเคยมีรายการคากันมากอน
รวมถึงความชํานาญในการผลิตสินคาที่แตกตางกันไปในแตละผูผลิต
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การจัดซื้อผลิตภัณฑแบงเปน 2 กรณีคือ การพัฒนาผลิตภัณฑใหม และการจัดซื้อสินคาเดิม (Re-Order)
การพัฒนาผลิตภัณฑใหม
ในแตละปกลุมบริษัทจะมีการวางจําหนายเครื่องใชไฟฟารุนใหมและสินคาใหมเฉลี่ยประมาณปละ 7 - 10 รุน เพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหมๆ โดยมีขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑดังนี้
วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ
จัดหา/คัดเลือกผลิตภัณฑ
ขอใบอนุญาตจากสมอ.
สั่งผลิต/นําเขาผลิตภัณฑ
ตรวจสอบคุณภาพ
จัดจําหนายผลิตภัณฑ

1. การวางแผนนําเสนอผลิตภัณฑรุนใหมจะเกิดขึ้นไดใน 3 กรณีคือ
-

ฝายการตลาดและฝายขายสํารวจความตองการของตลาดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑของผูประกอบการราย
อื่นในตลาด เพื่อกําหนดลักษณะของผลิตภัณฑรุนใหมที่จะวางจําหนาย และสอบถามขอมูลในเบื้องตนของ
ผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการจากผูผลิต

-

ผูบ ริหารสํ า รวจขอ มู ลผลิ ตภัณ ฑและติดตอ กับ ผูผลิตโดยตรง โดยการเขา รว มงานแสดงสิน คา ที่จัดขึ้น ใน
ตางประเทศ

