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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยสินค้ำประเภทมอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอำกำศ ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
หลักสำคัญสำหรับเครื่องปรับอำกำศ และเป็นผู้ผลิตมอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรมเพื่อใช้ในอุปกรณ์และเครื่องจักร
ภำคกำรเกษตรและอุปกรณ์ทั่วไป อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยเครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์สำหรับสระและสปำ
ซึ่งกำรผลิตและจำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำวจะอยู่ภำยใต้ตรำสินค้ำชื่อว่ำ "Pioneer Motor" นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังรับผลิตสินค้ำตำม
คำสั่ง หรือ Made to Order จำกผู้ว่ำจ้ำงอีกด้วย ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ มีนโยบำยอย่ำงต่อเนื่องในกำรพัฒนำสินค้ำให้มีควำม
หลำกหลำย รวมถึ งกำรพัฒ นำเทคโนโลยีกำรผลิตให้มี ประสิทธิ ภำพ เพื่ อให้สินค้ำ มีคุณภำพดีที่สุด โดยมีมำตรฐำนกำร
ตรวจสอบระดับสำกล ซึ่งได้รับจำกองค์กรชั้นนำ ทั้งมำตรฐำน CE (มำตรฐำนตำมข้อกำหนดด้ำนสุขภำพ ควำมปลอดภัย และ
กำรค้มครองสิ่งแวดล้อม ตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภำพยุโรป) และใบรับรองระบบกำรจัดกำรคุณภำพ
สำกล ISO 9001:2008 นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังได้รับรำงวัล Vendor Performance Award ซึ่งเป็นรำงวัลที่ลูกค้ำชั้นนำใน
ประเทศมอบให้ นอกเหนือจำกกำรที่บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัยของสินค้ำเป็นสำคัญแล้ว บริษัทฯ
ยังใส่ใจในด้ำนกำรให้บริกำร ทั้งกำรส่งมอบที่ตรงต่อเวลำ รวมทั้งกำรบริกำรหลังกำรขำย เพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้ตรงตำมที่ต้องกำร และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำ ทำให้บริษัทฯ ได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำ
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ำย สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้ดังนี้
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอำกำศ (Air Conditioner Motors)
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรม (Induction Motors)
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์สำหรับสระและสปำ (Submersible Pumps and Pool &
Spa Pump Motors) และส่วนประกอบมอเตอร์อื่น
กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ ำหน่ ำ ยโดยหลั ก คื อ กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม อเตอร์ ส ำหรั บ เครื่ อ งปรั บ อำกำศ รองลงมำ คื อ กลุ่ ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งสู บ น้ ำ ปั๊ ม หอยโข่ ง และมอเตอร์ ส ำหรั บ สระและสปำ และกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม อเตอร์ ก ำลั ง ส ำหรั บ
ภำคอุตสำหกรรม โดยในปี 2557 บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ตำมที่กล่ำว คิดเป็นสัดส่วน
โดยประมำณร้อยละ 50 และร้อยละ 35 และร้อยละ 15 ตำมลำดับ
สำหรับช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำ สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 5 ช่องทำง ดังนี้
1. กลุ่มลูกค้ำผู้ประกอบกำรผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำ (Electric Appliance Manufacturers)
2. กลุ่มลูกค้ำต่ำงประเทศ (International Customers)
3. กลุ่มร้ำนตัวแทนจำหน่ำย (Agents) และกลุ่มร้ำนค้ำส่ง (Dealers)
4. กลุ่มร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Retailers) และลูกค้ำรำยย่อยอื่นๆ (Customers)
5. กลุ่มร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Traders) และห้ำงสรรพสินค้ำ (Department Stores)
ในปี 2557 บริษัทฯ มีสัดส่วนกำรจำหน่ำยสินค้ำภำยในประเทศเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 75 และจำหน่ำยไปยัง
ต่ำงประเทศ คิดเป็นร้อยละ 25 นอกจำกลูกค้ำในประเทศที่เป็นกลุ่มลูกค้ำหลักของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังให้ควำมสำคัญต่อ
กำรส่งออกสินค้ำไปยังประเทศต่ำงๆ เพื่อเพิ่มโอกำสและศักยภำพในกำรแข่งขัน เพื่อก้ำวสู่กำรเป็นผู้นำในด้ำนกำรผลิตและ
ส่งออกผลิตภัณฑ์มอเตอร์ต่ำงๆ ได้ในอนำคต โดยที่ผ่ำนมำบริษัทฯ มีกำรส่งออกไปยังต่ำงประเทศทั่วโลก มำแล้วกว่ำ 20
ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ดูไบ อียิปต์ สำธำรณรัฐ เช็ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง อิหร่ำน มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ บังกลำเทศ ศรีลังกำ คูเวต
เวียดนำม สหรัฐอเมริกำ ปำกีสถำน สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สำธำรณรัฐคิวบำ บรูไน แอฟริกำใต้ เยอรมัน บำห์เรน
กำร์ต้ำ ปำนำมำ แทนซำเนีย กรีซ โปรตุเกส ตุรกี คอซอวอ และมอริเซียส เป็นต้น กำรส่งออกไปจำหน่ำยที่ต่ำงประเทศมี
หน้ำที่ 2 - 1
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แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำกตัวเลขในกำรส่งออกปี 2555, 2556 และ 2557 จะมียอดส่งออกคิดเป็น ร้อยละ 19.44, 22.10 และ
24.80 ตำมลำดับ ปรำกฏตำมแผนภำพแสดง โดยรำยละเอียดกำรส่งออกไปยังประเทศต่ำงๆ ตำมแผนภำพด้ำนล่ำง
แผนภาพแสดงการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ

ปัจจุบันภำพรวมตลำดมอเตอร์ สำมำรถจำแนกกลุ่มลูกค้ำตำมประเภทกำรใช้งำนมอเตอร์ที่แตกต่ำงกัน ทำให้ตลำด
มอเตอร์อ้ำงอิงกับตลำดของผลิตภัณฑ์ที่มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ โดยมอเตอร์ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญ ที่ถูกนำไปใช้งำน
ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่หลำกหลำย อำทิ เครื่องปรับอำกำศ พัดลมอุตสำหกรรม ปั๊มชัก ปั๊มลม เครื่องขูดมะพร้ำว เครื่องโม่ปูน
ฉำบ เครื่องบด เครื่องพ่นยำ ท่อพญำนำค เครื่องล้ำงผลมะนำว เครื่องโม่น้ำแข็ง เครื่องเป่ำ เครื่องมือเครื่องจักร และเครื่องมือ
เครื่องใช้ในครัวเรือน ซึ่งผลิตโดยผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ภำยในประเทศ รวมถึงมีกำรนำเข้ำจำกต่ำงประเทศในบำงส่วน
นอกจำกกำรผลิตมอเตอร์เพื่อใช้ในกำรประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำในประเทศแล้ว ผู้ประกอบกำรยังผลิตมอเตอร์เพือ่ กำร
ส่งออก โดย ในงวด 11 เดือน ปี 2556 ที่ผ่ำนมำ มีกำรส่งออกมอเตอร์คิดเป็นมูลค่ำประมำณ 911.98 ล้ำนเหรียญสหรัฐ (ที่มำ :
สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์) สินค้ำมอเตอร์ที่ส่งออก ได้แก่ มอเตอร์เล็ก (กำลังไม่เกิน 750 w) และมอเตอร์ใหญ่ (กำลังเกิน
750 w) ส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอำเซียน ยุโรป จีน สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น เป็นต้น
ผู้ บ ริ โ ภคตลำดมอเตอร์ นั้ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ บ ริ โ ภคขั้ น กลำง ที่ ซื้ อ มอเตอร์ เ พื่ อ ไปประกอบเป็ น เครื่ อ งมื อ หรื อ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ โดยสินค้ำที่ผู้บริโภคขั้นกลำงเลือกซื้อเพื่อไปประกอบต่อจะคำนึงถึงคุณภำพของผลิตภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในกำร
ผลิตเป็นสำคัญ แต่อย่ำงไรก็ตำม ภำพรวมกำรแข่งขันในภำคอุตสำหกรรมถือได้ว่ำมีกำรแข่งขันสูง เนื่องจำกในตลำดยังมีคู่แข่ง
จำกต่ำงประเทศที่มีต้นทุนต่ำ เช่น ประเทศจีน ที่ผลิตสินค้ำรำคำต่ำเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่ำงๆ แต่อย่ำงไรก็ตำม ปัจจัย
รำคำไม่ ได้เป็นปั จจัยหลัก ในกำรก ำหนดขีด ควำมสำมำรถในกำรแข่ งขันของบริษัทฯ เนื่องจำกลูกค้ำส่ วนใหญ่ยั งคงเน้ น
ควำมสำคัญของคุณภำพสินค้ำ และบริกำรมำกกว่ำปัจจัยทำงด้ำนรำคำ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทฯ ที่ตระหนักถึง
ด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัย เป็น สำคั ญ ท ำให้ ที่ผ่ำ นมำบริ ษัทฯ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ ำได้ ตรงตำม
วัตถุประสงค์ ส่งผลให้ได้รับกำรตอบรับจำกลูกค้ำเป็นอย่ำงดีตลอดมำ ทำให้ผู้บริโภคยังคงตัดสินใจเลือกสินค้ำของบริษัทฯ ที่มี
คุณภำพ และมีมำตรฐำน ถึงแม้ว่ำสินค้ำของบริษัทฯ จะมีรำคำจำหน่ำยที่สูงกว่ำผู้ผลิตต้นทุนต่ำ
หน้ำที่ 2 - 2
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โครงสร้างรายได้ของบริษัท
สำหรับโครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ 3 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ถึง 31 ธันวำคม 2557 และงวดสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนำคม 2558 บริษัทฯ มีโครงสร้ำงรำยได้ ดังนี้
โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์

ลบ.
220.25

%
55.98

ลบ.
230.36

%
ลบ.
48.82 228.39

%
44.66

3 เดือนแรก
ปี 2558
ลบ.
%
50.40 43.91

94.24

23.95

165.44

35.06 187.26

38.26

46.15

40.21

77.49

19.69

72.73

15.41

14.68

17.41

15.17

2.22
0.57
4.02
0.86
2.89
0.59
1.05
394.21 100.19 472.54 100.15 490.42 100.19 115.02
0.77
0.19
0.71
0.15
0.95
0.19
0.23
รวมรายได้จากการขายสุทธิ
393.44 100.00 471.83 100.00 489.47 100.00 114.78
1/
หมายเหตุ รำยได้จำกกำรขำยอื่นๆ ได้แก่ รำยได้จำกกำรขำยวัตถุดิบ รำยได้จำกกำรขำยแม่พิมพ์ และรำยได้จำกกำรขำยอื่น
เบ็ดเตล็ด
2/
รับคืนสินค้ำ เนื่องจำกสินค้ำบำงรำยกำรไม่ตรงตำมที่ลูกค้ำกำหนด
ส่วนลด เกิดจำกกำรที่ลูกค้ำสั่งซื้อสินค้ำตำมจำนวนที่กำหนดไว้ ทำให้ได้รับส่วนลดจำกกำรซื้อสินค้ำดังกล่ำว

0.92
100.21
0.21
100.00

รายได้จาการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
1. มอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอำกำศ
2. เครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์สำหรับ
สระและสปำ และส่วนประกอบมอเตอร์อื่น
3. มอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรม

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

71.87

4. รำยได้จำกกำรขำยอื่นๆ1/
รวมรายได้จากการขาย
หัก รับคืนสินค้ำ และส่วนลด2/

โครงสร้างรายได้แยกตามช่องทางการจัดจาหน่าย
รายได้จาการขายแยก
ช่องทางการจัดจาหน่าย
1.
2.
3.
4.

ปี 2555
ลบ.
144.37
76.49
128.78

%
36.69
19.44
32.73

ปี 2556
ลบ.
220.28
104.28
77.45

กลุ่มลูกค้ำผู้ประกอบกำรผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
กลุ่มลูกค้ำต่ำงประเทศ
กลุ่มร้ำนตัวแทนจำหน่ำย และกลุ่มร้ำนค้ำส่ง
กลุ่มร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย และลูกค้ำรำยย่อย
34.78
8.84 68.04
อื่นๆ
5. กลุ่มร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ และห้ำงสรรพสินค้ำ
9.79
2.49
2.48
รวมรายได้จากการขาย
394.21 100.19 472.54
1/
หัก รับคืนสินค้ำ และส่วนลด
0.77
0.19
0.71
รวมรายได้จากการขายสุทธิ
393.44 100.00 471.83
1/
หมายเหตุ : รับคืนสินค้ำ เนื่องจำกสินค้ำบำงรำยกำรไม่ตรงตำมที่ลูกค้ำกำหนด
ส่วนลด เกิดจำกกำรที่ลูกค้ำสั่งซื้อสินค้ำตำมจำนวนที่กำหนดไว้

หน้ำที่ 2 - 3

ปี 2557

%
ลบ.
46.69 217.55
22.10 121.41
16.42 106.71
14.42

42.37

%
44.45
24.80
21.80
8.66

3 เดือนแรก
ปี 2558
ลบ.
%
50.01 43.57
24.27 21.15
27.63 24.36
12.21

10.63

0.53
2.38
0.49
0.56
0.49
100.15 490.42 100.19 115.02 100.21
0.15
0.95
0.19
0.23
0.21
100.00 489.47 100.00 114.78 100.00

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ำยมอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอำกำศ
มอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรม เครื่องสูบน้ำ ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์สำหรับสระและสปำ ภำยใต้ตรำสินค้ำ "Pioneer
Motor" และกำรผลิตตำมคำสั่ง หรือ Made to order จำกผู้ว่ำจ้ำง จึงจัดจำหน่ำยทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ สินค้ำทุก
ประเภทของบริษัทฯ มีกระบวนกำรผลิตที่คล้ำยคลึงกัน ซึ่งมีหัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์หลัก คือ “
” มอเตอร์ถือเป็น
ส่วนประกอบหลัก ของเครื่ องจั กร และอุป กรณ์ ไฟฟ้ ำต่ ำ งๆ ที่ใ ช้ทั้ง ในภำคอุ ตสำหกรรม และภำคครั วเรื อน ซึ่งจะมีค วำม
หลำกหลำยขึ้นอยู่กับประเภทกำรใช้งำน ดังนั้น จึงต้องเลือกใช้อย่ำงเหมำะสมและถูกต้องเพื่อที่จะได้รับประสิทธิภำพที่สูงสุด
มอเตอร์ (Motor)
มอเตอร์ (Motor) ถือเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ที่ผลิตและจำหน่ำยให้ลูกค้ำ จัดเป็นเครื่องกลไฟฟ้ำชนิดหนึ่งที่
เปลี่ยนพลังงำนไฟฟ้ำเป็นพลังงำนกล ถูกนำไปใช้งำนร่วมกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เครื่องมือไฟฟ้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ โดยใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำสร้ำงแม่เหล็กไฟฟ้ำทำให้แกนมอเตอร์หมุน ทำให้เกิดพลังงำนกล ส่วนประกอบหลักสำคัญของมอเตอร์มี 2 ส่วนคือ
สเตเตอร์ (Stator) เป็นโครงภำยนอกซึ่งมีรูปร่ำงเป็นทรงกระบอกกลวง และมีขดลวดทองแดงพันอยู่ในรอบด้ำนในสเตเตอร์ เมื่อ
กระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนทองแดงเข้ำไปในสเตเตอร์จะทำให้เกิดสนำมแม่เหล็กหมุนอยู่ในช่องอำกำศรอบๆ แกนหมุน ซึ่งหน้ำที่
หลักเป็นตัวกำเนิดสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ และรวมยึดส่วนประกอบอื่นๆให้แข็งแรง ส่วนที่ 2 คือ โรเตอร์ (Rotor) เป็นแกนเหล็ก
ทรงกระบอกหรือแกนหมุนที่ มีตัวนำอลูมิเนียมอยู่ในช่องสเตเตอร์ เมื่อเกิดกระแสแม่เหล็กในตัวสเตเตอร์ จะทำให้เกิดกำร
เหนี่ยวนำทำงแม่เหล็กไฟฟ้ำแกนเหล็กโรเตอร์หมุน ก่อให้เกิดกำลังกลและทำให้มอเตอร์ทำงำนได้

รูปภำพส่วนประกอบของมอเตอร์
นอกจำกมอเตอร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยั งมีผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสูบน้ำและปั๊มน้ำ
สำเหตุที่บริษัทฯ เลือกผลิตเครื่องสูบน้ำและปั๊มน้ำเพิ่มเติมจำกกำรผลิตมอเตอร์ เนื่องจำกกำรผลิตเครื่องสูบน้ำและปั๊มน้ำ มี
กระบวนกำรผลิตที่ไม่แตกต่ำงจำกกำรผลิตมอเตอร์มำกนัก เพรำะต้องใช้มอเตอร์เป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องสูบน้ำและ
ปั๊มน้ำ
เครื่องสูบนา และปั๊มนา
เครื่องสูบน้ำ และปั๊มน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์สำหรับส่งน้ำหรือถ่ำยเทของเหลวจำกที่หนึ่งไปยังอีกที่ หนึ่ง ซึ่ง
ช่วยเพิ่มแรงดันของน้ำและส่งน้ำไปยังอีกที่หนึ่ง ปัจจุบันมีกำรจัดแบ่งประเภทของปั๊มน้ำหลำยรูปแบบ และมีกำรเรียกชื่อ
แตกต่ำงกันออกไปมำกมำย จึงมีกำรจัดหมวดหมู่ออกได้เป็น 2 แบบคือ แยกตำมลักษณะกำรเพิ่มพลังงำนให้แก่ของเหลว หรือ
กำรไหลของของเหลวในปั๊ม และแยกตำมลักษณะกำรขับดันของเหลวในปั๊ม
หน้ำที่ 2 - 4

