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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริ ษั ท อี ส ต โ คสท เ ฟอร นิ เ ทค จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ” หรื อ “ECF”) ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เป น ผู ผ ลิ ต และจํ า หน า ย
เฟอรนิเจอรจากไมปารติเคิลบอรดและไมยางพารา กระดาษปดผิว ไมยางพาราแปรรูปอบแหง เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตเฟอรนิเจอร การจัดจําหนายเฟอรนิเจอรไมยางพาราที่บริษัทเปนผูผลิต และเฟอรนิเจอรไมจริงที่สั่งซื้อจากทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ และใหบริการตัดแผนปดขอบไม (พีวีซี) เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติเคิล
บอรด
ผลิตภัณฑของบริษัท ประกอบดวยกลุมผลิตภัณฑ 5 ประเภทหลัก โดยจะเรียงลําดับตามการเริ่มตนการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยเริ่มแรกบริษัทไดเปดการดําเนินธุรกิจในสวนของโรงเลื่อย โรงอบไมยางพารา ซึ่งในสวนกระบวนการ
ผลิตจะเปนการนําทอนไมยางพาราเพื่อนํามาอบแหงและแปรรูปเปนไมยางพาราแผนเพื่อพรอมใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิต เฟอรนิเ จอร โดยไมย างพาราแผน จะถูกสง ตอ เขา สูก ระบวนการผลิต เฟอรนิเ จอรไ มย างพาราของบริษัท และใน
บางสวนจะเปนการจําหนายใหกับโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรและบุคคลภายนอกทั่วไป ในสวนเฟอรนิเจอรไมปารติเคิล
บอรด ซึ่งเปนสวนที่สามารถสรางรายไดจากการดําเนินธุรกิจเปนรายไดหลักใหแกบริษัทนั้น ในสวนวัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิตคือ ไมปารติเคิลบอรด จะเปนการสั่งซื้อจากบุคคลภายนอกที่ไมใ ชบุคคลที่เกี่ยวโยงกันทั้งหมด โดยไมปารติเคิล
บอรดที่สั่งซื้อเขามา จะถูกนํามาปดผิวดวยกระดาษปดผิว ซึ่งกระดาษปดผิวที่ใชในกระบวนการผลิตทั้งหมด ทางบริษัท
จะเปนผูผลิตขึ้นเองซึ่งสวนใหญจะถูกนํามาใชในการผลิตภายในบริษัท และมีบางสวนที่จําหนายใหกับบุคคลภายนอก
เมื่อไดไมปารติเคิลบอรดปดผิวพรอมใชงานแลวจะถูกสงตอเขาสูกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดตอไป
นอกจากนี้ ในสวนของการประกอบธุรกิจบริษัทยังมีสวนเฟอรนิเจอรที่นําเขาจากตางประเทศเพื่อจําหนายภายในโชวรู
มของบริษัทรวม 15 แหงในขณะนี้ดวย
โดยมีรายละเอียดของแตละผลิตภัณฑ ดังนี้
1. ไมยางพาราแปรรูปและอบแหง
ไมยางพาราเปนไมที่มีคุณภาพทางกายภาพหลายประการใกลเคียงกับไมสัก มีลวดลายที่สวยงาม สามารถ
นํามายอมสีได เนื้อไมงายตอการตกแตง น้ําหนักเบา ทั้งมีราคายอมเยากวา เมื่อเปรียบเทียบกับไมที่ใชผลิตเฟอรนิเจอร
ชนิดอื่น ดวยองคประกอบดานคุณสมบัติอันโดดเดนหลายประการเชนนี้ ไมยางพาราจึงเปนที่รูจัก และนิยมใชแพรหลายทั่ว
โลก ในเวลาอันรวดเร็ว ในชื่อของ “ไมสักขาว (White Teak )” โดยไมยางพาราที่นํามาใชในอุตสาหกรรมไมในปจจุบันนี้
สวนมากมาจากสวนยางพาราในลักษณะของไมปลูกขึ้นมาใหมไมไดเปนลักษณะของไมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยไมที่จะ
ถูกนํามาใชงานโดยสวนใหญจะเปนไมที่มีอายุมาก ใหผลผลิตน้ํายางต่ํา ไมคุมคาทางเศรษฐกิจ ในการกรีดเอาน้ํายางอีก
ตอไป จึงจําเปนตองโคนออก แลวปลูกทดแทนใหม ตามวงจรธรรมชาติในการประกอบอาชีพของเกษตรกรทําสวนยางพารา
ตามระเบียบของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง เกษตรกรเจาของสวนยางจะตองยื่นขออนุญาตตัดโคนและ
ไดรับการอนุญาตจากกองทุนสวนยาง หรืออาจใชไมยืนตนประเภทอื่นซึ่งตองใชระยะเวลาในการปลูกนานเชนกัน กอนจะ
ตัดและนํามาเขากระบวนการแปรรูป โดยกระบวนการนําไมทอนซุงยางพาราเขาโรงเลื่อยเพื่อเลื่อยใหเปนชิ้นตามขนาดที่
ตองการแลวนําไปอัดน้ํายาถนอมเนื้อไมที่ใชในลักษณะของสารละลายน้ํา ทําใหมีน้ําในเนื้อไมมาก จึงจําเปนตองปรับ
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ความชื้นในเนื้อไมใหอยูในระดับสมดุลกับสภาวะอากาศ ดวยการอบเพื่อใหไมคงรูป ไมเกิดปญหาการยืดหรือหดตัวของไม
จนกอใหเกิดปญหาการแตกที่ผิวและภายในเนื้อไม (Cracking) การแตกตามหัวไม (Splitting) การบิดงอ (Warping) สงผล
ใหเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑ การลดความชื้นในเนื้อไม ยังชวยลดโอกาสในการเจริญเติบโตของเชื้อรา ดังนั้นไม
ยางพาราแปรรูปจะตองมีระดับความชื้นที่เหมาะสมอยูในเกณฑมาตรฐานจึงจะสามารถนําไปผลิตเปนเฟอรนิเจอรได
ไมยางพาราแปรรูปเปนวัตถุดิบสําคัญที่ใชในการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา ซึ่งทางบริษัทมีกระบวนการ
ผลิตในการแปรรูปไมอยางครบวงจร กอนจะปอนเขาสูกระบวนการผลิตเปนเฟอรนิเจอรไมยางพาราตอไป
เริ่มตนจากการรับซื้อไมยางพาราทอน เพื่อนํามาแปรรูปโดยการเลื่อยกอนนําไปอบแหง โดยบริษัทจะวาง
แผนการรับซื้อไมยางพาราในแตละชวงเวลา เพื่อปองกันปญหาการขาดแคลนไมยางพาราที่อาจจะเกิดขึ้นได ซึ่งปญหา
ดังกลาวจะสงผลตอปญหาการติดขัดในกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพาราเปนลําดับตอไป
ในกระบวนการผลิตไมยางพาราแปรรูปนั้น มีกระบวนการซับซอนซึ่งตองอาศัยประสบการณ และทักษะใน
การผลิตเปนอยางดี โดยบริษัทมีกระบวนการครบวงจร ตั้งแตกระบวนการเลื่อยเพื่อแปรรูปไมซุง กระบวนการอัดน้ํายาเพื่อ
ปองกันมอดและปลวก ดวยถังอัดน้ํายาความดันสูง (High Pressure) จนถึงกระบวนการอบ นอกเหนือจากนั้นแลวยังตอง
อาศัยความชํานาญของแรงงานในกระบวนการแปรรูปไมยางพาราดังกลาวตั้งแตกระบวนการเลื่อยซอยไม ที่แตกตางจาก
การเลื่อยไมทอนตรงทั่วไป เนื่องจากทอนไมยางพารามีรูปรางไมแนนอน มักมีความโคง ไมตรงตลอดทอน รวมถึงมีตาและ
ตําหนิบนทอนไมมาก จึงยังไมสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีการตัดซอยไมโดยอัตโนมัติไดปจจุบัน
ไมยางพาราแปรรูปที่ไดจากกระบวนการผลิตโดยสวนใหญ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 95 จะถูกนําสง
เขาสูกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพาราของบริษัท และบางสวนจะถูกสงขายใหกับบุคคลทั่วไป รวมถึงลูกคาที่เปน
กลุมโรงงานขนาดเล็กที่เปนผูผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพาราตอไป
ภาพทอนไมยางพารา และไมยางพาราแปรรูป
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2. เฟอรนิเจอรไมยางพารา
เฟอรนิเจอรไมยางพาราเปนเฟอรนิเจอรไมที่มีความคงทนแข็งแรง เนื่องจากผลิตจากไมยางพาราซึ่งเปนไมจริง
โดยมีวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตคือ ไมยางพาราและไมประกอบอื่น ๆ คิดเปนสวนประกอบประมาณรอยละ 35 ของ
โครงสร า งต น ทุ น การผลิต เฟอร นิเ จอร ไ ม ยางพารา โดยสั ด สว นดั ง กลา วจะเปลี่ย นแปลงไปตามราคาไม ย างพาราใน
ทองตลาดดวย
ดวยความคงทน แข็งแรง มีลวดลายที่สวยงาม สามารถยอมสี และตกแตงไดงาย คุณสมบัติเหมาะกับการใช
งานที่ตองการความทนทานตอสิ่งแวดลอมหรือการใชงานภายนอกอาคาร เฟอรนิเจอรไมยางพาราจึงเปนที่นิยมในผูที่ชื่น
ชอบเฟอรนิเจอรที่มีความคงทน แข็งแรง หรือกลุมผูที่มีที่อยูอาศัยในสภาพอากาศที่แปรปรวนอาจกอใหเกิดความรอนหรือ
ความชื้นสูง และเมื่อเทียบกับเฟอรนิเจอรที่ผลิตจากไมปารติเคิลบอรด เฟอรนิเจอรไมยางพาราจะมีราคาสูงกวา เนื่องจาก
ราคาวัตถุดิบ ความนิยมในการใชเฟอรนิเจอรจากไมจริง ดังนั้นกระแสความนิยมใชเฟอรนิเจอรไมยางพาราจึงกระจุกตัว
เฉพาะกลุมผูนิยม ไมไดเปนที่แพรหลายในกลุมผูบริโภคสวนใหญ ซึ่งกลุมผูนิยมใชดังกลาวคํานึงถึงความเหมาะสมของ
คุณสมบัติการใชงานเฟอรนิเจอรไมยางพารา ความสวยงาม และยังไมมีผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติการใชงานทดแทน
กันไดอยางเหมาะสม
ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมยางพาราของบริษัทจะแบงออกเปนสินคาทั้งหมด 3 หมวด ดังนี้
หมวดสินคาที่

ประเภทผลิตภัณฑ

1

ชุดโตะรับประทานอาหาร (Dining Table)

2

ชุดโตะรับแขกและโซฟา (Living Room)

3

ชุดหองนอน (Bedroom)
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ภาพตัวอยางผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมยางพารา
1. ตัวอยางผลิตภัณฑชุดโตะรับประทานอาหาร (Dining Set)

2. ตัวอยางผลิตภัณฑชุดโตะรับแขกและโซฟา (Living Room)
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3. ผลิตภัณฑชุดหองนอน (Bedroom)

สินคาในกลุมเฟอรนิเจอรไมยางพารา ทางบริษัทจะผลิตและจําหนายใหกับลูกคาโดยแบงออกไดดังนี้
1. การผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อ (Made to order) ใหกับลูกคาตางประเทศ โดยลูกคาหลักคือ ผูจําหนาย
เฟอรนิเจอร และรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) ในประเทศญี่ปุน
2. การผลิตและจําหนายใหกับลูกคาในประเทศ โดยใชตราสินคาของบริษัทคือ “Leaf” เพื่อวางจําหนายภายใน
โฮม โปร (Home Pro)
3. การจําหนายผานโชวรูมบนพื้นที่เชาภายในอินเด็กซ ลีฟวิ่ง มอลล (Index Living Mall) และ โฮมโปร (Home
Pro) รวม 15 สาขา ภายใตชื่อตราสินคาของบริษัทคือ “ELEGA”
ภาพตราสินคาสําหรับเฟอรนิเจอรไมยางพารา ที่บริษัทใชในทางการตลาด
และเพื่อการจําหนายผานโชวรูมทั้ง 15 สาขา ของบริษัท