-

ผูผลิตนําเสนอผลิตภัณฑและสินคาตัวอยางใหกับกลุมบริษัท

ซึ่งในทุกกรณีผูบริหารจะพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑในเบื้องตนรวมกับฝายการตลาดและฝายขาย เพื่อศึกษาถึง
ความเปนไปไดทางการตลาด และความเหมาะสมดานราคาของสินคาที่ผูผลิตนําเสนอโดยเปรียบเทียบกับสินคาที่
ใกลเคียงกันของผูผลิตรายอื่น ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายคัดเลือกผูผลิตที่มีระบบการผลิตที่ไดมาตรฐานสินคาสงออก ผาน
การรับรองคุณภาพ ISO หรือ CCC (China Compulsory Certification)
2. ประสานงานกับผูผลิตใหจัดสงสินคาตัวอยาง โดยฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจะตรวจสอบคุณสมบัติของสินคา
ตัวอยางโดยละเอียด และประสานงานกับผูผลิตในตางประเทศเกี่ยวกับการปรับแตงสินคา (Customize) ใหเหมาะ
กับลูกคาภายในประเทศ เชน การออกแบบเมนูคําสั่งเปนภาษาไทย และการจัดทําคูมือการใชงาน เปนตน
3. นําเสนอผลการวิเคราะหผลิตภัณฑตอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาการคัดเลือกผลิตภัณฑที่จะวางจําหนาย
โดยจะพิจารณาทั้งในดานตัวผลิตภัณฑและทางดานผูผลิต เชน ความเปนไปไดของยอดขายและกําไร สวนแบง
การตลาด เทคโนโลยีการผลิต และกําลังการผลิต เปนตน ในกรณีที่เปนผูผลิตรายใหม กลุมบริษัทมีนโยบายให
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ความสําคัญกับความนาเชื่อถือและศักยภาพของผูผลิตเปนอันดับแรก โดยจะตองเปนผูผลิตที่มีความสม่ําเสมอทั้ง
ในดานคุณภาพของสินคาและการสงมอบสินคาตรงตอเวลา
4. ดําเนินการยื่นขอใบอนุญาตนําเขาสินคาจากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) สําหรับเครื่องใชไฟฟาที่ตอง
ผานมาตรฐานการนําเขาสินคา และเขาตรวจสอบโรงงานของผูผลิตในตางประเทศ
การขอใบอนุญาตนําเขาเครื่องใชไฟฟา
เครื่องใชไฟฟาที่บริษัทจัดจําหนายสวนใหญ โดยเฉพาะในสวนของเครื่องเลนดีวีดี เครื่องเลนคาราโอเกะ และโฮมเธีย
เตอร เปนเครื่องใชไฟฟาที่มีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมคุณภาพสินคา และเพื่อความปลอดภัย
ของผูบริโภค อยางไรก็ตาม เครื่องใชไฟฟาบางประเภทที่ยังไมมีการกําหนดมาตรฐาน เชน ไมโครโฟนไรสาย กาตมน้ํารอน
ไฟฟา เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ เครื่องปนไฟฟา เปนตน สําหรับเครื่องใชไฟฟาที่ไดมีการกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้น บริษัทจะตองยื่นขออนุญาตตอสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งจะทําการตรวจสอบ
ระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผูผลิตรวมถึงการไปเยี่ยมชมโรงงาน และการตรวจสอบตัวอยางสินคาตามเกณฑมาตรฐาน
ISO และ IEC หากผลิตภัณฑมีมาตรฐานตามที่กําหนด และโรงงานผูผลิตมีระบบควบคุมคุณภาพที่ไดมาตรฐาน ทางสมอ.
จึงจะออกใบอนุญาตนําเขาสินคาใหกับบริษัท
ทั้งนี้สมอ.มีมาตรการติดตามผลหลังการอนุญาต โดยจะสุมตรวจสินคาที่วางจําหนายในตลาดเปนระยะ และเขาตรวจ
โรงงานผูผลิตทุกๆ 2 - 3 ป หรือเขาตรวจในกรณีที่มีขอสงสัยวาสินคาจะไมเปนไปตามมาตรฐาน และสงจดหมายเตือนไปยังผู
ขออนุญาตในกรณีที่ผลิตภัณฑไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดเพื่อทําการแกไข อยางไรก็ตามที่ผานมาบริษัทไมเคยประสบ
ปญหาเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ
สําหรับผลิตภัณฑใหมทุกประเภทจะมีระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑและขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของโดย
เฉลี่ยใชเวลาประมาณ 3 - 4 เดือน ซึ่งภายหลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑและขอใบอนุญาตนําเขาสินคาจากสํานักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) แลวจึงจะสามารถจัดซื้อผลิตภัณฑใหมจากตางประเทศในลําดับถัดไป
การจัดซื้อสินคาเดิม
สําหรับผลิตภัณฑที่วางจําหนายแลว ในการจัดซื้อสินคาเพิ่มเติมจะสั่งจากผูผลิตรายเดิม โดยในแตละสัปดาห ผูบริหาร
จากฝายขาย ฝายคลังสินคาและฝายจัดซื้อตางประเทศจะประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาความเพียงพอของสินคาคงเหลือและ
สินคาที่ตองสั่งซื้อเพิ่ม โดยพิจารณาจากยอดขาย ปริมาณสินคาคงเหลือ สินคาที่อยูระหวางขนสง รวมถึงระยะเวลาในการ
ผลิตและขนสงสินคา (Lead Time) จากนั้นจึงขออนุมัติตอกรรมการผูจัดการ สําหรับกรณีที่ผูผลิตมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น
จะตองขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหาร จากนั้นจึงสงคําสั่งซื้อใหกับผูผลิตและประสานงานเรื่องจํานวนสินคาและวันที่
จัดสงสินคา
3.3.2 การนําเขาสินคา
เมื่อทําการผลิตสินคาตามที่สั่งผลิตเรียบรอยแลว ผูผลิตจะเตรียมจัดสงสินคาและจัดสง Packing List ใหกับกลุมบริษัท
ทั้งนี้ในการนําเขาสินคาจากประเทศจีน ผูผลิตจะตองมีใบอนุญาตสงออกสินคาสําหรับสินคาที่จะสงออกแตละประเภท
ดังนั้นกรณีหากผูผลิตไมมีใบอนุญาตสงออกหรือมีโควตาจํากัด จะใหบริษัทตัวแทนสงออกสินคาที่มีใบอนุญาตสงออกสินคา
นั้นๆ เปนผูดําเนินการสงออกและทําหนาที่ประสานงานกับกลุมบริษัทในเรื่องการจัดสงสินคาและงานเอกสารที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด เมื่อสินคาถูกขนสงมายังทาเรือ ตัวแทนนําเขาสินคา (Shipping) ของกลุมบริษัทจะทําหนาที่ดําเนินพิธีการศุลกากร
เพื่อนําสินคาออกจากทาเรือและขนสงสินคามายังคลังสินคาของกลุมบริษัท สําหรับกรณีนําเขาชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาเพื่อ
นํามาประกอบในประเทศนั้น จะถูกขนสงไปยังโรงงานรับจางประกอบโดยตรง
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ทั้งนี้ในกรณีที่เปนการนําเขาสินคาครั้งแรกจากผูผลิตรายใหม บริษัทจะสงตัวแทนไปตรวจสอบสินคากอนการจัดสง
เพื่อใหมั่นใจวาจะไดสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่บริษัทกําหนด
การประกอบชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา
สําหรับผลิตภัณฑประเภทเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน อาทิเชน เครื่องปน กาน้ํารอน กระติกน้ํารอน เครื่องซักผา แอร
เคลื่อนที่ เปนตน กลุมบริษัทวาจางผูผลิตเครื่องใชไฟฟาภายในประเทศแหงหนึ่งซึ่งไมมีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัท และ
เป นผูผลิ ตที่ผานมาตรฐานการผลิตของกระทรวงอุตสาหกรรม ทําหน าที่เปนผูประกอบชิ้น สว นและตรวจสอบคุณ ภาพ
ผลิตภัณฑที่ประกอบขึ้น โดยมีคาใชจายในการประกอบตามจํานวนและมูลคาของสินคา เครื่องใชไฟฟาที่ผานการประกอบ
และตรวจคุณภาพแลวจะถูกขนสงกลับมายังคลังสินคาของกลุมบริษัท
การตรวจรับสินคา
เมื่อสินคาเครื่องใชไฟฟาสําเร็จรูปที่ขนยายจากทาเรือหรือจากผูรับจางประกอบมายังคลังสินคาของกลุมบริษัท ฝาย
คลังสินคาจะทําการตรวจนับสินคาวาตรงกับ Packing List ที่ผูผลิต/ตัวแทนสงออกสินคาหรือผูรับจางประกอบแจงมา
จากนั้นจึงนําสินคาเขาเก็บในคลังสินคาเพื่อผานสูขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพตอไป
3.3.3 การตรวจสอบคุณภาพสินคาและการรับประกันคุณภาพ
กลุมบริษัทมีนโยบายรับประกันคุณภาพสินคา (Quality Assurance) และมีการสุมตรวจสอบผลิตภัณฑโดยฝาย
ตรวจสอบคุณภาพจะทําการสุมตรวจสินคาสําเร็จรูปที่นําเขาคลังสินคาในแตละล็อต โดยวิธีการและจํานวนสินคาที่สุมตรวจ
นั้นเปนไปตามที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กําหนด นอกจากนี้สําหรับเครื่องใชไฟฟาในกลุมเครื่อง
เลน ดีวีดีซึ่ ง เปนผลิ ตภัณ ฑห ลั ก กลุมบริ ษัท มีน โยบายตรวจสอบคุณ ภาพสิน คา ทุ กชิ้น เพื่อ เปนการสรา งความเชื่อ มั่น ใน
คุณภาพสินคาใหกับผูบริโภค
ฝายตรวจสอบคุณภาพทําการตรวจสอบความเรียบรอยของสินคาและบรรจุภัณฑวามีชิ้นสวนครบถวน เลขที่สินคาในใบ
รับประกันตรงกับตัวสินคา และสินคาสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ กรณีตรวจพบสินคาที่ไมผานการตรวจสอบคุณภาพ
หากเปนขอบกพรองที่สามารถแกไขไดโดยไมสงผลตอคุณภาพสินคา เชน หีบหอบรรจุเสียหาย มีชิ้นสวนไมครบถวน เปนตน
สินคาดังกลาวจะถูกนําไปแกไขซอมแซมและสามารถจําหนายไดตามปกติ แตหากขอบกพรองของสินคานั้นทําใหสินคาไม
อาจใชงานไดหรืออาจมีผลตอคุณภาพสินคา เชน ไมสามารถใชงานไดครบทุกฟงกชั่น ชิ้นสวนมีรอยบุบหรือรอยขีดขวน เปน
ตน จะถูกสงไปใหกับทีมชางผูชํานาญของกลุมบริษัทเพื่อประเมินวาสามารถแกไขซอมแซมใหอยูในสภาพสมบูรณไดหรือไม
และอาจพิจารณาเพื่อจําหนายเปนสินคาเกรดรองลงไปในกรณีที่เปนสินคามีตําหนิ
ทั้งนี้บริษัทเปนผูรับผิดชอบการซอมเพื่อใหสินคามีสภาพสมบูรณพรอมขายและติดตอโรงงานผูผลิตโดยตรงในกรณีที่มี
การเคลมอะไหล
โดยบริษัทไมไดมีการทําสัญญารับประกันสินคากับโรงงานผูผลิตเนื่องจากในการตกลงซื้อสินคาหากมี
เงื่อนไขการรับประกันจะทําใหตนทุนสินคาสูงขึ้นและการสงสินคาคืนก็มีคาใชจายในการขนสงเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม บริษัท
มีการตกลงกับโรงงานผูผลิตเพื่อสงอะไหลกรณีที่ตรวจพบสินคามีตําหนิเกินกวารอยละ 5 หากผลการสุมตรวจคุณภาพมี
สินคาดอยคุณภาพเกินกวาที่มาตรฐาน สมอ. กําหนด กลุมบริษัทมีนโยบายจะประสานงานกลับไปยังผูผลิตเพื่อหาทางแกไข
และอาจพิจารณาคิดคาใชจายกับผูผลิตไปเปนกรณีๆ ไป ซึ่งที่ผานมาในการตรวจสอบคุณภาพสินคาพบวามีสินคามีตําหนิ
หรือไมไดมาตรฐานตองทําการซอมแซมเพียงประมาณรอยละ 1 ของสินคานําเขาทั้งหมด โดยเกิดจากหลายสาเหตุเชน
อุบัติเหตุระหวางการขนสง บรรจุภัณฑเปยกน้ํา เปนตน
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3.3.4 การบริหารสินคาคงคลัง
กลุมบริษัทมีการแบงพื้นที่จัดวางสินคาภายในคลังอยางเปนระเบียบ โดยใชระบบชั้นวางสินคาแบบ Palette และมีระบบ
รับ/จายสินคาที่สามารถสอบทานกันได พรอมกับบริหารจัดการขอมูลคลังสินคาดวยระบบสารสนเทศที่สามารถตรวจสอบ
สินคาเขา-ออกไดแบบ Real-time นอกจากนี้บริษัทยังมีการตรวจนับสินคาอยางสม่ําเสมอ และมีการสุมตรวจสินคาทุกวัน
โดยกําหนดจํานวนรายการสุมตรวจสินคาตามอัตราหมุนเวียนสินคาแตละประเภท
3.4 การจําหนายและการกระจายสินคา
3.4.1 การจําหนายสินคา
การจําหนายผลิตภัณฑของกลุมบริษัทแบงเปน 3 รูปแบบตามลักษณะชองทางจําหนาย คือ กลุมธุรกิจโมเดิรนเทรด
ตัวแทนจําหนายและรานคายอย และการจําหนายใหกับผูบริโภคโดยตรงผานงานออกรานหรืองานลดราคาสินคา

