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2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
บริ ษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจเป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องเคลือบดินเผาประเภท
ไฟน์ไชน่า (Fine china) เพื่อใช้ บนโต๊ ะอาหารและเป็ นเครื่ องใช้ ในครัว สาหรับการใช้ งานในโรงแรม ภัตตาคาร ร้ านอาหารหรื อ
บ้ านที่อยูอ่ าศัย อาทิ จาน ชาม ชุดน ้าชา ชุดกาแฟ และ แก้ ว เป็ นต้ น โดยจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ลกู ค้ าทังต่
้ างประเทศและ
ในประเทศ ที่ผา่ นมาบริ ษัทได้ มงุ่ เน้ นลูกค้ าต่างประเทศเป็ นสาคัออีกทังยั
้ งได้ รับการตอบรับจากลูกค้ าต่างประเทศเป็ นอย่างดี
และกลายเป็ นที่ร้ ู จักแพร่ หลายสาหรับลูกค้ ากลุ่มต่างประเทศดังกล่าว ปั จจุบนั บริ ษัทส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายยังประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ประเทศในกลุม่ ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย ทวีปเอเชีย และทวีปอเมริ กาใต้ ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ จากยอดขาย
ต่างประเทศของบริ ษัท ในช่วงปี 2555 จนถึงปั จจุบนั โดยบริ ษัทมีรายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าไปยังลูกค้ าต่างประเทศในปี
2555 – 2557 และ งวด 3 เดือนแรก ปี 2558 เท่ากับ 112.59 ล้ านบาท 133.52 ล้ านบาท 129.98 ล้ านบาท และ 29.77ล้ าน
บาท หรื อคิดเป็ น ร้ อยละ 96.98 ร้ อยละ 99.31 ร้ อยละ 99.19 และร้ อยละ 99.17 ของรายได้ จากการขายของบริ ษัท ตามลาดับ
นอกจากบริ ษัทจะสามารถผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ ตราสินค้ าของผู้สงั่ ผลิต แล้ ว บริ ษัทยังมีการทาการตลาด
ภายใต้ ตราสินค้ า ของบริ ษัทเอง อาทิ ฮาร์ ท แอทโฮม (Heart @ Home), วันโฮเทล แอนด์ เรสเทอรองส์ (One hotel
&restaurant), โฮเทลแอนด์ฮาร์ ท (Hotel&Heart) และเพทาย (PE’TYE) สาหรับการจาหน่ายสินค้ าภายใต้ ตราของบริ ษัทเอง
บริ ษัทได้ เริ่ มดาเนินการประชาสัมพันธ์สร้ างตราสินค้ าเพทาย(PE’TYE) ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั ตังแต่
้ กลางปี 2556 เป็ นต้ นมา ซึ่งบริ ษัทมี
เป้าหมายที่จะสร้ างตราสินค้ าดังกล่าวให้ เป็ นจุดแข็งสาหรับตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่ มให้ สินค้ าของบริ ษัทใน
อนาคต
บริ ษัทมีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ ทังทางด้
้
านคุณภาพและรู ปลักษณ์ให้ มีความทันสมัย เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าตามมาตรฐานที่บริ ษัทกาหนดไว้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริ โภคเป็ นสาคัอ
เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับความพึงพอใจและมีความปลอดภัยมากที่สดุ จากการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ตามนโยบายคุณภาพสินค้ าของ
บริ ษัทที่วา่ “ออกแบบดี มีมำตรฐำน งำนเรียบง่ ำย ได้ ของไว ร่ วมใจพัฒนำคุณภำพ” ในการผลิตสินค้ าให้ ได้ คณ
ุ ภาพสูง
ทีมวิจยั และพัฒนาของบริ ษัทได้ มีการเก็บข้ อมูลและพัฒนารู ปแบบของสินค้ าอย่างสม่าเสมอ ในทุกๆขันตอนของกระบวนการ
้
ผลิตผลิตภัณฑ์และจะมีการตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้ าโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาอของบริ ษัท นอกจากนี ้
บริ ษัทยังได้ มีการส่งผลิตภัณฑ์บางประเภทของบริ ษัทไปทาการทดสอบคุณภาพกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
(National Metal and Materials Technology Center: MTEC) ภายใต้ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อทาการทดสอบคุณภาพสินค้ าในด้ านต่างๆ อาทิ การทดสอบ
ความสามารถในการทนทานต่อการใช้ งานในเครื่ องล้ างจาน (Dishwasher Safe) ความทนทานต่อการแตกร้ าวของเครื่ อง
เคลือบผลิตภัณฑ์ (Crazing Resistance) และความทนทานต่อรอยขีดข่วนด้ วยโลหะ (Metal Marking) เป็ นต้ น
โครงสร้ ำงรำยได้ ของบริษัท
สาหรับโครงสร้ างรายได้ ของบริษัทโดยแยกตามลักษณะการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากลูกค้ า ปี 2555 – 2557 และงวด 3 เดือน
แรก ปี 2558 มีรายละเอียด ดังนี ้
งวด 3 เดือนแรก
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ
รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
รายได้จากการขายสิ นค้า
55.29 47.63
64.42 47.91
69.64 53.14
15.05 50.14
รายได้ จ ากการผลิ ตตาม
60.80 52.37
70.03 52.09
61.41 46.86
14.97 49.86
หน้ า 2 - 1
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ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ
คาสัง่ ผลิ ต
รวมรำยได้ จำกกำรขำย
สุทธิ

116.10

100.00

134.45

100.00

131.04

100.00

งวด 3 เดือนแรก
ปี 2558
ล้ ำนบำท ร้ อยละ
30.02

100.00

สาหรับโครงสร้ างรายได้ ของบริษัทโดยแยกตามช่องทางการจัดจาหน่าย ปี 2555 – 2557 และ งวด 3 เดือนแรก ปี 2558
มีรายละเอียด ดังนี ้
งวด 3 เดือนแรก
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ
1) รำยได้ จำกกำรจัดจำหน่ ำย
ผ่ ำนผู้แทนจำหน่ ำย
1.1 ต่างประเทศ
37.44 32.25
39.60 29.46
48.86 37.29
9.33
31.09
1.2 ในประเทศ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2) รำยได้ จำกกำรจัดจำหน่ ำย
ไปยังลูกค้ ำโดยตรง
2.1 ต่างประเทศ
75.14 64.73
93.92 69.85
81.12 61.90
20.44
68.08
2.2 ในประเทศ
3.51
3.02
0.93
0.69
1.06
0.81
0.25
0.83
รวมรำยได้ จำกกำรขำยสุทธิ
116.10 100.00
134.45 100.00
131.04 100.00
30.02 100.00
สาหรับโครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัทโดยแยกตามพื ้นที่การจัดจาหน่าย ปี 2555 – 2557 และงวด 3 เดือนแรก ปี 2558
มีรายละเอียด ดังนี ้
งวด 3 เดือนแรก
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ ล้ ำนบำท ร้ อยละ
1) รำยได้ จำกกำรขำย
112.59 96.98
133.52 99.31
129.98 99.19
29.77
99.17
ต่ ำงประเทศ
1.1 ทวีปอเมริ กา
64.82 55.84
77.55 57.68
63.49 48.45
16.34
54.43
1.2 ทวีปยุโรป
37.11 31.97
39.65 29.49
47.90 36.56
8.98
29.91
1.3 ทวีปออสเตรเลีย
10.00
8.61
16.32 12.14
17.49 13.35
3.92
13.06
1.4 ทวีปเอเชี ย
0.65
0.56
0.00
0.00
0.24
0.18
0.53
1.77
1.5 ทวีปอเมริ กาใต้
0.00
0.00
0.00
0.00
0.86
0.66
0.00
0.00
2) รำยได้ จำกกำรขำยใน
3.51
3.02
0.93
0.69
1.06
0.81
0.25
0.83
ประเทศ
รวมรำยได้ จำกกำรขำยสุทธิ
116.10 100.00
134.45 100.00
131.04 100.00
30.02 100.00
หน้ า 2 - 2
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2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริกำร

โดยทัว่ ไปผลิตภัณฑ์เซรามิคสาหรับใช้ บนโต๊ ะอาหารและเป็ นเครื่ องใช้ ในครัว ประกอบด้ วย 4 ประเภท คือ เอิร์ทเทน
แวร์ (Earthenware) สโตนแวร์ (Stoneware) พอร์ ซเลน (Porcelain) และโบนไชน่า (Bone china) ซึง่ เซรามิคทัง้ 4 ประเภทนี ้ มี
ความแตกต่างกัน ดังต่อไปนี ้
เอิร์ทเทนแวร์ (Earthenware) ทาจากดินเหนียวที่หาได้ ในท้ องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จะมีสนี ้าตาลแดง เนื ้อหยาบ มีรู
พรุนมาก ไม่สามารถป้องกันการดูดซึมของน ้าได้ มีความแข็งแรงต่าเนื่องจากยังเผาไม่ถงึ จุดสุกตัว จึงแตกหักง่าย ทาให้
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้มีราคาถูก ปั จจุบนั สามารถพบเซรามิคประเภทนี ้ในรูปหม้ อดิน กระถางต้ นไม้ รูปปั น้ ต่างๆ เป็ นต้ น
ส่วนสโตนแวร์ (Stoneware) จะมีลกั ษณะเนื ้อดินทีห่ ลอมกันแน่นกว่าเอิร์ทเทนแวร์ เนื่องจากเผาที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่าเนื ้อเอิร์ทเทน
แวร์ ผลิตภัณฑ์สว่ นใหอ่จะมีสขี าวออกเทา เนื ้อหยาบ ผิวขรุขระ มีรูพรุนน้ อย ดูดซึมน ้า ไม่เปราะและแตกง่ายเมื่อกระทบกัน
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้จะเหมาะสาหรับการใช้ สอยในบ้ านหรื อร้ านอาหารทัว่ ไป ทังนี
้ เ้ มื่อพิจารณาจากคุณสมบัติโปร่งแสงแล้ ว
เอิร์ทเทนแวร์ และสโตนแวร์ จะมีลกั ษณะทึบแสง
สาหรับพอร์ ซเลน (Porcelain) เป็ นผลิตภัณฑ์เซรามิคที่บาง เบา มีความหรูหราและทันสมัย เนื ้อดินมีความแข็งแกร่ง
มากเนื่องจากเผาที่อณ
ุ หภูมิสงู สีขาว ผิวเนียนเป็ นมันวาว สวยงาม เหมาะแก่การใช้ ตกแต่งเป็ นเครื่ องประดับ เครื่ องใช้ บนโต๊ ะ
อาหารสาหรับภัตตาคารหรื อโรงแรม ไม่บิ่นและแตกง่ายเมื่อกระทบกัน แสงสามารถผ่านได้ เมื่อส่องไฟ ซึง่ โดยทัว่ ไปเซรามิค
ประเภทพอร์ ซเลน ประกอบด้ วย เซรามิคประเภทวิเทรี ยสไชน่า (Vitreous china) และเซรามิคประเภทไฟน์ไชน่า (Fine china)
โดยเซรามิคประเภทไฟน์ไชน่า (Fine china) จะเป็ นพอร์ ซเลนระดับสูงกว่า วิเทรี ยสไชน่า (Vitreous china) เนื่องจากไฟน์ไชน่า
(Fine china) จะมีความขาวนวล แวววาวกว่าวิเทรียสไชน่า (Vitreous china) ซึง่ ทาให้ ไฟน์ไชน่า (Fine china) มีความสวยงาม
และเป็ นที่นิยมในกลุม่ โรงแรมหรือร้ านอาหารระดับ 3-5 ดาวมากกว่า
ส่วนโบนไชน่า (Bone china) เป็ นเซรามิคทีม่ ีความหรูหราเช่นเดียวกันแต่มีสว่ นผสมของเถ้ ากระดูกซึง่ จะทาให้ เนื ้อ
ผลิตภัณฑ์มีความขาวมากขึ ้น และมีความโปร่งใส (Translucent) อีกทังยั
้ งมีความแข็งแกร่งของเนื ้อดินมากกว่า
บริ ษัทดาเนินธุรกิจเป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่า (Fine china) เพื่อใช้
บนโต๊ ะอาหารและเป็ นเครื่ องใช้ ในครัว โดยจะเน้ นสีของผลิตภัณฑ์เครื่ องเคลือบดินเผาเป็ นสีขาวซึ่งเหมาะสาหรับการใช้ งานใน
โรงแรมและร้ านอาหาร ซึง่ การผลิตเครื่ องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่าจะมีลกั ษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากการผลิตเซรามิค
ประเภทอื่นๆในประเทศไทยที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ส่วนขันตอนการผลิ
้
ตเครื่ องเคลือบดินเผาประเภทไฟน์ไชน่าจะมีลกั ษณะคล้ ายกับ
การผลิตเครื่ องเคลือบดินเผาประเภทโบนไชน่า (Bone china) ที่จดั ว่าเป็ นเครื่ องปั น้ ดินเผาชันดี
้ ที่สดุ เนื่องจากมี สว่ นผสมของ
เถ้ ากระดูก(Bone ash) ถึงร้ อยละ 50 จึงทาให้ ผลิตภัณฑ์มีความแวววาวสวยงามและแข็งแกร่ง นอกจากนี ้เครื่ องเคลือบดินเผา
ประเภทไฟน์ไชน่ายังมีลกั ษณะการใช้ งานเหมือนเซรามิคประเภทพอร์ ซเลน (Porcelain) ที่มีลกั ษณะโปร่ งใสและไม่ดดู ซึมน ้า
ดังนันการผสมผสานกั
้
นระหว่างข้ อดีของเซรามิคทังสองประเภทนี
้
้ทาให้ เซรามิ คประเภทไฟน์ไชน่า (Fine china) มีจุดเด่น
า
งา
น ้า ตกแต่งลวดลายใต้
เคลือบได้ โดยที่ยงั สามารถคงความสดใสของสีได้ เป็ นอย่างดี ในขณะที่ต้นทุนการผลิตของเซรามิคประเภทไฟน์ไ ชน่าจะมี
ต้ นทุนต่ากว่าทังเซรามิ
้
คประเภทโบนไชน่าและพอร์ ซเลน นอกจากนีค้ ุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทยังมีความโดดเด่น
ดังต่อไปนี ้
 ผลิตภัณฑ์สามารถทนทานต่อการใช้ งานในไมโครเวฟได้ (Microwave Safe)
 ผลิตภัณฑ์สามารถทนทานต่อการใช้ งานในเครื่ องล้ างจานได้ (Dishwasher Safe)
 ผลิตภัณฑ์สามารถทนทานต่อการใช้ งานระหว่างเตาอบและตู้แช่แข็ง (Oven & Freezer Safe)
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 ผลิต ภัณ ฑ์ สามารถทนต่อ การเปลี่ย นแปลงของอุณ หภูมิ ได้ ร ะหว่า ง 0˚C - 220˚C (Thermal Shock
Resistance)
 ผลิตภัณฑ์สามารถทนต่อรอยขีดข่วนและคราบเปื อ้ น (Stain Resistance)
จากลักษณะผลิตภัณฑ์ตามที่กล่าวมา บริ ษัทได้ จาแนกกลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่าย ออกได้ เป็ น
3 กลุม่ ตามลักษณะของผลิตภัณท์และความสามารถในการใช้ งาน ซึ่งทาให้ ง่ายต่อการนาเสนอผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทและการ
เลือกใช้ งานของลูกค้ า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(1) Gracious
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นี ้จะมีความเบาบาง น ้าหนักเบา สามารถเพิ่มความสวยงามด้ วยการเติมแต่ง
ลวดลายหรื อติดรูปลอก(Sticker) เหมาะสาหรับลูกค้ าที่ต้องการใช้ ผลิตภัณฑ์ในบ้ าน ร้ านอาหาร ร้ านจาหน่าย
เครื่ องดื่มหรื อขนม และโรงแรม โดยผลิตภัณฑ์สามารถจาแนกเป็ นหมวดหมู่ได้ ดงั ต่อไปนี ้
- Classic Round