ภาพตราสินคาของบริษัทสําหรับการผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไมยางพาราใหกับ Home Pro
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3. เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด
เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดเปนเฟอรนิเจอรสมัยใหม โดยมีวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตคือ ไมปารติเคิล
บอรด คิดเปนสวนประกอบประมาณรอยละ 50 ของโครงสรางตนทุนการผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด รองลงมาคือ
กระดาษปดผิว (ฟอยล) ประมาณรอยละ 10
ไมปารติเคิลบอรด เปนผลิตภัณฑที่ไดจากไมยางพาราเปนหลัก โดยจะนําไมยางพารา และไมประเภทอื่น ๆ
มาบดใหเปนชิ้นขนาดเล็ก แลวนํามาอัดติดกันโดยใชสารยึดเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) เพื่อเปนตัวเชื่อม
โครงสรางของแผนปารติเคิล ชั้นบนและชั้นลางจะเปนชิ้นไมละเอียด สวนชั้นกลางจะเปนชิ้นไมหยาบ ทําใหแผนปารติเคิล
ไมเหมาะกับการยึดติดดวยตะปู และไมสามารถตกแตงขอบหรือทําลิ้นรองบนผิวได โดยทั่วไปแผนปารติเคิลจะมีความ
กวางยาว 4 x 8 ฟุต และมีความหนาตั้งแต 6 ถึง 35 มิลลิเมตร
ภาพไมปารติเคิลบอรด

ปารติเคิลบอรดนั้นจัดเปนไมที่มีน้ําหนักเบาที่สุดในบรรดาไฟเบอรบอรด ซึ่งความแข็งแรงจะนอยกวาไมเอ็มดีเอฟ
และไมเนื้อแข็งทั่วไป นอกจากนี้ตัวเนื้อไมจะมีการขยายตัวไดงายเมื่อโดนความชื้น อยางไรก็ตามปารติเคิลบอรดนิยม
นํามาใชในงานไมที่ใชภายในตัวอาคาร แทนที่งานภายนอกอาคารที่มีความชื้นสูง และปจจุบันนิยมนํามาผลิตเปน
เฟอรนิเจอร เนื่องจากมีน้ําหนักเบา สามารถประกอบและเคลื่อนยายไดงาย ราคายอมเยา และที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ
ปารติเคิลบอรดถูกนํามาทดแทนการผลิตเฟอรนิเจอรดวยไมเนื้อแข็งจากธรรมชาติซึ่งถูกตัดโคนจากไมในปาจึงไมเปนการ
สงเสริมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดังนั้นวัตถุดิบประเภทไมเนื้อแข็งในปจจุบัน จึงเปนวัตถุดิบที่หาไมยากมาก
เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดมีกระบวนการผลิตที่งายกวา เนื่องจากกระบวนการผลิตโดยสวนใหญจะผานการ
ทํางานของเครื่องจักร ประกอบกับไมปารติเคิลบอรดมีน้ําหนักเบา จึงมีระยะเวลาในกระบวนการผลิตที่สั้น ใชชั่วโมง
แรงงานนอยกวา เมื่อเทียบกับการผลิตเฟอรนิเจอรจากไมเนื้อแข็ง ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมาสงผลใหการผลิตเฟอรนิเจอรจากไม
ปารติเคิลบอรดมีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา ซึ่งเปนขอไดเปรียบทางดานตนทุนที่สําคัญ
โดยหากจะเปรียบเทียบกันในสวนกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรไมเนื้อแข็งหรือเฟอรนิเจอรไมจริง จะตองผาน
กระบวนการ เลื่อย อัดน้ํายา อบ ตัด ประกอบ ขัด ลงสี และเคลือบไม ซึ่งแตละขั้นตอนตองใชแรงงานในการผลิตเปน
จํานวนมาก เพื่อใหไดงานที่มีความปราณีตและตองใชระยะเวลามากในแตละขั้นตอนการผลิต บริษัทจึงเนนเพิ่มกําลังการ
ผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด โดยการเพิ่มเครื่องจักรที่มีความทันสมัยในรูปแบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ (Semi -
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Automatic Machine) ในการผลิตเพื่อลดภาระคาใชจายดานแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตใหมาก
ขึ้นกวาเดิม
ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดของบริษัทจะแบงออกเปนสินคาทั้งหมด 6 หมวด โดยในแตละหมวดจะมี
รุนของสินคาแบงออกได ดังนี้
หมวดสินคาที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภทผลิตภัณฑ
ชั้นวางของเอนกประสงค
ตูเอนกประสงค / ตูโชว
ตูเสื้อผา
โตะคอมพิวเตอร / โตะทํางาน
ชั้นวางทีวี
ตูสําหรับใสรองเทา

ภาพตัวอยางผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด
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ภาพตัวอยางผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด (ตอ)
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สินคาในกลุมเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด ทางบริษัทจะผลิตและจําหนายใหกับลูกคาโดยแบงออกไดดังนี้
1. การผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อ (Made to order) ใหกับลูกคาตางประเทศ โดยลูกคาหลักคือ ผูจําหนาย
เฟอรนิเจอร และรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) ในประเทศญี่ปุน
2. การผลิตและจําหนายใหกับลูกคาในประเทศ โดยใชตราสินคาของบริษัทคือ “Muse” “Fur Direct” และ
“Leaf” เพื่อวางจําหนายภายใน เทสโก โลตัส (Tesco Lotus) บิ๊กซี (Big C) และ โฮมโปร (Home Pro)
ตามลําดับ
3. การผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อ (Made to order) ใหกับลูกคาในประเทศ โดยลูกคาหลักคือ เทสโก
โลตัส (Tesco Lotus)
ภาพตราสินคาที่บริษัทเปนผูผลิตสําหรับการจําหนายภายในประเทศ

โดยในแตละตราสินคาทางบริษัทมีการแบงแยกตามผูสั่งผลิตสินคาในแตละราย ดังนี้
รายชื่อลูกคาที่ซื้อสินคาจากทางบริษัท
ตราสินคา

ผูสั่งผลิตสินคา

ประเภทสินคา

Muse

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด
(Tesco Lotus)

เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด

Fur Direct
Leaf

บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
(Big C)
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
(Home Pro)

เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด
เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด และ
เฟอรนิเจอรไมยางพารา

ทั้งนี้ บริษัทไดแจงขอจดทะเบียนตราสินคาใหมในนาม “Costa” โดยปจจุบันอยูระหวางขั้นตอนการจดทะเบียน
กับกรมทรัพยสินทางปญญา ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายใน 6 เดือนขางหนา โดยบริษัทจะออกตราสินคาดังกลาว สําหรับ
การผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรใหกับลูกคากลุมรานคาปลีกรายยอยทั่วไป (Dealer)
ภาพตราสินคา “Costa”
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4. เฟอรนิเจอรทจี่ ําหนายผานโชวรูม
บริษัทดําเนินธุรกิจในการเปนผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรอยางครบวงจร โดยบริษัทเองมีตราสินคาที่ใชใน
การจําหนายเฟอรนิเจอรผานทางโชวรูมที่เปนพื้นที่เชาภายใน อินเด็กซ ลีฟวิ่ง มอลล (Index Living Mall) และโฮมโปร
(Home Pro) ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีพื้นที่เชาภายใน อินเด็กซ ลีฟวิ่ง มอลล และ โฮมโปร เพื่อใชเปนโชวรูม
ทั้งหมดรวม 15 สาขา ใชชื่อตราสินคาที่จําหนายวา “ELEGA” โดยผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรที่จําหนายผานทางโชวรูม จะเปน
สินคาประเภทเฟอรนิเจอรไมยางพาราที่ผลิตโดยบริษัท และเฟอรนิเจอรไมจริงที่ซื้อมาเพื่อจําหนายจากทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ซึ่งประกอบดวยกลุมสินคาแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑชุดโตะรับประทานอาหาร (Dining Set)
2. ผลิตภัณฑชุดโตะรับแขก (Living Room)
3. ผลิตภัณฑชุดหองนอน (Bed Room)
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ จั ด จํา หน า ยภายในโชว รู ม จะครอบคลุ ม ถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ บ ริ ษั ท เป น ผู ผ ลิ ต เอง ได แ ก กลุ ม
ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมยางพารา นอกจากนี้ยังมีเฟอรนิเจอรที่ซื้อมาเพื่อจําหนายจากทั้งในประเทศและตางประเทศ โดย
เฟอรนิเจอรที่จําหนายในโชวรูมเปนเฟอรนิเจอรที่ผลิตจากไมจริงทั้งหมด แบงออกเปนสัดสวนของสินคาที่ทางบริษัทเปน
ผูผลิตเอง และสัดสวนสินคาที่ซื้อมาเพื่อจําหนายโดยประมาณรอยละ 60 และ รอยละ 40 ตามลําดับ
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ภาพตัวอยางผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรทจี่ ําหนายภายในโชวรูม