การจําหนายผลิตภัณฑผานชองทางธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade)
เนื่องจากธุรกิจในกลุมโมเดิรนเทรด เชน หางเทสโก-โลตัส บิ๊กซี พาวเวอรบาย แมคโคร ถือเปนชองทางจําหนายหลักของ
กลุมบริษัท และลักษณะการดําเนินธุรกิจของหางโมเดิรนเทรดที่จัดวางสินคาใหผูบริโภคสามารถเลือกชมสินคากอนตัดสินใจ
ซื้อ กลุมบริษัทจึงแบงการบริหารการจําหนายสินคาใหกับหางสรรพสินคาเปน 2 ดาน คือ ดานการจําหนายสินคาใหกับหาง
โมเดิรนเทรดและการนําเสนอสิน คาภายในหางใหกับ ผูบ ริ โภค โดยพนักงานในสวนงานทั้งสองฝายมีการประสานงาน
ตลอดเวลาเพื่อผลักดันยอดขายใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดรวมกับผูประกอบธุรกิจโมเดิรนเทรดแตละราย
ฝายขายทําหนาที่ในการประสานงานกับฝายจัดซื้อของแตละหางทั้งในเรื่องเสนอขายสินคา การกําหนดเปาหมาย
ยอดขายประจําป แผนการสงเสริมการตลาดในแตละปและในแตละชวงเทศกาลโดยประชุมวางแผนการจัดซื้อรวมกับฝาย
จัดซื้อของหางรวมกันอยางนอยเดือนละครั้ง เพื่อกําหนดแผนสงเสริมการตลาด ประเภทและจํานวนสินคาที่จะจัดซื้อเพื่อ
ปองกันสินคาขาดตลาด กรณีที่มีสินคารุนใหม ฝายขายของกลุมบริษัทจะเสนอสินคาใหกับฝายจัดซื้อของหางและวาง
แผนการขายรวมกัน โดยหางเปนผูวางแผนการกระจายสินคาไปยังสาขาตางๆ ของหาง
ดวยลักษณะของสินคาเครื่องใชไฟฟาที่มีความแตกตางและมีคุณสมบัติเฉพาะรุน ผูบริโภคจึงมักตองการสอบถามขอมูล
กอนตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟา กลุมบริษัทจึงตองจัดใหมีพนักงานขายหนาราน (PC) ประจําหางแตละสาขา เพื่อคอย
ดูแลลูกคาและแนะนําสินคาของกลุมบริษัทใหกับลูกคา เพื่อกระตุนใหเกิดการซื้อเปนไปตามเปาหมายยอดขายที่วางไว โดย
พนักงานขายจะไดรับคาตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและคาคอมมิชชั่น นอกจากนี้พนักงานขายหนารานยังมีบทบาทในการ
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ดูแลการสั่งซื้อสินคาของหางในสาขาที่ตนดูแล โดยตรวจสอบจํานวนสินคาคงเหลือของสาขาเปรียบเทียบกับยอดขาย และใน
กรณีที่มีสินคาใดมีแนวโนมขาดตลาดจึงแจงตอหางสรรพสินคาเพื่อพิจารณาสั่งซื้อสินคาเพิ่มเติม
การจําหนายใหกับตัวแทนจําหนายและรานคายอย
กลุมบริษัทติดตอจําหนายสินคาใหกับตัวแทนจําหนายและรานคายอยที่จําหนายเครื่องใชไฟฟาโดยผานพนักงานฝาย
ขายของบริษัท และผานนายหนาจําหนายสินคาที่ไดรับการแตงตั้งจากกลุมบริษัทซึ่งแบงพื้นที่รับผิดชอบตามภูมิภาค โดย
พนัก งานฝ า ยขายและนายหนา จํา หน า ยสิ น ค า มี ห นา ที่ใ นการติ ดต อ กั บ ร า นคา เพื่ อ นํ า เสนอสิ น ค า ของกลุ มบริษั ท และ
ประสานงานกับกลุมบริษัทในการรับคําสั่งซื้อ จัดสงสินคา และติดตามการชําระเงินของลูกคา
ในการติดตอลูกคารายใหม พนักงานขายและนายหนาจําหนายสินคาจะเขาไปติดตอเจรจาเงื่อนไขทางการคา และเสนอ
รายชื่อรานคาใหกับผูบริหารเพื่อขออนุมัติวงเงินในการซื้อสินคาและระยะเวลาการใหเครดิต โดยบริษัทเปนผูตรวจสอบความ
มีตัวตนของรานคา และพิจารณาการเปดบัญชีรานคา รวมถึงการใหวงเงินเครดิตและระยะเวลาการใหเครดิตแกรานคา โดย
บริษัทจะพิจารณาทั้งในสวนของเอกสาร เชน เอกสารการจดทะเบียนและใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม และปจจัยอื่นๆ เชน รูป
ถายรานคาเพื่อดูสภาพรานคา และปริมาณสินคา ตลอดจนศักยภาพในการจําหนายสินคา ขนาดธุรกิจและยอดขายที่คาดวา
จะเกิดขึ้นตอบริษัท นอกจากนั้น บริษัทยังพิจารณารวมถึงระยะการดํารงอยูในธุรกิจของรานคานั้นๆ ทั้งนี้ โดยเฉลี่ยแลว
บริษัทจะใหระยะเวลาเครดิตแกรานคาประมาณ 30 – 60 วัน
ฝายขายและนายหนาจะเขาพบตัวแทนจําหนายและรานคาอยางสม่ําเสมอเพื่อติดตามยอดขายและนําเสนอแผนการ
สงเสริมการตลาดที่เหมาะสมกับรานคาแตละแหง โดยกลุมบริษัทมีการพิจารณาใหสวนลดทางการคากับลูกคาในสอง
ลักษณะคือ การใหสวนลดการคาเมื่อมียอดขายถึงตามเปาหมายที่กําหนดรวมกันและคาสนับสนุนการตลาด ซึ่งสวนมากจะ
ใหกับตัวแทนจําหนายรายใหญที่มีหลายสาขาหรือรานขายสง และการใหสวนลดเงินสดสําหรับตัวแทนจําหนายรายยอย
สํ า หรั บ ลู ก ค า ที่ ติ ด ต อ ผ า นหน า นั้ น บริ ษั ท จะจั ด ส ง สิ น ค า และเรี ย กชํ า ระเงิ น จากร า นค า โดยตรง โดยนายหน า จะได รั บ
คาตอบแทนเมื่อรานคาจายชําระคาสินคาแลว
การจําหนายใหกับผูบริโภคโดยตรง
กลุมบริษัทจําหนายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรงใน 2 กรณีคือ
1. การเขารวมงานแสดงสินคาหรืองานออกรานตางๆ เชน งานกาชาด เปนตน ซึ่งผูบริหารเปนผูตัดสินใจในการเขารวม
โดยพิจารณาลักษณะของงานแสดงสินคาและกลุมผูเขาชมงานวาเปนลูกคากลุมเปาหมายของกลุมบริษัทหรือไม
โดยมีเปาหมายหลักในการประชาสัมพันธสินคาและตราสินคาของกลุมบริษัท
2. การจัดงานจําหนา ยสินคาลดราคาโดยกลุมบริษัท โดยเฉลี่ยจะจัดปละประมาณ 4 - 5 ครั้ง เพื่อจําหนา ย
เครื่องใชไฟฟามีตําหนิ โดยการตัดสินใจจัดงานจะพิจารณาจากความเพียงพอของปริมาณสินคามีตําหนิที่จะนํามา
จําหนายเปนสินคาลดราคา
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3.4.2 การกระจายสินคา
กลุมบริษัทกระจายสินคาไปใหแกลูกคาโดยรถขนสงของกลุมบริษัทหรือรถจางขนสง และผานผูใหบริการขนสงสินคา (ดู
รายละเอียดในสวนที่ 2.5 สัญญาที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ) ปจจุบันกลุมบริษัทมีรถขนสง 4 ลอ จํานวน 11 คัน และ 6
ลอ จํานวน 3 คัน นอกจากนี้กลุมบริษัทยังวาจางรถยนตขนสงจากบุคคลและนิติบุคคลภายนอกจํานวน 4 ราย ซึ่งคิด
