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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายสินค้ าประเภทมอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศ ซึ่งเป็ นส่วนประกอบ
หลักสาคัญสาหรับเครื่ องปรับอากาศ และเป็ นผู้ผลิตมอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้ ในอุปกรณ์และเครื่ องจักร
ภาคการเกษตรและอุปกรณ์ทวั่ ไป อีกทังยั
้ งเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่ องสูบน ้า ปั๊ มหอยโข่ง และมอเตอร์ สาหรับสระและสปา
ซึง่ การผลิตและจาหน่ายสินค้ าดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ ตราสินค้ าชื่อว่า "Pioneer" นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังรับผลิตสินค้ าตามคาสัง่
หรื อ Made to Order จากผู้วา่ จ้ างอีกด้ วย ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ มีนโยบายอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสินค้ าให้ มีความหลากหลาย
รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ สินค้ ามีคุณภาพดีที่สดุ โดยมีมาตรฐานการตรวจสอบระดับ
สากล ซึ่งได้ รับจากองค์กรชันน
้ า ทังมาตรฐาน
้
CE (มาตรฐานตามข้ อกาหนดด้ านสุขภาพ ความปลอดภัย และการค้ มครอง
สิ่งแวดล้ อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องของสหภาพยุโรป) และใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพสากล ISO
9001:2008 นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ รับรางวัล Vndor Performance Award ซึ่งเป็ นรางวัลที่ลกู ค้ าชันน
้ าในประเทศมอบให้
นอกเหนือจากการที่บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงด้ านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้ าเป็ นสาคัญแล้ ว บริ ษัทฯ ยังใส่ใจในด้ าน
การให้ บริ การ ทังการส่
้
งมอบที่ตรงต่อเวลา รวมทังการบริ
้
การหลังการขาย เพื่อให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของ
ลูกค้ าได้ ตรงตามที่ต้องการ และสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า ทาให้ บริ ษัทฯ ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ า ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่าย สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทหลัก ได้ ดงั นี ้
1. กลุม่ ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศ (Air Conditioner Motors)
2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรม (Induction Motors)
3. กลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสูบน ้า ปั๊ มหอยโข่ง และมอเตอร์ สาหรับสระและสปา (Submersible Pumps and Pool &
Spa Pump Motors) และส่วนประกอบมอเตอร์ อื่น
กลุ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ จ าหน่า ยโดยหลัก คื อ กลุ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ ม อเตอร์ ส าหรั บ เครื่ อ งปรั บ อากาศ รองลงมา คื อ กลุ่ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งสู บ น า้ ปั๊ มหอยโข่ ง และมอเตอร์ ส าหรั บ สระและสปา และกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม อเตอร์ ก าลัง ส าหรั บ
ภาคอุตสาหกรรม โดยในปี 2557 บริ ษัทฯ ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ สาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามที่กล่าว คิดเป็ นสัดส่วน
โดยประมาณร้ อยละ 50 และร้ อยละ 35 และร้ อยละ 15 ตามลาดับ
สาหรับช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ า สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 5 ช่องทาง ดังนี ้
1. กลุม่ ลูกค้ าผู้ประกอบการผู้ผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า (Electronic manufacturers)
2. กลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศ (International Customers)
3. กลุม่ ร้ านตัวแทนจาหน่าย (Agents) และกลุม่ ร้ านค้ าส่ง (Dealers)
4. กลุม่ ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Traders) และห้ างสรรพสินค้ า (Department Stores)
5. กลุม่ ร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Retailers) และลูกค้ ารายย่อยอื่นๆ (Customers)
ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการจาหน่ายสินค้ าภายในประเทศเป็ นส่วนใหญ่ คิดเป็ นร้ อยละ 75 และจาหน่ายไปยัง
ต่างประเทศ คิดเป็ นร้ อยละ 25 นอกจากลูกค้ าในประเทศที่เป็ นกลุม่ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯ แล้ ว บริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญต่อ
การส่งออกสินค้ าไปยังประเทศต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อก้ าวสูก่ ารเป็ นผู้นาในด้ านการผลิตและ
ส่งออกผลิตภัณฑ์มอเตอร์ ต่างๆ ได้ ในอนาคต โดยที่ผ่านมาบริ ษัทฯ มีการส่งออกไปยังต่างประเทศทัว่ โลก มาแล้ วกว่า 20
ประเทศ ได้ แก่ ออสเตรเลีย ดูไบ อียิปต์ สาธารณรัฐ เช็ก ญี่ปนุ่ ฮ่องกง อิหร่ าน มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ บังกลาเทศ ศรี ลงั กา คูเวต
เวียดนาม สหรัฐอเมริ กา ปากีสถาน สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ เนเธอร์ แลนด์ สาธารณรัฐคิวบา บรู ไน แอฟริ กาใต้ เยอรมัน บาห์เรน
การ์ ต้า ปานามา แทนซาเนีย กรี ซ โปรตุเกส ตุรกี คอซอวอ และมอริ เซียส เป็ นต้ น การส่งออกไปจาหน่ายที่ต่างประเทศมี
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แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ จากตัวเลขในการส่งออกปี 2555, 2556 และ 2557 จะมียอดส่งออกคิดเป็ น ร้ อยละ 19.44, 22.10 และ
24.80 ตามลาดับ ปรากฏตามแผนภาพแสดง โดยรายละเอียดการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ตามแผนภาพด้ านล่าง
แผนภาพแสดงการส่ งออกสินค้ าไปยังประเทศต่ างๆ

ปั จจุบนั ภาพรวมตลาดมอเตอร์ สามารถจาแนกกลุม่ ลูกค้ าตามประเภทการใช้ งานมอเตอร์ ที่แตกต่างกัน ทาให้ ตลาด
มอเตอร์ อ้างอิงกับตลาดของผลิตภัณฑ์ที่มีมอเตอร์ เป็ นส่วนประกอบ โดยมอเตอร์ ถือเป็ นส่วนประกอบสาคัญ ที่ถกู นาไปใช้ งาน
ในผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูปที่หลากหลาย อาทิ เครื่ องปรับอากาศ พัดลมอุตสาหกรรม ปั๊ มชัก ปั๊ มลม เครื่ องขูดมะพร้ าว เครื่ องโม่ปนู
ฉาบ เครื่ องบด เครื่ องพ่นยา ท่อพญานาค เครื่ องล้ างผลมะนาว เครื่ องโม่น ้าแข็ง เครื่ องเป่ า เครื่ องมือเครื่ องจักร และเครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ในครั วเรื อน ซึ่งผลิตโดยผู้ประกอบการรายใหญ่ ภายในประเทศ รวมถึงมีการนาเข้ าจากต่างประเทศในบางส่วน
นอกจากการผลิตมอเตอร์ เพื่อใช้ ในการประกอบผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าในประเทศแล้ ว ผู้ประกอบการยังผลิตมอเตอร์ เพื่อการ
ส่งออก โดย ในงวด 11 เดือน ปี 2556 ที่ผา่ นมา มีการส่งออกมอเตอร์ คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 911.98 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ (ที่มา :
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) สินค้ ามอเตอร์ ที่สง่ ออก ได้ แก่ มอเตอร์ เล็ก (กาลังไม่เกิน 750 w) และมอเตอร์ ใหญ่ (กาลังเกิน
750 w) ส่งออกไปยังประเทศในกลุม่ อาเซียน ยุโรป จีน สหรัฐอเมริ กา ญี่ปนุ่ เป็ นต้ น
ผู้บ ริ โ ภคตลาดมอเตอร์ นัน้ ส่ว นใหญ่ เ ป็ นผู้บ ริ โ ภคขัน้ กลาง ที่ ซื อ้ มอเตอร์ เ พื่ อ ไปประกอบเป็ นเครื่ อ งมื อ หรื อ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า โดยสินค้ าที่ผ้ บู ริ โภคขันกลางเลื
้
อกซื ้อเพื่อไปประกอบต่อจะคานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ ในการ
ผลิตเป็ นสาคัญ แต่อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมถือได้ วา่ มีการแข่งขันสูง เนื่องจากในตลาดยังมีคแู่ ข่ง
จากต่างประเทศที่มีต้นทุนต่า เช่น ประเทศจีน ที่ผลิตสินค้ าราคาต่าเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ แต่อย่างไรก็ตาม ปั จจัย
ราคาไม่ได้ เป็ นปั จจัยหลัก ในการก าหนดขีด ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทฯ เนื่องจากลูกค้ าส่วนใหญ่ ยังคงเน้ น
ความสาคัญของคุณภาพสินค้ า และบริ การมากกว่าปั จจัยทางด้ านราคา ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทฯ ที่ตระหนักถึง
ด้ านคุณภาพและความปลอดภัย เป็ นสาคัญ ท าให้ ที่ผ่า นมาบริ ษัทฯ สามารถตอบสนองความต้ องการลูกค้ าได้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ส่งผลให้ ได้ รับการตอบรับจากลูกค้ าเป็ นอย่างดีตลอดมา ทาให้ ผ้ บู ริ โภคยังคงตัดสินใจเลือกสินค้ าของบริ ษัทฯ ที่มี
คุณภาพ และมีมาตรฐาน ถึงแม้ วา่ สินค้ าของบริ ษัทฯ จะมีราคาจาหน่ายที่สงู กว่าผู้ผลิตต้ นทุนต่า
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โครงสร้ างรายได้ ของบริษัท
สาหรั บโครงสร้ างรายได้ ของบริ ษั ทฯ 3 ปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึ ง 31 ธัน วาคม 2557 บริ ษั ทฯ มี
โครงสร้ างรายได้ ดังนี ้
โครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์
รายได้ จาการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์

ปี 2555
ลบ.
ร้ อยละ
220.25
55.98

ปี 2556
ลบ.
ร้ อยละ
230.36 48.82

ปี 2557
ลบ.
ร้ อยละ
228.39
44.66

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศ
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องสูบน ้า ปั๊ มหอยโข่ง และมอเตอร์
94.24
23.95 165.44 35.06 187.26
สาหรับสระและสปา และส่วนประกอบมอเตอร์ อื่น
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรม
77.49
19.69
72.73 15.41
71.87
4. รายได้ จากการขายอื่นๆ – วัถตุดบิ
0.69
0.18
0.59
0.13
1.62
5. รายได้ จากการขายสินค้ าที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต
1.52
0.39
3.39
0.72
1.27
6. รายได้ จากการขายอื่นๆ – เบ็ดเตล็ด
0.01
0.00
0.04
0.01
0.00
รวมรายได้ จากการขาย
394.21 100.19 472.54 100.15 490.42
1/
หัก รับคืนสินค้ า
0.37
0.09
0.14
0.03
0.21
2/
หัก ส่วนลด
0.40
0.10
0.57
0.12
0.74
รวมรายได้ จากการขายสุทธิ
393.44 100.00 471.83 100.00 489.47
หมายเหตุ : 1/ รับคืนสินค้ า เนื่องจากสินค้ าบางรายการไม่ตรงตามที่ลกู ค้ ากาหนด
2/
ส่วนลด เกิดจากการที่ลกู ค้ าสัง่ ซื ้อสินค้ าตามจานวนที่กาหนดไว้ ทาให้ ได้ รับส่วนลดจากการซื ้อสินค้ าดังกล่าว

38.26
14.68
0.33
0.26
0.00
100.19
0.04
0.15
100.00

โครงสร้ างรายได้ แยกตามช่ องทางการจัดจาหน่ าย
รายได้ จาการขายแยกช่ องทางการจัดจาหน่ าย

ปี 2555
ลบ.
ร้ อยละ

1. กลุ่มลูกค้ าผู้ประกอบการผู้ผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้า
144.37
36.69
(Electronic manufacturer)
2. กลุ่มลูกค้ าต่างประเทศ
76.49
19.44
3. กลุ่มร้ านตัวแทนจาหน่าย และกลุ่มร้ านค้ าส่ง
128.78
32.73
4. กลุ่มร้ านค้ าปลีกรายย่อย และลูกค้ ารายย่อยอื่นๆ
34.78
8.84
5. กลุ่มร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ และห้ างสรรพสินค้ า
9.79
2.49
รวมรายได้ จากการขาย
394.21 100.19
หัก รับคืนสินค้ า1/
0.37
0.09
2/
หัก ส่วนลด
0.40
0.10
รวมรายได้ จากการขายสุทธิ
393.44 100.00
หมายเหตุ : 1/ รับคืนสินค้ า เนื่องจากสินค้ าบางรายการไม่ตรงตามที่ลกู ค้ ากาหนด
2/
ส่วนลด เกิดจากการที่ลกู ค้ าสัง่ ซื ้อสินค้ าตามจานวนที่กาหนดไว้
หน้ าที่ 2 - 3

ปี 2556
ลบ.
ร้ อยละ

ปี 2557
ลบ
ร้ อยละ

220.28

46.69

217.55

44.45

104.28
77.45
68.04
2.48
472.54
0.14
0.57
471.83

22.10
16.42
14.42
0.53
100.15
0.03
0.12
100.00

121.41
106.71
42.37
2.38
490.42
0.21
0.74
489.47

24.80
21.80
8.66
0.49
100.19
0.04
0.15
100.00
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2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์
บริ ษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายมอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศ
มอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรม เครื่ องสูบน ้า ปั๊ มหอยโข่ง และมอเตอร์ สาหรับสระและสปา ภายใต้ ตราสินค้ า "Pioneer"
และการผลิตตามคาสัง่ หรื อ Made to order จากผู้วา่ จ้ าง จึงจัดจาหน่ายทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ สินค้ าทุกประเภทของ
บริ ษัทฯ มีกระบวนการผลิตที่คล้ ายคลึงกัน ซึ่งมีหวั ใจสาคัญของผลิตภัณฑ์หลัก คือ “
” มอเตอร์ ถือเป็ นส่วนประกอบ
หลักของเครื่ องจักร และอุปกรณ์ไฟฟ้ าต่างๆ ที่ใช้ ทงในภาคอุ
ั้
ตสหกรรม และภาคครัวเรื อน ซึ่งจะมีความหลากหลายขึ ้นอยู่กบั
ประเภทการใช้ งาน ดังนัน้ จึงต้ องเลือกใช้ อย่างเหมาะสมและถูกต้ องเพื่อที่จะได้ รับประสิทธิภาพที่สงู สุด
มอเตอร์ (Motor)
มอเตอร์ (Motor) ถือเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทฯ ที่ผลิตและจาหน่ายให้ ลกู ค้ า จัด เป็ นเครื่ องกลไฟฟ้ าชนิดหนึ่งที่
เปลีย่ นพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานกล ถูกนาไปใช้ งานร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้ า เครื่ องมือไฟฟ้ า และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า โดยใช้ พลังงาน
ไฟฟ้ าสร้ างแม่เหล็กไฟฟ้ าทาให้ แกนมอเตอร์ หมุน ทาให้ เกิดพลังงานกล ส่วนประกอบหลักสาคัญของมอเตอร์ มี 2 ส่วนคือ
สเตเตอร์ (Stator) เป็ นโครงภายนอกซึง่ มีรูปร่างเป็ นทรงกระบอกกลวง และมีขดลวดทองแดงพันอยูใ่ นรอบด้ านในสเตเตอร์ เมื่อ
กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านทองแดงเข้ าไปในสเตเตอร์ จะทาให้ เกิดสนามแม่เหล็กหมุนอยู่ในช่องอากาศรอบๆ แกนหมุน ซึ่งหน้ าที่
หลักเป็ นตัวกาเนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า และรวมยึดส่วนประกอบอื่นๆให้ แข็งแรง ส่วนที่ 2 คือ โรเตอร์ (Rotor) เป็ นแกนเหล็ก
ทรงกระบอกหรื อแกนหมุนที่ มีตวั นาอลูมิเนียมอยู่ในช่องสเตเตอร์ เมื่อเกิดกระแสแม่เหล็กในตัวสเตเตอร์ จะทาให้ เกิดการ
เหนี่ยวนาทางแม่เหล็กไฟฟ้ าแกนเหล็กโรเตอร์ หมุน ก่อให้ เกิดกาลังกลและทาให้ มอเตอร์ ทางานได้

รูปภาพส่วนประกอบของมอเตอร์
มอเตอร์ มี 2 ประเภท คือ (1) มอเตอร์ กระแสตรง (Direct Current Motor) เป็ นมอเตอร์ ที่ต้องใช้ กระแสตรงผ่านเข้ าไป
ในขดลวดอาร์ เมเจอร์ เพื่อทาให้ เกิดการดูด และผลักกันของแม่เหล็กถาวรกับแม่เหล็กไฟฟ้ าที่เกิดจากขดลวด มอเตอร์ จึงหมุนได้
นิยมใช้ กนั มากในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานทอผ้ า โรงงานถลุงโลหะ หรื อใช้ เป็ นต้ นกาลังในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้ า และ
(2) มอเตอร์ กระแสสลับ (Alternating Current Motor) เป็ นมอเตอร์ ที่ต้องใช้ กบั ไฟฟ้ ากระแสสลับ โดยใช้ หลักการดูดและผลัก
กันจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าระหว่างขดลวดที่สเตเตอร์ กับตัวนาอลูมิเนียมที่โรเตอร์ มาทาให้ เกิ ดการหมุนของมอเตอร์ ซึ่ง
กระแสไฟฟ้ าเป็ นกระแสที่มีทิศทางไปและกลับตลอดระยะเวลา ไม่เหมือนกระแสตรงที่ไหลไปในทิศทางเดี ยวไม่ไหลกลับ
มอเตอร์ ชนิดนี ้ได้ ถกู พัฒนามาจากมอเตอร์ กระแสตรง เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างกว้ างขวางมากขึ ้นและนิยมใช้ งานมากใน
ตู้เย็น เครื่ องสูบน ้าขนาดเล็ก เครื่ องซักผ้ า เป็ นต้ น
หน้ าที่ 2 - 4
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นอกจากมอเตอร์ ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ หลักของบริ ษัทฯ แล้ ว บริ ษัทฯ ยั งมีผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องสูบน ้าและปั๊ มนา้
สาเหตุที่บริ ษัทฯ เลือกผลิตเครื่ องสูบน ้าและปั๊ มน ้าเพิ่มเติมจากการผลิตมอเตอร์ ก็เนื่องจากการผลิตเครื่ องสูบน ้าและปั๊ มน ้า มี
กระบวนการผลิตที่ไม่แตกต่างจากการผลิตมอเตอร์ มากนัก เพราะต้ องใช้ มอเตอร์ เป็ นส่วนประกอบหลักของเครื่ องสูบน ้าและ
ปั๊ มน ้า
เครื่องสูบน้า และปั๊ มน้า
เครื่ องสูบน ้า และปั๊ มน ้า เป็ นผลิตภัณฑ์หรื ออุปกรณ์สาหรับส่งน ้าหรื อถ่ายเทของเหลวจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง หรื อ
การหมุนเวียนน ้าหรื อของเหลวให้ ผสมกันในบริ เวณที่จากัด เป็ นอุปกรณ์ สาหรับเพิ่มแรงดันของน ้า ซึ่งมีทงแบบที
ั้
่ใช้ มอเตอร์
และแบบทีใ่ ช้ เครื่ องยนต์ ทาหน้ าที่หมุนส่งกาลังให้ ปั๊มน ้าทางาน เพื่อเพิ่มแรงดัน และส่งน ้าไปยังอีกที่หนึง่ ปั จจุบนั มีการจัดแบ่ง
ประเภทของปั๊ มน ้าหลายรูปแบบ และมีการเรี ยกชื่อแตกต่างกันออกไปมากมาย จึงมีการจัดหมวดหมูอ่ อกได้ เป็ น 2 แบบคือ
1. แยกตามลักษณะการเพิ่มพลังงานให้ แก่ ของเหลว หรือการไหลของของเหลวในปั๊ ม ได้แก่
1.1
ปั๊ มประเภทแช่ หรื อปั๊ มจุ่ม (Submersible) เป็ นปั๊ มที่อาศัยใบพัดที่อยู่ภายในโดยใช้ พลังงานกลที่เปลี่ยนมา
จากพลังงานไฟฟ้ าในการทางาน
1.2
ปั๊ มประเภทจลน์ หรื อปั๊ มแรงเหวี่ยง หรื อปั๊ มหอยโข่ง (Centrifugal) เป็ นปั๊ มที่เพิ่มพลังงานให้ แก่ของเหลว
โดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีจดุ ศูนย์กลาง
1.3
ปั๊ มประเภทโรตารี่ (Rotary) เป็ นปั๊ มที่เพิ่มพลังานโดยอาศัยการหมุนของฟั นเฟื องรอบแกนกลาง
1.4
ปั๊ มประเภทลูกสูบ (Reciprocating) เป็ นปั๊ มที่เพิ่มพลังงานโดยอาศัยการอัดตรงในกระบอกสูบ
1.5
ปั๊ มประเภทพิเศษ (Special) เป็ นปั๊ มที่มีลกั ษณะพิเศษ ไม่สามารถจัดอยูใ่ นทังสี
้ ่ประเภทที่กล่าวมา
2. แยกตามลักษณะการขับดันของเหลวในปั๊ ม แบ่ งออกได้ เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
2.1
ปั๊ มประเภททางานโดยไม่อาศัยหลักการแทนที่ของเหลว (Dynamic) หรื อเรี ยกว่า ปั๊ มแบบแรงเหวี่ยง เป็ น
ปั๊ มประเภทอาศัยแรงเหวี่ยงหนีจดุ ศูนย์กลางและแบบพิเศษ ซึง่ เป็ นปั๊ มที่ได้ รับความนิยมสูงสุดเมื่อเทียบกับ
ปั๊ มแบบอื่นๆ เนื่องจากมีความยืดหยุน่ ในการใช้ งานสูง เหมาะสาหรับการใช้ งานหลายประเภท ประกอบกับ
การดูแลรักษาง่าย ส่วนประกอบของเครื่ อง มีใบพัดอยู่ในเครื่ อง มีชื่อเรี ยกแตกต่างกันออกไปตามรู ปร่ าง
ลักษณะของปั๊ ม เช่น ปั๊ มอัตโนมัติ ปั๊ มหอยโข่ง และปั๊ มไดโว่ เป็ นต้ น
2.2
ปั๊ มประเภททางานโดยอาศัยหลักการแทนที่ของเหลว (Positive Displacement) เป็ นปั๊ มที่มีการเคลื่อนที่
ซึง่ อาศัยชิ ้นส่วนของลูกสูบ จากการเคลือ่ นที่ของลูกสูบ เข้ าไปอัดของเหลวให้ ไหลไปสูท่ างด้ านจ่าย ปริ มาตร
ของของเหลวที่ สูบได้ ในแต่ละครั ง้ จะเท่า กับ ผลคูณ ของพื น้ ที่ ห น้ า ตัด ของกระบอกสูบกับ ช่ว งชัก ของ
กระบอกสูบนัน้ หรื อเรี ยกปั๊ มประเภทนี ้ได้ ว่า ปั๊ มแบบลูกสูบชัก (Reciprocating pump) ลักษณะของปั๊ ม
ประเภทนี ้จะรวมเอาแบบโรตารี่ และแบบลูกสูบตามการแยกลักษณะแรกเข้ าอยูใ่ นกลุม่ นี ้ด้ วย
จากรายละเอียดมอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศ มอเตอร์ กาลังสาหรับอุตสาหกรรม เครื่ องสูบน ้าและปั๊ มน ้า ซึ่งเป็ น
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ตามที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ สามารถจาแนกกลุม่ ของผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่าย ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ประกอบด้ วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ 3 ลักษณะ ได้ แก่
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ สาหรับเครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner Motors)
เครื่ องปรับอากาศ คือ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าภายในบ้ านที่นาไปใช้ ปรับสภาวะอากาศให้ คงที่ และปรับอุณหภูมิในที่อยู่อาศัย
เพื่อให้ คนสามารถอาศัยอยู่ได้ ไม่ร้อนจนเกินไปหรื อเย็นจนเกินไป เครื่ องปรับอากาศ 1 ชุดประกอบไปด้ วย 2 เครื่ องใหญ่คือ
หน้ าที่ 2 - 5
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คอนเดนซิ่ง ยูนิต (Condensing unit) เป็ นระบบเครื่ องทาความเย็น ที่เรี ยกกันว่า “คอยล์ ร้ อน” หรื อ “Outdoor unit” ลักษณะ
เป็ นตู้เครื่ องที่ตงอยู
ั ้ ่ภายนอกของอาคาร ทาหน้ าที่ระบายความร้ อน ซึ่งภายในเครื่ องประกอบด้ วย คอมเพรสเซอร์ แผงคอยล์
ร้ อน ชุดมอเตอร์ พดั ลม และน ้ายาแอร์ ทาหน้ าที่เป็ นสารขับเคลื่อนความเย็นในระบบคอมเพรสเซอร์ แอร์ อีกหนึ่งส่วนประกอบ
คือ แฟนคอยล์ ยูนิต (Fan coil unit) อีกชื่อหนึง่ คือ “คอยล์เย็น” หรื อ “Indoor unit” ลักษณะเป็ นรูปแบบเครื่ องปรับอากาศที่ติด
อยูภ่ ายในห้ องหรื อตัวอาคาร ทาหน้ าที่ดดู ซับความร้ อนภายในห้ องและให้ ลมเย็นออกมา ส่วนประกอบหลักเป็ น แผงคอยล์เย็น
และชุดมอเตอร์ พดั ลม
มอเตอร์ นนั ้ เป็ นส่วนประกอบหนึ่งภายในเครื่ องปรับอากาศซึ่งอยู่ทงั ้ ในแฟนคอยล์ ยูนิต และคอนเดนซิ่ง ยูนิต ซึ่ง
เครื่ องทังสองนั
้
นจะต้
้ องใช้ มอเตอร์ ในการหมุนใบพัดทาให้ เกิดแรงลมไปยังแผงท่อทาความเย็นของ แฟนคอยล์ยนู ิต แล้ วส่งลม
เย็นออกมายังภายในห้ อง หรื อ หมุนใบพัดทาให้ เกิดแรงลมไปยังแผงท่อความร้ อนของ คอนเด็นซิ่งยูนิต แล้ วส่งลมร้ อนออกไป
ในอากาศนอกอาคารต่อไป ในการผลิต เครื่ องปรับอากาศจะมีหลากหลายขนาดและรู ปแบบ จึงทาให้ มีการผลิตและออกแบบ
มอเตอร์ ห ลากหลายในหลายรู ปแบบเพื่ อที่ จะสามารถนาไปเลือกใช้ มอเตอร์ อย่างเหมาะสมตามขนาดและรู ปแบบของ
เครื่ องปรับอากาศนันๆ
้
ภาพตัวอย่ างมอเตอร์ เครื่องปรั บอากาศ
ซี รีย์ 52
คาอธิ บายรู ปภาพ
มอเตอร์ ระบายลมเย็น หรื อ คอยล์เย็น (Fan
Coil) สาหรับเครื่ องปรับอากาศ แบบติดผนัง
(Wall Type) ส่วนที่อยูภ่ ายในห้ องหรื ออาคาร
โครงสร้ างเป็ นแบบปิ ดทึบ ระบบไฟ 1เฟส
220-240โวลท์ 50 เฮิ ทซ์ (ระบบไฟ ระดับ
ความเร็ ว ตามความต้ องการลูกค้ า)
ซี รีย์ 62