5. กระดาษปดผิว
บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายกระดาษปดผิว สําหรับใชในการปดผิวไมปารติเคิลบอรดเพื่อเพิ่มความสวยงาม
และพรอมสําหรั บใชในการผลิตเฟอรนิเจอร ตอไป วัสดุปดผิวประเภทกระดาษ มีขอดีที่ ความสวยงาม สามารถดีไซน
ลวดลายไดตามตองการ เชน การดีไซนใหมีลวดลายเหมือนไมจริงซึ่งสามารถทําไดสวยงามและเหมือนจริง และลวดลาย
การตูน ลายกราฟฟก ตามแบบที่สามารถกําหนดได ซึ่งกระดาษปดผิวลวดลายเหมือนไมจริงเหมาะกับการผลิตไมในกลุม
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ไฟเบอรบอรด ซึ่งถึงแมจะมีขอเสียในการทนทานตอความชื้นไดนอย แตเนื่องดวยคุณสมบัติการใชงานบางประเภทที่ไม
ตองการความคงทนเปนหลัก ทําใหกระดาษปดผิวไดรับความนิยม ดวยกระบวนการผลิตที่งาย ไมซับซอน และมีตนทุนการ
ผลิตที่ต่ํา สงผลใหเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดสามารถกําหนดราคาขายที่ไดเปรียบกวาเมื่อเทียบกับเฟอรนิเจอรไมจริง
ทั่วไป
ไมปารติเคิลบอรดที่บริษัทสั่งซื้อจากผูผลิตทั้งหมด จะตองนํามาผานกระบวนการปดผิวภายในโรงงานของ
บริษัททั้งนี้เพื่อชวยลดตนทุนการในผลิต เมื่อเทียบกับการสั่งซื้อกระดาษปดผิวจากภายนอก ซึ่งนอกจากการใชงานภายใน
กระบวนการผลิตของบริษัทแลว บริษัท ยัง มีการจํา หนายใหกั บบุคคลภายนอกเอง
โดยตรง และบางสวนเปนการจําหนายผานทางบริษัทยอย ไดแก บริษัท วีวี – เดคคอร
จํากัด ( V V – Décor) ที่บริษัทถือหุนอยูในสัดสวนรอยละ 99.50 ของทุนจดทะเบียนใน
บริษัทดังกลาว โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของ V V – Décor คือ การเปนผู
จําหนายกระดาษปดผิว (Trading) ใหกับลูกคาบางรายของบริษัท ทั้งนี้สัดสวนการ
จําหนายกระดาษปดผิวใหกับบุคคลภายนอก ปจจุบันคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ
40 ของปริมาณกระดาษปดผิวที่ผลิตไดทั้งหมด
บริษัทอยูระหวางการจดทะเบียนตราสินคาของ V V – Décor ซึ่งคาดวา จะแลวเสร็จภายใน 6 เดือน
ภาพตัวอยางกระดาษปดผิวที่บริษัทเปนผูผลิตและจําหนาย
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน
3.2.1 การตลาด
1. ดานผลิตภัณฑ (Product)
ในการเริ่มตนผลิตเฟอรนิเจอรในแตละครั้งของบริษัท การเริ่มตนกระบวนการผลิตจะมาจาก 2 รูปแบบ โดยรูปแบบ
แรกคือ ลูกคาจะเปนผูสงภาพผลิตภัณฑที่ตองการจะสั่งผลิต (Drawing) มาใหกับทางบริษัท เพื่อพิจารณาวา จะสามารถ
ผลิตสินคาไดหรือไม การกําหนดราคาขายจะเปนอยางไร สามารถตั้ง กําไรขั้นตนจากการผลิตและจําหนายไดตามที่
ตองการภายหลังการเจรจากับลูกคาไดหรือไม และรูปแบบที่สองคือ บริษัทจะมีทีมออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งจะทําหนาที่ใน
การเปนผูออกแบบสินคา เพื่อนําเสนอตอลูกคา ลูกคาสวนใหญที่ตองการใหทางบริษัทออกแบบให จะเปนกลุมลูกคา
ประเภทรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) ไดแก เทสโก โลตัส บิ๊กซี และโฮมโปร บริษัทจะนําเสนอรูปแบบ
เฟอรนิเจอรแบบใหม ๆ ใหพิจารณาเพื่อตัดสินใจสั่งผลิตและจําหนายตอไป ทีมออกแบบจะรวมกับทีมวางแผนการผลิตซึ่ง
จะเปนทีมที่ดําเนินการดานวิเคราะหวา แบบชิ้นงานที่เขียนขึ้นมานั้น จะตองใชวัสดุประเภทใดในการผลิต ความยากงายใน
การผลิต และรายละเอียดของตนทุนรวมถึงการกําหนดราคาขายวาจะสามารถกําหนดราคาขายไดตามอัตรากําไรขั้นตน
ที่ตั้งไวไดหรือไม เมื่อไดราคาขายแลวจะประสานงานกับฝายการตลาดเพื่อนําเสนอราคาตอลูกคาเพื่อใหไดขอสรุป จนถึง
การรับใบคําสั่งซื้อสินคาจากลูกคาตอไป ปจจุบันบริษัทมีสัดสวนระหวางการรับแบบผลิตภัณฑที่จะสั่งผลิตโดยตรงจาก
ลูกคา (Drawing) และ แบบผลิตภัณฑที่ออกแบบโดยทีมออกแบบผลิตภัณฑของบริษัทเอง คิดเปนสัดสวนรอยละ 80 และ
รอยละ 20 ตามลําดับ ทั้งนี้บริษัทมีเปาหมายการขยายสัดสวนของรูปแบบเฟอรนิเจอรที่ทางบริษัทเปนผูออกแบบขึ้นเอง
และนําไปสูการผลิตขึ้นจริงใหมากขึ้นจากเดิม รวมถึงมีเปาหมายการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหกับสินคาที่ทาง
บริษัทเปนผูออกแบบและผลิตใหเพิ่มขึ้นจากเดิมเชนกัน
ในภายหลังเมื่อไดแบบผลิตภัณฑ (Model) ที่พรอมสําหรับการผลิตเปนสินคาแลว บริษัทจะสงสินคาตัวอยางที่ขึ้น
รูปตาม Model ที่กําหนดไว โดยสิ นคาตั วอยางจะถูกสงไปทําการทดสอบที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สวนพัฒนา
อุต สาหกรรมเครื่ อ งเรื อ น เพื่ อ ทดสอบความคงทนแข็ งแรง คุณ ภาพในการใชง าน การทดสอบการรั บ น้ํา หนัก ได ตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวทั้งในแนวตั้งและแนวนอน การทดสอบความแข็งแรงของขาตั้ง การทดสอบการรับน้ําหนักของเบาะ
ฯลฯ โดยผลิตภัณฑทุก Model ที่จะผลิตเพื่อสงออกจะตองผานการทดสอบดังกลาวทั้งหมด แตในกรณีของลูกคาญี่ปุน
ปจจุบันหากมีการผลิตใน Model รูปแบบใหม ทางลูกคาญี่ปุนจะเปนผูทดสอบสินคาตัวอยางเองโดยตรง
ในการผลิตเฟอรนิเจอรแตละชิ้น บริษัทจะใหความสําคัญเปนอยางมากตั้งแตการเริ่มตนกระบวนการผลิตโดยเลือก
สั่งซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพ จนถึงการควบคุมคุณภาพการผลิตตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทายโดยมีรายละเอียด ดังนี้
• เฟอรนิเจอรไมยางพารา เริ่มจากการรับซื้อไมทอนจากผูจัดจําหนาย ซึ่งเปนนายหนาทําหนาที่เปนผูรวบรวมไม
จากสวนยางพาราเพื่อจัดสงใหกับโรงงาน โดยไมจะตองมีขนาดและคุณภาพตามที่กําหนดไว เมื่อไดไม
ยางพาราทอนตามคุณภาพและขนาดที่กําหนดแลว จะนํามาผานกระบวนการของโรงเลื่อยและโรงอบ ซึ่ง
บริษัทเปนผูมีประสบการณในสวนกระบวนการผลิตนี้มาตั้งแตชวงป 2535 และถือเปนจุดเริ่มตนการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทสามารถสั่งสมความรูแ ละประสบการณ ทําใหไดไ ม
ยางพาราแปรรูปที่มีคุณภาพพรอมใชสําหรับเขาสูกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพาราตอไป และใน
กระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา บริษัทไดใหความสําคัญกับเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตโดยไดลงทุน
ซื้อเครื่องจักรในรูปแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ไดแก เครื่องจักรสําหรับงานตัด กลึง เจาะ ควบคุม
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ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ความแมนยําสูง (CNC) เพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมคุณภาพการผลิต
ชิ้นงาน และชวยลดปญหาการพึ่งพาทักษะของแรงงานในการผลิต ทั้งนี้ในทุกขั้นตอนการผลิตจะตองผานการ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ กอนนําสงสูการผลิตในขั้นตอนตอไปเพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ตรงตามที่กําหนดไว
• เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด เริ่มจากการคัดเลือกผูจําหนายไมปารติเคิลบอรดที่ไดคุณภาพ โดยจะตองเปน
ไมปารติเคิลบอรดที่ผลิตจากเศษไมยางพาราเปนหลักซึ่งเปนไมที่มีคุณภาพดีที่สุดเมื่อเทียบกับการผลิตไม
ปารติเคิลบอรดที่ใชเศษไมประเภทอื่น ๆ ประกอบกับเนื้อไมยางพาราที่มีสีขาว จะสามารถปดดวยกระดาษปด
ผิวสีออนได โดยไมตองกังวลวาสีเนื้อไมจะขัดกับสีของกระดาษปดผิว นอกจากนี้กาวที่ใชในการปดกระดาษ
ปดผิวทางบริษัทไดเลือกใชกาวที่มีคุณภาพสูง และราคาแพงกวากาวจากผูผลิตทั่วไป นอกจากนี้บริษัทยังมี
จุดเดนดานงานเพาะโครง ซึ่งเปนงานที่บริษัทเปนผูผลิตสําหรับการสงออกประเทศญี่ปุนทั้งหมด มีโรงงานที่
สามารถผลิตงานเพาะโครงไดเพียงไมกี่แหงในประเทศไทย เนื่องจากตองมีประสบการณและความชํานาญ
ขอดีของงานเพาะโครงคือ การใชไมปารติเคิลและไมเอ็มดีเอฟขึ้นรูปโครงเพื่อใชในการผลิตเฟอรนิเจอร สินคา
ที่ไดจะมีขอดีคือ น้ําหนักเบา และงายตอการประกอบ และในสวนของเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตที่ผานมาได
ลงทุนซื้อเครื่องจักรในรูปแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ไดแก เครื่องจักรสําหรับงานตัด กลึง เจาะ
ควบคุมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ความแมนยําสูง (CNC) เพื่อใชสําหรับโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติ
เคิลบอรดแยกตางหากจากเครื่องจักรที่ใชในการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด
ของบริษัทมีความไดเปรียบเพิ่มเติมในดานตนทุนการผลิต เนื่องจากบริษัทเปนผูผลิตกระดาษปดผิวไมปารติ
เคิลบอร ดเอง ซึ่งจะชวยลดตน ทุนในสวนกระดาษปดผิวลงไดเมื่อเทียบกับ การสั่ง ซื้อกระดาษปดผิวจาก
ภายนอกประมาณรอยละ 40
• เฟอรนิเจอรที่จําหนายผานโชวรูม บริษัทจะทําการคัดเลือกสินคาที่จะนํามาจัดแสดงและจําหนายภายในโชว
รูมซึ่งเปนพื้นที่เชาของบริษัททั้ง 15 แหง โดยคัดเลือกจากสินคาเฟอรนิเจอรไมยางพาราที่บริษัทเปนผูผลิตเอง
และสินคาที่บริษัทคัดเลือกจากการสํารวจตามงานแสดงสินคาในตางประเทศที่บริษัทเขารวมงานเปนประจํา
ทุกป รวมถึงสินคาที่บริษัทเลือกซื้อจากผูผลิตรายอื่นในประเทศ ซึ่งจุดเดนของสินคาที่นํามาจัดจําหนาย
ภายในโชวรูมจะเปนสินคาที่ผลิตจากไมจริงทั้งหมด และคัดเลือกมาเฉพาะสินคาที่มีรูปแบบสวยงาม และเปน
ที่นิยมในขณะนั้น
• กระดาษปดผิว เริ่มจากการคัดเลือกผูจําหนายกระดาษที่จะนํามาใชในการผลิต ซึ่งกระดาษทั้งหมดบริษัท
จะตองวางแผนการสั่งซื้อลวงหนา จะมีระยะเวลาการสั่งซื้อในทุก ๆ 6 เดือน จากผูผลิตกระดาษรายใหญใน
ประเทศญี่ปุน (ซึ่งหากผูผลิตกระดาษรายใหญดังกลาวไมขายกระดาษเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
ปดผิวใหกับบริษัท บริษัทสามารถสั่งซื้อกระดาษเพื่อใชเปนวัตถุดิบไดจากทั้งในประเทศและตางประเทศ แต
จะมีขอเสียคือ ราคาสั่งซื้อจะแพงกวาผูผลิตกระดาษรายใหญดังกลาว) นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายใน
ดานสี และวัสดุเคลือบผิวที่ใชในกระบวนการผลิต จะทําการผลิตดวยเครื่องจักรที่มีความทันสมัยเพื่อใหได
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี คุ ณ ภาพพร อ มสํ า หรั บ การผลิ ต เฟอร นิ เ จอร ข องบริ ษั ท เอง และสํ า หรั บ การส ง ขายให กั บ
บุคคลภายนอกตอไป
ตามที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา บริษัทใหความสําคัญกับการใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เครื่องจักรที่ทันสมัยในการ
ผลิต ตลอดจนเอาใจใสในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต เนนการควบคุมและทดสอบคุณภาพของสินคาทุก ๆ ชิ้น และบริษัท
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จะตองผานการพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพของสินคาจากตัวแทนลูกคาในขั้นตอนสุดทายเพื่อใหไดใบรับรองคุณภาพ
อีกครั้ง บริษัทจึงจะสามารถกําหนดวันและประสานงานการจัดสงกับทางบริษัทขนสงได ทั้งนี้จะเห็นไดวาในทุก ๆ ขั้นตอน
จะตองผานการพิจารณาตรวจสอบและควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตอยางตอเนื่องเพื่อใหมั่นใจไดวา ผลิตภัณฑ
เฟอรนิเจอรที่บริษัทผลิตและจําหนายนั้น นอกจากจะมีรูปแบบที่สวยงามแลว ยังมีความทนทาน แข็งแรง เหมาะแกการใช
งาน จึงจัดไดวาบริษัทผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งที่ผานมาสินคาของบริษัทไดรับความสนใจ
และการตอบรับที่ดีจากลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ
ที่ผานมา บริษัทไดผานการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานในขอบขาย “ผูผลิตเฟอรนิเจอรไม” อยางตอเนื่อง โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ใบรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 (ฉบับที่ 1) หมดอายุเมื่อชวงเดือนเมษายน ป 2548 ที่ผานมา
2. ใบรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 (ฉบับที่ 2) หมดอายุเมื่อชวงเดือนพฤษภาคม ป 2551 ที่ผานมา
3. ใบรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2000 (ฉบับที่ 3) หมดอายุเมื่อชวงเดือนพฤษภาคม ป 2554 ที่ผานมา
4. ขณะนี้ทางบริษัทอยูระหวางรอการตรวจสอบจากหนวยงานใหการรับรอง (บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตรา ออฟ ซิส
เท็มส (ประเทศไทย) จํากัด (URS)) และกําลังอยูในชวงปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเอกสารตาง ๆ เพื่อปรับเปนฉบับ
ISO 9001 : 2008
ปจจุบันกระแสความนิยมและความตองการเฟอรนิเจอรเพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคามีแนวโนม
เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการดํารงชีวิตของมนุษยมากขึ้น ดวยจํานวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องแตมีพื้นที่ใช
สอยจํากัด ทําใหการสรางที่อยูอาศัยแนวสูงเกิดขึ้นมากและมีพื้นที่ใชสอยจํากัด เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดซึ่งเปนสวน
ผลิตภัณฑที่สรางรายไดหลักใหกับบริษัทจึงเปนที่สนใจและไดรับความนิยมอยางสูง เนื่องจาก น้ําหนักที่เบา สามารถ
เคลื่ อ นย า ยและประกอบไดเ องโดยไม ยุ ง ยาก ประหยั ด พื้ น ที่ ใ ชส อย และยั ง ถื อ เป น การรัก ษาสิ่ง แวดล อ มด ว ย ทํ า ให
คาดการณไดวาผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดจะมีเแนวโนมการผลิตและบริโภคเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต สําหรับสวน
ของเฟอรนิเจอรไมยางพารานั้น จะเปนการสนองตอบตอกลุมลูกคาที่ยังใหความนิยมตอเฟอรนิเจอรไมจริง ที่เนนความ
ทนทาน อายุการใชงานที่ยาวนาน และรูปแบบที่สวยงาม ซึ่งที่ผานมาเฟอรนิเจอรไมยางพาราของบริษัทยังคงไดรับคําสั่งซื้อ
จากลูกคาในตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุนและมีแนวโนมการสงคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
โดยบริษัทมีนโยบายที่เกี่ยวของกับการรับประกันสินคา การคืนสินคา และการเคลมสินคาจากกลุมลูกคาดังนี้
นโยบายการเคลมสินคา กรณีการจําหนายสินคาใหกับลูกคาตางประเทศ และในประเทศ
บริษัทมีเงื่อนไขในการรับเคลมสินคา ดังนี้
1. กรณีรับเคลมสินคา
i. สภาพสินคามีอุปกรณไมครบถวนตามที่ระบุหนากลอง
ii. สินคาเสียหายหรือไมสามารถใชงานได เนื่องจากความบกพรองดานเทคนิค
iii. สินคาที่เคลมตองบรรจุดวยหีบหอเดิม และมีหมายเลขบารโคดขางกลองตรงกับสินคาที่บรรจุภายใน
กลอง พรอมดวยอุปกรณตาง ๆ ตองครบชุดทั้งหมด
2. กรณีไมรับเคลมสินคา
i. สินคาชํารุดจากการใชงานผิดประเภท
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ii.