คาใชจายในการขนสงในแบบเหมาเปนรายเที่ยว เพื่อใชจัดสงสินคาไปใหกับลูกคาในพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัด
ใกลเคียง หรือในพื้นที่อื่นกรณีที่มีการจัดสงสินคาในปริมาณมากเพียงพอคุมคาการขนสง สําหรับกรณีจัดสงสินคาใน
ตางจังหวัดจะจัดสงผานผูใหบริการขนสงสินคาซึ่งมีความชํานาญในการกระจายสินคาใหกับหางรานตางๆ โดยคิดคาขนสง
ตามปริมาตรของบรรจุภัณฑ และประเภทของผลิตภัณฑในกรณีที่เปนสินคาที่ตองใชความระมัดระวังในการขนสง เชน
โทรทัศน เครื่องซักผา เปนตน ซึ่งมีขั้นตอนในการกระจายสินคาดังนี้
1. เมื่อ ได ใ บสั่ง ซื้ อ จากลู กค า ฝ า ยขายจะบัน ทึ กขอ มูล คํา สั่ง ซื้ อ เขา สู ร ะบบ จากนั้น ในแตล ะวัน ฝา ยคลัง สิ น คา จะ
ตรวจสอบคําสั่งซื้อ (Sale Order) ที่ตองเตรียมจัดสงในแตละวัน เรียงลําดับตามวันที่ลูกคาตองการรับสินคา
จากนั้นจึงจัดชุดสินคาที่ตองจัดสงใหลูกคาแตละราย พรอมทั้งติดบารโคดของลูกคา
2. ฝายตรวจสอบความถูกตองของสินคา (Checker) ตรวจทานความครบถวนของสินคาที่จะจัดสงเปรียบเทียบกับ
คําสั่งซื้อของลูกคากอนที่จะบรรทุกขึ้นรถขนสง
3. ขนสงสินคาไปยังหางรานหรือคลังกระจายสินคาของลูกคา และในกรณีเปนลูกคาในตางจังหวัด กลุมบริษัทจะ
ขนสงสินคาไปยังคลังสินคาของผูรับจางขนสงซึ่งจะทําหนาที่กระจายสินคาตอไป ทั้งนี้ในการขนสงโดยรถขนสงของ
บริษัทแตละเทียว จะตองมีพนักงานที่ทําหนาที่ตรวจสอบสินคา (Checker) ไปดวยทุกครั้ง เพื่อตรวจทานสินคากอน
สงมอบใหลูกคาหรือผูใหบริการขนสง
การรับคืนสินคา
กรณีที่มีการขอคืนสินคาโดยสวนมากเปนสินคาที่มีสวนชํารุดจากลูกคา หรือการขนยายสินคาระหวางหางสาขาหนึ่งไป
อีกสาขาหนึ่ง ผูใหบริการขนสงสินคาจะเปนผูดําเนินการโดยคิดคาใชจายเทากับการขนสงสินคา
3.5 การบริการหลังการขาย
กลุมบริษัทมีนโยบายรับประกันสินคาโดยลูกคาที่ซื้อเครื่องใชไฟฟาสามารถนําสินคาที่เสียหายไมสามารถใชงานไดมา
เปลี่ยนภายใน 7 วันหลังจากที่ซื้อ และมีระยะเวลารับประกันซอมและเปลี่ยนอะไหลภายใน 1 ป โดยกลุมบริษัทไดแตงตั้งราน
เครื่องใชไฟฟาที่มีศักยภาพในการซอมแซมเครื่องใชไฟฟาใหเปนศูนยบริการของกลุมบริษัท เพื่อใหบริการซอมแซมและให
คําแนะนําดานเทคนิคแกลูกคาที่ซื้อสินคาของกลุมบริษัท ซึ่งปจจุบันมีศูนยบริการ 89 แหงทั่วประเทศ
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3.6 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
3.6.1 ภาวะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่สําคัญของประเทศ
โดยจาก
รายงานของบริษัท จีเอฟเค รีเทล แอนด เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัททําการวิจัยและสํารวจตลาด
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไดประเมินมูลคาตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย
จะเห็นไดวามูลคาตลาดรวมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในมีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2553 – ป 2554 มี
อัตราการเติบโตรอยละ 8 และรอยละ 12 ตอป ในป 2555 มีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 25 จากปกอน ทั้งนี้ในป 2555 มูลคา
ตลาดเครื่องใชไฟฟาและและอิเล็กทรอนิกสมีมูลคาถึง 241,700 ลานบาท หรือเฉลี่ยกวา 50,000 ลานบาทตอไตรมาส
สําหรับในงวด 9 เดือนป 2556 ตลาดเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศมีมูลคากวา 188,000 ลานบาท เติบโตขึ้น
ประมาณรอยละ 10 จากงวดเดียวกันในปกอน
มูลคาตลาดเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศ
หนวย : ลานบาท
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ที่มา: GfK Retail and Technology Thailand
ทั้งนี้ บริษัท จีเอฟเค รีเทล แอนด เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด ไดแบงกลุมสินคาเครื่องใชไฟฟาออกเปน 7 กลุม
ใหญ คือ
(1) กลุมสินคา Consumer Electronics (CE) ประกอบดวยสินคาประเภทโทรทัศน วิทยุ เครื่องเสียง เครื่องเลนดีวีดี
ชุดโฮมเธียเตอร เครื่องเสียงรถยนต และเครื่องใชไฟฟาชนิดพกพาเชน โทรทัศน วิทยุ และเครื่องเลน MP3
(2) กลุมสินคา Photo (PH) ประกอบดวยสินคาประเภทกลองถายรูป กลองดิจิตอล ไฟแฟลช ฟลม เลนส
(3) กลุมสินคา Major Domestic Appliance (MDA) ประกอบดวยสินคาในครัวเรือนขนาดใหญ เชน ตูเย็น เครื่อง
ซักผา เครื่องลางจาน เตาอบ เตาไมโครเวฟ
(4) กลุมสินคา Small Domestic Appliance (SDA) ประกอบดวยสินคาในครัวเรือนขนาดเล็ก เชน กาตมน้ํา เครื่อง
ปงขนมปง เครื่องชงกาแฟ เครื่องปน หมอหุงขาว กระทะไฟฟา เครื่องใชในครัวตางๆ และเครื่องใชไฟฟาอื่นๆ ใน
บาน เชนเครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner) เตารีด เครื่องดูดฝุน เครื่องเปาผม ที่โกนหนวด เปนตน
(5) กลุมสินคา Information Technology (IT) ประกอบดวยสินคาประเภทจอภาพ และเครื่องคอมพิวเตอรทั้งชนิด
เครื่องตั้งโตะ (Desktop) โนตบุค ไปจนถึงคอมพิวเตอรเซิรฟเวอร
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(6) กลุมสินคา Telecommunication (TC) ประกอบดวยสินคาประเภทระบบชุมสายโทรศัพทขนาดเล็ก
เครื่องโทรศัพท เครื่องแฟกซ และโทรศัพทเคลื่อนที่
(7) กลุมสินคา Office Equipment & Consumables (OE) ประกอบดวยสินคาประเภทเครื่องฉายภาพ (Projector)
เครื่องพิมพ (Printer) เครื่องสแกนภาพ (Scanner) อุปกรณรวม (Multifunctional Devices) และวัสดุสิ้นเปลือง
ที่เกี่ยวของ เชนตลับหมึก กระดาษแฟกซ เปนตน
สวนแบงการตลาดของเครื่องใชไฟฟาแตละกลุมในป 2552 – 2556
หนวย : ลานบาท, รอยละ