คาอธิ บายรู ปภาพ
มอเตอร์ สาหรั บงาน ม่านลม (Air Curtain)
ติดตัง้ ตามประตูทางเข้ าออกกันลมเย็นจาก
เครื่ อ งปรั บ อากาศออกมาภายนอกอาคาร
โครงสร้ างมีทงแบบโปร่
ั้
งและปิ ดทึบ ระบบไฟ
1เฟส 220 – 240โวลท์ 50/60เฮิรตซ์ (ระบบ
ไฟ ระดับความเร็ ว ตามความต้ องการลูกค้ า)

ซี รีย์ 62

คาอธิ บายรู ปภาพ
มอเตอร์ ระบายลมร้ อน หรื อ คอยล์ ร้ อน
(Condensing coil) แ บ บ แ ก น ข้ า ง เ ดี ย ว
ส า ห รั บ เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ ข น า ด เ ล็ ก
โครงสร้ างแบบปิ ดทึบ ระบบไฟ 1เฟส 220240โวลท์ 50/60เฮิ ร ตซ์ (ระบบไฟ ระดับ
ความเร็ ว ตามความต้ องการลูกค้ า)
หน้ าที่ 2 - 6

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ซี รีย์ 74

คาอธิ บายรู ปภาพ
มอเตอร์ ระบายลมเย็น หรื อ คอยล์เย็น(Fan
coil) มีทงแบบแกนข้
ั้
างเดียวและแกนสองข้ าง
สาหรั บ เครื่ อ งปรั บ อากาศแบบ ตัง้ พื น้ และ
แขวนเพดาน ส่วนที่อยูภ่ ายในห้ องหรื ออาคาร
โครงสร้ างมีทงแบบโปร่
ั้
งและปิ ดทึบ ระบบไฟ
1เฟส 220-240โวลท์ 50/60เฮิรตซ์ (ระบบไฟ
ระดับความเร็ ว ตามความต้ องการลูกค้ า)
คาอธิ บายรู ปภาพ
มอเตอร์ ระบายลมร้ อน หรื อ คอยล์ ร้ อน
(Condensing coil) แ บ บ แ ก น ข้ า ง เ ดี ย ว
ส าหรั บเครื่ องปรั บอากาศขนาดกลาง
โครงสร้ างมีทงแบบโปร่
ั้
งและปิ ดทึบ ระบบไฟ
1เฟส 220-240โวลท์ 50/60เฮิรตซ์ (ระบบไฟ
ระดับความเร็ ว ตามความต้ องการลูกค้ า)

ซี รีย์ 74

ซี รีย์ 85

คาอธิ บายรู ปภาพ
มอเตอร์ ร ะบายลมเย็น หรื อ คอยล์เย็น(Fan
coil) และ ระบายลมร้ อน หรื อ คอยล์ร้อน
(Condensing coil) มีทงแบบแกนข้
ั้
างเดียว
และแกนสองข้ าง สาหรับเครื่ องปรับอากาศ
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ โครงสร้ างมี ทัง้
แบบโปร่ ง และปิ ดทึบ ระบบไฟ 1เฟส 220240โวลท์ 50/60เฮิรตซ์ 3เฟส 220/380โวลท์
50/60เฮิรตซ์ (ระบบไฟ ระดับความเร็ ว ตาม
ความต้ องการลูกค้ า)
คาอธิ บายรู ปภาพ
มอเตอร์ ระบายลมร้ อน หรื อ คอยล์ ร้ อน
(Condensing coil) แบบแกนข้ างเดียวมีฝา
กัน น า้ ฝนติ ด ตัง้ แกนตัง้ ขึ น้ ด้ า นบน ส าหรั บ
เครื่ องปรับอากาศขนาดกลางและขนาดใหญ่
โครงสร้ างมีทงแบบโปร่
ั้
งและปิ ดทึบ ระบบไฟ
1เฟส 220-240โวลท์ 50/60เฮิ ร ตซ์ 3เฟส
220/380โวลท์ 50/60เฮิรตซ์ (ระบบไฟ ระดับ
ความเร็ ว ตามความต้ องการลูกค้ า)
คาอธิ บายรู ปภาพ
มอเตอร์ สาหรั บงาน ม่านลม (Air Curtain)

ซี รีย์ 85

ซี รีย์ 90/100
หน้ าที่ 2 - 7

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ขนาดใหญ่ ติดตังตามประตู
้
ทางเข้ าออกกัน
ลมเย็ น จากเครื่ องปรั บ อากาศออกมา
ภายนอกอาคาร แบบโครงสร้ างเป็ นแบบปิ ด
ทึ บ ระบบไฟ 1เฟส 220-240โวลท์ 50/60
เฮิ ร ตซ์ 3เฟส 220/380โวลท์ 50/60เฮิ ร ตซ์
(ระบบไฟ ระดับความเร็ ว ตามความต้ องการ
ลูกค้ า)
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรม (Induction Motors)
มอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรม ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่ จะซือ้ ไปเพื่อใช้ ในงานการเกษตร เนื่องจาก
เครื่ อ งจัก รการเกษตรส่ว นใหญ่ จ ะใช้ มอเตอร์ เ หนี่ ย วน าเป็ นส่ว นประกอบในการท าเครื่ อ งจัก รการเกษตร อาทิ พัด ลม
อุตสาหกรรม ปั๊ มชัก ถังลม และเครื่ องขูดมะพร้ าว เป็ นต้ น ซึ่งเครื่ องจักรการเกษตรต้ องใช้ มอเตอร์ ประเภทเหนี่ย วนาชนิด
กระแสไฟฟ้ าสลับ มอเตอร์ ชนิดเหนี่ยวนานันเกิ
้ ดจากการเปลีย่ นพลังงานไฟฟ้ าเป็ นพลังงานกล แต่แกนมอเตอร์ ไม่ได้ รับพลังงาน
ไฟฟ้ าโดยตรง แต่เป็ นการเหนี่ยวนาจึงถูกเรี ยกว่ามอเตอร์ เหนี่ยวนา
มอเตอร์ ประเภทเหนี่ยวนานัน้ มีหลากหลายชนิด หรื อเรี ยกว่า มอเตอร์ เหนี่ยวนาหลายเฟส (Poly Phase Induction
Motor) ชนิดที่พบเห็นบ่อยมากที่สดุ คือชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟส มอเตอร์ เหนี่ยวนาส่วนใหญ่จะเอาไว้ ใช้ งานทัว่ ไปในโรงงาน
อุตสาหกรรม สาหรับมอเตอร์ เหนี่ยวนา 3 เฟส เป็ นมอเตอร์ ชนิดที่สร้ างขึ ้นได้ ง่าย ทนทาน ราคาไม่แพง มีประสิทธิ ภาพที่สงู
ต้ องการดูแลและการบารุงรักษาต่า ข้ อด้ อยของมอเตอร์ 3 เฟส คือความเร็ วรอบของมอเตอร์ ไม่สามารถที่จะเปลีย่ นแปลงได้ อนั
เนื่องมาจากความถี่หลักมูลของแรงดันไฟฟ้ าสลับที่จ่ายให้ กับมอเตอร์ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ และแรงบิดในขณะเริ่ มหมุน
ของมอเตอร์ เหนี่ยวนาค่อนข้ างต่ากว่าแรงบิดมอเตอร์ ทวั่ ไป
มอเตอร์ เหนี่ยวนา 1 เฟสนัน้ มีโครงสร้ างคล้ ายกับมอเตอร์ 3 เฟส เพียงมีข้อแตกต่างกันตรงที่มีพนั ขดลวดในลักษณะ
แบบเฟสเดียวและต่อเข้ าแหล่งจ่ายไฟฟ้ าสลับแค่ 1 เฟส ซึ่งมอเตอร์ 1 เฟสเป็ นมอเตอร์ ที่มีราคาประหยัด ประสิทธิ ภาพสูง
สามารถปรับใช้ กบั เครื่ องจักร และเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าได้ ห ลายประเภท แรงสัน่ สะเทือนต่า ทาให้ บริ ษัทฯ ผลิตมอเตอร์ ประเภท 1
เฟสมากกว่า 3 เฟส เป็ นการผลิตมอเตอร์ เพื่อ ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งานได้ อย่างกว้ างขวาง เนื่องจากการเลือกซื ้อ
มอเตอร์ เหนี่ยวนาของลูกค้ าแต่ละรายนัน้ จะขึ ้นอยู่กบั ขนาดของเครื่ องจักร และชนิดที่นาไปใช้ งาน ทาให้ ในการผลิตมอเตอร์
จะคานึงถึงความเหมาะสมแต่ละวัตถุประสงค์การใช้ งานเป็ นปั จจัยหลัก เป็ นผลให้ การผลิต แต่ละรุ่ นมีความแตกต่างกันทัง้
ประเภทและกาลังของเครื่ องมอเตอร์
ภาพตัวอย่ างการนามอเตอร์ กาลังไปใช้ งาน

พัดลมอุตสาหกรรม

พัดลมแบบติดผนัง /แบบขาตัง้ 3 ขา
หน้ าที่ 2 - 8

พัดลมฟาร์ ม

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ถังลม

ปั๊ มชัก

เครื่องขูดมะพร้ าว

เครื่องโม่ ปนู ฉาบ

เครื่องบด

เครื่องพ่ นยา

ท่ อพญานาค

เครื่องล้ างผลมะนาว

เครื่องโม่ นา้ แข็ง

ภาพตัวอย่ างมอเตอร์ กาลังสาหรั บภาคอุตสาหกรรม
มอเตอร์ กาลังแบบเฟสเดียว (Single Phase)
เฟสเดียว (Single Phase) – (1/4 HP, 1/3 HP)

หน้ าที่ 2 - 9

คาอธิ บายรู ปภาพ
มอเตอร์ ส าหรั บ พัด ลมอุ ต สาหกรรม
ขนาดเล็ก ถัง ลมขนาดเล็ก ปั ม้ น า้ แบบ
ลู ก สู บ (ปั ้ ม ชั ก ) เครื่ อง ขู ด มะพร้ า ว
เครื่ อ งจั ก รการเกษตรขนาดเล็ ก ฯลฯ
ระบบไฟ 1เฟส 220โวลท์ 50/60 เฮิทซ์
กาลังมอเตอร์ 1/4, 1/3 แรงม้ า

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

เฟสเดียว (Single Phase) – (1/2 HP With Switch and Capacitor)

เฟสเดียว (Single Phase) – (1HP, 1.5HP)

เฟสเดียว (Single Phase) – (2 HP, 3 HP)

มอเตอร์ กาลังแบบสามเฟส (Three Phase)
3 เฟส (3 Phase) – (1 HP, 2 HP, 3HP)

คาอธิ บายรู ปภาพ
มอเตอร์ ส าหรั บ พัด ลมอุ ต สาหกรรม
ขนาดเล็ก ถัง ลมขนาดเล็ก ปั ม้ น า้ แบบ
ลู ก สู บ (ปั ้ ม ชั ก ) เครื่ อง ขู ด มะพร้ า ว
เครื่ อ งจั ก รการเกษตรขนาดเล็ ก ฯลฯ
ระบบไฟ 1เฟส 220โวลท์ 50/60 เฮิทซ์
กาลังมอเตอร์ 1/2 แรงม้ า มีสวิทช์ เปิ ด/
ปิ ด ระบบไฟฟ้ า และ มี สายปลั๊ก 1/2
แรงม้ า มี ค อนเด็ น เซอร์ เพิ่ ม แรงบิ ด
มอเตอร์ ขณะเริ่ มเดิน
คาอธิ บายรู ปภาพ
มอเตอร์ ส าหรั บ เครื่ อ งจัก รการเกษตร
ขนาดกลาง, ถังลมขนาดกลาง, เครื่ องสูบ
น ้า(ท่อพญานาค), เครื่ องขับสายพาน
ฯลฯ ระบบไฟ 1เฟส 220โวลท์ 50/60
เฮิทซ์ กาลังมอเตอร์ 1, 1.5 แรงม้ า
คาอธิ บายรู ปภาพ
มอเตอร์ ส าหรั บ เครื่ อ งจัก รการเกษตร
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ , ถังลมขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ , เครื่ องสูบนา้ (ท่อ
พญานาค), เครื่ อ งขับ สายพาน ฯลฯ
ระบบไฟ 1เฟส 220โวลท์ 50/60 เฮิทซ์
กาลังมอเตอร์ 2, 3 แรงม้ า

คาอธิ บายรู ปภาพ
มอเตอร์ ส าหรั บ เครื่ อ งจัก รการเกษตร
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ , ถังลมขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ , เครื่ องสูบนา้ (ท่อ
พญานาค), เครื่ อ งขับ สายพาน ฯลฯ
ระบบไฟ 3เฟส 220/380โวลท์ 50/60
เฮิทซ์ กาลังมอเตอร์ 1, 2, 3 แรงม้ า

หน้ าที่ 2 - 10

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องสูบนา้ ปั๊ มหอยโข่ ง และมอเตอร์ สาหรั บสระและสปา (Submersible Pumps and
Pool & Spa Pump Motors)
เครื่ องสูบน ้าและปั๊ มน ้า เป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งผ่านพลังงานจากแหล่งต้ นกาเนิดไปยังของเหลว เพื่อทาให้ ของเหลว
เคลื่อนที่จากตาแหน่งหนึ่งไปยังอีกตาแหน่งหนึ่งที่สงู กว่าหรื อในระยะทางที่ไกลออกไป ในสมัยก่อนผู้คนจะใช้ พลังงานจาก
ธรรมชาติ เช่น พลังงานลม และพลังงานน ้า เป็ นแหล่งต้ นกาเนิดเพื่อนาใช้ ในการอุปโภคบริ โภคและการเกษตรเท่านัน้ แต่
ปั จจุบันเครื่ องปั ม้ นา้ จัดเป็ นเครื่ องมืออุปกรณ์ ชนิดหนึ่งที่ ช่วยทุ่นแรงในการจัดส่งนา้ เพื่อ การบริ โภค การเกษตร คมนาคม
อุตสาหกรรม ตลอดจนการบาบัดนา้ เสีย ด้ วยเทคโนโลยีที่สูงขึ ้นประกอบกับความต้ องการของผู้บริ โภคในเรื่ องของความ
สะดวกสบายมากขึ ้น จึงทาให้ การใช้ เครื่ องปั ม้ น ้าส่วนใหญ่จะเป็ นการใช้ พลังงานไฟฟ้ าแทนพลังงานธรรมชาติ ซึ่งการปรับ
ขนาด และมีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ เหมาะสมในการใช้ งานมากยิ่งขึ ้น
ปั๊ มน ้า มีสว่ นประกอบที่สาคัญ คือ มอเตอร์ (Motor) หัวเรื อนปั๊ ม (Pump head) ชุดจ่ายอากาศเสริ ม (Air charger)
ถังแรงดัน (Pressure tank) และสวิตซ์แรงดัน (Pressure switch) โดยมีรายละเอียดตามรูปประกอบด้ านล่าง

รูปภาพส่วนประกอบของปั๊ มน ้า
ปั๊ มน ้า จะมีมอเตอร์ (Motor) เป็ นส่วนประกอบสาคัญ ที่ทาหน้ าที่ในการเพิ่มกาลังการขับประสิทธิภาพของปั๊ มน ้า
และในมอเตอร์ เองก็จะมีชิ ้นส่วนสาคัญภายในตัวมอเตอร์ เพื่อทาหน้ าที่ป้องกันอุณหภูมิขณะทางานมอเตอร์ ไม่ให้ ร้อนเกินไป
เพื่อป้องกันมอเตอร์ ไหม้ เมื่ออุณหภูมิเย็นลง มอเตอร์ ก็จะสามารถทางานได้ อีกครัง้
ปั๊ มน ้าแบบแยกตามลักษณะการเพิ่มพลังงานให้ แก่ของเหลวหรื อการไหลของของเหลวในปั๊ ม จะแบ่งออกได้ เป็ น 5
ประเภท โดยมีรายละเอียดแต่ละประเภท ดังนี ้
- ปั๊ มประเภทแช่ (Submersible pump)
เป็ นปั๊ มที่นิยมและรู้จกั กันอย่างแพร่หลายมานาน มีทงแบบที
ั้
่ใช้ ไฟฟ้ ากระแสสลับ 220 โวลท์ และแบบที่ใช้
ไฟฟ้ ากระแสตรง 12 โวลท์ หรื อใช้ ไฟฟ้ าจากแบตเตอรี่ การใช้ งาน มีทงที
ั ้ ่ใช้ สบู น ้าออกจากห้ องหรื อจากบริ เวณ
บ้ านที่มีน ้าขัง จากสระน ้า บ่อน ้า ใช้ ทาน ้าพุ ใช้ ปั๊มน ้าฉีดขึ ้นที่สงู ใช้ ฉีดน ้าล้ างรถยนต์ เป็ นต้ น ความสามารถใน
การสูบสูงสุดที่ระดับประมาณ 1 เมตร เท่ากับ 85 ลิตร/นาที หรื อ 5,100 ลิตร/ชัว่ โมง
ปั๊ มประเภทแช่ แบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ
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1. ปั๊ มแช่แบบมีลกู ลอย สามารถใช้ สบู น ้าโดยอัตโนมัติ ลูกลอยจะทาหน้ าที่ควบคุมให้ เครื่ องทางาน
เมื่อน ้ามีระดับสูง และหยุดทางานเมื่อน ้ามีระดับต่าลง
2. ปั๊ มแช่แบบไม่มีลกู ลอย สามารถใช้ สบู น ้าที่ใช้ ปมสวิ
ุ่ ทช์เปิ ดและปิ ดโดยผู้ใช้ งานเอง
- ปั๊ มประเภทจลน์ (Kinetic pump)
เป็ นปั๊ มที่ทางานโดยการใช้ นาพลังงานที่ได้ จากการหมุน ให้ ไปเพิ่มพลังงานให้ กับของเหลว โดยการหมุน
ของครี มใบพัด เมื่อของเหลว เกิดการเคลื่อนผ่านช่องระหว่างครี บของใบพัด ก็จะเกิดการยกตัวของโมเมนตัม
ของของเหลวให้ สงู ขึ ้นกลายเป็ นความเร็ ว หรื อเกิดเป็ นพลังงานจลน์ขึ ้น หรื อเรี ยกว่า หัวความเร็ ว (Velocity
head) เมื่อของเหลวไหลออกจากใบพัดของปั๊ ม พลังงานนี ้จะถูกแปลงไปเป็ น หัวความดัน (Pressure head)
ปั๊ มประเภทจลน์ แบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ
1. ปั๊ มกลุม่ แรงเหวี่ยง หรื อปั ม้ หอยโข่ง (Centrifugal)
2. ปั๊ มกลุม่ รี เยนเนอเรทีฟเทอร์ ไบน์ (Regenerative turbine)
3. ปั๊ มกลุม่ ใช้ ผลกระทบพิเศษ (Special Effect)
ปั๊ มประเภทนี ้ เป็ นปั๊ มเพิ่มพลังงานให้ แก่ของเหลว โดยใช้ แรงเหวี่ยงหนีจุดศูนย์กลาง (Rota-dynamic) เป็ น
ที่นิยมมากที่สดุ เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการใช้ งานสูง อีกทังดู
้ แลรักษาง่าย ส่วนใหญ่ใช้ ในการยกน ้าจาก
ระดับต่าไปในระดับสูง เหมาะกับงานการเกษตร งานสูบน ้าขึ ้นตึกสูง งานสูบจากแท็งค์ เป็ นต้ น
- ปั๊ มประเภทโรตารี ่ (Rotary pump)
ปั๊ มประเภทโรตารี่ จะประกอบด้ วย ครี บใบ โรเตอร์ และเสื ้อด้ านใน ในการทางานของปั๊ มประเภทนี ้ จะใช้ โร
เตอร์ เป็ นตัวหมุนและพาครี บใบหมุนตามไปด้ วย ดังนันจะท
้ าให้ เกิดโพรง (Cavity) หรื อช่องว่างระหว่าง 3 สิ่งที่
กล่าวแล้ วข้ างต้ น เกิดความดันเป็ นลบ (Negative) หรื อเกิดความดันต่ากว่าบรรยากาศ ทาให้ ของเหลวไหลเข้ า
มาแทนที่ในช่องว่างนัน้ ทาให้ ความดันกลายเป็ นบวก (Positive) จากนันของเหลวก็
้
จะถูกปิ ดผนึก และถูกทา
การเคลื่อนย้ าย (ที่ปริ มาตรคงที่) จนกระทั่งปริ มาตรของของเหลวดังกล่าวถูกผลักออกจากไปครี บใบ ผ่าน
ทางออกของปั๊ มสูแ่ หล่งที่มีความดันสูงกว่าต่อไป
ปั๊ มแบบโรตารี่ แบ่งตามรูปร่างลักษณะได้ เป็ น 7 ชนิด คือ
1. ใบกวาด (Vane)
2. ลูกสูบ (Piston)
3. วัสดุยืดหยุน่ (Flexible Member)
4. ลอนกลีบ (Lobes)
5. เกียร์ (Gears)
6. ลูกสูบหมุนตามเส้ นรอบวง (Circumferential Pistons)
7. สกรู (Screw)
ปั๊ มประเภทนี ้ เป็ นปั ม้ เพิ่มพลังงาน ทีใ่ ช้ การหมุนของฟั นเฟื องรอบแกนกลางเพื่อตวงของเหลว ของเหลวจะ
ถูกตวงเข้ าไปแล้ วถูกอัดปล่อยออกมา เหมาะสมกับของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ครี ม โยเกิร์ต เป็ นต้ น
- ปั๊ มประเภทลูกสูบชัก (Reciprocating)
ปั๊ มแบบสูบชัก เป็ นกลุม่ หนึง่ ของปั๊ มประเภทแทนที่บวก (Positive Displacement Pumps) เช่นเดียวกับปั๊ ม
แบบโรตารี่ และเป็ นประเภทของปั๊ มที่นามาใช้ งานมาก ในการทางานจะใช้ การเคลื่อนที่ของลูกสูบ เพื่อทาให้
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ภายในห้ องสูบมีแรงดันต่ากว่ าบรรยากาศภายนอก เกิดแรง"ดูด" เป็ นผลให้ ความดันบรรยากาศภายนอก
ผลักดันน ้าขึ ้นผ่านเช๊ ควาล์วเข้ ามาในห้ องสูบ และเกิดการผลักออกไปจากปั๊ มที่ความดันสูงกว่า
ปั๊ มประเภทสูบชัก สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ลักษณะ ดังนี ้
1. ปั๊ มแบบลูกสูบ (Piston pump)
2. ปั๊ มแบบท่อนสูบ (Plunger pump)
3. ปั๊ มแบบไดอะแฟรม (Diaphragm pump)
ปั๊ มประเภทนี ้ เป็ นปั ม้ เพิ่มพลังงาน โดยใช้ การอัดโดยตรงในกระบอก แล้ วสูบน ้าออกมาในทิศทางเดียว ส่วน
ใหญ่จะนามาใช้ ในการสูบน ้าบาดาล เป็ นต้ น
- ปั๊ มประเภทพิ เศษ (Special)
เป็ นปั๊ มที่มีลกั ษณะพิเศษ ไม่สามารถจัดอยูใ่ นทังสี
้ ่ประเภทที่กล่าวมา
เครื่ องสูบน ้าและปั๊ มน ้าที่บริ ษัทฯ ผลิตสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ ปั๊ มสาหรับลดระดับน ้า (Dewatering)
และปั๊ มสาหรับระบายน ้าเสีย (Sewage) ซึง่ มีรายละเอียดของปั๊ มแต่ละชนิด ดังนี ้
ภาพตัวอย่ างปั๊ มนา (ปั๊ มชนิดจุ่ม) (Submersible Pumps)
ปั๊ มสาหรั บลดระดับน้า (Dewatering)
สาหรับลดระดับน้า (Dewatering) – โมเดล PM-100
คาอธิ บายรู ปภาพ
ปั ม้ สาหรับสูบนา้ ที่มีสารแขวนลอยน้ อย
สาหรับบ่อขนาดเล็ก, ตู้ปลา, บ่อระบาย
น ้าขนาดเล็ก หรื องานเกษตรทัว่ ไป ฯลฯ
โครงสร้ างเป็ น พลาสติก ท่อทางน ้าออก
ขนาด 3/4นิ ้ว, 1นิ ้ว ระบบไฟ 1เฟส 220
โวลท์ 50เฮิรตซ์ กาลังไฟ 100วัตต์

