โรงงานผลิตแหนบรถยนต์ แห่งแรกในประเทศไทย มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
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>>> คุยกับ บก.

การเดิินหน้้าพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อย่่างไม่่หยุุดนิ่่�งมา
ตลอดระยะเวลากว่่าครึ่่�งศตวรรษนัับแต่่ผู้้�ก่่อตั้้�ง สามมิิตร
เริ่่�มดำำ�เนิินธุุรกิิจ ได้้สั่่�งสมประสบการณ์์ และสร้้างความ
ผููกพัันระหว่่างแหนบรถยนต์์กัับกลุ่่�มผู้้�ใช้้รถ ศููนย์์แหนบ
อู่่ซ่� อ่ ม ศููนย์์ล้อ้ ตลอดจนร้้านขายอะไหล่่ทั่่ว� ประเทศ จนเรีียก
ได้้ว่่าเป็็นแบรนด์์ที่ติ่� ดิ อยู่่ใ� น Top of Mind ของใครหลายคน
แม้้ในยุุคที่่มีีสิ
� นิ ค้้าจากบริิษััทต่่างชาติิเข้้ามาทำำ�ตลาดในบ้้าน
เรามากมายอย่่างทุุกวัันนี้้�… แต่่รู้้�หรืือไม่่ว่่าแบรนด์์ ไทยแท้้
อย่่าง แหนบตรา “กระทิิงคู่่�” ยัังคงแข็็งแกร่่ง และสามารถ
รัักษามาร์์เก็็ตแชร์์อันั ดัับหนึ่่ง� สำำ�หรัับกลุ่่�มลููกค้้าทั่่�วไปในไทย
ในสัั ด ส่่ ว นประมาณ 50% เมื่่� อ พิิ จ ารณาจากยอดขาย
(ข้้อมููลปีี 2563) ไว้้ ได้้อย่่างเหนีียวแน่่น

SAMMITR AUTOPART
มีี LINE OFFICIAL แล้้วนะ
ติิดตามเรื่่�องราวดิิจิิทััล
แบบอิินเทรนด์์
ได้้ทุุกวัันผ่่าน
LINE OFFICIAL
ID : @sammitrautopart

ติิดตามคลิิปวีีดีีโอใหม่่ๆ
ได้้ทาง Youtube Chanel
บจก. สามมิิตรโอโตพาร์์ท
หรืือสแกน QR Code นี้้�
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>>> ข่าวประชาสัมพันธ์
เงื่่�อนไขการรัับประกัันสิินค้้า แหนบสำำ�หรัับรถยนต์์
1. เงื่่�อนไขการรัับประกัันสิินค้้า การรัับประกัันสิินค้้า บริิษััท สามมิิตรโอโตพาร์์ท จำำ�กััด จะรัับคืืนสิินค้้าที่่�บกพร่่องจากกระบวนการ
ผลิิตที่่�ไม่่ตรงตามข้้อกำำ�หนดมาตรฐานใน DRAWING และ หรืือ วััตถุุดิิบที่่�ไม่่ได้้คุุณภาพ ตามที่่�ได้้ตกลงเอาไว้้กัับผู้้�ซื้้�อ
2. ประเภทแหนบตัับ ระยะเวลารัับประกัันสิินค้้า 3 ปีี นัับจากวัันที่่�ส่่งมอบสิินค้้า
3. ประเภทแหนบตััว แหนบเสริิม ระยะเวลารัับประกัันสิินค้้า 3 ปีี นัับจากวัันที่่�ส่่งมอบสิินค้้า

ข้้อยกเว้้นในการรัับประกัันสิินค้้า

1. กรณีีที่่�ผู้้�ใช้้นำำ�สิินค้้าไปดััดแปลงแก้้ ไขสิินค้้าเอง
2. กรณีีที่่สิ� ินค้้าเสีียหายจากการประกอบติิดตั้้�งที่่�ไม่่ถููกต้้อง และ หรืือ ขาดการดููแลรัักษา กรณีีที่่�สิินค้้าแตกเสีียหายบริิเวณรููสะดืือ ของ
แผ่่นแหนบ (CENTER HOLE OF LEAF SPRING) อัันเกิิดจากความบกพร่่องจากสาแหรก และการรััดสาแหรก (U-BOLT 		
CLAMPED) ไม่่ได้้มาตรฐาน
3. ความเสีียหายอัันเกิิดจากการจััดเก็็บที่่�ไม่่เหมาะสม
4. กรณีีสิินค้้าแตกเสีียหายจากการใช้้งานที่่�ผิิดปกติิ เช่่น การบรรทุุกน้ำำ��หนัักเกิินมาตรฐาน และการเกิิดอุุบััติิเหตุุ เป็็นต้้น

