
โปรไฟล์บริษัท
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น้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของชีวิต 

ตั ้งแต่การใช้น้ำสะอาดไปจนถึงการบำบัดน้ำเสียเพื ่อนำกลับมา
ใช้ใหม่ ล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตทั้งสิ้น

ด ้วยความก ้าวหน ้าของอารยธรรมมน ุษย ์และการลดลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆอย่างรวดเร็ว การรีไซเคิล การนำกลับมา
ใช้ใหม่จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งปั๊มน้ำเป็นบทบาทสำคัญในการนำ
ทรัพยากรน้ำกลับมาใช้ใหม่ ช่วยให้มนุษย์ใช้น้ำได้อย่างรวดเร็ว
และง่ายดายยิ่งขึ้นนอกจากนี้หลังการใช้งานยังสามารถช่วยในการ
บำบัดน้ำเสียได้อีกด้วย

บริษัทฯยึดตามแนวคิดของการรีไซเคิลทรัพยากรนำ้ และการนำ
กลับมาใช้ใหม่ จึงได้ว ิจ ัยและออกแบบ " ปั ๊ม " HCP " ขึน้ มา
เป้าหมายของเราคือคุณภาพสูงประสิทธิภาพสูงและการอนุรักษ์พลังงาน
เพื ่อช่วยการรีไซเคิลทรัพยากรนำ้ และปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของโลกให้ชีว ิตประจำวันของผู ้คนดียิ ่งขึน้
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ความมืออาชีพ‧นวัตกรรม‧บริการ‧ความมุ่งมั่น ความมืออาชีพ‧นวัตกรรม‧บริการ‧ความมุ่งมั่น 

HCP ยึดมั่นในปรัชญาการดำเนินธุรกิจจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า พัฒนาเทคโนโลยีของไหลและปั๊มประหยัดพลังงานอย่าง
ต่อเนื่อง รวมโรงงานอัจฉริยะและผสานรวมเทคโนโลยีระดับมืออาชีพและ
สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด ในการดำเนินชีวิต
ของเรา
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ได้รับสิทธิบัตร IC ประเภทปั๊มสะเทินนำ้ สะเทินบก
รางว ัลการประด ิษฐ ์สมองทองคำ รางว ัลการ
ประดิษฐ์เทคโนโลยีจงซาน และรางวัลการประดิษฐ์ 
การออกแบบปั๊มนำ้ ทัง้ ในและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านมาตรฐานแห่งชาติของ CNS และ
การควบคุมคุณภาพโรงงานและการรับรองต่างๆ

HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. 
ก่อตั้งขึ้นในปี 1979 มีความเชี่ยวชาญในการ 
สร้างปั๊มจุ่ม

โรงงานแห่งใหม่ในเขตอุตสาหกรรม Pingtung 
เสร็จสมบูรณ์และการจดทะเบียนช่ือเต็มของบริษัท
เป็น " Hejian Electric Industrial Co. , Ltd. "
และเริ่มขยายตลาดอุตสาหกรรมและตลาดต่าง 
ประเทศโซนเอเชีย

เปลี ่ยนชื ่อภาษาอังกฤษของ บริษัท เป็น HCP PUMP 
MANUFACTURER CO., LTD. และใช้เครื่องหมายการค้า 
HCP เพ่ือขยายตลาดและนิทรรศการในต่างประเทศมากขึ้น

1979 1988
1995

1981
1991

ประวัติบริษัท
บริษัทฯ ก่อตั้งในปี 1979 ภายใต้แบรนด์ HCP แบรนด์ระดับสากล 

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในไต้หวัน มีตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าจำหน่ายมากกว่า 500 แห่งทัว่ ไต้หวัน มีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาและผลิตปั๊มน้ำแบบจุ่ม

ตัง้ แต่ปี 2005 เราได้ตั้งฐานธุรกิจในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนเวียดนาม แคนาดา ชิลี ไทยและภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อ
ขยายการขายระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปั๊มHCP คำนึงถึงคุณภาพมีเสถียรภาพและการบริการที่ยอดเยี่ยม จึงได้ผ่าน
การรับรองระบบคุณภาพ ISO9001 / ISO14001 และใบรับรองจากประเทศไต้หวัน, จีน, ยุโรป, อเมริกาและประเทศอื่น ๆ รวม
ถึงการออกแบบหรือพัฒนาและการควบคุมคุณภาพที่เป็นเลิศ
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การขยายโรงงานเฟสที่สองในเขตอุตสาหกรรม Pingtung 
เพิ ่มสายการผลิตอัตโนมัต ิและอุปกรณ์ทดสอบด้วย
คอมพิวเตอร์และเริ่มผลิตปั๊มนำ้ ที่มีกำลังสูงกว่า 20HP

โรงงานแห่งใหม่ในเขตส่งออก Pingtung Processing Export Zone 
ได้เปิดดำเนินการไปสู่โรงงานผลิตปั๊มน้ำที่มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

