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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

3.1 ลกัษณะผลิตภัณฑ
บริษัท สิงห พาราเทค จ ํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิผลิตและจ ําหนายพ้ืนไมสํ าเร็จรูป ซึ่งเปนวัสดุใช

สํ าหรบัปูพ้ืนเพือ่ตกแตงบานและอาคาร โดยจํ าหนายท้ังในประเทศและตางประเทศ ภายใตเครื่องหมายการคา
“SINGHA PARKET” และยงัรบัจางผลิตภายใตเครื่องหมายการคาของลูกคาในสัดสวนประมาณรอยละ 60 และ
รอยละ 40 ตามลํ าดับ ผลิตภัณฑของบริษัทสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดังนี้

3.1.1 ไมพื้นส ําเร็จรูปประเภท 3 ชั้น
เปนไมพ้ืนสํ าเร็จรูปที่ใชสํ าหรับปูตกแตงพื้น ซึ่งประกอบดวยชั้นไม 3 ชั้น โดยเปนไมจริงจาก

ธรรมชาตท่ีินํ ามาผานกรรมวิธีการผลิต ตั้งแตการนํ าไมมา ผา อบ ตัด ไส และทากาวประกอบไมท้ัง 3 ชั้นเขาดวย
กนัดวยเคร่ืองอัดประกบโดยใชความรอน ซึ่งแตละชั้นของไมแบงออกเปนดังนี้

ไมชัน้ท่ี 1 เปนหนาไมท่ีอยูดานบนสุด มีความหนาประมาณ 4.0 มิลลิเมตร ซึ่งเปนไมเกรดดี
จากตางประเทศ เชน ไมโอก (Oak), ไมเมเพิล (Maple), ไมเชอรร่ี (Cherry), ไมบีช (Beech), ไมแอ็ช (Ash), ไม
เมอรบราวด (Merbau), ไมเค็มปส (Kempas) และ ไมยางพารา (Parawood) เปนตน ซึ่งความแตกตางในแตละ
ชนิดของผลิตภัณฑพ้ืนไมสํ าเร็จรูปประเภท 3 ช้ันน้ี จะแตกตางตามชนิดของเนื้อไมในสวนของชั้นที่ 1 น้ี ทั้งนี้ชนิด
ของเน้ือไมจะแบงออกเปน 2 เกรด คือ เกรด A จะเปนเน้ือไมประเภทไมมีตาไม และไมเปนกระพ้ี เปนตน นอกน้ัน
จะเปนเกรด B ซึง่ราคาขายกจ็ะแตกตางกันตามเกรดอีกดวย การผลิตหนาไมช้ันท่ี 1 บริษัทเนนท่ีจะทํ าการผลิต
ใหเปนสินคาเกรด A ใหมากท่ีสุด โดยใชเทคนิคการผลิต และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเขามาใชในการผลิต

ไมชัน้ท่ี 2 เปนไสของชั้นไมซึ่งอยูระหวางกลาง มีความหนาประมาณ 8.5 มิลลิเมตร ซึ่งไมชั้นนี้
จะใชไมยางพาราเปนหลัก

ไมชัน้ท่ี 3 เปนไมประกบปดดานหลังของไมพ้ืนสํ าเร็จรูป เพื่อใหเกิดความเรียบและทํ าใหสิน
คามคีณุภาพสูง  มีความหนาประมาณ 2.0 มิลลิเมตร โดยไมชั้นนี้จะเปนไมวีเนียร (Veneer)

รปูแสดงลักษณะของไมพื้นสํ าเร็จรูปประเภท 3 ชั้น
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เมือ่อัดประกบไมท้ัง 3 ชั้น เขาดวยกันโดยใชความรอนแลว จะทํ าการตัดตามขนาดที่ตองการ
แลวผานการขัดผิวไมใหเรียบ ทํ าสีเคลือบพ้ืนผิว (UV) 6 คร้ังท่ีหนาไมดานบนทํ าใหไมพ้ืนสํ าเร็จรูปมีความทน
ทานตอรอยขีดขวนสูง และทํ าสีเคลือบพ้ืนผิว (UV) 1 คร้ังทีห่นาไมดานลาง (สวนของไมวีเนียร) เพื่อปองกัน
ความชืน้ แลวนํ ามาทํ ารางล้ิน ตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดทายและคัดเกรดสินคา บรรจุหีบหอพรอมสงใหกับลูกคา
ตอไป ทัง้นี้การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑนอกจากจะมีการตรวจสอบคุณภาพขั้นตอนสุดทายแลวนั้น
บริษทัยังมีการตรวจสอบคุณภาพในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิตอีกดวย

ไมพ้ืนสํ าเร็จรูปประเภท 3 ช้ันน้ี ลูกคาสามารถนํ าไปติดตั้งไดสะดวก และรวดเร็วดวยตัวเอง
ซึง่ผลิตภัณฑยงัสามารถเลือกไดตามความตองการในการติดตั้งดวย ซึ่งผลิตภัณฑสามารถแบงออกตามระบบ
ตดิตัง้ได 2 ระบบ คือระบบติดตั้งแบบเขาลิ้น และระบบติดต้ังแบบคล๊ิก (Click System)

- ระบบตดิตัง้แบบเขาล้ิน เปนผลิตภัณฑที่สามารถปูพื้นไดสะดวกโดยใชกาวเปนตัวเชื่อม
ซึง่การนํ ามาปพ้ืูนจะเปนลักษณะทากาวตอกันเขารองลิ้นชนกันธรรมดา แตไมสามารถ
ถอดออกและยายไปติดตั้งใหมไดอีก

- ระบบติดต้ังแบบคล๊ิก เปนผลิตภัณฑไมพ้ืนสํ าเร็จรูปที่สามารถปูพื้นไดสะดวก และรวดเร็ว
โดยไมตองใชกาวเปนตัวเชื่อม ซึ่งการน ํามาปูพื้นตอกันจะเปนลักษณะการเกี่ยวกัน
ระหวางแผนไม และสามารถถอดออกและยายไปติดตั้งที่อื่นไดโดยไมเสียหาย คาดวาจะ
สามารถเร่ิมผลิตและจ ําหนายไดภายในป 2547

ผลิตภัณฑไมพ้ืนสํ าเร็จรูปมีขนาดใหเลือกตามความตองการคือ
- ขนาด 10 หรือ 14 X 190 หรือ 200 X 1,100 มลิลิเมตร
- ขนาด 10 หรือ 14 X 190 หรือ 200 X 1,830 มลิลิเมตร
- ขนาด 10 หรือ 14 X 190 หรือ 200 X 2,230 มลิลิเมตร

(ความหนา X ความกวาง X ความยาว)
ท้ังน้ีไมพ้ืนสํ าเร็จรูปประเภท 3 ชั้น นอกจากจะขึ้นอยูกับชนิดของเนื้อไมในสวนของชั้นที่ 1 ที่เปน

หนาไมแลว ยังแบงออกออกตามลักษณะของลายหนาไมในสวนของไมชั้นที ่1 ดวย ซึ่งชนิดของลายหนาไมนี้จะ
เกดิจากลักษณะของกรรมวิธีและเทคนิคในการผลิต โดยแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ

(1) ชนิดหนาไมลายท่ัวไป
สํ าหรับชนิดหนาไมลายท่ัวไปน้ี จะมีลักษณะของหนาไมชั้นที ่1 ซึ่งสามารถแบงออกเปน

3 แบบ คือ
- แบบไมมรีอยตอ ลักษณะจะเปนการใชไมชิ้นเดียวทั้งแผนซึ่งจะไมมีรอยตอบน
หนาไมเลย โดยมีรูปลักษณะของหนาไมดังนี้

รูปลกัษณะชนิดหนาไมลายทั่วไป (แบบไมมีรอยตอ)
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- แบบมรีอยตอ หนาไมจะมีลักษณะเปนลายตารางส่ีเหล่ียมผืนผา ซึ่งเปนการนํ า
ไมลักษณะส่ีเหล่ียมผืนผามาตอติดกันเปนแผนใหญตามขนาดท่ีจะผลิตโดยจะเห็นเปนลายบนหนาไม และแบง
ออกเปนอีก 2 แบบ คือ แบบมีรอยตอหนากวาง 2 แผน และแบบมีรอยตอหนากวาง 3 แผน (สวนใหญบริษัทจะ
ผลิตแบบมีรอยตอหนากวาง 3 แผน) โดยมีรูปลักษณะของหนาไมดังนี้