สาหรับลดระดับน้า (Dewatering) – โมเดล PMSS-32

คาอธิ บายรู ปภาพ
ปั ม้ สาหรับสูบนา้ ที่มีสารแขวนลอยน้ อย
สาหรับบ่อขนาดเล็ก, ตู้ปลา, บ่อระบาย
น ้าขนาดเล็ก หรื องานเกษตร โครงสร้ าง
เป็ นสแตนเลส มีและไม่มีลกู ลอย ท่อทาง
น ้าออกขนาด 3/4นิว้ , 1นิ ้ว ระบบไฟ 1
เฟส 220โวลท์ 50เฮิ ร ตซ์ ก าลัง ไฟ 100
วัตต์
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สาหรับลดระดับน้า (Dewatering) – โมเดล PM-250,PM-400

คาอธิ บายรู ปภาพ
ปั ม้ สาหรับสูบนา้ ที่มีสารแขวนลอยน้ อย
สาหรั บบ่อขนาดกลาง, บ่อระบายน า้
ขนาดกลาง หรื องานเกษตรทัว่ ไป ฯลฯ
โครงสร้ างเป็ นอลูมิเนียม และ เหล็กหล่อ
มีและไม่มีลกู ลอย ท่อทางน ้าออกขนาด
1.5นิ ้ว, 2นิว้ ระบบไฟ 1เฟส 220โวลท์
50/60เฮิรตซ์ กาลังไฟ 250, 400วัตต์

สาหรับลดระดับน้า (Dewatering) – โมเดล PMSS-405

คาอธิ บายรู ปภาพ
ปั ม้ สาหรับสูบนา้ ที่มีสารแขวนลอยน้ อย
หรื อบ่อสารเคมีบางชนิด ฯลฯ โครงสร้ าง
เป็ นสแตนเลส และพลาสติก ท่อทางนา้
ออกขนาด 2นิ ว้ ระบบไฟ 1เฟส 220
โวลท์ 50เฮิรตซ์ กาลังไฟ 400วัตต์

สาหรับลดระดับน้า (Dewatering) – โมเดล PM-500

คาอธิ บายรู ปภาพ
ปั ม้ สาหรับสูบนา้ ที่มีสารแขวนลอยน้ อย
ที่ ต้ องการลดระดั บ น า้ ให้ ต่ า มากเป็ น
พิเศษ (ประมาณ 5 มม. ) ฯลฯ โครงสร้ าง
เป็ นอลูมิเนียม และเหล็กหล่อ ท่อทางน ้า
ออกขนาด 2นิ ว้ ระบบไฟ 1เฟส 220
โวลท์ 50เฮิรตซ์ กาลังไฟ 400วัตต์
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ปั๊ มสาหรั บระบายน้าเสีย (Sewage)
สาหรับระบายน้าเสีย (Sewage) – โมเดล PMU-50S

คาอธิ บายรู ปภาพ
ปั ม้ สาหรับสูบนา้ ที่มีสารแขวนลอยปาน
กลาง สาหรั บบ่อขนาดกลาง บ่อระบาย
น ้าสิ่งปฏิกูลขนาดกลาง หรื องานเกษตร
ทัว่ ไป ฯลฯ โครงสร้ างเป็ นเหล็กหล่อ ท่อ
ทางนา้ ออกขนาด 2นิ ว้ ระบบไฟ 1เฟส
220โวลท์ 50เฮิรตซ์ 3เฟส 380โวลท์ 50
เฮิรตซ์ กาลังไฟ 400วัตต์

สาหรับระบายน้าเสีย (Sewage)
โมเดล PMU-502.75T,PMU-502.75TG 3 Phase

คาอธิ บายรู ปภาพ
ปั ม้ สาหรับสูบนา้ ที่มีสารแขวนลอยปาน
กลาง สาหรับบ่อขนาดกลาง บ่อระบาย
น ้าสิ่งปฏิกูลขนาดกลางฯลฯ โครงสร้ าง
เป็ นเหล็กหล่อ ท่อทางน ้าออกขนาด 2นิ ้ว
ระบบไฟ 3เฟส 380โวลท์ 50เฮิ ร ตซ์
กาลังไฟ 750วัตต์

สาหรับระบายน้าเสีย (Sewage) – โมเดล SEU-400, ESU-400 AUTO

คาอธิ บายรู ปภาพ
ปั ม้ สาหรับสูบนา้ ที่มีสารแขวนลอยปาน
กลาง สาหรับบ่อขนาดกลาง, บ่อระบาย
น ้าสิ่งปฏิกูลขนาดกลาง หรื องานเกษตร
ทัว่ ไป ฯลฯ โครงสร้ างเป็ น อลูมิเนียม/
เหล็กหล่อ มีและไม่มีลกู ลอย ท่อทางน ้า
ออกขนาด 2นิ ้ว ระบบไฟ 1เฟส 220
โวลท์ 50เฮิรตซ์ กาลังไฟ 400วัตต์

สาหรับระบายน้าเสีย (Sewage) – โมเดล PMU-7501, PMU-7503

คาอธิ บายรู ปภาพ
ปั ม้ สาหรับสูบนา้ ที่มีสารแขวนลอยปาน
กลาง สาหรับบ่อขนาดกลาง, บ่อระบาย
น ้าสิ่งปฏิกูลขนาดกลาง หรื องานเกษตร
ทั่วไป ฯลฯ โครงสร้ างเป็ น เหล็ก หล่อ
ระบบไฟ 1เฟส 220โวลท์ 50เฮิรตซ์ มี
และไม่มีลกู ลอย ท่อทางน ้าออกขนาด 2,
3นิ ้ว ระบบไฟ 3เฟส 380โวลท์ 50เฮิรตซ์
กาลังไฟ 750วัตต์ ท่อทางน ้าออกขนาด
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2 นิ ้ว
คาอธิ บายรู ปภาพ
ปั ม้ สาหรับงานเกษตรทัว่ ไป ส่งไปยังพื ้นที่
ไกลๆได้ หรื อ ใช้ กับหัวพ่นน ้าสปริ งเกอร์
ส าหรั บ แปลงผัก หรื อ พื น้ ที่ ที่ มี บ ริ เ วณ
กว้ างๆ ฯลฯ โครงสร้ างเป็ น อลูมิเนียม/
เหล็กหล่อ ใบพัดทองเหลือง, สแตนเลส
ท่ อ ทางน า้ เข้ า/ออก ขนาด 1นิ ว้ /1นิ ว้
ระบบไฟ 1เฟส 220โวลท์ 50เฮิรตซ์
กาลังไฟ 400วัตต์
คาอธิ บายรู ปภาพ
ปั ม้ สาหรับงานเกษตรทัว่ ไป ส่งไปยังพื ้นที่
ไกลๆได้ หรื อ ใช้ กับหัวพ่นน ้าสปริ งเกอร์
ส าหรั บ แปลงผัก หรื อ พื น้ ที่ ที่ มี บ ริ เ วณ
กว้ างๆ ฯลฯ โครงสร้ างเป็ น อลูมิเนียม/
เหล็กหล่อ ใบพัดทองเหลือง ท่อทางน ้า
เข้ า/ออก ขนาด 2นิ ้ว/2นิ ้ว ระบบไฟ 1
เฟส 220โวลท์ 50เฮิรตซ์ กาลังไฟ 1500
วัตต์

ปั๊ มหอยโข่ง– โมเดล PMC-22 (Brass) , PMC-22(Sus)

ปั๊ มหอยโข่ง – โมเดล PMC-205 (Brass)

มอเตอร์ สาหรั บสระและสปา (Pool&Spa Pump Motors)
สระว่ายน ้าและระบบสปา นันต้
้ องมีปั๊มน ้าเพื่อหมุนวนน ้าภายใน และกรองน ้าในสระว่ายน ้า โดยปั๊ มน ้าต้ องมี ความ
เหมาะสาหรับการใช้ งานระบบกรองหมุนเวียนสระว่ายน ้า ส่ว นในระบบอ่างสปา จะมีรูปแบบและการใช้ งานที่แตกต่างกันกับ
ปั๊ มสาหรับลดระดับน ้า และปั๊ มสาหรับระบายของเสีย โดยมีมอเตอร์ ซงึ่ เป็ นส่วนประกอบหนึ่งที่สาคัญ ซึ่งในปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้
ผลิตและจาหน่ายมอเตอร์ ดงั กล่าว ให้ กบั แก่กลุม่ ลูกค้ าในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และมาเลเซีย ซึ่งเป็ นประเทศที่มีประชากรมี
สระว่ายน ้ามากเป็ นอันดับต้ นๆของโลก สาหรับตัวอย่างมอเตอร์ สาหรับสระและสปาที่บริ ษัทฯ ผลิตมีดงั ต่อไปนี ้
ภาพตัวอย่ างมอเตอร์ สาหรั บสระและสปา (Pool & Spa Pump Motors)
ซี รีย์ 72
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คาอธิ บายรู ปภาพ
มอ เต อร์ ส า หรั บ สระ น า้ แ ละ
สระสปา มี ห น้ าแปลนปั ้ม แบบ
มาตราฐาน(ขนาดเล็ก ) และหน้ า
แปลนปั ม้ แบบพิเศษ (ขนาดใหญ่)
ระบบไฟ 1 เฟส 240โวลท์ 50 เฮิทซ์
ขนาด 550, 750วัตต์
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ซี รีย์ 75

คาอธิ บายรู ปภาพ
มอเตอร์ สาหรับสระน ้าและสระสปา
มี ห น้ า แปลนปั ม้ แบบมาตราฐาน
(ขนาดเล็ก) และหน้ าแปลนปั ม้ แบบ
พิเศษ (ขนาดใหญ่) ระบบไฟ 1 เฟส
240โวลท์ 50 เฮิ ท ซ์ ขนาด 1100,
1,500วัตต์

ซี รีย์ 83

คาอธิ บายรู ปภาพ
มอเตอร์ สาหรับสระน ้าและสระสปา
หน้ าแปลนปั ้ม แบบพิ เ ศษ(ขนาด
ใหญ่) ระบบไฟ 1เฟส 240โวลท์ 50
เฮิ รตซ์ 3เฟส 415โวลท์ 50เฮิ ร ตซ์
ขนาด 2,100 วัตต์

ภาพตัวอย่ างมอเตอร์ สาหรั บปั้ มน้าอัตโนมัติ
ซี รี่ย์ 72 (220V)

ซี รี่ย์ 72 (240V)

คาอธิ บายรู ปภาพ
มอเตอร์ ส าหรั บ ติ ด ตัง้ ร่ ว มกับ ปั ้ม
น ้าอัตโตมัติ ใช้ สบู น ้าจากถังหรื อบ่อ
พัก น า้ ตามที่ พัก อาศัย เช่ น บ้ าน
ขนาดใหญ่ หอพักที่จานวนห้ องพัก
หลายห้ อง อาคารสานักงานขนาด
2 ชั ้ น ฯ ล ฯ โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ป็ น
อลูมิเนียม ระบบไฟ 1เฟส 220
โวลท์ 50เฮิรตซ์ กาลังไฟ 200 วัตต์
คาอธิ บายรู ปภาพ
มอเตอร์ ส าหรั บ ติ ด ตัง้ ร่ ว มกับ ปั ้ม
น ้าอัตโตมัติ ใช้ สบู น ้าจากถังหรื อบ่อ
พักน ้าตามที่พกั อาศัย เช่น อาคาร
ส านั ก งานขนาดใหญ่ หอพั ก ที่
จ า น ว น ห้ อ ง ห ล า ย ห้ อ ง ฯ ล ฯ
โครงสร้ างเป็ น อลูมิเนียม ระบบไฟ
1เฟส 220โวลท์ 50เฮิรตซ์ กาลังไฟ
300, 400 วัตต์ ระบบไฟ 1เฟส 240
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โวลท์ 50เฮิ ร ตซ์ ก าลัง ไฟ 200,
400 วัตต์
ซี รีย์ 60 (220V)

คาอธิ บายรู ปภาพ
มอเตอร์ ส าหรั บ ติ ด ตัง้ ร่ ว มกับ ปั ้ม
นา้ อัต โตมัติ ใช้ สูบน า้ จากถังหรื อ
บ่ อ พั ก น า้ ตามที่ พั ก อาศั ย เช่ น
บ้ านเรื อนทัว่ ไป ชันเดี
้ ยว หรื อ สอง
ชันโครงสร้
้
างเป็ น อลูมิเนียม ระบบ
ไฟ 1เฟส 220โวลท์ 50เฮิรตซ์
กาลังไฟ 100, 150 วัตต์

2.2
2.2.1

การตลาดและการแข่ งขัน
กลุ่มลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
สิน ค้ า ประเภทมอเตอร์ แ ละเครื่ อ งสูบ น า้ มี ห ลากหลายประเภท ซึ่ง มี ส่ว นประกอบที่ สาคัญ คื อ มอเตอร์ ดัง นัน้
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ จึงเป็ นส่วนประกอบหนึ่งที่สาคัญอยู่ในเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าต่างๆ ที่มีจาหน่ายกันมาเป็ นระยะเวลานาน และมี
พัฒนาการเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในชีวิตประจาวันของผู้บริ โภคทังในส่
้ วนของภาคครัวเรื อน
และภาคอุตสาหกรรม
กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทฯ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 5 ช่องทาง ในการจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัทในปี 2557 มีสดั ส่วนการ
จาหน่ายยังกลุม่ ลูกค้ าแต่ละช่องทาง ดังนี ้ กลุม่ ลูกค้ าผู้ประกอบการผู้ผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า (Electronic manufacturers) ร้ อย
ละ 44.45 ของรายได้ จากการขายแยกตามช่องทางการจัดจาหน่ายทังหมด
้
รองลงมาคือ กลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศ (International
Customers) ร้ อยละ 24.80 อันดับสามคือกลุ่มร้ านตัวแทนจาหน่าย (Agents) และกลุม่ ร้ านค้ าส่ง (Dealers) ร้ อยละ 21.80
อันดับสี่คือ กลุม่ ร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Retailers) และลูกค้ ารายย่อยอื่นๆ (Customers) ร้ อยละ 8.66 และอันดับสุดท้ าย คือ
กลุม่ ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Traders) และห้ างสรรพสินค้ า (Department Stores) ร้ อยละ 0.49
รายละเอียดในแต่ละช่องทางการจัดจาหน่าย ดังนี ้
1. กลุ่มลูกค้ าผู้ประกอบการผู้ผลิตเครื่องใช้ ไฟฟ้า (Electronic manufacturers)
ลูกค้ าผู้ประกอบการผู้ผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า (Electronic manufacturers) เป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่บริ ษัทฯ จะผลิต
ตามคาสัง่ จ้ างผลิตให้ กับแบรนด์หรื อตราสินค้ าต่างๆ (OEM) ภายใต้ รูปแบบที่ลกู ค้ าต้ องการ ซึ่งลูกค้ าสามารถนา
ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ ผลิตขึ ้น นาไปจาหน่ายภายใต้ ตราสินค้ าหรื อแบรนด์ของลูกค้ าได้ ทนั ที หรื อสามารถนาไปเป็ น
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูปของลูกค้ าได้ เช่นเดียวกัน เนื่องจากบริ ษัทฯ มีความพร้ อมและมีความเชี่ยวชาญ
ในการผลิตมอเตอร์ ทาให้ สินค้ าที่ผลิตออกมามีคณ
ุ ภาพ และได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ ากลุม่ นี เ้ ป็ นจานวนมาก
ส่งผลให้ รายได้ สว่ นใหญ่ในปี 2557 ของบริ ษัทฯ เมื่อแยกรายได้ จากการขายแยกตามช่องทางการจัดจาหน่ายแล้ ว มี
รายได้ มาจากลูกค้ ากลุม่ นี ้เป็ นหลัก หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 44.45 ของรายได้ จากการขายสุทธิ
ที่ผา่ นมา กลุม่ ลูกค้ าที่บริ ษัทฯ ผลิตตามคาสัง่ จ้ างผลิตส่วนใหญ่ เป็ นลูกค้ าที่ต้องการมอเตอร์ สาเร็ จรู ปเพื่อ
เป็ นชิ ้นส่วนในการประกอบเครื่ องปรับอากาศ ปั๊ มน ้าที่ใช้ ภายในบ้ าน และนาไปจาหน่ายภายใต้ แบรนด์หรื อตราสินค้ า
ของผู้ผลิตหรื อประกอบเครื่ องใช้ ไฟฟ้ านันๆ
้
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2. กลุ่มลูกค้ าต่ างประเทศ (International Customers)
กลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศ (International Customers) เป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่บริ ษัทฯ ผลิตสินค้ าเพื่อการส่งออกไป
จาหน่ายยังประเทศต่างๆ ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ มีการส่งออกไปยังต่างประเทศทัว่ โลก มาแล้ วกว่า 20 ประเทศ ได้ แก่
ออสเตรเลีย ดูไบ อียิปต์ สาธารณรั ฐเช็ ก ญี่ ปุ่น ฮ่องกง อิหร่ าน มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ บังกลาเทศ ศรี ลงั กา คูเวต
เวียดนาม สหรัฐอเมริ กา ปากีสถาน สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ เนเธอร์ แลนด์ สาธารณรัฐคิวบา บรู ไน แอฟริ กาใต้ เยอรมัน
บาห์เรน การ์ ต้า ปานามา แทนซาเนีย กรี ซ โปรตุเกส ตุรกี คอซอวอ และมอริ เซียส เป็ นต้ น โดยเฉพาะออสเตรเลีย ซึ่ง
เป็ นประเทศลูกค้ ารายใหญ่ ที่บริ ษัทฯ ส่งออกมอเตอร์ ที่ใช้ สาหรับเครื่ องปรับอากาศและมอเตอร์ สาหรับสปามากที่สดุ
บริ ษัทฯ ยังคงมุ่งเน้ นการส่งออกสินค้ าไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดต่างประเทศยัง
สามารถขยายตัวขึ ้นได้ เพิ่มขึ ้นในอนาคต จากความต้ องการสินค้ าจากต่างประเทศที่มากขึ ้น ประกอบกับการที่บริ ษัท
ฯ ได้ รับความเชื่อมัน่ ในมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรฐานสากล และเป็ นสินค้ าผลิตที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มี
ศักยภาพในการขยายตลาดเพื่อการส่งออกมากขึ ้นได้
ปั จจุบนั การส่งออกสินค้ า ไปยังต่างประเทศ เป็ นหนึ่งในรายได้ หลักสาคัญของบริ ษัท ฯ และมีแนวโน้ มที่จะ
เติบโตเพิ่มมากขึ ้น ดังจะเห็นได้ จากรายได้ ในปี 2555 – 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ สง่ ออกคิดเป็ นร้ อยละ 19.44, 22.10
และ 24.80 ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นมูลค่า 76.49 ล้ านบาท 104.28 ล้ านบาท และ 121.41 ล้ านบาท ตามลาดับ
3. กลุ่มร้ านตัวแทนจาหน่ าย (Agents) และกลุ่มร้ านค้ าส่ ง (Dealers)
ลูกค้ ากลุ่มร้ านตัวแทนจาหน่าย (Agents) เป็ นลูกค้ าที่มีการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากบริ ษัทฯ ในปริ มาณการสัง่ ซื ้อ
ครัง้ ละมากๆ เพื่อที่จะให้ มีอานาจในการเจรจาต่อรองทางการค้ า ซึ่งจะส่งผลให้ กลุม่ ลูกค้ าเหล่านี ้ซื ้อสินค้ าได้ ราคาที่
พึงพอใจ หรื อได้ รับเงื่อนไขทางการค้ าที่ดีกว่า แล้ วนาไปจาหน่ายให้ กบั ร้ านค้ าส่ง หรื อร้ านค้ าปลีกรายย่อยอีกต่อหนึ่ง
ซึ่งบริ ษัทฯ จะได้ รับประโยชน์จากลูกค้ ากลุม่ นี ้อย่างมาก เนื่องจากลูกค้ ากลุม่ นี ้จะมีหลายช่องทางในการจาหน่าย
สินค้ าไปยังผู้บริ โภคที่หลากหลาย ทาให้ สามารถกระจายสินค้ าไปยังผู้บริ โภคได้ ครอบคลุมทุกพื ้นที่
ลูกค้ ากลุ่มร้ านค้ าส่ง (Dealers) จะเป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่มีความคล้ ายคลึงกับลูกค้ ากลุม่ ร้ านตัวแทนจาหน่าย
(Agents) เนื่องจากมีวิธีการสัง่ ซือ้ สินค้ าจากบริ ษัทฯ ในจานวนครั ง้ ละมากๆ เหมือนกัน แต่ลูกค้ ากลุ่มร้ านค้ าส่ง
(Dealers) จะมีปริ มาณการสัง่ ซื ้อที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับลูกค้ ากลุ่มร้ านตัวแทนจาหน่ าย (Agents) โดยลูกค้ ากลุ่ม
ร้ านค้ าส่ง (Dealers) จะซื ้อสินค้ าจากบริ ษัทฯ แล้ วนาไปจาหน่ายให้ กบั ร้ านค้ าปลีกรายย่อยต่อไป กลุม่ ลูกค้ ากลุม่ นี ้
จะมีช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าไปยังผู้บริ โภครายย่อย เช่น ร้ านค้ าปลีกทัว่ ไป เป็ นต้ น
4. กลุ่มร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Traders) และห้ างสรรพสินค้ า (Department Stores)
ลูกค้ ากลุม่ ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Traders) และห้ างสรรพสินค้ า (Department Stores) เป็ น
ร้ านค้ าที่มีรูปแบบการค้ าที่มีการจัดจาหน่ายเป็ นระบบการจัดการ มีการนาเสนอสินค้ าที่มีความหลากหลายเพื่อให้
ความสะดวกสบายต่อลูกค้ า กลุม่ ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่จะมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของผู้บริ โภคในทุกพื ้นที่ ซึ่งในปั จจุบนั ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ และห้ างสรรพสินค้ า ส่วนใหญ่ได้ มีการนาเทคโนโลยีมา
เป็ นตัวกลางในการสื่อสาร เพื่อช่วยในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างลูกค้ า กับกลุม่ ร้ านค้ าปลีก ดังนัน้ เพื่อให้
สินค้ าของบริ ษัทฯ มีช่องทางจาหน่ายให้ กับ ลูกค้ าได้ อย่างครอบคลุม บริ ษัทฯ จึงได้ ให้ ความสาคัญกับกลุ่มลูกค้ า
ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ เป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีแนวโน้ มการขยายตัวสูงกว่าห้ างสรรพสินค้ า ซึง่ จะช่วยเพิ่มช่องทางใน
การกระจายสินค้ าไปยังลูกค้ ารายย่อยได้ อย่างครอบคลุมไปตามสาขาของร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ได้
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5. กลุ่มร้ านค้ าปลีกรายย่ อย (Retailers) และลูกค้ ารายย่ อยอื่นๆ (Customers)
กลุ่ม ร้ านค้ า ปลีก รายย่อ ย (Retailers) เป็ นกลุ่ม ลูก ค้ า ที่ มี ห ลากหลายรู ป แบบ แต่ส่ว นใหญ่ มี ลัก ษณะ
คล้ ายคลึงกันคือ กลุม่ ร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Retailers) จะซื ้อสินค้ าในปริ มาณไม่มาก ลูกค้ าแต่ละรายมีวตั ถุประสงค์
ในการซื ้อที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถจาแนก ได้ ดงั นี ้
5.1 กลุ่มลูกค้ารายย่อยทัว่ ไป เป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่สงั่ ซื ้อสินค้ าจากบริ ษัทฯ เพื่อนาไปประกอบการค้ า หรื อซื ้อสินค้ า
ไปใช้ งานโดยตรงต่อไป
5.2 ร้านค้าปลีกรายย่อย เป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่สงั่ ซื ้อสินค้ าเพื่อไปจาหน่ายแก่ผ้ บู ริ โภคขันสุ
้ ดท้ ายต่อไป บริ ษัททัว่ ไป
เป็ นกลุ่มลูกค้ าที่ สงั่ ซื ้อในจานวนครัง้ ละไม่มาก แต่เป็ นการสัง่ ซื ้อเพื่อทดแทนการขาดแคลนของวัตถุดิบที่
เป็ นชิ ้นส่วนประกอบในการผลิตสินค้ าของบริ ษัทนันๆ
้
นอกจากนี ้ยังมีผ้ บู ริ โภครายย่อยอื่นๆ ที่ซื ้อสินค้ าของบริ ษัทฯ ก็เพื่อมีวตั ถุประสงค์ในการนาไปใช้ งานเท่านัน้
ตัวอย่ างกลุ่มลูกค้ า OEM ในประเทศไทย