ที่มา: GfK Retail and Technology Thailand
ในระหว า งป 2552 – 2554 เครื่ อ งใช ไ ฟฟ า ที่ มี มู ล ค า มากที่ สุ ด ได แ ก Information
Technology,
Telecommunication และ Consumer Electronics ตามลําดับ โดยมีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 25 รอยละ 22 และ
รอยละ 24 ของมูลคาตลาดรวมตามลําดับ อยางไรก็ตามในป 2555 ตลาดเครื่องใชไฟฟาในกลุม Information Technology
ไดเติบโตขึ้นอยางมากจนมีมูลคา 82,973 ลานบาท คิดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 34 ของมูลคาตลาดรวม เนื่องจาก
ความตองการของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับผลกระทบจากปญหาอุทกภัยในป 2554 ทําใหสินคาบางประเภท เชน
ฮารดดิสก ขาดตลาดสงผลใหราคาปรับขึ้นสูง ในขณะที่ตลาดเครื่องใชไฟฟาในกลุม Consumer Electronics มีมูลคาลดลง
เหลือ 41,426 ลานบาท และมีสวนแบงการตลาดลดลงเหลือรอยละ 17 ของมูลคาตลาดรวม เชนเดียวกับเครื่องใชไฟฟาใน
กลุมอื่นๆ อันเปนผลมาจากการที่โรงงานผลิตเครื่องใชไฟฟาที่ประสบปญหาอุทกภัยในชวงปลายป 2554 ตองใชเวลาในการ
ซอมแซมสายการผลิตจึงทําใหปริมาณสินคาในตลาดลดลง นอกจากนี้ผูบริโภคบางสวนชะลอการตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟา
ที่มีมูลคาสูงเนื่องจากมีความกังวลการเกิดปญหาน้ําทวม ประกอบกับการออกมาตรการรถยนตคันแรกของภาครัฐทําให
กําลังซื้อถูกดึงออกไปจากตลาดเครื่องใชไฟฟา สําหรับงวด 9 เดือนป 2556 การเติบโตของตลาดเครื่องใชไฟฟาในประเทศ
เปนผลจากการเติบโตเครื่องใชไฟฟาในกลุม Telecommunication ซึ่งมีมูลคา 64,188 ลานบาท คิดเปนการเติบโตรอยละ
52.4 จากงวดเดียวกันในปกอน จากความนิยมในกลุมสินคา Smart phone และ Tablet สงผลใหเครื่องใชไฟฟา
Telecommunication มีสัดสวนการตลาดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 34 ขณะที่กลุม Information Technology และ Consumer
Electronic มีสัดสวนอยูที่รอยละ 28 และรอยละ 16 ตามลําดับ
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ภาวะตลาดเครื่องใชไฟฟาสวนบุคคล (Consumer Electronics)
เครื่องใชไฟฟาสวนบุคคล หรือ Consumer Electronics ไดแก เครื่องใชไฟฟาในกลุม โทรทัศน วิทยุ เครื่องเสียง
เครื่องเลนดีวีดี ชุดโฮมเธียเตอร เครื่องเสียงรถยนต และเครื่องใชไฟฟาชนิดพกพาเชน โทรทัศน วิทยุ และเครื่องเลน MP3 เปน
ตน โดยจากการวิจัยของ GfK Retail and Technology ในป 2555 ตลาดกลุมเครื่องใชไฟฟา Consumer Electronics ใน
ประเทศไทยมีมูลคาตลาด 41,426 ลานบาท ลดลงรอยละ (5.04) จากปกอนซึ่งมีมูลคาตลาด 43,811 ลานบาท การชะลอตัว
ของยอดขาย Consumer Electronics สวนหนึ่งมาจากโรงงานผูผลิตสวนหนึ่งไดรับผลกระทบจากปญหาอุทกภัยในป 2554
และตองใชเวลาในการฟนฟูกําลังการผลิต และแนวโนมการปรับตัวลดลงของราคาสินคาเครื่องใชไฟฟาในกลุมดังกลาว อัน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการแขงขันระหวางผูผลิตโดยเฉพาะผูผลิตจากประเทศจีน สําหรับงวด 9 เดือน
ป 2556 ตลาดเครื่องใชไฟฟาสวนบุคคลมีมูลคา 29,370 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันในปกอนรอยละ (4.4) เนื่องจาก
ภาวะตลาดที่เริ่มอิ่มตัว
มูลคาตลาดเครื่องใชไฟฟา Consumer Electronic ในป 2553 – 2556
หนวย : ลานบาท
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ที่มา: GfK Retail and Technology Thailand
ภาวะตลาดเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน (Home Appliances / Domestic Appliances)
จากการวิจัยของ GfK Retail and Technology ในป 2555 ตลาดเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนมีมูลคา 37,611 ลาน
บาท โดยแบงออกเปนสองกลุมคือ เครื่องใชไฟฟาครัวเรือนขนาดใหญ อาทิเชน ตูเย็น เครื่องซักผา เตาอบ เปนตน และ
เครื่องใชไฟฟาครัวเรือนขนาดเล็ก เชน กาตมน้ํา เครื่องปน เตาไฟฟา เปนตน
ตลาดเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนขนาดใหญมีมูลคา 29,806 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.79 จากปกอนซึ่งมีมูลคา
ตลาด 26,662 ลานบาท ขณะที่ตลาดเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนขนาดเล็กในป 2555 มีมูลคา 7,805 ลานบาท ปรับลดลงถึง
รอยละ (54.18) จากปกอนซึ่งมีมูลคา 17,033 ลานบาท การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากปญหาอุทกภัยในป
2554 ที่ทําใหโรงงานผูผลิตหลายแหงไดรับความเสียหายไมสามารถผลิตสินคาไดทันที ภายหลังอุทกภัยผูบริโภคหันมา
จับจายซื้อเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนใหมเพื่อทดแทนของเดิมที่เสียหายจากน้ําทวม โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟาที่จําเปนกอน
เชน ตูเย็น เครื่องซักผา เปนตน และชะลอการตัดสินใจซื้อเครื่องใชไฟฟาบางอยางเนื่องจากผูบริโภคสวนหนึ่งอาจมีความ
กังวลวาอาจประสบอุทกภัยซ้ํา อีกทั้งกําลังซื้อสวนหนึ่งไดถูกดึงเขาสูอุตสาหกรรมรถยนตจากการประกาศใชมาตรการรถยนต
คันแรก อยางไรก็ตาม ในงวด 9 เดือนป 2556 ตลาดเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนไดเติบโตขึ้นจากงวดเดียวกันในปกอนรอยละ
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8.25 โดยมีมูลคา 29,110 ลานบาท ตลาดเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนขนาดใหญและขนาดเล็กมีมูลคา 23,410 ลานบาท และ
5,700 ลานบาท เติบโตรอยละ 8.9 และรอยละ 5.5 จากงวดเดียวกันในปกอน
มูลคาตลาดเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนป 2553 – 2556
หนวย : ลานบาท
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ที่มา: GfK Retail and Technology Thailand
ปจจัยที่สงผลตอธุรกิจจําหนายเครื่องใชไฟฟาในประเทศ
กําลังซื้อของผูบริโภค
การเติบโตของธุรกิจจัดจําหนายเครื่องใชไฟฟาภายในประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของธุรกิจคาปลีก
ในประเทศซึ่งขึ้นอยูกับกําลังซื้อของผูบริโภค โดยในป 2553 – 2555 ประเทศไทยมีการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวม (GDP)
ของธุรกิจคาปลีกในอัตรารอยละ 4.1 รอยละ 2.3 และรอยละ 8.0 ตามลําดับ โดยในป 2555 ธุรกิจคาปลีกมีการเติบโตอยาง
มากเปนผลจากการใชจายซื้อสินคาของผูบริโภคเพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในปลายป 2554 ที่สงผลตอ
ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ประกอบกับผลจากโครงการประชานิยมและการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ อาทิเชน โครงการรถยนตคันแรก การปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ํา และนโยบายจํานําขาว เปนตน ที่ทําใหผูบริโภคมีกําลังซื้อ
มากขึ้น อยางไรก็ตาม สําหรับป 2556 นั้น ธุรกิจคาปลีกมีอัตราการเติบโตชะลอตัวลง สาเหตุหลักมาจากกําลังซื้อที่ถูกดึงไป
จากตลาดเนื่องจากโครงการรถยนตคันแรกที่ทําใหผูบริโภคมีภาระผอนชําระหนี้เพิ่มขึ้น คาครองชีพที่ทยอยปรับตัวสูงขึ้นใน
ขณะที่ราคาสินคาเกษตรปรับตัวสูงขึ้นต่ํากวาที่คาดการณ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีแนวโนมชะลอตัว ทําให
ในไตรมาสที่ 1 ธุรกิจคาปลีกมีการเติบโตเพียงรอยละ 1.2 และหดตัวลงรอยละ (1.1) ในไตรมาสที่ 2 กําลังซื้อที่มีแนวโนม
ชะลอตัวลงอาจสงผลกระทบตอการเติบโตของธุรกิจจัดจําหนายเครื่องใชไฟฟา อยางไรก็ตามในชวงไตรมาสที่ 3 และ 4
ผูประกอบการคาปลีกรายใหญตางหันมาใชการสงเสริมการขายเพื่อกระตุนการซื้อของผูบริโภค ประกอบกับในชวงไตรมาสที่
4 ซึ่งโดยปกติแลวเปนชวง High Season ของธุรกิจคาปลีก ซึ่งอาจทําใหผบู ริโภคหันมาจับจายใชสอยมากขึ้น
การเติบโตของธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade)
จากกระแสความนิยมในหางคาปลีกสมัยใหม ทําใหผูบริโภคหันไปซื้อสินคาอุปโภคบริโภคจากหางคาปลีกสมัยใหม
มากขึ้น การเติบโตและการขยายสาขาของหางสาขาปลีกสมัยใหมจึงสงผลตอการเพิ่มขึ้นของชองทางจําหนายและโอกาสใน
การเพิ่มยอดขายของธุรกิจจัดจําหนายเครื่องใชไฟฟา
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ธุรกิจคาปลีกในประเทศจึงมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องโดยในป 2555 มีมูลคาตลาดรวม 1.46 ลานลานบาท
เติบโตจากป 2554 รอยละ 8.00 สําหรับป 2556 ตลาดคาปลีกเขาสูภาวะชะลอตัวเนื่องจากกําลังซื้อของผูบริโภคมีแนวโนม
ลดลงจากปกอน โดยสมาคมธุรกิจคาปลีกคาดการณวาจะมีการเติบโตประมาณรอยละ 9.00
ทั้งนี้ลกั ษณะของรานคาปลีกสมัยใหมจะแบงตามขนาดพื้นที่และกลุมสินคาที่นํามาวางจําหนาย โดยรานคาในกลุม
ไฮเปอรมารเก็ตหรือซูเปอรสโตรจะมีขนาดพื้นที่ใหญที่สุดคือมากกวา 8,000 ตารางเมตร และมีสินคาอุปโภคบริโภควาง
จําหนายเกือบทุกประเภท รานซูเปอรมารเก็ตจะเปนรานที่มีขนาดรองลงมาประมาณ 5,000 ตารางเมตร โดยเนนจําหนาย
สินคาอุปโภคบริโภครวมไปถึงเครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก ในขณะที่รานสะดวกซื้อจะมีขนาดเล็กที่สุดและกระจายอยูในพื้นที่
ชุมชนตางๆ และเนนการจําหนายอาหารและของใชทั่วไป
จํานวนสาขาของผูประกอบการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
ผูประกอบการ
ไฮเปอรมารเก็ต
ซูเปอรมารเก็ต
รานสะดวกซื้อ
เทสโก-โลตัส (TescoLotus)
164
74
1,254
บิ๊กซี (Big-C)
117
24
238
แม็คโคร (Makro)
58
โฮมโปร (HomePro)
53
พาวเวอรบาย (PowerBuy)
78
ที่มา: กรมการคาภายใน และเว็บไซตของผูประกอบการ