รูปลกัษณะชนิดหนาไมลายทั่วไป (แบบมีรอยตอหนากวาง 2 แผน)

รูปลกัษณะชนิดหนาไมลายทั่วไป (แบบมีรอยตอหนากวาง 3 แผน)

(2) ชนิดหนาไมสิงหลาย
สํ าหรับชนิดหนาไมสิงหลายน้ี จะมีลักษณะของหนาไมชั้นที ่1 จะเปนลายเสนเล็ก ๆ ซึ่ง

เปนการนํ าไมลักษณะเปนเสนเล็ก ๆ มาตอติดกันเปนแผนใหญตามขนาดท่ีจะผลิต โดยไมพื้นสํ าเร็จรูปประเภท 3
ชัน้ ชนิดหนาไมสิงหลาย โดยมีรูปมีลักษณะของหนาไมดังนี้

รูปลกัษณะชนิดหนาไมสิงหลาย
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ไมพ้ืนสํ าเร็จรูปประเภท 3 ชั้น ชนิดหนาไมสิงหลาย เปนผลิตภัณฑท่ีบริษัทไดทํ าการวิจัย
และพัฒนาขึน้ เพื่อการใชวัตถุดิบของบริษัทใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ
ตวัอยางเชน หากไมที่น ํามาทํ าเปนหนาไมช้ันท่ี 1 น้ัน มีตาไมหรือเปนกระพี้ในเนื้อไม ซึ่งหนาไมดังกลาวหากนํ า
ไปทํ าชนิดหนาไมลายท่ัวไป จะตองไปทํ าเปนสินคาเกรด B หากนํ ามาผลิตเปนชนิดหนาไมสิงหลาย กจ็ะเปนสิน
คาเกรด A แตกรรมวธิกีารผลิตจะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นอีกเล็กนอยจากการผลิตชนิดหนาไมลายทั่วไป ปจจุบัน
บริษทัเปน 1 ใน 3 รายของโลกที่สามารถผลิตหนาไมชนิดนี้ได และหนาไมชนิดดังกลาวยังไดรับความสนใจ และ
เปนทีนิ่ยมอยางมากจากลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดประเทศในสหภาพยุโรป ทั้งนี้บริษัทอยูระหวางการ
ด ําเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตรผลิตภัณฑชนิดหนาไมสิงหลาย กับกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย

3.1.2 ไมพื้นสํ าเร็จรูปประเภทอ่ืน ๆ
ไมพ้ืนสํ าเร็จรูปประเภทอ่ืน ๆ ไดแก ไมพ้ืนสํ าเร็จรูปประเภทชิ้นเดียว ซึง่สวนใหญจะผลิตขนาด

ตาง ๆ ตามค ําสั่งซื้อจากลูกคา ผลิตภัณฑทํ าจากไมเกรดดีจากตางประเทศ เชน ไมโอก (Oak), ไมเมเพิล
(Maple), ไมเชอรร่ี (Cherry), ไมบีช (Beech), ไมแอ็ช (Ash), ไมเมอรบราวด (Merbau), ไมเค็มปส (Kempas)
และ ไมยางพารา (Parawood) เปนตน โดยจะเริ่มตั้งแตท ําการคัดไมใหไดตามคุณภาพตามที่ตองการ และนํ ามา
ผานกรรมวิธีการผลิต ตั้งแตการนํ าไมมา ผา อบ ตัด ไส แลวนํ ามาขัดผิวไมใหเรียบ ทํ าสีเคลือบพ้ืนผิว (UV) 6
คร้ัง ท่ีหนาไม แลวผานการท ํารางล้ิน ตรวจสอบคุณภาพขั้นสุดทายและคัดเกรดสินคา บรรจุหีบหอพรอมสงให
กบัลูกคาตอไป ทั้งนี้การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑนอกจากจะมีการตรวจสอบคุณภาพขั้นตอนสุดทาย
แลว บริษัทยังมีการตรวจสอบคุณภาพในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิตอีกดวย ผลิตภัณฑพ้ืนไมสํ าเร็จรูปประเภทน้ีเปน
ท่ีนิยมในแถบอเมริกาเหนือ และแคนาดา

รปูแสดงลักษณะของไมพื้นสํ าเร็จรูปประเภทช้ินเดียว
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บริษทัไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํ านักงานคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในการผลิต
ไมพ้ืนสํ าเร็จรูปของบริษัท ซึง่มีสาระสํ าคัญดังนี้

หัวขอ
รายละเอียด

บัตรสงเสริมเลขท่ี
1491/2538

รายละเอียด
บัตรสงเสริมเลขท่ี

6881/2544
(ฉบับแกไขเพิ่มเติม)

รายละเอียด
บัตรสงเสริมเลขท่ี

6290/2546
(ฉบับแกไขเพิ่มเติม)

สิทธิประโยชน
• ! ได  รับยกเว นภาษีเ งินได นิติบุคคล 
สํ าหรับกํ าไรสุทธิที่ไดจากการประกอบ
กจิการที่ไดรับการสงเสริม นับตั้งแตวัน
ที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ

(ระยะเวลา 8 ป)
เร่ิม 1 พฤษภาคม 2540
สิ้นสุด 30 เมษายน 2548

- -

• ! ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
สํ าหรับกํ าไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุน
ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ

(ระยะเวลา 5 ป)
เร่ิม 1 พฤษภาคม 2548
สิ้นสุด 30 เมษายน 2553

- -

• ! ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา
และคาประปา สองเทาของคาใชจาย
จริงดังกลาวเปนระยะเวลาสิบป นับแต
วันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจ
การนั้น

(ระยะเวลา 10 ป)
เร่ิม 1 พฤษภาคม 2540
สิ้นสุด 30 เมษายน 2550

- -

• ! ไดรับยกเวนอากรขาเขา สํ าหรับวัตถุ
ดบิและวัสดุจํ าเปนที่ตองนํ าเขามาจาก
ตางประเทศ เพื่อใชในการผลิตเพื่อ
การสงออก นับตั้งแตวันนํ าเขาครั้งแรก

(ระยะเวลา 5 ป)
เร่ิม 13 พฤศจิกายน 2539
สิ้นสุด 12 พฤศจิกายน 2544

(ระยะเวลา 2 ป)
เร่ิม 13 พฤศจิกายน 2544
สิ้นสุด 12 พฤศจิกายน 2546

(ระยะเวลา 2 ป)
เร่ิม 13 พฤศจิกายน 2546
สิ้นสุด 12 พฤศจิกายน 2548

• ! ไดรับอนุญาตใหหักเงินไดพึงประเมิน
เปนจํ านวนเทากับรอยละ 5 ของราย
ไดที่เพ่ิมขึ้นจากปกอนจากการสงออก 
นั บ ตั้ ง แ ต  วั น ที่ มี ร า ย ได  จ ากกา ร
ประกอบกิจการนั้น ทั้งนี้รายไดจาก
การสงออกของปน้ัน ๆ จะตองไมต่ํ า
กวารายไดจากการสงออกเฉลี่ยของ 3
ปยอนหลัง ยกเวน 2 ปแรก

(ระยะเวลา 10 ป)
เร่ิม 1 พฤษภาคม 2540
สิ้นสุด 30 เมษายน 2550

- -

• ! ไดรับยกเวนไมตองนํ าเงินปนผลจาก
กิจการ ไปรวมคํ านวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได