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

จำกข้อมูลกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นนั้น สำมำรถจำแนกกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็น
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ำยได้ 3 กลุ่ม ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์สาหรับเครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner Motors)
เครื่องปรับอำกำศ คือ เครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำนที่นำไปใช้ปรับสภำวะอำกำศให้คงที่ และปรับอุณหภูมิในที่อยู่อำศัย
เพื่อให้คนสำมำรถอำศัยอยู่ได้ ไม่ร้อนจนเกินไปหรือเย็นจนเกินไป เครื่องปรับอำกำศ 1 ชุดประกอบไปด้วย 2 เครื่องใหญ่คือ
คอนเดนซิ่ง ยูนิต (Condensing unit) เป็นระบบเครื่องทำควำมเย็น ที่เรียกกันว่ำ “คอยล์ ร้อน” หรือ “Outdoor unit” ลักษณะ
เป็นตู้เครื่องที่ตั้งอยู่ภำยนอกของอำคำร ทำหน้ำที่ระบำยควำมร้อน ซึ่งภำยในเครื่องประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ แผงคอยล์
ร้อน ชุดมอเตอร์พัดลม และน้ำยำแอร์ทำหน้ำที่เป็นสำรขับเคลื่อนควำมเย็นในระบบคอมเพรสเซอร์แอร์ อีกหนึ่งส่วนประกอบ
คือ แฟนคอยล์ ยูนิต (Fan coil unit) อีกชื่อหนึ่งคือ “คอยล์เย็น” หรือ “Indoor unit” ลักษณะเป็นรูปแบบเครื่องปรับอำกำศที่ติด
อยู่ภำยในห้องหรือตัวอำคำร ทำหน้ำที่ดูดซับควำมร้อนภำยในห้องและให้ลมเย็นออกมำ ส่วนประกอบหลักเป็น แผงคอยล์เย็น
และชุดมอเตอร์พัดลม
มอเตอร์นั้นเป็นส่วนประกอบหนึ่งภำยในเครื่องปรับอำกำศซึ่งอยู่ทั้งในแฟนคอยล์ ยูนิต และคอนเดนซิ่ง ยูนิต ซึ่ง
เครื่องทั้งสองนั้นจะต้องใช้มอเตอร์ในกำรหมุนใบพัดทำให้เกิดแรงลมไปยังแผงท่อทำควำมเย็น ของแฟนคอยล์ยูนิต แล้วส่งลม
เย็นออกมำยังภำยในห้อง หรือ หมุนใบพัดทำให้เกิดแรงลมไปยังแผงท่อควำมร้อนของคอนเดนซิ่งยูนิต แล้วส่งลมร้อนออกไปใน
อำกำศนอกอำคำรต่อไป เครื่องปรับอำกำศจะมีหลำกหลำยขนำดและรูปแบบ จึงทำให้มีกำรผลิตและออกแบบมอเตอร์ ที่
หลำกหลำยเช่นกัน เพื่อที่จะสำมำรถนำไปใช้ได้อย่ำงเหมำะสมตำมขนำดและรูปแบบของเครื่องปรับอำกำศนั้นๆ
ภาพตัวอย่างมอเตอร์เครื่องปรับอากาศ
ซีรีย์ 52

คำอธิบำยรูปภำพ
มอเตอร์ระบำยลมเย็น หรือ คอยล์เย็น (Fan
Coil) สำหรับเครื่องปรับอำกำศ แบบติดผนัง
(Wall Type) ส่วนที่อยู่ภำยในห้องหรืออำคำร
โครงสร้ ำ งเป็ น แบบปิ ดทึ บ ระบบไฟ 1เฟส
220-240โวลท์ 50 เฮิทซ์ (ระบบไฟ ระดับ
ควำมเร็ว ตำมควำมต้องกำรลูกค้ำ)

ซีรีย์ 62

คำอธิบำยรูปภำพ
มอเตอร์สำหรับงำน ม่ำนลม (Air Curtain)
ติดตั้งตำมประตูทำงเข้ำออกกันลมเย็นจำก
เครื่ อ งปรั บ อำกำศออกมำภำยนอกอำคำร
โครงสร้ำงมีทั้งแบบโปร่งและปิดทึบ ระบบไฟ
1เฟส 220 – 240โวลท์ 50/60เฮิรตซ์ (ระบบ
ไฟ ระดับควำมเร็ว ตำมควำมต้องกำรลูกค้ำ)

หน้ำที่ 2 - 5

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ซีรีย์ 74

คำอธิบำยรูปภำพ
มอเตอร์ ร ะบำยลมร้ อ น หรื อ คอยล์ ร้ อ น
(Condensing coil) แ บ บ แ ก น ข้ ำ ง เ ดี ย ว
ส ำหรั บ เครื่ อ งปรั บ อำกำศขนำดกลำง
โครงสร้ำงมีทั้งแบบโปร่งและปิดทึบ ระบบไฟ
1เฟส 220-240โวลท์ 50/60เฮิรตซ์ (ระบบไฟ
ระดับควำมเร็ว ตำมควำมต้องกำรลูกค้ำ)

ซีรีย์ 85

คำอธิบำยรูปภำพ
มอเตอร์ระบำยลมเย็น หรือ คอยล์เย็น (Fan
coil) และ ระบำยลมร้อน หรือ คอยล์ร้อ น
(Condensing coil) มีทั้งแบบแกนข้ำงเดียว
และแกนสองข้ำง สำหรับเครื่องปรับอำกำศ
ขนำดกลำงและขนำดใหญ่ โครงสร้ ำ งมี ทั้ ง
แบบโปร่ ง และปิ ด ทึ บ ระบบไฟ 1เฟส 220240โวลท์ 50/60เฮิรตซ์ 3เฟส 220/380โวลท์
50/60เฮิรตซ์ (ระบบไฟ ระดับควำมเร็ว ตำม
ควำมต้องกำรลูกค้ำ)

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรม (Induction Motors)
มอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรม ลูกค้ำของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ จะซื้อไปเพื่อใช้ในงำนกำรเกษตร เนื่องจำก
เครื่ อ งจั ก รกำรเกษตรส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ ม อเตอร์ เ หนี่ ย วน ำเป็ น ส่ ว นประกอบในกำรท ำเครื่ อ งจั ก รกำรเกษตร อำทิ พั ด ลม
อุตสำหกรรม ปั๊มชัก ถังลม และเครื่องขูดมะพร้ำว เป็นต้น
มอเตอร์ประเภทเหนี่ยวนำ หรือทีเ่ รียกว่ำ มอเตอร์เหนี่ยวนำหลำยเฟส (Poly Phase Induction Motor) มีหลำกหลำย
ชนิด โดยชนิดที่พบเห็นบ่อยมำกที่สุดคือชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟส มอเตอร์เหนี่ยวนำส่วนใหญ่จะเอำไว้ใช้งำนทั่วไปใน
โรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งมอเตอร์ 1 เฟสเป็นมอเตอร์ที่มีรำคำประหยัด ประสิทธิภำพสูง สำมำรถปรับใช้กั บเครื่องจักรและ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำได้หลำยประเภท แรงสั่นสะเทือนต่ำ ทำให้บริษัทฯ ผลิตมอเตอร์ประเภท 1 เฟสมำกกว่ำ 3 เฟส เพื่อให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนได้อย่ำงกว้ำงขวำง อย่ำงไรก็ตำม กำรเลือกซื้อมอเตอร์เหนี่ยวนำของลูกค้ำแต่ละรำยนั้น
จะขึ้ น อยู่ กั บ ขนำดของเครื่ อ งจั ก รและชนิ ด ที่ น ำไปใช้ ง ำน ท ำให้ ใ นกำรผลิ ต มอเตอร์ จ ะค ำนึ ง ถึ ง ควำมเหมำะสมแต่ ล ะ
วัตถุประสงค์กำรใช้งำนเป็นปัจจัยหลัก เป็นผลให้กำรผลิตแต่ละรุ่นมีควำมแตกต่ำงกันทั้งประเภทและกำลังของเครื่องมอเตอร์
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ภาพตัวอย่างการนามอเตอร์กาลังไปใช้งาน

พัดลมอุตสาหกรรม

พัดลมแบบติดผนัง /แบบขาตัง้ 3 ขา

พัดลมฟาร์ม

ถังลม

ปั๊มชัก

เครื่องขูดมะพร้าว

เครื่องโม่ปนู ฉาบ

เครื่องบด

เครื่องพ่นยา

ท่อพญานาค

เครื่องล้างผลมะนาว

เครื่องโม่นาแข็
้ ง

หน้ำที่ 2 - 7

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ภาพตัวอย่างมอเตอร์กาลังสาหรับภาคอุตสาหกรรม
มอเตอร์กาลังแบบเฟสเดียว (Single Phase)
เฟสเดียว (Single Phase) – (1/4 HP, 1/3 HP)

คำอธิบำยรูปภำพ
มอเตอร์ ส ำหรั บ พั ด ลมอุ ต สำหกรรม
ขนำดเล็ก ถัง ลมขนำดเล็ก ปั้ม น้ ำแบบ
ลู ก สู บ (ปั้ ม ชั ก) เครื่ อ ง ขู ด มะพร้ ำ ว
เครื่ อ งจั ก รกำรเกษตรขนำดเล็ ก ฯลฯ
ระบบไฟ 1เฟส 220โวลท์ 50/60 เฮิทซ์
กำลังมอเตอร์ 1/4, 1/3 แรงม้ำ

มอเตอร์กาลังแบบสามเฟส (Three Phase)
3 เฟส (3 Phase) – (1 HP, 2 HP, 3HP)

คำอธิบำยรูปภำพ
มอเตอร์ ส ำหรั บ เครื่ อ งจั ก รกำรเกษตร
ขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่, ถังลมขนำด
กลำงถึงขนำดใหญ่ , เครื่องสูบน้ำ(ท่อ
พญำนำค), เครื่ อ งขับ สำยพำน ฯลฯ
ระบบไฟ 3เฟส 220/380โวลท์ 50/60
เฮิทซ์ กำลังมอเตอร์ 1, 2, 3 แรงม้ำ

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้า ปั๊มหอยโข่ง และมอเตอร์สาหรับสระและสปา (Submersible Pumps and
Pool & Spa Pump Motors)
เครื่องสูบน้ำและปั๊มน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งผ่ำนพลังงำนจำกแหล่งต้นกำเนิดไปยังของเหลว เพื่อทำให้ของเหลว
เคลื่อนที่จำกตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งที่สูงกว่ำหรือในระยะทำงที่ไกลออกไป ปัจจุบันมีกำรใช้เครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำ เพื่อ
ทุ่นแรงในกำรจัดส่งน้ำสำหรับกำรบริโภค กำรเกษตร คมนำคม อุตสำหกรรม ตลอดจนกำรบำบัดน้ำเสีย เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคในเรื่องของควำมสะดวกสบำยมำกขึ้น
เครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำ มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ มอเตอร์ (Motor) หัวเรือนปั๊ม (Pump head) ชุดจ่ำยอำกำศเสริม (Air
charger) ถังแรงดัน (Pressure tank) และสวิตซ์แรงดัน (Pressure switch) โดยมีรำยละเอียดตำมรูปประกอบด้ำนล่ำง

รูปภาพส่วนประกอบของปั๊มน้า
หน้ำที่ 2 - 8
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เครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำ จะมีมอเตอร์ (Motor) เป็นส่วนประกอบสำคัญ ที่ทำหน้ำที่ในกำรเพิ่มกำลังกำรขับประสิทธิภำพ
ของปั๊มน้ำ และในมอเตอร์เองก็จะมีชิ้นส่วนสำคัญภำยในตัวมอเตอร์ เพื่อทำหน้ำที่ป้องกันอุณหภูมิขณะทำงำนมอเตอร์ไม่ให้
ร้อนเกินไปเพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้ เมื่ออุณหภูมิเย็นลง มอเตอร์กจ็ ะสำมำรถทำงำนได้อีกครั้ง
เครื่องสูบน้ำและปั๊มน้ำที่บริษัทฯ ผลิตสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ปั๊มสำหรับลดระดับน้ำ (Dewatering)
และปั๊มสำหรับระบำยน้ำเสีย (Sewage) ซึ่งมีรำยละเอียดของปั๊มแต่ละชนิด ดังนี้
ภาพตัวอย่างปัม๊ นา (ปั๊มชนิดจุม่ ) (Submersible Pumps)
ปั๊มสาหรับลดระดับนา (Dewatering)
สำหรับลดระดับนำ (Dewatering) – โมเดล PM-100

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

คำอธิบำยรูปภำพ
ปั้มสำหรับสูบน้ำที่มีสำรแขวนลอยน้อย
สำหรับบ่อขนำดเล็ก, ตู้ปลำ, บ่อระบำย
น้ำขนำดเล็ก หรืองำนเกษตรทั่วไป ฯลฯ
โครงสร้ำงเป็น พลำสติก ท่อทำงน้ำออก
ขนำด 3/4นิ้ว, 1นิ้ว ระบบไฟ 1เฟส 220
โวลท์ 50เฮิรตซ์ กำลังไฟ 100วัตต์

คำอธิบำยรูปภำพ
ปั้มสำหรับสูบน้ำที่มีส ำรแขวนลอยปำน
กลำง สำหรับบ่อขนำดกลำง บ่อระบำย
น้ำสิ่งปฏิกูลขนำดกลำงฯลฯ โครงสร้ำง
เป็นเหล็กหล่อ ท่อทำงน้ำออกขนำด 2นิ้ว
ระบบไฟ 3เฟส 380โวลท์ 50เฮิ ร ตซ์
กำลังไฟ 750วัตต์

ปัม๊ หอยโข่ง– โมเดล PMC-22 (Brass) , PMC-22(Sus)

คำอธิบำยรูปภำพ
ปั้มสำหรับงำนเกษตรทั่วไป ส่งไปยังพื้นที่
ไกลๆได้ หรือ ใช้กับหัวพ่นน้ำสปริงเกอร์
ส ำหรั บ แปลงผั ก หรื อ พื้ น ที่ ที่ มี บ ริ เ วณ
กว้ำงๆ ฯลฯ โครงสร้ำงเป็น อลูมิเนียม/
เหล็กหล่อ ใบพัดทองเหลือง, สแตนเลส
ท่ อ ทำงน้ ำ เข้ ำ /ออก ขนำด 1นิ้ ว /1นิ้ ว
ระบบไฟ 1เฟส 220โวลท์ 50เฮิรตซ์
กำลังไฟ 400วัตต์
หน้ำที่ 2 - 9
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ปัม๊ หอยโข่ง – โมเดล PMC-205 (Brass)

คำอธิบำยรูปภำพ
ปั้มสำหรับงำนเกษตรทั่วไป ส่งไปยังพื้นที่
ไกลๆได้ หรือ ใช้กับหัวพ่นน้ำสปริงเกอร์
ส ำหรั บ แปลงผั ก หรื อ พื้ น ที่ ที่ มี บ ริ เ วณ
กว้ำงๆ ฯลฯ โครงสร้ำงเป็น อลูมิเนียม/
เหล็กหล่อ ใบพัดทองเหลือง ท่อทำงน้ำ
เข้ำ/ออก ขนำด 2นิ้ว/2นิ้ว ระบบไฟ 1
เฟส 220โวลท์ 50เฮิรตซ์ กำลังไฟ 1500
วัตต์

มอเตอร์สาหรับสระและสปา (Pool&Spa Pump Motors)
สระว่ำยน้ำและระบบสปำ นั้นต้องมีปั๊มน้ำเพื่อหมุนวนน้ำภำยใน และกรองน้ำในสระว่ำยน้ำ โดยปั๊มน้ำต้องมี ควำม
เหมำะสำหรับกำรใช้งำนระบบกรองหมุนเวียนสระว่ำยน้ำ ส่วนในระบบอ่ำงสปำ จะมีรูปแบบและกำรใช้งำนที่แตกต่ำงกันกับ
ปั๊มสำหรับลดระดับน้ำ และปั๊มสำหรับระบำยของเสีย โดยมีมอเตอร์ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้
ผลิตและจำหน่ำยมอเตอร์ดังกล่ำว ให้กับแก่กลุ่มลูกค้ำในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และมำเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชำกรมี
สระว่ำยน้ำมำกเป็นอันดับต้นๆของโลก สำหรับตัวอย่ำงมอเตอร์สำหรับสระและสปำที่บริษัทฯ ผลิตมีดังต่อไปนี้
ภาพตัวอย่างมอเตอร์สาหรับสระและสปา (Pool & Spa Pump Motors)
ซีรีย์ 72

ภาพตัวอย่างมอเตอร์สาหรับปั้มนาอัตโนมัติ
ซีรี่ย์ 72 (220V)

หน้ำที่ 2 - 10

คำอธิบำยรูปภำพ
มอ เต อร์ ส ำ หรั บ สระ น้ ำ แ ละ
สระสปำ มี ห น้ ำ แปลนปั้ ม แบบ
มำตรำฐำน(ขนำดเล็ ก ) และหน้ ำ
แปลนปั้มแบบพิเศษ (ขนำดใหญ่)
ระบบไฟ 1 เฟส 240โวลท์ 50 เฮิทซ์
ขนำด 550, 750วัตต์

คำอธิบำยรูปภำพ
มอเตอร์ ส ำหรั บ ติ ด ตั้ ง ร่ ว มกั บ ปั้ ม
น้ำอัตโตมัติ ใช้สูบน้ำจำกถังหรือบ่อ
พั ก น้ ำตำมที่ พั ก อำศั ย เช่ น บ้ ำ น
ขนำดใหญ่ หอพักที่จำนวนห้องพัก
หลำยห้อง อำคำรสำนักงำนขนำด
2 ชั้ น ฯ ล ฯ โ ค ร ง ส ร้ ำ ง เ ป็ น
อลูมิเนียม ระบบไฟ 1เฟส 220
โวลท์ 50เฮิรตซ์ กำลังไฟ 200 วัตต์