กลุมหางคาปลีกขนาดใหญยังคงมีแผนขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยในป 2556 หางเทสโก-โลตัส มีแผนขยาย
ไฮเปอรมารเก็ต 4 – 5 สาขา พรอมสรางศูนยกระจายสินคาเพิ่มเติมอีก 2 แหง จากเดิมที่มีอยูแลว 3 แหง หางบิ๊กซี มีแผน
ขยายไฮเปอรมารเก็ตประมาณ 8 สาขา ขณะที่โฮมโปรและพาวเวอรบายมีแผนขยายประมาณ 11 สาขา (เรียบเรียงขอมูล
จากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ) ทั้งนี้การขยายสาขาในสวนของไฮเปอรมารเก็ตและซูเปอรเซ็นเตอรจะสงผลใหชองทางการ
จําหนายของธุรกิจจัดจําหนายเครื่องใชไฟฟาเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ
การเปดตลาดแขงขันเสรีภายหลังการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ภายหลังการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ซึ่งจะมีการลดอัตราภาษีนําเขาสินคาเหลือศูนย อาจ
ส ง ผลให ผู ป ระกอบการในประเทศต อ งแข ง ขั น กั บ ผู ป ระกอบการจากต า งชาติ ม ากขึ้ น รวมไปถึ ง ธุ ร กิ จ จั ด จํ า หน า ย
เครื่องใชไฟฟา ที่อาจตองเผชิญกับการแขงขันในดานราคากับสินคานําเขาจากตางประเทศมากขึ้น และหากภาครัฐไมมี
มาตรการควบคุมที่ดีพอ อาจสงผลใหมีเครื่องใชไฟฟาดอยคุณภาพราคาถูกเขามาตีตลาดมากขึ้น ซึ่งจะเปนผลเสียตอทั้ง
ผูบริโภคและผูประกอบการ ผูจัดจําหนายเครื่องใชไฟฟาในประเทศจึงตองเตรียมความพรอมและสรางจุดแข็งของธุรกิจ อาทิ
เชน การพัฒนาในดานคุณภาพสินคาและการสรางความเชื่อมั่นของผูบริโภคในตราสินคา เปนตน
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีถือวาเปนปจจัยที่สําคัญอันหนึ่งตอธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะกลุมภาพและเสียงที่มี
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค เชน การเปลี่ยนรูปแบบของเครื่องเลนภาพจาก
วีดีโอ (VDO) ไปเปน วีซีดี (VCD) และปจจุบันไปเปนดีวีดี (DVD) หรือ บลูเรยดีวีดี (Blu-ray DVD) หรือการเปลี่ยนเครื่องรับ
โทรทัศนจากจอแกว (CRT) ไปเปน โทรทัศนจอแบนระบบ พลาสมา แอลซีดี หรือ แอลอีดี ซึ่งสงผลบวกตอธุรกิจจําหนาย
เครื่องใชไฟฟา เนื่องจากผูบริโภคจะตองซื้อสินคาเหลานี้เพื่อตอบสนองความตองการเพิ่มขึ้น
และในป 2557 ประเทศไทยจะเริ่มมีการแพรสัญญาณทีวีภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งมีคุณภาพที่ดีกวาทีวีระบบ
อนาล็อก และมีจํานวนชองที่มากกวา ซึ่งถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สําคัญและยังเปนโอกาสทางธุรกิจของ
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บริษัท เนื่องจากเครื่องรับโทรทัศนในประเทศปจจุบันเปนระบบอนาล็อก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จึงสงผลตอธุรกิจ
จําหนายเครื่องใชไฟฟาเปนอยางมาก โดยเฉพาะการออกอากาศภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จะทําใหผูบริโภคที่ไมใชจาน
ดาวเทียม หรือเคเบิ้ลทีวี จะตองซื้อกลองแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอนาล็อกเพื่อใหเครื่องรับโทรทัศนเดิมที่มีอยูสามารถรับ
สัญญาณดิจิตอล หรือซื้อเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอลใหม
ความคืบหนาของทีวีดิจิตอลในประเทศไทย
ปจจุบันระบบการแพรภาพสัญญาณโทรทัศนภาคพื้นดินในประเทศไทย (ฟรีทีวี) กําลังอยูระหวางการเปลี่ยนผาน
จากระบบอนาล็อกเปนระบบดิจิตอล ซึ่งจะทําใหมีชองรายการโทรทัศนเพิ่มขึ้นจาก 6 ชองเปน 48 ชอง โดยแบงเปน ชอง
สาธารณะ (SD) 12 ชอง ชองบริการชุมชน (SD) 12 ชอง และชองบริการธุรกิจ (SD และ HD) จํานวน 24 ชอง ที่เปดใหภาค
ธุรกิจเขาประมูลคลื่นความถี่ ซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กสทช.) มีมติใหจัดการประมูลชองสัญญาณดังกลาวในวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2556 จากนั้นจะประกาศรับรองผลการ
ประมูลและดําเนินการออกใบอนุญาตใหแลวเสร็จในเดือนมกราคม 2557 และใหเริ่มออกอากาศไดภายในเดือนกุมภาพันธ
2557 และจะทําการแพรภาพในระบบอนาล็อกและระบบดิจิตอลควบคูกันไปโดยในปแรกจะแพรภาพครอบคลุมประมาณ
รอยละ 50 ของครัวเรือนทั่วประเทศและทําการขยายโครงขายครอบคลุมรอยละ 95 ของครัวเรือนภายใน 4 ป และจะยกเลิก
การแพรภาพในระบบอนาล็อกในป 2563
จากการสํารวจของ AGB Nielsen Media Research ปจจุบันประชากรในประเทศไทยที่มีเครื่องรับโทรทัศนมี
ประมาณ 22.6 ลานครัวเรือนโดยมีจํานวนเครื่องรับโทรทัศนเฉลี่ย 1.2 เครื่องตอครัวเรือน ซึ่งเปนการรับชมผานจานดาวเทียม
และเคเบิลประมาณรอยละ 65 ผานเสาอากาศภาคพื้นดินรอยละ 35 โดยมีสัดสวนการรับชมผานแพลตฟอรมตางๆ ในแตละ
ภูมิภาค ดังนี้
สัดสวนการรับชมโทรทัศนในแตละแพลตฟอรมและสัดสวนจํานวนครัวเรือนในพื้นที่การรับชม
25%
16%
22%