- Modern Square

หน้ า 2 - 4

บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

- Everyday

- Latitude

- Forum

- Dorothy
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- Atlantic

- Café

(2) Efficient
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นี ้ออกแบบมาสาหรับการใช้ งานหนัก มีความคงทน โดยรู ปแบบของตัว
ผลิตภัณฑ์จะมีความเรี ยบง่าย ทนทาน เน้ นประโยชน์ใช้ สอย ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นี ้จึงเหมาะสาหรับร้ านอาหาร
หรื อโรงอาหารที่มีอตั ราการหมุนเวียนของลูกค้ า (Turnover) สูง อีกทังผลิ
้ ตภัณฑ์บางชิ ้นในกลุม่ นี ้ยังถูกออกแบบ
ให้ ประหยัดพื ้นที่จดั เก็บในการเรียงซ้ อนกันได้ ถึงร้ อยละ 30 ของพื ้นที่จดั เก็บเดิม ผลิตภัณฑ์สามารถจาแนกเป็ น
หมวดหมูไ่ ด้ ดงั ต่อไปนี ้
- Jasya
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- Rio

- Metro

- Mabel

- Artisense
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(3) Inspired
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นี ้ได้ ถกู ออกแบบให้ มีรูปทรงพิเศษ มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่จะไม่
เน้ นลวดลายของผลิตภัณฑ์ เหมาะสาหรับร้ านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรมระดับ 3 - 5 ดาว ที่ต้องการความแปลก
ใหม่ในการนาเสนออาหารให้ กบั ลูกค้ าและต้ องการสร้ างบรรยากาศที่ดใี ห้ กบั การรับประทานอาหาร ผลิตภัณฑ์
สามารถจาแนกเป็ นหมวดหมู่ได้ ดงั ต่อไปนี ้

- Valla

- Marvin

- Accessories
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- Time Square

- East Meets West

- À La Carte

ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อโอกำสและข้ อจำกัดในกำรประกอบธุรกิจ
บริ ษัทได้ รับบัตรส่งเสริ มการลงทุน เลขที่ 1512(2)/2552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 จากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ภายใต้ กระทรวงอุตสาหกรรม สาหรับการผลิตเครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหาร เครื่ องใช้ ในครัว ของชาร่ วย
เครื่ องประดับ ประเภทสโตนแวร์ และปอร์ ซเลน (ประเภท 2.4 กิจการผลิตเครื่ องดินเผา) โดยบริ ษัทได้ รับสิทธิและประโยชน์ที่
สาคัอ ดังนี ้
1) ได้ รับอนุอาตนาคนต่างด้ าวซึง่ เป็ นช่างฝี มือหรื อผู้ชานาอการคูส่ มรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทัง้
สองประเภทนี ้เข้ ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจานวนและกาหนดระยะเวลาให้ อยู่ในราชอาณาจักรได้ ตาม
จานวนและกาหนดระยะเวลาให้ อยูใ่ นราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
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2) ให้ คนต่างด้ าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือหรื อผู้ชานาอการที่ได้ รับอนุอาตให้ อยู่ในราชอาณาจักรตามข้ อด้ านบน ได้ รับ
อนุอาตให้ ทางานเฉพาะตาแหน่งหน้ าที่การทางานที่คณะกรรมการให้ ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร
3) ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิสาหรับเครื่ องจักรที่ผลิตตังแต่
้ ปี
พ.ศ. 2542
4) ได้ รับการยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ ม รวมกันไม่
เกินร้ อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาหนดเวลา 8 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่เริ่ มมีรายได้
จากการประกอบกิจการ
5) ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องนาเงินปั นผลจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ ม ซึง่ ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลตามข้ อ
4) ไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษี เงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ได้ รับการส่งเสริ ม
6) ได้ รับ อนุอ าตให้ หักเงิ นลงทุน ในการติด ตัง้ หรื อก่ อสร้ างสิ่ง อ านวยความสะดวกร้ อยละ 25 ของเงิ น ลงทุน
นอกเหนือไปจากการหักค่าเสือ่ มราคาตามปกติ
7) ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ นที่ต้องนาเข้ ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ ในการผลิตเพื่อ
การส่งออกเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั นาเข้ าครัง้ แรก
8) ได้ รับยกเว้ นอากรขาเข้ าสาหรับของที่ผ้ ไู ด้ รับการส่งเสริ มนาเขามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่
วันนาเข้ าครัง้ แรก
หมายเหตุ:
- บริษัทได้ ยื่นขอใช้ สิทธิครัง้ แรกในรอบระยะเวลาบัอชี ตังแต่
้ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556
- บริ ษัทได้ รับการอนุมตั ิให้ ได้ รับการขยายเวลาการนาเข้ าเครื่ องจักรออกไปอีกจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2558 และขยายเวลาเปิ ด
ดาเนินการออกไปอีกจนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