ตัวอย่ างกลุ่มลูกค้ า OEM ต่ างประเทศ

หน้ าที่ 2 - 20

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

2.2.2

ภาวะการแข่ งขัน
เมื่อพิจารณาจากกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ ผลิตและจาหน่าย สามารถแบ่งตลาดในประเทศออกได้ เป็ น 3 กลุม่ ตลาด
คือ ตลาดมอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศ ตลาดมอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรม และตลาดเครื่ องปั๊ มน ้าและปั๊ มจุ่ม ใน
ส่วนของตลาดมอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศ บริ ษัทฯ ผลิตมอเตอร์ ตามคาสัง่ จ้ างผลิตของผู้ว่าจ้ าง (OEM) ซึ่งผู้ว่าจ้ างส่วน
ใหญ่ คือผู้ผลิตและจาหน่ายเครื่ องปรับอากาศชันน
้ าในประเทศ ดังนัน้ คุณภาพของสินค้ า ถือเป็ นสิ่งสาคัญ เพราะจะส่งผลต่อ
ภาพลัก ษณ์ แ ละชื่ อ เสี ย งของผู้ ว่ า จ้ างเช่ น กั น ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ความไว้ วางใจให้ เป็ นผู้ ผลิ ต มอเตอร์ ส าหรั บ
เครื่ องปรับอากาศจากลูกค้ าชันน
้ าในประเทศหลายรายอย่างต่อเนื่อง
ตลาดมอเตอร์ ก าลัง สาหรั บ ภาคอุต สาหกรรม มอเตอร์ ป ระเภทนี ส้ ่ว นใหญ่ ถูก น าไปใช้ ง านในอุต สหกรรมภาค
การเกษตรและอุปกรณ์ทวั่ ไป อาทิ พัดลมอุตสาหกรรม ปั๊ มชัก ปั๊ มลม เครื่ องขูดมะพร้ าว เครื่ องโม่ปนู ฉาบ เครื่ องบด เครื่ องพ่น
ยา ท่อพญานาค เครื่ องล้ างผลมะนาว เครื่ องโม่น ้าแข็ง เครื่ องเป่ า เครื่ องมือเครื่ องจักร และเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในครัวเรื อน เป็ น
ต้ น ซึ่งตลาดมอเตอร์ ก าลัง ในภาคอุต สหกรรมถื อได้ ว่า มีก ารที่ แข่งขัน ค่อ นข้ า งสูง คู่แ ข่ง ของตลาดมอเตอร์ กาลังสาหรั บ
ภาคอุตสาหกรรมหลักมาจากต่างประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีน อย่างไรก็ตามในปี 2557 ที่ผ่าน
มาบริ ษัทฯ ยังสามารถรักษายอดการจาหน่ายสินค้ าประเภทมอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรมไว้ ได้ ใกล้ เคียงกับปี 2556
(ดูตารางหน้ าที่ 2-3) ซึ่งจาหน่ายผ่านตัวแทนในการจัดจาหน่ายของบริ ษัทฯ ทาให้ สามารถกระจายสินค้ าดังกล่าวไปยังผู้ ค้ า
ปลีกรายย่อย และผู้บริ โภคขันสุ
้ ดท้ ายได้ ทวั่ ประเทศ
สาหรั บสินค้ าประเภทเครื่ อ งสูบนา้ และปั๊ ม นา้ แม้ จะมีก ารแข่งขันที่สูง และมีผ้ ูผลิต มากรายก็ ตาม บริ ษัทฯ ก็ ยัง
สามารถแข่งขันได้ และมียอดจาหน่ายเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ดังจะเห็นได้ จากยอดขายในปี 2555- 2557 บริ ษัทฯ มียอดจาหน่ายเป็ นเงิน
94.24 ล้ านบาท, 165.44 ล้ านบาท และ 187.26 ล้ านบาท ตามลาดับ ในการจาหน่ายสินค้ ากลุม่ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั จาหน่าย
สินค้ าดังกล่าวผ่านตัวแทนจาหน่าย ทาให้ สามารถกระจายสินค้ าได้ ทุกพื ้นที่ในไทย เพราะนอกจากจะสามารถทดแทนการ
นาเข้ า จากต่างประเทศแล้ ว นัน้ ผู้ผลิต ไทยยังสามารถส่ง สิน ค้ า ไปจาหน่า ยยังต่างประเทศได้ แม้ ว่า การแข่งขันในตลาด
ต่างประเทศจะมีการแข่งขันที่ค่อนข้ างสูง เพราะได้ รับผลกระทบจากผู้ผลิตในประเทศจี น ที่มีต้นทุนการผลิตต่ากว่า ก็ตาม
สาหรับในด้ านการส่งออกสินค้ าของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั จะไม่เน้ นแข่งขันทางด้ านราคา แต่บริ ษัทฯ ยังคงเน้ น ในด้ านความมี
คุณภาพของสินค้ า การส่งมอบที่ตรงเวลา และการให้ บริ การที่ดีเยี่ยม รวมทังให้
้ ราคาสินค้ าอยูใ่ นเกณฑ์ที่ลกู ค้ ารับได้
สาหรับการส่งออกไปยังลูกค้ าต่างประเทศ บริ ษัทฯ เน้ นในประเทศที่มีศกั ยภาพในการใช้ จ่ายสูง เช่น ออสเตรเลีย
ญี่ปนุ่ และกลุม่ ประเทศในยุโรปและตะวันออกกลาง เป็ นต้ น
2.2.3 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
1. กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้ าเป็ นหลัก โดยคานึงถึงคุณภาพในการผลิตสินค้ าให้ เป็ นไปตามความ
ต้ องการ และความพึงพอใจของลูกค้ า เน้ นให้ ความสาคัญตังแต่
้ การตรวจสอบและการทดสอบวัตถุดิบ ชิ ้นส่วนเพื่อการผลิตทุก
ชนิด เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าวัตถุดิบ และชิ ้นส่วนต่างๆ จะไม่ถกู นาไปใช้ เพื่อการผลิตจนกว่าจะผ่านขันตอนการตรวจสอบ
้
และทดสอบโดยสมบูรณ์แล้ ว รวมทัง้ ทุกขันตอนของกระบวนการผลิ
้
ตมอเตอร์ และปั๊ มน ้า จะผ่านกระบวนการผลิตที่เป็ นไป
ตามข้ อกาหนดตามมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม เพื่อ ควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิตให้ มีประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
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บริ ษัทฯ มีการพัฒนาการผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามมาตรฐาน และสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กับลูกค้ า เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ตรงตามเป้าหมาย เป็ นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และมาตรฐาน
CE ตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ คือ
-

การผลิตมอเตอร์ ที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานที่กาหนดและตรงตามความต้ องการของลูกค้ า

-

การส่งมอบมอเตอร์ ให้ ลกู ค้ าอย่างตรงเวลาด้ วยบริ การที่ดีที่สดุ

-

เมื่อมีการร้ องเรี ยนจากลูกค้ า ลูกค้ าจะได้ รับการตอบสนองในทันที

แม้ ว่าการผลิตมอเตอร์ เครื่ องสูบนา้ และปั๊ มนา้ จะมีเทคโนโลยี การผลิตที่ไม่ซบั ซ้ อนนัก ก็ตาม บริ ษัทฯ ก็ยังคงให้
ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพของสินค้ าอย่างต่อเนื่อง โดยมี ฝ่ายงาน ซึ่งเป็ นผู้ดาเนินงานด้ านการพัฒนาและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้ มีประสิทธาพเพิ่มขึ ้น มีความปลอดภัยในการใช้ งานสูง และตรงตามความต้ องการใช้ งานของ
ลูกค้ า นอกจากนี ้ยังมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ชิ ้นส่วนต่างๆ การตรวจสอบระหว่างกระบวนการผลิต และรับประกัน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูป ตลอดจนการตรวจสอบสภาพการจัดเก็บรักษาก่อนส่งมอบให้ ลกู ค้ า
อนึ่ง บริ ษั ทฯ มี การสารวจความพึงพอใจของลูกค้ าหลังการขาย ด้ วยการสอบถามความเห็ นของลูก ค้ าทัง้ ด้ า น
ผลิตภัณฑ์และการบริ การ เช่น การส่งมอบผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงความพึงพอใจในการใช้ ผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
หรื อข้ อเสนอแนะอื่นๆ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีการรับประกันคุณภาพสินค้ าหลังการขายเป็ นระยะเวลา 2 ปี หาก
ผลิตภัณฑ์หรื อสินค้ าของบริ ษัทฯ มีปัญหาภายในระยะเวลาประกัน บริ ษัทฯ จะดาเนินการซ่อมแซมหรื อเปลี่ยนสินค้ าให้ ใหม่
โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่าย โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังนี ้
เงื่อนไขการรับประกัน
1. บริ ษัทฯ จะรับประกันผลิตภัณฑ์จากข้ อผิดพลาดด้ านการผลิต อันส่งผลต่อการใช้ งานปกติ
2. การรับประกัน ครอบคลุมเฉพาะปั ญหาที่เกิดจากสภาพการใช้ งานปกติเท่านัน้ การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึง
ในกรณี ดังต่อไปนี ้
-

ความเสียหาย อันเกิดจากการใช้ งานผิดประเภท หรื อไม่ถกู วิธี

-

การขาดความรู้ ความชานาญในการประกอบ หรื อการใช้ งาน

-

การดัดแปลงใช้ งานที่ไม่ถกู วิธี ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อควรระวัง

-

ขาดการดูแลรักษา การผุกร่อน ที่เกิดจากสารเคมีตา่ งๆ

การพิจารณารับประกันจะดูจากผลิตภัณฑ์จริ งของสินค้ า ใบเสร็ จรับเงินหรื อหลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันที่ซื ้อขาย
เป็ นสาคัญ ซึง่ ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ รับการติดต่อจากลูกค้ าเพื่อขอคืนสินค้ าเป็ นจานวนและมูลค่าน้ อยมาก ใน
อัตราประมาณร้ อยละ 0.1 ของยอดขายในแต่ละปี
2. ด้ านการกาหนดราคาขาย
นโยบายการตังราคาสิ
้
นค้ า บริ ษัทฯ มีการจัดทานโยบายราคาตามประเภทสินค้ าเพื่อให้ สอดคล้ องกับผลิตภัณฑ์และ
ประเภทของลูกค้ า ในการเสนอราคาจะถูกกาหนดตามความเหมาะสม ซึ่งคิดเทียบจากต้ นทุนทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นบวกอัตรากาไร
(Mark Up Cost) ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ จะไม่เน้ นการแข่งขันด้ านราคา หรื อการตัดราคาขายเพื่อแข่งขันกับคูแ่ ข่งมากนัก โดยบริ ษัท
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ฯ กาหนดราคาขายตามอัตรากาไรขันต้
้ นที่บริ ษัทฯ ยอมรับได้ ตามความแตกต่างกันไปขึ ้นอยูก่ บั กลุม่ ตลาดผลิตภัณฑ์ และกลุม่
ลูกค้ า เนื่องจากบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับคุณภาพของสินค้ าเป็ นหลัก การส่งมอบที่ตรงเวลาและการให้ บริ การที่ดีเยี่ยม และ
เพื่อให้ ราคาสินค้ าของบริ ษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ลกู ค้ าสามารถรับได้ ประกอบกับลูกค้ าของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่ต้องการสินค้ าที่มี
คุณภาพ มีความปลอดภัยในการใช้ งาน เพราะมอเตอร์ คือส่วนประกอบหลักในเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าที่ลกู ค้ า ซึ่งเป็ นผู้ผลิตได้ ทาการ
จัดจาหน่ายดังนัน้ ลูกค้ าส่วนใหญ่จึงคานึงถึงคุณภาพของมอเตอร์ มากกว่าราคาของมอเตอร์ ทมี่ ีราคาถูกแต่ไม่สามารถนาไปใช้
งานได้ ดี หรื อใช้ งานได้ ไม่เป็ นไปตามที่ต้องการ หรื อมีความปลอดภัยในการใช้ น้อย เพราะเมื่อเกิดปั ญหากับเครื่ องใช้ ไฟฟ้ านันๆ
้
จะส่งผลกระทบทางลบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงแบรนด์หรื อตราสินค้ าของเครื่ องใช้ ไฟฟ้ านันๆทั
้ นที ทาให้ ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ
คานึงถึงด้ านคุณภาพการใช้ ได้ ทนทานและความปลอดภัย ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักสาคัญมากกว่าปั จจัยด้ านราคา
3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ นันเป็
้ นส่วนประกอบหนึ่งซึ่งอยู่ในเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าต่างๆ เช่น เครื่ องปรับอากาศ และเครื่ องจักร
ทางการเกษตร เป็ นต้ น ผู้บริ โภคส่วนใหญ่นนจะเป็
ั้
นผู้โภคขันกลางที
้
่นามอเตอร์ ไปประกอบเป็ นเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า หรื อซื ้อไปเพื่อ
จาหน่ายให้ กับผู้บริ โภคขันสุ
้ ดท้ ายต่อไป ดังนัน้ จึงเป็ นปกติสาหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับการผลิตมอเตอร์ ที่ มีกลุม่ ลูกค้ าโดย
หลัก คือ กลุม่ ลูกค้ าผู้ประกอบการ / โรงงานผลิต และการจาหน่ายผ่านตัวแทนจาหน่ายเป็ นส่วนใหญ่ โดยสามารถแบ่งกลุ่ ม
รายได้ ตามช่องทางการจัดจาหน่ายเป็ น 5 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุม่ ร้ านตัวแทนจาหน่าย (Agents) และกลุม่ ร้ านค้ าส่ง (Dealers)
2. กลุม่ ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (Modern Traders) และห้ างสรรพสินค้ า (Department Stores)
3. กลุม่ ลูกค้ าผู้ประกอบการผู้ผลิตเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า (Electronic manufacturers)
4. กลุม่ ร้ านค้ าปลีกรายย่อย (Retailers) และลูกค้ ารายย่อยอื่นๆ (Customers)
5. กลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศ (International Customers)
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทางการบริ หารจัดการด้ านการจาหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้
-

การจัดจาหน่ายผ่านสานักงานที่ตงโรงงาน
ั้
เป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายที่ให้ บริ การแก่ลกู ค้ ารายใหม่ที่เป็ นลูกค้ า
รายย่อยทัว่ ไปที่มีความต้ องการสินค้ าของบริ ษัทฯ ในจานวนไม่มาก โดยลูกค้ าจะโทรศัพท์ติดต่อสานักงานขาย
โดยตรงเพื่อซื ้อสินค้ า ซึง่ จะมีทีมงานฝ่ ายขายคอยให้ บริ การอยู่

-

การจัดจาหน่ายผ่านกลุม่ ร้ านค้ าตัวแทนจาหน่าย กลุม่ ลูกค้ าที่ผ้ ปู ระกอบการ / โรงงานผลิต ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่
และร้ านค้ า ปลีก รายย่อ ย ซึ่งลูก ค้ า กลุ่ม นี เ้ ป็ นลูก ค้ า รายใหญ่ ที่ มี การติด ต่อซื อ้ ขายสินค้ า กับ บริ ษั ท มาเป็ น
เวลานาน และสัง่ ซื ้อครัง้ ละมากๆ บริ ษัทฯ จะมีทีมพนักงานขายร่ วมกับทีมวิศวกรเพื่อทาหน้ าที่ให้ บริ การเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย เนื่องจากความต้ องการของลูกค้ าต่อผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ นนมี
ั ้ ความ
แตกต่างกัน และบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับบริ การหลังการขาย โดยจัดให้ มีระบบขนส่งที่ดี และรวดเร็ ว สามารถ
ส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าได้ ตรงตามเวลาที่กาหนด และการตอบสนองทันทีเมื่อลูกค้ าเกิดปั ญหาการใช้ งาน
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บริ ษัทฯ ยังเล็งเห็นความสาคัญกับการเพิ่มช่องทางการสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านหน้ าเว็บไซต์ของบริ ษัท ฯ ซึ่งเป็ นการสัง่ ซื ้อ
สินค้ าออนไลน์ (Online) เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกในการสัง่ ซื ้อสินค้ าให้ กบั
ลูกค้ า ในอนาคตบริ ษัทฯ อาจเพิ่มช่องทางการจาหน่ายดังกล่าว เพื่อความคล่องตัวในการสัง่ ซื ้อที่มากขึ ้น
แม้ วา่ รายได้ จากการขายส่วนใหญ่จะเป็ นการขายให้ กบั ลูกค้ าในประเทศโดยผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กล่าว บริ ษัทฯ
ก็ยงั คงให้ ความสาคัญกับช่องทางการขายสินค้ าต่างประเทศเพิ่มมากขึ ้น โดยมีพนักงานฝ่ ายขายต่างประเทศให้ บริ การด้ านการ
ส่งออกโดยเฉพาะ ซึ่งบริ ษัทฯ จะเน้ นส่งออกไปยังประเทศที่มีศกั ยภาพในการใช้ จ่ายสูง ให้ ความใส่ใจกับคุณ ภาพและบริ การ
เป็ นหลัก เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปนุ่ ประเทศในแถบยุโรปและตะวันออกกลาง นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังให้ ความสนใจในการส่งสินค้ า
ไปจาหน่ายยังประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มากขึ ้นในอนาคต เนื่องจากการเปิ ดการค้ าเสรี ทาให้ การค้ าขาย
ระหว่างกันในตลาดอาเซียนจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ปู ระกอบการในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ บริ ษัทฯ สามารถผลิตสินค้ า
และส่งออกไปยังประเทศในระดับภูมิภาคในทวีปตะวันออกเฉียงใต้ ได้ มากขึ ้น สาหรั บประเทศในกลุ่ม AEC ที่บริ ษัทฯ มี
แผนการขยายการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายเพิ่มเติม ได้ แก่ ลาว กัมพูชา และพม่า เป็ นสาคัญ
4. ด้ านการควบคุมและพิจารณาเครดิตของลูกค้ า
บริ ษัทฯ มีการขายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าทังเงิ
้ นสด และการให้ เครดิตทางการค้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มี
ยอดลูกหนี ้การค้ าต่อยอดขายสุทธิคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 20 ทังนี
้ ้ ตามนโยบายการให้ เ ครดิตกับลูกค้ า บริ ษัทฯ จะจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เป็ นเงินสดให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าใหม่ และพิจารณาการให้ เครดิตหลังจากลูกค้ ามีการซื ้อขายสินค้ ากับบริ ษัทฯ มาแล้ วเป็ น
ระยะเวลานานกว่า 6 เดือน โดยพิจารณาจากยอดซื ้อ และความถี่ในการซื ้อใน 6 เดือนที่ผา่ นมา อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังเน้ น
นโยบายการรับชาระเงินสด โดยกาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี ้
-

ในกรณีที่มีสนิ ค้ าในคลังสินค้ า ลูกค้ าจะต้ องโอนเงินเป็ นเงินสด ก่อนการส่งสินค้ าเท่านัน้

-

ในกรณีที่สนิ ค้ ามีความพิเศษ หรื อถูกสัง่ ผลิตโดยเฉพาะลูกค้ ารายใดรายหนึง่ บริ ษัทฯ จะดาเนินการเรี ยกเก็บเป็ น
เงินสดเต็มจานวน

-

ในกรณีที่สนิ ค้ าปกติ สามารถใช้ กบั ลูกค้ าได้ หลายราย แต่ไม่มีสินค้ าในคลังสินค้ า บริ ษัทฯ จะเรี ยกเก็บชาระเงิน
เป็ นเงินสดบางส่วนก่อน เช่น ร้ อยละ 30 ร้ อยละ 50 แล้ วแต่การพิจารณาของบริ ษัทฯ