(ระยะเวลา 8 ป)
เร่ิม 1 พฤษภาคม 2540
สิ้นสุด 30 เมษายน 2548

- -
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 การตลาด

กลยุทธการแขงขัน
(1) ดานผลิตภัณฑ

บริษทัใหความสํ าคัญอยางมากในกลยุทธดานผลิตภัณฑ โดยมุงความเปนเลิศทางดาน
คณุภาพของผลิตภัณฑ นอกจากเครื่องจักรที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตแลว บริษัทยังไดมีการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑอยางตอเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพของสินคา และเพ่ิมผลิตภัณฑไมพ้ืนสํ าเร็จรูปชนิดใหม ๆ เพื่อตอบ
สนองความพงึพอใจและรองรับความตองการของลูกคาใหไดสูงสุด จากการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน เริ่มตั้ง
แตการคดัเลือกคณุภาพของไมที่เปนวัตถุดิบ โดยเลือกใชไมเกรดดีจากตางประเทศและในประเทศ ผานกระบวน
การผลิตท่ีไดมาตรฐาน ออกมาเปนไมพ้ืนสํ าเร็จรูป และบรรจุหีบหอ จนกระทั่งการสงมอบใหกับลูกคา เพื่อให
ผลิตภัณฑไมพ้ืนสํ าเร็จรูปมีความแข็งแรงทนทาน มีความประณีตเรียบรอย การเขาล้ินของไมพ้ืนสํ าเร็จรูปแตละ
ชิน้ตอเชือ่มกนัไดอยางสนิทและเรียบเสมอกันทุกแผน รวมทั้งผลิตภัณฑสามารถทํ าการติดตั้งไดอยางสะดวกและ
รวดเร็วสามารถทํ าไดดวยตนเอง ทํ าใหผลิตภัณฑของบริษัทไดรับความไววางใจและยอมรับจากลูกคาเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง

(2) ตนทุนผลิตภัณฑ
บริษทัมีการบริหารตนทุนผลิตภัณฑ ที่มุงเนนในการเปนผูน ําทางตนทุนโดยมีตนทุน

ผลิตภัณฑท่ีตํ ่า โดยพัฒนาและปรับปรุงการทํ างานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ซึ่งมีเปาหมายที่จะใชประโยชน
จากเคร่ืองจักรใหไดมากท่ีสุดและมีของเสียในแตละข้ันตอนการผลิตนอยท่ีสุด รวมทั้งไดน ําของเสียที่พอจะใชได
ในการผลิตกลับมาใชใหเกิดประโยชน เชน ผงและฝุนจากไมก็จะนํ าไปเปนเชื้อเพลิงในการอบไม, เศษไม
ยางพาราท่ีไมส้ันมากก็สามารถนํ ามาตอกันและกลับนํ าไปใชทํ าไมชั้นที่ 2 ที่เปนไสของชั้นไมซึ่งอยูระหวางกลาง
ไดอีก, สํ าหรับไมท่ีใชทํ าไมชั้นที่ 1 ท่ีเปนหนาไมอยูดานบนสุด หากไมดังกลาวเปนตาไมหรือเปนกระพี ้ซึ่งหนาไม
ดงักลาวจะตองไปทํ าเปนสินคาเกรด B กส็ามารถน ําไปทํ าไมพ้ืนสํ าเร็จรูปประเภท 3 ชั้น ชนิดหนาไมสิงหลาย ท่ี
เปนเกรด A ได เปนตน จากการด ําเนินการตาง ๆ สงผลใหบริษัทมีตนทุนดานผลิตภัณฑท่ีต่ํ าซึ่งทํ าใหเกิดการได
เปรียบในการดํ าเนินธุรกิจเปนอยางยิ่ง

(3) การก ําหนดราคาผลิตภัณฑ
บริษทัมนีโยบายในการก ําหนดราคาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับราคาตลาด โดยค ํานึงถึง

คณุภาพสินคา ตนทุนการผลิต เชน ราคาวัตถุดิบ คาแรงงาน อัตราแลกเปลี่ยน และคาขนสง เปนตน และไมมี
นโยบายในการแขงขันดานราคาโดยตัดราคาแขงกับคูแขงขันอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งหากมีการปรับ
ราคาผลิตภัณฑในแตละครั้งจะแจงใหกับลูกคาทราบกอนลวงหนา

(4) ระยะเวลาการสงมอบผลิตภัณฑ
จากกลยทุธตาง ๆ ขางตนแลว บริษัทยังใหความสํ าคัญตอการสงมอบผลิตภัณฑท่ีตรง

ตอเวลา และการใหบริการหลังการขายท่ีดี เชน การเยี่ยมเยียนและสอบถามความพึงพอใจจากลูกคาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑและบริการของบริษัทอยางสมํ่ าเสมอ ซึ่งนับวาเปนจุดแข็งที่ส ําคัญของบริษัท และยังเปนการสรางภาพ
พจน ความนาเชื่อถือ และความสัมพันธที่ดีตอลูกคาอีกดวย
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ลกัษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย
(1) ลูกคาตางประเทศ

ลักษณะลูกคาและกลุมเปาหมายตางประเทศของบริษัท ไดแก ตัวแทนจํ าหนาย และผู
คาสง เกีย่วกบัวัสดุกอสรางและตกแตง โดยลูกคาแตละรายของบริษัทสวนใหญจะเปนลูกคาประจ ําที่ติดตอซื้อ
ขายกนัมาเปนเวลานาน ซึ่งไดแก ลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศแคนาดา และประเทศในสหภาพยุโรป
ทัง้นีผู้บรหิารยงัมคีวามสัมพันธที่ดีกับกลุมลูกคาอีกดวย เพราะผูบริหารจะทํ าการตรวจเยี่ยมตลาดตางประเทศ
อยางนอยปละ 3-4 ครั้ง

(2) ลูกคาในประเทศ
เน่ืองจากบริษัทไดเร่ิมทํ าการขยายการตลาดภายในประเทศ ในไตรมาสท่ี 2 ป 2545

โดยบรษิทัไดเล็งเห็นถึงศักยภาพในการท ําตลาดภายในประเทศจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัว และเพื่อเปนการ
ลดความเส่ียงในการพ่ึงพาตลาดในตางประเทศแตเพียงอยางเดียว ซึ่งลักษณะลูกคาและกลุมเปาหมายใน
ประเทศของบริษัท ไดแก ตัวแทนจํ าหนาย ผูคาสง ลูกคาปลีก และผูประกอบการดานอสังหาริมทรัพย

ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ป 2546 บริษัทมีลูกคาตางประเทศประมาณ 30 ราย คิดเปนสัดสวนรายได
รอยละ 91.86 ของยอดขายรวม และมีลูกคาในประเทศประมาณ 6 ราย คิดเปนสัดสวนรายไดรอยละ 8.14 ของ
ยอดขายรวม

ตารางสดัสวนรายไดของลูกคารายใหญท้ังในประเทศและตางประเทศตอรายไดรวม

รายการ 2543 2544 2545 2546
(ม.ค. – มิ.ย.)

สดัสวนรายไดของลูกคารายใหญ (รอยละ) 19.54 45.95 49.47 64.58
จํ านวนลูกคารายใหญ (ราย) 1 3 2 2
หมายเหต ุ: ลกูคารายใหญหมายถึงลูกคาที่มีสัดสวนรายไดเกินรอยละ 10 ของรายไดรวม

ในป 2543 และป 2544 ไมมีสัดสวนการขายใหแกลูกคารายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30
ของรายไดรวม ในป 2545 มีสัดสวนการขายใหแกลูกคาเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวม จํ านวน 1 ราย และ
เดอืน มกราคม – มิถุนายน ป 2546 มีสัดสวนการขายใหแกลูกคาเกินกวารอยละ 50 ของรายไดรวม จํ านวน 1
ราย ซึง่เปนลูกคารายเดียวกันในประเทศเยอรมัน

การจํ าหนายและชองทางการจ ําหนาย
การจ ําหนายและชองทางการจ ําหนายผลิตภัณฑของบริษัท ไดแบงตลาดในการจ ําหนาย

หลัก ๆ ออกเปน
(1) ตลาดตางประเทศ
ประกอบดวย

- ประเทศในสหภาพยุโรป
- ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประเทศแคนาดา
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โดยผานชองทางการจ ําหนายดังนี้
- ผานตัวแทนจํ าหนายในตางประเทศ
- ผานพนักงานขายอิสระในตางประเทศ
- ผานพนักงานขายของบริษัท

(2) ตลาดในประเทศ
โดยผานชองทางการจ ําหนายดังนี้

- ผานพนักงานขายของบริษัท
- ผานตัวแทนจ ําหนาย

ท้ังน้ีบริษทัมโีครงการที่จะขยายตลาด และชองทางการจัดจ ําหนายใหมๆ  ทั้งตลาดตาง
ประเทศ และตลาดในประเทศ โดยตลาดตางประเทศจะขยายไปยังประเทศในแถบสแกนดเินเวีย และประเทศใน
แถบตะวนัออกกลาง เปนตน สวนตลาดในประเทศน้ันบริษทัใหความสํ าคัญทางดานบริษัทผูประกอบการดาน
พัฒนาอสังหาริมทรัพย และตัวแทนจ ําหนายเปนตน