2.2

กำรตลำดและภำวะกำรแข่ งขัน

2.2.1

กลยุทธ์ กำรตลำด
บริ ษัทมีความเชี่ยวชาอในการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคสาหรับใช้ บนโต๊ ะอาหาร ประเภทไฟน์ไชน่าที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับจากกลุ่มลูกค้ าต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นบริ ษัทจัดหาและกระจายสินค้ าที่เกี่ยวข้ องกับ
อุตสาหกรรมอาหารและบริ การ (Food service) ให้ กบั ลูกค้ าในธุรกิจโรงแรมและร้ านอาหาร โดยมีกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนี ้
1) กลยุทธ์ ด้ำนผลิตภัณฑ์ (Product)
บริ ษัทให้ ความสาคัอกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก โดยเน้ นการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ ได้ มาตรฐาน
ตามกาหนด นอกจากนี ้ยังให้ ความใส่ใจในทุกขันตอนการผลิ
้
ตตังแต่
้ การใช้ เลือกใช้ วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ การควบคุมส่วนผสม
วัตถุดิบในการผลิตแต่ละครัง้ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาอ การเลือกใช้ เครื่ องจักรและเตาเผาที่มีคุณภาพสูงและมีระบบ
เทคโนโลยี ที่ทันสมัยจากต่า งประเทศเพื่อเพิ่มประสิท ธิ ภาพในการผลิต รวมถึงการตรวจสอบคุณ ภาพในทุก ขัน้ ตอนของ
กระบวนการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่สง่ ไปยังลูกค้ าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและ
ได้ มาตรฐานตามกาหนด
จุดเด่นด้ านผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทคือเป็ นผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหารประเภทไฟน์ไชน่า ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
สาหรับการนาไปใช้ งานในโรงแรมและร้ านอาหาร ที่ต้องอาศัยความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ มีรอบการใช้ งานที่นาน อีกทังยั
้ ง
ออกแบบให้ มีรูปแบบที่ทนั สมัยและหลากหลายครอบคลุมทุกลักษณะการใช้ งาน ตังแต่
้ ผลิตภัณฑ์รูปแบบทัว่ ไปที่เรี ยบง่าย
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ทนทาน เหมาะสาหรับการใช้ สอยในร้ านอาหารทัว่ ไป จนถึงผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงพิเศษและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสาหรับใช้ ใน
ภัตตาคารหรู หราที่ต้องการความแปลกใหม่ในการนาเสนออาหารและสร้ างบรรยากาศในการรับประทานอาหารให้ แก่ลกู ค้ า
โดยบริ ษัทมีรูปแบบการเสนอขายผลิตภัณฑ์ 2 รู ปแบบ รู ปแบบแรกคือการผลิตผลิตภัณฑ์ตามคาสัง่ ผลิตตามแบบที่ลกู ค้ า
กาหนด (Made to Order) คือการที่บริ ษัทนาสินค้ าตัวอย่างหรื อรู ปแบบดรออิ ้ง (Drawing) จากลูกค้ ามาพัฒนาเป็ นสินค้ า
ตัวอย่างเพื่อให้ ลกู ค้ าอนุมตั ิรูปแบบก่อนและเมื่อลูกค้ าอนุมตั ิ แล้ ว บริ ษัทก็จะพิจารณาขันตอนและเวลาโดยประมาณในการ
้
ผลิต และเจรจาเกี่ยวกับราคาและกาหนดวันส่งมอบสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าต่อไป ส่วนรู ปแบบที่สองคือการผลิตผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัท
เป็ นผู้ออกแบบหรื อเสนอขายภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัท โดยฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทจะมีหน้ าที่ในการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ รูปแบบสินค้ ามีความหลากหลายยิ่งขึ ้น ในปี 2555-2557 และในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมี
สัดส่วนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ตามแบบที่ลกู ค้ ากาหนด (Made to Order) ต่อผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทเป็ นผู้ออกแบบหรื อเสนอขาย
ภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัท เท่ากับร้ อยละ 52.37: ร้ อยละ 47.63 ของรายได้ จากการขายสุทธิในปี 2555 ร้ อยละ 52.09: ร้ อย
ละ 47.91 ของรายได้ จากการขายสุทธิในปี 2556 ร้ อยละ 46.86: ร้ อยละ 53.14 ของรายได้ จากการขายสุทธิในปี 2557 และ
ร้ อยละ 49.86 :ร้ อยละ 50.14 ของรายได้ จากการขายสุทธิในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมี
เป้าหมายที่จะขยายสัดส่วนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทางบริ ษัทเป็ นผู้ออกแบบหรื อเสนอขายภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัทเอง
มากขึ ้นเพื่อเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทเป็ นผู้ออกแบบให้ เพิ่มขึ ้นจากเดิม นอกจากนี ้ ด้ วยขันตอนการผลิ
้
ต
ของบริ ษัทที่ไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมและไม่ใช้ สารตะกัว่ และแคดเมียมซึง่ เป็ นโลหะหนักเป็ นส่วนผสมในขันตอนการผลิ
้
ต
สินค้ า ลูกค้ าจึงสามารถมัน่ ใจได้ วา่ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริ โภค ดังนั น้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทจึง
เป็ นที่ต้องการของลูกค้ าที่ให้ ความสาคัอต่อสิง่ แวดล้ อม โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ เป็ นกลุม่
ประเทศที่มีข้อกาหนดและกฎระเบียบมาตรฐานสูงไม่ว่าจะเป็ นทังทางด้
้
านความปลอดภัยของวัสดุที่ใช้ สมั ผัสอาหาร ด้ าน
สาธาณสุขและด้ านสิง่ แวดล้ อม
ฉะนันด้
้ วยคุณภาพ มาตรฐานและความมีเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ ประกอบกับการที่ทางบริ ษัทได้ รับตรา
สัอลักษณ์รับประกันคุณภาพสินค้ า “Thailand Trust Mark” หรื อสัอลักษณ์ TTM ซึ่งออกโดยกรมส่งเสริ มการค้ าระหว่าง
ประเทศ ภายใต้ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา จึงนับเป็ นการการันตีคณ
ุ ภาพและรับรองความเป็ นมาตรฐานสากล
ของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี ส่งผลทาให้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเป็ นที่ร้ ู จกั และได้ รับการยอมรับจากลูกค้ ามาจวบจน
ปั จจุบนั
2) กลยุทธ์ ด้ำนกำรกำหนดรำคำขำย (Price)
บริ ษัทมีนโยบายกาหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยใช้ การกาหนดราคาขายตามใบเสนอราคา (Pricelist) ซึ่งแสดงให้ เห็น
ส่วนประกอบการคานวณราคา ได้ แก่ “ต้ นทุนวัตถุดิบ (Materials Cost) บวกค่าใช้ จ่ายในการผลิต (Overhead Cost) บวก
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หาร (General and Administrative Expenses) และบวกกาไรส่วนเพิ่ม (Margin)” ซึ่งบริ ษัทมี
นโยบายพิจารณาปรับราคาตามใบเสนอราคาให้ สอดคล้ องกับต้ นทุนการผลิตเป็ นประจาทุกปี หรื อกรณี ที่ภาวะตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย สาคัอ ทัง้ นี ป้ ั จจัยอื่นที่บ ริ ษัทจะนามาพิจารณาการให้ ส่วนลดหรื อเงื่ อนไขการค้ าพิ เศษแก่ลูกค้ า
ประกอบด้ วยปริ มาณในการสัง่ ซื อ้ และพฤติกรรมการสัง่ ซื ้อของลูกค้ า นอกจากนี ้บริ ษัทมีนโยบายลดราคาขายร้ อยละ 5 - 10
สาหรับลูกค้ ารายใหม่ในประเทศที่ไม่เคยมีการซื ้อขายกับ บริ ษัทหรื อลูกค้ าในประเทศที่เคยซื ้อขายแต่ต่างภูมิภาคกัน เพื่อเพิ่ม
แรงจูงใจให้ กบั ลูกค้ าในการสัง่ ซื ้อในปี แรก ซึง่ เงื่อนไขนี ้จะเป็ นไปตามประกาศของฝ่ ายการตลาด ในกรณีที่มีการขอส่วนลดหรื อ
เงื่อนไขทางการค้ าเพิ่มเติมจากที่กล่าว พนักงานขายก็จะต้ องทาตามขันตอนการปฏิ
้
บตั ิในการให้ ผ้ บู ริ หารพิจารณาอนุมตั ิตาม
นโยบายและอานาจการอนุมตั ิตามที่กาหนดไว้ สาหรับการสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์ประเภทผลิตตามรูปแบบที่ลกู ค้ ากาหนด (Made to
Order) ทางบริ ษัทจะเรี ยกเก็บค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลูกค้ าโดยอ้ างอิงจากขนาดและรู ปทรงของผลิตภัณฑ์รวมทังการเจรจา
้
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ต่อรองกับลูกค้ า อย่างไรก็ตามบริ ษัทจะคืนค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ กบั ลูกค้ า หากลูกค้ าสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์ครบตามปริ มาณที่ตกลง
กันแล้ ว
รู ปแบบการชาระเงิ นทางการค้ าระหว่างประเทศ มี 2 รู ปแบบคือ การชาระเงิ นโดยการเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต
(Letter of Credit : L/C) และการชาระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร (Telegraphic Transfer: TT) สาหรับลูกค้ าใหม่บริ ษัทมี
นโยบายให้ ลกู ค้ าเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต (L/C) กับธนาคารในต่า งประเทศที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อป้องกันความเสี่ยงทาง
การค้ าที่อาจเกิดขึ ้น
ในส่วนของลูกค้ าในประเทศนันบริ
้ ษัทมีการกาหนดราคาในการขายปลีก ราคาที่ใช้ ในการจาหน่ายในงานแสดงสินค้ า
ราคาที่ใช้ กบั พนักงาน ราคาที่ใช้ กบั ผู้มีอปุ การคุณและราคาขายส่งที่ใช้ กบั ลูกค้ าประจา ซึ่งอ้ างอิงจากใบเสนอราคา (Pricelist)
ที่ใช้ ในแต่ละปี โดยมีเงื่อนไขการชาระเงินตามนโยบายทางการตลาด ทังนี
้ ้บริ ษัทไม่มีนโยบายการแข่งขันด้ านราคาหรื อตัดราคา
ขายเพื่อแข่งขันกับคูแ่ ข่งแต่จะมุ่งเน้ นในเรื่ องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ ลกู ค้ าเห็นถึงความคุ้มค่าในการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัท
3) กลยุทธ์ ด้ำนช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย (Place)
เนื่องด้ วยรายได้ จากการจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัทส่วนใหอ่มาจากการจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าต่างประเทศ ในปี 25552557 และในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายต่างประเทศเท่ากับ 112.59 ล้ านบาท 133.52 ล้ านบาท
129.98 ล้ านบาท และ 29.77 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 96.98 ร้ อยละ 99.31 ร้ อยละ 99.19 และร้ อยละ
99.17 ของรายได้ จากการขายสุทธิ ตามลาดับ และมีการจาหน่ายภายในประเทศเพียงส่วนน้ อยเท่านัน้ ดังนัน้ บริ ษัทจึง
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้ าต่างประเทศผ่านช่องทางการจัดจาหน่าย 2 ช่องทางหลัก ดังนี ้
1. การจัดจาหน่ายไปยังลูกค้ าต่างประเทศโดยตรง
เป็ นช่องทางที่บริ ษัทจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ กบั ลูกค้ าโดยตรง ไม่ผ่านผู้แทนจาหน่ายของบริ ษัทซึ่ง
ลูกค้ าส่วนใหอ่จะรู้จกั ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทจากการที่บริ ษัทได้ ไปร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้ าในประเทศต่างๆ
ลูกค้ ากลุ่ม นีส้ ่ว นใหอ่ เป็ นผู้น าเข้ า ผู้ค้าส่ง ผู้จัดหาและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สาหรั บ ใช้ บนโต๊ ะ อาหารที่ มี
ลักษณะการดาเนินธุรกิจเสมือนตัวกลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริ โภคอีกทอดหนึ่ง ในปี 2555-2557
และในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีมลู ค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้ าต่างประเทศโดยตรงเท่ากับ
75.14 ล้ านบาท 93.92 ล้ านบาท 81.12 ล้ านบาท และ 20.44 ล้ านบาท ตามลาดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
64.73 ร้ อยละ 69.85 ร้ อยละ 61.90 และร้ อยละ 68.08 ของรายได้ จากการขายสุทธิในปี 2555-2557 และในช่วง
3 เดือนแรกของปี 2558 ตามลาดับ
2. การจัดจาหน่ายผ่านผู้แทนจาหน่ายในต่างประเทศ (Agent)
ถือเป็ นช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สาคัออีกช่องทางหนึ่ง เนื่องด้ วยบริ ษัทมีการจาหน่าย
สินค้ าไปยังต่างประเทศเกือบทังหมด
้
และบริ ษัทไม่ได้ มีการตังส
้ านักงานสาขาในต่างประเทศ บริ ษั ทจึงมีการ
แต่งตังบริ
้ ษัทผู้แทนจาหน่ายในต่างประเทศ เพื่อทาหน้ าที่ในการประสานงานการติดต่อซื ้อขายระหว่างลูกค้ ากับ
บริ ษัทรวมถึงการหาลูกค้ ารายใหม่ให้ กับบริ ษัท ซึ่งลูกค้ าในกลุ่มนี ้อาจเป็ นร้ านค้ าปลีกหรื อผู้จัดจาหน่ายและ
กระจายสินค้ า ในการนี ้บริ ษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ กับผู้แทนจาหน่ายในต่างประเทศในลักษณะของค่า
นายหน้ า (ตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้ อ 5.3.1 สัออาแต่งตังผู
้ ้ แทนจาหน่ายในต่างประเทศ) ในปี 25552557 และในช่วง 3 แรกของปี 2558 บริ ษัทมีมลู ค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้ าต่างประเทศผ่านผู้แทน
จาหน่ายเท่ากับ 37.44 ล้ านบาท 39.60 ล้ านบาท 48.86 ล้ านบาท และ 9.33 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 32.25 ร้ อยละ 29.46 ร้ อยละ 37.29 และร้ อยละ 31.09 ของรายได้ จากการขายสุทธิในปี 2555-2557 และ
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ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 ตามลาดับ ปั จจุบนั บริ ษัทมีผ้ แู ทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทในต่างประเทศ 2
ราย โดยรายแรกเป็ นผู้ประกอบการในประเทศสเปนที่ประสานงานระหว่างบริ ษัทกับลูกค้ าในทวีปยุโรปเป็ นหลัก
ส่วนผู้แทนจาหน่ายอีกรายเป็ นผู้ประกอบการในประเทศนอร์ เวย์ที่ประสานงานระหว่างบริ ษัทกับลูกค้ าในแถบ
สแกนดิเนเวียเป็ นหลัก และเพื่อให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายในการขายที่เพิ่มขึ ้นทุกๆ ปี บริ ษัทจึงมีนโยบายเพิ่ม
ผู้แทนจาหน่ายในต่างประเทศที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายของบริ ษัทเพิ่มเติม เช่น ประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประเทศในทวีปแอฟริ กาใต้ เป็ นต้ น
สาหรับการจาหน่ายในประเทศยังมีน้อย เนื่องจากบริ ษัทเน้ นส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจาหน่ายยังต่างประเทศเป็ นหลัก
ดังนัน้ บริ ษัทจึงยังไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์และจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศมากนัก อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มีการ
ร่วมออกบูธจาหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานแสดงสินค้ าในประเทศและมีการจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ ารายย่อยบ้ าง ในปี 2555-2557 และ
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีมลู ค่าการจาหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าในประเทศเท่ากับ 3.51 ล้ านบาท 0.93 ล้ านบาท
1.06 ล้ านบาท และ 0.25 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.02 ร้ อยละ 0.69 ร้ อยละ 0.81 และร้ อยละ 0.83 ของรายได้
จากการขายสุทธิในปี 2555-2557 และในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 ตามลาดับ
4) กลยุทธ์ ด้ำนกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ (Promotion)
บริ ษัทให้ ความสาคัอต่อการส่งเสริ มการขายและประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
โดยมีกิจกรรมหรื อการดาเนินการตลาดอย่างสม่าเสมอเพื่อประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั โดยผ่านช่องทาง
หลักได้ แก่ การร่วมจัดแสดงสินค้ าในงานแสดงสินค้ าทังในและต่
้
างประเทศ ซึง่ งานแสดงสินค้ านันส่
้ วนใหอ่จะเป็ นงานที่จดั ขึ ้น
สาหรับผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหาร โรงแรม ภัตตาคาร (Food, Hotel and Restaurant, and Food Service) เนื่องจาก
ผู้ร่วมงานส่วนใหอ่จะเป็ นกลุม่ ผู้บริ หาร เจ้ าของกิจการ พ่อครัวระดับ Chef Executive รวมถึงผู้จดั ซื ้อและผู้ที่มีอานาจหรื อ
อิทธิพลในการสัง่ ซื ้อสินค้ า นอกจากนันยั
้ งมีผ้ นู าเข้ าและผู้ค้าส่งสินค้ าในประเทศนันๆทั
้ งที
้ ่เป็ นผู้แสดงสินค้ า (Exhibitor) และผู้
เข้ าเยี่ยมชม (Visitors) จึงเป็ นการช่วยเสริ มสร้ างโอกาสให้ บริ ษัทได้ ร้ ู จักกับผู้นาเข้ า ผู้ค้าส่งและตัวแทนจาหน่ายในประเทศ
ต่างๆเหล่านันโดยตรงด้
้
วย ซึง่ เป็ นที่นา่ ยินดีวา่ ในการร่วมออกแสดงสินค้ าของบริ ษัทในปี ที่ผา่ นๆมา บริ ษัทได้ รับความสนใจจาก
ลูกค้ าอย่างมากมาย อีกทังการร่
้
วมออกบูธแสดงสินค้ ายังเป็ นช่องทางที่บริ ษัทสามารถจะสารวจความคิดเห็นของลูกค้ าที่นามา
ประกอบกลยุทธ์ ด้านการตลาดได้ โดยเฉพาะลูกค้ าที่เป็ นผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์จริ ง (End User) ซึ่งได้ แก่ พ่อครัวและผู้ให้ บริ การใน
ร้ านอาหาร ที่มกั จะมาเยี่ยมชมสินค้ าในงานแสดงสินค้ าดังกล่าวด้ วย บริ ษัทจึงให้ ความสาคัออย่างมากต่อการเข้ าร่ วมงาน
แสดงสินค้ า เพราะนอกจากจะเป็ นการติดตามความเคลือ่ นไหวของของอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหารแล้ วยังทาให้ ได้ รับ
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาหรื อปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ งานอยู่เสมอ ที่ผ่านมามีงาน
แสดงสินค้ าที่บริ ษัทเคยเข้ าร่วมจัดแสดง ได้ แก่
1) งาน Ambiente Fair : จัดขึ ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ที่เมืองแฟรงก์เฟิ ร์ต (Frankfurt) ประเทศเยอรมนี
2) งาน THAIFEX World of Food Asia : จัดขึ ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
3) งาน Fine Food Australia : จัดขึ ้นในเดือนกันยายนของทุกปี ที่เมืองเมลเบิร์น (Melbourne) และเมืองซิดนีย์
(Sydney) ประเทศออสเตรเลีย
นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีการส่งเสริ มการตลาดผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์ต่างๆ เช่น แคตตาล็อกออนไลน์ เวบไซต์ของบริ ษัท
(www.homepottery.com) โซเชียลมีเดียต่างๆ รวมถึงการแจกผลิตภัณฑ์ตวั อย่างให้ ทดลองใช้ จริ ง เพื่อประชาสัมพันธ์ ผลิต
ภัณฑ์ของบริ ษัทให้ เป็ นที่ร้ ูจกั มากยิ่งขึ ้น
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2.2.2