สาหรับกลุม่ ลูกค้ าที่ได้ รับเครดิ ตทางการค้ า บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ เครดิตเทอมโดยส่วนใหญ่ประมาณ 30 วัน แต่ไม่
เกิน 90 วัน ยกเว้ นลูกค้ าต่างประเทศจะให้ เครดิตทางการค้ า ประมาณ 30 – 60 วัน ซึ่งเครดิตเทอมจะต้ องได้ รับการพิจารณา
อนุมตั ิจากผู้บริ หารของบริ ษัทเป็ นรายกรณีไป ในกรณีลกู หนี ้การค้ าค้ างชาระเกินกาหนดตามเงื่อนไข บริ ษัทฯ จะทาการติดตาม
ทวงถามตามขันตอนที
้
่กาหนด ตังแต่
้ ติดตามทางวาจา ติดตามเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จนถึงการดาเนินการด้ านกฎหมายจนถึง
ที่สดุ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีการกาหนดนโยบายการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ และตัดหนี ้สูญ สาหรับลูกค้ าที่ค้างชาระเกิน
กว่า 12 เดือน ซึง่ จากข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีการตัง้ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ จานวน 4,720,234 บาท คิด
เป็ นร้ อยละ 4.86 ของลูกหนี ้การค้ าทังหมด
้
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5. นโยบายด้ านการส่ งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์
บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการให้ ความสาคัญกับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ถึงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายโดยตรง ซึ่งสื่อที่ใช้ ใน
การโฆษณาหลักๆ ได้ แก่ การประชาสัมพันธ์ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษัท www.pioneermotor.th.com เพื่อเป็ นช่องทางช่วยให้
ลูกค้ าทุกประเภท รวมไปถึงผู้บริ โภคทัว่ ไป สามารถเข้ า ถึงข้ อมูลและทาความรู้ จักบริ ษัทและผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทฯ จาหน่าย
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญกับการออกงานเพื่อแสดงสินค้ าต่างๆ ทังในและต่
้
างประเทศ เพื่อเข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าที่มี
ความต้ องการในสินค้ าของบริ ษัทฯ โดยตรง อาทิ
- การออกงานแสดงสินค้ า China Refrigeration 2015 "International Exhibition for Refrigeration, Airconditioning, Heating and Ventilation, Frozen Food Processing, Packaging and Storage" ในเดือน
เมษายน 2558 ที่ศนู ย์นิทรรศการนานาชาติเซียงไฮ้
- การออกงานแสดงสินค้ า JAKARTA INTERNATIONAL EXPO "Indonesia's International Construction
Event" ทีอ่ ินโดนีเซีย ในเดือนพฤษภาคม 2558
- การออกงานแสดงสินค้ า Refrigeration Heating Ventilation and Air-Conditioning ที่ไบเทคกรุงเทพมหานคร
ในเดือนสิงหาคม 2558
- การออกงานแสดงสินค้ า Dubai UAE International Building and Construction Show ที่ดไู บ ในเดือน
พฤศจิกายน 2558
รวมทัง้ บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ พนักงานพยายามสร้ างความสัมพันธ์ และความคุ้น เคยกับลูกค้ า เพื่อให้ ทราบถึงความ
ต้ องการของลูกค้ า โดยจะมีการส่งพนักงานขายไปพบลูกค้ า เพื่อสอบถามถึงความพึงพอใจของสินค้ าและบริ การ ซึ่ง วิธีนี ้จะทา
ให้ พ นัก งานและวิ ศ วกรรู้ ถึ ง ตามความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง เพื่ อ ให้ สามารถน ามาปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาการผลิต สิน ค้ า ให้ มี
ประสิทธิภาพดีขึ ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการใช้ งานของลูกค้ า และการสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ าเพื่อให้ เกิดการ
บอกต่อ ประกอบกับบริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมและงานทางด้ านสังคม อาทิเช่น การมอบอุปกรณ์การ
เรี ยนและของใช้ ในการศึกษา ให้ แก่โรงเรี ยน เนื่องในวันสาคัญต่างๆ การบริ จาคปั๊ มน ้าให้ กบั ผู้ประสบอุทคกภัย เป็ นต้ น
2.2.4

ภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมในปั จจุบันและแนวโน้ มในอนาคต
เนื่องด้ วยผลิตภัณฑ์มอเตอร์ ถือเป็ นส่วนประกอบหนึ่งของเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมไทย ซึ่ง
ในปั จจุบนั ยังไม่มีหน่วยงานหรื อองค์กรใดเก็บรวบรวมและจัดทาข้ อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับมอเตอร์ อย่างจริ งจัง ดังนัน้ เพื่อใช้ ใน
การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมในปั จจุบนั และแนวโน้ มที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต ดังนันการวิ
้
เคราะห์ดงั กล่าวจึงจาเป็ นต้ อง
ใช้ การอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสะท้ อนปริ มาณความต้ องการมอเตอร์ เพื่อใช้ ในการผลิต
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าต่างๆ ซึง่ อาจเป็ นปั จจัยแปรผันตามกัน โดยมีภาพรวมและการคาดการณ์แ นวโน้ มการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
โลก เศรษฐกิจของประเทศไทย และอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทยทังในปั
้ จจุบนั และการ
คาดการณ์ในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.2.4.1 ภาพรวมเศรษฐกิจโลก
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ในปี 2557 เศรษฐกิจโลกขยายตัวอยูท่ ี่ร้อยละ 2.3 และคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3 ร้ อยละ
3.3 และร้ อยละ 3.1 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ โดยในปี 2557 ที่ผา่ นมาประเทศกาลังพัฒนามีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ร้อยละ 4.4 และคาดว่าจะเพิ่มขึ ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 4.8 ร้ อยละ 5.3 และร้ อยละ 5.4 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560
ตามลาดับ
ภายใต้ การฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจที่เปราะบางนี ้มีความแตกต่างของแนวโน้ มของเศรษฐกิจประเทศต่างๆ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศอังกฤษกาลังฟื น้ ตัว เนื่องจากตลาดแรงงานฟื น้ ตัว และนโยบายทางการเงิน
ยังคงผ่อนคลาย ในทางกลับกัน ประเทศในแถบยุโรปและญี่ปนได้
ุ่ มีการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจอย่างลุม่ ๆดอนๆ เนื่องจากผลของ
ภาวะวิกฤติทางการเงินที่ยงั คงมีอยู่ ขณะที่เศรษฐกิจประเทศจีนคาดการณ์ว่ามีการชะลอตัวลง แต่ยงั คงเติบโตที่ร้อยละ 7.1
ต่อปี ในปี 2558 จากเดิมที่มีการขยายตัวที่ร้อยละ 7.4 ในปี 2557 และจะขยายตัวที่ร้อยละ 7 ในปี 2559 และร้ อยละ 6.9 ในปี
2560
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงจากปั จจัย 4 ปั จจัย ปั จจัยแรก คือ การค้ าโลกที่ยงั คงอ่อนแอ ปั จจัย
ต่อมาคือ ความเป็ นไปได้ ที่ตลาดเงินจะผันผวนเนื่องจากดุลอัตราดอกเบี ้ยในประเทศที่สาคัญทางเศรษฐกิจจะสูงขึน้ ในช่วงเวลา
ต่างๆ กัน ปั จจัยที่สาม คือ ผลกระทบต่องบการคลังและการค้ าของประเทศผู้ผลิตนา้ มัน ปั จจัย สุดท้ ายคือ ความเสี่ยงที่
เศรษฐกิจในประเทศในเขตยุโรโซน และประเทศญี่ปนจะซบเซาหรื
ุ่
อประสบภาวะเงินฝื ดอย่างยาวนาน (ที่มา : รายงานแนวโน้ ม
เศรษฐกิจโลก (Global Economic Prospects – GEP จัดพิมพ์โดยธนาคารโลก)
แต่อย่างไรก็ตาม การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะช่วยส่งเสริ มแนวโน้ มการเจริ ญเติบโตใน
ภูมิภาคเอเซียตะวันออก ความเป็ นตลาดเดียวของประชากรเกือบ 600 ล้ านคน จะทาให้ ภมู ิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ น
ภูมิภาคที่มีพลวัตสูงที่สดุ ในโลกภูมิภาคหนึ่ง แม้ ว่า ยังจะต้ องมีการพัฒนาร่ วมกันเพื่อให้ การรวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านการบริ การ ซึ่ง การเปิ ด AEC จะส่งผลดีต่อการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยด้ วยเช่นกัน (ที่มา : บทความเรื่ องภาวะเศรษฐกิจโลก : ผละกระทบต่อประเทศไทย โดย ดร.อูริซ ซาเกา)
2.2.4.2 ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทย
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 สานักงานเศรษฐกิจการคลังคาดว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มขยายตัวในอัตราเร่ งขึ ้นมาอยู่ที่
ร้ อยละ 4.1 โดยได้ รับแรงส่งของการใช้ จ่ายภาครัฐที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะจากโครงการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานขนาด
ใหญ่ด้านการคมนาคมขนส่งและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ยงั เบิกจ่ายได้ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอุปสงค์จากต่างประเทศ
คาดว่าจะขยายตัวดีขึ ้นเช่นกัน ตามจานวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นภายหลังสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ
คลีค่ ลายลง นอกจากนี ้ การบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชน คาดการณ์วา่ จะปรับตัวดีขึ ้นตามภาวะเศรษฐกิจภาพรวมที่ฟืน้ ตัว
ขึ ้น และนโยบายภาครัฐที่มีความชัดเจน ซึง่ จะส่งผลให้ ความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนและผู้บริ โภคปรับตัวดีขึ ้น ในด้ านเสถียรภาพ
ภายในประเทศ โดยคาดการณ์วา่ อัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปในปี 2558 จะอยูท่ ี่ร้อยละ 2.2 ใกล้ เคียงกับปี 2557 ตามราคาน ้ามันดิบใน
ตลาดโลกที่มีทิศทางทรงตัว (ที่มา : บทความรายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2557 และปี 2558 โดยสานักนโยบาย
เศรษฐกิจมหภาค สานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
สาหรับแนวโน้ มภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2558 ภาพรวมอุตสาหกรรมไทย ปี 2558 คาดว่าจะมีการขยายตัวที่ดีขึ ้น
จากแนวโน้ มการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจและปริ มาณการค้ าโลกในปี 2558 การฟื น้ ตัวของการลงทุน การปรับฐานสูภ่ าวะปกติ
รวมทัง้ อุต สาหกรรมรถยนต์ ปี 2557 และการลดลงของราคาน า้ มัน ในตลาดโลก ซึ่ง ท าให้ ค าดการณ์ ใ นปี 2558 GDP
อุต สาหกรรมจะขยายตัว ร้ อยละ 2-3 และดัช นี ผ ลผลิ ต อุต สาหกรรมขยายตัว ร้ อยละ 3-4 (ที่ ม า : สรุ ป ภาวะเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมปี 2557 และแนวโน้ มปี 2558 โดยสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
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2.2.4.3 ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาวการณ์ผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2557 มีดชั นีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 278 เพิ่ มขึ ้นร้ อยละ 1.10
เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยได้ รับผลกระทบจากกลุม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.35 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน เนื่องจากมีความต้ องการนาไปใช้ ในอุปกรณ์สื่อสารมากขึ ้น ในขณะที่กลุม่ อุตสาหกรรมไฟฟ้ า มีการปรับตัวลดลงร้ อยละ
0.14 เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า เนื่องจากในช่วงครึ่งปี แรกกาลังซื ้อในประเทศลดลง และผู้บริ โภคมีการระมัดระวังการใช้ จ่ายมาก
ขึ ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดในประเทศเริ่ มกลับมาฟื น้ ตัวตามความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคที่เพิ่มขึ ้นในช่วงไตรมาส 3 ปี 2557
ในปี 2558 คาดว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์มีการผลิตเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดย
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.5-1 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากความต้ องการของกลุม่ อุปกรณ์สื่อสาร
ที่เพิ่มขึ ้น แต่แนวโน้ มการขยายตัวจะไม่สงู มากเท่ากับปี ที่ผา่ นมา สาหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้ าคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากการฟื น้ ตัวของตลาดในประเทศและการส่งออกตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ ้น (ที่มา : สรุ ปภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2557 และแนวโน้ มปี 2558 โดยสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม)
2.2.4.4 ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องปรั บอากาศในปั จจุบันและแนวโน้ มในอนาคต
เนื่องจากผลิตภัณฑ์มอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศ เป็ นส่วนหนึง่ ของส่วนประกอบในเครื่ องปรับอากาศ โดยยังเป็ น
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่ทารายได้ ให้ กบั บริ ษัทฯ สูงสุด หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 46.66 ของรายได้ จากการขายสุทธิ ในปี 2557 ด้ วยเหตุนี ้
ภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศจึงเป็ นตัวบ่งชี ถ้ ึงแนวโน้ มอุตสหกรรมมอเตอร์ เครื่ องปรับอากาศที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นใน
อนาคต ทาให้ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศจึงเป็ นอุตสาหกรรมที่สามารถสะท้ อนถึงแนวโน้ มการผลิ ตและ
จาหน่ายมอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศของบริ ษัทฯ ได้
 การผลิตและการจาหน่ ายเครื่องปรั บอากาศ
ในช่วง 6 ปี ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศในประเทศไทยได้ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตังแต่
้ ปี 2551 มี
ยอดขายเครื่ องปรับอากาศมากกว่า 600,000 เครื่ อง และเติบโตเรื่ อยมา เกิดจากการขยายตัวของตลาดส่งออกไปยังประเทศ
ต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่ และสิงคโปร์ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามในปี 2554 ประเทศไทยได้ เกิดวิกฤตน ้าท่วมทาให้
มี ผลกระทบกับ อุต สาหกรรมและเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ส่ง ผลให้ เ กิ ด การชะลอตัว ลงของทุก อุต สาหกรรม รวมถึ ง
อุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศด้ วย ทาให้ ผลการผลิตเครื่ องปรับอากาศลดลง โดยผลิตเป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 10.12 ล้ านเครื่ อง
ลดลงจากปี 2553 คิดเป็ นร้ อยละ 3.3 ส่งผลต่อปริ มาณการจาหน่ายเครื่ องปรับอากาศในประเทศที่ลดลงเช่นกัน โดยลดลงคิด
เป็ นร้ อยละ 10.3 ในปี 2554 ทีม่ ีปริ มาณการจาหน่ายเครื่ องปรับอากาศในประเทศ จานวน 1.27 ล้ านเครื่ อง (ตามรู ปประกอบ
ปริ มาณการผลิตและปริ มาณการจาหน่ายในประเทศ)
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศเป็ นอุตสาหกรรมที่ฟืน้ ตัวได้ ค่อนข้ างเร็ ว จึงมีการเพิ่มการผลิตในปี
2555 ทาให้ อตั ราผลิตเครื่ องปรับอากาศปรับตัวเพิ่มขึ ้นตามลาดับ โดยมีอตั ราการขยายตัวของการผลิตเพิ่มขึ ้นอยู่ที่ร้อยละ 8.7
ร้ อยละ 8.6 และร้ อยละ 16.3 ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตามลาดับ สาเหตุที่ป ริ มาณการผลิตเพิ่มขึน้ ในปี 2556
เนื่องจากมีการสนับสนุนที่สาคัญจากอุตสาหกรรมอสังหาริ มทรัพย์ทงที
ั ้ ่อยู่อาศั ยและพาณิชย์ รวมทังรายได้
้
ของประชาชน
ต่างจังหวัดที่เพิ่มสูงขึ ้นจากมาตรการการดูแลสินค้ าเกษตรและการค้ าชายแดนที่ขยายตัวสูงขึ ้น ทาให้ ประชาชนมีกาลังซื ้อที่อยู่
อาศัยในอัตราที่เพิ่มมากขึ ้นด้ วย ทังนี
้ ้ ในปี 2557 มีการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการผลิตในอัตราที่สงู เนื่องจากปั จจัยสนับสนุนจาก
สภาพอากาศที่มีอุณภูมิเฉลี่ยสูงขึ ้น อี กทังยั
้ งได้ รับผลดีจากโครงการก่อ สร้ างคอนโดมิเนียมและบ้ านจัดสรรหลายโครงการที่
สร้ างเสร็ จในปี 2557 เป็ นจานวนมาก อย่างไรก็ ตาม แม้ ว่าปริ มาณการผลิตจะมีอตั ราเพิ่มขึ ้น แต่ปริ มาณการจาหน่ายใน
ประเทศก็ไม่สอดคล้ องกับการเพิ่มขึ ้นของการผลิต สาเหตุที่ปริ มาณการจาหน่ายภายในประเทศไม่เพิ่มขึ ้นตามอัตราการผลิต
เนื่องจากในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2557 ได้ รับผลกระทบจากปั ญหาการเมือง และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้ ความเชื่อมัน่
ผู้บริ โภคลดลง
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จากข้ อมูลตามตารางด้ านล่างเป็ นการคาดการณ์ปริ มาณการผลิตในปี 2558 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการผลิตเพิ่มขึ ้น
ประมาณร้ อยละ 17.3 โดยผลิตเครื่ องปรับอากาศทังสิ
้ ้นจานวน 16.3 ล้ านเครื่ อง และคาดการณ์ ปริ มาณการขายในประเทศ
จานวน 1.8 ล้ านเครื่ อง หรื อเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 4.0 จากปี ก่อนหน้ า เป็ นผลมาจากการคาดการณ์สถานการณ์ทางการเมือง
และเศรษฐกิจฟื น้ ตัวดีขึ ้น ประกอบกับผู้ผลิตต่างชาติยงั ใช้ ไทยเป็ นฐานการผลิตเพื่อส่งออกที่สาคัญในภูมิภาค อีกทังปั
้ จจัย
สนับสนุนจากสภาพอากาศที่คาดการณ์วา่ ปี นี ้ภาวะอากาศจะร้ อนจัดและร้ อนนานกว่าทุกปี
ปริมาณการผลิตและปริมาณการจาหน่ ายเครื่องปรับอากาศในประเทศ จากสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : e = ประมาณการโดยฝ่ ายวิจยั ความเสีย่ งธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฉบับเดือนมิถนุ ายน 2557

การส่ งออกเครื่องปรั บอากาศของประเทศไทย
การผลิ ต เครื่ อ งปรั บ อากาศของไทยกว่ า ร้ อยละ 90 เป็ นการผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออก จากข้ อมู ล มู ล ค่ า การส่ ง ออก
เครื่ องปรับอากาศพบว่า มูลค่าการส่งออกเครื่ องปรับอากาศมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ จากในอดีต โดยในปี 2556 ประเทศไทยมี
มูลค่าการส่งออกเครื่ องปรับอากาศ เท่ากับ 117,817 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าคิดเป็ นร้ อยละ 8.1 และคาดการณ์วา่
ในปี 2557 และปี 2558 ประเทศไทยจะมีมลู ค่าการส่งออกประมาณ 143,000 ล้ านบาทและ 175,000 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นคิด
เป็ นร้ อยละ 21.4 และ 22.4 ตามลาดับ สาเหตุเนื่องจากการฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า อาทิ สหรัฐอเมริ กา และการ
ขยายตัวของตลาดอาเซียน แอฟริ กา และตะวันออกกลาง
สาหรับการนาเข้ าเครื่ องปรับอากาศของไทยคาดการณ์วา่ จะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2557 และปี 2558 แต่
เป็ นการนาเข้ าในปริ มาณน้ อย เพียงประมาณร้ อยละ 7-8 ของปริ มาณการส่งออก ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการนาเข้ าจากจีน มาเลเซีย
ญี่ปนุ่ ซึง่ ผู้ผลิตเครื่ องปรับอากาศของไทยต้ องเผชิญกับการแข่งขันสูงจากสินค้ าจีนทังตลาดในประเทศและตลาดส่
้
งออก
มูลค่ าการส่ งออกและมูลค่ าการนาเข้ าเครื่องปรับอากาศในประเทศ จากสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : e = ประมาณการโดยฝ่ ายวิจยั ความเสีย่ งธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ข้ อมูลจากศูนย์วิจยั กรุงไทยได้ จดั ทาข้ อมูลแสดงส่วนแบ่งการตลาดเครื่ องปรับอากาศ ในตลาดโลกปี 2556 แสดงให้
เห็นว่าประเทศจีนมีสว่ นแบ่งทางการตลาดเป็ นอันดับ 1 คิดเป็ นร้ อยละ 40.10 ของส่วนแบ่งการตลาดเครื่ องปรับอากาศโลก
หน้ าที่ 2 - 28
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สาหรั บ ประเทศไทยมี ส่ว นแบ่ ง การตลาดเครื่ อ งปรั บ อากาศอัน ดับ ที่ 2 คิ ด เป็ นร้ อยละ 15.30 ของส่ว นแบ่ ง การตลาด
เครื่ องปรับอากาศ ซึง่ ถือได้ วา่ มีสว่ นแบ่งทางการตลาดที่คอ่ นข้ างใหญ่ในตลาดเครื่ องปรับอากาศของโลก
ส่ วนแบ่ งการตลาดเครื่องปรับอากาศ ในตลาดโลก ปี 2556

ที่มา : International Trade Centre คานวณโดย ฝ่ ายวิจยั ความเสีย่ งธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฉบับเดือนมิถนุ ายน 2557
ประเทศไทยส่งออกเครื่ องปรับอากาศไปยังออสเตรเลียมากที่สดุ จะเห็นได้ จากยอดส่งออกในปี 2556 มีมลู ค่าการ
ส่งออกไปยังออสเตรเลียเท่ากับ 11,341.6 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน 9.63 ขณะที่การส่งออกไปยัง อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่ เวียดนาม
สิงคโปร์ เท่ากับ 9,741.5, 7,793.7, 6,921.5 และ 6,843.1 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 8.27, 6.61, 5.87 และ 5.81 ของมูลค่า
การส่งออกทังหมดในปี
้
2556 ตามลาดับ
มูลค่ าการส่ งออกเครื่องปรับอากาศแยกตามรายประเทศ

ตลาดออสเตรเลีย ประเทศไทยส่งออกเครื่ องปรับอากาศและส่วนประกอบไปยังออสเตรเลียมากที่สดุ โดยในปี 2554
มีมลู ค่าการส่งออกสูงถึง 10,662.8 ล้ านบาท ซึง่ การส่งออกเครื่ องปรับอากาศยังคงเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ จากปี 2555
มีมลู ค่าสูงถึง 11,478.5 ล้ านบาท และมีมลู ค่าการส่งออกเท่ากับ 11,341.6 ล้ านบาทในปี 2556 ออสเตรเลียถือเป็ นประเทศที่
มีการนาเข้ าเครื่ องปรับอากาศมากเป็ นอันดับ 9 ของโลก ซึ่งออสเตรเลียมีการนาเข้ าเครื่ องปรับอากาศและส่วนประกอบจาก
ไทยมากที่สดุ ถึงร้ อยละ 9.63 ทังนี
้ ้ การนาเข้ าเครื่ องปรับอากาศและส่วนประกอบของออสเตรเลียมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ตาม
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ภาวะเศรษฐกิจของออสเตรเลียที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากอุปสงค์ภายในประเทศที่ยงั ขยายตัวได้ ดี และความนิยมของ
คนสมัย ใหม่ ที่ อ อกมาพัก อาศัย บ้ า นเดี่ ย วและคอนโดมิ เ นี ย มมากขึน้ เป็ นปั จ จัย สนับ สนุน ให้ อ อสเตรเลี ย มี ก ารน าเข้ า
เครื่ องปรับอากาศและส่วนประกอบเครื่ องปรับอากาศจากประเทศไทยเพิ่มขึ ้น
ตลาดอิ นโดนีเซี ย ประเทศไทยส่งออกเครื่ องปรับอากาศและส่วนประกอบไปยัง อินโดนีเซียมากเป็ นอันดับ 2 รอง
จากออสเตรเลีย โดยมีมูลค่าการส่งออกซึ่งในปี 2554 ปี 2555และปี 2556 นันมี
้ มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 6,964.4 ล้ านบาท
9,513.2 ล้ านบาท และ 9,741.5 ล้ านบาทตามลาดับ ทาให้ ตลาดอินโดนีเซีย เป็ นอีกตลาดที่ไทยต้ องให้ ความสาคัญ เนื่องจาก
อินโดนีเซียเป็ นอีกประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่ง ตังแต่
้ ไตรมาส 3 ปี 2555 เศรษฐกิจอินโดนีเซียขยายตัว
สูงถึงร้ อยละ 6.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ จากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่องจะเป็ นปั จจัยบวกให้ มีการนาเข้ า
สินค้ าจากไทยอย่างต่อเนื่อง
นอกจากออสเตรเลีย และอินโดนีเซียที่มีการนาเข้ าเครื่ องปรับอากาศจากประเทศไทยมากที่สดุ เป็ น 2 อันดับแรกแล้ ว
ยังมีญี่ปนุ่ เวียดนาม และสิงคโปร์ ที่เป็ นประเทศที่นาเข้ าเครื่ องปรับอากาศจากประเทศไทยเป็ นอันดับที่ 3 ถึง 5 ตามลาดับ