เงื่่�อนไขการรัับประกัันสิินค้้า จานไถ
1. การรัับประกัันสิินค้้า บริิษััท สามมิิตรโอโตพาร์์ท จำำ�กััด จะรัับคืืนสิินค้้าที่่�บกพร่่องจากกระบวนการผลิิตที่่�ไม่่ตรงตาม	ข้้อกำำ�หนด
มาตรฐานใน DRAWING และ หรืือ วััตถุุดิิบที่่�ไม่่ได้้คุุณภาพ ตามที่่�ได้้ตกลงเอาไว้้กัับผู้้�ซื้้�อ
2. การรัับประกัันสิินค้้าจะไม่่รวมไปถึึงข้้อบกพร่่องในกรณีีต่่างๆ ที่่�เกิิดจากการกระทำำ�ของลููกค้้า ผู้้�ใช้้สิินค้้า ดัังต่่อไปนี้้�
2.1 กรณีีที่่�ผู้้�ใช้้นำำ�สิินค้้าไปดััดแปลงแก้้ ไขสิินค้้า เช่่น นำำ�ไปกลึึงคมเพิ่่�มเติิมเอง
2.2 กรณีีที่่�สิินค้้าเสีียหายจากการประกอบติิดตั้้�งที่่�ไม่่ถููกวิิธีี ขาดการดููแลรัักษา ซึ่่�งทำำ�ให้้เป็็นเหตุุ
		 ให้้จานไถเกิิดการแตกผ่่านรููประกอบ, 	รููกลางจานไถ
2.3 กรณีีสิินค้้าแตกเสีียหายหลัังจากการใช้้งานจนคมสึึกหรอไป
		 2.3.1 สำำ�หรัับจานไถ ขนาด 22, 24, 26, และ 28 นิ้้�ว สึึกมากกว่่า 2 นิ้้�ว
		 2.3.2 สำำ�หรัับจานไถ ขนาด 15.5, 18, และ 20 นิ้้�ว สึึกมากกว่่า 1 นิ้้�ว
2.4 ความเสีียหายอัันเกิิดจากการจััดเก็็บที่่�ไม่่เหมาะสมไม่่ถููกต้้อง จนเกิิดเป็็นสนิิม หรืือเสีียรููป
2.5 สิินค้้าที่่�ส่่งมอบให้้ลููกค้้าไปแล้้วนานเกิินกว่่า 5 ปีี นัับจากวัันที่่�ส่่งมอบ
2.6 กรณีีสิินค้้าแตกเสีียหายจากการใช้้งานที่่�ผิิดประเภท
????.1000-253

???.1000-253

เงื่่�อนไขการรัับประกัันสิินค้้า ใบมีีดเกษตร และใบดัันดิิน
1. การรัับประกัันสิินค้้า บริิษััท สามมิิตรโอโตพาร์์ท จำำ�กััด จะรัับคืืนสิินค้้าที่่�บกพร่่องจากกระบวนการผลิิตที่่�ไม่่ตรงตาม ข้้อกำำ�หนด
มาตรฐานใน DRAWING และ หรืือ วััตถุุดิิบที่่�ไม่่ได้้คุุณภาพ ตามที่่�ได้้ตกลงเอาไว้้กัับผู้้�ซื้้�อ
2. การรัับประกัันสิินค้้าจะไม่่รวมไปถึึงข้้อบกพร่่องในกรณีีต่่างๆที่่�เกิิดจากการกระทำำ�ของลููกค้้า ผู้้�ใช้้สิินค้้า ดัังต่่อไปนี้้�
2.1 กรณีีที่่�ผู้้�ใช้้นำำ�สิินค้้าไปดััดแปลงแก้้ ไขสิินค้้า เช่่น นำำ�ไปเจีียร์์แต่่งคมเพิ่่�มเติิมเอง เชื่่�อม (Welding) ที่่�ตััวสิินค้้า เป็็นต้้น
2.2 กรณีีที่่�สิินค้้าเสีียหายจากการประกอบติิดตั้้�งที่่�ไม่่ถููกวิิธีี ขาดการดููแลรัักษา เช่่น ขาดการกวดขัันน็็อตที่่�ยึึด จนเกิิดการแตกผ่่านรููป
		 ระกอบของใบมีีด , ใบดัันดิิน
2.3 ความเสีียหายอัันเกิิดจากการจััดเก็็บที่่�ไม่่เหมาะสมไม่่ถููกต้้อง จนเกิิดเป็็นสนิิม หรืือเสีียรููป
2.4 สิินค้้าที่่�ส่่งมอบให้้ลููกค้้าไปแล้้วนานเกิินกว่่า 3 ปีี นัับจากวัันที่่�ส่่งมอบจาก SMA
2.5 กรณีีสิินค้้าแตกเสีียหายจากการใช้้งานที่่�ผิิดประเภท
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แวดวงสามมิตร >>>