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

2.2
2.2.1

การตลาดและการแข่งขัน
กลุ่มลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
สิน ค้ ำ ประเภทมอเตอร์ แ ละเครื่อ งสู บ น้ ำมี ห ลำกหลำยประเภท ซึ่ ง มี ส่ว นประกอบที่ สำคั ญ คื อ มอเตอร์ ดั ง นั้ น
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ จึงเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ ที่มีจำหน่ำยกันมำเป็นระยะเวลำนำน และมี
พัฒนำกำรเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอบสนองควำมสะดวกสบำยในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคทั้งในส่วนของภำคครัวเรือน
และภำคอุตสำหกรรม
กลุ่มลูกค้ำของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 5 ช่องทำง ในกำรจำหน่ำยสินค้ำของบริษัทในปี 2557 มีสัดส่วนกำร
จำหน่ำยยังกลุ่มลูกค้ำแต่ละช่องทำง ดังนี้ กลุ่มลูกค้ำผู้ประกอบกำรผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำ (Electronic manufacturers) ร้อย
ละ 44.45 ของรำยได้จำกกำรขำยแยกตำมช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยทั้งหมด รองลงมำคือ กลุ่มลูกค้ำต่ำงประเทศ (International
Customers) ร้อยละ 24.80 อันดับสำมคือกลุ่มร้ำนตัวแทนจำหน่ำย (Agents) และกลุ่มร้ำนค้ำส่ง (Dealers) ร้อยละ 21.80
อันดับสี่คือ กลุ่มร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Retailers) และลูกค้ำรำยย่อยอื่นๆ (Customers) ร้อยละ 8.66 และอันดับสุดท้ำย คือ
กลุ่มร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Traders) และห้ำงสรรพสินค้ำ (Department Stores) ร้อยละ 0.49
รำยละเอียดในแต่ละช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย ดังนี้
1. กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electric Appliance Manufacturers)
ลูกค้ำผู้ประกอบกำรผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำ (Electric Appliance manufacturers) ซึ่งลูกค้ำทั้งหมดในกลุ่ม
นี้เป็นลูกค้ำที่บริษัทฯ จะผลิตตำมคำสั่งจ้ำงผลิต ให้กับแบรนด์หรือตรำสินค้ำต่ำงๆ (OEM) ภำยใต้รูปแบบที่ลูกค้ำ
ต้องกำร โดยลูกค้ำสำมำรถนำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น นำไปจำหน่ำยภำยใต้ตรำสินค้ำหรือแบรนด์ของลูกค้ำได้
ทันที หรือสำมำรถนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของลูกค้ำได้เช่นเดียวกัน เนื่องจำกบริษัทฯ มีควำม
พร้อมและมีควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิตมอเตอร์ ทำให้สินค้ำที่ผลิตออกมำมีคุณภำพ และได้รับควำมไว้วำงใจจำก
ลูกค้ำกลุ่มนี้เป็นจำนวนมำก ส่งผลให้รำยได้ส่วนใหญ่ในปี 2557 ของบริษัทฯ เมื่อแยกรำยได้จำกกำรขำยแยกตำม
ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยแล้ว มีรำยได้มำจำกลูกค้ำกลุ่มนี้เป็นหลัก หรือคิดเป็นร้อยละ 44.45 ของรำยได้จำกกำรขำย
สุทธิ
ที่ผ่ำนมำ กลุ่มลูกค้ำทีบ่ ริษัทฯ ผลิตตำมคำสั่งจ้ำงผลิตส่วนใหญ่ เป็นลูกค้ำที่ต้องกำรมอเตอร์สำเร็จรูปเพื่อ
เป็นชิ้นส่วนในกำรประกอบเครื่องปรับอำกำศ ปั๊มน้ำที่ใช้ภำยในบ้ำน และนำไปจำหน่ำยภำยใต้แบรนด์หรือตรำสินค้ำ
ของผูผ้ ลิตหรือประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้ำนั้นๆ
ตัวอย่างกลุ่มลูกค้า OEM ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
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2. กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ (International Customers)
กลุ่มลูกค้ำต่ำงประเทศ (International Customers) เป็นกลุ่มลูกค้ำที่บริษัทฯ ผลิตสินค้ำเพื่อกำรส่งออกไป
จำหน่ ำ ยยั ง ประเทศต่ำ งๆ เป็น กำรผลิ ต ทั้ง ภำยใต้ ต รำสิ น ค้ำ ของลู กค้ ำ (OEM) และจ ำหน่ ำ ยภำยใต้ ตรำสิน ค้ ำ
Pioneer Motor ด้ ว ย สิ น ค้ ำ ที่ บ ริ ษั ท ฯ จ ำหน่ ำ ยไปยั ง ต่ ำ งประเทศส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สิ น ค้ ำ ประเภทมอเตอร์
เครื่องปรับอำกำศ และมอเตอร์สำหรับสระและสปำ ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ มีกำรส่งออกไปยังต่ำงประเทศทั่วโลก มำแล้ว
กว่ ำ 20 ประเทศ ได้ แ ก่ ออสเตรเลี ย ดู ไบ อี ยิ ป ต์ สำธำรณรั ฐ เช็ ก ญี่ ปุ่ น ฮ่ อ งกง อิ ห ร่ ำ น มำเลเซี ย ฟิ ลิป ปิ น ส์
บังกลำเทศ ศรีลังกำ คูเวต เวียดนำม สหรัฐอเมริกำ ปำกีสถำน สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ เนเธอร์แลนด์ สำธำรณรัฐคิวบำ
บรูไน แอฟริกำใต้ เยอรมัน บำห์เรน กำร์ต้ำ ปำนำมำ แทนซำเนีย กรีซ โปรตุเกส ตุรกี คอซอวอ และมอริเซียส เป็นต้น
โดยเฉพำะออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศลูกค้ำรำยใหญ่ ที่บริษัทฯ ส่งออกมอเตอร์ที่ใช้สำหรับเครื่องปรับอำกำศและ
มอเตอร์สำหรับสปำมำกที่สุด
บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นกำรส่งออกสินค้ำไปยังต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกตลำดต่ำงประเทศยัง
สำมำรถขยำยตัวขึ้นได้เพิ่มขึ้นในอนำคต จำกควำมต้องกำรสินค้ำจำกต่ำงประเทศที่มำกขึ้น ประกอบกับกำรที่บริษัท
ฯ ได้รับควำมเชื่อมั่นในมำตรฐำนกำรผลิตที่มีมำตรฐำนสำกล และเป็นสินค้ำผลิตที่มีคุณภำพ ส่งผลให้บริษัทฯ มี
ศักยภำพในกำรขยำยตลำดเพื่อกำรส่งออกมำกขึ้นได้
ปัจจุบันกำรส่งออกสินค้ำไปยั งต่ำงประเทศ เป็นหนึ่งในรำยได้หลักสำคัญของบริษัทฯ และมีแนวโน้มที่จะ
เติบโตเพิ่มมำกขึ้น ดังจะเห็นได้จำกรำยได้ในปี 2555 – 2557 บริษัทฯ มีรำยได้ส่งออกคิดเป็นร้อยละ 19.44, 22.10
และ 24.80 ตำมลำดับ หรือคิดเป็นมูลค่ำ 76.49 ล้ำนบำท 104.28 ล้ำนบำท และ 121.41 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ตัวอย่างกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ

3. กลุ่มร้านตัวแทนจาหน่าย (Agents) และกลุ่มร้านค้าส่ง (Dealers)
ลูกค้ำกลุ่มร้ำนตัวแทนจำหน่ำย (Agents) เป็นลูกค้ำที่มีกำรสั่งซื้อสินค้ำจำกบริษัทฯ ในปริมำณกำรสั่งซื้อ
ครั้งละมำกๆ เพื่อที่จะให้มีอำนำจในกำรเจรจำต่อรองทำงกำรค้ำ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มลูกค้ำเหล่ำนี้ซื้อสินค้ำได้รำคำที่
พึงพอใจ หรือได้รับเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่ดีกว่ำ แล้วนำไปจำหน่ำยให้กับร้ำนค้ำส่ง หรือร้ำนค้ำปลีกรำยย่อยอีกต่อหนึ่ง
ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จำกลูกค้ำกลุ่มนี้อย่ำงมำก เนื่องจำกลูกค้ำกลุ่มนี้จะมีหลำยช่องทำงในกำรจำหน่ำย
สินค้ำไปยังผู้บริโภคที่หลำกหลำย ทำให้สำมำรถกระจำยสินค้ำไปยังผู้บริโภคได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ลูกค้ำกลุ่มร้ำนค้ำส่ง (Dealers) จะเป็นกลุ่มลูกค้ำที่มีควำมคล้ำยคลึงกับลูกค้ำกลุ่มร้ำนตัวแทนจำหน่ำย
(Agents) เนื่องจำกมีวิธีกำรสั่งซื้อสินค้ำจำกบริษัทฯ ในจำนวนครั้งละมำกๆ เหมือนกัน แต่ลูกค้ำกลุ่มร้ำนค้ำส่ง
(Dealers) จะมีปริมำณกำรสั่งซื้อที่น้อยกว่ำเมื่อเทียบกับลูกค้ำกลุ่มร้ำนตัวแทนจำหน่ำย (Agents) โดยลูกค้ำกลุ่ม
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ร้ำนค้ำส่ง (Dealers) จะซื้อสินค้ำจำกบริษัทฯ แล้วนำไปจำหน่ำยให้กับร้ำนค้ำปลีกรำยย่อยต่อไป กลุ่มลูกค้ำกลุ่มนี้
จะมีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำไปยังผู้บริโภครำยย่อย เช่น ร้ำนค้ำปลีกทั่วไป เป็นต้น
สินค้ำที่บริษัทฯ จำหน่ำยให้กับกลุ่มร้ำนค้ำตัวแทนจำหน่ำย(Agents) และกลุ่มร้ำนค้ำส่ง (Dealers) เป็น
สินค้ำประเภทมอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรม และเครื่องสูบน้ำภำยใต้ตรำสินค้ำ Pioneer Motor เป็นส่วน
ใหญ่
4. กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย (Retailers) และลูกค้ารายย่อยอื่นๆ (Customers)
กลุ่ ม ร้ ำ นค้ ำ ปลี ก รำยย่ อ ย (Retailers) เป็ น กลุ่ ม ลู ก ค้ ำ ที่ มี ห ลำกหลำยรู ป แบบ แต่ ส่ ว นใหญ่ มี ลัก ษณะ
คล้ำยคลึงกันคือ กลุ่มร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Retailers) จะซื้อสินค้ำในปริมำณไม่มำก ลูกค้ำแต่ละรำยมีวัตถุประสงค์
ในกำรซื้อที่แตกต่ำงกันออกไป โดยสำมำรถจำแนก ได้ดังนี้
4.1 ร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย เป็นกลุ่มลูกค้ำที่สั่งซื้อสินค้ำเพื่อไปจำหน่ำยแก่ผู้บริโภคขั้นสุดท้ำยต่อไป บริษัททั่วไป
เป็นกลุ่มลูกค้ำที่สั่งซื้อในจำนวนครั้งละไม่มำก แต่เป็นกำรสั่งซื้อเพื่อทดแทนกำรขำดแคลนของวัตถุดิบที่
เป็นชิ้นส่วนประกอบในกำรผลิตสินค้ำของบริษัทนั้นๆ
4.2 กลุ่มลูกค้ำรำยย่อยทั่วไป เป็ นกลุ่มลูกค้ำที่ ซื้ อสินค้ำจำกบริ ษัทฯ เพื่อ ใช้เ ป็นอะไหล่สำหรับซ่อมเปลี่ย น
เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ชำรุด อำทิ นำมอเตอร์เครื่องปรับอำกำศไปเปลี่ยนในเครื่องปรับอำกำศ เป็นต้น
สินค้ำที่บริษัทฯ จำหน่ำยให้กับกลุ่มลูกค้ำ กลุ่มร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Retailers) และลูกค้ำรำยย่อยอื่นๆ
(Customers) เป็นสินค้ำประเภทมอเตอร์เครื่องปรับอำกำศ มอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรม และเครื่องสูบน้ำ
ภำยใต้ตรำสินค้ำ Pioneer Motor เป็นส่วนใหญ่
5. กลุ่มร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Traders) และห้างสรรพสินค้า (Department Stores)
ลูกค้ำกลุ่มร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Traders) และห้ำงสรรพสินค้ำ (Department Stores) เป็น
ร้ำนค้ำที่มีรูปแบบกำรค้ำที่มีกำรจัดจำหน่ ำยเป็นระบบกำรจัดกำร มีกำรนำเสนอสินค้ำที่มีควำมหลำกหลำยเพื่อให้
ควำมสะดวกสบำยต่อลูกค้ำ กลุ่มร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่จะมีกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคในทุกพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ และห้ำงสรรพสินค้ำ ส่วนใหญ่ได้มีกำรนำเทคโนโลยีมำ
เป็นตัวกลำงในกำรสื่อสำร เพื่อช่วยในกำรเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลูกค้ำ กับกลุ่มร้ำนค้ำปลีก ดังนั้น เพื่อให้
สินค้ำของบริษัทฯ มีช่องทำงจำหน่ำยให้กับ ลูกค้ำได้อย่ำงครอบคลุม บริษัทฯ จึงได้ให้ควำมสำคัญกับกลุ่มลูกค้ ำ
ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ เป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกมีแนวโน้มกำรขยำยตัวสูงกว่ำห้ำงสรรพสินค้ำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทำงใน
กำรกระจำยสินค้ำไปยังลูกค้ำรำยย่อยได้อย่ำงครอบคลุมไปตำมสำขำของร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ได้
สินค้ำที่บริษัทฯ จำหน่ำยให้กับกลุ่ม ร้ำนค้ ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Traders) และห้ำงสรรพสินค้ ำ
(Department Stores) เป็นสินค้ำประเภทมอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรม ภำยใต้ตรำสินค้ำของลูกค้ำ (OEM)
เป็นส่วนใหญ่
2.2.2

ภาวะการแข่งขัน
เมื่อพิจำรณำจำกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ำย สำมำรถแบ่งตลำดในประเทศออกได้เป็น 3 กลุ่มตลำด
คือ ตลำดมอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอำกำศ ตลำดมอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรม และตลำดเครื่องปั๊มน้ำและปั๊มจุ่ม ใน
ส่วนของตลำดมอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอำกำศ บริษัทฯ ผลิตมอเตอร์ตำมคำสั่งจ้ำงผลิตของผู้ว่ำจ้ำง (OEM) ซึ่งผู้ว่ำจ้ำงส่วน
ใหญ่ คือผู้ผลิตและจำหน่ำยเครื่องปรับอำกำศชั้นนำในประเทศ ดังนั้น คุณภำพของสินค้ำ ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพรำะจะส่งผลต่อ
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ภำพลั ก ษณ์ แ ละชื่ อ เสี ย งของผู้ ว่ ำ จ้ ำ งเช่ น กั น ที่ ผ่ ำ นมำบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ ควำมไว้ ว ำงใจให้ เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต มอเตอร์ ส ำหรั บ
เครื่องปรับอำกำศจำกลูกค้ำชั้นนำในประเทศหลำยรำยอย่ำงต่อเนื่อง
ตลำดมอเตอร์ กำลังสำหรั บ ภำคอุต สำหกรรม มอเตอร์ ประเภทนี้ส่ว นใหญ่ถู กนำไปใช้งำนในอุตสำหกรรมภำค
กำรเกษตรและอุปกรณ์ทั่วไป อำทิ พัดลมอุตสำหกรรม ปั๊มชัก ปั๊มลม เครื่องขูดมะพร้ำว เครื่องโม่ปูนฉำบ เครื่องบด เครื่องพ่น
ยำ ท่อพญำนำค เครื่องล้ำงผลมะนำว เครื่องโม่น้ำแข็ง เครื่องเป่ำ เครื่องมือเครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน เป็น
ต้น ซึ่ งตลำดมอเตอร์ ก ำลั ง ในภำคอุต สหกรรมถื อได้ ว่ำ มีก ำรที่ แข่ งขั น ค่อ นข้ ำ งสู ง คู่แ ข่ ง ของตลำดมอเตอร์ กำลั งสำหรั บ
ภำคอุตสำหกรรมหลักมำจำกต่ำงประเทศที่มีต้นทุนกำรผลิตต่ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศจีน อย่ำงไรก็ตำมในปี 2557 ที่ผ่ำน
มำบริษัทฯ ยังสำมำรถรักษำยอดกำรจำหน่ำยสินค้ำประเภทมอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรมไว้ได้ใกล้เคียงกับปี 2556
(ดูตำรำงหน้ำที่ 2-3) ซึ่งโดยหลักจำหน่ำยผ่ำนตัวแทนในกำรจัดจำหน่ำยของบริษัทฯ ทำให้สำมำรถกระจำยสินค้ำดังกล่ำวไปยัง
ผูค้ ้ำปลีกรำยย่อย และผู้บริโภคขั้นสุดท้ำยได้ทั่วประเทศ
สำหรับสินค้ำประเภทเครื่อ งสูบน้ำและปั๊ม น้ำ แม้จะมีก ำรแข่งขันที่สูง และมีผู้ผลิต มำกรำยก็ตำม บริษัทฯ ก็ยั ง
สำมำรถแข่งขันได้และมียอดจำหน่ำยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จำกยอดขำยในปี 2555- 2557 บริษัทฯ มียอดจำหน่ำยเป็นเงิน
94.24 ล้ำนบำท, 165.44 ล้ำนบำท และ 187.26 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในกำรจำหน่ำยสินค้ำกลุ่ มนี้ จะมีกำรจำหน่ำยให้กับ
ลูกค้ำรำยใหญ่รำยหนึ่งของบริษัทฯ ภำยใต้ตรำสินค้ำของลูกค้ำเอง นอกจำกนี้ ทำงบริษัทฯ ยังได้มีกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำ
ดังกล่ำวผ่ำนตัวแทนจำหน่ำย ทำให้สำมำรถกระจำยสินค้ำได้ทุกพื้นที่ในไทย เพรำะนอกจำกจะสำมำรถทดแทนกำรนำเข้ำจำก
ต่ำงประเทศแล้วนั้น ผู้ผลิตไทยยังสำมำรถส่งสินค้ำไปจำหน่ำยยังต่ำงประเทศได้ แม้ว่ำกำรแข่งขันในตลำดต่ำงประเทศจะมี
กำรแข่งขันที่ค่อนข้ำงสูง เพรำะได้รับผลกระทบจำกผู้ผลิตในประเทศจีน ที่มีต้นทุนกำรผลิตต่ำกว่ำก็ตำม อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ
ไม่มีนโยบำยเน้นกำรแข่ง ขันทำงด้ำนรำคำ แต่จะให้ควำมสำคั ญกับคุ ณภำพของสิน ค้ำ กำรส่ง มอบที่ต รงเวลำ และกำร
ให้บริกำรที่ดีเยี่ยม รวมทั้งกำรกำหนดรำคำสินค้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้ำรับได้
ทั้ ง นี้ ในด้ ำ นกำรส่ ง ออกไปยั ง ลู ก ค้ ำ ต่ ำ งประเทศ บริ ษั ท ฯ เน้ น ในประเทศที่ มี ศั ก ยภำพในกำรใช้ จ่ ำ ยสู ง เช่ น
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศในยุโรปและตะวันออกกลำง เป็นต้น
ตัวอย่ำงรำยชื่อผู้ผลิตหลักในอุตสำหกรรมใกล้เคียงกัน มีดังนี้
บริษัท
1. บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตภัณฑ์
-

มอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรม
มิเตอร์ไฟฟ้ำ
เครื่องจักรและส่วนประกอบเครื่องจักร
เฟรมอลูมิเนียมของมอเตอร์

รายได้ในปี 2556
(หน่วย : บาท)
4,855,215,901

- ปั๊มน้ำสำหรับกำรเกษตรและอุตสำหกรรม
2. บริษัท ฮิตำชิ อินดัสเทรียล เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำกัด

-

3. บริษัท นิเด็ค ชิบำอุระ อีเล็คโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จำกัด

- มอเตอร์ประสิทธิภำพสูง
(High-Efficiency/BLDC Motor)
- มอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอำกำศ

มอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรม
มอเตอร์เกียร์
มิเตอร์ไฟฟ้ำ
Vortex Blower

หน้ำที่ 2 - 14

2,089,491,876

2,049,985,310
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บริษัท

ผลิตภัณฑ์

รายได้ในปี 2556
(หน่วย : บาท)

- มอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรม
- พัดลม/เครื่องเป่ำให้ควำมเย็นและควำมร้อน
- ปั๊มน้ำ/ปั๊มหอยโข่ง
- ปั๊มสำหรับกำรแพทย์
- ส่วนประกอบเครื่องจักร
- ส่วนประกอบยำนยนต์
- เลนส์
- เซนเซอร์
4. บริษัท ฟำสโก้ มอเตอร์ จำกัด

- มอเตอร์ประสิทธิภำพสูง
(High-Efficiency/ BLDC Motor)
- มอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอำกำศ
- มอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรม
-

5. บริษัท ที.เอ็น.เมตัล เวิร์ค จำกัด

มอเตอร์สำหรับสระและสปำ
มอเตอร์สำหรับเครื่องซักผ้ำ/เครื่องอบผ้ำ
มอเตอร์สำหรับเครื่องดูดฝุ่น/เครื่องขัดพื้น
ปั๊มน้ำสำหรับกำรเกษตรและอุตสำหกรรม ปั๊มน้ำ
สำหรับที่อยู่อำศัย

- มอเตอร์กำลังสำหรับภำตอุตสำหกรรม
-

1,471,393,468

660,420,341

มอเตอร์เกียร์
มอเตอร์ขนำดใหญ่และขนำดกลำง
พัดลม/เครื่องเป่ำสำหรับภำคอุตสำหกรรม
แอร์คอมเพรสเซอร์
ที่ดักฝุ่น/ควัน/หมอก
เครื่องมือ/เครื่องใช้สำหรับภำคอุตสำหกรรม

6. บริษัท กุลธร อิเล็คทริก จำกัด

- มอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอำกำศ
- อะไหล่เครือ่ งทำควำมเย็นอื่นๆ เช่น คอมเพรสเซอร์
ห้องเย็น คอนเดนเซอร์ ฯลฯ
- เครื่องมือช่ำงต่ำงๆ
- ปัม๊ น้ำสำหรับกำรเกษตรและอุตสำหกรรม ปั๊มน้ำ
สำหรับที่อยู่อำศัย ปั๊มเปลี่ยนถ่ำยน้ำมัน ปั๊มอัดฉีด
- เครื่องตัดหญ้ำ เครื่องตัดเหล็ก และอุปกรณ์สวนอื่นๆ

285,210,876

7. บริษัท ศิริพัฒน์ อิเล็คเทค จำกัด

- มอเตอร์ไฟฟ้ำ และชิ้นส่วนประกอบ

73,746,321

8. บริษัท ไทยสิน มอเตอร์ แมนูแฟคเชอริ่ง
จำกัด

- มอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอำกำศ
- มอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรม

11,648,275

หมายเหตุ : ที่มาข้อมูลรายได้ในปี 2556 มาจากฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศ โดย BOL
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2.2.3 กลยุทธ์การแข่งขัน
1. กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับคุณภำพของสินค้ำเป็นหลัก โดยเน้นอัตรำกำรลดค่ำควำมสูญเสียของพลังงำน เพื่อให้กำร
ผลิ ต มอเตอร์ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภำพ(Efficiency) สู ง อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ ให้ ค วำมสำคั ญ ต่ อ ควำมพึ ง พอใจของลู ก ค้ ำ ตระหนั ก ถึ ง
ควำมสำคัญตั้งแต่กำรตรวจสอบและกำรทดสอบวัตถุดิบ ชิ้นส่วนเพื่อกำรผลิตทุกชนิด เพื่อให้เกิดควำมมั่ นใจว่ำวัตถุดิบ และ
ชิ้นส่วนต่ำงๆ จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อกำรผลิตจนกว่ำจะผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจสอบและทดสอบโดยสมบูรณ์แล้ว รวมทั้ง ทุก
ขั้นตอนของกระบวนกำรผลิตมอเตอร์ และปั๊มน้ำ จะผ่ำนกระบวนกำรผลิตที่เป็นไปตำมข้อกำหนดตำมมำตรฐำนกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เพื่อควบคุมคุณภำพของกระบวนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
บริษัทฯ มีกำรพัฒนำกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำน และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ตรงตำมเป้ำหมำย เป็นไปตำมมำตรฐำนระบบคุณภำพ ISO 9001 : 2008 และมำตรฐำน
CE ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้คือ
- กำรผลิตมอเตอร์ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนดและตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
- กำรส่งมอบมอเตอร์ให้ลูกค้ำอย่ำงตรงเวลำด้วยบริกำรที่ดีที่สุด
- เมื่อมีกำรร้องเรียนจำกลูกค้ำ ลูกค้ำจะได้รับกำรตอบสนองในทันที
แม้ว่ำกำรผลิตมอเตอร์ เครื่องสูบน้ำและปั๊มน้ำ จะมีเทคโนโลยี กำรผลิตที่ไม่ซับซ้อนนัก ก็ตำม บริษัทฯ ก็ยังคงให้
ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพของสินค้ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมี ฝ่ำยงำน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น มีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนสูง และตรงตำมควำมต้องกำรใช้งำนของ
ลูกค้ำ นอกจำกนี้ยังมีกำรตรวจสอบคุณภำพของวัตถุดิบ ชิ้นส่วนต่ำงๆ กำรตรวจสอบระหว่ำงกระบวนกำรผลิต และรับประกัน
คุณภำพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตลอดจนกำรตรวจสอบสภำพกำรจัดเก็บรักษำก่อนส่งมอบให้ลูกค้ำ
อนึ่ง บริษั ทฯ มี กำรสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำหลั งกำรขำย ด้วยกำรสอบถำมควำมเห็ นของลูก ค้ำทั้งด้ำ น
ผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร เช่น กำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงควำมพึงพอใจในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์
หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นต้น นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำหลังกำรขำยเป็นระยะเวลำ 2 ปี หำก
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้ำของบริษัทฯ มีปัญหำภำยในระยะเวลำประกัน บริษัทฯ จะดำเนินกำรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้ำให้ใหม่
โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย โดยมีเงื่อนไขกำรรับประกันดังนี้
เงื่อนไขกำรรับประกัน
1. บริษัทฯ จะรับประกันผลิตภัณฑ์จำกข้อผิดพลำดด้ำนกำรผลิต อันส่งผลต่อกำรใช้งำนปกติ
2. กำรรับประกัน ครอบคลุมเฉพำะปัญหำที่เกิดจำกสภำพกำรใช้งำนปกติเท่ำนั้น กำรรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึง
ในกรณี ดังต่อไปนี้
- ควำมเสียหำย อันเกิดจำกกำรใช้งำนผิดประเภท หรือไม่ถูกวิธี
- กำรขำดควำมรู้ ควำมชำนำญในกำรประกอบ หรือกำรใช้งำน
- กำรดัดแปลงใช้งำนที่ไม่ถูกวิธี ไม่ปฏิบัติตำมข้อควรระวัง
- ขำดกำรดูแลรักษำ กำรผุกร่อน ที่เกิดจำกสำรเคมีต่ำงๆ
กำรพิจำรณำรับประกันจะดูจำกผลิตภัณฑ์จริงของสินค้ำ ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐำนอื่นๆ โดยนับจำกวันที่ซื้อขำย
เป็นสำคัญ ซึ่งตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้รับกำรติดต่อจำกลูกค้ำเพื่อขอคืนสินค้ำเป็นจำนวนและมูลค่ำน้อยมำก ใน
อัตรำประมำณร้อยละ 0.1 ของยอดขำยในแต่ละปี

หน้ำที่ 2 - 16

บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

2. ด้านการกาหนดราคาขาย
นโยบำยกำรตั้งรำคำสินค้ำ บริษัทฯ มีกำรจัดทำนโยบำยรำคำตำมประเภทสินค้ำเพื่อให้สอดคล้องกั บผลิตภัณฑ์และ
ประเภทของลูกค้ำ ในกำรเสนอรำคำจะถูกกำหนดตำมควำมเหมำะสม ซึ่งคิด เทียบจำกต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นบวกอัตรำกำไร
(Mark Up Cost) ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ จะไม่เน้นกำรแข่งขันด้ำนรำคำ หรือกำรตัดรำคำขำยเพื่อแข่งขันกับคู่แข่ง มำกนัก โดยกำร
กำหนดรำคำขำยจะแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับกลุ่มตลำดผลิตภัณฑ์ และกลุ่มลูกค้ำ เนื่องจำกบริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับคุณภำพ
ของสินค้ำเป็นหลัก กำรส่งมอบที่ตรงเวลำและกำรให้บริกำรที่ดีเยี่ยม เพื่อให้รำคำสินค้ำของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้ำ
สำมำรถรับได้ ลูกค้ำส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกำรผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ดังนั้น จึงต้องกำรสินค้ำที่มีคุณภำพ มีควำม
ปลอดภัยในกำรใช้งำน เพรำะมอเตอร์คือส่วนประกอบหลักในเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ลูกค้ ซึ่งเป็นผู้ผลิตได้ทำกำรจัดจำหน่ำย ทำให้
ลูกค้ำส่วนใหญ่จึงคำนึงถึงคุณภำพของมอเตอร์มำกกว่ำปัจจัยด้ำนรำคำ เพรำะแม้ว่ำมอเตอร์จะมีรำคำถูกแต่หำกไม่สำมำรถ
น ำไปใช้ ง ำนได้ ดี หรื อ ใช้ ง ำนได้ ไม่ เ ป็ น ไปตำมที่ ต้ อ งกำร หรื อ มี ค วำมปลอดภั ย ในกำรใช้ น้ อ ย เพรำะเมื่ อ เกิ ด ปั ญ หำกั บ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำนั้นๆ จะส่งผลกระทบทำงลบต่อภำพลักษณ์และชื่อเสียงแบรนด์หรือตรำสินค้ำของเครื่องใช้ไฟฟ้ำนั้นๆ ทันที
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ นั้นเป็นส่วนประกอบหนึ่งซึ่งอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ ำงๆ เช่น เครื่องปรับอำกำศ และเครื่ องจักร
ทำงกำรเกษตร เป็นต้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผู้โภคขั้นกลำงที่นำมอเตอร์ ไปประกอบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ำ หรือซื้อไปเพื่อ
จำหน่ำยให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้ำยต่อไป ดังนั้นจึงเป็นปกติสำหรับผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับกำรผลิตมอเตอร์ ที่ มีกลุ่มลูกค้ำโดย
หลัก คือ กลุ่มลูกค้ำผู้ประกอบกำร / โรงงำนผลิต และกำรจำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยเป็นส่วนใหญ่ โดยสำมำรถแบ่งกลุ่ ม
รำยได้ตำมช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มลูกค้ำผู้ประกอบกำรผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำ (Electronic Appliance Manufacturers)
2. กลุ่มลูกค้ำต่ำงประเทศ (International Customers)
3. กลุ่มร้ำนตัวแทนจำหน่ำย (Agents) และกลุ่มร้ำนค้ำส่ง (Dealers)
4. กลุ่มร้ำนค้ำปลีกรำยย่อย (Retailers) และลูกค้ำรำยย่อยอื่นๆ (Customers)
5. กลุ่มร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Traders) และห้ำงสรรพสินค้ำ (Department Stores)
บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรจำหน่ำยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ดังนี้
- กำรจัดจำหน่ำยผ่ำนสำนักงำนที่ตั้งโรงงำน เป็นช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยที่ให้บริกำรแก่ลูกค้ำรำยใหม่ที่เป็นลูกค้ำ
รำยย่อยทั่วไปที่มีควำมต้องกำรสินค้ำของบริษัทฯ ในจำนวนไม่มำก โดยลูกค้ำจะโทรศัพท์ติดต่อสำนักงำนขำย
โดยตรงเพื่อซื้อสินค้ำ ซึ่งจะมีทีมงำนฝ่ำยขำยคอยให้บริกำรอยู่
- กำรจัดจำหน่ำยผ่ำนกลุ่มร้ำนค้ำตัวแทนจำหน่ำย กลุ่มลูกค้ำทีผ่ ู้ประกอบกำร / โรงงำนผลิต ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่
และร้ำ นค้ำ ปลีก รำยย่ อย ซึ่ งลู ก ค้ำ กลุ่ม นี้ เป็ น ลูก ค้ ำ รำยใหญ่ ที่ มี กำรติ ด ต่ อซื้ อ ขำยสิ นค้ ำ กับ บริษั ท มำเป็ น
เวลำนำน และสั่งซื้อครั้งละมำกๆ บริษัทฯ จะมีทีมพนักงำนขำยร่วมกับทีมวิศวกรเพื่อทำหน้ำที่ให้บริกำรเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำย เนื่องจำกควำมต้องกำรของลูกค้ำต่อผลิตภัณฑ์มอเตอร์นั้นมีควำม
แตกต่ำงกัน และบริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับบริกำรหลังกำรขำย โดยจัดให้มีระบบขนส่งที่ดี และรวดเร็ว สำมำรถ
ส่งมอบสินค้ำให้แก่ลูกค้ำได้ตรงตำมเวลำที่กำหนด และกำรตอบสนองทันทีเมื่อลูกค้ำเกิดปัญหำกำรใช้งำน
บริษัทฯ ยังเล็งเห็นควำมสำคัญกับกำรเพิ่มช่องทำงกำรสั่งซื้อสินค้ำผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ซึ่งเป็นกำรสั่งซื้อ
สินค้ำออนไลน์ (Online) เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยอีกทำงหนึ่ง ซึ่งจะช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรสั่งซื้อสินค้ำให้กับ
ลูกค้ำ ในอนำคตบริษัทฯ อำจเพิ่มช่องทำงกำรจำหน่ำยดังกล่ำว เพื่อควำมคล่องตัวในกำรสั่งซื้อที่มำกขึ้น
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แม้ว่ำรำยได้จำกกำรขำยส่วนใหญ่จะเป็นกำรขำยให้กับลูกค้ำในประเทศโดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมที่กล่ำว บริษัทฯ
ก็ยังคงให้ควำมสำคัญกับช่องทำงกำรขำยสินค้ำต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึ้น โดยมีพนักงำนฝ่ำยขำยต่ำงประเทศให้บริกำรด้ำนกำร
ส่งออกโดยเฉพำะ ซึ่งบริษัทฯ จะเน้นส่งออกไปยังประเทศที่มีศักยภำพในกำรใช้จ่ำยสูง ให้ควำมใส่ใจกับคุณภำพและบริกำร
เป็นหลัก เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ประเทศในแถบยุโรปและตะวันออกกลำง นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังให้ควำมสนใจในกำรส่งสินค้ำ
ไปจำหน่ำยยังประเทศในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) มำกขึ้นในอนำคต เนื่องจำกกำรเปิดกำรค้ำเสรี ทำให้กำรค้ำขำย
ระหว่ำงกันในตลำดอำเซียนจะเป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถผลิตสินค้ำ
และส่งออกไปยังประเทศในระดับภูมิภำคในทวีปตะวันออกเฉียงใต้ได้มำกขึ้น สำหรับประเทศในกลุ่ม AEC ที่บริษัทฯ มี
แผนกำรขยำยกำรส่งออกสินค้ำไปจำหน่ำยเพิ่มเติม ได้แก่ ลำว กัมพูชำ และพม่ำ เป็นสำคัญ
4. ด้านการควบคุมและพิจารณาเครดิตของลูกค้า
บริษัทฯ มีกำรขำยสินค้ำให้กับลูกค้ำทั้งเงิ นสด และกำรให้เครดิตทำงกำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มี
ยอดลูกหนี้กำรค้ำต่อยอดขำยสุทธิคิดเป็นประมำณร้อยละ 20 ทั้งนี้ ตำมนโยบำยกำรให้เ ครดิตกับลูกค้ำ บริษัทฯ จะจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์เป็นเงินสดให้กับกลุ่มลูกค้ำใหม่ และพิจำรณำกำรให้เครดิตหลังจำกลูกค้ำมีกำรซื้อขำยสินค้ำกับบริษัทฯ มำแล้วเป็น
ระยะเวลำนำนกว่ำ 6 เดือน โดยพิจำรณำจำกยอดซื้อ และควำมถี่ในกำรซื้อใน 6 เดือนที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยังเน้น
นโยบำยกำรรับชำระเงินสด โดยกำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติ ดังนี้
- ในกรณีที่มีสินค้ำในคลังสินค้ำ ลูกค้ำจะต้องโอนเงินเป็นเงินสด ก่อนกำรส่งสินค้ำเท่ำนั้น
- ในกรณีที่สินค้ำมีควำมพิเศษ หรือถูกสั่งผลิตโดยเฉพำะลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่ง บริษัทฯ จะดำเนินกำรเรียกเก็บเป็น
เงินสดเต็มจำนวน
- ในกรณีที่สินค้ำปกติ สำมำรถใช้กับลูกค้ำได้หลำยรำย แต่ไม่มีสินค้ำในคลังสินค้ำ บริษัทฯ จะเรียกเก็บชำระเงิน
เป็นเงินสดบำงส่วนก่อน เช่น ร้อยละ 30 ร้อยละ 50 แล้วแต่กำรพิจำรณำของบริษัทฯ
สำหรับกลุ่มลูกค้ำที่ได้รับเครดิตทำงกำรค้ำ บริษัทฯ มีนโยบำยให้เครดิตเทอมโดยส่วนใหญ่ประมำณ 30 วัน แต่ไม่
เกิน 90 วัน ยกเว้นลูกค้ำต่ำงประเทศจะให้เครดิตทำงกำรค้ำ ประมำณ 30 – 60 วัน ซึ่งเครดิตเทอมจะต้องได้รับกำรพิจำรณำ
อนุมัติจำกผู้บริหำรของบริษัทเป็นรำยกรณีไป ในกรณีลูกหนี้กำรค้ำค้ำงชำระเกินกำหนดตำมเงื่อนไข บริษัทฯ จะทำกำรติดตำม
ทวงถำมตำมขั้นตอนที่กำหนด ตั้งแต่ติดตำมทำงวำจำ ติดตำมเป็นลำยลักษณ์อักษร จนถึงกำรดำเนินกำรด้ำนกฎหมำยจนถึง
ที่สุด นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้มีกำรกำหนดนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยใช้หลักเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์อำยุของ
ลูกหนี้ประกอบกับกำรประเมินสถำนภำพทำงกำรเงินปัจจุบันของลูกหนี้เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญ และมีกำรกำหนดช่วงอำยุของลูกหนี้และสถำนภำพของลูกหนี้ไว้เป็นเกณฑ์ในกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยของลูกหนี้ที่มีอำยุหนี้
ค้ำงชำระ ซึ่งจำกข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทฯ มีกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 4,720,234 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 4.86 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด
5. นโยบายด้านการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์
บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรให้ควำมสำคัญกับกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยโดยตรง ซึ่งสื่อที่ใช้ใน
กำรโฆษณำหลักๆ ได้แก่ กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท www.pioneermotor.th.com เพื่อเป็นช่องทำงช่วยให้
ลูกค้ำทุกประเภท รวมไปถึงผู้บริโภคทั่วไป สำมำรถเข้ำถึงข้ อมูลและทำควำมรู้จักบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จำหน่ำย
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังให้ควำมสำคัญกับกำรออกงำนเพื่อแสดงสินค้ำต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อเข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำที่มี
ควำมต้องกำรในสินค้ำของบริษัทฯ โดยตรง อำทิ
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- กำรออกงำนแสดงสินค้ำ China Refrigeration 2015 "International Exhibition for Refrigeration, Airconditioning, Heating and Ventilation, Frozen Food Processing, Packaging and Storage" ในเดือน
เมษำยน 2558 ที่ศูนย์นทิ รรศกำรนำนำชำติเซียงไฮ้
- กำรออกงำนแสดงสินค้ำ JAKARTA INTERNATIONAL EXPO "Indonesia's International Construction
Event" ทีอ่ ินโดนีเซีย ในเดือนพฤษภำคม 2558
- กำรออกงำนแสดงสินค้ำ Refrigeration Heating Ventilation and Air-Conditioning ที่ไบเทคกรุงเทพมหำนคร
ในเดือนสิงหำคม 2558
- กำรออกงำนแสดงสินค้ำ Dubai UAE International Building and Construction Show ที่ดูไบ ในเดือน
พฤศจิกำยน 2558
รวมทั้ง บริษัทฯ มีนโยบำยให้พนักงำนพยำยำมสร้ำงควำมสัมพันธ์ และควำมคุ้น เคยกับลูกค้ำ เพื่อให้ทรำบถึงควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ โดยจะมีกำรส่งพนักงำนขำยไปพบลูกค้ำ เพื่อสอบถำมถึงควำมพึงพอใจของสินค้ำและบริกำร ซึ่ง วิธีนี้จะทำ
ให้ พ นั ก งำนและวิ ศ วกรรู้ ถึ ง ตำมควำมต้ อ งกำรที่ แ ท้ จ ริ ง เพื่ อ ให้ สำมำรถน ำมำปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำกำรผลิ ต สิ น ค้ ำ ให้ มี
ประสิทธิภำพดีขึ้น เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรใช้งำนของลูกค้ำ และกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำเพื่อให้เกิดกำร
บอกต่อ ประกอบกับบริษัทฯ ยังให้ควำมสำคัญต่อกำรสนับสนุนกิจกรรมและงำนทำงด้ำนสังคม อำทิเช่น กำรมอบอุปกรณ์กำร
เรียนและของใช้ในกำรศึกษำ ให้แก่โรงเรียน เนื่องในวันสำคัญต่ำงๆ กำรบริจำคปั๊มน้ำให้กับผู้ประสบอุทคกภัย เป็นต้น
2.2.4

ภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะอุตสาหกรรมในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์มอเตอร์ ถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้ำ และอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสำหกรรมไทย ซึ่ง
ในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงำนหรือองค์กรใดเก็บรวบรวมและจัดทำข้อมูลเฉพำะที่เกี่ยวกับมอเตอร์ อย่ำงจริงจัง ดังนั้น เพื่อใช้ใน
กำรวิ เ ครำะห์ ภำวะอุ ต สำหกรรมในปั จ จุ บั น และแนวโน้ ม ที่ ค ำดว่ ำ จะเกิ ด ขึ้ น ในอนำคต ดั ง นั้ น กำรวิ เ ครำะห์ ดั ง กล่ ำ วจึ ง
จำเป็นต้องใช้กำรอ้ำงอิงจำกอุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสำหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรเกษตร
ซึ่งสะท้อนปริมำณควำมต้องกำรมอเตอร์เพื่อใช้ในกำรผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ และเครื่องจักรทำงกำรเกษตร ซึ่งอำจเป็นปัจจัย
แปรผั นตำมกัน โดยมีภำพรวมและกำรคำดกำรณ์ แนวโน้ม กำรเติบโตทำงเศรษฐกิ จของโลก เศรษฐกิจของประเทศไทย
อุตสำหกรรมเครื่องปรับอำกำศ และอุตสำหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรเกษตร ของประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและกำร
คำดกำรณ์ในอนำคต โดยมีรำยละเอียดดังนี้
2.2.4.1 ภาพรวมเศรษฐกิจโลก
ในปี 2557 เศรษฐกิจโลกขยำยตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.3 และคำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจโลกจะขยำยตัวอยู่ ที่ร้อยละ 3 ร้อยละ
3.3 และร้อยละ 3.1 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตำมลำดับ โดยในปี 2557 ที่ผ่ำนมำประเทศกำลังพัฒนำมีกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจที่ร้อยละ 4.4 และคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 4.8 ร้อยละ 5.3 และร้อยละ 5.4 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560
ตำมลำดับ
กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีควำมเสี่ยงจำกปัจจัย 4 ปัจจัย ปัจจัยแรก คือ กำรค้ำโลกที่ยังคงอ่อนแอ ปัจจัย
ต่อมำคือ ควำมเป็นไปได้ที่ตลำดเงินจะผันผวนเนื่องจำกดุลอัตรำดอกเบี้ยในประเทศที่สำคัญทำงเศรษฐกิจจะสูงขึน้ ในช่วงเวลำ
ต่ำงๆ กัน ปัจจัยที่สำม คือ ผลกระทบต่องบกำรคลังและกำรค้ำของประเทศผู้ผลิตน้ำมัน ปัจจัยสุดท้ำยคือ ควำมเสี่ยงที่
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เศรษฐกิจในประเทศในเขตยุโรโซน และประเทศญี่ปุ่นจะซบเซำหรือประสบภำวะเงินฝืดอย่ำงยำวนำน (ที่มำ : รำยงำนแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลก (Global Economic Prospects – GEP จัดพิมพ์โดยธนำคำรโลก)
แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรรวมตัวกันของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) จะช่วยส่งเสริมแนวโน้มกำรเจริญเติบโตใน
ภูมิภำคเอเซียตะวันออก ควำมเป็นตลำดเดียวของประชำกรเกือบ 600 ล้ำนคน จะทำให้ภูมิภำคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เป็น
ภูมิภำคที่มีพลวัตสูงที่สุดในโลกภูมิภำคหนึ่ง แม้ว่ำ ยังจะต้องมีกำรพัฒนำร่วมกันเพื่อให้กำรรวมตัวเป็นประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนสมบูรณ์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรบริกำร ซึ่ง กำรเปิด AEC จะส่งผลดีต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยด้วยเช่นกัน (ที่มำ : บทควำมเรื่องภำวะเศรษฐกิจโลก : ผละกระทบต่อประเทศไทย โดย ดร.อูริซ ซำเกำ)
2.2.4.2 ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทย
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังคำดว่ำ เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยำยตัวในอัตรำเร่งขึ้นมำอยู่ที่
ร้อยละ 4.1 โดยได้รับแรงส่งของกำรใช้จ่ ำยภำครัฐที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะจำกโครงกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำด
ใหญ่ด้ำนกำรคมนำคมขนส่งและกำรลงทุนของรัฐวิสำหกิจที่ยังเบิกจ่ำยได้อย่ำงต่อเนื่อง ประกอบกับอุปสงค์จำกต่ำงประเทศ
คำดว่ำจะขยำยตัวดีขึ้นเช่นกัน ตำมจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นภำยหลังสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองภำยในประเทศ
คลี่คลำยลง นอกจำกนี้ กำรบริโภคและกำรลงทุนภำคเอกชน คำดกำรณ์ว่ำจะปรับตัวดีขึ้นตำมภำวะเศรษฐกิจภำพรวมที่ฟื้นตัว
ขึ้น และนโยบำยภำครัฐที่มีควำมชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้ควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น ในด้ำนเสถียรภำพ
ภำยในประเทศ โดยคำดกำรณ์ว่ำอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2558 จะอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ใกล้เคียงกับปี 2557 ตำมรำคำน้ำมันดิบใน
ตลำดโลกที่มีทิศทำงทรงตัว (ที่มำ : บทควำมรำยงำนประมำณกำรเศรษฐกิจไทยปี 2557 และปี 2558 โดยสำนักนโยบำย
เศรษฐกิจมหภำค สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง)
สำหรับแนวโน้มภำคอุตสำหกรรมไทยในปี 2558 ภำพรวมอุตสำหกรรมไทย ปี 2558 คำดว่ำจะมีกำรขยำยตัวที่ดีขึ้น
จำกแนวโน้มกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมำณกำรค้ำโลกในปี 2558 กำรฟื้นตัวของกำรลงทุน กำรปรับฐำนสู่ภำวะปกติ
รวมทั้ ง อุ ต สำหกรรมรถยนต์ ปี 2557 และกำรลดลงของรำคำน้ ำมั น ในตลำดโลก ซึ่ ง ท ำให้ ค ำดกำรณ์ ใ นปี 2558 GDP
อุ ต สำหกรรมจะขยำยตั ว ร้ อ ยละ 2-3 และดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สำหกรรมขยำยตั ว ร้ อ ยละ 3-4 (ที่ ม ำ : สรุ ป ภำวะเศรษฐกิ จ
อุตสำหกรรมปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 โดยสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม)
2.2.4.3 ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
เนื่องจำกผลิตภัณฑ์มอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอำกำศ เป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบในเครื่องปรับอำกำศ โดยยังเป็น
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำรำยได้ให้กับบริษัทฯ สูงสุด หรือคิดเป็นร้อยละ 46.66 ของรำยได้จำกกำรขำยสุทธิ ในปี 2557 ด้วยเหตุนี้
ภำวะอุตสำหกรรมเครื่องปรับ อำกำศจึงเป็นตัวบ่งชี้ ถึงแนวโน้มอุตสหกรรมมอเตอร์ เครื่องปรับอำกำศที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน
อนำคต ทำให้กำรวิเครำะห์อุตสำหกรรมเครื่องปรับอำกำศจึงเป็นอุตสำหกรรมที่สำมำรถสะท้อนถึงแนวโน้มกำรผลิตและ
จำหน่ำยมอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอำกำศของบริษัทฯ ได้
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ที่มา: ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฉบับเดือนมิถุนายน 2557

 การผลิตและการจาหน่ายเครื่องปรับอากาศ
ในช่วง 6 ปีที่ผ่ำนมำ อุตสำหกรรมเครื่องปรับอำกำศในประเทศไทยได้มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 มี
ยอดขำยเครื่องปรับอำกำศมำกกว่ำ 600,000 เครื่อง และเติบโตเรื่อยมำ เกิดจำกกำรขยำยตัวของตลำดส่ งออกไปยังประเทศ
ต่ำงๆ เช่น ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมในปี 2554 ประเทศไทยได้เกิดวิกฤตน้ำท่วมทำให้
มี ผลกระทบกั บ อุ ต สำหกรรมและเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ส่ ง ผลให้ เ กิ ด กำรชะลอตั ว ลงของทุ ก อุ ต สำหกรรม รวมถึ ง
อุตสำหกรรมเครื่องปรับอำกำศด้วย ทำให้ผลกำรผลิตเครื่องปรับอำกำศลดลง โดยผลิตเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10.12 ล้ำนเครื่อง
ลดลงจำกปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 3.3 ส่งผลต่อปริมำณกำรจำหน่ำยเครื่องปรับอำกำศในประเทศที่ลดลงเช่นกัน โดยลดลงคิด
เป็นร้อยละ 10.3 ในปี 2554 ทีม่ ีปริมำณกำรจำหน่ำยเครื่องปรับอำกำศในประเทศ จำนวน 1.27 ล้ำนเครื่อง (ตำมรูปประกอบ
ปริมำณกำรผลิตและปริมำณกำรจำหน่ำยเครื่องปรับอำกำศในประเทศ)
อย่ำงไรก็ตำม อุตสำหกรรมเครื่องปรับอำกำศเป็นอุตสำหกรรมที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้ำงเร็ว จึงมีกำรเพิ่มกำรผลิตในปี
2555 ทำให้อัตรำผลิตเครื่องปรับอำกำศปรับตัวเพิ่มขึ้นตำมลำดับ โดยมีปริมำณกำรผลิตจำนวน 11.00 11.95 และ 13.90
ล้ำนเครื่อง ในปี 2555 ปี 2556 และปี 2557 ตำมลำดับ สำเหตุที่ปริมำณกำรผลิตเพิ่มขึ้นในปี 2556 เนื่องจำกมีกำรสนับสนุนที่
สำคัญจำกอุตสำหกรรมอสังหำริมทรัพย์ทั้งที่อยู่อำศัยและพำณิช ย์ รวมทั้งรำยได้ของประชำชนต่ำงจังหวัดที่เพิ่มสูงขึ้นจำก
มำตรกำรกำรดูแลสินค้ำเกษตรและกำรค้ำชำยแดนที่ขยำยตัวสูงขึ้น ทำให้ประชำชนมีกำลังซื้อที่อยู่อำศัยในอัตรำที่เพิ่มมำกขึ้น
ด้วย
ทั้งนี้ ในปี 2557 มีกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณกำรผลิตในอัตรำที่สูงเนื่องจำกปัจจัยสนับสนุนจำกสภำพอำกำศที่มีอุณภูมิ
เฉลี่ยสูงขึ้น อีกทั้งยังได้รับผลดีจำกโครงกำรก่อสร้ำงคอนโดมิเนียมและบ้ำนจัดสรรหลำยโครงกำรที่สร้ ำงเสร็จในปี 2557 เป็น
จำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำปริมำณกำรผลิตจะมีอัตรำเพิ่มขึ้น แต่ปริมำณกำรจำหน่ำยในประเทศก็ไม่สอดคล้องกับกำร
เพิ่มขึ้นของกำรผลิต สำเหตุที่ปริมำณกำรจำหน่ำยภำยในประเทศไม่เพิ่มขึ้นตำมอัตรำกำรผลิต เนื่องจำกในช่วงครึ่งปีแรกของปี
2557 ได้รับผลกระทบจำกปัญหำกำรเมือง และภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้ควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง
จำกข้อมูลตำมตำรำงด้ำนบนเป็นกำรคำดกำรณ์ปริมำณกำรผลิตในปี 2558 ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำจะมีกำรผลิตเพิ่มขึ้น
โดยผลิตเครื่องปรับอำกำศทั้งสิ้นจำนวน 16.3 ล้ำนเครื่อง และคำดกำรณ์ปริมำณกำรขำยในประเทศ จำนวน 1.8 ล้ำนเครื่อง
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.0 จำกปีก่อนหน้ำ เป็นผลมำจำกกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้น
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ประกอบกับผู้ผลิตต่ำงชำติยังใช้ไทยเป็นฐำนกำรผลิตเพื่อส่งออกที่สำคัญในภูมิภำค อีกทั้งปัจจัยสนับสนุนจำกสภำพอำกำศที่
คำดกำรณ์ว่ำปีนี้ภำวะอำกำศจะร้อนจัดและร้อนนำนกว่ำทุกปี


การส่งออกและการนาเข้าเครื่องปรับอากาศของประเทศไทย

ที่มา: ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฉบับเดือนมิถุนายน 2557

กำรผลิ ต เครื่ อ งปรั บ อำกำศของไทยกว่ ำ ร้ อ ยละ 90 เป็ น กำรผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออก จำกข้ อ มู ล มู ล ค่ ำ กำรส่ ง ออก
เครื่องปรับอำกำศพบว่ำ มูลค่ำกำรส่งออกเครื่องปรับอำกำศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำกในอดีต โดยในปี 2556 ประเทศไทยมี
มูลค่ำกำรส่งออกเครื่องปรับอำกำศ เท่ำกับ 117,817 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำคิดเป็นร้อยละ 8.1 และคำดกำรณ์ว่ำ
ในปี 2557 และปี 2558 ประเทศไทยจะมีมูลค่ำกำรส่งออกประมำณ 143,000 ล้ำนบำทและ 175,000 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 21.4 และ 22.4 ตำมลำดับ สำเหตุเนื่องจำกกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำ อำทิ สหรัฐอเมริกำ และกำร
ขยำยตัวของตลำดอำเซียน แอฟริกำ และตะวันออกกลำง
ประเทศไทยส่งออกเครื่องปรับอำกำศไปยัง ออสเตรเลียมำกที่สุด ยอดส่งออกในปี 2556 มีมูลค่ำกำรส่งออกไปยัง
ออสเตรเลียเท่ำกับ 11,341.6 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วน 9.63 ขณะที่กำรส่งออกไปยังอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เวียดนำม สิงคโปร์
เท่ำกับ 9,741.5, 7,793.7, 6,921.5 และ 6,843.1 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.27, 6.61, 5.87 และ 5.81 ของมูลค่ำกำร
ส่งออกทั้งหมดในปี 2556 ตำมลำดับ
สำหรับกำรนำเข้ำเครื่องปรับอำกำศของไทยคำดกำรณ์ว่ำจะยังคงขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องในปี 2557 และปี 2558 แต่
เป็นกำรนำเข้ำในปริมำณน้อย เพียงประมำณร้อยละ 7-8 ของปริมำณกำรส่งออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรนำเข้ำจำกจีน มำเลเซีย
ญี่ปุ่น ซึ่งผู้ผลิตเครื่องปรับอำกำศของไทยต้องเผชิญกับกำรแข่งขันสูงจำกสินค้ำจีนทั้งตลำดในประเทศและตลำดส่งออก
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 ส่วนแบ่งการตลาดเครื่องปรับอากาศ ในตลาดโลก ปี 2556