เปิดโรงงานแห่งที่สองโดยมีพืน้ ที่โรงงานรวม 33,702ตารางเมตร (10,200 pings) คลังสินค้า
อัตโนมัติแห่งใหม่ได้ถูกจัดตัง้ ขึน้ เพ่ือร่วมมือกับ AGV รถบรรทุกไร้คนขับและระบบการจัดการ
มืออาชีพท่ีหลากหลายเพ่ือมุ่งสู่เป็นโรงงานอัจฉริยะ

ห้องปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพของปั๊มได้ผ่านการรับรอง TAF ซึ่งสอดคล้องกับการรับ
รองผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

2012

2000

2009

2019

สำนักงานขายต่างประเทศ

เมืองเซี๊ยะเหมิน ประเทศจีน เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย เมืองโฮจิมิน
ประเทศเวียดนาม

รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา
เมืองบัลปาราอีโซ ประเทศชิลี
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ปั๊มจุ่มน้ำโสโครก / ปั๊มสูบน้ำเสีย

ปั๊มจุ่มน้ำเสีย / ปั๊มจุ่มระบายน้ำ

A/AN

ปั๊มน้ำแบบจุ่มสำหรับสิ่งปฏิกูล / น้ำทิ้ง

F/FN

ปั๊มน้ำแบบจุ่มสำหรับน้ำเสีย / น้ำทิ้ง ปั๊มจุ่มไกรดเดอร์

GF

 J

ปั๊มจุ่มสแตนเลสสตีล

SA/SF

ปั๊มจุ่มเติมอากาศ

 GRS

ระบบรางนำทาง

AF 

AL
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ปั๊มจุ่มระบายน้ำ

ปั๊มจุ่มสูบระบายน้ำ

ปั๊มจุ่มสำหรับน้ำปริมาณมาก ปั๊มจุ่มไหลตามแกน

ปั๊มจุ่มสูบระบายน้ำโคลนปั๊มจุ่มสูบระบายน้ำปั๊มจุ่มสูบระบายน้ำพกพา /
ปั๊มสูบน้ำเหลือค้าง

IC

HD/BD HDG

LA L

GD

POND

ผลิตภัณฑ์

ตราบใดท่ีการดำเนินชีวิตของคนเรามีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง ล้วนอยู่ในขอบเขตการบริการของผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำ HCP  
ผลิตภัณฑ์ท่ีสมบูรณ์แบบพร้อมปั๊ม submersible กว่า 600 รุ่น  ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในท่ัวทุกภูมิภาค
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การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีปั้มน้ำ  นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนา

การวิจัย พัฒนาและการออกแบบถือเป็นแรงผลักดันที ่อยู ่เบืองหลังนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มีการปรับปรุงอย่างต่อ
เนื ่องด้วยจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบ HCP Pump ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ขัน้ สูงเพื ่อช่วยในการออกแบบ
ซึ ่งจะช่วยลดเวลาในการวิจัยและพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมาก ช่วยปรับปรุงโครง
สร้างของมอเตอร์และใบพัด, ประสานงานกับผู้ผลิตต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนการวิจัยและยกระดับเทคโนโลยีขัน้ สูง
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การรับประกันคุณภาพ 
การควบคุมวัสดุขาเข้าและขาออกอย่างเข้มงวด สร้างความน่าเชื่อถือให้ผลิตภัณฑ์

"ห้องปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพปั๊ม HCP" ผ่านการรับรอง "TAF" และ "ISO / IEC 17025 ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
ความสามารถ" และ "ILAC-MRA" เป็นห้องปฏิบัติการรับรองระดับโลกและเป็นแห่งแรกในไต้หวันที่นำ ISO 9906 Sec.D.3.7 มาใช้ ซึ่งมี"
เครื่องวัดการไหลแม่เหล็ก" รายการการทดสอบที่แม่นยำยิ่งขึน้ และได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ

"ห้องปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพปั๊ม HCP" ผ่านการรับรอง "TAF" และ "ISO / IEC 17025 ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
ความสามารถ" และ "ILAC-MRA" เป็นห้องปฏิบัติการรับรองระดับโลกและเป็นแห่งแรกในไต้หวันที่นำ ISO 9906 Sec.D.3.7 มาใช้ ซึ่งมี"
เครื่องวัดการไหลแม่เหล็ก" รายการการทดสอบที่แม่นยำยิ่งขึน้ และได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ

การดำเนินการตรวจสอบวัสดุแต่ละครัง้ ของ HCP Pump จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพก่อนที่
จะดำเนินการผลิตและประกอบ รวมถึงการตรวจสอบวัสดุ การทดสอบมอเตอร์ ครอบคลุมถึงการทดสอบผลิตภัณฑ์
ทดสอบประสิทธิภาพของปั ๊ม ขณะเดียวกันปั ๊มแต่ละตัวก็จะได้รับการตรวจสอบโดยเครื ่องมือที ่แม่นยำเพื ่อให้ได้
มาตรฐานก่อนส่งไปยังลูกค้า
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ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ AS / RS
ระบบจัดเก็บข้อมูลระดับมืออาชีพนำไปสู่ยุคของการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง

ประวัติการผลิต

ระบบจัดเก็บอัตโนมัติของ HCP เชื่อมต่อกับระบบ ERP ซึ่งสามารถดำเนินการจัดเก็บและดึงข้อมูลสินค้าคงคลัง ตรวจนับสินค้า
ซ่อมบำรุงรักษาและดำเนินการอื่น ๆ แบบRealtimeและรวดเร็ว ลดการเคลื่อนไหวของพนักงาน ใช้พืน้ ที่จัดเก็บเต็มรูปแบบและ
ใช้หลักการ First In First Out และการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ปั๊มนำ้ แต่ละเครื่องของ HCP ตัง้ แต่เริ่มต้น
กระบวนการผลิตไปจนถึงขัน้ ตอนการจำหน่าย
และการจัดส่ง มีประวัติการผลิตของตัวเอง
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การสร้างการผลิต 
ทุกกระบวนการที่เข้มงวดทำให้ทุกผลิตภัณฑ์เชื่อถือได้

บริษัทของเรามีเครื่องจักร CNC หลายประเภท เครื่องกลึง เครื่องเจาะแท่นสว่าน เครื่องปรับสมดุลและอื่น ๆ ควบคุมโดยวิศวกรมือ
อาชีพ นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำมากขึน้ และเรามีข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับความสมดุลของเพลาและใบพัด ปั๊มนำ้ เป็น
เคร่ืองจักรท่ีทำงานโดยหมุนเป็นวงกลม เราจึงต้องรักษาสมดุลของเพลาและใบพัด สามารถยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถทำงานได้อย่างเสถียรและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
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การประกอบการผลิต
กระบวนการผลิตอย่างมืออาชีพคือองค์ประกอบสำคัญของความเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์ 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ก่อนจะประกอบและผลิต ซึ ่งอะไหล่ ส ่วนประกอบจะต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาด
แต่ละกระบวนการ ผ่านการทดสอบโดยเครื ่องตรวจสอบมอเตอร์และเครื ่องทดสอบการรั ่วเพื ่อให้มั ่นใจในคุณภาพและ
ความเสถียรภาพของปั๊มน้ำทุกตัว

บริษัทของเรามีการใช้ระบบ SAP ERP กับการทำงานของระบบมัลติเพล็กซิ ่งเข้าด้วยกันเพื ่อสู ่โหมดระบบดำเนินการ
ผลิต MES, การผลิตแบบลีน, การจัดการการผลิตแบบ TPM และสภาพแวดล้อมการทำงาน 6S ในสถานที่ปฎิบัติงาน
เพื ่อปรับปรุงประสิทธิภาพและสร้างผลิตภัณฑ์ที ่ดีขึน้
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การจำหน่ายและการบริการ 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ตลาดต่างประเทศ

นอกจากนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคระดับมืออาชีพของเราแล้ว ยังมีระบบบริการการจำหน่ายที่
ครอบคลุม ด้วยประสบการณ์ท่ีหลากหลายเพ่ือให้คุณมีความอุ่นใจในบริการหลังการขาย รวมถึงการผลิตท่ีกำหนดเอง การจัดส่งสินค้า
การบริการติดตัง้ คำแนะนำทางเทคนิคและการบริการลูกค้าหลังการขาย ฯลฯ กระบวนการทำงานของระบบที่สมบูรณ์แบบช่วย
ให้ลูกค้าสามารถซือ้ และใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างสบายใจและได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าเป็นเวลาหลายปี

ปั ๊มนำ้ ภายใต้แบรนด์ HCP มีตัวแทนจัดจำหน่ายจากทั่วโลก เช่น ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ ่น ออสเตรเลีย จีน เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และตะวันออกกลาง เป็นต้น ทั ้งหมดนี้อยู ่ ในขอบเขตการบริการของลูกค้าของเรา



ตลอดเวลาที่ผ่านมา ปั๊มนำ้ ภายใต้แบรนด์ HCP ได้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่าง ๆ ตัง้แต่การระบาย
นำ้ ขนาดเล็ก การชลประทาน การเกษตรการเพาะเลีย้งสัตว์นำ้ สถานที่ก่อสร้าง โรงงานบำบัดนำ้ เสีย สถานีสูบนำ้
และการระบายนำ้ ทิง้ ที่ไหนมีนำ้ ที่นั่นมี HCP PUMP ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ยึดเทคโนโลยีปั๊มนำ้ และสร้างอนาคตที่สดใส

เป็นวิสัยทัศน์ของบริษัท เพื่อนำพาบริษัทไปข้างหน้าช่วยเหลือลูกค้าในการสร้างมูลค่าและมีการนำทรัพยากรนำ้ กลับ
มาใช้ใหม่และนำพาไปสู่อนาคตที่ดีกว่า
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เทคโนโลยีปั๊มน้ำ สร้างอนาคตท่ีสดใส
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