สินคาชํารุดซึ่งไมไดเกิดจากตัวสินคา อาทิ มีการดัดแปลง ซอมแซม หรือแกไขอยางไมถูกวิธี

นโยบายการรับประกันสินคาและเปลี่ยนสินคา กรณีการจําหนายสินคาผานโชวรูม
บริษัทจะรับประกันสินคาเฉพาะสวนโครงสรางของตัวสินคา โดยมีระยะเวลารับประกัน 6 เดือน นับจากวันที่ลูกคา
ไดรับสินคา ซึ่งกรณีที่ตรวจพบวา สินคาเสียหายจากการใชงานปกติ บริษัทจะมีลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้
1. เปลี่ยนดวยสินคารุนเดียวกัน
2. เปลี่ยนทดแทนดวยสินคารุนอื่นที่ใกลเคียงกัน โดยบริษัทจะแจงใหลูกคาทราบกอนการเปลี่ยนสินคา
3. เสนอใหลูกคาสั่งซื้อสินคาในราคาที่สูงกวาเดิม โดยลูกคาจายเงินสวนตางที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทจะติดตอเพื่อแจง
ลูกคาใหทราบและยืนยันการสั่งซื้อสินคากอนทุกครั้ง
4. กรณีลูกคามีความประสงคที่จะรอการเปลี่ยนสินคา บริษัทจะแจงกําหนดการเขาของสินคาโดยประมาณให
ลูกคาทราบ และแจงใหลูกคาทราบถึงความคืบหนาเปนระยะ ๆ
นโยบายการคืนสินคา กรณีการจําหนายสินคาผานโชวรูม
1. ตองรับคืนสินคาภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่ไดรับสินคา
2. สินคาจะตองอยูในสภาพสมบูรณ และยังไมมีการแกะกลอง
3. การคืนเงินใหลูกคา บริษัทจะคืนเงินตามมูลคาจริงของสินคา และจะโอนเงินคืนใหกับลูกคาภายใน 14 วันทํา
การ นับจากวันที่ไดรับสินคาคืนเปนที่เรียบรอยแลว
2. ดานการกําหนดราคา (Price)
บริษัทมีนโยบายกําหนดราคาสินคาแบบบวกกําไรสวนเพิ่ม (Cost-Plus Margin) โดยสวนประกอบการคํานวณ
ราคา ไดแก “ตนทุนวัตถุดิบ + คาใชจายในการผลิต (Overhead Cost) + คาใชจายในการขายและบริหาร + กําไรสวนเพิ่ม
(Margin)“ ทั้งนี้อาจจะมีสินคาบางประเภทที่ทางบริษัทสามารถกําหนดกําไรสวนเพิ่ม (Margin) ไดนอยกวาที่ตองการ
เนื่องจากสินคาประเภทดังกลาวอาจมีการแขงขันสูงในทองตลาด ดังนั้น ทางบริษัทจึงจําเปนตองปรับอัตรากําไรสวนเพิ่ม
ลดลงเพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงได และอีกสวนหนึ่งอาจจะเกิดจากปริมาณในการสั่งซื้อ (Volume) อาทิ หากลูกคามี
ปริมาณในการสั่งซื้อมาก อาจจะมีการเสนอราคาขายเพื่อใหสามารถเทียบไดในระดับใกลเคียงกับคูแขงขัน เปนตน หรือ
อาจจะเกิดจากปจจัยอื่น ๆ แลวแตสภาวการณ
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place)
เนื่องจากรายไดจากการจําหนายสินคาของบริษัทสวนใหญมาจากการผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อ (Made to
order) ดังนั้นชองทางการจัดจําหนายที่สําคัญของบริษัทจึงมาจากสัดสวนการผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อใหกับกลุม
ลูกคาในประเทศและตางประเทศ โดยปจจุบันบริษัทมีสัดสวนการจําหนายใหกับลูกคาตางประเทศ และลูกคาในประเทศ
ประมาณรอยละ 60 และรอยละ 40 ตามลําดับ ทั้งนี้บริษัทไดตั้งเปาหมายที่จะเพิ่มชองทางการจัดจําหนายสินคา
ภายในประเทศใหมากขึ้นจากเดิมโดยตั้งเปาหมายการจําหนายใหกับลูกคาตางประเทศ และลูกคาในประเทศที่สัดสวนรอย
ละ 50 โดยใกลเคียงกัน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 กลุมลูกคาที่สงคําสั่งจางผลิตสินคาใหกับบริษัท คิดเปนกลุมลูกคาในประเทศญี่ปุน
ซึ่งทั้งหมดคือ กลุมผูจําหนายเฟอรนิเจอรรายใหญ และรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) ในประเทศญี่ปุน คิดเปน
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สัดสวนประมาณรอยละ 55 ของรายไดจากการขายทั้งหมด โดยมีจํานวนลูกคาในประเทศญี่ปุนที่มียอดการสั่งซื้อเกิดขึ้น
ในชวง 9 เดือนแรกของป 2555 เทากับ 9 ราย และไมมีลูกคาในประเทศญี่ปุนรายใดที่มียอดสั่งซื้อสินคาจากบริษัทเกินกวา
รอยละ 30 ของรายไดจากการขายทั้งหมด รวมถึงเกินกวารอยละ 30 ของรายไดจากการจําหนายสินคาในตางประเทศดวย
และการผลิตและจําหนายสินคา รวมถึงการผลิตตามคําสั่งจางผลิตจากลูกคาในประเทศคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ
40 ของรายไดจากการขายทั้งหมด
โดยรายไดจากการขายเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดและไมยางพาราภายในประเทศ แบงออกเปน
1. รายไดจากการผลิตและจําหนายสินคาใหกับรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade) ภายใตตราสินคาของ
บริษัท คือ “Muse” “Fur Direct” และ “Leaf” เพื่อวางจําหนายภายใน เทสโก โลตัส (Tesco Lotus) บิ๊กซี (Big
C) และ โฮม โปร (Home Pro) ตามลําดับ
2. รายไดจากการผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อ (Made to order) ใหกับลูกคาในประเทศ โดยลูกคาหลักคือ เทสโก
โลตัส (Tesco Lotus)
3. รายไดจากการจําหนายสินคาผานทางโชวรูมของบริษัท
4. รายไดจากการจําหนายสินคาผานทางรานคาปลีกรายยอย (Dealer) ซึ่งรายไดสวนนี้เริ่มเกิดขึ้นเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2555 ที่ผานมา
ตารางแสดงรายละเอียดลูกคาตางประเทศและในประเทศที่สั่งซื้อสินคาจากบริษัท
กลุมลูกคา

สินคาที่ผลิตและจําหนาย

ลูกคาตางประเทศ
1. Nitori Co.,Ltd. (ประเทศญี่ปุน)
2. Cainz Corporation (ประเทศญี่ปุน)
3. Sojitz Kyushu Corporation (ประเทศญี่ปุน)
4. Keiyo Co.,Ltd. (ประเทศญี่ปุน)
5. Fuji Boeki Co.,Ltd. (ประเทศญี่ปุน)
ลูกคาในประเทศ
1. บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด (Tesco Lotus)
2. บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (Home Pro)
3. บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (Big C)

เฟอรนิเจอรไมปารติเคิล บอรด และเฟอรนิเจอรไมยางพารา
เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด
เฟอรนิเจอรไมปารติเคิล บอรด และเฟอรนิเจอรไมยางพารา
เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด
เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด
เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด
เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด และเฟอรนิเจอรไมยางพารา
เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด

บริษัทเนนการสงออกสินคาไปจําหนายยังตางประเทศ โดยประเทศที่บริษัทผลิตสินคาสงออกไปมากที่สุด คือ
ประเทศญี่ปุน ซึ่งกลุมลูกคาที่สงคําสั่งผลิตสินคาใหกับบริษัทใหการยอมรับในผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรของประเทศไทย และมี
การติดตอซื้อขายกับบริษัทมาเปนระยะเวลานานหลายป รายละเอียดของลูกคารายสําคัญในประเทศญี่ปุน มีดังนี้
1. Nitori ปจจุบัน Nitori เปนรานคาปลีกเฟอรนิเจอรที่ครองสวนแบงรายไดจากการจําหนายเฟอรนิเจอรมาก
ที่สุดในประเทศญี่ปุน โดยมีระยะเวลาติดตอซื้อขายกันไมนอยกวา 15 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2540
2. Cainz เปนรานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ที่มีสาขาทั่วประเทศญี่ปุนมากกวา 200 สาขา มี
ระยะเวลาติดตอซื้อขายกันไมนอยกวา 7 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2548
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3. Sojitz คือ บริษัทผูจัดจําหนายสินคาใหกับ NAFCO Corporation ซึ่งเปนรานคาปลีกสมัยใหม (Modern
Trade) ที่มีสาขากวา 212 สาขา โดยสวนใหญตั้งอยูทางตอนใตของประเทศญี่ปุน มีระยะเวลาติดตอซื้อ
ขายกันไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2550
4. Keiyo เปนรานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) ครองสวนแบงทางการตลาดติดอันดับ 1 ใน 10 ของ
ประเทศญี่ปุน โดยมีจํานวนสาขากวา 120 สาขา โดยสวนใหญตั้งอยูทางตอนกลางของประเทศญี่ปุน มี
ระยะเวลาติดตอซื้อขายกันไมนอยกวา 7 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2548
5. Fuji เปนบริษัทที่มีมูลคาการนําเขาเฟอรนิเจอร (Importer) และเปนผูคาสงสินคา (Wholesaler) เพื่อจัด
จําหนายรายใหญที่สุดของประเทศญี่ปุน มีระยะเวลาติดตอซื้อขายกันไมนอยกวา 10 ป นับตั้งแตป พ.ศ.
2545
ในสวนของการขายสินคาภายในประเทศ นอกจากบริษัทจะผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรใหกับกลุมรานคาปลีก
ขนาดใหญ (Modern Trade) ไดแก เทสโก โลตัส (Tesco Lotus) บิ๊กซี (Big C) โฮมโปร (Home Pro) ภายใตตราสินคา
“Muse” “Fur Direct” และ “Leaf” ตามลําดับ แลว บริษัทยังมีชองทางการจําหนายสินคาเพิ่มเติมผานโชวรูมเพื่อแสดงและ
จําหนายสินคา โดยเนนการกระจายสินคาไปยังผูบริโภค (End-User) ไดอยางทั่วถึง บริษัทจะทําการตลาดโดยตรงผานตรา
สินคา “ELEGA” ซึ่งเปนตราสินคาสําหรับเฟอรนิเจอรไมยางพาราที่มีคุณภาพสูง รวมถึงเฟอรนิเจอรที่บริษัทนําเขาจาก
ตางประเทศเพื่อนํามาจัดจําหนาย
ในการผลิตและจําหนายใหกับลูกคาในแตละราย ทั้งในรูปของการผลิตตามคําสั่งซื้อ (Made to order) และใน
รูปแบบของการผลิตและจําหนายโดยใชตราสินคาของบริษัท ที่ผานมาบริษัทไมมีการจัดทําสัญญาซื้อขายกับลูกคาแต
อยางใด
ปจจุบันบริษัทมีโชวรูมซึ่งเปนพื้นที่เชากระจายอยูตามพื้นที่ที่สําคัญ รวมถึงจังหวัดที่สําคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน
2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
I. โชวรูม ภายในอินเด็กซ ลีฟวิ่ง มอลล (Index Living Mall) (12 สาขา ไดแก สาขารังสิต สาขาบางนา สาขา
มาบุญครอง สาขาเพชรเกษม สาขาบางใหญ สาขารัตนาธิเบศร สาขาชลบุรี สาขาพัทยา สาขาเชียงใหม
สาขาภูเก็ต สาขาราชพฤกษ และสาขาเกษตร-นวมินทร)
II. โชวรูม ภายในโฮมโปร (Home Pro) (3 สาขา ไดแก สาขาฉะเชิงเทรา สาขาสุพรรณบุรี และสาขานครปฐม)
4. นโยบายดานการสงเสริมการขายและการประชาสัมพันธ
- บริษัท มีการทําประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตของบริษัท www.eastcoast.co.th เพื่อเปนชองทางชวยให
ลูกคาสามารถหาขอมูล ทําความรูจักสินคา และชวยอํานวยความสะดวกในการเลือกชมสินคาไดมากขึ้น
ทั้งยังเปนชองทางใหลูกคาตางประเทศสามารถเขาถึงและติดตอบริษัทไดงายขึ้น
- บริษัทมีการทําประชาสัมพันธผานทางแผนพับและโบชัวร โดยแจกใหกับลูกคา และกลุมลูกคาเปาหมาย
- บริษัทมีการออกงานแสดงสินคาตาง ๆ เปนประจําทุกป เพื่อสรางความรูจักใหกับตราสินคา และเปนการ
ขยายฐานลูกคา โดยมีตารางการจัดงานแสดงสินคาประจําป ดังนี้
o ชว งเดือนมกราคม ถึง เดือนมีน าคม บริษัทจะเดิน สายจัดงานแสดงสิน ค าในต างประเทศ เช น
ประเทศในแถบยุโรป และเอเชีย เปนตน
o ชวงเดือนมีนาคม บริษัทจะจัดงานแสดงสินคาในงาน TIFF (Thailand International Furniture
Fair)
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o ชวงเดือนกันยายน บริษัทจะจัดงานแสดงสินคาในงาน TFIC (Thai Furniture Industry Club)
o ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมของแตละป จัดงานลดราคาสินคาเพื่อลางสต็อกประจําป ณ
โรงงานผลิตสินคาของบริษัท
- บริษัทมีการทํารายการสงเสริมการขาย หรือลดราคา ใหกับลูกคา อาทิ รายการลดสินคาประจําป
ซึ่งนอกจากการทํารายการสงเสริมการขายและการประชาสัมพันธตามที่กลาวมาแลว บริษัทจะใหความสําคัญ
อยางมากตอการเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของวงการเฟอรนิเจอรเปนประจําทุกป
ไดแก งานแสดงสินคาในประเทศจีน มาเลเซีย และสิงคโปร นอกจากนี้ในแตละปบริษัทจะกําหนดแผนการเดินสายเพื่อ
เยี่ยมธุรกิจของกลุมลูกคาในตางประเทศ เพื่อติดตามรวมถึงสอบถามความพึงพอใจ และเพื่อเปดโอกาสชองทางการตลาด
ที่อาจเพิ่มขึ้นจากเดิม รวมถึงการเขารวมงานสงเสริมผูประกอบการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานของรัฐบาลเพื่อการเจรจาการคา
ระหวางประเทศดวย
5. ดานการควบคุมและพิจารณาเครดิตของลูกคา
ปจจุบันบริษัทพิจารณาใหเครดิตเทอมแกลูกคา เฉพาะในกลุมลูกคาที่มีการติดตอซื้อขายกันอยางตอเนื่อง โดยหาก
เปนลูกคาใหมจะตองซื้อสินคาเปนเงินสดเทานั้น โดยปกติแลวบริษัทจะพิจารณาการใหเครดิตเทอมแกลูกคาดวยขอมูล
ธุ ร กิ จ การค า ของลู ก ค า และจั ด ทํ า ทะเบี ย นประวั ติ ลู ก ค า ขึ้ น ซึ่ ง บริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดนโยบายให เ ครดิ ต เทอมแก ลู ก ค า
ภายในประเทศ อยูในชวง 60 วัน ถึง 90 วัน โดยในชวง 9 เดือนแรกของป 2555 คิดเปนมูลคาลูกหนี้การคาเทากับรอยละ
99.93 มีการจายชําระเงินใหกับบริษัทในระยะเวลาไมเกินกวา 90 วัน
สําหรับลูกคาตางประเทศที่มีการซื้อขายอยางตอเนื่อง ปจจุบันรูปแบบการชําระเงินทั้งหมดคือ L/C at sight หรือ
การโอนเงินทันที (T/T) กอนวันสงสินคา (Shipment Date) หากเปนลูกคาใหมบริษัทมีนโยบายกําหนดใหลูกคาเปด L/C at
sight กับธนาคารในตางประเทศที่มีความนาเชื่อเทานั้นเพื่อรองรับความเสี่ยงทางดานการคาที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมา ทางบริษัทประสบปญหาเรียกเก็บเงินไมไดหรือหนี้สูญในสัดสวนที่นอยมาก
3.2.2

