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ทำไมต้องซื้อโซ่จำกเรำ
โซ่แบ่งออกได้ง่ายๆ 2 แบบ อย่างแรกคือ โซ่ส่งกาลัง (Transmission Chain)
และ โซ่ลาเลียง (Conveyor Chain) เรา Conveyor Guide มุ่งเน้นนาเสนอ Solution ของ
โซ่ประเภทEngineering Steel Chain ซึ่งเป็ นโซ่แบบลาเลียงแบบสังท
่ าเป็ นพิเศษ (Made to
Order) ทีเ่ ราอยากจะนาเสนอเพราะเป็ นเรื่องของความต้องการของอุสาหกรรมต่างๆเฉพาะ
ด้านจริงๆทีผ่ ผู้ ลิตรายอื่นไม่สนใจหรือสนใจน้อยทีต่ อบสนอง หรือตอบสนองด้วยราคาทีแ่ บบ
ว่าซือ้ ก็ดี ไม่ซอ้ื ก็ได้ ลองติดต่อคุยกันกับเราดูครับ เบือ้ งต้น มี drawing ส่งมาให้เราดู ถ้าไม่มี
ส่งตัว อย่า งก็ไ ด้ ถ้า ไม่มีต ัว อย่างก็ไ ปวัดระยะกัน หนางานกัน ไม่เ กี่ย งว่า ปริม าณน้ อ ยหรื
อปริมาณมาก เราอาจจะได้เจอกันช้าไป แต่ดที ย่ี งั ได้เจอกัน คุณลาบากอะไรไหม คุณคิดถึง
ใครหรือเปล่า อย่าลืมเล่าสูก่ นั ฟงั คุยกันได้ทุกเรื่องราว

การซื้อผลิตภัณฑ์ในยุคใหม่น้ี Concept ของการซื้อขายเปลีย่ นไป ผูซ้ ้อื
ทีฉ่ ลาดไม่ได้มองเพียงว่าจะซือ้ เพราะผลิตภัณฑ์นนั ้ ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์อ่นื เท่านัน้ แต่การ
พิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีถูกต้อง ต้องมีเหตุผลบอกได้ว่าเมื่อซื้อแล้ว ผลิตภัณฑ์นัน้ มีคุณค่า
(Value) เหมาะสมกับราคาหรือเงินที่จ่ายไปอย่างไร ซึ่งไม่จาเป็ นจะต้องซื้อด้วยราคาที่ถูก
ทีส่ ุดเสมอไป สาหรับเรื่องโซ่ลาเลียงก็เช่นกัน การซื้อโซ่ไม่ใช่เรื่องการซื้อเหล็กเป็ นท่อนท่อน
แต่โซ่ในปจั จุบนั ด้านผลิตภัณฑ์ยงั หมายถึงเทคโนโลยีทางด้านการผลิต โลหะวิทยาด้วยและ
การบริการทัง้ ก่อนและหลังการขายด้วย รวมทัง้ คานึงถึงความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไปกับ
หลายสิง่ อย่างรวมๆเรียกว่า คุณค่า(Value) โดยรวมของผูซ้ ้อื ที่ได้รบั จากการซื้อสินค้านัน้ ๆ
คุ ณ ค่ า ที่ว่ า นี้ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ เ รื่อ งเงิน เท่ า นั น้ และการส่ ง มอบโซ่ ห รือ ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีถู ก ต้ อ งตาม
Specification ที่ต้องการเท่านัน้ แต่เรื่องของคุณค่ายังรวมถึงคุณภาพและเทคโนโลยีของ
ผลิตภัณฑ์ท่ดี กี ว่าที่ผซู้ ้อื ต้องการ คุณภาพของการบริการหลังการขายที่ดี ความมันใจในตั
่
ว
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ผลิตภัณฑ์ หรือการประหยัดพลังงาน ความสะดวกสบายในการใช้งาน ดังนัน้ คุณค่า(Value)ที่
ผูซ้ อ้ื จะต้องพิจารณาถึง ได้แก่

► Product Value คุณภาพและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์
► Service Value บริการก่อนและหลังการขาย