สัดส่ วนมูลค่ าการส่ งออกเครื่องปรับอากาศแยกตามรายประเทศปี 2556

 ส่ วนแบ่ งการตลาดเครื่องปรั บอากาศ
ตลาดเครื่ อ งปรั บ อากาศของประเทศไทย โดยหลัก เป็ นผู้ป ระกอบการรายใหญ่ ที่ เ ป็ นบริ ษั ท ผู้ผ ลิ ต ชัน้ น าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งมีฐานการผลิตในประเทศไทย ข้ อมูลจากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2553 แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริ ค คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ น
ผู้นาในการผลิตเครื่ องปรับอากาศ มีสว่ นแบ่งการตลาดร้ อยละ 20.4 อันดับ 2 คือ บริ ษัท ซัมซุง (ประเทศไทย) จากัด มีสว่ นแบ่ง
การตลาดร้ อยละ 20.0 อันดับที่ 3 ได้ แก่บริ ษัท พานาโซนิค เมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์
(ประเทศไทย) มีสว่ นแบ่งการตลาดเท่ากันที่ร้อยละ 18 และส่วนที่เหลือคือบริ ษัทอื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 23.6
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ส่ วนแบ่ งการตลาดผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย ปี 2553

ที่มา : กลุม่ อุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

 ปั จจัยสนับสนุนตลาดเครื่องปรั บอากาศ
ความแปรปรวนของสภาพอากาศและผลของภาวะโลกร้ อน ทาให้ ปัจจุบนั ได้ เกิดสภาวะโลกร้ อนมากขึ ้น อุณหภูมิ โลก
สูงขึ ้นทุกปี ทาให้ ความต้ องการเครื่ องปรับอากาศเพื่อทาความเย็นขยายตัวมากขึ ้น ดังนัน้ ตลาดทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศยังคงต้ องการเครื่ องปรับอากาศ โดยเฉพาะตลาดส่งออก เช่น อาเซียน และกลุม่ ประเทศตะวันออกกลาง
เป็ นต้ น
การเพิ่มขึ ้นของจานวนประชากรและครัวเรื อน ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ รวมถึงภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่มีความต้ องการใช้ เครื่ องปรั บอากาศและเครื่ องทาความเย็น เพื่อควบคุมอุณหภูมิในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ ความต้ องการใช้ เครื่ องปรับอากาศมากขึ ้นตามไปด้ วย
ผู้ผลิตมีการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ของตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากประหยัดพลังงาน เช่น
ระบบฟอกอากาศ เสียงขณะทางาน ดีไซน์ และยังมีฟีเจอร์ เสริ มต่างๆ การใช้ งานผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมทังจั
้ บเทรนด์
กระแสรักษาสุขภาพและสิง่ แวดล้ อม โดยการออกแบบและผลิต เครื่ องปรับอากาศที่เจาะตลาดกระแสสุขภาพ ผลิต
จากชิ ้นส่วนสเตนเลสแทนพลาสติกเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก รวมทังสร้
้ างจุดขายด้ วยการรับประกันสินค้ าที่นานขึ ้น ซึ่ง
ปั จจัยดังกล่าวส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริ โภค
การขยายตัว ของช่ องทางการจ าหน่าย โดยเฉพาะดิสเคาน์ สโตร์ และห้ างสรรพสินค้ าที่ มี การไปลงทุน ใ นตลาด
ต่างจังหวัดเพิ่มมากขึน้ รวมทังช่
้ องทางการขายตรงที่เข้ าถึงลูกค้ า และการขายผ่านค้ าปลีกออนไลน์ที่มีแนวโน้ ม
ขยายตัว ประกอบกับตัวแทนจาหน่ายมีการทาโปรโมชัน่ เพื่อกระตุ้นยอดขาย
การแข่งขันให้ สินเชื่อรายย่อยของร้ านค้ าปลีกประเภทเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า ที่เน้ นกลยุทธ์ ด้านราคาเป็ นหลัก นอกจากนี ้
ผู้ประกอบการมีการจัดโปรโมชัน่ เพื่อสร้ างแรงจูงใจต่างๆ ปั จจัยดังกล่าวจะกระตุ้นให้ ผ้ บู ริ โภคตัดสินใจซื ้อสินค้ าได้ เร็ ว
ขึ ้น
ชิ ้นส่วนอุปกรณ์ สาคัญที่ใช้ ในอุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศ เช่น คอยล์ มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ และชุดควบคุม
สามารถผลิตได้ เองภายในประเทศ จึงสามารถควบคุมต้ นทุนได้ ถึงร้ อยละ 80 ของต้ นทุนการผลิตทังหมด
้
ผู้ผลิตเครื่ องปรับอากาศชันน
้ าของโลก อาทิ ญี่ปนุ่ เกาหลีใต้ และสหรัฐฯ ยังคงเลือกประเทศไทยเป็ นฐานการผลิต
และส่งออก และมีแนวโน้ มเข้ ามาลงทุนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ปั จจุบนั ประเทศไทยส่งออกเครื่ องปรับอากาศมีมลู ค่าสูงสุดเป็ นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากจีน และมีอตุ สาหกรรม
สนับสนุน (Supporting Industries) ที่เข้ มแข็ง เช่น อุตสาหกรรมชิ ้นส่วนประกอบ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็
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ตาม ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตเครื่ องปรับอากาศในอาเซียนและเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก รอง
จากจีน และญี่ปนุ่ ผู้สง่ ออก 3 อันดับแรก ได้ แก่ มิตซูบิชิ ไดกิ ้น และแอลจีกบั ซัมซุง
2.2.4.5 ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเกษตรในปั จจุบันและแนวโน้ มในอนาคต
เนื่องด้ วยผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ กาลัง สาหรับภาคอุตสาหกรรม และเครื่ องสูบน ้าเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทารายได้ ให้ กับ
บริ ษัทฯ นอกเหนือจากกลุม่ ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ สาหรับเครื่ องปรับอากาศ โดยผลิตภัณฑ์กลุม่ นี ้ จะถูกนามาใช้ ประโยชน์ทงใน
ั้
ภาคครัวเรื อนและภาคอุตสาหกรรม ซึง่ ปั จจุบนั กลุม่ ผลิตภัณฑ์นี ้จะถูกนาไปใช้ ในงานทางการเกษตรมากขึ ้น โดยถือเป็ นหนึ่งใน
เครื่ องจักรกลทางการเกษตรทีม่ ีความสาคัญ ด้ วยเหตุนี ้ภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลการเกษตรจึงสามารถเป็ นตัวบ่งชี ้และ
แสดงถึ ง แนวโน้ ม อุต สาหกรรมมอเตอร์ กาลัง และเครื่ อ งสูบ น า้ ที่ ค าดการณ์ ว่า จะเกิ ด ขึน้ ในอนาคต ท าให้ ก ารวิ เ คราะห์
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลการเกษตรจึงเป็ นอุตสาหกรรมคาดว่าจะที่สามารถสะท้ อนถึงแนวโน้ มการผลิตและจาหน่ายมอเตอร์
กาลัง และเครื่ องสูบน ้าของบริ ษัทฯ ได้
ตลาดเครื่ องจักรการเกษตรของไทยร้ อยละ 90 ผลิตเพื่อใช้ ภายในประเทศ ส่วนที่เหลือเป็ นการผลิตเพื่อการส่งออก
ปั จจุบนั เครื่ องจักรกลการเกษตรที่ใช้ กนั มากได้ แก่ เครื่ องมือเตรี ยมดิน รถไถเดินตาม เป็ นที่นิยมมากที่สดุ เพราะมีราคาถูก ผลิต
ได้ ภายในประเทศ ขนาดเล็ก เหมาะแก่การเกษตรในประเทศไทย และง่ายต่อการใช้ ในไร่ นา เครื่ องจักรการเกษตรที่นิยมอีก
ชนิดหนึ่งคือ เครื่ องสูบน ้า ซึ่งเกษตรกรมักจะมีไว้ ใช้ เอง หรื อใช่ร่วมกัน เพราะการสูบน ้าเข้ านาเป็ นสิ่งจาเป็ น ส่วนเครื่ องจักร
การเกษตรที่กาลังได้ รับความนิยมมากขึ ้น คือ เครื่ องนวดพืช ในปั จจุบนั สามารใช้ กบั พืชหลายชนิด เช่น ใช้ กับข้ าว ถัว่ เหลือง
และถัว่ เขียว เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังมีเครื่ องตัดอ้ อย เครื่ องเก็บข้ าวโพด เครื่ องเกี่ยวนวดข้ าว และเครื่ องอบข้ าวเปลือก เครื่ องจักร
เหล่านี ้กาลังได้ รับความนิยม เพราะจะช่วยลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวและเพิ่มคุณภาพของผลิตผล สาหรับรถแทรกเตอร์
ขนาดใหญ่จะต้ องสัง่ เข้ ามาจากต่างประเทศ โดยส่วนมากจะใช้ กบั พืชไร่ รถแทรกเตอร์ เหล่านี ้มักจะใช้ กบั ผาลไถ และเครื่ องใส่
ปุ๋ย เป็ นต้ น
แม้ วา่ ไทยจะสามารถผลิตเครื่ องจักรกลการเกษตรได้ เองเป็ นส่วนใหญ่ แต่ไทยยังต้ องพึ่งพาการนาเข้ าเครื่ องจักรกล
การเกษตร โดยแหล่งนาเข้ าที่สาคัญของไทยได้ แก่ ประเทศจีน ประเทศญี่ ปนุ่ ประเทศไต้ หวัน ประเทศสหรั ฐอเมริ กา และ
ประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ซึง่ เครื่ องจักรกลการเกษตรที่นาเข้ าส่วนใหญ่เป็ นเครื่ องจักรกลการเกษตรที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีขนสู
ั้ ง
ในการผลิ ต หรื อ เป็ นเครื่ อ งจัก รกลการเกษตรที่ ได้ รั บ การพัฒ นาทางด้ า นเทคนิ ค ให้ มี ป ระสิท ธิ ภาพสูง โดยประเภทของ
เครื่ องจักรกลการเกษตรที่มีมลู ค่าการนาเข้ าสูงคือ เครื่ องจักรสาหรับทาความสะอาดและแยกขนาด
 ตลาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเกษตรของประเทศไทย
ภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องจักรการเกษตรของประเทศไทย คาดการณ์วา่ แนวโน้ มอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้ มเติบโตอยูใ่ น
เกณฑ์พอใช้ เนื่องจากราคาสินค้ าการเกษตรที่มีแนวโน้ มปรับตัวลดลง ขณะที่ค่าครองชีพเพิ่มขึ ้น ทาให้ กาลังซื ้อของเกษตร
ลดลง และความต้ องการเครื่ องจักรและอุปกรณ์การเกษตรที่เกี่ยวข้ องชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาแรงงานขาดแคลน
และอัตราการจ้ างงานสูง ทาให้ ความต้ องการใช้ เครื่ องจักรและอุปกรณ์การเกษตรอยูบ่ ้ าง โดยเฉพาะชิ ้นส่วนอะไหล่และบริ การ
ซ่อมแซมบารุงรักษา
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เครื่องชีว้ ัดที่สาคัญของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทย

ปี 2556 มูลค่าธุรกิจเครื่ องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรเติบโตร้ อยละ 11.3 หรื อเพิ่มขึ ้นจาก 77,301 ล้ านบาทในปี
2555 เป็ นมูลค่า 86,000 ล้ านบาทในปี 2556 เพราะได้ รับผลดีจากมาตรการการรับจานาข้ าวของรัฐ ซึ่งส่งผลให้ ราคาข้ าวซึ่ ง
เป็ นพืชผลการเกษตรหลักยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับแรงงานขาดแคลนและค่าจ้ างงานเพิ่มขึ ้น จูงใจให้ การจาหน่ายรถ
แทรกเตอร์ รถไถ และเครื่ องยนต์การเกษตรเพื่อใช้ ในการปลูกและเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ ้น แต่ราคาพลังงานและราคาเชื ้อเพลิงที่สงู ขึ ้น
ทาให้ กาลังซื ้อของเกษตรกรลดลง นอกจากนันการผลิ
้
ตสัตว์นา้ ที่ลดลงจากโรคระบาด ทาให้ ความต้ องการเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์การเกษตรที่เกี่ยวข้ อง เช่น ปั๊ มน ้า รถขุด และอุปกรณ์ในการเพาะเลี ้ยงชะลอตัว
สาหรับปี 2557 ถึงปี 2558 ภาวะธุรกิจโดยรวมมีแนวโน้ มชะลอตัว โดยคาดว่ามูลค่าตลาดจะเติบโตในอัตราร้ อยละ
3.5 และ 7.9 ตามลาดับ เพราะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศ ทาให้ นโยบายรับจานาข้ าวถูกยกเลิก มีผลให้ ระดับ
ราคาข้ าวมีแนวโน้ มลดต่าลงกระทบต่อรายได้ ของเกษตรกร ขณะค่าครองชีพเพิ่ม ส่งผลให้ กาลังซื ้อของเกษตรกรลดลง และ
ความต้ องการเครื่ องจักรและอุปกรณ์การเกษตรที่เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะรถแทรกเตอร์ รถไถนา เพื่อใช้ ในการปลูกและเก็บเกี่ยว
ชะลอตัว อย่างไรก็ดี ราคาปศุสตั ว์ ทงสุ
ั ้ กรและไก่ที่ปรับสูงขึ ้น ส่งผลต่อความต้ องการอุปกรณ์ที่ใช้ ในการเพาะเลี ้ยงเติบโตตาม
นอกจากนี ้ การที่ประเทศไทยประสบกับภาวะภัยแล้ ง และการระบาดของโรคและแมลงต่าง ๆ ที่มีแนวโน้ มรุ น แรงขึ ้น จะส่งผล
ให้ อปุ กรณ์เกษตรประเภทปั๊ มน ้า และเครื่ องพ่นยา เป็ นที่ต้องการของเกษตรกรเพิ่มมากขึ ้น
 มูลค่ าการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเกษตร
มูลค่ าการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ปี พ.ศ.2550 – พ.ศ.2553

ปี 2550 – ปี 2553 การผลิตเครื่ องจักรกลการเกษตร ภายในประเทศมีอตั ราเพิ่มขึ ้นต่อปี ร้ อยละ 16.68 จากมูลค่าการผลิต 15,905 ล้ าน
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ปี 2550 – ปี 2553 การผลิตเครื่ องจักรกลการเกษตร ภายในประเทศมีอตั ราเพิ่มขึ ้นต่อปี ร้ อยละ 16.68 จากมูลค่า
การผลิต 15,905 ล้ านบาท มาอยู่ที่ 25,268 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ การผลิตที่ลดลงในปี 2552 เกิดจากสาเหตุการบริ โภคที่ลดลงเป็ น
อย่างมาก
 มูลค่ าการส่ งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเกษตร
การส่งออกเครื่ องจักรกลการเกษตร ประเทศไทยจะส่งออกเครื่ องจักรประเภทที่กลุม่ ประเทศอาเซียนต้ องการเพื่อใช้
ในการทานาและทาไร่ ธัญพืช โดยส่งออกไปยังกลุม่ ประเทศอาเซียนเป็ นมูลค่าครึ่ งหนึ่งของการส่งออกทังหมด
้
ได้ แก่ กัมพูชา
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สินค้ าที่สง่ ออก คือ แทรกเตอร์ เดินตาม และแทรกเตอร์ เพื่อการเกษตรขนาดเล็ก
รองลงมาได้ แก่ พม่า และอินเดีย ส่งออกสินค้ าจาพวกรถเกี่ยวนวดข้ าว เครื่ องสีและขัดธัญพืช โดยมีอตั ราการส่ งออกเพิ่มสูง
มาก เนื่องจากอินเดียเป็ นประเทศที่มีพื ้นที่การเกษตรที่ใหญ่กว่าประเทศไทยหลายเท่า
มูลค่าการส่งออกเครื่ องจักรกลการเกษตร ในปี 2550-2553 ไม่คงที่ สาเหตุเนื่องจากเศรษฐกิจโลกในช่วงนันอยู
้ ่ใน
ภาวะถดถอย และค่าเงินบาทมีแนวโน้ มแข็งค่าขึ ้น ทาให้ กาลังซื ้อของประชากรโลกลดลง ส่งผลให้ มลู ค่าการส่งออกด้ วยอัตรา
เฉลีย่ ต่อปี ติดลบร้ อยละ 0.31 แต่ในภาพรวมประเทศไทยยังคงมีปริ มาณเครื่ องจักรกลการเกษตรส่งออกเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14.5
สาหรับเครื่ องสูบน ้าเป็ นเครื่ องจักรกลการเกษตรที่ประเทศไทยส่งออกมาเป็ นอันดับ 4 ได้ แก่ เครื่ องสูบน ้าแบบหมุน
เหวี่ยง และอันดับที่ 7 เครื่ องสูบน า้ ใช้ งานด้ วยมือ มูลค่าการส่งออกในปี 2553 เท่ากับ 631.39 และ 408.13 ล้ านบาท
ตามลาดับ
มูลค่ าการส่ งออกเครื่องจักรกลการเกษตรของไทย 10 ผลิตภัณฑ์

 ส่ วนแบ่ งการตลาดผู้ประกอบธุรกิจขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเกษตร
ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ขายเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ทางการเกษตร สามารถแสดงได้ จากรายได้ และสัดส่วนครอง
ตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจขายเครื่ องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่สาคัญ ในปี 2555 มีรายละเอียดดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อบริษัท
บริ ษัท สยามคูโบต้ าคอร์ ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จากัด
บริ ษัท โตโยโบ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท เอเชีย แปซิฟิค เครื่ องจักรกลการเกษตร จากัด
บริ ษัท ดี.เอ็น.แมชินเนอรี่ (1980) จากัด

รายได้ จากการดาเนินงาน
42,489.74
2,147.81
1,901.68
1,778.43
1,335.97
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สัดส่ วนครองตลาด (ร้ อยละ)
54.96%
2.78%
2.46%
2.30%
1.73%
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อบริษัท
บริ ษัท กรุ นด์ฟอส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์วศิ วกรรม จากัด
บริ ษัท ที.เค.อีควิปเมนท์ จากัด
บริ ษัท เจ๊ บเซ่น แอนด์ เจ๊ สเซ่น เทคโนโลยี (ที) จากัด
บริ ษัท เกษตรรุ่ งเรื องแทรกเตอร์ แอนด์ คอมไบน์ จากัด
อื่นๆ
รวม

1.
2.
3.
4.

5.

6.

รายได้ จากการดาเนินงาน
1,209.07
1,150.41
1,002.55
991.09
923.58
22,380.88
77,311.21

สัดส่ วนครองตลาด (ร้ อยละ)
1.56%
1.49%
1.30%
1.28%
1.19%
28.95%
100.00%

 ปั จจัยสนับสนุนตลาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ การเกษตร
ประเทศไทยเป็ นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้ าเกษตรที่สาคัญของโลก ประกอบกับความต้ องการอาหารในตลาดโลก
ขยายตัวเพิ่มขึ ้นตามจานวนประชากร จึงมีความต้ องการใช้ เครื่ องจักรและอุปกรณ์การเกษตรต่าง ๆ ช่วยเพิ่มผลผลิต
แรงงานขาดแคลนและค่าจ้ างเพิ่มสูงขึ ้น เกษตรกรจึงต้ องการใช้ เครื่ องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิ ตและลด
ต้ นทุน
นโยบายรัฐในการสนับสนุนการผลิตและการตลาดสินค้ าเกษตร ช่วยลดต้ นทุนในการผลิตและรักษาเสถียรภาพราคา
หรื อรายได้ ของเกษตรกรให้ มนั่ คง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2557 มีโครงการส่งเสริ มการใช้ เครื่ องจักรกลการเกษตร โดยจัดฝึ กอบรมความรู้ ใน
การซ่อมแซมให้ เกษตรกร รวมถึงมีโครงการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี ้ยต่า ในการจัดหาปั จจัยการผลิตหรื อเครื่ องจักร
การเกษตรให้ แก่สถาบันเกษตรกรผ่านธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การเปิ ดเสรี การค้ าระหว่างไทยกับจีนและอาเซียน และมีการลดอัตราภาษี นาเข้ าสินค้ าเหลือร้ อยละ 5 ช่วยลดต้ นทุน
ให้ แก่ผ้ ูประกอบธุรกิ จที่นาเข้ ามาจาหน่ายในประเทศ ขณะที่ผ้ ูประกอบธุรกิ จจาหน่ายสินค้ าในประเทศหรื อร้ าน
จาหน่ายเครื่ องมือและอุปกรณ์การเกษตรในแต่ละท้ องถิ่นทัว่ ประเทศมีอานาจต่อรองในการซื ้อสินค้ าเพิ่มมากขึ ้น
การขยายตัวของการผลิตสินค้ าเกษตรของประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียน โดยเฉพาะประเทศพม่า ประเทศลาว และ
ประเทศกัมพูชา ช่วยให้ ตลาดขยายตัวกว้ างขึ ้น

2.2.4.6 ภาพรวมอุตสาหกรรมมอเตอร์
จากข้ อมูลของภาวะอุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศ และอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมที่สามารถ
สะท้ อนถึงแนวโน้ มการผลิตและจาน่ายมอเตอร์ ไฟฟ้ า มอเตอร์ กาลัง และเครื่ องสูบน ้าของบริ ษัทฯ ได้ ในเบื ้องต้ น เนื่องจากใน
ปั จจุบนั ยังไม่มีหน่วยงานใดเก็บรวบรวมข้ อมูลเฉพาะเกี่ยวกับมอเตอร์ ไฟฟ้ าอย่างจริ งจัง แต่อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลจากสถาบัน
ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร อ้ างอิงข้ อมูลเกี่ยวกับมูลค่าการส่งออกและนาเข้ าของสินค้ าประเภทมอเตอร์ ขนาดเล็ก
(กาลังไม่เกิน 750w) และมอเตอร์ ใหญ่ (กาลังเกิน 750w) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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1. มอเตอร์ เล็ก (กาลังไม่ เกิน 750w)
มูลค่ าการส่ งออกและนาเข้ ามอเตอร์ เล็ก (กาลังไม่ เกิน 750W)
หน่วย : ล้ านเหรียญสหรัฐ

ประเทศไทยส่งออกสินค้ าประเภทมอเตอร์ เล็ก (กาลังไม่เกิน 750W) มีมลู ค่าการส่งออกมากกว่าการนาเข้ า โดยตังแต่
้
ปี 2549 เป็ นต้ นมา มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ ้นเรื่ อยมา เป็ นผลจากความต้ องการสินค้ าประเภทมอเตอร์ เล็กของกลุ่มประเทศ
ยุโรป และจี นที่เพิ่มขึน้ ส่งผลให้ การส่งออกของประเทศไทยดีขึ ้น สาหรับประเทศคู่ค้าที่ประเทศไทยส่งออกมอเตอร์ เล็ก มี
สัดส่วนการส่งออก อ้ างอิงข้ อมูลเดือนมกราคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2556 ซึ่งประเทศไทยส่งออกไปยั งจีนมากที่สดุ สัดส่วน
ร้ อยละ 37.10 ของมูลค่าการส่งออกทังหมด
้
รองลงมาได้ แก่ประเทศในกลุม่ อาเซียน และประเทศในกลุม่ ยุโรป มีสดั ส่วนร้ อยละ
26.34 และ 7.57 ตามลาดับ
สาหรับการนาเข้ า ประเทศไทยนาเข้ ามอเตอร์ เล็ก จากจีนมากที่สดุ เป็ นอันดับหนึ่ง สัดส่วนการนาเข้ าร้ อยละ 36.17
รองลงมาได้ แก่ ประเทศในกลุม่ อาเซียน และญี่ปนุ่ คิดเป็ นสัดส่วนการนาเข้ าร้ อยละ 30.34 และ 16.13 ตามลาดับ มูล ค่าการ
นาเข้ ามอเตอร์ เล็กจะมีความผันผวนไปตามความต้ องการใช้ มอเตอร์ ภายในประเทศ โดยในปี 2555 ประเทศไทยมีมลู ค่าการ
นาเข้ าสูงกว่ามูลค่าการส่งออก สาเหตุเนื่องจากในปี 2554 ประเทศไทยประสบปั ญหาวิกฤตการณ์น ้าท่วม ส่งผลให้ การผลิต
มอเตอร์ เล็กภายในประเทศไม่สามารถผลิตได้ ตามความต้ องการ
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2. มอเตอร์ ใหญ่ (กาลังเกิน 750w)
มูลค่ าการส่ งออกและนาเข้ ามอเตอร์ ใหญ่ (กาลังเกิน 750W)