ลักษณะลูกค้ ำและกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำย
กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทเป็ นตลาดเฉพาะกลุม่ ที่เฉพาะเจาะจง (Niche Market) แบ่งออกเป็ นทังกลุ
้ ม่ ลูกค้ าทางตรงและ
กลุม่ ลูกค้ าทางอ้ อม โดยกลุม่ ลูกค้ าทางตรงจะมีลกั ษณะเป็ นผู้นาเข้ า ผู้ค้าส่ง ผู้จดั หา ผู้จดั จาหน่ายและกระจายผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรม Hospitality and Food Service ซึ่งจะนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทไปจาหน่ายให้ แก่กลุม่ ลูกค้ าทางอ้ อม
ของบริ ษัทที่เป็ นผู้ใช้ งานจริ ง (End user) อีกทีหนึง่ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ร้ านอาหารและหน่วยบริ การอาหารต่างๆ เช่น สถาน
จัดเลี ้ยง สถานจัดประชุมโรงพยาบาล รวมถึงลูกค้ ากลุ่มผู้นาเข้ าที่เป็ นผู้ค้าส่งและค้ าปลีกของใช้ ในบ้ านกลุ่มระดับกลางถึง
ระดับสูงที่ต้องการสินค้ าที่คณ
ุ ภาพสูงและมีรูปแบบที่ทนั สมัยสวยงาม โดยที่ลกู ค้ ากลุม่ เป้าหมายของบริ ษัทจะเป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่
เน้ นให้ ความสาคัอต่อคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เป็ นสาคัอ บริ ษัทจึงมุง่ เน้ นการจาหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า
ในประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศในทวีปยุโรปเป็ นหลัก
ปั จจุบนั บริ ษัทมีลกู ค้ ารายสาคัอประมาณ 2-3 ราย สาหรับลูกค้ าที่บริ ษัทมีสดั ส่วนการจาหน่ายเกินกว่าร้ อยละ 30
ของรายได้ จากการขายสุทธิมีจานวน 1 ราย ที่มีการติดต่อซื ้อขายกับบริ ษัทต่อเนื่องมาเป็ นระยะเวลานานกว่า 6 ปี ซึง่ ลูกค้ าราย
ดัง กล่า วเป็ นบริ ษั ท ผู้ผลิ ต แก้ วชัน้ น าของโลกและเป็ นผู้ผ ลิต และจัด หน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ บ นโต๊ ะ อาหารให้ กับ กลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารและบริ การรายใหอ่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ที่มีเครื อข่ายการจัดจาหน่ายกว่า 100 ประเทศทัว่ โลก โดย
บริ ษัทจาหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ ารายดังกล่าวทังในรู
้ ปแบบของการผลิตสินค้ าตามคาสัง่ ซื ้อ (Made to Order) และสินค้ าซึ่ง
ออกแบบโดยบริ ษัทภายใต้ ตราสินค้ าของลูกค้ า สาหรับผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหารทาด้ วยเซรามิคประเภทไฟน์ไชน่า
ให้ แก่ลกู ค้ ารายดังกล่าว
นอกเหนือจากการรักษาฐานลูกค้ ารายเดิมแล้ ว บริ ษัทยังมีการเจรจาติดต่อกับลูกค้ า รายใหม่ๆหรื อลูกค้ าในประเทศ
ใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้ าของบริ ษัทให้ กว้ างขึ ้นซึง่ จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ กบั บริ ษัท โดยปั จจุบนั กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริษัท
ได้ แก่ลกู ค้ าในประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น ประเทศเมียนมาร์ ประเทศกัมพูชา ซึง่ เป็ นประเทศกาลังพัฒนา
ที่นกั ลงทุนโดยเฉพาะโรงแรมเครื อข่าย (Chain Hotel) ชันน
้ าจากต่างประเทศ มีแนวโน้ มขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรม อีกทัง้
บริ ษัทยังมีเป้าหมายขยายตลาดไปยังลูกค้ าในกลุม่ ประเทศอาหรับ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และ
ประเทศในทวีปอเมริ กาใต้ เช่น ประเทศบราซิล ประเทศชิลี และประเทศอาร์ เจนตินา เป็ นต้ น ซึ่งลูกค้ าในประเทศดังกล่าวจะ
กลายเป็ นกลุม่ ลูกค้ าที่มีนยั สาคัอของบริ ษัทในอนาคต เนื่องจากประเทศเหล่านี เ้ ป็ นประเทศขนาดใหอ่ มีกาลังซื ้อมากและมี
ศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรมโรงแรมและร้ านอาหารในระดับสูง
2.2.3

ภำวะอุตสำหกรรม

บริ ษัทเน้ นการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจาหน่ายยังต่างประเทศเป็ นหลัก ดังนันภาวะเศรษฐกิ
้
จโลกจึงมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรปที่เป็ นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ
โลก
2.2.3.1 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจโลกในปี 2557 มีการขยายตัวร้ อยละ 3.39 จากปี 2556 โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กามีแนวโน้ มฟื น้ ตัวจาก
การที่ต้องเผชิอกับปั อหาหน้ าผาการคลัง (Fiscal Cliff) รวมถึงปั อหาเพดานหนี ้ ส่งผลให้ เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริ กา
เกิดการชะลอตัวในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการอัดฉี ดเงิ นเข้ าระบบอย่า งต่อเนื่องผ่านมาตรการผ่อนคลายเชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative Easing: QE) ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริ กาในช่วงที่ผ่านมาได้ ช่วยประคองให้ เศรษฐกิจของประเทศ
สหรัฐอเมริ กากลับเข้ าสูท่ ิศทางฟื น้ ตัวอีกครัง้ ส่งผลให้ ประเทศสหรัฐอเมริ กามีภาวะการจ้ างงานที่ดีขึ ้นอัตราการว่างงานลดลงซึ่ง
ช่วยสนับสนุนการใช้ จ่ายของภาคครัวเรื อนให้ สงู ขึ ้น ในขณะที่เศรษฐกิจในสหภาพยุโรปนันชะลอตั
้
ว เนื่องมาจากปั อหาหนี ้
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สาธารณะที่สง่ ผลกระทบต่อเนื่องมาตังแต่
้ ปี 2554 และ 2555 จึงทาให้ เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปมีการฟื น้ ตัวอย่างช้ าๆ และไม่
เท่าเทียมกันทัว่ ทังภู
้ มิภาค ประกอบกับการที่เศรษฐกิจหลักอย่างประเทศเยอรมนีมีอตั ราการหดตัว นอกจากนี ้การปรับลดอัตรา
ดอกเบี ้ยนโยบายในช่วงที่ผา่ นมาก็ยงั ไม่ประสบความสาเร็ จตามที่คาดการณ์

ที่มา: IMF, World Economic Outlook, April 2015

สาหรับเศรษฐกิจโลกในปี 2558 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) คาดการณ์วา่
จะมีการขยายตัวของผลิต ภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศร้ อยละ 3.45 จากปี 2557 โดยมีปัจจัยสนับ สนุนจากเติบ โตของ
เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริ กาที่มีแนวโน้ มเติบโตร้ อยละ 3.14 จากปี ก่อน โดยปั จจัยหลักมาจากการใช้ จ่ายในประเทศที่
สูงขึ ้น การบริ โภคภาคครัวเรื อนมีแนวโน้ มขยายตัวได้ ดีจากการอัตราการจ้ างงานที่สงู ขึ ้น ในขณะที่เศรษฐกิจของสหภาพยุโรปมี
ทิศทางการเติบโตเพียงเล็กน้ อย เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ยงั ไม่ฟืน้ ตัว จากข้ อมูลของ IMF ประเมินเศรษฐกิจของสหภาพ
ยุโรปว่าจะมีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงขึ ้นเพียงร้ อยละ 1.85 จากปี ก่อน ในการประชุมนโยบาย
การเงินของธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank: ECB) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ที่ผา่ นมา ธนาคารกลางยุโรปได้
ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงปริ มาณ (Quantitative Easing: QE) ด้ วยวิธีการการเข้ าซื ้อพันธบัตรรัฐบาลในวงเงิน 6
หมื่นล้ านยูโรต่อเดือนจนถึงเดือนกันยายน ปี 2559 โดยคาดการณ์ว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของสหภาพ
ยุโรปให้ เติบโตขึ ้นได้
2.2.3.2 ภาพรวมอุตสาหกรรมโรงแรมและการลงทุนด้ านโรงแรม
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสาหรับการใช้ งานในโรงแรมและร้ านอาหารเป็ นหลัก ด้ วยเหตุนี ้ภาวะ
อุตสาหกรรมการลงทุนด้ านโรงแรมจึงเป็ นตัวบ่งชี ้ที่สามารถสะท้ อนถึงแนวโน้ มการส่งออกของอุตสาหกรรม เซรามิคประเภท
เครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหารสาหรับโรงแรมที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นในอนาคต
ในปี 2557 ทวีปอเมริ กามีอตั ราการเข้ าพัก (Occupancy Rate) เพิ่มขึ ้น 3.4% จากปี ก่อนเป็ น 64.4% ทาให้ มีอตั รา
การเติบโตรายได้ ตอ่ ห้ องพักที่มีให้ บริ การ (Revenue per available room: RevPAR) เพิ่มขึ ้น 7.6% เป็ น 75.48 ดอลลาร์ สหรัฐ
ในขณะที่ทวีปยุโรปมีการขยายตัวของอัตราการเข้ าพัก 0.9% เมื่อเทียบกับปี ก่อน ในขณะที่อตั ราการเติบโตรายได้ ต่อห้ องพักที่
มีให้ บริ การ (Revenue per available room: RevPAR) เพิ่มขึ ้น 5.8% สูงสุดตังแต่
้ ปี 2554 ส่วนกลุม่ ประเทศตะวันออกกลาง
และทวีปแอฟริ กามีอตั ราการเข้ าพัก (Occupancy Rate) เพิ่มขึ ้น 3.8% จากปี ก่อนเป็ น 63.3% ทาให้ มีอตั ราการเติบโตรายได้
ต่อห้ องพักที่มีให้ บริ การ (Revenue per available room: RevPAR) เพิ่มขึ ้น 4.9% เป็ น 105.13 ดอลลาร์ สหรัฐ ในขณะที่
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ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีอตั ราการเข้ าพัก (Occupancy Rate) เพิ่มขึ ้น 0.5% จากปี ก่อนเป็ น 3.8% และมีอตั ราการหดตัวของ
รายได้ ตอ่ ห้ องพักที่มีให้ บริ การ (Revenue per available room: RevPAR) 2.5% จากปี ก่อน เป็ น 79.39 ดอลลาร์ สหรัฐ (ที่มา:
STR Global)
สาหรับแนวโน้ มการลงทุนด้ านโรงแรมในปี 2558 มีการคาดการณ์ว่าการเติบโตของอุปทานด้ านโรงแรมจะขยายตัว
1.3% ในทวีปอเมริ กา โดยมีโครงการการก่อสร้ างโรงแรมที่อยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้ างและขันตอนการวางแผน
้
จานวน
3,566 โครงการคิดเป็ นกว่า 433,589 ห้ อง ซึ่งโรงแรมระดับ Upper Upscale นันมี
้ อตั ราเพิ่มขึ ้นสูงสุด 45% จากช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน เมื่อเทียบกับระดับ chain scale อื่นๆ ส่วนทวีปยุโรปมีโครงการในการก่อสร้ าง 868 โรงแรม ทังหมดจ
้
านวน
139,057 ห้ อง ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้ างและขันตอนการวางแผน
้
ในขณะที่กลุม่ ประเทศตะวันออกกลางและทวีป
แอฟริ กามีโครงการการก่อสร้ างโรงแรม 626 โรงแรม จานวน 147,680 ห้ องที่อยูร่ ะหว่างการดาเนินการก่อสร้ างและขันตอนการ
้
วางแผน โดยจากรายงานพบว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีห้องที่อยูร่ ะหว่างการดาเนินการก่อสร้ างมากที่สดุ จานวน 14,385 ห้ อง
จาก 49 โรงแรม ในส่วนของภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิก มีโรงแรม 2,384 โรงแรม จานวนกว่า 545,056 ห้ องที่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการก่อสร้ างและขันตอนการวางแผน
้
(ที่มา: STR Global Construction Pipeline ฉบับเดือนมีนาคม 2558)
จะเห็นได้ ว่าอุตสาหกรรมโรงแรมมีแนวโน้ มการเติบโตและมีการลงทุนในอุตสาหกรรมโรงแรมอย่างต่อเนื่อง ถือเป็ น
ปั จจัยสนับสนุนต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่ องเคลือบดินเผาสาหรั บใช้ บนโต๊ ะอาหารที่ต้องพึ่งพิงกับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมโรงแรม
2.2.3.3 ภาพรวมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องเคลือบดินเผาสาหรับใช้ บนโต๊ ะอาหารของประเทศไทย
อุตสาหกรรมเซรามิคนับเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัอต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็ นแหล่งสร้ างอาชีพของคนใน
ท้ องถิ่น เป็ นแหล่งจ้ างงานสร้ างรายได้ ให้ กบั เศรษฐกิจไทยและยังนาเงินตราเข้ าประเทศจากการส่งออกอีกด้ วย สาหรับสถาน
ที่ตงของโรงงานผลิ
ั้
ตส่วนใหอ่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดลาปางซึ่งมีโรงงานเซรามิคมากที่สดุ
ในประเทศไทยเนื่องจากมีความได้ เปรี ยบที่อยูใ่ กล้ แหล่งวัตถุดิบและการคมนาคมขนส่งที่สะดวก อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหารทาด้ วยเซรามิคมีตลาดภายในประเทศที่ค่อนข้ างจากัด ดังนันการเติ
้
บโตของอุตสาหกรรมนี ้
จาเป็ นต้ องพึ่งพาการส่งออกเป็ นสาคัอ ซึ่งภาวะอุตสาหกรรมของการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องเคลือบดินเผาสาหรับใช้ บนโต๊ ะ
อาหารที่มีลกั ษณะเดียวกับของบริ ษัท มีรายละเอียดดังนี ้