ที่มา : International Trade Centre คานวณโดย ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ฉบับเดือนมิถุนายน 2557

ข้อมูลจำกศูนย์วิจัยกรุงไทยได้จัดทำข้อมูลแสดงส่วนแบ่งกำรตลำดเครื่องปรับอำกำศ ในตลำดโลกปี 2556 แสดงให้
เห็นว่ำประเทศจีนมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 40.10 ของส่วนแบ่งกำรตลำดเครื่องปรับอำกำศโลก
สำหรั บ ประเทศไทยมี ส่ว นแบ่ ง กำรตลำดเครื่ อ งปรั บ อำกำศอั น ดั บ ที่ 2 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.30 ของส่ ว นแบ่ ง กำรตลำด
เครื่องปรับอำกำศ ซึ่งถือได้ว่ำมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดที่ค่อนข้ำงใหญ่ในตลำดเครื่องปรับอำกำศของโลก
 ส่วนแบ่งการตลาดเครื่องปรับอากาศ
ส่วนแบ่งการตลาดผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย ปี 2553

ที่มา : กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทาความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตลำดเครื่ อ งปรั บ อำกำศของประเทศไทย โดยหลั ก เป็ น ผู้ ป ระกอบกำรรำยใหญ่ ที่ เ ป็ น บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ชั้ น น ำจำก
ต่ำงประเทศ ซึ่งมีฐำนกำรผลิตในประเทศไทย ข้อมูลจำกลุ่มอุตสำหกรรมเครื่องปรับอำกำศและเครื่องทำควำมเย็น สภำ
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 2553 แสดงให้เห็นว่ำบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็น
ผู้นำในกำรผลิตเครื่องปรับอำกำศ มีส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 20.4 อันดับ 2 คือ บริษัท ซัมซุง (ประเทศไทย) จำกัด มีส่วนแบ่ง
กำรตลำดร้อยละ 20.0 อันดับที่ 3 ได้แก่บริษัท พำนำโซนิค เมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิกส์
(ประเทศไทย) มีส่วนแบ่งกำรตลำดเท่ำกันที่ร้อยละ 18 และส่วนที่เหลือคือบริษัทอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 23.6
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 ปัจจัยสนับสนุนตลาดเครื่องปรับอากาศ
ควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศและผลของภำวะโลกร้อน ทำให้ปัจจุบันได้เกิดสภำวะโลกร้อนมำกขึ้น อุณหภูมิโลก
สูงขึ้นทุกปี ทำให้ควำมต้องกำรเครื่องปรับอำกำศเพื่อทำควำมเย็นขยำยตัวมำกขึ้น
กำรเพิ่มขึ้นของจำนวนประชำกรและครัวเรือน ประกอบกับกำรขยำยตัวของธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ รวมถึงภำคเกษตร
และอุตสำหกรรมที่มีควำมต้องกำรใช้เครื่องปรับอำกำศและเครื่องทำควำมเย็ น เพื่อควบคุมอุณหภูมิในกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิตมีกำรพัฒนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ของตัวผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง นอกเหนือจำกประหยัดพลังงำน
เช่น ระบบฟอกอำกำศ เสียงขณะทำงำน ดีไซน์ และยังมีฟีเจอร์เสริมต่ำงๆ กำรใช้งำนผ่ำนโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งจับ
เทรนด์กระแสรักษำสุขภำพและสิ่งแวดล้อม โดยกำรออกแบบและผลิต เครื่องปรับอำกำศที่เจำะตลำดกระแสสุขภำพ
ผลิตจำกชิ้นส่วนสเตนเลสแทนพลำสติกเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก รวมทั้งสร้ำงจุดขำยด้วยกำรรับประกันสินค้ำที่นำนขึ้น
ซึ่งปัจจัยดังกล่ำวส่งผลต่อกำรตัดสินใจของผู้บริโภค
กำรขยำยตั ว ของช่ องทำงกำรจ ำหน่ ำย โดยเฉพำะดิสเคำน์สโตร์ และห้ ำงสรรพสิ นค้ ำที่ มี กำรไปลงทุน ในตลำด
ต่ำงจังหวัดเพิ่มมำกขึ้นรวมทั้งช่องทำงกำรขำยตรงที่เข้ำถึงลูกค้ำ และกำรขำยผ่ำนค้ำปลีกออนไลน์ที่มีแนวโน้ม
ขยำยตัว ประกอบกับตัวแทนจำหน่ำยมีกำรทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขำย
กำรแข่งขันให้สินเชื่อรำยย่อยของร้ำนค้ำปลีกประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ที่เน้นกลยุทธ์ด้ำนรำคำเป็นหลัก นอกจำกนี้
ผู้ประกอบกำรมีกำรจัดโปรโมชั่นเพื่อสร้ำงแรงจูงใจต่ำงๆ ปัจจัยดังกล่ำวจะกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้ำได้เร็ว
ขึ้น
ชิ้นส่วนอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในอุตสำหกรรมเครื่องปรับอำกำศ เช่น คอยล์ มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ และชุดควบคุม
สำมำรถผลิตได้เองภำยในประเทศ จึงสำมำรถควบคุมต้นทุนได้ถึงร้อยละ 80 ของต้นทุนกำรผลิตทั้งหมด
ผู้ผลิตเครื่องปรับอำกำศชั้นนำของโลก อำทิ ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ และสหรัฐฯ ยังคงเลือกประเทศไทยเป็นฐำนกำรผลิต
และส่งออก และมีแนวโน้มเข้ำมำลงทุนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ปัจจุบันประเทศไทยส่งออกเครื่องปรับอำกำศมีมูลค่ำสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจำกจีน และมีอุตสำหกรรม
สนับสนุน (Supporting Industries) ที่เข้มแข็ง เช่น อุตสำหกรรมชิ้นส่วนประกอบ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงไรก็
ตำม ประเทศไทยเป็นฐำนกำรผลิตเครื่องปรับอำกำศในอำเซียนและเป็นผู้ผลิตรำยใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รอง
จำกจีน และญี่ปุ่น ผู้ส่งออก 3 อันดับแรก ได้แก่ มิตซูบิชิ ไดกิ้น และแอลจีกับซัมซุง

2.2.4.4 ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์มอเตอร์กำลังสำหรับภำคอุตสำหกรรม และเครื่องสูบน้ำ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำรำยได้ให้กับ
บริษัทฯ นอกเหนือจำกกลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์สำหรับเครื่องปรับอำกำศ โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ จะถูกนำมำใช้ประโยชน์ทั้งใน
ภำคครัวเรือนและภำคอุตสำหกรรม ซึ่งปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้จะถูกนำไปใช้ในงำนทำงกำรเกษตรมำกขึ้น โดยถือเป็นหนึ่งใน
เครื่องจักรกลทำงกำรเกษตรที่มีควำมสำคัญ ด้วยเหตุนี้ภำวะอุตสำหกรรมเครื่องจักรกลกำรเกษตรจึงสำมำรถเป็นตัวบ่งชี้และ
แสดงถึ ง แนวโน้ ม อุ ต สำหกรรมมอเตอร์ กำลั ง และเครื่ อ งสู บ น้ ำที่ ค ำดกำรณ์ ว่ ำ จะเกิ ด ขึ้ น ในอนำคต ท ำให้ ก ำรวิ เ ครำะห์
อุตสำหกรรมเครื่องจักรกลกำรเกษตรจึงเป็นอุตสำหกรรมคำดว่ำจะที่สำมำรถสะท้อนถึงแนวโน้มกำรผลิตและจำหน่ำยมอเตอร์
กำลัง และเครื่องสูบน้ำของบริษัทฯ ได้
ตลำดเครื่องจักรกำรเกษตรของไทยร้อยละ 90 ผลิตเพื่อใช้ภำยในประเทศ ส่วนที่เหลือเป็นกำรผลิตเพื่อ กำรส่งออก
ปัจจุบันเครื่องจักรกลกำรเกษตรที่ใช้กันมำกได้แก่ เครื่องมือเตรียมดิน รถไถเดินตำม เป็นที่นิยมมำกที่สุด เพรำะมีรำคำถูก ผลิต
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ได้ภำยในประเทศ ขนำดเล็ก เหมำะแก่กำรเกษตรในประเทศไทย และง่ำยต่อกำรใช้ในไร่นำ เครื่องจักรกำรเกษตรที่นิยมอีก
ชนิดหนึ่งคือ เครื่องสูบน้ำ ซึ่งเกษตรกรมักจะมีไว้ใช้เอง หรือใช่ร่วมกัน เพรำะกำรสูบน้ำเข้ำนำเป็นสิ่งจำเป็น
แม้ว่ำไทยจะสำมำรถผลิตเครื่องจักรกลกำรเกษตรได้เองเป็นส่วนใหญ่ แต่ไทยยังต้องพึ่งพำกำรนำเข้ำเครื่องจักรกล
กำรเกษตร โดยแหล่งนำเข้ำที่สำคัญของไทยได้แก่ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวัน ประเทศสหรัฐอเมริกำ และ
ประเทศต่ำงๆ ในยุโรป ซึ่งเครื่องจักรกลกำรเกษตรที่นำเข้ำส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรกลกำรเกษตรที่ต้องอำศัยเทคโนโลยีขั้นสูงใน
กำรผลิตหรือเป็นเครื่องจักรกลกำรเกษตรที่ได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำนเทคนิคให้มีประสิทธิภำพสูง โดยประเภทของเครื่องจักรกล
กำรเกษตรที่มีมูลค่ำกำรนำเข้ำสูงคือ เครื่องจักรสำหรับทำควำมสะอำดและแยกขนำด
 ตลาดเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรของประเทศไทย
ภำวะอุตสำหกรรมเครื่องจักรกำรเกษตรของประเทศไทย คำดกำรณ์ว่ำแนวโน้มอุตสำหกรรมยังมีแนวโน้มเติบโตอยูใ่ น
เกณฑ์พอใช้ เนื่องจำกรำคำสินค้ำ กำรเกษตรที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ขณะที่ค่ำครองชีพเพิ่มขึ้น ทำให้กำลังซื้อของเกษตร
ลดลง และควำมต้องกำรเครื่องจักรและอุปกรณ์กำรเกษตรที่เกี่ยวข้องชะลอตัวลง อย่ำงไรก็ตำม ยังมีปัญหำแรงงำนขำดแคลน
และอัตรำกำรจ้ำงงำนสูง ทำให้ควำมต้องกำรใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์กำรเกษตรอยู่บ้ำง โดยเฉพำะชิ้นส่วนอะไหล่และบริกำร
ซ่อมแซมบำรุงรักษำ
 มูลค่าการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร
มูลค่าการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร ปี พ.ศ.2550 – พ.ศ.2553

ปี 2550 – ปี 2553 กำรผลิตเครื่องจักรกลกำรเกษตร ภำยในประเทศมีอัตรำเพิ่มขึ้นต่อปีร้อยละ 16.68 จำกมูลค่ำ
กำรผลิต 15,905 ล้ำนบำท มำอยู่ที่ 25,268 ล้ำนบำท ทั้งนี้ กำรผลิตที่ลดลงในปี 2552 เกิดจำกสำเหตุกำรบริโภคที่ลดลงเป็น
อย่ำงมำก
 มูลค่าการส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร
กำรส่งออกเครื่องจักรกลกำรเกษตร ประเทศไทยจะส่งออกเครื่ องจักรประเภทที่กลุ่มประเทศอำเซียนต้องกำรเพื่อใช้
ในกำรทำนำและทำไร่ธัญพืช โดยส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอำเซียนเป็นมูลค่ำครึ่งหนึ่งของกำรส่งออกทั้งหมด ได้แก่ กัมพูชำ
และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว สินค้ำที่ส่งออก คือ แทรกเตอร์เดินตำม และแทรกเตอร์เพื่อกำรเกษตรขนำดเล็ก
รองลงมำได้แก่ พม่ำ และอินเดีย ส่งออกสินค้ำจำพวกรถเกี่ยวนวดข้ำว เครื่องสีและขัดธัญพืช โดยมีอัตรำกำรส่ งออกเพิ่มสูง
มำก เนื่องจำกอินเดียเป็นประเทศที่มีพื้นที่กำรเกษตรที่ใหญ่กว่ำประเทศไทยหลำยเท่ำ
มูลค่ำกำรส่งออกเครื่องจักรกลกำรเกษตร ในปี 2550-2553 ไม่คงที่ สำเหตุเนื่องจำกเศรษฐกิจโลกในช่วงนั้นอยู่ใน
ภำวะถดถอย และค่ำเงินบำทมีแนวโน้มแข็งค่ำขึ้น ทำให้กำลังซื้อของประชำกรโลกลดลง ส่งผลให้มูลค่ำกำรส่งออกด้วยอัตรำ
เฉลี่ยต่อปี ติดลบร้อยละ 0.31 แต่ในภำพรวมประเทศไทยยังคงมีปริมำณเครื่องจักรกลกำรเกษตรส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5
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สำหรับเครื่องสูบน้ำ เป็นเครื่องจักรกลกำรเกษตรที่ประเทศไทยส่งออกมำเป็นอันดับ 4 ได้แก่ เครื่องสูบน้ำแบบหมุน
เหวี่ยง และอันดั บที่ 7 เครื่องสูบน้ ำใช้งำนด้วยมือ มูลค่ำกำรส่งออกในปี 2553 เท่ำกั บ 631.39 และ 408.13 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ
 ปัจจัยสนับสนุนตลาดเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร
1. ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและส่งออกสินค้ำเกษตรที่สำคัญของโลก ประกอบกับควำมต้องกำรอำหำรในตลำดโลก
ขยำยตัวเพิ่มขึ้นตำมจำนวนประชำกร จึงมีควำมต้องกำรใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์กำรเกษตรต่ำง ๆ เพื่อช่วยเพิ่ม
ผลผลิต
2. แรงงำนขำดแคลนและค่ำจ้ำงเพิ่มสูงขึ้น เกษตรกรจึงต้องกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลด
ต้นทุน
3. นโยบำยรัฐในกำรสนับสนุนกำรผลิตและกำรตลำดสินค้ำเกษตร ช่วยลดต้นทุนในกำรผลิตและรักษำเสถียรภำพรำคำ
หรือรำยได้ของเกษตรกรให้มั่นคง
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2557 มีโครงกำรส่งเสริมกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตร โดยจั ดฝึกอบรมควำมรู้ใน
กำรซ่อมแซมให้เกษตรกร รวมถึงมีโครงกำรสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำในกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิตหรือเครื่องจักร
กำรเกษตรให้แก่สถำบันเกษตรกร
5. กำรเปิดเสรีกำรค้ำระหว่ำงไทย จีนและอำเซียน และมีกำรลดอัตรำภำษีนำเข้ำสินค้ำเหลือร้อยละ 5 ช่วยลดต้นทุน
ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่นำเข้ำมำจำหน่ำยในประเทศ ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ำยสินค้ำในประเทศหรือร้ำน
จำหน่ำยเครื่องมือและอุปกรณ์กำรเกษตรในแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศมีอำนำจต่อรองในกำรซื้อสินค้ำเพิ่มมำกขึ้น
6. กำรขยำยตัวของกำรผลิตสินค้ำเกษตรของประเทศเพื่อนบ้ำนในอำเซียน โดยเฉพำะประเทศพม่ำ ประเทศลำว และ
ประเทศกัมพูชำ ช่วยให้ตลำดขยำยตัวกว้ำงขึ้น
2.2.4.5 ภาพรวมอุตสาหกรรมมอเตอร์
จำกข้อมูลของภำวะอุตสำหกรรมเครื่องปรับอำกำศ และอุตสำหกรรมกำรเกษตร ซึ่งเป็นอุตสำหกรรมที่สำมำรถ
สะท้อนถึงแนวโน้มกำรผลิตและจำน่ำยมอเตอร์ไฟฟ้ำ มอเตอร์กำลัง และเครื่ องสูบน้ำของบริษัทฯ ได้ในเบื้องต้น เนื่องจำกใน
ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงำนใดเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพำะเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้ำอย่ำงจริงจัง แต่อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลจำกสถำบัน
ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกำกร อ้ำงอิงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่ำกำรส่งออกและนำเข้ำของสินค้ำประเภทมอเตอร์ขนำดเล็ก
(กำลังไม่เกิน 750w) และมอเตอร์ใหญ่ (กำลังเกิน 750w) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
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1. มอเตอร์เล็ก (กาลังไม่เกิน 750w)
มูลค่าการส่งออกและนาเข้ามอเตอร์เล็ก (กาลังไม่เกิน 750W)
หน่วย : ล้ำนเหรียญสหรัฐ