3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
3.2.2.1 ภาวะอตุสาหกรรม

ไมพ้ืนสํ าเร็จรูป เปนสินคาที่ไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะไมพ้ืนสํ าเร็จรูป
ประเภท 3 ชัน้ เนื่องจากมีการใชไมพื้นสํ าเร็จรูปอยางแพรหลายโดยมีการน ํามาใชทดแทนวสัดุปูพ้ืนประเภทอ่ืน ๆ
เชน พรม หินออน และกระเบ้ือง เปนตน เนื่องจากไมพื้นสํ าเร็จรูปมีความสวยงาม ความสะดวกรวดเร็วในการใช
งานและตดิตัง้ รวมท้ังเรื่องความสะอาด มากกวาวัสดุปูพื้นประเภทอื่น อยางเชน พรม พบวามีปญหาวากอให
เกดิเชือ้ราและความอับชืน้ สวนหินออนและกระเบื้องพบวามีปญหาเรื่องการติดตั้งที่ยุงยาก ประกอบกับในตาง
ประเทศแถบหนาวจะนิยมเดินทอนํ ้ารอนภายใตพ้ืนบานแทนเตาผิง เพื่อใหอุณหภูมิภายในบานเกิดความอบอุน
ไมพ้ืนสํ าเร็จรูปประเภท 3 ชั้น จึงเปนวัสดุปูพื้นชนิดเดียวที่สามารถน ํามาปูพื้นและวางทอน้ํ ารอนอยูขางใตพื้นได
เพ่ือใหเกดิความรอน รวมท้ังมีความทนทานและสวยงามอีกดวย

จากความนิยมไมพ้ืนสํ าเร็จรูปที่เพิ่มมากขึ้น อุตสาหกรรมไมพ้ืนสํ าเร็จรูปในประเทศไทย
จงึมแีนวโนมการผลิตที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับความตองการที่สูงขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและ
ตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดในสหรัฐอเมริกา สหภาพยโุรป ญ่ีปุน ออสเตรเลีย ที่มีปริมาณการสั่งซื้อไมพื้น
สํ าเรจ็รูปจากประเทศไทยอยูในเกณฑที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งจากปริมาณการสงออกไมพื้นสํ าเร็จรูปของไทยใน
3 ปทีผ่านมาก็มีปริมาณการสงออกที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง

ภาวะตลาดพ้ืนไมสํ าเร็จรูปของโลก
ไมพ้ืนสํ าเร็จรูปกํ าลังเปนที่นิยมเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะไมพ้ืนสํ าเร็จรูปประเภท

3 ชัน้ ซึง่เปนการนํ ามาใชแทนวัสดุปูพื้นชนิดอื่น ๆ ที่มีความสวยงาม ทนทาน และสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง
รวมท้ังยังสามารถปรับใชกับระบบปรับอุณหภูมิในบานแทนเตาผิงไดเปนอยางดีอีกดวย
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จากผลการวิจัยของ RWS-Engineering Oy ซ่ึงเปนบริษัทท่ีทํ าการวิจัยเกี่ยวกับไมพื้น
สํ าเร็จรูปท่ัวโลก ของประเทศฟนแลนด พบวาในป 2544 มีปริมาณการใชไมพื้นสํ าเร็จรูปของโลกรวม 360 ลาน
ตารางเมตร โดย Asia & Oceania มปีริมาณการใชสูงที่สุด รองลงมาคือ Western Europe และ North America
เทากับ 158.4 , 93.6 และ 86.4 ลานตารางเมตร ตามลํ าดับ

แตเมือ่พจิารณาถึงมูลคาการใชไมพื้นสํ าเร็จรูปของโลกในป 2544 ที่มีมูลคารวม
7,000 ลานดอลลาหสหรัฐ น้ัน Western Europe จะมมีลูคาการใชไมพื้นสํ าเร็จรูปสูงท่ีสุด รองลงมาคือ Asia &
Oceania และ North America เทากับ 2,520 , 2,100 และ 1,890 ลานดอลลาหสหรัฐ ตามลํ าดับ

จากการเปรียบเทียบปริมาณการใชกับมูลคาการใชไมพ้ืนสํ าเร็จรูป จะเห็นไดวา
ปริมาณการใชไมพื้นสํ าเร็จรูปของ Western Europe และ North America จะมปีริมาณการใชนอยกวา Asia &
Oceania แตเมือ่คิดเปนมูลคาการใชไมพื้นสํ าเร็จรูปแลว Western Europe จะมมีลูคาการใชมากกวา Asia &
Oceania และ North America จะมมีลูคาการใชใกลเคียงกับ Asia & Oceania ซึง่มปีริมาณการใชที่สูงกวามาก
แสดงใหเห็นวา Western Europe และ North America จะเปนตลาดระดับสูง (High End) กวา Asia &
Oceania ซึง่จะเลือกใชไมพ้ืนสํ าเร็จรูปที่มีคุณภาพสูงมาก จึงท ําใหมูลคาของสินคามีมูลคาที่สูงกวาถึงแมจะมี
ปริมาณการใชไมพ้ืนสํ าเร็จรูปจะนอยกวาก็ตาม

รูปสดัสวนปริมาณการใชไมพ้ืนสํ าเร็จรูปของโลก ป 2544
(ปริมาณการใชรวม 360 ลานตารางเมตร)
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ท่ีมา : RWS-Engineering Oy, Finland
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รปูสดัสวนมูลคาการใชไมพื้นสํ าเร็จรูปของโลก ป 2544
(มลูคาการใชรวม 7,000 ลานดอลลาหสหรัฐ)

As ia & Oceania
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ท่ีมา : RWS-Engineering Oy, Finland

ภาวะตลาดพ้ืนไมสํ าเร็จรูปประเภท 3 ช้ันของโลก
สํ าหรับแนวโนมการใชไมพ้ืนสํ าเร็จรูปประเภท 3 ช้ันของโลกน้ัน จะมีแนวโนมการใช

ทีเ่ตบิโตสูงขึน้อยางตอเนื่อง ซึ่งจากผลการวิจัยและการประมาณการของ RWS-Engineering Oy จากประเทศ
ฟนแลนด เกีย่วกับแนวโนมการใชไมพื้นสํ าเร็จรูปประเภท 3 ชั้นของโลกจากป 2533 ถึงป 2553 น้ัน มีปริมาณ
การใชเพ่ิมสูงขึน้อยางตอเนื่อง โดยในป 2533, 2539, 2544, 2548 และ 2553 มีปริมาณการใชไมพื้นสํ าเร็จรูป
ประเภท 3 ชั้น เทากับ 24, 45, 70, 105 และ 150 ลานตารางเมตร ตามลํ าดับ ซึ่ง Western Europe จะมีปริมาณ
การใชไมพ้ืนสํ าเร็จรูปประเภท 3 ช้ันสูงท่ีสุด รองลงมาเปน Asia & Oceania และ North America

รูปแนวโนมการใชไมพ้ืนสํ าเร็จรูปประเภท 3 ชั้นของโลก
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ท่ีมา : RWS-Engineering Oy, Finland
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ตารางสดัสวนและปริมาณการใชไมพ้ืนสํ าเร็จรูปของโลก ป 2544 และป 2553

ป 2544 ป 2553
ประเภทไมพ้ืน

ลานตารางเมตร รอยละ ลานตารางเมตร รอยละ
ไมพ้ืนสํ าเร็จรูปประเภท 3 ชั้น
ไมพ้ืนประเภทอ่ืน ๆ

70
290

19
81

150
310

33
67

รวม 360 100 460 100
ท่ีมา : RWS-Engineering Oy, Finland

จากสัดสวนและปริมาณการใชไมพ้ืนสํ าเร็จรูปของโลกจะเห็นไดวาป 2544 มีการใช
ไมพ้ืนรวม 360 ลานตารางเมตร ซ่ึงพ้ืนไมสํ าเร็จรูปประเภท 3 ชั้นคิดเปนรอยละ 19 และในป 2553 คาดวาจะมี
การใชไมพ้ืนรวม 460 ลานตารางเมตร ซ่ึงไมพ้ืนสํ าเร็จรูปประเภท 3 ชั้นเทากับรอยละ 33 โดยเฉล่ียแลวไมพ้ืน
สํ าเร็จรูปประเภท 3 ชั้นมีอัตราการเติบโตประมาณรอยละ 9 ตอป