แนวโนมอุตสาหกรรมและการแขงขัน

จากขอมูลของกรมสงเสริมการสงออก พบวา การสงออกเฟอรนิเจอรและชิ้นสวนในป 2554 มีมูลคา 1,160.53
ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวลดลงรอยละ 1.05 เมื่อเทียบกับชวงป 2553 การขยายตัวลดลงเปนผลมาจากสถานการณ
อุทกภัยที่เกิดขึ้นในชวงไตรมาสที่ 4 ป 2554 สงผลกระทบตอผูประกอบการเฟอรนิเจอร อยางไรก็ตามในชวงตนป 2555
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไดฟนตัวขึ้น โดยมีการขยายตัวของตัวเลขสงออกเพิ่มขึ้นในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียและตลาด
ใหมที่มีกําลังซื้อและมีความตองการสินคา เชน ญี่ปุน อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย เกาหลีใต จีน รัสเซีย และสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส
สําหรับการสงออกในป 2555 กรมสงเสริมการสงออกตั้งเปาหมายวา จะมีการสงออกเฟอรนิเจอรและชิ้นสวนรวม
มูลคา 980 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยใชกลยุทธที่สําคัญ 7 ประการ คือ
1. สรางภาพลักษณในการเปนศูนยกลางตลาดสงออกสินคาเฟอรนิเจอรของไทยในเอเชีย ผานการจัดงาน
แสดงเฟอรนิเจอร TIFF (Thailand International Furniture Fair) ซึ่งเปนงานที่รวมกันจัดระหวางกรม
สงเสริมการสงออก กลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคม
อุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
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2. สรางความแตกตางของสินคา (Niche Market) โดยเนนคุณภาพ ความประณีต รูปแบบที่โดดเดน
สอดคลองกับไลฟสไตลของลูกคาตางประเทศ
3. เนนกิจกรรมเจาะตลาดที่มีศักยภาพ เชน รัสเซีย อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตน ซาอุดิอาระเบีย
4. จัดหาวัตถุดิบไมในตางประเทศที่มีราคาถูกกวาและใชทดแทนไมในประเทศเพื่อเปนทางเลือกใหม
5. จัดตั้งสถาบันไมยางพาราแหงประเทศไทยเพื่อบริหารจัดการเรื่องไมยางพาราทั้งระบบ
6. พัฒนาตราสินคาไทยใหเปนที่รูจักในตลาดโลกแทนการรับจางผลิต
7. ใชประโยชนจากการเปดตลาดการคาเสรี กับประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด จีน อินเดีย ญี่ปุน และ
เกาหลีใต

ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก

อยางไรก็ตามหากพิจารณาจากแผนภาพมูลคาการสงออกเฟอรนิเจอร ที่ลดลงสําหรับชวงเดือนมกราคมถึงเดือน
พฤศจิกายน ป 2555 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2554 สาเหตุดังกลาวเกิดจากชวงตนป 2555 ยังมีผูประกอบการบาง
รายไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัยในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2554 และอยูในระหวางการฟนฟู และปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพื่อใหสามารถผลิตไดตามปกติ เนื่องจากพื้นที่โรงงานบางแหงไดรับความเสียหายจากน้ําทวม ประกอบ
กับแหลงวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเฟอรนิเจอร โดยเฉพาะรานคาไมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม นครสวรรค
และอยุธ ยา ซึ่งเปนศูนยกลางในการจําหนาย การกระจายไม และการลําเลียงไมจากภาคเหนือและภาคกลาง ไดรับ
ผลกระทบจากน้ําทวมจนไมสามารถเปดดําเนินการผลิตและสงมอบสินคาได ทําใหโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรตองหยุดการ
ผลิตชั่วคราวหรือลดปริมาณการผลิตลง (ขอมูลสวนหนึ่งจาก http://www.positioningmag.com วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554)
ซึ่งผลกระทบดังกลาวมีผลถึงชวงตนป 2555 ประกอบกับในชวงป 2554 ผูประกอบการบางรายไดรับผลกระทบ
จากการสงออกเฟอรนิเจอรไปยังประเทศญี่ปุน เนื่องจากสถานการณความรุนแรงของแผนดินไหว – สึนามิ ที่เกิดขึ้นในชวง
ไตรมาสที่ 1 ป 2554 จากเหตุการณดังกลาวเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหมูลคาการสงออกเฟอรนิเจอรของไทยปรับตัวลดลง
ในชวงป 2554 เมื่อเทียบกับชวงป 2553 ที่ผานมา
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ทั้งนี้สถานการณของธุรกิจเฟอรนิเจอรโดยภาพรวมไดกลับมาฟนตัวอีกครั้ง โดยไดรับอานิสงสจากการเรงฟนฟู
ภายหลังจากไดรับความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในชวงที่ผานมา ประกอบกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่หันมาเปลี่ยน
รูปแบบที่อยูอาศัยเปนคอนโดมิเนียมเพิ่มมากขึ้น โดยผูประกอบการในธุรกิจเฟอรนิเจอรหลายรายไดใหขอมูลวา ตลาด
เฟอรนิเจอรในปนี้มีแนวโนมการเติบโตที่ดี โดยถึงแมวา ตนทุนในการผลิตอาจมีแนวโนมการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากคาแรงที่
ปรับเพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล แตในอีกมุมหนึ่งคือผลดีที่ชวยใหกําลังซื้อของผูบริโภคเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ศูนยวิจัยกสิกร
ไทยมีการคาดการณวา ตลาดเฟอรนิเจอรจะมีการขยายตัวรอยละ 7 – 10 หรือมีมูลคาตลาดประมาณ 59,000 – 60,000
ลานบาท โดยในชวงไตรมาสแรกของปนี้ นาจะเปนชวงที่มีกําลังซื้อสูงสุดจากปจจัยที่ผูบริโภคตองเลือกซื้อเฟอรนิเจอรและ
ของตกแตงบานเพื่อทดแทนเฟอรนิเจอรที่เสียหายไปในชวงน้ําทวม (ขอมูลจาก หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,702 วันที่
5 – 7 มกราคม 2555)

ขอมูลมูลคาการสงออกเฟอรนิเจอรแยกตามประเทศ โดยเปรียบเทียบระหวางป 2554 และชวงเดือนมกราคมถึง
เดือนพฤศจิกายน 2555 (ปรับตัวเลขเปนรายปเพื่อการเปรียบเทียบ)

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา มูลคาการสงออกเฟอรนิเจอรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย
และตลาดใหมที่มีกําลังซื้อ ไดแก ประเทศญี่ปุน (ซึ่งเปนประเทศหลักที่เปนลูกคาของทางบริษัท) โดยมีมูลคาการสงออก
เฟอรนิเจอรเพิ่มขึ้นจาก 245 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เปน 249 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา ประเทศอื่น ๆ ที่มีการขยายตัว
เชนกัน ไดแก มาเลเซีย บราซิล จีน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงประเทศในกลุมตะวันออกกลางดวย ในขณะที่ตัวเลขการสงออก
เฟอรนิเจอรลดลงไปจากเดิมในกลุมประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย
ขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่เพาะปลูกยางพารา
สํ า นั ก นโยบายและแผนพั ฒ นาการเกษตร สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร ได ศึ ก ษาวิ เ คราะห ป จ จั ย และ
สถานการณตาง ๆ ที่มีผลตอการเติบโตของภาคเกษตร และไดจัดทํารายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรป 2555 และ
แนวโนมป 2556 โดยไดใหขอมูลในสวนที่เกี่ยวของกับการไมยางพารา ดังนี้
ในป 2555 สาขาปาไม มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2554 ประมาณรอยละ 1.4 โดยมีปจจัยสนับสนุนหลักมาจาก
ปริมาณไมยางพาราทอนที่เพิ่มสูงขึ้นจากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่สงเสริมใหเกษตรกรตัดโคนตนยางใน
พื้นที่สวนยางพาราเกาอายุ 30 ป จํานวน 500,000 ไร ในระหวางป 2555 – 2556 เพื่อปลูกทดแทนใหมดวยยางพันธุดี และ
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เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคายางในประเทศ โดยสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) ยังคงเหลือพื้นที่
เปาหมายอีกประมาณ 260,000 ไร ณ เดือนพฤศจิกายน 2555
ตารางเนื้อที่เพาะปลูกยางพารา
เนื้อที่เพาะปลูกยางพารา
จํานวนลานไร

2554
12.77

2555*
การเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
13.81
8.16

ที่มา : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมายเหตุ : ขอมูลพยากรณ ณ เดือนพฤศจิกายน 2555