ที่มา : รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เดือนมกราคม 2558

ประเทศไทยส่งออกสินค้ำประเภทมอเตอร์เล็ก (กำลังไม่เกิน 750W) มีมูลค่ำกำรส่งออกมำกกว่ำกำรนำเข้ำ โดยตั้งแต่
ปี 2549 เป็นต้นมำ มูลค่ำกำรส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อยมำ เป็นผลจำกควำมต้องกำรสินค้ำประเภทมอเตอร์เล็กของกลุ่มประเทศ
ยุโรป และจีนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำรส่งออกของประเทศไทยดีขึ้น สำหรับประเทศคู่ค้ำที่ประเทศไทยส่งออกมอเตอร์เล็ก มี
สัดส่วนกำรส่งออก อ้ำงอิงข้อมูลเดือนมกรำคม ถึง เดือนพฤศจิกำยน 2556 ซึ่งประเทศไทยส่งออกไปยังจีนมำกที่สุด สัดส่วน
ร้อยละ 37.10 ของมูลค่ำกำรส่งออกทั้งหมด รองลงมำได้แก่ประเทศในกลุ่มอำเซียน และประเทศในกลุ่มยุโรป มีสัดส่วนร้อยละ
26.34 และ 7.57 ตำมลำดับ
สำหรับกำรนำเข้ำ ประเทศไทยนำเข้ำมอเตอร์เล็ก จำกจีนมำกที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง สัดส่วนกำรนำเข้ำร้อยละ 36.17
รองลงมำได้แก่ ประเทศในกลุ่มอำเซียน และญี่ปุ่น คิดเป็นสัดส่วนกำรนำเข้ำร้อยละ 30.34 และ 16.13 ตำมลำดับ มูลค่ำกำร
นำเข้ำมอเตอร์เล็กจะมีควำมผันผวนไปตำมควำมต้องกำรใช้มอเตอร์ภำยในประเทศ โดยในปี 2555 ประเทศไทยมีมูลค่ำกำร
นำเข้ำสูงกว่ำมูลค่ำกำรส่งออก สำเหตุเนื่องจำกในปี 2554 ประเทศไทยประสบปัญหำวิกฤตกำรณ์น้ำท่วม ส่งผลให้กำรผลิต
มอเตอร์เล็กภำยในประเทศไม่สำมำรถผลิตได้ตำมควำมต้องกำร

ที่มา : รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เดือนมกราคม 2558
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2. มอเตอร์ใหญ่ (กาลังเกิน 750w)
มูลค่าการส่งออกและนาเข้ามอเตอร์ใหญ่ (กาลังเกิน 750W)

ที่มา : รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เดือนมกราคม 2558

ประเทศไทยส่งออกสินค้ำประเภทมอเตอร์ใหญ่ (กำลังเกิน 750W) มีมูลค่ำกำรนำเข้ำสูงกว่ำมูลค่ำกำรส่งออกทั้งหมด
ของประเทศตั้งแต่ในอดีตที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกกำรผลิตมอเตอร์ใหญ่ มีต้นทุนกำรผลิตที่สูงกว่ำ ดังนั้น ประเทศไทยจึงนำเข้ำจำก
ประเทศจีนในปริมำณที่สูง สำเหตุที่นำเข้ำมอเตอร์จำกประเทศจีนในปริมำณที่มำก ก็เพรำะสินค้ำจำกประเทศจีนมีต้นทุนกำร
ผลิตในระดับต่ำ ทำให้รำคำมอเตอร์ใหญ่อยู่ในระดับต่ำไปด้วย สำหรับมูลค่ำกำรส่งออกในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 มี
มูลค่ำกำรส่งออกเท่ำกับ 155.55 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 50.44 ซึ่งประเทศไทยส่งออกไปยังญี่ปุ่นมำก
ที่สุด สัดส่วนร้อยละ 38.37 ของมูลค่ำกำรส่งออกทั้งหมด เนื่องจำกกำรผลิตมอเตอร์ใหญ่มีต้นทุนที่สูง แต่ประเทศไทยถือได้ว่ำ
มีกำรผลิตที่มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับหนึ่ง ทำให้ญี่ปุ่น ให้ควำมสนใจและสั่งซื้อมอเตอร์ใหญ่จำกประเทศไทยมำกที่สุด
รองลงมำได้แก่จีน และประเทศในกลุ่มอำเซียน ส่งออกในสัดส่วนร้อยละ 13.60 และ 11.31 ตำมลำดับ
สำหรับกำรนำเข้ำ ประเทศไทยนำเข้ำมอเตอร์ใหญ่ มีมูลค่ำกำรส่งออกในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2556 มีมูลค่ำ
เท่ำกับ 312.33 ล้ำนเหรียญสหรัฐ ลดลงจำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 14.45 ถือได้ว่ำมีแนวโน้มกำรนำเข้ำที่ ลดลง โดยประเทศไทย
นำเข้ำจำกจีนมำกที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.67 ของมูลค่ำกำรนำเข้ำทั้งหมด เนื่องจำกประเทศจีนมีต้นทุนและจำหน่ำย
มอเตอร์ใหญ่ในรำคำต่ำ มูลค่ำกำรนำเข้ำรองลงมำได้ แก่ ประเทศในกลุ่มยุโรป และญี่ปุ่น สัดส่วนร้อยละ 17.78 และ 13.74
ตำมลำดับ

ที่มา : รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เดือนมกราคม 2558
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บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.3.1

ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีสำนักงำน และโรงงำนผลิตสินค้ำ ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ที่ 3 ถนนดอนตูม-นครชัยศรี ตำบลดอนแฝก อำเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีสินค้ำที่ผลิตและจำหน่ำย คือ มอเตอร์ สำหรับเครื่องปรับอำกำศ มอเตอร์กำลัง สำหรับ
ภำคอุตสำหกรรม เครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำหอยโข่ง มอเตอร์สำหรับสระและสปำ และส่วนประกอบมอเตอร์อื่น
(1) การผลิตสินค้า
กำรผลิตสินค้ำของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตตำมคำสั่งซื้อของลูกค้ำ (Made-to-Order) ภำยใต้ตรำสินค้ำลูกค้ำ
และมีกำรผลิตสินค้ำเพื่อจัดจำหน่ำยภำยใต้ตรำสินค้ำของบริษัทฯ เองด้วย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำง
ครอบคลุม สินค้ำที่บริษัทฯ ผลิต ส่วนใหญ่ภำยใต้ตรำสินค้ำของลูกค้ำนั้น จะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอำกำศ และ
มอเตอร์ปั๊มน้ำสำหรับที่พักอำศัย ขณะที่สินค้ำที่ผลิตและจำหน่ำยภำยใต้ตรำสินค้ำของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ คือมอเตอร์กำลัง
สำหรับภำคอุตสำหกรรม เครื่องสูบน้ำและปั๊มน้ำเป็นหลัก
ลักษณะกำรผลิตสินค้ำของบริษัทฯ เป็นกำรผลิตแบบ Mass Production เริ่มจำกกำรรับคำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ จำกนั้น
บริษัทฯ จะดำเนินกำรจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ใช้ในกำรผลิตจำกผู้จำหน่ำยวัตถุดิบที่ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้ว ก่อนเข้ำสู่
กระบวนกำรผลิตสำหรับแต่ละแผนกกำรผลิต ซึ่งมีขั้นตอนก่อนกำรดำเนินกำรผลิตตำมคำสั่งซื้อของลูกค้ำ ดังนี้
1. หำกบริษัทฯ ได้รับคุณสมบัติเฉพำะ (Spec) ของมอเตอร์ในแบบที่ลูกค้ำต้องกำร ซึ่งคุณสมบัติมอเตอร์ที่ได้รับ
นั้น อำจเป็น Output ค่ำไฟฟ้ำ โครงสร้ำงของมอเตอร์ เช่น แรงม้ำ รอบควำมเร็วที่จะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ โดย
เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ (Spec) แล้วไม่ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ บริษัทฯ จะทำกำรออกแบบ
มอเตอร์ใหม่ โดยปรับ ค่ำต่ำงๆ ให้ตรงกับคุณสมบัติ ที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ลูกค้ำต้องกำรมำกที่สุด และนำมำ
ทดสอบกับเครื่องทดสอบแรงบิดและวัดกำลังมอเตอร์ (Torque Test Machine) ของบริษัทฯ และจึงนำ
ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปให้ลูกค้ำทดสอบต่อไป หำกลูกค้ำทดสอบสินค้ำตัวอย่ำงเรียบร้อยแล้ว จึงส่งกลับ
มำยังบริษัทฯ เพื่อสั่งซื้อและดำเนินกำรผลิต
2. หำกบริษัทฯ ได้รับต้นแบบมอเตอร์ที่ลูกค้ำใช้อยู่จริง (มอเตอร์เก่ำ) บริษัทฯ จะนำตัวอย่ำงดังกล่ำวมำตรวจค่ำ
ไฟฟ้ำ และโครงสร้ำงของมอเตอร์ และจึงนำมำเปรียบเทียบกับมอเตอร์ของบริษัทฯ หำกบริษัทฯ เคยผลิต
มอเตอร์ดังกล่ำวก็จะสำมำรถผลิตได้เลย แต่หำกไม่เคยมีกำรผลิตมอเตอร์แบบนั้นมำก่อน ทำงบริษัทฯ จะ
ออกแบบมอเตอร์นั้นๆ ขึ้นมำใหม่ และดำเนินตำมขั้นตอนในข้อ 1
3. หำกทำงบริษัทฯ ได้รับส่วนประกอบ หรือชิ้นส่วนที่จะนำไปประกอบเป็นมอเตอร์ บริษัทฯ จะนำโครงสร้ำงที่
รับมำจำกลูกค้ำ เป็นแนวทำงในกำรออกแบบมอเตอร์ให้เหมำะสมกับโครงสร้ำงนั้นๆ (ส่วนมำกจะเป็นชิ้นส่วน
ประกอบกับมอเตอร์แอร์) และดำเนินตำมขั้นตอนในข้อ 1
ขั้นตอนกำรผลิตของแต่ละแผนกจะดำเนินงำนแตกต่ำงกันในกระบวนกำรย่อยของแต่ละแผนกนั้นๆ อย่ำงไรก็ตำม
เนื่องจำกกำรผลิตมอเตอร์ เครื่องสูบน้ำและปั๊มน้ำมีกระบวนกำรผลิ ต แตกต่ำงกันเพียงกำรประกอบและรูปลักษณ์ภำยนอก
เท่ำนั้น แต่ส่วนประกอบหลักของในแต่ละผลิตภัณฑ์ยังคงเหมือนกัน คือตัวมอเตอร์ภำยใน โดยสำยงำนกำรผลิตมอเตอร์ เครื่อง
สูบน้ำและปั๊มน้ำสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 9 แผนกหลัก ได้แก่ แผนกปั๊ม แผนกฉีด แผนกแกน แผนกโรเตอร์ แผนกลงคอยล์
แผนกฝำ แผนกเปลือก แผนกพ่นสี และแผนกประกอบ
ทั้งนี้ เพื่อคุณภำพที่ดีของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีกำรตรวจสอบและกำรทดสอบวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต กำรตรวจสอบ
และทดสอบระหว่ำงกระบวนกำรผลิต กำรตรวจสอบและกำรทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยทำกำรสุ่มตรวจสอบและทดสอบ
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คุณภำพชิ้นงำนแล้วตำมแผนคุณภำพ ทำให้ลูกค้ำสำมำรถมั่นใจได้ว่ำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นั้นมีคุณภำพ และตรงควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ บริษัทฯ จะมีฝ่ำย QA เป็นผู้ตรวจสอบทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมำ โดยกำรทดสอบ First Part Yield (อัตรำ
ผลทดสอบที่ผ่ำนครั้งแรก) ให้ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 99
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
บริษัทฯ มีเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตหลัก อำทิ เครื่องพันลวด เครื่องเจำะ เครื่องใส่ไมล่ำ เครื่องมัดเชือก เครื่องกลึง CNC
เครื่อง Test มอเตอร์ เครื่องขูดฉนวนลวด เครื่องอัดไฮโดรลิต เป็นต้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตทั้งหมดกว่ำ
350 เครื่อง

แรงงาน
แรงงำนที่ใช้ในกำรผลิตสำยกำรผลิตมอเตอร์ เครื่องสูบน้ำและปั๊มน้ำ ทั้ง 9 แผนกหลัก มีจำนวนรวมทั้งหมด 252 คน
(เป็นแรงงำนไทยจำนวน 252 คน โดยไม่มีแรงงำนต่ำงด้ำว ทำงำน 1 กะต่อวัน ชั่วโมงแรงงำน 8 ชั่วโมง เริ่มทำงำนตั้งแต่เวลำ
8.00 - 17.00 น. (พักเที่ยง ใช้เวลำ 60 นำที)
กาลังการผลิตและปริมาณการผลิต
ผลิตภัณฑ์

หน่วย

3 เดือนแรก
ปี 2558 /1

2557

2556

2555

มอเตอร์เครื่องปรับอากาศ
กำลังกำรผลิตเต็มที่
ปริมำณกำรผลิตจริง
อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิต

ตัว
ตัว
ร้อยละ

125,000
82,630
66.10%

500,000
320,619
64.12%

500,000
339,038
67.81%

500,000
343,672
68.73%

มอเตอร์กาลัง
กำลังกำรผลิตเต็มที่
ปริมำณกำรผลิตจริง
อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิต

ตัว
ตัว
ร้อยละ

20,000
9,847
49.24%

80,000
40,737
50.92%

80,000
52,026
65.03%

80,000
72,676
90.85%

ปั๊มนา
กำลังกำรผลิตเต็มที่
ปริมำณกำรผลิตจริง
อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิต

ตัว
ตัว
ร้อยละ

12,500
9,951
79.61%

50,000
23,826
47.65%

50,000
23,047
46.09%

50,000
42,392
84.78%

ปั๊มสระว่ายนา
กำลังกำรผลิตเต็มที่
ปริมำณกำรผลิตจริง
อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิต

ตัว
ตัว
ร้อยละ

5,750
2,202
38.30%

23,000
11,982
52.10%

23,000
8,411
36.57%

23,000
1,830
7.96%

มอเตอร์ปั๊มบ้าน
กำลังกำรผลิตเต็มที่
ปริมำณกำรผลิตจริง
อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิต

ตัว
ตัว
ร้อยละ

60,000
24,305
40.51%

240,000
120,683
50.28%

240,000
90,118
37.55%

240,000
-

ส่วนประกอบมอเตอร์
กำลังกำรผลิตเต็มที่
ปริมำณกำรผลิตจริง
อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิต

ชิน้
ชิ้น
ร้อยละ

15,000
4,505
30.03%

60,000
25,356
42.26%

60,000
31,649
52.75%

60,000
43,382
72.30%
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หมายเหตุ : กาลังการผลิตเต็มที่ เป็นกาลังการผลิตแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งเป็นการผลิตสูงสุดของการผลิต
สินค้านั้นๆ หากบริษัทฯ ผลิตสินค้าประเภทนั้ นเพียงประเภทเดียว ทั้งนี้ ในปัจจุบันกาลังการผลิตรวมของบริษัทฯ มีกาลังการผลิต
ประมาณร้อยละ 70 - 80 ของกาลังการผลิตทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ต้องดาเนินขยายกาลังการผลิตเพิ่มเติมในอนาคต
/1
ปริมาณการผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนของการผลิตเต็มที่ของไตรมาส เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้

อัตราการสูญเสียจากการผลิต
บริษัทฯ ได้กำหนดกำรควบคุมของเสียที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรผลิต ทั้งนี้ ในแต่ละแผนกมีกำรกำหนดค่ำอัตรำกำร
สูญเสียจำกกำรผลิตไม่เท่ำกันขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของงำน อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำรสูญเสียจำกกำรผลิตเฉลี่ยของทุก
แผนกในกระบวนกำรผลิตตั้งอัตรำไว้ที่ร้อยละ 0.03
แผนผังขั้นตอนการผลิตมอเตอร์

1.การเตรียมชินส่วนก่อนการประกอบ
ชิ้นส่วนสำคัญเช่น สเตเตอร์ (Stators) โรเตอร์ (Rotors) เฟรม (Frames) ครอบมอเตอร์ จะถูกนำมำผลิตตำม
ขั้นตอนด้วยเครื่องจักรทันสมัย จำกนั้นจะได้ชิ้นส่วนพร้อมส่งเข้ำสู่กำรประกอบมอเตอร์ต่อไป

2. การประกอบมอเตอร์
นำชิ้นส่วนที่เตรียมไว้มำประกอบเข้ำด้วยกันตำมขั้นตอน ติดตั้งอุปกรณ์จับยึด อุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ จำกนั้นจะ
ได้มอเตอร์ตำมขนำดและรูปแบบที่ออกแบบไว้