ภาวะตลาดไมพ้ืนสํ าเร็จรูปในประเทศไทย
ดวยนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยชูภาคอสังหาริมทรัพยเปนหัวจักร

ดงึภาคธรุกจิท่ีเกีย่วเน่ืองอ่ืน ๆ ใหฟนตัวตามนั้น นับไดวาเปนแรงสงใหเกิดการเติบโตในธุรกิจเกี่ยวเนื่องหลาย ๆ
ประเภท สํ าหรับในป 2546 ภาคอสังหาริมทรัพยยังคงเปนกลไกหน่ึงของนโยบายรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ
ใหมกีารเตบิโตไดอยางตอเน่ือง โดยตั้งแตชวงปลายปที่ผานมารัฐบาลไดประกาศมาตรการทางภาษีเพื่อ
สนับสนุนการฟนตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ตลาดของอุตสาหกรรมไมพ้ืนสํ าเร็จรูปในประเทศน้ัน มีทิศทางเดียวกันกับการเติบ
โตของธรุกจิอสังหาริมทรัพย เนื่องจากไมพื้นสํ าเร็จรูปเปนวัสดุกอสรางประเภทหน่ึงสํ าหรับใชปูพื้นของอาคาร
และท่ีอยูอาศยั ทีม่ีแนวโนมความนิยมเพิ่มขึ้นจาก ความสวยงาม ทนทาน การติดตั้งไดงาย และรวดเร็ว โดยไม
ตองขดั เคลือบผิวพ้ืนเหมือนไมพ้ืนประเภทอ่ืนโดยท่ัวไป ซึ่งเหมาะทั้งการปูพื้นอาคารและที่อยูอาศัยที่กอสราง
ใหม รวมท้ังอาคารและที่อยูอาศัยเกาที่ตองการเปลี่ยนวัสดุปูพื้นเดิม

ในดานไมพ้ืนสํ าเร็จรูปที่น ําเขามาจากตางประเทศ เพื่อขายในประเทศนั้นจะมีราคา
ท่ีสูงกวา เน่ืองจากจะมีภาษีนํ าเขาที่อยูในระดับอัตราคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกันแลวสินคาของผูผลิตใน
ประเทศจะไดเปรียบมากกวาการน ําเขามาจากตางประเทศ

สถานการณตลาดบานและที่อยูอาศัยในชวงครึ่งปแรกของป 2546 มีการขยายตัว
อยางตอเน่ืองจากป 2545 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวจากกลไกของรัฐบาล ประกอบกับอัตราดอก
เบ้ียที่ทรงตัวอยูในระดับตํ ่า

ผูประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีการเปดโครงการที่อยูอาศัยมากขึ้น โดยใน
ไตรมาสแรกของป 2546 มีจ ํานวนที่อยูอาศัยซึ่งสรางเสร็จและจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จ ํานวนทั้งสิ้น 8,764 ยูนิต เพ่ิมขึน้จากชวงเดียวกันของป 2545 รอยละ 4.9 ซึ่งเมื่อแยกตามประเภทที่อยูอาศัย
แลวบานเดีย่วมจี ํานวนมากที่สุดถึงรอยละ 75 รองลงมาเปนทาวนเฮาสและอาคารพาณิชยรอยละ 22
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รูปจํ านวนการจดทะเบียนของที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ท่ีมา : ส ํานกังานเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาลและส ํานักงานจังหวัดปริมณฑล
รวบรวมโดยสวนขอมูลที่อยูอาศัย ฝายวิชาการและศูนยขอมูลที่อยูอาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห

จํ านวนท่ีอยูอาศัยของโครงการท่ีเปดตัวใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ในไตรมาสแรกของป 2546 พบวามีโครงการเปดใหมจ ํานวน 7,374 ยูนิต เพ่ิมขึน้จากชวงเดียวกันของปกอนรอย
ละ 304.7 ในจํ านวนนี้เปนบานเดี่ยวมากถึงรอยละ 59.9 เปนทาวเฮาสรอยละ 33.6

รูปจํ านวนทีอ่ยูอาศัยของโครงการที่เปดตัวใหมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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บ า น เ ดี่ ย ว ท า วน เ ฮ าส อ า ค า รชุ ด อ่ื น  ๆ

7,374

13,187

6,157

3,040

ท่ีมา : การเคหะแหงชาติ
รวบรวมโดยสวนขอมูลที่อยูอาศัย ฝายวิชาการและศูนยขอมูลที่อยูอาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห
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3.2.2.2 การแขงขัน
อตุสาหกรรมการผลิตไมพื้นสํ าเร็จรูป เปนอตุสาหกรรมที่ตองใชความรู ความสามารถ

และความช ํานาญ รวมทั้งประสบการณของผูประกอบการอยางมาก นอกจากนี้จะตองมีการปรับปรุงเครื่องจักร
เพ่ือรองรับผลิตภัณฑใหม ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยในกระบวนการ
ผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ยกระดับคุณภาพสินคา ลดการสูญเสียของวัตถุดิบ และลดตนทุนการ
ผลิต นอกจากน้ีในอุตสาหกรรมการผลิตไมพ้ืนสํ าเร็จรูปยังตองใชแรงงานที่มีฝมือ ความประณีต และความ
ละเอียดออนในการผลิตทุกข้ันตอน เพื่อใหสามารถตอบสนองความพึงพอใจที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาของลูก
คาไดสูงสุด ประกอบกับสินคาและกระบวนการผลิตจะตองไมทํ าลายสิ่งแวดลอม และปลอดภัยตอผูใชสินคาอีก
ดวย ทํ าใหมีผูประกอบอุตสาหกรรมไมพ้ืนสํ าเร็จรูปภายในประเทศยังมีไมมากนัก สงผลใหการแขงขนัในอุตสาห
กรรมนีย้งัไมสูงมากนัก ประกอบกับความตองการใชไมพื้นสํ าเร็จรูปของโลกสูงมาก

ท้ังน้ีบริษัทจัดไดวาเปนผูผลิตไมพ้ืนสํ าเร็จรูปที่มีคุณภาพอยูในระดับสูง ซึ่งอยูในตลาด
ระดับกลางถงึระดับบน และเมื่อพิจารณาถึงคูแขงขันในตางประเทศแลวมีผูผลิตไมพื้นสํ าเร็จรูปประมาณ 100
ราย ซึง่คูแขงขันในตางประเทศที่ส ําคัญไดแก คูแขงขันในประเทศเยอรมัน และสวีเดน  นอกนั้นคูแขงขันรายอื่น
จะเปนรายเล็กและเนนตลาดระดับลาง เชน คูแขงในประเทศจีน เปนตน ดานคูแขงขันภายในประเทศของบริษัท
ท่ีผลิตไมพ้ืนสํ าเร็จรูปอยูในระดับคุณภาพใกลเคียงกันมีจ ํานวน 2 ราย และมีผูผลิตไมพ้ืนสํ าเร็จรูปคุณภาพรอง
ลงมามีจํ านวน 1 ราย

นอกจากน้ียงัมีวัสดุปูพ้ืนประเภทลามิเนตท่ีมีลักษณะคลายกับไมพ้ืนสํ าเร็จรูป ซึ่งเปน
วสัดปูุพ้ืนท่ีไมใชไมจริงโดยผลิตจากวัสดุสังเคราะห มีอายุการใชงานนอยกวาและไมสามารถซอมแซมไดเหมือน
วัสดปูุพ้ืนประเภทไมพ้ืนสํ าเร็จรูป แตจะมีความทนทานตอรอยขีดขวนไดสูงกวาไมพ้ืนสํ าเร็จรูปประมาณ 2-3 เทา
ดงัน้ันวสัดปุพูื้นประเภทลามิเนตเมื่อเปรียบเทียบถึงคุณคากับไมพื้นสํ าเร็จรูป ประกอบกับเปนวสัดุปูพ้ืนคนละ
ประเภท จึงไมใชคูแขงขันโดยตรงกับไมพื้นสํ าเร็จรูป