ที่ผานมา สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) มีแผนสงเสริมโครงการปลูกยางพาราในพื้นที่แหง
ใหม ระยะที่ 3 ป 2554 - 2556 ตาม พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง มาตรา 21 ทวิ พื้นที่รวม 800,000 ไร โดย
แบงเปนแผนสงเสริมป 2554 จํานวน 200,000 ไร ป 2555 จํานวน 300,000 ไร และป 2556 จํานวน 300,000 ไร แบงเปน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 550,000 ไร ภาคเหนือ 150,000 ไร ภาคตะวันออกและภาคกลาง 100,000 ไร โดยลาสุด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณายกเลิกโครงการสงเสริมการปลูกยางพาราพื้นที่ใหม ในป 2556 พื้นที่ปลูกจํานวน
8 แสนไร ตามโครงการปลูกยางพาราในพื้นที่แหงใหมระยะที่ 3 ระหวางป 2554 - 2556 เนื่องดวยเหตุผลหลัก 3 ประการ
คือ (1) ขณะนีผ้ ลผลิตยางในตลาดมีมากกวาความตองการใชทําใหราคายางพาราปรับตัวลดลง (2) รัฐบาลจะตองนําเงิน
ไปอุดหนุนเพื่อพยุงราคายางพารา และ (3) ไมสอดคลองกับนโยบายไตรภาคีความรวมมือยางพารา 3 ประเทศ ซึ่ง
ประกอบดวยผูผลิตยางพารารายใหญ 3 อันดับแรกของโลก คือ อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย ที่ตกลงรวมกันเพื่อลดพื้นที่
ปลูกและลดการสงออกยางพาราเพื่อทําใหราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น
สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม
ภาพรวมของอุต สาหกรรมผู ผลิ ต เฟอร นิเ จอร ข องไทย ในขณะนี้ มี ผูป ระกอบการซึ่ง เปน ผู ผ ลิต และจํ า หน า ย
เฟอรนิเจอรจากไมปารติเคิลบอรด และไมยางพาราทั้งหมด ที่ขึ้นทะเบียนตอสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย จํานวน
รวม 72 ราย โดยมีขนาดกําลังการผลิตตั้งแตระดับกลางขึ้นไป โดยบริษัทเปนหนึ่งใน 72 รายดังกลาว
สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรของไทยในปจจุบันประกอบดวยผูประกอบการในฐานะผูผลิตและ
จําหนายเฟอรนิเจอรที่ครองสวนแบงตลาดมากที่สุด 3 อันดับแรก โดยผูประกอบการ 2 อันดับแรก ดําเนินธุรกิจในลักษณะ
ของรานคาปลีกเฟอรนิเจอรขนาดใหญ ที่สามารถสรางตราสินคาใหเปนที่รูจักตอประชาชนทั่วไป ในรูปแบบของการเปด
สาขาเพื่อจําหนายสินคาใหกับผูบริโภคในระดับ End-user สวนผูประกอบการอันดับที่ 3 จะเนนการผลิตสินคาเฟอรนิเจอร
แบบครบวงจรครอบคลุมเกือบทุกประเภทเฟอรนิเจอร โดยกลุมลูกคาของผูประกอบการอันดับที่ 3 คือ การจําหนายสินคา
ผานโชวรูม คิดเปนสัดสวนรอยละ 20 ของยอดขาย สวนอีกรอยละ 80 เปนยอดขายจากการจําหนายผานโครงการ อาทิ
โครงการอาคารสํานักงาน คอนโดมีเนียมที่พักอาศัย โครงการบานเดี่ยวหรือทาวนเฮาส โรงแรม โรงพยาบาล กลุมราชการ
สถาบันการศึกษา และรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งอาจกลาวไดวา ผูประกอบการทั้ง 3 รายดังกลาว ถือเปนผูประกอบการรายใหญในธุรกิจเฟอรนิเจอร แตไมใชคู
แขงขันโดยตรงของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจในลักษณะของการผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรตาม
คําสั่งซื้อ (Made to order) เปนสวนใหญ คิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 60 ของรายไดจากการขายทั้งหมด และเนนการ
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สงออกตางประเทศเปนสําคัญ นอกจากนี้ยังเปนการผลิตและจําหนายสินคาใหกับกลุมลูกคาที่เปนรานคาปลีกขนาดใหญ
(Modern Trade) โดยใชตราสินคาของบริษัทเอง ไดแก เทสโก โลตัส บิ๊กซี และโฮมโปร ซึ่งจะเห็นไดวา กลุมลูกคาของ
บริษัทไมใชกลุมเดียวกับผูประกอบการรายใหญ 3 รายดังกลาวขางตน
อยางไรก็ตามในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรมีผูประกอบการรายสําคัญรายหนึ่งซึ่งเปนกลุมบริษัทผูผลิตเฟอรนิเจอร
เพื่อการสงออกรายใหญของประเทศ โดยผลิตเฟอรนิเจอรจากไมไฟเบอรบอรด ประเภทไมปารติเคิลบอรด และไมเอ็มดีเอฟ
บอรด ปดทับดวยวัสดุปดผิว สงจําหนายทั่วโลกมากกวา 35 ประเทศ โดยประเทศสงออกหลัก ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา
และยุโรป ซึ่งทางบริษัทพิจารณาวา ผูประกอบการที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่ใกลเคียงกับบริษัทคือ ผูประกอบการราย
ดังกลาว แตอยางไรก็ตาม ปจจุบันผูประกอบการรายดังกลาวไดเนนการรับจางผลิตสินคาใหกับอีเกีย (IKEA) เปนหลัก ซึ่ง
จัดไดวามีกลุมลูกคาคนละกลุมกับบริษัท
ทั้งนี้หากพิจารณาถึงผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอร ที่มีกลุมลูกคาเปนรานคาปลีกขนาดใหญ (Modern Trade)
เชนเดียวกับบริษัท ปจจุบันมีเพียง 4 ราย ที่มีสินคาวางจําหนายในรานคาปลีกรายใหญดังกลาว แตเนื่องจากผูผลิตทั้ง 4
ราย เปนโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรขนาดกลางถึงเล็กที่มีความสามารถในการรับคําสั่งซื้อจํากัด และไมมีผูประกอบการรายใด
ที่มียอดขายใกลเคียงกับบริษัท และหากพิจารณาเปรียบเทียบกับคูแขงขันในตางประเทศ บริษัทพิจารณาวา คูแขงขันใน
ประเทศมาเลเซีย คือ HEAVE PAC Malaysia SDN BHD ถือเปนคูแขงขันที่มีขนาดธุรกิจ รวมถึงมีกลุมลูกคาในประเทศ
ญี่ปุน และประเทศอื่น ๆ ใกลเคียงกับบริษัท ซึ่งบริษัทพิจารณาวา HEAVE PAC Malaysia SDN BHD ถือเปนคูแขงขันทาง
ธุรกิจที่สําคัญ ทั้งนี้ในสวนของผูประกอบการรายอื่น ๆ ในประเทศไทย บริษัทพิจารณาวา ไมมีผูประกอบการรายใดที่มี
ขนาดรายไดใกลเคียงกับบริษัท โดยรองลงไปจะมีขนาดรายไดอยูที่ไมเกิน 500 ลานบาทตอป
ทางผูบริหารบริษัทใหขอมูลวา ในการพิจารณาเลือกบริษัทผูผลิตเฟอรนิเจอรของกลุมลูกคา จะพิจารณาจาก
ปจจัยที่สําคัญ 6 ประการ ไดแก ฐานะทางการเงิน คุณภาพสินคา ราคายุติธรรม การสงมอบที่ตรงตอเวลา วิสัยทัศนการ
ดําเนินธุรกิจ และการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องของบริษัท เหลานี้เปนปจจัยสําคัญที่จะใชประกอบการตัดสินใจสงคําสั่งซื้อ
ของกลุมลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกคาในตางประเทศ โดยบริษัทไดใหความสําคัญกับปจจัยที่สําคัญทั้ง 6 ประการมาโดย
ตลอดทั้งในเรื่องคุณภาพการผลิตสินคา และการสงมอบสินคาที่ตรงตอเวลา ประกอบกับความสามารถในการรับงานของ
บริษัทเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับผูประกอบการรายอื่น ๆ แลวบริษัทมีความสามารถในการรับคําสั่งซื้อเปนจํานวนมาก
ของลูกคาไดดีกวาผูประกอบการที่มีกําลังการผลิตนอยกวา เมื่อเทียบกับบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงสามารถรับปริมาณคําสั่งซื้อ
ที่ มี อ ย า งตอ เนื่ อ งจากลู กค า ในประเทศญี่ ปุ น ซึ่ ง ส ว นใหญ เป น ผูจั ด จํา หนา ยเฟอร นิเ จอร และร า นค า ปลี กขนาดใหญ
(Modern Trade) โดยบางรายมีการติดตอซื้อขายกันเปนเวลาไมนอยกวา 15 ป
อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทใหความสําคัญและตระหนักถึงสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม
โดยมีการวางแผนเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง มุงเนนเปาหมายที่การลดลงของตนทุนการผลิต การใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต (Semi – Automated Machine) ลดการใชแรงงานคนเพื่อประโยชนในการควบคุม
มาตรฐานการผลิต การรักษาคุณภาพสินคาใหอยูในระดับมาตรฐานเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และการสงมอบที่
ตรงตอเวลา โดยบริษัทเชื่อวา ปจจัยที่บริษัทใหความสําคัญตามที่กลาวมา จะชวยใหบริษัทมีความสามารถในการแขงขัน
ในอุตสาหกรรมการเปนผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไดตอไปในระยะยาว
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3.2.3

กลุมลูกคาเปาหมาย

ทางบริษัทไดตั้งเปาหมายการเจาะกลุมลูกคารายใหม เพื่อเปนการขยายชองทางการจําหนายสินคา โดยวางแผน
ขยายตลาดกลุมลูกคารายใหมไปยังกลุมประเทศกําลังพัฒนาที่มีปริมาณความตองการผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรเพิ่มขึ้นและมี
แนวโนมขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง อาทิเชน อินเดีย กลุมประเทศแถบตะวันออกกลาง กลุมประเทศในทวีป
แอฟริกา รวมไปถึงประเทศเพื่อนบานเพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้น
ในปลายป 2558 ตอไป
3.3 การจัดหาผลิตภัณฑและวัตถุดิบ
ในสวนของการผลิตเฟอรนิเจอรของบริษัท ขณะนี้บริษัทมีโรงงานที่ใชเปนฐานในการผลิตรวม 2 แหง ซึ่งแบง
ออกเปน สวนของสํานักงานใหญ และสาขาที่ 1 ดังนี้
1. สํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 37/9 หมูที่ 10 ถนนบางบึง – แกลง ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง
โดยในสวนของโรงงานแหงนี้ จะประกอบดวยอาคารที่ใชเปนสวนประกอบในการผลิตทั้งหมด 10 อาคาร โดยแบงออกเปน
1. อาคารผลิตเฟอรนิเจอร 5 อาคาร
2. โกดังเก็บสต็อกสินคาสําเร็จรูปเพื่อเตรียมสงมอบ 2 อาคาร
3. อาคารเตรียมวัตถุดิบ ไดแก อาคารโรงปดผิว และจัดชุดน็อต สกรู (ฟตติ้ง) 1 อาคาร
4. อาคารเก็บสต็อกไมปารติเคิลบอรด 1 อาคาร
5. อาคารแพ็กกิ้งสินคา 1 อาคาร
ในสวนสํานักงานใหญนี้ จะเดินสายการผลิตเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรดเทานั้น
2. สาขาที่ 1 ตั้งอยูเลขที่ 29/1 – 2 หมูที่ 3 ซอยชงโค – ชุมนุมใน ตําบลวังจันทร อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
โดยในสวนของโรงงานแหงนี้ จะประกอบดวยอาคารที่ใชเปนสวนประกอบในการผลิตทั้งหมด 7 อาคาร โดยแบงออกเปน
1. อาคารผลิตเฟอรนิเจอร 4 อาคาร
2. โรงเลื่อย โรงอบไมยางพาราแปรรูป 1 อาคาร
3. โกดังเก็บสต็อกสินคาสําเร็จรูปเพื่อเตรียมสงมอบ 1 อาคาร
4. อาคารผลิตกระดาษปดผิว 1 อาคาร
ในสวนของโรงงานแหงนี้จะเดินสายการผลิตเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับโรงเลื่อย โรงอบไมยางพาราแปรรูป โรง
ผลิตและประกอบเฟอรนิเจอรไมยางพารา และโรงผลิตกระดาษปดผิวเทานั้น
บริษัทมีรูปแบบการเปดเดินสายการผลิตเครื่องจักรในแตละวัน แบงออกได ดังนี้
- ตั้งแตเวลา 08.00 – 17.00 น. คือ 1 กะ
- ตั้งแตเวลา 08.00 – 20.00 น. (รวมจํานวนชั่วโมงการทํางานลวงเวลา (OT) 3 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 17.00 –
20.00 น.)
- ตั้งแตเวลา 08.00 – 24.00 น. (รวมจํานวนชั่วโมงการทํางานลวงเวลา (OT) 6 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 17.00 –
24.00 น. กอนหักชั่วโมงพักพิเศษเวลา 17.00 – 18.00 น. เปนเวลา 1 ชั่วโมง)
ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทยังไมมีการเปดดําเนินการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง
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กําลังการผลิตเต็มที่และกําลังการผลิตจริงในปจจุบัน