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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จากสถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหารทาด้ วยเซรามิคประเภทพอร์ ซเลนและไชน่า พิกดั กรมศุลกากร
6911.10 (HS.6911.10) ของประเทศไทยตังแต่
้ ปี 2551 – 2557 มีมลู ค่าเพิม่ ขึ ้น โดยมีอตั ราเติบโตเฉลีย่ เท่ากับร้ อยละ 5.88
ต่อปี และมีแนวโน้ มเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2552 มีมลู ค่าการส่งออกในปี 2551 เท่ากับ 2,086.99 ล้ านบาท และมูลค่า
ลดลงเป็ น 1,620.36 ล้ านบาทในปี 2552 เนื่องจากผลกระทบมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริ กาและประเทศใน
ทวีปยุโรป ซึง่ เป็ นลูกค้ ารายสาคัอที่มีมลู ค่าการสัง่ ซื ้อจากประเทศไทยในปริ มาณสูง อย่างไรก็ตามมูลค่าการส่งออกกลับมาเริ่ ม
ฟื น้ ตัวในปี 2553 และเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจนมีมลู ค่าเท่ากับ 2,312.87 ล้ านบาทในปี 2556 และในปี 2557 ประเทศไทยมี
มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้เท่ากับ 2,941.16 ล้ านบาท สาหรับในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2558 มูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหารทาด้ วยเซรามิคประเภทพอร์ ซเลนและไชน่าของประเทศไทยเท่ากับ 740.17 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น
ประมาณร้ อยละ 30.88 เมื่อเปรี ยบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า โดยประเทศเดนมาร์ ก มีมลู ค่าการสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์
ประเภทนี ้จากประเทศไทยสูงที่สดุ ถึงร้ อยละ 21.61 รองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศเยอรมนี ตามลาดับ
10 อันดับตลำดส่ งออกของประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ บนโต๊ ะอำหำรประเภทพอร์ ซเลนและไชน่ ำ
พิกัดกรมศุลกำกร 6911.10 (H.S.6911.10) ปี 2558 (ม.ค.-มี.ค)
ลำดับ

ประเทศ

FOB value (ล้ ำนบำท)

สัดส่ วน (ร้ อยละ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เดนมาร์ ก
สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี
อี่ปนุ่
อิตาลี
จีน
ออสเตรเลีย
เนเธอร์ แลนด์
สเปน
เกาหลีใต้
ประเทศอื่น

159.98
155.27
104.24
44.76
29.14
27.49
25.57
24.59
18.18
17.22
133.72

21.61
20.98
14.08
6.05
3.94
3.71
3.45
3.32
2.46
2.33
18.07
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หากพิจารณาสัดส่วนประเทศคู่ค้า 10 รายแรก จะเห็นได้ ว่ามีกว่า 5 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศสหรัฐอเมริ กาและ
ประเทศในทวีปยุโรปที่ต่างก็เป็ นศูนย์กลางของเศรษฐกิจโลกที่สาคัอ ดังนันหากประเทศเหล่
้
านี ้ได้ รับผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจจะส่งผลต่อความต้ องการผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้โดยตรง กล่าวคือทิศทางการเติ บโตของอุตสาหกรรมเซรามิคสาหรับ
เครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหารนันพึ
้ ง่ พิงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศดังกล่าว การเติบโตทางด้ านการค้ าและการลงทุน
ในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้ านอาหารและธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์จะเชื่อมโยงกับความต้ องการผลิตภัณฑ์เซรามิคบนโต๊ ะอาหารก็
ส่งผลให้ ความต้ องการผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหารมีทิศทางการขยายตัวในเกณฑ์ที่ดีและมีแนวโน้ มสูงขึ ้นจากการฟื น้ ตัว
ของสภาวะเศรษฐกิจโลก ประกอบกับการที่ผ้ ปู ระกอบการไทยมีความได้ เปรี ยบด้ านรู ปแบบสินค้ าที่โดดเด่น มีดีไซน์ที่เป็ น
เอกลักษณ์ ก็จะทาให้ ลกู ค้ าหันมาซื ้อผลิตภัณฑ์เซรามิคสาหรับใช้ บนโต๊ ะอาหารของประเทศไทยมากขึ ้น
อย่า งไรก็ ต าม ประเด็ น ที่ ต้ อ งจับ ตามองของอุต สาหกรรมเซรามิ ค คื อ การควบคุม ต้ น ทุน การผลิต เพื่ อ รั ก ษาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันที่จะส่งผลกระทบอย่างชัดเจน จาก 2 ปั จจัยหลัก ได้ แก่ ปั จจัยแรกคือต้ นทุนเกี่ยวกับเชื ้อเพลิง (ก๊ าซ
หุงต้ มแอลพีจี ) รวมถึงต้ นทุนพลังงานอื่นๆ เช่น ราคานา้ มันดีเซล และก๊ าซเอ็นจีวี ซึ่งเป็ นต้ นทุนหลักในการขนส่งสินค้ า
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เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนมากมีโรงงานผลิตตังอยู
้ ท่ างภาคเหนือของประเทศไทย อีกทังผลิ
้ ตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวมีน ้าหนัก
มาก โดยผลกระทบดังกล่าวจะส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตส่งออกไปยังตลาดโลก ส่วนปั จจัยที่สอง คือ
การปรั บขึน้ ค่าจ้ างแรงงานขันต
้ ่า เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ บนโต๊ ะ อาหารเป็ นอุตสาหกรรมที่ใช้ แรงงานเข้ มข้ น (Labor
Intensive) ต้ นทุนค่าจ้ างแรงงานในอุตสาหกรรมเซรามิคคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 15-20 ของต้ นทุนรวม ดังนัน้ การปรับเพิ่ม
ค่าจ้ างแรงงานขันต
้ ่าขึ ้นเป็ น 300 บาท จะส่งผลต่อผู้ประกอบการอย่างมากโดยเฉพาะผู้ประกอบการในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล ในขณะที่ผ้ ปู ระกอบการในต่างจังหวัด อาจประสบปั อหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานส่วนใหอ่หนั กลับ
เข้ าสูภ่ าคเกษตร หรื อให้ ความสนใจเข้ ามาทางานในภาคอุตสาหกรรมในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมากขึ ้น เนื่องจาก
ได้ รับผลตอบแทนที่จงู ใจมากกว่า (ที่มา: ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, กุมภาพันธ์ 2555)
โดยสรุ ป อุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องเคลือบดินเผาสาหรับใช้ บนโต๊ ะอาหารนันมี
้ แนวโน้ มขยายตัวได้ ดี ปั จจัยหลัก
ขึน้ กับ สถานการณ์ ก ารฟื ้น ตัว ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและประเทศในทวี ป ยุโรปรวมถึ ง การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องในประเทศดังกล่าว ส่วนปั จจัยรอง ได้ แก่การให้ ความสาคัอต่อการปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลง
ต้ นทุนและค่าจ้ างแรงงานที่มีแนวโน้ มปรั บตัวสูงขึ ้น ซึ่งผู้ประกอบการต้ องให้ ความสาคัอต่อการบริ หารจัดการต้ นทุนการผลิต
เพื่อให้ เกิ ดการใช้ พลังงานอย่างประหยัดและเกิ ดประสิทธิ ภาพสูงสุด ทัง้ นี ้ จะต้ องให้ ความสาคัอต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้ างตราสินค้ าให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และยอมรับในตลาดโลกมากขึ ้น
2.2.4

ภำวะกำรแข่ งขัน
แม้ วา่ ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคสาหรับใช้ บนโต๊ ะอาหารโดยรวมเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขัน
สูง เนื่ อ งจากเป็ นอุต สาหกรรมที่ ไ ม่ ต้ อ งอาศัย เงิ น ลงทุน มาก จึ ง อาจส่ง ผลให้ ผู้ป ระกอบการรายใหม่ เ กิ ด ขึ น้ ได้ ง่ า ยทัง้
ผู้ประกอบการทังขนาดเล็
้
ก ขนาดกลางและขนาดใหอ่ ทังจากในและต่
้
างประเทศ ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์เซรามิคสาหรับใช้ บนโต๊ ะ
อาหารในตลาดนันมี
้ ความหลากหลายแตกต่างกันทังเซรามิ
้
คประเภทเอิร์ทเทิร์นแวร์ สโตนแวร์ พอร์ ซเลน ไฟน์ไชน่า และโบนไช
น่า ซึ่งผลิตภัณฑ์ แต่ละประเภทจะมีลกั ษณะ คุณสมบัติและลักษณะการนาไปใช้ งาน รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ ในการผลิตที่
แตกต่างกัน สาหรับผลิตภัณฑ์เซรามิคประเภทไฟน์ไชน่านันมี
้ คณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับการนาไปใช้ งานในโรงแรมและร้ านอาหาร
เนื่องด้ วยต้ องอาศัยความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ มีรอบการใช้ งานที่มากขึ ้น ดังนัน้ หากพิจารณาถึงความสามารถของ
ผู้ประกอบการในการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหารทาด้ วยเซรามิคประเภทไฟน์ไชน่า ที่มีคุณภาพสูง
รวมถึงมีลกั ษณะการนาผลิตภัณฑ์ไปใช้ งานสาหรับโรงแรมและร้ านอาหารเช่นเดียวกับบริ ษัทนันยั
้ ง มีจานวนน้ อยราย ทังนี
้ ้
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่ องเคลือบดินเผาสาหรั บใช้ บนโต๊ ะ อาหารยังต้ องอาศัย Know How จากประสบการณ์ ของ
ผู้ประกอบการในการเรี ยนรู้ ปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกาหนด
รวมถึงมีการรักษาอัตราสูอเสียให้ อยูใ่ นระดับต่า ซึง่ จะส่งผลโดยตรงต่อต้ นทุนในการผลิตและความสามารถในการแข่งขันกั บ
คูแ่ ข่งในตลาด
การแข่งขันจากผู้ประกอบการต่างประเทศ
ข้ อมูลจาก International Trade Center (ITC) ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ พบว่าในปี 2557 ประเทศสหรัฐอเมริ กามี
มูลค่าการนาเข้ าผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหารทาด้ วยเซรามิคประเภทพอร์ ซเลนและไชน่าเท่ากับ 408.375 ล้ านเหรี ยอ
ดอลลาร์ สหรัฐ ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยมูลค่า 21.246 ล้ านเหรี ยอดอลลาร์ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 5.20 ของ
มูลค่าการนาเข้ าทังหมดของประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา ถือเป็ นคูค่ ้ าอันดับที่ 5 ของประเทศสหรัฐอเมริ กา รองจากประเทศจีน
ประเทศอินโดนีเซีย สหราชอาณาจักรและประเทศเยอรมนี ที่มีสดั ส่วนตลาดเท่ากับร้ อยละ 52.18, ร้ อยละ 14.23, ร้ อยละ 5.62
และร้ อยละ 5.30 ของมูลค่าการนาเข้ าทังหมดของประเทศสหรั
้
ฐอเมริ กา ในปี 2557 ตามลาดับ
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ตลำดนำเข้ ำผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ บนโต๊ ะอำหำรทำด้ วยเซรำมิคประเภทพอร์ ซเลนและไชน่ ำ
พิกัด HS.6911.10 ของประเทศสหรั ฐอเมริกำ 10 ประเทศแรก
หน่ วย: ล้ ำนเหรียญดอลลำร์ สหรัฐ
อัตรำขยำยตัว (%)
สัดส่ วนตลำด (%)
ลำดับ ประเทศ
2555
2556
2557
55/54 56/55 57/56 2555 2556 2557
1
จีน
202.377 225.049 213.099 11.81 11.20 -5.31 51.54 53.11 52.18
2
อินโดนีเซีย
52.074
47.337
58.104 10.26 -9.10 22.75 13.26 11.17 14.23
สหราช
3
อาณาจักร
24.467
25.488
22.969 13.87 4.17 -9.88
6.23
6.01
5.62
4
เยอรมนี
19.068
22.048
21.630 -0.13 15.63 -1.90
4.86
5.20
5.30
20.578
27.359
21.246 16.02 32.95 -22.34
5.24
6.46
5.20
5
ไทย
6
ฝรั่งเศส
19.838
19.569
18.273 8.00 -1.36 -6.62
5.05
4.62
4.47
7
บังคลาเทศ
6.859
7.935
7.175 -2.08 15.69 -9.58
1.75
1.87
1.76
8
ศรีลงั กา
7.912
10.317
7.076 10.44 30.40 -31.41
2.01
2.43
1.73
9
อี่ปนุ่
11.615
9.792
6.200 -19.44 -15.70 -36.68
2.96
2.31
1.52
10 โปรตุเกส
3.797
5.581
5.009 31.07 46.98 -10.25
0.97
1.32
1.23
11 อื่นๆ
24.104
23.289
27.594 -12.00 -3.38 18.49
6.14
5.50
6.76
รวม 392.689 423.764 408.375 7.95 7.91 -3.63 100.00 100.00 100.00
ที่มา: Trademap, Market Analysis and Research, International Trade Centre (ITC)