3.2.2.3 ศกัยภาพในการแขงขัน
จากประสบการณ ความรู ความสามารถ และความช ํานาญ ของบริษัทในอุตสาหกรรม

ไมพ้ืนสํ าเรจ็รูปที่มีมาอยางยาวนานและตอเนื่อง ปจจุบันทํ าใหบริษัทถือไดวาเปนหนึ่งในผูนํ าของอุตสาหกรรมไม
พ้ืนสํ าเร็จรูปในประเทศ จากการมุงเนนความเปนเลิศของผลิตภัณฑและบริการ ตามนโยบายของบริษัทคือ “ผลิต
ภัณฑคณุภาพด ีเทคโนโลยีกาวหนา สงมอบทันเวลา ลูกคาพึงพอใจ” จึงท ําใหสินคาของบริษัทมีคุณภาพสูง และ
เปนทีย่อมรบัและไดรับความไววางใจจากลูกคา รวมทั้งปจจัยตลาดที่เติบโตอยางตอเนื่อง ทํ าใหบริษทั
มศีกัยภาพสูงในการแขงขัน และยังมีปจจัยที่สงผลใหบริษัทมศีกัยภาพในการแขงขันไดอีกดังนี้

(1) บริษทัมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑไมพ้ืนสํ าเร็จรูปอยางตอเนื่อง ทํ าใหเกิด
ผลิตภัณฑใหม ๆ ที่สามารถรองรับตอความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี และเปนการลดตนทุนการผลิตทํ า
ใหบริษัทมีตนทุนผลิตภัณฑต่ํ า

(2) บริษทัไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 Version
2000 ดานการผลิต จากบริษัท ดับบลิวซีเอส เซาทอีสเอเซยี จํ ากัด
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(3) ลูกคาสวนใหญของบริษัทอยูในสหภาพยุโรป ซึ่งมีการใชและแนวโนมการใช
ไมพ้ืนสํ าเร็จรูปประเภท 3 ชั้น มากที่สุด และเปนตลาดที่มีมูลคาการใชไมพื้นสํ าเร็จรูปที่สูงอีกดวย

3.2.2.4 แนวโนมอตุสาหกรรมและการแขงขันในอนาคต
พ้ืนไมสํ าเร็จรูปเปนสินคาที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทํ าใหแนวโนมอุตสาห

กรรมพ้ืนไมสํ าเร็จรูปและการแขงขันในอนาคตนาจะมีแนวโนมที่สูงขึ้นดวย เนื่องจาก
(1) สินคาไมพ้ืนสํ าเร็จรูปมีการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑอยางตอเนื่องทํ าให

เกดิผลิตภัณฑไมพ้ืนใหม ๆ เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปได และในอนาคต
ในดานของผูบริโภค จะมีการเริ่มปรับเปลี่ยนไมพื้นบอยขึ้นเนื่องจากเฟอรนิเจอรที่ใชตกแตงอาคารและที่อยูอาศัย
มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบอยูตลอดเวลา ดังนั้นผูบริโภคจะมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับเฟอรนิเจอรที่เปลี่ยน
ไปดวย ประกอบกับไมพ้ืนสํ าเร็จรูปจะมีอายุการใชงานประมาณ 5-10 ป ดังนั้นตลาดที่ซื้อเพื่อเปลี่ยนทดแทนก็
จะมีอยูตลอดเวลา

(2) วถิชีวีติท่ีเปลี่ยนไปของผูบริโภค การมีเวลานอยลงและตองการความสะดวก
สบายมากขึน้ ซึง่จากความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้งของไมพื้นสํ าเร็จรูป ที่มีการพัฒนาใหงายขึ้นเรื่อย ๆ จะทํ า
ใหผูบริโภคเร่ิมหันมาใชไมพ้ืนสํ าเร็จรูปมากขึ้นเนื่องจากเกิดความสะดวก ความรวดเร็ว สามารถติดตั้งไดดวยตน
เองซึง่ไมตองเสียคาติดตั้ง รวมทั้งมีความสวยงาม ทนทาน งายตอการดูแลรักษา และทํ าความสะอาด ซึ่งสอด
คลองและรองรับความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี

(3) ปจจบัุนกระแสความนิยมในการหันมาใสใจในสุขภาพกันมากขึ้น โดยวัสดุปู
พ้ืน เชนประเภทพรม ที่กอใหเกิดปญหาเชื้อราและความอับชื้น ซึง่สงผลกระทบกบัสุขภาพ ดังนั้นจึงท ําใหไมพื้น
สํ าเร็จรูปมีโอกาสท่ีจะเขาไปทดแทนในตลาดสวนน้ี

(4) การนํ าไมพ้ืนประเภท 3 ชั้น ไปใชในการปูพ้ืนบนทอน้ํ ารอนที่อยูใตพื้นภายใน
บานเพ่ือทํ าใหอุณหภูมิภายในบานอุนขึ้น (Heated Floor) ซึง่ประเทศในแถบหนาวหันมานิยมใชแทนเตาผิงกัน
มากขึน้เน่ืองจากมีความสวยงามและความทนทาน ทั้งนี้ปจจุบันการปูพื้นในลักษณะดังกลาวใชไดเพียงไมพื้น
ประเภท 3 ชัน้เทานั้น เนื่องจากไมพื้นประเภทอื่นจะเกิดการเสียหายจากการหดตัวของไม

(5) การเตบิโตของภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยในประเทศมีแนวโนมขยายตัว
เพ่ิมสูงขึน้ สงผลใหไมพ้ืนสํ าเร็จรูปซึ่งเปนวัสดุกอสรางประเภทหนึ่งสํ าหรับใชปูพื้นของอาคารและที่อยูอาศัย มี
แนวโนมในการใชเพิ่มขึ้นดวย

3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ
โรงงานและสํ านักงานของบริษัทตั้งอยูที่ ตํ าบลบานหมอ อํ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี บนเนื้อที่รวม 63

ไร 2 งาน 3 ตารางวา ปจจุบันมี 1 อาคาร พื้นที่ใชสอยรวม 16,000 ตารางเมตร โดยเทคโนโลยีในการผลิตของ
บริษทัน้ันถือเปนเทคโนโลยีท่ีผลิตไมพ้ืนสํ าเร็จรูปท่ีทันสมัย ซึ่งในทุกกระบวนการผลิตบริษัทใชเครื่องจักรจาก
ประเทศเยอรมันทั้งหมด บริษัทจึงเปนผูผลิตรายหน่ึงท่ีผลิตไมพ้ืนสํ าเร็จรูปท่ีมีคุณภาพสูงของโลก

ก ําลังการผลิตเต็มที่ตอป และปริมาณการผลิตจริงตอปของบริษัท ในการผลิตไมพื้นสํ าเร็จรูป 3 ปยอน
หลัง และงวด 6 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2546 เปนดังนี้
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ตารางกํ าลังการผลิตไมพื้นส ําเร็จรูปของบริษัท

(หนวย : ตารางเมตร)

ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546
(ม.ค.-มิ.ย.)รายละเอียด

จ ํานวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ จํ านวน รอยละ
กํ าลังการผลิตเต็มท่ีตอป

ปริมาณการผลิตจริงตอป*
- ไมพื้นส ําเร็จรูป 3 ช้ัน ชนิดทั่วไป
- ไมพื้นส ําเร็จรูป 3 ช้ัน ชนิดสิงหลาย
- ไมพื้นส ําเร็จรูปประเภทอื่น ๆ