ประเทศไทยส่งออกสินค้ าประเภทมอเตอร์ ใหญ่ (กาลังเกิน 750W) มีมลู ค่าการนาเข้ าสูงกว่ามูลค่าการส่งออกทังหมด
้
ของประเทศตังแต่
้ ในอดีตที่ผา่ นมา เนื่องจากการผลิตมอเตอร์ ใหญ่ มีต้นทุนการผลิตที่สงู กว่า ดังนัน้ ประเทศไทยจึงนาเข้ าจาก
ประเทศจีนในปริ มาณที่สงู สาเหตุที่นาเข้ ามอเตอร์ จากประเทศจีนในปริ มาณที่มาก ก็เพราะสินค้ าจากประเทศจีนมีต้นทุนการ
ผลิตในระดับต่า ทาให้ ราคามอเตอร์ ใหญ่อยู่ในระดับต่าไปด้ วย สาหรับมูลค่าการส่งออกในช่ว ง 11 เดือนแรกของปี 2556 มี
มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 155.55 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 50.44 ซึง่ ประเทศไทยส่งออกไปยังญี่ปนมาก
ุ่
ที่สดุ สัดส่วนร้ อยละ 38.37 ของมูลค่าการส่งออกทังหมด
้
เนื่องจากการผลิตมอเตอร์ ใหญ่มีต้นทุนที่สงู แต่ประเทศไทยถือได้ ว่ า
มีการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับหนึ่ง ทาให้ ญี่ปนุ่ ให้ ความสนใจและสัง่ ซื ้อมอเตอร์ ใหญ่จากประเทศไทยมากที่สดุ
รองลงมาได้ แก่จีน และประเทศในกลุม่ อาเซียน ส่งออกในสัดส่วนร้ อยละ 13.60 และ 11.31 ตามลาดับ
สาหรับการนาเข้ า ประเทศไทยนาเข้ ามอเตอร์ ใหญ่ มีมูลค่าการส่งออกในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 มีมูลค่า
เท่ากับ 312.33 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ ลดลงจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 14.45 ถือได้ ว่ามีแนวโน้ มการนาเข้ าที่ ลดลง โดยประเทศไทย
นาเข้ าจากจีนมากที่สดุ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 48.67 ของมูลค่าการนาเข้ าทังหมด
้
เนื่องจากประเทศจีนมีต้นทุนและจาหน่าย
มอเตอร์ ใหญ่ในราคาต่า มูลค่าการนาเข้ ารองลงมาได้ แก่ ประเทศในกลุม่ ยุโรป และญี่ปนุ่ สัดส่วนร้ อยละ 17.78 และ 13.74
ตามลาดับ
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2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

2.3.1

ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์
บริ ษัทฯ มีสานักงาน และโรงงานผลิตสินค้ า ตังอยู
้ ่เลขที่ 78 หมู่ที่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ตาบลดอนแฝก อาเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีสินค้ าที่ผลิตและจาหน่าย คือ มอเตอร์ สาหรั บเครื่ องปรั บอากาศ มอเตอร์ กาลัง สาหรั บ
ภาคอุตสาหกรรม เครื่ องสูบน ้า ปั๊ มน ้าหอยโข่ง มอเตอร์ สาหรับสระและสปา และส่วนประกอบมอเตอร์ อื่น
(1) การผลิตสินค้ า
การผลิตสินค้ าของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่เป็ นการผลิตตามความคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า (Made-to-Order) ภายใต้ ตราสินค้ า
นัน้ และมีการผลิตสินค้ าเพื่อจัดจาหน่ายภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัทฯ เองด้ วย เพื่อตอบสนองผู้ใช้ งานทั่วไป และลูกค้ าที่
ต้ องการสินค้ าแบบไม่เฉพาะเจาะจงได้ อย่างครอบคลุม สินค้ าส่วนใหญ่ที่ผลิตตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า โดยหลักจะเป็ นมอเตอร์
สาหรับเครื่ องปรับอากาศ ซึ่งสัง่ ซื ้อโดยผู้ผลิตเครื่ องปรับอากาศในประเทศ ขณะที่สินค้ าที่ผลิตและจาหน่ายภายใต้ ตราสินค้ า
ของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่ คือมอเตอร์ กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรม เครื่ องสูบน ้าและปั๊ มน ้าเป็ นหลัก
ลักษณะการผลิตสินค้ าของบริ ษัทฯ เป็ นการผลิตแบบเชิงมวล (Mass Production) เริ่ มจากการรับคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า
จากนันบริ
้ ษัทฯ จะดาเนินการจัดซื ้อวัตถุดบิ และชิ ้นส่วนที่ใช้ ในการผลิตจากผู้จาหน่ายวัตถุดิบที่ผา่ นการตรวจสอบแล้ ว ก่อนเข้ า
สูก่ ระบวนการผลิตสาหรับแต่ละแผนกการผลิต ซึง่ มีขนตอนก่
ั้
อนการดาเนินการผลิตตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า ดังนี ้
1. หากบริ ษัทฯ ได้ รับคุณสมบัติเฉพาะ (Spec) ของมอเตอร์ ในแบบที่ลกู ค้ าต้ องการ ซึ่งคุณสมบัติมอเตอร์ ที่ได้ รับ
นัน้ อาจเป็ น Output ค่าไฟฟ้ า โครงสร้ างของมอเตอร์ เช่น แรงม้ า รอบความเร็ วที่จะนาไปใช้ กบั ผลิตภัณฑ์ โดย
เมื่อบริ ษัทฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ (Spec) แล้ วไม่ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า บริ ษัทฯ จะทาการออกแบบ
มอเตอร์ ใหม่ โดยปรั บ ค่าต่างๆ ให้ ตรงกับคุณสมบัติ ที่ใกล้ เคียงกับสิ่งที่ลูกค้ าต้ องการมากที่สุด และนามา
ทดสอบกับเครื่ องทดสอบแรงบิดและวัดกาลังมอเตอร์ (Torque Test Machine) ของบริ ษัทฯ และจึงนา
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้ ไปให้ ลกู ค้ าทดสอบต่อไป หากลูกค้ าทดสอบสินค้ าตัวอย่างเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงส่งกลับ
มายังบริ ษัทฯ เพื่อสัง่ ซื ้อและดาเนินการผลิต
2. หากบริ ษัทฯ ได้ รับต้ นแบบมอเตอร์ ที่ลกู ค้ าใช้ อยู่จริ ง (มอเตอร์ เก่า) บริ ษั ทฯ จะนาตัวอย่างดังกล่าวมาตรวจค่า
ไฟฟ้ า และโครงสร้ างของมอเตอร์ และจึงนามาเปรี ยบเทียบกับมอเตอร์ ของบริ ษัทฯ หากบริ ษัทฯ เคยผลิต
มอเตอร์ ดังกล่าวก็ จะสามารถผลิตได้ เลย แต่หากไม่เคยมีการผลิตมอเตอร์ แบบนันมาก่
้
อน ทางบริ ษัทฯ จะ
ออกแบบมอเตอร์ นนๆ
ั ้ ขึ ้นมาใหม่ และดาเนินตามขันตอนในข้
้
อ1
3. หากทางบริ ษัทฯ ได้ รับส่วนประกอบ หรื อชิน้ ส่วนที่จะนาไปประกอบเป็ นมอเตอร์ บริ ษัทฯ จะนาโครงสร้ างที่
รับมาจากลูกค้ า เป็ นแนวทางในการออกแบบมอเตอร์ ให้ เหมาะสมกับโครงสร้ างนันๆ
้ (ส่วนมากจะเป็ นชิ ้นส่วน
ประกอบกับมอเตอร์ แอร์ ) และดาเนินตามขันตอนในข้
้
อ1
เมื่อเริ่ มขันตอนการผลิ
้
ตนัน้ ขันตอนการผลิ
้
ตของแต่ละแผนกจะดาเนินงานแตกต่างกันในกระบวนการย่อยของแต่ละ
แผนกนันๆ
้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการผลิตมอเตอร์ เครื่ องสูบน ้าและปั๊ มน ้ามีกระบวนการผลิต แตกต่างกันเพียงการประกอบ
และรูปลักษณ์ภายนอกเท่านัน้ แต่สว่ นประกอบหลักของในแต่ละผลิตภัณฑ์ยงั คงเหมือนกัน คือตัวมอเตอร์ ภายใน โดยสายงาน
การผลิตมอเตอร์ เครื่ องสูบน ้าและปั๊ มน ้าสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 9 แผนกหลัก ได้ แก่
แผนกการผลิต
1. แผนกปั๊ ม
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แผนกปั๊ มดาเนินการเบิกวัตถุดิบเหล็กจากคลังวัตถุดิบ จากนันด
้ าเนิ นการปั๊ มแผ่นซิลิคอนออกมาตามแบบ
โดยมีระบบควบคุมเพื่อให้ งานเป็ นไปตาม Drawing หลังจากนันจะได้
้
ชิน้ งานออกมา 2 ชิน้ คือ โรเตอร์
และสเตเตอร์
2. แผนกฉีด
แผนกฉีดดาเนินการเบิกอลูมิเนียมจากคลังวัตถุดิบ จากนันแผนกฉี
้
ดจะนาโรเตอร์ ที่ได้ จากแผนกปั๊ มมาฉีด
อลูมิเนียม 99.7% เข้ าไปในโรเตอร์ และดาเนินการเผาไล่น ้ามันที่ค้างอยู่ จากนันส่
้ งชิ ้นงานไปแผนกโรเตอร์
3. แผนกแกน
แผนกแกนดาเนินการเบิกสแตนเลสเส้ นจากคลังวัตถุดิบ มาตัดให้ ได้ ความยาวที่ต้องการ จากนันท
้ าการ
ปาด จี ้ล่อง เจียร์ จดุ ใส่ลกู ปื น เจียร์ หย่อน กัดบาก และชุบแกน จากนันส่
้ งชิ ้นงานไปแผนกโรเตอร์
4. แผนกโรเตอร์
หลังจากที่แผนกโรเตอร์ ได้ รับแกน และโรเตอร์ แล้ ว จะนาแกนที่ได้ รับไปรี ดลายแล้ วอัดแกนเข้ ากับโรเตอร์
กลึงผิว ดัดแกน ตรวจสอบความสมดุลของมอเตอร์ และนาโรเตอร์ ที่เสร็ จแล้ ว ส่งไปรอประกอบ
5. แผนกลงคอยล์
แผนกลงคอยล์ดาเนินการเบิกลวด สลีป ไมล่า และเชือกจากคลังวัตถุดิบ จากนันพั
้ นลวด ใส่ไมล่า วนคอยล์
ฝั งเทอร์ โม ขูดสายลวด ใส่สลีปสายไฟ หลังจากนัน้ ตรวจสอบสภาพชิ ้นงานด้ วยสายตา พร้ อมทังเข้
้ าเครื่ อง
ตรวจสอบทุกชิ ้นงาน 100% และนาไปอาบวานิช เมื่อเสร็ จแล้ ว ทาการส่งไปรอการประกอบ
6. แผนกฝา
แผนกฝา นาฝาหน้ าและฝาหลัง (เหมือนกัน) มาฉีด และเจียรแต่ง จากนันน
้ าชิ ้นงานมาขัดผิว เข้ าเครื่ องกลึง
นาฝามาใส่ยาง และอัดฝากันฝุ่ น เมื่อเสร็ จแล้ ว ทาการส่งไปรอการประกอบ
7. แผนกเปลือก
แผนกเปลือกเบิกแผ่นเหล็กจากคลังวัตถุดิบ นาแผ่นเหล็กมาม้ วนกลม เชื่อมรอยต่อของแผ่นเหล็ก กลึงขอบ
เปลือก
8. แผนกพ่นสี
แผนกเปลือกส่งงานที่ทาเสร็ จแล้ ว มายังแผนกพ่นสี เพื่อทาการพ่นสีและทาการส่งไปรอการประกอบต่อไป
9. แผนกประกอบ
แผนกประกอบเบิก วัสดุต้องใช้ ใ นการประกอบจากคลัง วัตถุดิบ รวมทัง้ เบิ กงานที่เ สร็ จ จากแผนกอื่น ๆ
จากนันด
้ าเนินการอัดลูกปื นเข้ ากับโรเตอร์ ตรอกสายกราวน์ อัดสเตเตอร์ เข้ ากับเปลือก ยึด Capacitor และ
หนีบวายนัส ประกอบยึดสกรู ใส่ขา จากนันตรวจสอบโดยการ
้
Run มอเตอร์ และตรวจสอบค่าไฟฟ้ า เมื่อ
ประกอบเสร็ จ บรรจุสนิ ค้ าที่ประกอบเสร็ จแล้ วนาเข้ าคลังสินค้ าสาเร็ จรูป
เพื่อคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ บริ ษัทฯ มี การตรวจสอบและการทดสอบวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต การตรวจสอบและ
ทดสอบระหว่างกระบวนการผลิต การตรวจสอบและการทดสอบผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป โดยทาการสุ่มตรวจสอบและทดสอบ
คุณภาพชิน้ งานแล้ วตามแผนคุณภาพ ทาให้ ลกู ค้ าสามารถมั่นใจได้ ว่าผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ นันมี
้ คุณภาพ และตรงความ
ต้ องการของลูกค้ า บริ ษัทฯ จะมีฝ่าย QA เป็ นผู้ตรวจสอบทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา โดยการทดสอบ First Part Yield (อัตรา
ผลทดสอบที่ผา่ นครัง้ แรก) ให้ ผา่ นเกณฑ์ร้อยละ 99
เครื่องจักรที่ใช้ ในการผลิต
มีเครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิตหลัก ตามรายการต่อไปนี ้
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เครื่องจักร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

จานวน / หน่ วย
25 เครื่ อง
19 เครื่ อง
16 เครื่ อง
15 เครื่ อง
15 เครื่ อง
13 เครื่ อง
12 เครื่ อง
10 เครื่ อง
10 เครื่ อง
9 เครื่ อง
8 เครื่ อง
7 เครื่ อง
7 เครื่ อง
184 เครื่ อง

เครื่ องพันลวด
เครื่ องเจาะ
เครื่ องแต่งฟอร์ มลวด
เครื่ องใส่ไมล่า
เครื่ องมัดเชือก
เครื่ องดันลวด
เครื่ องกลึง CNC
เครื่ อง Test มอเตอร์
เครื่ องต๊ าปเกลียว
เครื่ อง Test สเตเตอร์
เครื่ องขูดฉนวนลวด
เครื่ องหนีบหางปลา
เครื่ องอัดไฮโดรลิต
อื่นๆ

แรงงาน
แรงงานที่ใช้ ในการผลิตสายการผลิตมอเตอร์ เครื่ องสูบน ้าและปั๊ มน ้า เป็ นจานวนรวม 252 คน
(เป็ นแรงงานไทยจานวน 252 คน โดยไม่มีแรงงานต่างด้ าว ทางาน 1 กะต่อวัน ชัว่ โมงแรงงาน 8
ชัว่ โมง เริ่ มทางานตังแต่
้ เวลา 8.00 - 17.00 น. (พักเที่ยง ใช้ เวลา 60 นาที)
โดยสามารถแบ่งจานวนพนักงานฝ่ ายผลิตออกได้ เป็ นทังสิ
้ ้น 9 แผนกหลัก ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แผนกปั๊ ม
แผนกฉีด
แผนกแกน
แผนกโรเตอร์
แผนกฝา
แผนกเปลือก
แผนกพ่นสี
แผนกลงคอยส์
แผนกประกอบ
รวม
กาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
ผลิตภัณฑ์
่
มอเตอร์ เครืองปรับอากาศ
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต

หน่ วย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

4
18
20
16
17
12
9
115
41
252

2557

ตัว
ตัว
ร้ อยละ

500,000
320,619
64.12%

มอเตอร์ กาลัง
หน้ าที่ 2 - 40

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
2556
500,000
339,038
67.81%

2555
500,000
343,672
68.73%

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต
ปั๊ มน้า
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต
ปั๊ มสระว่ ายน้า
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต
มอเตอร์ ป๊ั มบ้ าน
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต
ส่ วนประกอบมอเตอร์
กาลังการผลิตเต็มที่
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้ กาลังการผลิต

หน่ วย
ตัว
ตัว
ร้ อยละ

2557

2556

2555

80,000
40,737
50.92%

80,000
52,026
65.03%

80,000
42,392
90.85%

ตัว
ตัว
ร้ อยละ

50,000
23,826
47.65%

50,000
23,047
46.09%

50,000
42,392
84.78%

ตัว
ตัว
ร้ อยละ

23,000
11,982
52.10%

23,000
8,411
36.57%

23,000
1,830
7.96%

ตัว
ตัว
ร้ อยละ

240,000
120,683
50.28%

240,000
90,118
37.55%

240,000
-

ชิ ้น
ชิ ้น
ร้ อยละ

60,000
25,356
42.26%

60,000
31,649
52.75%

60,000
43,382
72.30%

หมายเหตุ : กาลังการผลิตเต็มที่ เป็ นกาลังการผลิตแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ แต่ ละประเภท ซึ่งเป็ นการผลิตสูงสุดของการผลิต
สินค้ านัน้ ๆ หากบริ ษัทฯ ผลิตสินค้ าประเภทนัน้ เพียงประเภทเดียว

อัตราการสูญเสียจากการผลิต
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดการควบคุมของเสียที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการผลิต ทังนี
้ ้ ในแต่ละแผนกมีการกาหนดค่าอัตราการ
สูญเสียจากการผลิตไม่เท่ากันขึ ้นอยูก่ บั ประเภทและลักษณะของงาน อย่างไรก็ตาม อัตราการสูญเสียจากการผลิตเฉลีย่ ของทุก
แผนกในกระบวนการผลิตตังอั
้ ตราไว้ ที่ร้อยละ 0.03
แผนผังขัน้ ตอนการผลิตมอเตอร์

1.การเตรี ยมชิ้นส่ วนก่ อนการประกอบ
ชิ ้นส่วนสาคัญเช่น สเตเตอร์ (Stators) โรเตอร์ (Rotors) เฟรม (Frames) ครอบมอเตอร์ จะถูกนามาผลิตตาม
ขันตอนด้
้
วยเครื่ องจักรทันสมัย จากนันจะได้
้
ชิ ้นส่วนพร้ อมส่งเข้ าสูก่ ารประกอบมอเตอร์ ตอ่ ไป

2. การประกอบมอเตอร์
นาชิ ้นส่วนที่เตรี ยมไว้ มาประกอบเข้ าด้ วยกันตามขันตอน
้
ติดตังอุ
้ ปกรณ์จบั ยึด อุปกรณ์ประกอบต่างๆ จากนันจะ
้
ได้ มอเตอร์ ตามขนาดและรูปแบบที่ออกแบบไว้

3. การตรวจสอบคุณภาพ
(2) การจัดหาวัตถุดิบ
สิน ค้ า ทุก ชนิ ด จะผ่า นกระบวนการการตรวจสอบอย่า งเข้ ม งวด ตัง้ แต่ก ารวัด ค่า กระแสไฟฟ้ า ขนาดก าลัง
รูปลักษณ์ภายนอก จากนันบรรจุ
้
ลงกล่อง จัดเก็บในคลังหน้สินาทีค้่ า2 -พร้41อมส่งให้ กบั ลูกค้ าต่อไป
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บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบที่นามาใช้ ในการผลิตสินค้ า โดยก่อนที่บริ ษัทฯ จะสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากผู้
จาหน่ายวัตถุดิบรายใด บริ ษัทฯ จะนาตัวอย่างวัตถุดิบดังกล่าวจากผู้จาหน่ายมาตรวจสอบคุณภาพก่อน ซึง่ หากคุณภาพผ่าน
ตามมาตรฐานที่กาหนด จึงจะดาเนินการสัง่ ซื ้อ เพื่อนามาใช้ ในการผลิตจริ ง ซึ่งที่ผ่านมาการสัง่ ซื ้อหรื อจัดหาวัตถุดิบ
นัน้ บริ ษัทฯ จะมีการกาหนดเป็ นนโยบายคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน ซึง่ จะต้ องมีการเปรี ยบเทียบราคาที่มีการเสนอขายจากผู้จาหน่าย
สินค้ ามากกว่า 1 รายขึ ้นไป และประเมินคุณภาพตามระยะเวลาที่กาหนด
ทางบริ ษัทฯ จะคัดเลือกผู้จาหน่ายจากบัญชีรายชื่อผู้ขายของบริ ษัทฯ ที่มีการจัดลาดับคะแนนไว้ สาหรับในกรณีที่ไม่
มีรายชื่อ หรื อเป็ นผู้จาหน่ายรายใหม่ บริ ษัทฯ จะขอให้ ผ้ จู าหน่ายเสนอราคาและทาการเปรี ยบเทียบตามขันตอนการด
้
าเนินงาน
จัดซื ้อที่บริ ษัทฯ กาหนด โดยมีผ้ จู ัดการฝ่ ายจัดซื ้อเป็ นผู้พิจารณาทบทวนอนุมตั ิอีกครัง้ หนึ่ง สาหรับการแก้ ไข หรื อปรับปรุ ง
รายชื่อของผู้จาหน่ายนัน้ จะเป็ นอานาจหน้ าที่ของผู้จดั การฝ่ ายซื ้อ
การประเมิ น ผู้จ าหน่า ยวัต ถุ ดิบ ของบริ ษัท ฯ นัน้ ในกรณี ที่ เป็ นชิ น้ ส่วน หรื อ วัตถุดิ บที่ ใ ช้ ใ นการผลิต บริ ษั ทฯ จะ
ดาเนินการประเมินผู้จาหน่ายโดยพิจารณาจากคะแนนการส่งมอบ การบริ การตรงตามกาหนดเวลา และคะแนนคุณภาพ โดย
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายจัดซื ้อและฝ่ ายประกันคุณภาพจะทาการประเมินปี ละ 2 ครัง้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ กาหนดให้ ทกุ 1 ปี เจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายจัดซื ้อจะต้ องทบทวนผลการประเมินผู้ขายตลอดปี ที่ผา่ นมาว่ามีประสิทธิภาพในการทางานที่ดีอยู่หรื อไม่ และทบทวนการ
คัดบริ ษัทผู้จาหน่ายที่ไม่มีคณ
ุ ภาพตรงตามที่บริ ษัทต้ องการออกจากรายชื่อผู้จาหน่ายวัตถุดิบของบริ ษัทฯ เพื่อให้ บริ ษัทฯ ได้ รับ
วัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพสูงสุดนามาใช้ ในการผลิตต่อไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่มีข้อผูกพันในการซื ้อวัตถุดิบจากผู้จาหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่ง และไม่ได้ พึ่งพาผู้จาหน่ายรายใด
รายหนึง่ เป็ นสาคัญ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ หากวัตถุดิบจากผู้จาหน่ายวัตถุดิบรายใดไม่ได้ คณ
ุ ภาพ
ตามที่บริ ษัทฯกาหนด บริ ษัทฯ สามารถดาเนินการซื ้อวัตถุดิบจากผู้จาหน่ายรายอื่นแทนได้ ทนั ที โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายในการ
จัดซื ้อวัตถุดิบแต่ละชนิดโดยคานึงถึงคุณภาพและราคาที่เหมาะสม และมีการเทียบราคาจากผู้จาหน่ายวัตถุดิบมากกว่ าหนึ่ง
รายในทุกครัง้ ที่มีการสัง่ ซื ้อ
ขั้นตอนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
จัดทาใบขอซื ้อ (ใบ PR) – รายละเอียด: รายการ, Part No., Part Name จานวน และวันที่ต้องการใช้

ผู้มีอานาจทบทวนใบขอซื ้อ (PR) และอนุมตั ิใบขอซื ้อ (PR) – รายละเอียด: การขอซื ้อวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่หรื อ
วัสดุทวั่ ไปโดยผ่านหัวหน้ าฝ่ ายทบทวนอนุมตั ิ โดยผู้จดั การฝ่ ายจะเป็ นผู้อนุมตั ิใบขอซื ้อ (PR)
การขอซื ้อบริ การจากภายนอกหรื อจัดหาผู้รับจ้ างช่วงเป็ นกรณีพิเศษ หลังจากผ่านการอนุมตั ิจากผุ้จัดการฝ่ าย
แล้ ว ผู้ข อซือ้ ต้ องแนบรายละเอีย ดให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายจัดซื อ้ นาเสนอแก่ผ้ ูจัดการฝ่ ายจัดซือ้ หรื อ กรรมการผู้จัดการ เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิก่อดาเนินการ