3. การตรวจสอบคุณภาพ
สิ น ค้ ำ ทุ ก ชนิ ด จะผ่ ำ นกระบวนกำรกำรตรวจสอบอย่ ำ งเข้ ม งวด ตั้ ง แต่ ก ำรวั ด ค่ ำ กระแสไฟฟ้ ำ ขนำดก ำลั ง
รูปลักษณ์ภำยนอก จำกนั้นบรรจุลงกล่อง จัดเก็บในคลังสินค้ำ พร้อมส่งให้กับลูกค้ำต่อไป
(2) การจัดหาวัตถุดิบ
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับคุณภำพของวัตถุดิบที่นำมำใช้ในกำรผลิตสินค้ำ โดยก่อนที่บริษัทฯ จะสั่งซื้อวัตถุดิบจำกผู้
จำหน่ำยวัตถุดิบรำยใด บริษัทฯ จะนำตัวอย่ำงวัตถุดิบดังกล่ำวจำกผู้จำหน่ำยมำตรวจสอบคุณภำพก่อน ซึ่งหำกคุณภำพผ่ำน
ตำมมำตรฐำนที่กำหนด จึงจะดำเนินกำรสั่งซื้อ เพื่อนำมำใช้ในกำรผลิตจริง ซึ่งที่ผ่ำนมำกำรสั่งซื้อหรือจัดหำวัตถุดิบนั้น บริษัทฯ
จะมีกำรกำหนดเป็นนโยบำยคู่มือกำรปฏิบั ติงำน ซึ่งจะต้องมีกำรเปรียบเทียบรำคำที่มีกำรเสนอขำยจำกผู้จำหน่ำยสินค้ำ
มำกกว่ำ 1 รำยขึ้นไป และประเมินคุณภำพตำมระยะเวลำที่กำหนด
ทำงบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้จำหน่ำยจำกบัญชีรำยชื่อผู้ขำยของบริษัทฯ ที่มีกำรจัดลำดับคะแนนไว้ สำหรับในกรณีที่ไม่
มีรำยชื่อ หรือเป็นผู้จำหน่ำยรำยใหม่ บริษัทฯ จะขอให้ผู้จำหน่ำยเสนอรำคำและทำกำรเปรียบเทียบตำมขั้นตอนกำรดำเนินงำน
จัดซื้อที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อเป็นผู้พิจำรณำทบทวนอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง สำหรับกำรแก้ไข หรือปรับปรุง
รำยชื่อของผู้จำหน่ำยนั้น จะเป็นอำนำจหน้ำที่ของผู้จัดกำรฝ่ำยซื้อ
กำรประเมิ น ผู้จ ำหน่ำ ยวัต ถุ ดิบ ของบริ ษัท ฯ นั้ น ในกรณี ที่ เป็ น ชิ้น ส่ วน หรื อ วั ตถุ ดิ บที่ ใ ช้ใ นกำรผลิต บริ ษั ทฯ จะ
ดำเนินกำรประเมินผู้จำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกคะแนนกำรส่งมอบ กำรบริกำรตรงตำมกำหนดเวลำ และคะแนนคุณภำพ โดย
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เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อและฝ่ำยประกันคุณภำพจะทำกำรประเมินปีละ 2 ครั้ง นอกจำกนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ทุก 1 ปี เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยจัดซื้อจะต้องทบทวนผลกำรประเมินผู้ขำยตลอดปีที่ผ่ำนมำว่ำมีประสิทธิภำพในกำรทำงำนที่ดีอยู่หรือไม่ และทบทวนกำร
คัดบริษัทผู้จำหน่ำยที่ไม่มีคุณภำพตรงตำมที่บริษัทต้องกำรออกจำกรำยชื่อผู้จำหน่ำยวัตถุดิบของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับ
วัตถุดิบที่มีคุณภำพสูงสุดนำมำใช้ในกำรผลิตต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีข้อผูกพันในกำรซื้อวัตถุดิบจำกผู้จำหน่ำยวัตถุดิบรำยใดรำยหนึ่ง และไม่ได้พึ่งพำผู้จำหน่ำยรำยใด
รำยหนึ่งเป็นสำคัญ เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรตรวจสอบคุณภำพวัตถุดิบ หำกวัตถุดิบจำกผู้จำหน่ำยวัตถุดิบรำยใดไม่ได้คุณภำพ
ตำมที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯ สำมำรถดำเนินกำรซื้อวัตถุดิบจำกผู้จำหน่ำยรำยอื่นแทนได้ทันที โดยบริษัทฯ มีนโยบำยในกำร
จัดซื้อวัตถุดิบแต่ละชนิดโดยคำนึงถึงคุณภำพและรำคำที่เหมำะสม และมีกำรเทียบรำคำจำกผู้จำหน่ำยวัตถุดิบมำกกว่ำหนึ่ง
รำยในทุกครั้งที่มีกำรสั่งซื้อ
ขันตอนการสั่งซือวัตถุดิบ
จัดทำใบขอซื้อ (ใบ PR) – รำยละเอียด: รำยกำร, Part No., Part Name จำนวน และวันที่ต้องกำรใช้

ผู้มีอำนำจทบทวนใบขอซื้อ (PR) และอนุมัติใบขอซื้อ (PR) – รำยละเอียด: กำรขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่หรือ
วัสดุทั่วไปโดยผ่ำนหัวหน้ำฝ่ำยทบทวนอนุมัติ โดยผู้จัดกำรฝ่ำยจะเป็นผู้อนุมัติใบขอซื้อ (PR)
กำรขอซื้อบริกำรจำกภำยนอกหรือจัดหำผู้รับจ้ำงช่วงเป็นกรณีพิเศษ หลังจำกผ่ำนกำรอนุมัติจำกผุ้จัดกำรฝ่ำย
แล้ว ผู้ข อซื้อ ต้องแนบรำยละเอีย ดให้เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยจัดซื้ อนำเสนอแก่ผู้จั ดกำรฝ่ำ ยจั ดซื้อ หรือ กรรมกำรผู้ จัดกำร เพื่ อ
พิจำรณำอนุมัติก่อดำเนินกำร

กำรสั่งซื้อ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อพิจำรณำใบขอซื้อ (PR) จัดหำผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงช่วง/Oursource จำกบัญชีรำยชื่อ
คั ด เลื อ กผู้ ข ำยหรื อ ผู้ รั บ จ้ ำ งช่ ว ง/Outsource เปิ ด ใบสั่ ง ซื้ อ และน ำเสนอผู้ จั ด กำรฝ่ ำ ยจั ด ซื้ อ เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุ มั ติ แ ละ
ดำเนินกำรสั่งซื้อ หำกวัสดุ อุปกรณ์ หรืออะไหล่ต้องทำกำรสั่งซื้อจำกผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงช่วง/Outsource ที่ไม่อยู่ในบัญชี
รำยชื่อ ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ ก่อนดำเนินกำรขอใบเสนอรำคำ

กำรเปิดใบสั่งซื้อ รูปแบบของใบสั่งซื้อวัตถุดิบต้องระบุข้อมูลสำคัญต่อไปนี้
1. เลขที่ของใบ PO กำหนดโดยโปรแกรมสำเร็จรูป
2. ชื่อผู้ขำย หรือผู้รับจ้ำงช่วง/Outsource
3. เบอร์ชิ้นงำน (Part No.) หรือชื่อสินค้ำ (Part Name)
4. จำนวนที่สั่งซื้อ
5. รำคำต่อหน่วย
6. บกวัตำหนดเวลำส่
ขันตอนการรั
ถุดิบ งมอบและสถำนที่ส่งมอบ
7. ข้อกำหนดของสินค้ำ (ถ้ำมี)
ผู้ขำยส่งวัตถุดิบมำยังบริษัท ฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพสุ่มตรวจสอบสินค้ำเพื่อให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนที่วำงไว้ แล้ว
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ประทับตรำกำรตรวจสอบลงในใบกำกับภำษี ก่อนส่งสินค้ำให้ฝ่ำยคลังสินค้ำดำเนินกำรต่อ

ฝ่ำยคลังสินค้ำ ตรวจสอบเอกสำรคือ ต้นฉบับใบกำกับภำษีพร้อมสำเนำ และสำเนำใบสั่งซื้อ จำกนั้นทำกำรตรวจ
นับสินค้ำและบันทึกรับสินค้ำ ออกใบรับของ (GRN) แนบเอกสำร และส่งให้แผนกบัญชีบันทึกซื้อสินค้ำ กรณีสินค้ำหรือ
รำคำไม่ถูกต้อง หรือสินค้ำไม่ได้คุณภำพ ฝ่ำยคลังสินค้ำจะดำเนินกำรแจ้งกับฝ่ำยจัดซื้อ และติดต่อ Supplier

ฝ่ำยบัญชี รับเอกสำรจำกคลังสินค้ำ พนักงำนบัญชีเจ้ำหนี้ตรวจสอบเอกสำรที่ได้รับ ดังนี้
1. ใบสั่งซื้อ (สำเนำจำกผู้ขำย)
2. ใบรับของ (GRN ออกโดยคลังสินค้ำ)
3. ใบกำกับภำษีซื้อ (ต้นฉบับ)
4. สำเนำใบส่งสินค้ำ/ใบกำกับภำษีซื้อ
เมื่อทำกำรตรวจสอบเอกสำรเรียบร้อยแล้ว พนักงำนบัญชีเจ้ำหนี้จะทำกำรบันทึกกำรซื้อในระบบ Efacs เก็บ
ต้นฉบับใบกำกับภำษีซื้อเข้ำแฟ้ม ส่งสำเนำใบกำกับภำษีซื้อ ใบรับของ และใบสั่งซื้อให้พนักงำนกำรเงินเข้ำแฟ้มเจ้ำหนี้
รอผู้ขำยเรียกชำระเงิน
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตที่บริษัทฯ สั่งซื้อต้องได้รับกำรตรวจสอบ และทดสอบ โดยวัตถุดิบจะต้องมีคุณสมบัติตำม
ข้อกำหนด RoHS ซึ่งย่อมำจำก Restriction of Hazaradous Substances เป็นข้อกำหนดที่ 2002/95/EC ของสภำพยุโรป
(EU) ว่ำด้วยเรื่องของกำรใช้สำรที่เป็นอันตรำยในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหมำยควำมรวมถึงเครื่องใช้ทุก
ชนิด ที่จะต้องอำศัยไฟฟ้ำในกำรทำงำน เช่น โทรทัศน์ เตำอบไมโครเวฟ วิทยุ เป็นต้น ดังนั้น ชิ้นส่วนทุกอย่ำงที่ประกอบเป็น
เครื่องใช้ไฟฟ้ำนั้น ตั้งแต่แผงวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงสำยไฟ จะต้องผ่ำนตำมข้อกำหนดดังกล่ำว โดยมีสำรที่จำกัด
ปริมำณในปัจจุบันทั้งสิ้น 6 ชนิด ได้แก่ ปรอท แคดเมี่ยม ตะกั่ว โครเมียม Polybrominated Biphenyls Polybrominated
Dipheny Ethers
รายละเอียดวัตถุดิบแยกตามประเภทวัตถุดิบ
สัดส่วนร้อยละในการซื้อ
ประเภทวัตถุดิบ
ณ 31 มีนาคม 2558
ลวดทองแดง
27.21
เหล็กซิลิคอน
22.25
อลูมิเนียม
8.11
คำปำซิเตอร์
3.63
ลูกปืน
3.32
Steel bar
3.27
0.36
Steel sheet

แหล่งวัตถุดิบ
ในประเทศ








หมำยเหตุ : สัดส่วนร้อยละในกำรซื้อเทียบกับมูลค่ำกำรซื้อทั้งหมด ณ งวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2558
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ตารางแสดงปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดบิ แต่ละประเภท ตั้งแต่ปี 2555 – 2557 และงวดสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
2555
2556
2557
3 เดือนแรก ปี 2558
ประเภทวัตถุดิบ
มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า
ร้อยละ
94.35
31.86
ลวดทองแดง (ล้ำนบำท)
31.31 110.92
33.71 106.76
21.42
27.21
67.57
66.95
67.94
20.28
เหล็กซิลิคอน (ล้ำนบำท)
22.42
20.35
17.51
22.25
18.15
23.04
25.49
7.61
อลูมิเนียม (ล้ำนบำท)
6.02
7.00
6.39
8.11
12.02
10.54
11.21
3.35
คำปำซิเตอร์ (ล้ำนบำท)
3.99
3.20
2.86
3.63
12.95
13.81
15.71
4.69
ลูกปืน (ล้ำนบำท)
4.30
4.20
2.61
3.32
9.75
11.64
13.41
4.00
Steel bar (ล้ำนบำท)
3.24
3.54
2.57
3.27
0.71
0.53
0.72
0.21
Steel sheet (ล้ำนบำท)
0.24
0.16
0.28
0.36
หมำยเหตุ : มูลค่ำกำรซื้อวัตถุดิบหลักเทียบกับมูลค่ำกำรซื้อวัตถุดิบทั้งหมด

ปัญหาจากการจัดหาวัตถุดิบ
ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหำจำกกำรจัดหำวัถตุดิบ หรือกำรขำดแคลนวัตถุดิบแต่อย่ำงใด เว้นแต่เรื่องควำม
เสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุ ดิบ เนื่องจำกวั ตถุดิ บหลัก ที่บริ ษัทฯ ใช้ในกำรผลิตคื อ ทองแดง เหล็กซิ ลิคอน และ
อลูมิเนียม เป็นหลัก โดยรำคำของวัตถุดิบดังกล่ำวจะผันแปรไปตำมอุปสงค์และอุปทำนในตลำดโลก ทำให้บริษัทฯ ยำกต่อกำร
บริหำรจัดกำรต้นทุน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีกำรติดตำมข้อมูลข่ำวสำร และแนวโน้มของรำคำวัตถุดิบหลักอย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดเวลำ เพื่อให้สำมำรถวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรกำรสั่งซื้อวัตถุดิบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ำยวัตถุดิบหลัก เนื่องจำกบริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบจำกผู้
จำหน่ำยน้อยรำย อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยังคงมีกำรเปรียบเทียบรำคำที่มีกำรเสนอขำยจำกผู้จำหน่ำยสินค้ำมำกกว่ำ 1 รำยขึ้น
ไปเสมอ และทำกำรประเมินผู้จัดจำหน่ำยสินค้ำใหม่ทุกครั้งในรอบระยะเวลำที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ำสินค้ำที่มีกำรสั่งซื้อมี
คุณภำพและมีควำมเหมำะสมทำงด้ำนรำคำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
2.3.2

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
(1)
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กำรประกอบกิจกำรโรงงำนตำมพระรำชบัญญติโรงงำน พ.ศ. 2535 นั้น ผู้ประกอบกำรโรงงำนจะต้องได้รับอนุญำต
จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมก่อนประกอบกิจกำร ซึ่งนอกจำกใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนดังกล่ำวแล้ว ผู้ประกอบ
กิจกำรแต่ละประเภทจะต้ องได้รับใบอนุญำตตำมกฎหมำยฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบกิจกำรของบริษัทฯ ด้วย
บริษัทฯ นอกจำกจะได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนแล้ว บริษัทฯ ยังได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดไว้ทั้งสิ้น 13 ประเภทกิจกำรหลัก โดยเจ้ำของหรือ
ผู้ประกอบกำรกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพแต่ละประเภทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่หน่วยงำนรำชกำรส่วนท้องถิน่
มีกำหนดไว้
บริษัทฯ ถือเป็นกิจกำรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ ซึ่ง หมำยถึงสถำนที่ หรือโรงงำนผลิตโลหะเป็นภำชนะ
เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น หม้อ กระทะ ส้อม มีด คีม เครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ จอบ เสียม เป็นต้น
อย่ำงไรก็ตำม ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ เป็นสถำนประกอบกำรที่เป็นได้รับอนุญำตตำมใบอนุญำตที่ได้รับจำกหน่วยงำนปกครอง
ท้อ งถิ่ น โดยใบอนุ ญ ำตต่ อ อำยุทุ ก 1 ปี และดำเนิน กำรช ำระค่ำ ธรรมเนีย มอย่ำ งถู ก ต้อ งตำมกฎหมำย ประกอบกั บ กำร
ดำเนินกำรควบคุมกิจกำร กำรจัดสถำนที่สำหรับประกอบกิจกำร ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะและมำตรกำร
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ด้ำนสุขภำพ และหลักเกณฑ์อื่นๆที่กฎหมำยกำหนดอย่ำงเคร่งครัด ทำให้ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ยังไม่เคยได้รับข้อร้องเรียน หรือกำร
ฟ้องร้องใดๆ เกี่ยวกับกำรประกอบกิจกำรของบริษัทฯ
(2)
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้
จำกกระบวนกำรผลิตมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำ จะมีเหล็กซิลิคอนและเศษเหล็กขี้กลึง เศษขี้เตำอลูมิเนียมเหลือ
บำงส่วนจำกกระบวนกำรผลิต บริษัทฯ จะทำกำรเก็บรวบรวมเศษเหล็ก ที่เหลือจำกกำรผลิตดังกล่ำว เพื่อรวบรวมให้ได้ปริมำณ
มำกจึงติดต่อให้ผู้รับซื้อเศษเหล็กที่ได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำนประเภทคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มำขน
ออกจำกโรงงำนหลังจำกมีกำรได้ตกลงซื้อขำยแล้ว โดยจะมีกำรจัดทำใบกำกับกำรขนส่ง และกำรแจ้งทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
เป็นกำรแจ้งข้อมูลตำมประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วจำกโรงงำนโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) พ.ศ.2547
สำหรับผลกระทบที่อำจมีต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท นอกจำกเศษวัตถุดิบเหลือใช้จำกกระบวนกำรผลิตแล้วนั้น
บริษัทฯ มีแผนกพ่นสีมอเตอร์ ซึ่งอำจจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียงโรงงำนได้ แต่อ ย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ
ดำเนินงำนแผนกพ่นสีด้วยระบบม่ำนน้ำ ซึ่งเป็นระบบพ่นสีแบบเปียกอำศัยกำรไหลผ่ำนของม่ำนน้ำ และละอองน้ำจำกอ่ำงน้ำ
เป็นตัวจับละอองสีที่เหลือจำกกำรพ่นสี นอกจำกนี้ ระบบกำรพ่นสีด้วยระบบม่ำนน้ำยังช่วยลดกลิ่นของสี ที่เกิดจำกสำรระเหย
เช่น ทินเนอร์ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำหรับน้ำที่ใช้ในกำรไหลเวียนของระบบม่ำนน้ำ และน้ำเสียที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรจะ
ถูกกำจัดโดยเข้ำบ่อบำบัดน้ำเสียต่อไป
2.3.3

การจัดการด้านความปลอดภัย
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในด้ำนควำมปลอดภัยของโรงงำนซึ่งเป็นที่ผลิตสินค้ำของบริษัทฯ เพื่อให้สำมำรถรองรับ
เหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริษัทฯ รวมทั้งเหตุกำรณ์ที่ อำจที่อำจส่งผลต่อกำรดำเนินงำน ทั้งนี้
บริษัทฯ มีแนวทำงกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย โดยกำรเตรียมพร้อมในกำรป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต แม้
บริษัทฯ ยังไม่เคยได้รับควำมเสียหำยจำกอัคคีภัยก็ตำม กำรประกันภัยดังกล่ำวเป็นกำรประกันควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ที่ เกิด
จำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ ภัยลมพำยุ ภัยน้ำท่วม รวมทั้งภัยนัดหยุดงำน เป็นต้น กำรประกันภัยครอบคลุมสิ่งปลูกสร้ำง ตัวอำคำร
เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่ง สต็อกสินค้ำ เครื่องจักร และอุปกรณ์ อย่ำงไรก็ตำม นอกจำกกำรทำประกันภัยเพื่อเพิ่มควำมคุ้มครอง
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่อำจเกิดควำมเสียหำยแล้วนั้น บริษัทฯ ยังมีมำตรกำรกำรป้องกัน ด้วยกำรจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย
ในกำรนี้ บริษัทฯ ได้ติดตั้งสัญญำเตือนอัคคีภัย สัญญำณบุกรุก และสัญญำณฉุกเฉิน เพื่อป้องกันและดูแลควำมปลอดภัยของ
ที่ตั้งโรงงำนกำรผลิตของบริษัทฯ อีกทำงหนึ่ง
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