สาหรับผู้ประกอบการจากประเทศจีน ผู้บริ หารบริ ษัทพิจารณาว่า แนวโน้ มที่ผ้ ปู ระกอบการจากจีนจะย้ ายมาเจาะกลุม่
ลูกค้ าเดียวกับบริ ษัทเป็ นไปได้ น้อย เนื่องจากผู้ประกอบการจากจีนส่วนใหอ่เน้ นการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคประเภทสโตนแวร์
(Stoneware) และเน้ นรูปแบบการผลิตในปริ มาณมาก (Mass Production) เพื่อต้ องการควบคุมต้ นทุนการผลิตให้ ต่าทังในส่
้ วน
ของต้ นทุนวัตถุดิบ ค่าจ้ างแรงงาน ค่าพลังงาน ซึ่งจะสอดคล้ องกับราคาจาหน่ายที่ต่า ดังนันผลิ
้ ตภัณฑ์จากประเทศจีนจึงมี
คุณภาพที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท โดยเฉพาะเรื่ องความแกร่ งของเนื ้อผลิตภัณฑ์เซรามิค ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมี
ความเหนือกว่า เนื่องจากมีบางโรงงานในประเทศจีนที่สว่ นใหอ่ยงั มีระบบจัดการผลิต ที่ยงั ไม่รัดกุมและคุณภาพของเตาเผาที่
คุณภาพไม่เทียบเท่า จึงทาให้ มีปัอหาในเรื่ องการควบคุมความคงที่ของอุณหภูมิในการเผา นอกจากนี ้ผู้บริ หารบริ ษัทประเมิน
ว่าข้ อได้ เปรี ยบในด้ านต้ นทุนการผลิตสินค้ าของประเทศจีนนันเริ
้ ่ มลดลง เนื่องด้ วยปั จจุบนั ประเทศจีนมีแนวโน้ มที่ต้นทุนในการ
ผลิตสินค้ าจะสูงขึ ้น กล่าวโดยสรุป บริ ษัทยังคงได้ เปรี ยบผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนทังในด้
้ านรูปแบบที่ทนั สมัย การมีคณ
ุ ภาพที่
เหนือกว่าและความคงที่ของมาตรฐานในการผลิตซึง่ เป็ นหัวใจหลักที่ลกู ค้ าของบริ ษัทให้ ความสาคัอเป็ นพิเศษในเรื่ องคุณภาพ
และความทนทานมากกว่าผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน ในส่วนของผู้ประกอบการจากประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ เป็ นผู้ประกอบการที่
ย้ ายฐานการผลิตมาจากประเทศเกาหลี ประเทศอี่ปนและประเทศในทวี
ุ่
ปยุโรป จะมีศกั ยภาพในการแข่งขันทางด้ านคุณภาพ
ค่อนข้ างสูง อย่างไรก็ตาม บริ ษัทประเมินว่าประเทศอินโดนีเซียมักประสบปั อหาจากภัยธรรมชาติและปั อหาจากการขนส่ง
สาหรับผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในทวีปยุโรป เช่น ผู้ประกอบการรายใหอ่ในประเทศอังกฤษ ที่แม้ ว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์
เซรามิคประเภทไฟน์ ไชน่า และผลิต ภัณฑ์ มีคุณภาพสูงเช่ นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัท แต่มี รูปแบบผลิตภัณฑ์ ที่ไม่
หลากหลาย อีกทังยั
้ งประสบปั อหาด้ านต้ นทุนการผลิตที่สงู จนโรงงานผลิตหลายโรงในทวีปยุโรปต้ องปิ ดตัวลงและย้ ายฐาน
การผลิตมาอยูท่ ี่โซนทวีปเอเชีย เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต่ากว่า
ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีความเชื่อมัน่ ว่าด้ วยคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์รวมถึงรู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็ นเอกลักษณ์
ของบริ ษัท จะยังเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งจากประเทศดังกล่าว
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การแข่งขันจากผู้ประกอบการในประเทศ
ข้ อมูลจากศูนย์พฒ
ั นาอุตสาหกรรมเซรามิค กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าผู้ผลิตเครื่ องใช้ บน
โต๊ ะอาหารประเภทเซรามิคในประเทศไทยเป็ นจานวนมากกว่า 700 รายซึ่งส่วนใหอ่จะเป็ นผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กที่
มักดาเนินการผลิตในลักษณะรับจ้ างผลิต สินค้ าที่ผลิตได้ เป็ นประเภทเอิร์ทเทิร์นแวร์ และสโตนแวร์ ซึ่งคุณภาพอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งไม่เหมาะสาหรั บการนาไปใช้ งานในโรงแรมและร้ านอาหาร โรงงานขนาดเล็กเหล่านีม้ กั จะประสบปั อหาในการ
ควบคุมมาตรฐานการผลิต ความสม่าเสมอของวัตถุดิบให้ ได้ ตามมาตรฐาน คุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ตลอดจนการขาดความรู้
ความสามารถด้ านเทคนิคของแรงงาน และเครื่ องมือเครื่ องจักรที่จาเป็ น ในขณะที่ผ้ ผู ลิตรายใหอ่ที่มีเงินลงทุนในการพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ ครบทุก ประเภทนันยั
้ งมีจานวนน้ อยรายเนื่องด้ วยเทคโนโลยีของ
โรงงานขนาดใหอ่นัน้ เป็ นเทคโนโลยีที่มีการลงทุนสูง โดยเฉพาะเครื่ องจักรอัตโนมัติสาหรับการขึ ้นรู ป เช่น เครื่ องจิ กเกอร์
เครื่ องโรลเลอร์ และเครื่ องจักรสาหรับกระบวนการเผา อย่างไรก็ตามโรงงานขนาดใหอ่มกั มีข้อจากัดเรื่ องความยืดหยุ่นในการ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ ตรงต่อตามความต้ องการของลูกค้ า (ที่มา: สถานการณ์อตุ สาหกรรมเซรามิกของประเทศไทย
โดยศูนย์พฒ
ั นาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม, มิถนุ ายน 2557)
บริ ษัทได้ พิจารณาว่า ปั จจุบนั ผู้ประกอบการที่มีศกั ยภาพในการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหาร
ทาด้ วยเซรามิคประเภทไฟน์ไ ชน่าในประเทศไทยมีจานวน 2 ราย ผู้ประกอบการรายหนึ่งเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหารทาด้ วยเซรามิคหลายประเภททังพอร์
้ ซเลน ประเภทไฟน์ไชน่าและโบนไชน่า โดยทาการตลาดภายใต้
หลายตราสินค้ าจาแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้ นจาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทพอร์ ซเลนเป็ นหลัก คิดเป็ นร้ อยละ
50 ของรายได้ จากการขายทังหมด
้
สาหรับผลิตภัณฑ์ประเภทไฟน์ไชน่าส่วนใหอ่จะเป็ นผลิตภัณฑ์สาหรับการขายปลีกซึ่งมี
รู ปทรงและลวดลายพิเศษที่มีลกั ษณะแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทอย่างชัดเจน ส่วนผลิตภัณฑ์ไฟน์ไชน่าที่ใช้ สาหรับ
โรงแรมและร้ านอาหารมีเพียงจานวนน้ อยแบบเท่านัน้ ซึ่ง ในปี 2556 ผู้ประกอบการรายนี ้มีสดั ส่วนการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ประเภทไฟน์ไชน่าคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 6 ของรายได้ จากการขายทังหมด
้
ส่วนผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งเป็ นผู้ผลิต
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิคประเภทไฟน์ไชน่าสาหรับ ใช้ บนโต๊ ะอาหารและทาการตลาดภายใต้ 2 ตราสินค้ าจาแนกตาม
ลักษณะการใช้ งาน โดยมีตราสินค้ าหนึ่งเน้ นการทาตลาดสาหรับกลุ่มลูกค้ าที่นาผลิตภัณฑ์ไปใช้ ในโรงแรมและร้ านอาหาร
เช่นเดียวกับบริ ษัท ดังนันจึ
้ งถื อได้ ว่าผู้ประกอบการทัง้ 2 รายเป็ นคู่แข่งโดยตรงของบริ ษัท เนื่องจากเน้ นการจัดจาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ผา่ นการส่งออกไปยังต่างประเทศและมีกลุม่ ลูกค้ ากลุม่ เดียวกันโดยจะเน้ นจาหน่ายลูกค้ าในกลุม่ โรงแรม ภัตตาคาร
และร้ านอาหาร นอกจากนี ้ผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหารทาด้ วยเซรามิค
ประเภทอื่นๆ เช่น โบนไชน่า พอร์ ซเลน สามารถปรับเปลี่ยนมาผลิตผลิตภัณฑ์ เครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหารทาด้ วยเซรามิค ประเภท
ไฟน์ไชน่าได้ จึงอาจถือว่าเป็ นคูแ่ ข่งทางอ้ อมของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเหล่านี ้ต้ องอาศัยความรู้ ความสามารถใน
การปรับปรุงกระบวนการผลิตและมีศกั ยภาพด้ านการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่ องจักร เนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิค
แต่ละประเภทจะมีขนตอนและเทคโนโลยี
ั้
รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตที่มีความแตกต่างกัน
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสีย่ งจากการแข่งขันของผู้ประกอบการรายอื่น ทังคู
้ ่แข่งโดยตรงและโดยอ้ อม บริ ษัทจึง ได้
วางกลยุทธ์เน้ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ มีความสวยงาม ครอบคลุมทุกๆลักษณะการใช้ งานและสามารถปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ทงขนาดและรู
ั้
ปทรงได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าที่หลากหลาย รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ตรงกับความต้ องการ
ของลูกค้ าอย่าสม่าเสมอ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ความสาคัอต่อการพัฒนากระบวนการผลิตให้ ดี ขึ ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามที่กาหนด เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้ กับลูกค้ า มุ่งเน้ นเป้าหมายที่จะลดต้ นทุนการ
ผลิตในแต่ละขันตอนการผลิ
้
ต รวมถึงมีการรักษาอัตราสูอเสียให้ อยู่ในระดับต่าซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อต้ นทุนในการผลิตและ
ความสามารถในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งในตลาด ดังนันบริ
้ ษัทจึงมีความเชื่อมัน่ ว่า ปั จจัยต่างๆที่บริ ษัทให้ ความสาคัอตามที่กล่าว
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มาข้ างต้ นนัน้ จะทาให้ บริ ษัทยังคงรั กษาระดับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิต และจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เซรามิคสาหรับใช้ บนโต๊ ะอาหารประเภทไฟน์ไชน่าได้ ในระยะยาว
2.3