850,000

588,599
585,425

-
3,175

100.00

69.25
68.87

-
0.37

850,000

820,655
775,664
15,914
29,077

100.00

96.55
91.25
1.87
3.42

850,000

558,933
394,530

70,637
93,766

100.00

65.76
46.42
8.31
11.03

425,000

282,577
225,581

28,220
28,776

100.00

66.49
53.08
6.64
6.77

หมายเหต ุ: *เฉพาะสินคาส ําเร็จรูป

กํ าลังการผลิตเต็มท่ีตอปของบริษัทเปนการประเมินจากตัวเคร่ืองจักรอยางเดียวซึ่งเดินเคร่ืองจักรตลอด 
24 ชัว่โมง โดยยงัไมไดค ํานึงถึงผลกระทบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่ตองใชทักษะ ความชํ านาญ
และความสามารถของพนักงานในการผลิตดวย เนื่องจากการผลิตของบริษัทเปนแบบกึ่งอัตโนมัต ิ การจัดกะใน
การผลิต 2 กะตอวัน รวมทั้งการซอมบํ ารุงรักษาเครื่องจักร ดังนั้นเมื่อค ํานึงถึงผลกระทบตาง ๆ เหลานี้แลวแมวา
บริษทัจะเดนิเคร่ืองจักรตลอด 24 ชั่วโมงก็ตาม ทํ าใหปริมาณการผลิตจริงของบริษัทที่สามารถผลิตไดเต็มที่เพียง
รอยละ 80-90 ของก ําลังการผลิตเต็มที่ตอปที่ยังไมไดค ํานึงถึงผลกระทบตาง ๆ ซึ่งก ําลังการผลิตนี้ถือวาเปนการ
ผลิตเต็มที่สํ าหรับบริษัท

ดานนโยบายการผลิตบริษัทมีนโยบายการผลิต โดยใชนโยบายการผลิตแบบผสมคือผลิตตามคํ าสั่งของ
ลูกคา และทํ าการผลิตเผื่อไวลวงหนาส ําหรับพ้ืนไมสํ าเร็จรูปประเภทและชนิดที่ไดรับความนิยมและมียอด
จ ําหนายสูง ซึง่บริษัทไดใชขอมูลสถิติการขายในอตีตที่ผานประกอบกับการสอบถามความตองสินคาการจากลูก
คาในอนาคตเพ่ือประกอบในการตัดสินใจในการเลือกผลิตตามประเภทและชนิดของพ้ืนไมสํ าเร็จรูปสํ าหรับการ
ผลิตเผ่ือไวลวงหนา ซึ่งถือไดวานโยบายการผลิตแบบผสมดังกลาวทํ าใหบริษทั สามารถประหยัดตนทุนในการ
ผลิต การสงมอบสินคาตรงตามที่ลูกคากํ าหนด สามารถรองรับความตองการที่เรงดวนของลูกคาได และตอบ
สนองความพึงพอใจของลูกคาไดเปนอยางด ีรวมทั้งบริษัทมีเปาหมายที่จะขยายก ําลังการผลิตโดยคาดวาภายใน
ส้ินป 2547 จะสามารถผลิตไดประมาณ 1,400,000 ตารางเมตรตอป ปจจุบันบริษัทไดมีการสั่งซื้อเครื่องจักรที่จะ
ใชในการผลิตจากประเทศเยอรมันบางสวนแลว

ดานวตัถดุบิ เนือ่งจากบริษัทจะใหความสํ าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑเปนอยางมาก ดังนั้นคุณ
ภาพของวตัถดุบิจงึเปนปจจัยสํ าคัญเชนกัน ในการส่ังซื้อวัตถุดิบ สวนราคา ความสามารถและความนาเชื่อถือใน
การจดัสงวตัถดุบิใหกับบริษัทไดตามความตองการจะเปนปจจัยที่บริษัทใชพิจารณาประกอบ

โดยวตัถุดิบหลักสํ าหรับใชในการผลิตของบริษัท คือ ไมแปรรูป, กาว และสีเคลือบพ้ืนผิว (UV) โดย
วตัถดุบิหลักเหลานีบ้ริษัทซื้อจากแหลงวัตถุดิบทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดแตละวัตถุดิบดังนี้
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(1) ไมแปรรูป
ไมแปรรูปนับวาเปนวัตถุดิบหลักสํ าคัญท่ีบริษัทใชในการผลิตผลิตภัณฑของบริษัทเปนสวน

ใหญ โดยเปนการส่ังซื้อวัตถุดิบไมแปรรูปเฉล่ียคิดเปนรอยละประมาณ 80 ของยอดซ้ือรวมตอป บริษัทมีการสั่ง
ซ้ือไมแปรรูปจากในประเทศและตางประเทศ

บริษทัมผูีจดัจ ําหนายไมแปรรูปตางประเทศประมาณ 15-20 ราย และมีผูจัดจ ําหนายไมแปร
รูปในประเทศประมาณ 15-17 ราย ในเดือน ม.ค. – มิ.ย. ป 2546 บริษทัมีปริมาณการสั่งซื้อไมแปรรูปตาง
ประเทศคิดเปนสัดสวนการซื้อวัตถุดิบรอยละ 49.22 ของยอดซือ้วัตถุดิบรวม และมีปริมาณการส่ังซ้ือไมแปรรูป
ในประเทศคิดเปนสัดสวนการซื้อวัตถุดิบรอยละ 33.42 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวม

ตารางแสดงปริมาณการส่ังซ้ือไมแปรรูปในประเทศและตางประเทศ

2543 2544 2545 2546 (ม.ค.-มิ.ย.)
ประเภทการส่ังซ้ือ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ไมแปรรูปตางประเทศ 188.41 90.85 192.36 87.39 118.72 72.15 62.26 59.57
ไมแปรรูปในประเทศ 18.98 9.15 27.76 12.61 45.82 27.85 42.26 40.43

รวม 207.39 100.00 220.12 100.00 164.54 100.00 104.52 100.00

- การส่ังซ้ือไมแปรรูปในประเทศ
ไมแปรรูปท่ีบริษัทส่ังซ้ือในประเทศน้ันจะเปนไมยางพาราแปรรูปเปนสวนใหญ ท่ีนํ า

ไปผลิตเปนไมช้ันท่ี 2 ไมยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจท่ีหนวยงานของรัฐใหการสนับสนุน โดยมีพื้นที่เพาะปลูกทั่ว
ประเทศประมาณ 12.5 ลานไร ครอบคลุมพ้ืนท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ี 44 จังหวัด โดยเปนที่แพรหลายอยางมากใน
ภาคใต ภาคตะวันออก และพื้นที่บางสวนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงพื้นที่บางสวนที่ไดรับการสงเสริม
การเพาะปลูกโดยผานกองทุนสงเคราะหการทํ าสวนยาง ปจจุบันมีการตัดไมยางพาราและปลูกทดแทนประมาณ
ปละ 300,000 ไร ซึ่งสามารถนํ ามาเปนวัตถุดิบผลิตเฟอรนิเจอรประมาณ 4 ลานลูกบาศกเมตรตอป ขณะที่ความ
ตองการไมยางพาราแปรรูปของบริษทัประมาณ 30,000 ลูกบาศกเมตรตอป ซ่ึงเปนสัดสวนประมาณรอยละ 0.75
ของปรมิาณไมที่ตัดในแตละปเทานั้น ขณะที่ประเทศไทยมีการสงออกไมยางพาราแปรรูปบางสวนไปจ ําหนาย
ตางประเทศดวย นอกจากน้ีราคาไมยางพาราแปรรูปจะขึ้นอยูกับคุณภาพไม ชวงเวลาแตละฤดูกาล เปนตน
ราคาไมยาพาราแปรรูปโดยปกติมีความผันผวนไมมากนัก ดังนั้นบริษัทจึงมีความมั่นใจวาจะมีไมยางพาราแปร
รปูท่ีเปนวัตถุดิบมากเพียงพอสํ าหรับการดํ าเนินธุรกิจของบริษทั

- การส่ังซื้อไมแปรรูปจากตางประเทศ
ไมแปรรูปที่บริษัทสั่งซื้อจากตางประเทศนั้นจะเปนไมแปรรูปเกรดดีจากตางประเทศ 

เชน เชน ไมโอก (Oak), ไมเมเพิล (Maple), ไมเชอรร่ี (Cherry), ไมบีช (Beech), ไมแอ็ช (Ash), ไมเมอรเบาว
(Merbau), และไมเค็มปส (Kempas) เปนตน ท่ีจะนํ าไปผลิตเปนไมช้ันท่ี 1 และไมวีเนียร (Veneer) ท่ีจะนํ าไป
ผลิตเปนไมช้ันท่ี 3 บริษัทซื้อไมแปรรูปดังกลาวโดยการน ําเขาจากตางประเทศเปนสวนใหญ
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จากจ ํานวนผูจัดจํ าหนายไมแปรรูปตางประเทศ ที่บริษัทไดมีการติดตอสั่งซื้อ
ประมาณ 15-20 รายนั้น จะเปนผูจัดจ ําหนายไมแปรรูปจากประเทศสหรัฐอเมริกา, ประเทศสเปน, ประเทศ
เดนมารก และประเทศเยอรมัน เปนตน ทํ าใหบริษัทมีความมั่นใจวาจะมีไมแปรรูปมากเพียงพอสํ าหรับการ
ด ําเนินธุรกิจของบริษทั

ตารางสัดสวนการซ้ือไมแปรรูป
ของผูจัดจํ าหนายไมแปรรูปรายใหญท้ังในประเทศและตางประเทศตอยอดซ้ือวัตถุดิบรวม

รายการ 2543 2544 2545 2546
(ม.ค. – มิ.ย.)