กําลังการผลิต

กําลังการผลิต
ไมยางพาราแปรรูป
อบแหง
(ลูกบาศกเมตรตอป)
6,250
5,100

กําลังการผลิต
เฟอรนิเจอร
ไมปารติเคิลบอรด
(ลูกบาศกเมตรตอป)
88,500
64,605

กําลังการผลิต
เฟอรนิเจอรไม
ยางพารา
(ลูกบาศกเมตรตอป)
7,150
5,360

กําลังการผลิต
กระดาษ
(เมตรตอป)

กําลังการผลิตเต็มที่
24,000,000
กําลังการผลิตจริงใน
13,300,000
ปจจุบัน
อัตราการใชกําลังการ
รอยละ 81.60
รอยละ 73.00
รอยละ 74.97
รอยละ 55.42
ผลิตในปจจุบัน
หมายเหตุ : ในสวนของกําลังการผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด และเฟอรนิเจอรไมยางพารา ขณะนี้เครื่องจักรไดเดิน
กําลังเต็มประสิทธิภาพและกําลังแรงงานที่มีอยูในขณะนี้แลว
รายละเอียดเครื่องจักร อุปกรณ ที่ใชในการผลิต โดยแบงแยกตามกระบวนการผลิต
1. การผลิตไมยางพาราแปรรูป ประกอบดวย
เครื่องจักร อุปกรณที่ใชในการผลิต
1. โตะเลื่อยไมซุง

กําลังการผลิต
โดยเฉลี่ย 900 – 1,000 คิวบิกฟุต / วัน สําหรับ
ระยะเวลาการผลิตตั้งแตเวลา 08.00 – 17.00 น.
2. ถังอัดน้ํายาความดันสูง เพื่อปองกันมอด โดยเฉลี่ย 70 – 80 คิวบิกฟุต สําหรับการอบ 30 นาที
และปลวก
ตอรอบ โดยจะอบประมาณ 8 – 9 รอบตอวัน
3. เตาอบ
จํานวน 8 เตา โดยสามารถบรรจุได 1,000 คิวบิกฟุต
ตอวัน
4. บอยเลอร โดยใชฟน และเศษไมที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเปนเชื้อเพลิง
2. การผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา ประกอบดวย

1.
2.
3.
4.

เครื่องจักร อุปกรณที่ใชในการผลิต
โตะตัดไมตามขนาดที่กําหนดเพื่อเตรียมวัตถุดิบ
เครื่องจักร CNC เพื่อตัด เจาะไม ตามรูปแบบ และขนาดที่กําหนดเพื่อเตรียมขึ้นรูป โดยใช
เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุน และไตหวัน
เครื่องไสไม เครื่องขัด
อุปกรณการพนสี
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ปริมาณการผลิตของเฟอรนิเจอรไมยางพารา ในชวงที่ผานมา
หนวย : ตัว
ปริมาณการผลิต
ประเภทสินคา

ป 2552

โตะรับประทานอาหาร (Dining Table)
เกาอี้รับประทานอาหาร (Dining Chair)
มานั่งยาว (Bench)
เตียง (Bed)
ตูเอนกประสงค (Buffet + Hutch)
รถเข็น (Wagon)
ชั้นวางของ (Shelf)
รวมปริมาณการผลิต

ป 2553

13,500
51,000
-

ป 2554

16,000
75,264
4,300
440
1,640
400
400
98,444

77,640

18,164
69,488
4,237
400
1,842
600
600
95,331

ชวง 9 เดือนแรก
ป 2555
6,488
132,350
4,820
47
292
216
326
144,539

3. การผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด ประกอบดวย
เครื่องจักร อุปกรณที่ใชในการผลิต
1. โตะตัดไมตามขนาดที่กําหนดเพื่อเตรียมวัตถุดิบ
2. เครื่องจักรสําหรับใชในการปดกระดาษปดผิวไมปารติเคิลบอรด
3. เครื่องจักร CNC เพื่อตัด เจาะไม ตามรูปแบบ และขนาดที่กําหนดเพื่อเตรียมขึ้นรูปราง โดยใช
เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมัน
ปริมาณการผลิตของเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด ในชวงที่ผานมา
หนวย : ตัว
ปริมาณการผลิต
ประเภทสินคา
ชั้นวางของเอนกประสงค

920,730.00

947,235.00

1,800,067.00

ชวง 9 เดือนแรก
ป 2555
1,289,279.00

ตูเอนกประสงค / ตูโชว

478,417.00

1,019,226.00

719,063.00

479,889.00

ตูสําหรับใสรองเทา

52,659.00

54,100.00

48,320.00

43,500.00

ตูเสื้อผา

30,958.00

35,164.00

23,600.00

56,639.00

ชั้นวางทีวี (ตัว)

74,236.00

100,000.00

73,616.00

43,300.00

โตะคอมพิวเตอร / โตะทํางาน

74,966.00

104,200.00

45,656.00

32,340.00

2,259,925.00

2,710,322.00

1,944,947.00

รวมปริมาณการผลิต

ป 2552

1,631,966.00

ป 2553
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4. การผลิตกระดาษปดผิว ประกอบดวย
เครื่องจักร อุปกรณที่ใชในการผลิต
กําลังการผลิต
1. เครื่องจักรสําหรับพิมพลายกระดาษฟอยล เครื่องจักรสามารถเดินเครื่องเพื่อพิมพลายได
โดยใชเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุน และ 36,000 เมตรตอวัน
ประเทศจีน รวม 2 สายการผลิต
2. เครื่องตรวจสอบคุณภาพของกระดาษปดผิว
ปริมาณการผลิตกระดาษปดผิว ในชวงที่ผานมา
หนวย : เมตร
ปริมาณการผลิต
ขนาดกระดาษ
30 แกรม

5,497,050

7,695,950

8,491,685

ชวง 9 เดือนแรก
ป 2555
8,368,970

45 แกรม

2,694,000

2,964,450

1,312,552

629,100

60 แกรม

13,650

381,950

825,994

80,450

65 แกรม

-

-

557,400

1,136,050

8,204,700

11,024,350

11,187,631

10,214,570

รวมปริมาณการผลิต

ป 2552

ป 2553

ป 2554

ทั้งนี้ ขั้นตอนในการผลิตสินคาโดยรวม จะมีกระบวนการตาง ๆ โดยแบงแยกตามประเภทผลิตภัณฑ ดังนี้
กระบวนการผลิตไมยางพาราแปรรูป
1. นําไมทอนยางพารามาทําการตัดปกไมออก และเลื่อยตามขนาดที่กําหนด
2. นําไมทุกชิ้นที่เลื่อยเสร็จแลว เขาสูกระบวนการอัดน้ํายาเพื่อปองกันมอด และปลวก ดวยถังอัดน้ํายาความดันสูง
3. นําไมที่ผานการอบ เรียงขึ้นพาเลทเตรียมนําเขาเตาอบเพื่อปองกันการเกิดเชื้อราที่เนื้อไม
4. นํา ไมที่อบเสร็จ แลวออกจากเตา และเรียงขึ้นพาเลทสํา หรับจัดสงเขา สูกระบวนการผลิตตอไป และ
บางสวนถูกเก็บเปนสินคาสําเร็จรูปเพื่อเตรียมจําหนายใหกับบุคคลภายนอก
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กระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา สามารถแสดงรายละเอียดไดตามแผนภาพ ดังนี้

กระบวนการระหวางผลิตประกอบดวย
1. ตัด : ตัดไมยางตามขนาดที่ตองการเพื่อเตรียมวัตถุดิบ
2. ตัด : ตัดไมยางตามขนาดเพื่อพรอมขึ้นรูปผลิตภัณฑ
3. Cutter : เพื่อขึ้นโครงตามรูปแบบที่กําหนด เชน ความ
โคงมนของชิ้นงาน
4. เจาะ : นําไมที่ตัดเสร็จมาเจาะตามตําแหนงของสินคา
5. ขัด : ขัดชิ้นงานใหผิวเรียบเพื่อความสวยงาม
6. ยอม : ยอมสีตามแบบที่กําหนด
7. ประกอบ : ประกอบชิ้นงานเพื่อขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑ
8. พนสี
9. บรรจุเพื่อเตรียมสงมอบตอไป
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กระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด สามารถแสดงรายละเอียดไดตามแผนภาพ ดังนี้
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กระบวนการผลิตกระดาษปดผิว
1. นําสี และวัสดุเคลือบผิวมาผสมตามสูตรที่กําหนดเพื่อใหไดรูปแบบกระดาษปดผิวตามที่กําหนด
2. นํากระดาษ สี และวัสดุเคลือบผิวเขาสูเครื่องจักรและกําหนดคาการผลิตของเครื่องจักร
3. เครื่องจักรจะทําการตัดขนาดกระดาษที่มวนละ 2,000 เมตร เพื่อเตรียมบรรจุเปนสินคาสําเร็จรูปตอไป
สิทธิหรือขอจํากัดในการประกอบธุรกิจ
บริษัทไดรับสิทธิประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน เลขที่ 1124/2543 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2543 จากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนและไดรับสิทธิประโยชน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จํานวน 1 โครงการ ใน
กิจการผลิตเฟอรนิเจอร ไดแก ตูโชว ชั้นวางของ ประเภท 3.11 กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือเครื่องตกแตง
ยกเวนที่ทําจากไมและโลหะ โดยปจจุบันไดรับสิทธิและประโยชน ดังตอไปนี้
- ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศ เพื่อใชใน
การผลิตเพื่อการสงออก โดยไดรับสิทธิจนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2556
- ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนําเขามาเพื่อสงกลับออกไป โดยไดรับสิทธิ
จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2556
- ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการลงทุนในอัตรารอยละหาสิบของ
อัตราปกติมีกําหนด 5 ป นับจากวันที่ 29 กันยายน 2551
2. ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน เลขที่ 1167(2)/2554 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 จากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนและไดรับสิทธิประโยชน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จํานวน 1 โครงการ ใน
กิจการผลิตเฟอรนิเจอร (ยกเวนจากไมหวงหาม) ประเภท 3.15 กิจการผลิตเครื่องเรือนและชิ้นสวน (ยกเวน
ผลิตภัณฑจากไมหวงหาม) โดยไดรับสิทธิและประโยชน ดังตอไปนี้
- ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการ ที่ไดรับการสงเสริม
รวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 3 ป นับจาก
วันที่เริ่มมีรายได (วันที่ 8 มกราคม 2554) โดยรายไดที่ตองนํามาคํานวณกําไรสุทธิที่ไดจากการ
ประกอบกิ จ การให ร วมถึ ง รายได จ ากการจํ า หน า ยผลพลอยได ได แ ก เศษหรื อ ของเสี ย จาก
กระบวนการผลิต และภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับยกเวน มีมูลคาไมเกิน 24.00 ลานบาท ทั้งนี้จะ
ปรับเปลี่ยนตามจํานวนเงินลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แทจริงในวันเปดดําเนินการ
ตามโครงการที่ไดรับการสงเสริม
- ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได
ตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
3. ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน เลขที่ 1168(2)/2554 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2554 จากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนและไดรับสิทธิประโยชน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จํานวน 1 โครงการ ใน
กิจการผลิตสิ่งพิมพตาง ๆ ประเภท 6.16 กิจการผลิตสิ่งพิมพ โดยไดรับสิทธิและประโยชน ดังตอไปนี้
- ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการ ที่ไดรับการสงเสริม
รวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกําหนดเวลา 3 ป นับจาก
วันที่เริ่มมีรายได (วันที่ 1 เมษายน 2554) โดยรายไดที่ตองนํามาคํานวณกําไรสุทธิที่ไดจากการ
หนาที่ 2.3 - 30
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ประกอบกิ จ การให ร วมถึ ง รายได จ ากการจํ า หน า ยผลพลอยได ได แ ก เศษหรื อ ของเสี ย จาก
กระบวนการผลิต และภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับยกเวน มีมูลคาไมเกิน 43.50 ลานบาท ทั้งนี้จะ
ปรับเปลี่ยนตามจํานวนเงินลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แทจริงในวันเปดดําเนินการ
ตามโครงการที่ไดรับการสงเสริม
- ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได
ตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น
วัตถุดิบที่ใชในการผลิต
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตสินคาของบริษัทมีทั้งหมดดังตอไปนี้