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์ หรือบริกำร

ในปี 2544 บริ ษัทเริ่ มต้ นธุรกิจด้ วยการลงทุนก่อสร้ างโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคส์สาหรับใช้ บนโต๊ ะอาหารและเป็ น
เครื่ องใช้ ในครัวเรื อนประเภทวิเทรี ยสไชน่า (Vitreous china) ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์เซรามิคส์ประเภทที่มีความใกล้ เคียงกับไฟน์ไช
น่า (Fine china) แต่ความขาวของตัวผลิตภัณฑ์ยงั ด้ อยกว่า โดยบริ ษัทใช้ ระยะเวลาในการก่อสร้ างโรงงาน และพัฒนา
กระบวนการผลิตจนถึงกลางในปี 2547 และสามารถจาหน่ายสินค้ าไปยังทวีปยุโรปได้ เป็ นครัง้ แรกเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547
ซึง่ หลังจากนันบริ
้ ษัทก็มยี อดผลิตและจาหน่ายสินค้ าอย่างต่อเนื่องทุกปี เฉลีย่ ปี ละประมาณ 500 ตัน หรื อประมาณ 1.2 ล้ าน
ชิ ้น โดยลูกค้ าส่วนใหอ่เป็ นลูกค้ าในทวีปอเมริ กา และทวีปยุโรปจนกระทัง่ ในปี 2552 ได้ เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ ้นในสหรัฐอเมริกา
และประเทศในโซนทวีปยุโรป ส่งผลให้ ยอดจาหน่ายสินค้ าของบริ ษัทมีการปรับตัวลดลง
อย่างไรก็ตาม ในปี 2552 ถึงแม้ วา่ จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ ้น แต่บริ ษัทยังคงเน้ นทาการตลาดและประชาสัมพันธ์
สินค้ าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการเข้ าร่วมงานแสดงสินค้ าประเภทเครื่ องใช้ ในครัวเรื อนซึง่ จัดขึ ้นในต่างประเทศ
ในขณะที่บริ ษัทออกงานแสดงสินค้ างานหนึง่ ในประเทศเยอรมนี บริ ษัทได้ พบกับผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิคส์สาหรับ
ใช้ บนโต๊ ะอาหารและเป็ นเครื่ องใช้ ในครัวเรื อนรายใหอ่รายหนึง่ จากสหรัฐอเมริ กา โดยเมื่อผู้ผลิตรายดังกล่าวได้ เห็นตัวอย่าง
สินค้ าของบริษัท จึงเกิดความสนใจ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติใกล้ เคียงกับผลิตภัณฑ์เซรามิคประเภทไฟน์ไช
น่า (Fine china) ที่ตนผลิตและจาหน่ายอยู่ กอปรกับผู้ผลิตรายดังกล่าวมีแผนที่จะปิ ดโรงงานซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นสหรัฐอเมริ กาเพื่อย้ าย
ฐานการผลิตไปสูแ่ หล่งต้ นทุนที่ตา่ กว่า ดังนันผู
้ ้ ผลิตรายใหอ่จากสหรัฐอเมริ การายนี ้จึ งได้ หารื อและเสนอให้ บริ ษัทเป็ นผู้ผลิต
และจาหน่ายผลิตภัณฑ์เซรามิคประเภทไฟน์ไชน่า (Fine china) ให้ แก่ตน โดยตกลงที่จะจาหน่ายเครื่ องจักร และร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคประเภทไฟน์ไชน่า (Fine china) ให้ มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน จนกระทัง่ ในปี
2556 บริ ษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคประเภทไฟน์ไชน่า (Fine china) ได้ อย่างเต็มรูปแบบ มีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐาน
จนสามารถจาหน่ายไปยังทัว่ โลกได้ โดยปั จจุบนั บริ ษัทมียอดการผลิตและจาหน่ายต่อปี ประมาณ 1,200 ตัน หรื อประมาณ 3
ล้ านชิ ้น ขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ลกู ค้ าสัง่ ซื ้อ ซึง่ เป็ นกาลังการผลิตเต็มที่แล้ วในปั จจุบนั
2.3.1

กำรผลิต
บริ ษัทมีโรงงานผลิตจานวน 1 แห่ง บนเนื ้อที่ทงหมด
ั้
30-3-4 ไร่ ตังอยู
้ ่เลขที่ 119 หมู่ที่ 15 ถนนลาปาง-ตาก
ตาบลสบปราบ อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง 52170 นอกจากนี ้พื ้นที่ดงั กล่าวยังถูกใช้ เป็ นสานักงาน สถานที่เก็บ
ผลิตภัณฑ์สาเร็ จรูปและศูนย์กระจายสินค้ า โดยมีสงิ่ ปลูกสร้ าง คือ
- อาคารโรงผลิต
1 อาคาร
พื ้นที่รวม 5,765 ตารางเมตร
- อาคารวัตถุดิบ
1 อาคาร
พื ้นที่รวม 1,378 ตารางเมตร
- อาคารโรงอัดดิน
1 อาคาร
พื ้นที่รวม 695 ตารางเมตร
- อาคารประปาโรงงาน
1 อาคาร
พื ้นที่รวม 1,035 ตารางเมตร
- สถานีแก็ส
1 สถานี
พื ้นที่รวม 154 ตารางเมตร
ในกระบวนการผลิตของบริ ษัทมีรายละเอียดเกี่ ยวกับการใช้ เครื่ องจักร แรงงาน และกาลังการผลิต ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
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เครื่องจักร
เครื่ องกวนดิน (Blunger)
เครื่ องบดดิน (Ball Mill)
เครื่ องอัดดิน (Filter Press)
เครื่ องนวดดิน (Extruder)
เครื่ องขึ ้นรูป (Forming)
เครื่ องอบแห้ ง (Dryer)
เตาเผา (Roller Kiln)
เครื่ องขัด (Vibro Polishing Machine)
เครื่ องปั ม้ โลโก้ (Back Stamp Machine)
เครื่ องเจียร์ (Polishing (Grinding) Machine)
เครื่ องพ่นเคลือบ (Glaze Spraying Machine)

จำนวน (เครื่อง)
2
2
2
2
14
8
2
2
4
6
2

กำลังกำรผลิต
ปั จจุบนั บริ ษัทมีเตาเคลือบทังหมด
้
1 เตา ซึ่งสามารถรองรับการเผาชิ ้นงานสูงสุด (Full Capacity) เฉลี่ย
ประมาณ 15,000 ชิ ้นต่อวัน ซึง่ ประกอบด้ วย การเผาของดี ของซ่อม และชิ ้นงานตกแต่ง ในภาวะปกติบริ ษัทจะผลิต
ได้ ตา่ งจากค่าเฉลีย่ ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์มากกว่าหรื อน้ อยกว่าค่าเฉลีย่ ประมาณร้ อยละ 9.83 ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ขนาดของชิ ้นงาน
ที่ผลิต กล่าวคือ หากชิน้ ส่วนที่ต้องการผลิตมีขนาดเล็กจะทาให้ ผลิตได้ เร็ ว จานวนชิ น้ งานที่ผลิตได้ ก็จะมากกว่า
ค่าเฉลีย่ ในทางตรงกันข้ ามหากชิ ้นส่วนที่ต้องการผลิตมีขนาดใหอ่ หรื อมีการตกแต่งเพิ่มเติม (Decoration) เช่น การ
ตกแต่งด้ วยสี สติ๊กเกอร์ หรื อ รูปลอก เป็ นต้ น จะทาให้ ผลิตได้ ช้าลงและจานวนที่ผลิตได้ ก็จะน้ อยกว่าค่าเฉลีย่
หากพิจารณากาลังการผลิตเฉพาะของดี (ชิ ้นงานที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามที่กาหนด) ปั จจุบนั บริ ษัทมี
กาลังการผลิตสูงสุดเฉลีย่ อยูท่ ี่ 1,200 ตันต่อปี หรื อประมาณ 3.0 ล้ านชิ ้นต่อปี ขึ ้นอยู่กบั ขนาดและรู ปทรงของชิ ้นงาน
ที่ผลิต
อัตรำสูญเสียจำกกำรผลิต
บริ ษัทคานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในทุกๆชิ ้นงาน ทังด้
้ านประสิทธิภาพในการผลิตและความปลอดภัย
ของผู้บริ โภค อาทิ รู ปร่ างไม่ได้ ตามที่ต้องการ รอยต่างๆที่ทาให้ ชิ ้นงานมีตาหนิ (เช่น เกิดจุดดา ผิวส้ ม เป็ นต้ น) ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม ชิ ้นงานที่ไม่ได้ คณ
ุ ภาพตามที่กล่าวบางส่วนสามารถจะนาไปแก้ ไขในจุดที่ไม่ได้ มาตรฐานตามที่บริ ษัท
กาหนดไว้ โดยจะนาชิ ้นงานดังกล่าวกลับไปเผาซ่อม(Re-fire) อีกครัง้ เพื่อทาให้ ชิ ้นงานที่มีตาหนิดงั กล่าว (ของซ่อม)
กลับมาเป็ นชิ ้นงานที่มีคณ
ุ ภาพและพร้ อมจาหน่าย (ของดี) โดยบริ ษัทมีอตั ราการสูอเสียจากการเผาบิสกิตหรื อเผา
ดิบอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 4.27 (ตัวเลขจากปี 2555 – 2557) ในขณะที่อตั ราการสูอเสียจากการเผาเคลือบอยู่ ที่
ประมาณร้ อยละ 1 (ตัวเลขจากปี 2555 – 2557) ประกอบกับผู้บริ หารได้ ให้ ความสาคัอกับการควบคุมประสิทธิภาพ
การผลิตในทุกๆขันตอน
้
ตังแต่
้ ต้นน ้า (การคัดเลือกวัตถุดิบ การผสมวัตถุดิบ และการขึ ้นรู ป) กลางน ้า (การเผาบิสกิต
และการชุบเคลือบ) และปลายน ้า (การเผา) เพื่อเป็ นการควบคุมอัตราการสูอเสียจากการผลิตให้ เกิดขึ ้นน้ อยที่สดุ
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ตำรำงแสดงปริมำณอัตรำกำรสูญเสียกำรผลิต ตัง้ แต่ ปี 2555 - 2557
 ตารางแสดงอัตราการสูญเสียในขัน้ ตอนการเผาบิ สกิ ต (การเผาดิ บ)
2555
2556
2557
จำนวน(ชิน้ ) ร้ อยละ จำนวน(ชิน้ ) ร้ อยละ จำนวน(ชิน้ )
ของดี
2,458,078
84.79 2,270,281
85.84 2,678,493
ของซ่อม
325,051
11.21
293,023
11.08
359,400
ของเสีย
115,896
4.00
81,383
3.08
96,339
รวม
2,899,025 100.00 2,644,687 100.00 3,134,231
 ตารางแสดงอัตราการสูญเสียในขัน้ ตอนการเผาเคลือบ
2555
2556

ร้ อยละ
85.46
11.47
3.07
100.00

2557

จำนวน(ชิน้ ) ร้ อยละ จำนวน(ชิน้ ) ร้ อยละ จำนวน(ชิน้ ) ร้ อยละ
ของดี
1,077,083
64.83
980,886 61.84 1,267,280 56.57
ของซ่อม
566,402
34.09
591,254 37.27
957,456 42.74
ของเสีย
17,784
1.07
14,096
0.89
15,631
0.70
รวม
1,661,268 100.00 1,586,236 100.00 2,240,367 100.00
บุคลำกรฝ่ ำยผลิต
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษัทมีบคุ คลากรฝ่ ายผลิตจานวน 166 คน บุคคลากรแต่ละคนทางาน 1 กะต่อวัน ชัว่ โมง
แรงงาน 8 ชัว่ โมง เริ่ มตังแต่
้ 08.00 น. – 17.00 น.(รวมเวลาพักเที่ยง 60 นาที)
ทังนี
้ ้ในส่วนของฝ่ ายผลิตที่ควบคุมการทางานของเตาเผาและการขึ ้นรู ป (บางส่วน) จะแบ่งช่วงเวลาการทางานเป็ น 3
กะต่อวัน โดยบุคคลากรส่วนที่ควบคุมเตาเผาและการขึ ้นรูปส่วนนี ้จะแบ่งช่วงเวลาการทางานออกเป็ น 3 กะ ดังนี ้

กะที่ 1 : 08.00 น. – 16.00 น.

กะที่ 2 : 16.00 น. – 24.00 น.

กะที่ 3 : 24.00 น. - 08.00 น.
2.3.2

กำรจัดหำวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่ องเคลือบดินเผา ประกอบด้ วย ดินขาว (Kaolinate) ดินเหนียว (Clay) หิน
ฟั นม้ า (Feldspar) หินควอร์ ต (Quartz) และแร่ อื่นๆที่ใช้ เป็ นส่วนประกอบในการผลิตเซรามิค ซึ่งบริ ษัท สามารถจัดซือ้ ได้
ภายในประเทศทังหมด
้
ก่อนที่บริ ษัทจะสัง่ ซื ้อวัตถุดิบแต่ละชนิดนันผู
้ ้ จดั จาหน่ายหรื อตัวแทนจาหน่ายวัตถุดิบ อาทิ ดินขาว ดิน
เหนียว หินฟั นม้ า และหินควอร์ ต จะต้ องส่งตัวอย่างวัตถุดิบดังกล่าวที่จะจัดส่งให้ บริ ษัทเข้ ามาตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบเพื่อให้
มีความมัน่ ใจว่าวัตถุดิบดังกล่าวที่จะสัง่ ซื ้อนันมี
้ คณ
ุ ภาพตรงตามมาตรฐานทีไ่ ด้ กาหนดไว้ ก่อนที่จะตัดสินใจสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากผู้
จาหน่ายทุกครัง้ บริ ษัทจะไม่สงั่ ซื ้อวัตถุดิบนันๆหากไม่
้
ผ่านตามมาตรฐานที่ได้ กาหนด นอกจากนี ้หลังจากที่มีการตกลงสัง่ ซือ้
แล้ ว บริ ษัทยังคงจะทาการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่เข้ ามาในโรงงานทุกครัง้ เพื่อให้ แน่ใจว่าวัตถุดิบที่นามาเป็ นส่วนผสม
ในการผลิตเครื่ องเคลือบดินเผาจะมีมาตรฐานตามที่บริ ษัทกาหนด การคัดเลือกวัตถุดิบจึงมีความสาคัอเป็ นอย่างมาก และถือ
เป็ นหัวใจสาคัอของกระบวนการผลิต เนื่องจากจะส่งผลต่อคุณภาพของสินค้ าและปริ มาณของเสียที่อาจจะเกิดขึ ้น รวมถึงยัง
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ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิต ความเชื่อถือในบริ ษัทของลูกค้ า ตลอดจนอาจส่งผลถึงความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
ต่อไป
สาหรั บการบริ หารจัดการและการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตทุกประเภทในแต่ละครั ง้ นัน้ บริ ษัทได้ พิจารณาถึง
ปริ มาณวัตถุดิบที่เหมาะสมสอดคล้ องกับปริ มาณที่จะใช้ ในการผลิต ช่วงเวลาในการจัดส่งวัตถุดิบของผู้จดั จาหน่ายวัตถุดิบ
และระยะเวลาในการส่งมอบสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าของบริ ษัท ที่จะเกิดขึ ้น เพื่อไม่ให้ เกิดปั อหาในการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะใช้ ใ น
กระบวนการผลิตและยังอาจส่งผลถึงการส่งสินค้ าให้ กับลูกค้ าของบริ ษัทที่จะต้ องล่าช้ าออกไปหากเกิดปั อหาวัตถุดิบไม่
เพียงพอ ที่ผ่านมาบริ ษัทไม่ได้ มีการจัดทาสัออาซื ้อขายกับผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบแต่อย่างใด เนื่องจากมีการติดต่อซื ้อขาย
ร่วมกันมานานและทางบริ ษัทยังมีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ผู้จดั จาหน่ายวัตถุดิบและตัวแทนจาหน่ายวัตถุดิบตลอดระยะเวลาที่มี
การซื ้อขายกัน บริ ษัทไม่เคยประสบปั อหาขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใด จึงทาให้ มนั่ ใจได้ ว่าผู้จาหน่ายวัตถุดิบจะสามารถ
จัด เตรี ย มวัต ถุดิ บ ได้ เ พี ย งพอต่อ ความต้ อ งการเมื่ อ มี ก ารสั่ง ซื อ้ อย่า งไรก็ ต ามผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท มี ป ระสบการณ์ แ ละมี
ความคุ้นเคยในวงการเซรามิคอย่างยาวนานจึงทาให้ สามารถทราบถึงแหล่งวัตถุดิบสารอง นอกจากนี ้ทีมจัดซื ้อของบริ ษัทก็ยงั
เสาะหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ เกิดความเสี่ยงในกรณีผ้ จู ัดจาหน่ายรายเดิมไม่สามารถจาหน่ายวัตถุดิบให้
บริ ษัทหรื อคุณภาพของวัตถุดิบไม่ผา่ นตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทังวางข้
้
อกาหนดเกี่ยวกับการจัดซื ้อวัตถุดิบแต่ละประเภทให้ มี
ผู้จดั จาหน่ายมากกว่า 1 ราย จึงทาให้ บริ ษัทมีอานาจต่อรองกับผู้จดั จาหน่ายมากขึ ้น
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ขัน้ ตอนกำรรับวัตถุดิบ
คูค่ ้ า