สามมิตร กรีนพาวเวอร์ฯ เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการ SGP
ดร. เชาว์ โพธิ์ ศิ ริ สุ ข ประธาน
กรรมการ กลุ่มสามมิตร ร่วมด้วย สุรยุทธ์
โพธิศ์ ริ สิ ขุ กรรมการผจู้ ดั การใหญ่ บริษทั สาม
มิตร กรีนพาวเวอร์ จำ�กัด (SGP) ผู้ผลิตและ
จำ�หน่ายรถกระบะซีเอนจีบแรนด์ ไทย มาตรฐาน
ระดับโลก ร่วมเปิดโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการ
SGP สาขากาญจนาภิเษก
สามมิตร กรีนพาวเวอร์ฯ มีความ
มุ่งมั่นในการดำ�เนินนโยบายด้านการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน ที่มีคุณภาพ
เพื่อนำ�เสนอนวัตกรรมรถยนต์ทางเลือกใหม่
ให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากได้
ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนิน
โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาชุ ด อุ ป กรณ์ แ กส
ธรรมชาติแบบเชื้อเพลิงร่วมสำ�หรับรถ ยนต์
ดีเซล (PTT Diesel CNG) ซึ่งเป็นกระบวน
การเผาไหม้แบบใหม่ที่ใช้แกสธรรมชาติร่วม
กับน้ำ�มันดีเซลในระบบ เชื้อเพลิงร่วมสำ�หรับ
รถยนต์ดีเซล (Dual Fuel-Premixed Charge
Compression Ignition: DF-PCCI) โดยทาง

สามมิตร กรีนพาวเวอร์ฯ ได้นำ�ชุดอุปกรณ์
PTT Diesel CNG มาติดตั้งในรถกระบะซีเอน
จี ภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
เพือ่ ทดสอบสมรรถนะการใช้งานจรงิ จนกระทัง่
สามารถนำ�ร่องขยายผลสู่สายการผลิตเชิง

พาณิชย์ ให้แก่ผู้บริโภค โดยที่ผ่านมาได้ผลิต
และจำ�หน่ายออกสู่ตลาดหลากหลายรุ่น ไม่ว่า
จะเป็น กระบะก้านกล้วย เอราวัณ ดเี ซล เป็นต้น
ที่มา : autoinfo.co.th
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นานาสาระ >>>

ตลาดรถยนต์์สะสม 11 เดืือน มีีปริิมาณการขาย 688,057 คััน ลดลง 24.7%

เมื่่อ� เทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีที่ผ่่� า่ นมา โดยตลาดรถยนต์์นั่่ง� มีีอััตราการเติิบโตลดลง 34.5% ตลาดรถเพื่่�อการพาณิิชย์์มีีอัตั ราการเติิบโตลดลง
18.3% เป็็นผลกระทบมาจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 ที่่�ส่่งผลกระทบไม่่เพีียงแต่่ประเทศไทยเท่่านั้้�นยัังส่่งผลไปทั่่�วโลก