วัตถุดิบทีใ่ ชในการผลิต
1. ไมปารติเคิลบอรด
2. สี
3. วัสดุอุปกรณตาง ๆ (ฟตติ้ง) (อาทิ มือ
จับ บานพับ รางลิ้นชัก กุญแจล็อค
กระจก)
4. กลอง
5. ไมยางพาราทอน
6. อุปกรณอื่น ๆ (ไดแก โฟม โฟมชีส
กระดาษทราย และวัสดุสิ้นเปลือง)
7. กระดาษ
8. วัสดุ PVC ปดขอบ
9. กาว
10. ไมแผน/ไมหนาโตะ/ไมวีเนียร/ไมอัด
ประสาน
11. ฟองน้ํา
12. หนังเทียม (พีวีซี)
13. เบาะ
รวม

สัดสวนการสั่งซื้อเมื่อเทียบกับ
มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
(รอยละ)
44.59
9.59
9.42

สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ

7.78
7.69
5.01

สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ

4.22
3.78
3.34
2.92

สั่งซื้อจากตางประเทศเปนสวนใหญ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ

0.90
0.63
0.15
100.00

สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ
สั่งซื้อจากภายในประเทศ

แหลงที่มาของวัตถุดิบ

ที่มา : ขอมูลจากบริษัท โดยสัดสวนคํานวณจากที่เกิดขึ้นจริงในชวง 9 เดือนแรกของป 2555

ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตหรือผูจัดจําหนายในแตละราย บริษัทไมไดมีการจัดทําสัญญาซื้อขายแตอยางใด
ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูผลิตหรือผูจัดจําหนายในแตละราย ฝายจัดซื้อจะจัดทําขอมูลเปรียบเทียบเงื่อนไขของผูผลิต
และผูจัดจําหนายปละ 2 ครั้ง จะจัดทําและทบทวนขอมูลโดยเปรียบเทียบในชวงเดือนธันวาคม เพื่อใชเปนฐานขอมูล
สําหรับการสั่ง ซื้อในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และในชวงเดือนมิถุนายน เพื่อใชเปนฐานขอ มูลสําหรับการ
สั่งซื้อในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการกระจายการสั่งซื้อ และจะลดสัดสวนการสั่งซื้อ
หากพบวา เริ่มมีการสั่งซื้อวัตถุดิบกับผูจัดจําหนายรายใดรายหนึ่งมากเกินไป ในปจจุบันบริษัทมีการพึ่งพิงผูผลิตหรือผู
หนาที่ 2.3 - 31
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จัดจําหนายเกินกวารอยละ 30 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด สําหรับการไมปารติเคิลบอรดและไมเอ็มดีเอฟ ซึ่งถือ
เปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด และบริษัทไมมีการสั่งซื้อวัตถุดิบกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงแตอยางใด
3.3.1

สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ
ที่ผานมา บริษัทมีสภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ปญหาความขาดแคลนวัตถุดิบ
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทไมเคยประสบปญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตแตอยางใด
เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตแตละประเภทบริษัทจะมีการวางแผนการสั่งซื้อลวงหนาเพื่อใหผูผลิตและจัด
จําหนายไดเตรียมวางแผนการสงมอบ อาทิ การสงมอบไมทอนยางพารา บริษัทจะวางแผนการสั่งซื้อใหมีการ
กระจายความเสี่ยงโดยจะไมจํากัดแคการสั่งซื้อในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด เทานั้น แตจะกระจาย
ความเสี่ยงโดยสั่งซื้อไมทอนยางพาราจากจังหวัดในภาคใตดวย เพื่อปองกันปญหาในบางฤดูกาลที่พื้นที่ใน
เขตภาคตะวันออกไมสามารถสงมอบสินคาได และในสวนไมปารติเคิลบอรด บริษัทมีการสั่งซื้อกับผูผลิตไม
ปารติเคิลบอรดรายใหญ โดยยอดการสั่งซื้อของบริษัทไมไดมีผลใหรายไดของบริษัทดังกลาวขึ้นอยูกับการ
สั่งซื้อไมปารติเคิลบอรดจากบริษัทแตอยางใด ประกอบกับบริษัทมีนโยบายลดการพึ่งพิงผูจําหนายวัตถุดิบ
รายใดรายหนึ่ง ผานการจัดหาแหลงซื้อวัตถุดิบและผูจําหนายสินคารายอื่น ๆ อยางตอเนื่อง
2. ปญหาการพึ่งพิงผูผลิต / ผูจัดจําหนายวัตถุดิบ
บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทไมปารติเคิลบอรดและไมเอ็มดีเอฟ ซึ่งถือเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต
เฟอรนิเจอรไมปารติเคิลบอรด โดยมีมูลคาการสั่งซื้อสูงที่สุดเมื่อเทียบกับมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทอื่น
คิดเปนสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด โดยบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบดังกลาวจาก
ผูผลิตและจําหนายรายใหญ ไดแก กลุมบริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน) เนื่องจากสินคามีคุณภาพและ
คุณสมบัติเปนไปตามที่บริษัทตองการ อีกทั้ง มีเงื่อนไขทางการคาที่ดีกวาเมื่อเทียบกับผูจําหนายวัตถุดิบ
ประเภทเดียวกันในทองตลาด บริษัทจึงอาจไดรับความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูจําหนายวัตถุดิบรายใหญ หากผู
จําหนายวัตถุดิบงดจําหนายสินคาใหกับบริษัท หรือไมสามารถจําหนายสินคาใหกับบริษัทไดจากสาเหตุ
ภายในของผูจําหนายเอง ซึ่งบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกลาว และไดกําหนดแนวทางเพื่อลดการพึ่งพิง
ผูจําหนายวัตถุดิบรายใหญ โดยฝายจัดซื้อไดรวบรวมรายชื่อพรอมทั้งจัดทําใบประเมินผูจําหนายในหัวขอ
ตาง ๆ อาทิ ราคา คุณภาพ การจัดสง และเงื่อนไขทางการคา เพื่อใชประกอบในการพิจารณาคัดเลือกผู
จําหนายรายอื่น ๆ ที่เหมาะสม จึงทําใหบริษัทมีสัดสวนการสั่งซื้อที่ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง ดังนั้น บริษัท
จึงอาจไดรับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวไมมากนัก
สําหรับวัตถุดิบอื่น ๆ ที่บริษัทจําเปนตองสั่งซื้อนอกเหนือจากไมปารติเคิลบอรด จะจัดอยูในประเภท
สินคาที่มีคูแขงขันหลายราย ซึ่งทางบริษัทสามารถเปรียบเทียบราคา คุณภาพของสินคา รวมถึงความพึง
พอใจในการใหบริการจากผูผลิต / ผูจัดจําหนายหลายรายได แตอยางไรก็ตาม การตัดสินใจเลือกซื้อวัตถุดิบ
จากผูผลิตหรือผูจัดจําหนายรายใดนั้น บริษัทจะใหความสําคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบเปนสําคัญ โดย
จะตองเปนผูผลิตหรือผูจัดจําหนายวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผูผลิตหรือผูจัดจําหนาย
รายอื่น ๆ
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สําหรับวัตถุดิบที่บริษัทจะตองสั่งซื้อจากผูผลิต / ผูจําหนายในตางประเทศ จะมีเพียงกระดาษสําหรับ
พิมพลายเปนกระดาษปดผิวเทานั้น ซึ่งบริษัทจะสั่งซื้อจากผูผลิตกระดาษรายใหญในประเทศญี่ปุน (ซึ่งหาก
ผูผลิตกระดาษรายใหญดังกลาวไมขายกระดาษเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตกระดาษปดผิวใหกับบริษัท
บริษัทสามารถสั่งซื้อกระดาษเพื่อใชเปนวัตถุดิบไดจากทั้งในประเทศและตางประเทศ แตจะมีขอเสียคือ
ราคาสั่งซื้อจะแพงกวาผูผลิตกระดาษรายใหญดังกลาว) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทมีสัดสวน
การสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมดแบงออกเปนการสั่งซื้อภายในประเทศ และตางประเทศ เทากับรอยละ 95.78 :
รอยละ 4.22 ตามลําดับ
3. ปญหาเรื่องความผันผวนทางดานราคาวัตถุดิบ
ในชวงป 2548 บริษัทเคยประสบปญหาความผันผวนทางดานราคาไมยางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางรุนแรง
ซึ่งขณะนั้นปญหาดังกลาวไดสงผลกระทบตอธุรกิจเฟอรนิเจอรไมยางพาราทั้งระบบ บางโรงงานตองปด
กิจการลง เนื่องจากไมสามารถสูตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นได ซึ่งขณะนั้นบริษัทไดแกปญหาโดยการปรับมา
เปนการผลิตเฟอรนิเจอรจากไมปารติเคิลบอรดแทน โดยยังคงสายการผลิตเฟอรนิเจอรจากไมยางพาราไว
ซึ่งจากเหตุการณดังกลาวบริษัทสามารถปรับตัวเขากับสถานการณที่เกิดขึ้นและสามารถดําเนินธุรกิจมาได
อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามบริษัทไมสามารถใหความมั่นใจไดวาเหตุการณในลักษณะดังกลาวจะไมเกิดขึ้น
อีก โดยราคาไมยางพาราในปจจุบันจะตองเปนไปตามกลไกของราคาตลาด ทั้งนี้บริษัทจะติดตามขอมูล
ความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกับบริษัทสามารถปรับราคาขายสินคาขึ้นตาม
การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบได โดยบริษัทไมไดมีการทําสัญญาในลักษณะของการผูกพันในราคาขายกับ
ลูกคารายใดรายหนึ่งแตอยางใด
4. ปญหาเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
ปจจุบันสถานที่ที่ใชในการจัดเก็บวัตถุดิบ รวมถึงสินคาสําเร็จรูปของบริษัท จัดไดวามีขนาดพื้นที่เพียงพอตอ
ความตองการ แตอยางไรก็ตาม ในชวงเวลาที่คําสั่งซื้อเขามามาก บริษัทอาจมีปญหาเรื่องการวางระบบการ
จัดเก็บสินคา ซึ่งในอนาคตบริษัทไดวางแผนที่จะนําเทคโนโลยีเขามาใชในการควบคุมระบบสต็อกสินคาของ
บริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินคาใหดีขึ้นกวาเดิม
3.4 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ในกระบวนการผลิตของบริษัทเนื่องจากวัตถุดิบหลักคือ ไมยางพารา และไมปารติเคิลบอรด เศษวัสดุที่เหลือจาก
กระบวนการผลิต และวิธีการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริษัทมีรายละเอียด ดังนี้
¾ เศษไม และเศษขี้เลื่อย เปนวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตโดยเกิดจากการตัดชิ้นงานเพื่อใหไดรูปทรง
ตามที่ตองการ ทางบริษัทจะนําเศษไมและเศษขี้เลื่อยบางสวนไปใชเปนเชื้อเพลิงใหกับหมอไอน้ํา (Boiler)
เพื่อใชเปนพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต และหากในชวงไหนที่มีเศษไมและเศษขี้เลื่อยเปนจํานวน
มาก ทางบริษัทจะจําหนายใหกับบุคคลภายนอกบางสวน
¾ ฝุน เปนเศษวัสดุที่ไดจากการขัดชิ้นงานดวยกระดาษทราย หรือเครื่องมือขัด ทางบริษัทจะใชเครื่องดูดฝุน
แบบถุงกรองฝุน (Filter Bag) เศษฝุนที่กรองไดจะถูกนําไปรวบรวมเพื่อขายใหกับบุคคลภายนอกที่รับซื้อเพื่อ
นําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตตอไป
¾ ละอองสี เกิดจากการพนสีบนชิ้นงาน ทางบริษัทมีวิธีการกําจัดละอองสีเพื่อปองกันไมใหละอองสีมี
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ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยใชระบบหองพนเปนแบบดักละอองสีดวยระบบน้ําหมุนเวียน โดยกากสีที่ได
จากการดักละอองสีไดถูกกําจัดโดยวิธีที่ถูกตองตอไป
¾ เศษสี เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษปดผิวจากเครื่องจักรพิมพลายที่จะมีเศษสีหลงเหลือภายหลังพิมพ
งานเสร็จ ทางบริษัทจะใชวิธีการฝงกลบภายในพื้นที่ที่กําหนดภายในโรงงานตอไป
¾ เศษวัสดุ ไดแก เศษหนังเทียม เศษผา ที่เหลือจากการผลิต ทางบริษัทจะรวบรวมไวเพื่อนําไปจําหนายใหกับ
ผูรับซื้อตอไป
¾ กาว เปนวัตถุดิบที่ใชในการปดผิวกระดาษปดผิวบนไมปารติเคิลบอรด บริษัทใชกาวประเภทที่สามารถ
ละลายไดดวยน้ํา (Water Base) และไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โดยที่ผานมาจนถึงปจจุบัน บริษัทไมเคยไดรับขอรองเรียนหรือมีขอพิพาทที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหรือผลกระทบ
จากกระบวนการผลิตของบริษัทแตอยางใด
3.5 งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -
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