8%
25%

38%

36%

31%

1%

4%

18%

61%

54%
34%

กรุงเทพฯ
ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
ภาคพืน้ ดิน ดาวเทียม เคเบิล ทรูวิชั่น

กรุงเทพฯ

เขตเทศบาล

28%

นอกเขตเทศบาล

ขอมูล : AGB Nielsen Media Research

ผูรับชมสามารถรับชมทีวีดิจิตอลไดโดยใชเครื่องรับโทรทัศนที่มีภาครับสัญญาณดิจิตอล (Digital TV) รับสัญญาณ
แพรภาพผานเสาอากาศภาคพื้นดิน (เสาหนวดกุงหรือเสากางปลา) หรือใชกลอง Set top Box เปนตัวแปลงสัญญาณดิจิตอล
สําหรับผูรับชมที่มีเครื่องรับโทรทัศนรุนเกาซึ่งเปนระบบอนาล็อก
สําหรับผูรับชมโทรทัศนผานจานดาวเทียมและเคเบิล
สามารถรับชมฟรีทีวีในระบบดิจิตอลไดทันทีตามกฎ must carry ของกสทช. ซึ่งกําหนดใหผูใหบริการเคเบิลทีวีและทีวี
ดาวเทียมจะตองใหบริการชองฟรีทีวีดวย ทั้งนี้กสทช. ไดมีแนวทางที่จะออกคูปองมูลคาประมาณ 690 บาท ใหผูรับชม
โทรทัศนในแตละครัวเรือนเพื่อเปนสวนลดในการซื้อ Digital TV หรือ Set top box เพื่อเปนการลดภาระของผูบริโภคในชวง
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เปลี่ยนผานสูระบบดิจิตอล โดยคาดวาจะเริ่มแจกคูปองดังกลาวไดตั้งแตเดือนเมษายนป 2557 โดยจะเริ่มแจกตามคูปอง
ใหกับครัวเรือนในพื้นที่ที่มีการออกอากาศ
3.6.2 ภาพรวมของการแขงขัน
ภาพรวมของตลาดเครื่องใชไฟฟาภายในประเทศไทยนั้นเปนตลาดที่มีการแขงขันสูง โดยมีผูประกอบการหลายราย ซึ่ง
สามารถจําแนกไดเปน 2 กลุมหลัก คือ ผูประกอบการที่เปนบริษัทตางชาติ และผูประกอบการที่เปนบริษัทของคนไทย ทั้งนี้
ในอดีตพฤติกรรมผูบริโภคคนไทยจะใหความเชื่อมั่นและนิยมใชสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและเสียงของ
ผูผลิตจากบริษัทตางชาติเปนหลัก เนื่องจากเชื่อถือในเรื่องคุณภาพและความคงทนของสินคา การตัดสินใจซื้อสินคาของ
ผูบริโภคจะเปนการพิจารณา โดยคํานึงถึงอรรถประโยชนที่ไดรับ และความคุมคาในเชิงของอายุใชงานเปนสําคัญ
อยางไรก็ตาม จากการที่เครื่องใชไฟฟาประเภทภาพและเสียง เปนกลุมสินคาที่ใชเพื่อความบันเทิงและการสันทนาการ
ในครอบครัว ซึ่งปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรูปแบบตางๆ เขามามีความเกี่ยวของกับตัวสินคาเพิ่มขึ้น ทั้งในดาน
ความคมชัดของภาพ คุณลักษณะเพิ่มเติมของแตละรุน รวมทั้งลักษณะโครงสรางของสังคมไทยในปจจุบัน ที่เปนครอบครัว
ขนาดเล็กลง แตมีแนวโนมที่มีจํานวนเครื่องใชไฟฟาตอครัวเรือนที่สูงเพิ่มขึ้น เชน ในอดีตแตละครัวเรือนจะมีโทรทัศนเพียง 1 2 เครื่องตอ 1 ครัวเรือน ในขณะที่ปจจุบันจํานวนโทรทัศนตอครัวเรือนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเปน 2 - 3 เครื่อง เปนตน ดวย
ลักษณะดังกลาวสงผลใหพฤติกรรมของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยคํานึงถึงอายุการใชงานของสินคาลดลง
แตจะมุงเนนในเรื่องคุณสมบัติตางๆ และใหความสําคัญกับราคาของสินคาเพิ่มขึ้น
ผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ผูประกอบการในธุรกิจจัดจําหนายเครื่องใชไฟฟาในประเทศแบงเปน กลุมธุรกิจเครื่องใชไฟฟาจากตางประเทศที่
เขามาจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อผลิตหรือจําหนายเครื่องใชไฟฟาในประเทศ ซึ่งสวนมากเปนผูประกอบการรายใหญ มีกลุม
ผลิตภัณฑหลากหลายและเปนที่รูจักของผูบริโภค อาทิเชน Samsung Sony Panasonic Hitachi Toshiba และ Phillips เปน
ตน และกลุมผูประกอบการในประเทศซึ่งสวนมากเปนผูผลิตหรือนําเขาเครื่องใชไฟฟาที่มีขนาดธุรกิจขนาดกลางหรือเล็ก และ
เปนที่รูจักของผูบริโภคในฐานะผูจําหนายเครื่องใชไฟฟาที่มีคุณภาพและราคายอมเยา เชน AJ, Soken, Misawa, Aconatic
เปนตน โดยมีผูประกอบการในประเทศที่มีลักษณะการดําเนินธุรกิจใกลเคียงกับกลุมบริษัท ดังนี้
ชื่อ
บมจ. คราวน เทค แอดวานซ