สถิิติิการจำำ�หน่่ายรถยนต์์ เดืือนมกราคม – พฤศจิิกายน 2563
1. ตลาดรถยนต์์รวม ปริิมาณการขาย 688,057 คััน ลดลง 24.7%
อัันดัับที่่� 1 โตโยต้้า 211,119 คััน
ลดลง 30.3%	ส่่วนแบ่่งตลาด 30.7%
อัันดัับที่่� 2 อีีซููซุุ 158,277 คััน
เพิ่่�มขึ้้�น 3.8%	ส่่วนแบ่่งตลาด 23.0%
อัันดัับที่่� 3 ฮอนด้้า 82,966 คััน
ลดลง 28.7%	ส่่วนแบ่่งตลาด 12.1%
2. ตลาดรถยนต์์นั่่�ง ปริิมาณการขาย 236,659 คััน ลดลง 34.5%
อัันดัับที่่� 1 ฮอนด้้า 69,041 คััน
ลดลง 22.7%	ส่่วนแบ่่งตลาด 29.2%
อัันดัับที่่� 2 โตโยต้้า 59,341 คััน
ลดลง 44.9%	ส่่วนแบ่่งตลาด 25.1%
อัันดัับที่่� 3 นิิสสััน 24,666 คััน
ลดลง 25.7%	ส่่วนแบ่่งตลาด 10.4%
3. ตลาดรถเพื่่�อการพาณิิชย์์ ปริิมาณการขาย 451,398 คััน ลดลง 18.3%
อัันดัับที่่� 1 อีีซููซุุ 158,277 คััน
เพิ่่�มขึ้้�น 3.8%	ส่่วนแบ่่งตลาด 35.1%
อัันดัับที่่� 2 โตโยต้้า 151,778 คััน
ลดลง 22.3%	ส่่วนแบ่่งตลาด 33.6%
อัันดัับที่่� 3 มิิตซููบิิชิิ 31,541 คััน
ลดลง 29.5%	ส่่วนแบ่่งตลาด 7.0%
4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตััน* (Pure Pick up และ รถกระบะดััดแปลง PPV) ปริิมาณการขาย 357,947 คััน ลดลง 19.9%
อัันดัับที่่� 1 อีีซููซุุ 146,901 คััน
เพิ่่�มขึ้้�น 6.1%	ส่่วนแบ่่งตลาด 41.0%
อัันดัับที่่� 2 โตโยต้้า 129,512 คััน
ลดลง 25.8%	ส่่วนแบ่่งตลาด 36.2%
อัันดัับที่่� 3 มิิตซููบิิชิิ 31,541 คััน
ลดลง 29.5%	ส่่วนแบ่่งตลาด8.8%
*ปริิมาณการขายรถกระบะดััดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตััน) 37,064 คััน
โตโยต้้า 17,033 คััน – มิิตซููบิิชิิ 8,224 คััน – อีีซููซุุ 5,333 คััน – ฟอร์์ด 4,487 คััน – นิิสสััน 1,315 คััน –เชฟโรเลต 672 คััน
5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริิมาณการขาย 320,883 คััน ลดลง 18.2%
อัันดัับที่่� 1 อีีซููซุุ 141,568 คััน
เพิ่่�มขึ้้�น 9.1%	ส่่วนแบ่่งตลาด 44.1%
อัันดัับที่่� 2 โตโยต้้า 112,479 คััน
ลดลง 25.3%	ส่่วนแบ่่งตลาด 35.1%
อัันดัับที่่� 3 มิิตซููบิิชิิ 23,317 คััน
ลดลง 28.3%	ส่่วนแบ่่งตลาด 7.3%
ที่่�มา : https://www.toyota.co.th/news
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วารสารกระทิงคู่

>>> คอลัมน์ ไปมา-หาสู่
ทีีมลููกค้้าสััมพัันธ์์เข้้าเยี่่�ยมเยีียนลููกค้้าในเขตภาคอีีสาน

ร้านยิบุุ่งญ
เจริศิิญ
ริิอยนต์
ะไหล่่กยารเกษตร
นต์์
จั
ง
หวั
ด
อุ
ธานีรีีรััมย์์
อ.ละหานทรายทัยจ.บุุ

สมใจอะไหล่่ยนต์์
อ.ประโคนชััย จ.บุุรีีรััมย์์

เจีียบฮวด
อ.ปราสาท จ.สุุริินทร์์

ชััยพานิิช
อ.ปราสาท จ.สุุริินทร์์

กัันทรลัักษ์์อะไหล่่
อ.กัันทรลัักษ์์ จ.ศรีีสะเกษ

อุุบลกลการ 2555
อ.วาริินชำำ�ราบ จ.อุุบลราชธานีี

วาริินแทรกเตอร์์
อ.วาริินชำำ�ราบ จ.อุุบลราชธานีี

คููโบต้้าเจริิญชััย
อ.เมืือง จ.อุุบลราชธานีี

อุุปกรณ์์ยนต์์
อ.เมืือง จ.อุุบลราชธานีี

ศรีีสะเกษเชีียงกง
อ.เมืือง จ.ศรีีสะเกษ

อนัันต์์กลการ
อ.เมืือง จ.ศรีีสะเกษ

สีีทองอะไหล่่
อ.เมืือง จ.ศรีีสะเกษ

ศีีขรภููมิิอะไหล่่ยนต์์
อ.ศรีีขรภููมิิ จ.สุุริินทร์์

สตึึกสิิริิยนต์์
อ.สตึึก จ.บุุรีีรััมย์์

พีี.เค.อะไหล่่
อ.พยััคฆภููมิิพิิสััย จ.มหาสารคราม

วารสารกระทิงคู่

>>> คอลัมน์ ไปมา-หาสู่
ทีีมลููกค้้าสััมพัันธ์์เข้้าเยี่่�ยมเยีียนลููกค้้าในเขตภาคอีีสาน และภาคกลาง