การสัง่ ซื ้อ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายจัดซื ้อพิจารณาใบขอซื ้อ (PR) จัดหาผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างช่วง/Oursource จากบัญชีรายชื่อ
คัด เลื อ กผู้ข ายหรื อ ผู้รั บ จ้ า งช่ ว ง/Outsource เปิ ดใบสั่ง ซื อ้ และน าเสนอผู้จัด การฝ่ ายจัด ซื อ้ เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ แ ละ
ดาเนินการสัง่ ซื ้อ หากวัสดุ อุปกรณ์ หรื ออะไหล่ต้องทาการสัง่ ซื ้อจากผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างช่วง/Outsource ที่ไม่อยู่ในบัญชี
รายชื่อ ต้ องผ่านความเห็นชอบจากผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ ก่อนดาเนินการขอใบเสนอราคา
หน้ าที่ 2 - 42

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จากัด (มหาชน)

การเปิ ดใบสัง่ ซื ้อ รูปแบบของใบสัง่ ซื ้อวัตถุดิบต้ องระบุข้อมูลสาคัญต่อไปนี ้
1. เลขที่ของใบ PO กาหนดโดยโปรแกรมสาเร็ จรูป
2. ชื่อผู้ขาย หรื อผู้รับจ้ างช่วง/Outsource
3. เบอร์ ชิ ้นงาน (Part No.) หรื อชื่อสินค้ า (Part Name)
4. จานวนที่สงั่ ซื ้อ
5. ราคาต่อหน่วย
6. กาหนดเวลาส่งมอบและสถานที่สง่ มอบ
7. ข้ อกาหนดของสินค้ า (ถ้ ามี)
ขั้นตอนการรั บวัตถุดิบ
ผู้ขายส่งวัตถุดิบมายังบริ ษัท ฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพสุม่ ตรวจสอบสินค้ าเพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานที่วางไว้ แล้ ว

ประทับตราการตรวจสอบลงในใบกากับภาษี ก่อนส่งสินค้ าให้ ฝ่ายคลังสินค้ าดาเนินการต่อ

ฝ่ ายคลังสินค้ า ตรวจสอบเอกสารคือ ต้ นฉบับใบกากับภาษี พร้ อมสาเนา และสาเนาใบสัง่ ซื ้อ จากนันท
้ าการตรวจ
นับสินค้ าและบันทึกรับสินค้ า ออกใบรับของ (GRN) แนบเอกสาร และส่งให้ แผนกบัญชีบนั ทึกซื ้อสินค้ า กรณีสินค้ าหรื อ
ราคาไม่ถกู ต้ อง หรื อสินค้ าไม่ได้ คณ
ุ ภาพ ฝ่ ายคลังสินค้ าจะดาเนินการแจ้ งกับฝ่ ายจัดซื ้อ และติดต่อ Supplier

ฝ่ ายบัญชี รับเอกสารจากคลังสินค้ า พนักงานบัญชีเจ้ าหนี ้ตรวจสอบเอกสารที่ได้ รับ ดังนี ้
1. ใบสัง่ ซื ้อ (สาเนาจากผู้ขาย)
2. ใบรับของ (GRN ออกโดยคลังสินค้ า)
3. ใบกากับภาษี ซื ้อ (ต้ นฉบับ)
4. สาเนาใบส่งสินค้ า/ใบกากับภาษี ซื ้อ
เมื่อทาการตรวจสอบเอกสารเรี ยบร้ อยแล้ ว พนักงานบัญชีเจ้ าหนี ้จะทาการบัน ทึกการซื ้อในระบบ Efacs เก็บ
ต้ นฉบับใบกากับภาษี ซื ้อเข้ าแฟ้ ม ส่งสาเนาใบกากับภาษี ซื ้อ ใบรับของ และใบสัง่ ซื ้อให้ พนักงานการเงินเข้ าแฟ้ มเจ้ าหนี ้
รอผู้ขายเรี ยกชาระเงิน
วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต
วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต ที่บริ ษัทฯ สัง่ ซื ้อต้ องได้ รับการตรวจสอบ และทดสอบ โดยวัตถุดิบจะต้ องมีคุณสมบัติตาม
ข้ อกาหนด RoHS ซึ่งย่อมาจาก Restriction of Hazaradous Substances เป็ นข้ อกาหนดที่ 2002/95/EC ของสภาพยุโรป
(EU) ว่าด้ วยเรื่ องของการใช้ สารที่เป็ นอันตรายในอุปกรณ์เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่ องใช้ ทกุ
ชนิด ที่จะต้ องอาศัยไฟฟ้ าในการทางาน เช่น โทรทัศน์ เตาอบไมโครเวฟ วิทยุ เป็ นต้ น ดังนัน้ ชิ ้นส่วนทุกอย่างที่ประกอบเป็ น
เครื่ องใช้ ไฟฟ้ านัน้ ตังแต่
้ แผงวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงสายไฟ จะต้ องผ่านตามข้ อกาหนดดังกล่าว โดยมีสารที่จากัด
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ปริ มาณในปั จจุบนั ทังสิ
้ ้น 6 ชนิด ได้ แก่ ปรอท แคดเมี่ยม ตะกั่ว โครเมียม Polybrominated Biphenyls Polybrominated
Dipheny Ethers
รายละเอียดวัตถุดิบแยกตามประเภทวัตถุดิบ
แหล่ งวัตถุดิบ
สัดส่ วนร้ อยละในการซือ้
ประเภทวัตถุดิบ
ปี 2557
ในประเทศ
ต่ างประเทศ
31.86
ลวดทองแดง

20.28
เหล็กซิลคิ อน

7.61
อลูมิเนียม

3.35
คาปาซิเตอร์


4.69
ลูกปื น


4.00
Steel bar


0.21
Steel sheet

หมายเหตุ : สัดส่วนร้ อยละในการซื ้อเทียบกับมูลค่าการซื ้อทังหมดในปี
้
2557

บริ ษัทฯ สัง่ ซื ้อวัตถุดิบหลักจากผู้จาหน่ายวัตถุดิบทังในและต่
้
างประเทศ โดยสัง่ ซื ้อผ่านการออกใบสัง่ ซื ้อสินค้ า ซึ่ง
บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายทาสัญญาสัง่ ซื ้อวัตถุดบิ กับผู้จาหน่ายวัตถุดบิ รายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีลกั ษณะการจัด หา
วัตถุดิบหลักแต่ละประเภท ดังนี ้
1) ลวดทองแดง : วัตถุดิบลวดทองแดงมีลกั ษณะเป็ นของแข็ง โดยใช้ ลวดทองแดงพันโดยรอบและใส่ลงไปในร่ อง
สลอทของสเตเตอร์ เรี ยกว่า คอยล์ ทาหน้ าที่เป็ นขัวแม่
้ เหล็กเมื่อมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่าน
บริ ษัทฯ สัง่ ซื ้อลวดทองแดงจากผู้จัดจาหน่ายภายในประเทศเป็ นหลัก และสัง่ ซื ้อจากผู้จดั จาหน่ายหลาย
ราย โดยมีการพิจารณาเปรี ยบเทียบราคาขายจากผู้ขาย ควบคู่กบั ราคาทองแดงจากราคาตลาดโลก เพื่อให้ ได้
ราคาซื ้อที่เหมาะสมที่สดุ ทังนี
้ ้ ลวดทองแดงที่สงั่ ซื ้อต้ องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นลวดทองแดงที่เคลือบด้ วยฉนวนไฟฟ้ า
อย่างดี ระบายความร้ อนได้ ดี และคงทน ไม่ขาดง่าย หรื อสอดคล้ องกับการใช้ งานของลูกค้ าแต่ละราย
2) เหล็กซิลิคอน : เหล็กซิลคิ อน มีสถานะเป็ นของแข็ง โดยส่วนประกอบที่ต้องใช้ เหล็กซิลคิ อน ได้ แก่
1. โรเตอร์ (Rotor) จะทาด้ วยแผ่นเหล็กซิลิคอนบางๆ อัดซ้ อนกันเป็ นแกนและมีเพลาร้ อยทะลุเหล็กบางๆเพื่ อ
ยึดให้ แน่น รอบโรเตอร์ นี ้จะมีร่องซึ่งตามทางยาวในร่ องนีจ้ ะมีอลูมิเนียม 99.7% อยู่เพื่อเป็ นโครงสร้ างของ
สนามแม่เหล็ก โรเตอร์ จะทาหน้ าที่หมุนเพลาเพื่อจ่ายพลังงานกล
2. สเตเตอร์ (Stator) หรื อ โครงสร้ างสนามแม่หล็กซึ่งประกอบด้ วยแผ่นเหล็กบางๆ มีร่องสาหรับไว้ ใส่ขดลวด
(ลวดทองแดง) เรี ยกว่าช่องสลอต (Slot)
บริ ษัทฯ สัง่ ซื ้อเหล็กซิลิคอน จากผู้ประกอบการภายในประเทศเป็ นหลัก ซึ่งสัง่ ซื ้อจากผู้จดั จาหน่ายหลาย
ราย โดยมีการเปรี ยบเทียบราคาขายจากผู้ขาย ทังนี
้ ้ สาเหตุที่ใช้ เหล็กซิลิคอนเนื่องจากมีประสิทธิภาพมากกว่า
เหล็กเคลือบผิวคาร์ บอนต่า ซึ่งเหล็กซิลิคอนจะช่วยลดการสูญเสียกาลังของกระแสไฟฟ้ าไหลวน โดยเหล็ก
ซิลคิ อนที่สงั่ ซื ้อจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามความเหมาะสมที่ลกู ค้ าต้ องการใช้ งานมอเตอร์ เช่น ความหนาของเหล็ก
เป็ นต้ น
3) อลูมิเนียม : อลูมิเนียม มีสถานะเป็ นของแข็ง มี 2 แบบ คือ
1. อลูมิเนียมบริ สทุ ธิ์ 99.7% ไว้ สาหรับใส่ในร่ องของตัว Rotor ตัวอลูมเนียมจะมีความเหนียวสูง ขึ ้นรู ปได้ ดี
สามารถนาความร้ อนได้ ดี และเป็ นตัวนาไฟฟ้ าที่ดี
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4)

5)

6)

7)

2. อลูมิเนียมประเภท ADC12 นามาทาฝาครอบตัวมอเตอร์ ใช้ สาหรับรองเพลาในการหมุนของโรเตอร์ ให้ ตรง
แนวศูนย์กลาง ไม่เกิดการเสียดสีกบั สเตเตอร์
บริ ษัทฯ สัง่ ซื ้ออลูมิเนียม จากผู้ประกอบการภายในประเทศเป็ นหลัก ซึ่งสัง่ ซื ้อจากผู้จดั จาหน่ายหลายราย
โดยมี ก ารเปรี ยบเที ย บราคาขายจากผู้ข าย รวมทัง้ เปรี ย บเที ย บราคาอลูมิ เนี ย มจากราคาตลาดโลก เพื่ อ
เปรี ยบเทียบให้ ได้ ราคาซื ้อที่เหมาะสมที่สดุ โดยอลูมิเนียมที่สงั่ ซื ้อจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ คือ มีความหนาแน่นน้ อย
น ้าหนักเบา รับภาระน ้าหนักได้ สงู สามารถขึ ้นรู ปได้ ง่าย ไม่เสี่ยงต่อรอยร้ าว ไม่เป็ นสนิม ทนต่อการกัดกร่ อน
เป็ นต้ น
คาปาซิเตอร์ หรือตัวเก็บประจุไฟฟ้า : คาปาซิเตอร์ หรื อตัวเก็บประจุไฟฟ้ า สถานะเป็ นของแข็ง เป็ นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึง่ ที่ทาหน้ าที่เก็บพลังงานในสนามไฟฟ้ า ตัวคาปาซิเตอร์ จะต่ออยูใ่ นวงจรตลอดเวลา ทา
ให้ คา่ พาวเวอร์ แฟคเตอร์ แรงบิดดีขึ ้น
บริ ษัทฯ สัง่ ซื ้อคาปาซิเตอร์ จากผู้ประกอบการทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ การเลือกซื ้อคาปาซิเตอร์ นนั ้
ขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการใช้ งานของลูกค้ า หากสินค้ าของลูกค้ าต้ องการคุณภาพสูง หรื อเป็ นสินค้ าเฉพาะ บริ ษัทฯ
จะสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศแทนการซื ้อในประเทศ เพื่อให้ ได้ มาตรฐานตามที่ลกู ค้ าต้ องการ โดยคาปาซิเตอร์ ที่
สัง่ ซื ้อจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามความเหมาะสมที่ลกู ค้ าต้ องการใช้ งานมอเตอร์ เช่น กาลังในระบบไฟฟ้ า เป็ นต้ น
ลูกปื น : ลูกปื น มีสถานะเป็ นของแข็ง ทาหน้ าที่เป็ นอุปกรณ์ รองรับ และประคองการหมุนของเพลา นอกจากนี ้
ตลับลูกปื น ยังทาหน้ าที่ถ่ายทอดหรื อส่งถ่ายแรงที่เกิดจากการทางานบนเพลา และลดความเสียดทานระหว่าง
ผิวสัมผัส
บริ ษัทฯ สัง่ ซื ้อลูกปื นจากผู้ประกอบการทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ การเลือกซื ้อลูกปื นนัน้ ขึ ้นอยู่กับ
ความต้ องการใช้ งานของลูกค้ าเช่นเดียวกับคาปาซิเตอร์ บริ ษัทฯ จะสัง่ ซื ้อลูกปื นจากต่างประเทศในกรณีการ
ผลิตสินค้ าที่มีความพิเศษ เพื่อให้ ได้ ตามมาตรฐานที่ลกู ค้ าต้ องการ โดยลูกปื นที่จะสัง่ ซื ้อจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตาม
ความเหมาะสมที่ลกู ค้ าต้ องการใช้ งาน เช่น การรับแรงรอบตัว ความเร็ วรอบ ลูกปื นที่มีฝาปิ ดกันฝุ่ น เป็ นต้ น
Steel bar หรื อเหล็กเส้ น : เหล็กเส้ น หรื อเพลา สถานะเป็ นของแข็ง ใช้ ร้อยผ่านตัวโรเตอร์ ใช้ ในการหมุนส่ง
ถ่ายกาลังจากปลายข้ างหนึ่งไปยังอีกข้ างหนึ่ง บริ ษัทฯ สัง่ ซื ้อ Steel bar จากผู้จดั จาหน่ายหลายรายทังใน
้
ประเทศ และต่างประเทศ โดยมีการเปรี ยบเทียบราคาขายจากผู้ขาย ทังนี
้ ้ Steel bar ที่สงั่ ซื ้อจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ตามความเหมาะสมที่ลกู ค้ าต้ องการใช้ งาน เช่น ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง และชันคุ
้ ณภาพ เป็ นต้ น
Steel Sheet หรื อแผ่ นเหล็กรี ด : แผ่นเหล็กรี ด สถานะเป็ นของแข็ง ใช้ สาหรั บขึน้ รู ปเป็ นฝาและเปลือก
ภายนอกผลิตภัณฑ์ บริ ษัทฯ สัง่ ซื ้อ Steel Sheet จากผู้จาหน่ายน้ อยราย เนื่องจากมีการสัง่ ซื ้อในปริ มาณที่น้อย
ขึน้ อยู่กับ ลัก ษณะของงานมอเตอร์ เครื่ อ งสูบ น า้ และปั๊ ม น า้ ที่ ผลิต แต่อ ย่า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ ยั ง คงมี ก าร
เปรี ยบเทียบราคา Steel Sheet กับผู้ขายหลายรายก่อนการสัง่ ซื ้อเสมอ โดย Steel Sheet ที่นามาใช้ ในมอเตอร์
นัน้

ตารางแสดงปริมาณการสั่งซือ้ วัตถุดบิ แต่ ละประเภท ตัง้ แต่ ปี 2555 – 2557
2555
2556
2557
ประเภทวัตถุดิบ
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
94.35
110.92
106.76
31.86
ลวดทองแดง (ล้ านบาท)
31.31
33.71
67.57
66.95
67.94
20.28
เหล็กซิลคิ อน (ล้ านบาท)
22.42
20.35
18.15
23.04
25.49
7.61
อลูมิเนียม (ล้ านบาท)
6.02
7.00
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ประเภทวัตถุดิบ
คาปาซิเตอร์ (ล้ านบาท)
ลูกปื น (ล้ านบาท)
Steel bar (ล้ านบาท)
Steel sheet (ล้ านบาท)

2555
มูลค่ า
12.02
12.95
9.75
0.71

2556
ร้ อยละ
3.99
4.30
3.24
0.24

มูลค่ า
10.54
13.81
11.64
0.53

2557
ร้ อยละ
3.20
4.20
3.54
0.16

มูลค่ า

ร้ อยละ

11.21

3.35

15.71

4.69

13.41

4.00

0.72

0.21

หมายเหตุ : มูลค่าการซื ้อวัตถุดบิ หลักเทียบกับมูลค่าการซื ้อวัตถุดบิ ทังหมด
้

ปั ญหาจากการจัดหาวัตถุดิบ
ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ไม่เคยประสบปั ญหาจากการจัดหาวัถตุดิบ หรื อการขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใด เว้ นแต่เรื่ องความ
เสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิ บหลัก ที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการผลิตคื อ ทอง แดง เหล็กซิ ลิคอน และ
อลูมิเนียม เป็ นหลัก โดยราคาของวัตถุดิบดังกล่าวจะผันแปรไปตามอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลก ทาให้ บริ ษัทฯ ยากต่อการ
บริ หารจัดการต้ นทุน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีการติดตามข้ อมูลข่าวสาร และแนวโน้ มของราคาวัตถุดิบหลักอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา เพื่อให้ สามารถวางแผนการบริ หารจัดการการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิง ผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบหลัก เนื่องจากบริ ษัทฯ สัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากผู้
จาหน่ายน้ อยราย อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ยังคงมีการเปรี ยบเทียบราคาที่มีการเสนอขายจากผู้จาหน่ายสินค้ ามากกว่า 1 รายขึ ้น
ไปเสมอ และทาการประเมินผู้จดั จาหน่ายสินค้ าใหม่ทกุ ครัง้ ในรอบระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสินค้ าที่มีการสัง่ ซื ้อมี
คุณภาพและมีความเหมาะสมทางด้ านราคา เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ
2.3.2 การจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
(1)
กิจการที่เป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ
การประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญติโรงงาน พ.ศ. 2535 นัน้ ผู้ประกอบการโรงงานจะต้ องได้ รับอนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนประกอบกิจการ ซึ่งนอกจากใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวแล้ ว ผู้ประกอบ
กิจการแต่ละประเภทจะต้ องได้ รับใบอนุญาตตามกฎหมายฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบกิจการของบริ ษัทฯ ด้ วย
บริ ษัทฯ นอกจากจะได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแล้ ว บริ ษัทฯ ยังได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งกาหนดไว้ ทงสิ
ั ้ ้น 13 ประเภทกิจการหลัก โดยเจ้ าของหรื อ
ผู้ประกอบการกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพแต่ละประเภทต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่หน่วยงานราชการส่วนท้ องถิ่น
มีกาหนดไว้
บริ ษัทฯ ถือเป็ นกิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโลหะหรื อแร่ ซึ่ง หมายถึงสถานที่ หรื อโรงงานผลิตโลหะเป็ นภาชนะ
เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ หรื อเครื่ องใช้ ต่างๆ เช่น หม้ อ กระทะ ส้ อม มีด คีม เครื่ องยนต์ เครื่ องสูบน ้า จอบ เสียม เป็ นต้ น
อย่างไรก็ ตาม ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ เป็ นสถานประกอบการที่เป็ นได้ รับอนุญาตตามใบอนุญาตที่ได้ รับจากหน่วยงานปกครอง
ท้ อ งถิ่ น โดยใบอนุญาตต่อ อายุทุก 1 ปี และดาเนิน การช าระค่า ธรรมเนีย มอย่า งถูก ต้ อ งตามกฎหมาย ประกอบกับ การ
ดาเนินการควบคุมกิจการ การจัดสถานที่สาหรับประกอบกิจการ ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวด้ วยสุขลักษณะและมาตรการ
ด้ านสุขภาพ และหลักเกณฑ์อื่นๆที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัด ทาให้ ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ยังไม่เคยได้ รับข้ อร้ องเรี ยน หรื อการ
ฟ้ องร้ องใดๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริ ษัทฯ
(2)
ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมและการกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้
จากกระบวนการผลิตมอเตอร์ และเครื่ องสูบน ้า จะมีเหล็กซิลิคอนและเศษเหล็กขี ้กลึง เศษขีเ้ ตาอลูมิเนียมเหลือ
บางส่วนจากกระบวนการผลิต บริ ษัทฯ จะทาการเก็บรวบรวมเศษเหล็ก ที่เหลือจากการผลิตดังกล่าว เพื่อรวบรวมให้ ได้ ปริ มาณ
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มากจึงติดต่อให้ ผ้ รู ับซื ้อเศษเหล็กที่ได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทคัดแยกสิง่ ปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว มาขน
ออกจากโรงงานหลังจากมีการได้ ตกลงซื ้อขายแล้ ว โดยจะมีการจัดทาใบกากับการขนส่ง และการแจ้ งทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
เป็ นการแจ้ งข้ อมูลตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรื อวัสดุที่
ไม่ใช้ แล้ วจากโรงงานโดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ.2547
สาหรั บผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัท นอกจากเศษวัตถุดิบเหลือใช้ จากกระบวนการผลิตแล้ วนัน้
บริ ษัทฯ มีแผนกพ่นสีม อเตอร์ ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมบริ เวณใกล้ เคียงโรงงานได้ แต่อ ย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ
ดาเนินงานแผนกพ่นสีด้วยระบบม่านน ้า ซึง่ เป็ นระบบพ่นสีแบบเปี ยกอาศัยการไหลผ่านของม่านน ้า และละอองน ้าจากอ่างน ้า
เป็ นตัวจับละอองสีที่เหลือจากการพ่นสี นอกจากนี ้ ระบบการพ่นสีด้วยระบบม่านน ้ายังช่วยลดกลิ่นของสี ที่เกิดจากสารระเหย
เช่น ทินเนอร์ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับน ้าที่ใช้ ในการไหลเวียนของระบบม่านน ้า และน ้าเสียที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการจะ
ถูกกาจัดโดยเข้ าบ่อบาบัดน ้าเสียต่อไป
2.3.3

การจัดการด้ านความปลอดภัย
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญ ในด้ านความปลอดภัยของโรงงานซึ่งเป็ นที่ผลิตสินค้ าของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สามารถรองรั บ

เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทฯ รวมทังเหตุ
้ การณ์ที่อาจที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงาน ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ มีแนวทางการจัดการด้ านความปลอดภัย โดยการเตรี ยมพร้ อมในการป้องกันเหตุอคั คีภยั ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต แม้
บริ ษัทฯ ยังไม่เคยได้ รับความเสียหายจากอัคคีภยั ก็ตาม การประกันภัยดังกล่าวเป็ นการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ที่เกิด
จากไฟไหม้ ฟ้ าผ่า ภัยลมพายุ ภัยน ้าท่วม รวมทังภั
้ ยนัดหยุดงาน เป็ นต้ น การประกันภัยครอบคลุมสิ่งปลูกสร้ าง ตัวอาคาร
เฟอร์ นิเจอร์ สิ่งตกแต่ง สต็อกสินค้ า เครื่ องจักร และอุปกรณ์ อย่างไรก็ตาม นอกจากการทาประกันภัยเพื่อเพิ่มความคุ้มครอง
ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ ที่อาจเกิดความเสียหายแล้ วนัน้ บริ ษัทฯ ยังมีมาตรการการป้องกัน ด้ วยการจัดให้ มีระบบป้องกันอัคคีภยั
ในการนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ติดตังสั
้ ญญาเตือนอัคคีภยั สัญญาณบุกรุก และสัญญาณฉุกเฉิน เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยของ
ที่ตงโรงงานการผลิ
ั้
ตของบริ ษัทฯ อีกทางหนึง่
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