สดัสวนการสั่งซื้อไมแปรรูปจากผูจัดจ ําหนายรายใหญ (รอยละ) - 22.05 51.35 47.91
จํ านวนผูจัดจํ าหนายไมแปรรูปรายใหญ (ราย) - 2 3 2
หมายเหต ุ: ผูจัดนํ าหนายไมแปรรูปรายใหญหมายถึงผูจัดจํ าหนายที่มีสัดสวนการสั่งซื้อเกินรอยละ 10 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวม

ในป 2543, 2544 และป 2545 ไมมีสัดสวนการซื้อไมแปรรูปของผูจัดจํ าหนายไม
แปรรูปรายใดรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวม และ เดือน มกราคม – มิถุนายน ป 2546 มีสัด
สวนการซือ้ไมแปรรูปกับผูจัดจํ าหนายเกินกวารอยละ 30 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวม จํ านวน 1 ราย ซึ่งเปนผูจัด
จ ําหนายในประเทศและเปนบริษัทท่ีเก่ียวของกัน (ดูรายละเอียดในหัวขอรายการระหวางกัน)

(2) กาว
การจดัหาวตัถดุบิประเภทกาวของบริษัท จะเปนการส่ังซื้อวัตถุดิบจากตัวแทนจํ าหนายใน

ประเทศ ซึ่งเปนผลิตภัณฑจากประเทศสวเีดนเพยีงรายเดียว โดยมีสัดสวนการส่ังซื้อกาวในป 2543, ป 2544,
ป 2545 และ เดือน มกราคม – มิถุนายน ป 2546 คิดเปนรอยละ 6.08, 5.60, 6.01 และ 5.31 ของยอดซื้อ
วตัถดุิบรวม ตามลํ าดับ

สาเหตท่ีุบริษทัมผูีจัดจํ าหนายกาวเพียงรายเดียว เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทจะเปนการ
จ ําหนายตางประเทศเปนสวนใหญ ซึ่งผลิตภัณฑตองมีคุณภาพสูง และตองผานมาตรฐานในแตละประเทศ ดัง
น้ันกาวท่ีบริษัทนํ ามาใชในการผลิตจึงตองเนนการใชกาวท่ีนํ าไปผลิตไมพ้ืนสํ าเร็จรูปแลวปลอดภัยตอผูบริโภค
และส่ิงแวดลอม ประกอบกับคุณภาพ ความเหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต รวมทั้งกาวที่บริษัทใชในการผลิตนั้น
เปนกาวที่ผานมาตรฐาน E1 Standard (เปนมาตรฐานกาวที่ประเทศในสหภาพยุโรปและทั่วโลกยอมรับ) แต
อยางไรกต็ามบริษทัสามารถปรับเปลี่ยนการใชวัตถุดิบประเภทกาวจากผูจัดจํ าหนายรายอ่ืน ๆ ได ซึ่งตองเหมาะ
สมกบักรรมวิธีการในผลิตและเทคโนโลยีการผลิตของบริษัทดวย

(3) สีเคลือบพ้ืนผิว (UV)
การจดัหาวัตถุดิบประเภทสีเคลือบพ้ืนผิว (UV) เปนผลิตภัณฑของประเทศเยอรมัน โดยบริษัท

สัง่ซือ้จากตัวแทนในประเทศสิงคโปร ซึง่เปนผูจัดจ ําหนายเพียงรายเดียว โดยมีสัดสวนการส่ังซื้อสีเคลือบพื้นผิว
(UV) ในป 2543, ป 2544, ป 2545 และ เดือน มกราคม – มิถุนายน ป 2546 คิดเปนรอยละ 10.51, 10.58,
16.79 และ 12.05 ของยอดซื้อวัตถุดิบรวม ตามลํ าดับ
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สีเคลือบพ้ืนผิว (UV) ทีใ่ชตองผานมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ โดยสีเคลือบพ้ืนผิว (UV) ท่ีนํ า
ไปผลิตแลวปลอดภัยตอผูบริโภคและส่ิงแวดลอมเชนเดียวกันกับกาว สีเคลือบพ้ืนผิว (UV) ท่ีบริษัทใชในการผลิต
น้ันเปนสีเคลือบพ้ืนผิว (UV) ท่ีผานมาตรฐาน DIN 68861 Pt 1 (1B) และ DIN 4102 Pt 1 (B1) (เปนมาตราฐาน
ยุโรปท่ีท่ัวโลกยอมรับ) ทัง้นีบ้รษิทัไดสัง่ซื้อสีเคลือบพื้นผิวจากผูจัดจ ําหนายรายเดียว เนื่องจากคุณภาพ ความ
เหมาะสมกบักรรมวิธีการผลิต แตอยางไรก็ตามบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนการใชสีเคลือบพื้นผิว (UV) จากผูจัด
จ ําหนายรายอ่ืน ๆ ไดแตตองผานมาตรฐานที่บริษัทกํ าหนด เหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีการ
ผลิต รวมถึงดานราคาดวย

3.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

บริษทัไดใหความสํ าคัญตอส่ิงแวดลอมมาโดยตลอด ซึ่งตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอม
และผลกระทบอนัอาจเกิดตอสิ่งแวดลอม หรือที่จะกอใหเกิดอันตราย หรือความเดือดรอนรํ าคาญแกผูอยูใกล
เคยีง รวมท้ังเน่ืองจากผลิตภัณฑของบริษัทจะเปนการจ ําหนายตางประเทศเปนสวนใหญซึ่งตองผานมาตรฐาน
ในแตละประเทศ เชน กาวที่บริษัทใชในการผลิตไดผานมาตรฐาน E1-Standard และสีเคลือบพื้นผิวที่บริษัทใช
ในการผลิตไดผานมาตรฐาน DIN 68861 Pt 1 (1B) และ DIN 4102 Pt 1 (B1) แมวาในกระบวนการผลิตจะไมได
ใชสารเคมแีละกรรมวิธีการผลิตที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม บริษัทยังใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ
ในการด ําเนินการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยการปฏิบัติตามที่หนวยงานภาครัฐกํ าหนดอยางเครงครัด ซึ่ง
บริษทัมมีาตรการการปองกันส่ิงแวดลอมดังนี้

(1) เศษไม สามารถนํ ากลับไปใชในกระบวนการผลิตใหมได
(2) สี บริษทัไดใชสีประเภทไมมีสารตะก่ัว และผานการทดสอบความปลอดภัยตอผูใชและส่ิง

แวดลอมแลวจากผูผลิต
(3) กาว บริษทัใชกาวท่ีไมมีสวนผสมของสารระเหยในการผลิต และผานการทดสอบความ

ปลอดภัยตอผูใชและสิ่งแวดลอมแลวจากผูผลิต
(4) เศษผงไมและฝุน บริษัทไดติดตั้งระบบดูดฝุนและกักเก็บฝุน (Dust Collector) และติดตั้งตัว

ฉีดน้ํ าและอปุกรณแจงเตือนอัตโนมัติหากมีเหตุที่อาจจะกอใหเกิดอันตราย โดยเศษผงไม
และฝุนจะจดัเก็บแยกตางหากจากพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เศษผงไมและเศษฝุนจะนํ ามาใช
เปนเชื้อเพลิงในการอบไม

สํ าหรบัผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดังกลาวขางตน บริษทัไดผานการตรวจสอบจากหนวยงานภาค
รัฐ ไดแก กรมโรงงานกระทรวงอตุสาหกรรม และที่ผานมาบริษัทไมมีขอพิพาทในเรื่องสิ่งแวดลอมแตอยางใด

3.5 งานที่ยังไมไดสงมอบ

ไมมี