ร้านยิ่งสิิเจริ
ยนต์กยารเกษตร
นชััยญอะไหล่่
นต์์
จั
ง
หวั
ด
ัยธานี
อ.พยััคฆภููมิิพิิสััยอุทจ.มหาสารคราม

แก้้วสมศรีี พลััส
อ.สุุวรรณภููมิิ จ.ร้้อยเอ็็ด

พรชััยอะไหล่่
อ.เมืือง กาฬสิินธุ์์�

อารีีย์์กลการ
อ.เมืือง จ.กาฬสิินธุ์์�

ประสิิทธิ์์�อะไหล่่ยนต์์ (999)
อ.นาเชืือก จ.มหาสารคราม

เจริิญสมบััติิ (2509)
อ.บ้้านใผ่่ จ.ขอนแก่่น

สงวนพงษ์์แทรกเตอร์์มิิตรภาพ
อ.สููงเนิิน จ.นครราชสีีมา

หจก.ลิ้้�มพััฒนกิิจ ออโตพาร์์ท
อ.ด่่านช้้าง จ.สุุพรรณบุุรีี

ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด เอกรััตน์์ อะไหล่่ยนต์์
อ.ด่่านช้้าง จ.สุุพรรณบุุรีี

ก.แสงฟ้้า
อ.หนองปรืือ จ.กาญจนบุุรีี

บริิษััท หนองปรืืออะไหล่่ยนต์์ จำำ�กััด
อ.หนองปรืือ จ.กาญจนบุุรีี

ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด ดำำ�เนิินอะไหล่่ยนต์์
อ.ดำำ�เนิินสะดวก จ.ราชบุุรีี

ประสานพัันธุ์์�ไม้้
อ.สวนผึ้้�ง จ.ราชบุุรีี

อู่่� Boon
อ.อััมพวา จ.สมุุทรสงคราม

ศููนย์์แหนบวัังมะนาว (เอ๋๋เพลาลอย)
อ.เขาย้้อย จ.เพชรบุุรีี
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วารสารกระทิงคู่

>>> กระทิงคู่ขอบอก
บริิษััท สามมิิตรโอโตพาร์์ท มอบทุุนการศึึกษา ประจำำ�ปีี 2563
คุุณมณีีรััตน์์ โพธิ์์�ศิิริิสุุข กรรมการผู้้�จััดการบริิษััท สามมิิตรโอโตพาร์์ท จำำ�กััด เป็็นประธาน
มอบทุุนการศึึกษาให้้แก่่นัักเรีียนนัักศึึกษา ซึ่่�งเป็็นบุุตรและธิิดาของพนัักงานบริิษััทฯ และ
นัักศึึกษาจากสาขาวิิศวกรรมเกษตร คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ที่่�มีี
ผลการเรีียนและความประพฤติิดีี เพื่่�อส่่งเสริิมด้้านการศึึกษาให้้แก่่เยาวชนให้้ความตั้้�งใจศึึกษา
เล่่าเรีียน สำำ�หรัับการมอบทุุนการศึึกษานี้้�ได้้มีีการดำำ�เนิินการเป็็นประจำำ�ทุกุ ปีี และสำำ�หรัับปีี 2563
นี้้� ได้้มีีการจััดกิิจกรรมในวัันที่่� 20 พฤศจิิกายน 2563 ที่่�ผ่่านมา

60 ปีี แห่่งการพััฒนาสู่่�ความเป็็นเลิิศ
บริิษััท สามมิิตรโอโตพาร์์ท จำำ�กััด
ได้้นำำ�มาตรฐานสากลในการบริิหารงานคุุณภาพมาปฏิิบััติิ
ปััจจุุบัันทางบริิษััทฯ ได้้รัับการรัับรอง
มาตรฐานการบริิหารงานคุุณภาพ

ISO 9001:2015

จากบริิษััท ยููไนเต็็ด รีีจิิสตร้้า ออฟซิิสเท็็มส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
(URS) โดยทางบริิษััทได้้รับั การรัับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 1994
จากสถาบััน UL ประเทศสหรััฐอเมริิกาตั้้�งแต่่ปีี 2543