► Image Value ภาพพจน์ความมันใจในผลิ
่
ตภัณฑ์
► Money Value ราคาถูกและยุตธิ รรม
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► Time Value การส่งมอบทีท่ นั เวลา
► Energy Value คือการประหยัดพลังงาน
Conveyor Guide ขอเสนอสิ่ งที่เรำสำมำรถทำได้ให้ท่ำนพิ จำรณำดังนี้
1.1 เราเป็ น Solution Provider ทีก่ ล่าวว่าเราเป็ นโซลูชนโพรวายเดอร์
ั่
ความหมายก็
คือเราไม่ได้มาขายโซ่แต่เราเป็ น Solution Provider เช่น เมื่อคุณมีปญั หา เราช่วยแก้ปญั หา
ั หาเราช่ ว ยแนะน าให้คุ ณ ใช้ท รัพ ยากรที่มีอ ยู่( เครื่อ งจัก รที่ใ ช้โ ซ่ ) อย่า ง
เมื่อ คุ ณ ไม่ มีป ญ
ประหยัดและคุม้ ค่าทีส่ ุด ทัง้ สองประการนี้แนะนา โดยวิศวกรผูช้ านาญการจากผูผ้ ลิตโดยตรง
(จากประเทศเกาหลี) ทีเ่ ป็ นทัง้ วิศวกร ผูผ้ ลิตและผูอ้ อกแบบโซ่ประเภทต่างๆด้วยตนเอง เพื่อ
ความมันใจให้
่
ท่าน ผู้เชี่ยวชาญสามารถเดินทางมาที่หน้ างานที่โรงงานของท่านเพื่อช่วย
วิเคราะห์แก้ไขและปรับปรุงเรื่องปญั หาโซ่ต่างๆนานาทีม่ ี ผูช้ านาญการจะได้ให้คาแนะนาที่
ถูกต้อง ต่อหน้าท่านและต่อหน้า ผูใ้ ช้งานด้วยตัวเป็ นๆกิจกรรมอย่างนี้กเ็ ป็ นเรื่องยากทีผ่ ผู้ ลิต
โซ่จากต่างประเทศรายอื่นๆทีจ่ ะทาได้
1.2
Quality Assurance อย่างที่รูก้ นั ประเทศเกาหลีปจั จุบนั ก็เป็ นผูน้ าด้าน
เทคโนโลยีประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องโลหะก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใคร ใครจะรูไ้ หมว่าเรือ
container ขนาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก (กว้าง 59 เมตร ยาว 395.4 เมตร บรรทุกตู้ คอนเทนเนอร์
ได้ 19,0224 ตู้ TEU กว้างกว่าสนามฟุตบอล ยาวเกือบครึ่งกิโลเมตร ) หรือเรือขนาดใหญ่
เกือบแทบทุ กประเภทเดีย๋ วนี้ ไม่ได้ผลิตที่อ เมริก า ญี่ปุ่น หรือเยรมันนี แต่ผ ลิต ที่เ กาหลี
(Hyundai Heavy Industries) นี่เอง ผลิตภัณฑ์โซ่ทเ่ี รานาเสนอจึงมันใจได้
่
ชนั ้ หนึ่งใน เรื่อง
คุณภาพของสินค้าเพราะได้ส่งมอบโซ่ให้บริษัทที่มีช่อื เสียงขนาดใหญ่ทงั ้ ในญี่ปุ่น เกาหลี
ยุโรป เอเชีย และทีอ่ ่นื ๆก็ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์โซ่ของเรา(ดู Customer Reference)

153

1.3 Made to order แม้ว่าเราจะมีโซ่มาตรฐานพืน้ ๆทีม่ ขี ายอยูท่ วไปจ
ั ่ าหน่ ายเช่นกัน
แต่เราจะเน้นขาย โซ่ Engineering Chain หรือสังท
่ า (Made To Order) เป็ นเรื่องยากๆที่
ผูผ้ ลิตรายอื่นไม่สามารถจัดหาให้ได้ เราจะยินดีทจ่ี ะรับฟงั ความต้องการของท่านเกี่ยวกับโซ่
และรับผลิตผลิตภัณฑ์โซ่ทแ่ี ปลกๆ(Engineering Chain) ใช้งานเฉพาะ ทีไ่ ม่สะดวกผลิตหรือ
ทาได้ยากในสายตาของผูผ้ ลิตรายอื่นๆ หรือเป็ นโซ่( Engineering Chain) ที่ติดมากับ
เครื่องจักรตัง้ แต่ตดิ ตัง้ โรงงานครัง้ แรก ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องจักรมาจาก อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น
หรือจากส่วนใดๆของโลก ซึ่งเป็ นเรื่องปรกติหากผูซ้ ้อื ไปซื้ออะไหล่โซ่( Engineering Chain)
กับผูผ้ ลิตเครื่องจักรก็จะราคาแพงมากจนจับแล้วสะดุง้ หากท่านไม่รแู้ หล่งทางเลือกก็จะจัดหา
เรื่องนี้เป็ นเรื่องของการผูกขาดประเภทหนึ่ง ดังนัน้ เราจึงขอเชิญชวนมาคุยกับเราเพื่อเป็ น
ทางเลือกอีกเส้นทางหนึ่ง เราสามารถผลิตโซ่( Engineering Chain) ตาม specification เดิมที่
ท่านต้องการได้ ด้วยราคาทีท่ ่านเข้าถึงและจับต้องได้แน่ นอน นี่คอื จุดเด่นของเรา เรื่องงาน
made to order นี้นบั ว่าเป็ นจุดแข็งของเราทีเดียวเพราะผูผ้ ลิตทีเ่ ราเป็ นตัวแทนจาหน่ ายเป็ น
บริษทั ขนาดกลางทีม่ คี วามยืดหยุน่ ในการตอบสนองต่อลูกค้าได้สูง เรื่องนี้บริษทั ผูผ้ ลิตขนาด
ใหญ่ๆที่มชี ่อื ดังๆ เขาไม่มคี วามคล่องตัวที่จะผลิตโซ่( Engineering Chain) ที่เป็ นความ
ต้องการเฉพาะและมีปริมาณไม่มากนัก เขาจะไม่สนใจในตลาดนี้เพราะทาเงินได้น้อยไม่คุม้
กับเวลาที่เสียไป สูผ้ ลิตโซ่ Standard ขายทัวโลกปริ
่
มาณมากๆ ดีกว่าทาเงินได้มากกว่า
เยอะเลย ทาให้ผซู้ ้อื ที่ต้องการโซ่แบบพิเศษ(Engineering Chain) รูส้ กึ เวิ้งว้างเพราะไม่
สามารถหาโซ่ท่ตี อบสนองความต้องการได้ จาเป็ นต้องซื้อทุกราคาที่ผูข้ ายเสนอมา ตอนนี้
ท่านมีทางเลือกใหม่แล้วครับ ลองใช้บริการของเราดูหน่ อยดีไหม แค่ส่งตัวอย่างมาให้เราก็
เป็ นการเริม่ ต้นคุยกันได้แล้วครับ
1.4 Fast delivery ในกรณีเป็ นสินค้าเฉพาะเช่นโซ่พเิ ศษ (Engineering Chain) การ
ส่งมอบที่รวดเร็ว ก็เป็ นปจั จัยหนึ่งซึ่งเราสามารถทาได้ดกี ว่าผูผ้ ลิตรายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็ น
ผูผ้ ลิตจาก อเมริกา อังกฤษ ยุโรป หรือญี่ปุน่ เราสามารถทีจ่ ะยืดหยุน่ ผลิตโซ่ (Engineering
Chain) ตามความต้องการของลูกค้าได้ทุกประเภทถ้านับตัง้ แต่อนุ มตั แิ บบเราสามารถส่งมอบ
ได้ภายในเวลา 60 วัน
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2. Customers References (Made To Order)