1
2
3
4

บจ. ออตโต คิงส กลาส
บจ. โซเคน อิเลคทรอนิคส (ประเทศไทย)
บจ. แฟมิลี่ คอรปอเรชั่น
บจ. ไฮไฟ โอเรียนท ไทย

5
6
7

บจ. อิมารเฟล็กซ อินดัสเตรียล
บจ. สีคิ้ว ก. พานิชย
บจ. ไอนาโนส (ประเทศไทย)

ตราสินคา
AJ

กลุมผลิตภัณฑ

เครื่องเลนดีวีดี เครื่องเสียง คาราโอเกะและ
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนขนาดเล็ก
ผูประกอบการในประเทศรายอื่น
OTTO
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนขนาดเล็ก
SOKEN
เครื่องเลนดีวีดี เครื่องเสียง และคาราโอเกะ
FAMILY
เครื่องเลนดีวีดี และเครื่องเสียง
ACONATIC เครื่องเลนดีวีดี และเครื่องเสียง
PANAVOX
IMARFLEX เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนขนาดเล็ก
MISAWA
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนขนาดเล็ก
NANO
เครื่องเลนดีวีดี และเครื่องเสียง
DISTAR
PLANEO
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รายไดจากการขายป 2555
(ลานบาท)
1,729.26

1,169.27
834.31
757.65
735.44
699.42
575.88
553.44
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ชื่อ
8

บจ. ไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล

9
10

บจ. นิคอนไทย เซลสแอนดเซอรวิส
บจ. เอ็กซทรา อิเล็คทรอนิคส

11
12
13

บจ. ฮานาบิชิ อิเลคทริค คอรปอเรชั่น
บจ. โพลีตรอน (ประเทศไทย)
บจ. เอสเคจี อีเล็คทริค กรุป (ประเทศไทย)

14
15

บจ. โกรว ริช เอ็นเทอรไพรซ
บจ. พรีซีชั่น (2000)

16

บจ. แสงรุงเรืองเซลสแอนดเซอรวิส

17 บจ. เอสทีอาร อินดัสเตรียล
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

ตราสินคา
ONIDA
KIMISUI
SHERMAN
IN-HOUSE
ALPHA
HANABISHI
POLYTRON
SKG
LEONA
FOCUS
KENNY
SONAR
YOGO

กลุมผลิตภัณฑ
เครื่องเลนดีวีดี และเครื่องเสียง
เครื่องเลนดีวีดี เครื่องเสียง และคาราโอเกะ
เครื่องเลนดีวีดี และเครื่องเสียง และ
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนขนาดเล็ก
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนขนาดเล็ก
เครื่องเลนดีวีดี เครื่องเสียง
เครื่องเลนดีวีดี เครื่องเสียง และ
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนขนาดเล็ก
เครื่องเลนดีวีดี และเครื่องเสียง
เครื่องเลนดีวีดี และเครื่องเสียง
เครื่องเลนดีวีดี เครื่องเสียง และ
เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนขนาดเล็ก
เครื่องเลนดีวีดี และเครื่องเสียง

รายไดจากการขายป 2555
(ลานบาท)
428.71
422.45
350.44
350.44
339.66
303.18
197.58
136.65
69.73
64.60

การแขงขัน
ผูประกอบการในประเทศที่ดําเนินธุรกิจจําหนายเครื่องใชไฟฟา Local Brand สวนใหญจะมุงเนนกลุมผลิตภัณฑ AV
หรือ AP อยางใดอยางหนึ่งเปนหลักโดยใชการนําเขาสินคาจากประเทศจีนเปนสวนมาก ทั้งในสวนของการนําเขาเปนสินคา
สําเร็จรูปหรือการนําเขาเปนชิ้นสวนเพื่อประกอบภายในประเทศ และผูประกอบการหลายแบรนดมุงเนนการจําหนายสินคา
ราคาไมแพง โดยเนนตลาด Dealer เปนหลัก โดยเมื่อเปรียบเทียบแลว บริษัทถือวามีขอไดเปรียบทั้งในดานความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ คุณภาพและราคาของสินคา ชองทางการจัดจําหนาย และแบรนดของผลิตภัณฑ
เนื่องจากผูประกอบการเจาของแบรนดในประเทศสวนมากจะเนนการจําหนายผลิตภัณฑในกลุมใดกลุมหนึ่ง มีเพียงไมกี่
รายที่จําหนายผลิตภัณฑทั้งในกลุม AV และ AP และมีผูประกอบการเพียงสองรายเทานั้นที่จําหนายเครื่องเลนคาราโอเกะใน
ลักษณะใกลเคียงกับกลุมบริษัท การที่กลุมบริษัทมีกลุมผลิตภัณฑที่หลากหลายทําใหสามารถครอบคลุมความตองการของ
ผูบริโภคที่หลากหลายไดอยางครบถวน
ในดานของคุณภาพสินคา ผูดําเนินธุรกิจจําหนายเครื่องใชไฟฟา Local Brand สวนมากเนนการแขงขันดานราคาเปน
หลัก ขณะที่บริษัทมีนโยบายใหความสําคัญที่คุณภาพของสินคาเปนหลัก ประกอบกับปริมาณการสั่งซื้อจํานวนมากของ
บริษัทจึงทําใหบริษัทมีอํานาจตอรองกับโรงงานผูผลิตเพื่อผลิตสินคาคุณภาพดีในราคาที่แขงขันกับผูประกอบการรายอื่นได
บริษัทยังมีชองทางการจําหนายที่แข็งแกรงผานกลุมธุรกิจโมเดิรนเทรดซึ่งมีสาขา
สําหรับดานชองทางจําหนายนั้น
กระจายอยูทั่วประเทศ
ทําใหสินคาของบริษัทมีโอกาสเขาถึงกลุมผูบริโภคไดมากกวาผูประกอบการรายเล็กที่เนนตลาด
Dealer เปนหลัก นอกจากนี้ในการจะนําสินคาเขาไปวางจําหนายในกลุมธุรกิจโมเดิรนเทรดนั้น สินคาที่วางจําหนายจะตองมี
ยอดขายเปนไปตามเปาที่ตกลงกันเบื้องตน ซึ่งผูบริหารมองวายิ่งมียอดซื้อจากผูบริโภคมากขึ้นก็ยิ่งก็ใหเกิดยอดซื้อจากทาง
กลุมธุรกิจโมเดิรนเทรดมากขึ้นและทําใหกลุมบริษัทมีอํานาจตอรองกับกลุมโมเดิรนเทรดมากขึ้น บริษัทจึงไดพัฒนาทีมงาน
ฝายขายประจําหางโมเดิรนเทรดที่มีศักยภาพและความชํานาญในการนําเสนอสินคาใหแกผูบริโภค เพื่อที่จะสามารถผลักดัน
ใหเกิดยอดขายสินคาสูงสุด
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นอกจากนี้การพัฒนาแบรนดสินคา AJ ใหเปนที่รูจักและยอมรับในหมูผูบริโภคเปนอยางดีในฐานะแบรนดเครื่องใชไฟฟา
ที่มีคุณภาพ ทําใหผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในแบรนด AJ ซึ่งชวยเปดโอกาสใหกลุมผลิตภัณฑใหมๆ ของกลุมบริษัทไดรับการ
ยอมรับจากผูบริโภค ดังจะเห็นไดจากในสวนของเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนของบริษัทที่มีการตอบรับจากผูบริโภคมากขึ้น
ตามลําดับ
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