Customer: Siemens (Germany)

Customer: Siam Yamato (Thailand)

Customer: Hyun Dai Cement (Korea)

Customer: Hyun Dai Cement (Korea)
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Customer: Hyun Dai Steel (Bucket Ship Unloaded)

Customer: Hyundai / Kia Motor (Korea)

Customer: NSC/OITA Steel (Japan) Customer: JFE Steel (Japan)
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Customer: Tokyo Steel (Japan)

Customer: Sumitomo Metal (Japan)

Customer: Posco (Korea)

Customer: Kobe Steel (Japan)

Customer: Paper Korea (Korea)
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3. Manufacturer Visit (Bando Chain)
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สุดท้าย บริษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด(Conveyor Guide Co...Ltd.) ขอขอบคุณ
ท่านผูอ้ ่านทุกท่านที่ให้กาลังใจติดตามอ่านผลงานและสนับสนุ นสินค้าของเรา เราสัญญาว่า

159

จะน าเสนอเรื่อ งราวดีๆ มีป ระโยชน์ ม าให้ท่ า นได้เ รีย นรู้ร่ ว มกัน อย่ า งสม่ า เสมอ เราจะ
ตอบสนองท่านอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่หยุดนิ่ง เราไม่เคยทางานลวกๆ หรือลดระดับการ
ปฏิบตั งิ านตนเอง เราทราบวิธแี ละมีความสามารถ ทีจ่ ะสร้างสร้างความ เรียบง่ายบนซับซ้อน
อยากใช้เราก็ตดิ ต่อเราครับ ง่ายนิดเดียว สงสัยสิง่ ใด ส่งรายละเอียดทัง้ หมดมาทาง E-mail
จะสะดวกดีมากครับ อยากรูอ้ ะไรเพิม่ เติมอย่างเร่งด่วน โทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียด เรา
ยิน ดีใ ห้ค าปรึก ษาตลอดเวลา หรือ ต้อ งการให้เ ราไปอบรมหรือ จัด สัม มนาให้ห น่ ว ยงาน
บารุงรักษาในหน่ อยงานของท่านก็ได้ (มีค่าบริการนะครับ) ไม่เพียงแต่เรื่องนี้เท่านัน้ นะครับ
เรื่องอะไรก็ได้ท่ที ่านอยากรูเ้ กี่ยวกับสายพานลาเลียงหรือโซ่ และผลิตภัณฑ์ท่เี รานาเสนอก็
ลองติดต่อเข้ามาได้อะไรทีแ่ บ่งๆกันได้และไม่เปลืองทรัพยากรจนเกินไปก็ยนิ ดีรบั ใช้ฟรีครับ
เพราะเรามี Motto การทางานคือ ‘’Together We Share ไปด้วยกัน...เผื่อแผ่กนั ...
แลกเปลีย่ น...เรียนรู้ ร่วมกัน’’ ครับ เราจะหาความรูเ้ กีย่ วกับอุปกรณ์ระบบลาเลียงมานาเสนอ
อย่างสม่าเสมอ ‚มีของเท่าไหร่กป็ ล่อยหมด ไม่มี กัก๊ ไม่มดี งึ ไม่มเี ม้ม‛ ‚ถึงแม้ว่าเราจะเดินช้า
...แต่เราก็ไม่เคยหยุดเดิน‛ แล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณทีต่ ดิ ตาม