วัตถุดิบ

ผู้เชี่ยวชาอด้ านวัตถุดิบ
ตรวจสอบคุณภาพ

ผู้ตรวจรับวัตถุดิบจะต้ องไม่
เป็ นผู้ที่ดาเนินการจัดซื ้อ

ต้ องปฏิเสธการรับวัตถุดิบเมื่อมีการตรวจสอบแล้ ว
หากปริมาณ และคุณภาพไม่ตรงตามคาสัง่ ซื ้อ

รับวัตถุดิบเข้ าคลัง

ตำรำงแสดงปริมำณกำรสั่งซือ้ วัตถุดบิ แต่ ละประเภท ตัง้ แต่ ปี 2555 -2557 และ เดือน มีนำคม 2558
ประเภทวัตถุดิบ
ดินขาว
ดินเหนียว
หินฟั นม้ า
หินควอตซ์
อะลูมินา
ฟริต
แร่(อื่นๆ)
รวม

2555
ปริมำณ(kg)
ร้ อยละ
714,555.00
35.80
31,000.00
1.55
252,500.00
12.65
495,000.00
24.80
182,600.00
9.15
163,500.00
8.19
157,022.00
7.87
1,996,177.00 100.00

2556
ปริมำณ(kg)
ร้ อยละ
805,205.00
34.80
60,500.00
2.62
361,400.00
15.62
510,000.00
22.04
109,000.00
4.71
109,000.00
4.71
358,430.03
15.49
2,313,535.03 100.00

หน้ า 2 - 25

2557
3 เดือน ปี 2558
ปริมำณ(kg)
ร้ อยละ ปริมำณ(kg) ร้ อยละ
840,410.00
42.46 163,920.00
37.43
28,000.00
1.41
8,000.00
1.83
317,000.00
16.02
57,000.00
13.02
435,000.00
21.98 150,000.00
34.25
192,000.00
9.70
56,000.00
12.79
135,000.00
6.82
0.00
0.00
31,850.00
1.61
2,980.00
0.68
1,979,260.00 100.00 437,000.00 100.00
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ขัน้ ตอนกำรผลิต
แผนภาพขันตอนแสดงการผลิ
้
ต
ผสมวัตถุดิบ
(ดินขาว, ดินเหนียว, หินฟั นม้ า, หินควอร์ ต)
เติมน ้าบดละเอียด

ทาน ้าดินผสม
ทาดินแผ่นหรื อดินเค้ ก
ชื ้น (Filter Cake)

ทาดินแท่ง (Extruded)
ชิ ้นงานดิบขึ ้นรูปด้ วยการ
ปั น้ โดยใช้ เครื่ องจิกเกอร์
(Jiggering)

อบแห้ ง

การเผาดิบหรื อเผาบิสกิต
(Biscuit Firing)

ทาน ้าดินเหลว (Slip)

อบแห้ ง

ชิ ้นงานดิบขึ ้นรูปด้ วยการ
หล่อน ้าดิน (Slip Casting)
วัตถุดิบเคลือบ

ชุบน ้ายาเคลือบ
(Glazing)

การเผาเคลือบ
(Gloss Firing)

ทาการตกแต่ง (Decoration)
ด้ วยการวาดลาย, การติดรูป
ลอกหรื อสติกเกอร์ (ถ้ ามี)
การเผาตกแต่ง
(Decoration Firing) (ถ้ ามี)

สินค้ ำสำเร็จรูป
(Decorated Ware)
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ทาน ้ายาเคลือบ

สินค้ ำสำเร็ จรูป
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ขัน้ ตอนที่ 1 กำรเตรียมดินปั ้นและกำรเตรียมนำ้ เคลือบ
บริ ษัทจะผสมวัสดุดิบตามสูตรดินและสูตรน ้าเคลือบ เติมน ้าแล้ วบดในหม้ อบด(Ball Mill) (น ้าดินใช้ เวลาบดนาน 8
ชัว่ โมง ส่วนน ้าเคลือบใช้ เวลาบดนาน 18 ชัว่ โมง)
ขัน้ ตอนที่ 2 กำรนวดดิน (สำหรับงำนปั ้น)และกำรเตรียมนำ้ ดิน (สำหรับงำนหล่ อ)
สาหรับงานปั น้ ต้ องเอาดินแผ่นหรื อดินเค้ กชื ้น (Filter Cake) ที่ได้ มาทาการนวดด้ วย เพื่อให้ ดินเป็ นเนื ้อเดียวกัน ส่วน
กรณีงานหล่อจากการนาดินแผ่นมาผสมน ้าและสารเคมีแล้ วปั่ นให้ เป็ นน ้าดินแล้ วปรับคุณสมบัติให้ ได้ ตามมาตราฐานสาหรับ
งานหล่อ
ขัน้ ตอนที่ 3 กำรขึน้ รูปผลิตภัณฑ์ (Forming)
ขันตอนการขึ
้
้นรูปผลิตภัณฑ์แบ่งออกวิธีการได้ เป็ น 2 แบบคือ
1. การขึ ้นรู ปโดยใช้ เครื่ องจิกเกอร์ (Jiggering): สาหรับงานปั น้ ผลิตภัณฑ์ ประกอบจาน, ถ้ วย, แก้ ว ซึ่งปั น้
โดยมีแป้นหมุนและมีหวั โรลเลอร์ และพิมพ์ปนู พลาสเตอร์ เป็ นตัวกาหนดรูปทรงของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
2. การขึ ้นรูปด้ วยวิธีการหล่อน ้าดินลงในแม่พิมพ์ (Slip Casting) สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 วิธี ดังต่อไปนี ้
2.1 การหล่อด้วยมื อ (Low Pressure Casting) โดยการเทน ้าสลิปลงในแบบปูนพลาสเตอร์ ที่จะ
เป็ นตัวกาหนดรูปทรงของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
2.2 การหล่อแบบแรงดันปานกลาง (Medium Pressure Casting) โดยใช้ แรงดันน ้าดิน 16 บาร์
อัดน ้าดินเข้ าไปในพิมพ์ปนู ชนิดพิเศษ ซึง่ จะมีระบบไฮโดรลิค (Hydraulic) ทีท่ าหน้ าที่ประกบยึดพิมพ์เอา 80
บาร์
2.3 การหล่อแบบแรงดันสูง (High Pressure Casting) โดยใช้ แรงดันน ้าดินถึง 40 บาร์ อัดน ้าเข้ า
ไปในพิมพ์เรซิ่น ซึง่ จะมีระบบไฮโดรลิค (Hydraulic) ทีท่ าหน้ าที่ประกบยึดพิมพ์เอา 270 บาร์
ขัน้ ตอนที่ 4 กำรอบแห้ งผลิตภัณฑ์ ก่อนเผำ
บริ ษัทจะนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการขึ ้นรูปเข้ าตู้อบแห้ งเพื่อลดความชื ้นของชิ ้นงานและให้ ชิ ้นงานเป็ นรูปทรงมีความอยู่
ตัว โดยใช้ อุณหภูมิในการอบแห้ งประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส และใช้ เวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงขึ ้นอยู่กับความหนากับ
ประเภทของผลิตภัณฑ์
ขัน้ ตอนที่ 5 กำรเผำดิบหรือเผำบิสกิต (Biscuit Firing)
การเผาบิสกิตเป็ นการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกหลังจากการขึ ้นรู ป โดยวางบนวัสดุทนไฟแล้ วเผาแบบโรลเลอร์ ให้ มีการ
แข็งตัวหรื อสุกตัวเพื่อไล่ความชืน้ คงเหลือ, ขจัดมลทินในเนื ้อดิน โดยจะใช้ อณ
ุ หภูมิประมาณ 1,250 - 1,290 องศาเซลเซียส
และใช้ เวลาเผาประมาณ 8 -16 ชัว่ โมง
ขัน้ ตอนที่ 6 กำรล้ ำงขัดผิวก่ อนเคลือบ
บริ ษัทจะนาผลิตภัณฑ์ บิสกิตที่ได้ จากการเผาและผ่านการคัดเลือกคุณ ภาพแล้ วมาล้ างขัดผิวโดยเครื่ องขัด(Vibro
Polishing Machine) ซึง่ จะมีหินขัดทาหน้ าที่ขดั เอาเศษผงหรื อสิง่ สกปรกที่เกาะอยูบ่ นผิวผลิตภัณฑ์ออกโดยใช้ น ้าเป็ นตัวกลาง
ขัน้ ตอนที่ 7 กำรเคลือบ (Glazing)
หลังจากการปั ม้ โลโก้ ผลิตภัณฑ์เรี ยบร้ อยแล้ ว จะเข้ าสูก่ ระบวนการเคลือบ โดยปกติจะมีรูปแบบการเคลือบอยู่ 2 แบบ
คือ แบบเช็ดขา(โดยการเช็ดเอาน ้าเคลือบที่เคลือบส่วนขาออกไปก่อนนาไปเผาเคลือบ) และแบบไม่เช็ดขา ทังนี
้ ้มีวิธีการเคลือบ
อยู่ 3 วิธีคือ
1. แบบสเปรย์ (Auto-Glaze) สาหรับเคลือบจานและกลุม่ ภาชนะทรงตื ้น
2. แบบชุบด้ วยมือ (Manual Glazing) สาหรับแก้ วหรื อกลุม่ ภาชนะทรงลึก
3. แบบสเปรย์ด้วยมือ (Hand-Spray) สาหรับเคลือบสีและงานซ่อมผิวเคลือบ
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ขัน้ ตอนที่ 8 กำรเผำเคลือบ(Gloss Firing)
บริ ษัทจะทาการเผาผลิตภัณฑ์บิสกิตหลังการเคลือบ โดยจะวางผลิตภัณฑ์บนวัสดุทนไฟ และใช้ เตาเผาแบบโรลเลอร์
โดยใช้ อณ
ุ หภูมิประมาณ 1,100 องศาเซลเซียส ใช้ เวลาเผา 5-9 ชัว่ โมงโดยประมาณ เพื่อให้ เคลือบหลอมเป็ นเนื ้อแก้ วติดแน่น
อยูบ่ นผิวผลิตภัณฑ์ ทาให้ เกิดความมันวาวของผิวเคลือบและผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม
ขัน้ ตอนที่ 9 กำรตกแต่ งผลิตภัณฑ์ (Decoration) (ถ้ ำมี)
ในกรณีที่ลกู ค้ ามีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีการแต่งเติมสีสนั นอกเหนือเนื ้อสีขาวทัว่ ไป บริ ษัทจะทาการตกแต่งด้ วยสี
หรื อมีการติดรูปลอกหรื อสติ๊กเกอร์ ตามที่ลกู ค้ ากาหนดเพื่อให้ เกิดความสวยงาม
ขัน้ ตอนที่ 10 กำรเผำรูปลอก(ถ้ ำมี)
ในกรณีที่มีการตกแต่งผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม บริ ษัทจะทาการเผาผลิตภัณฑ์ หลังจากติดรู ปลอกหรื อสติ๊กเกอร์ โดยใช้
อุณหภูมิประมาณ 1,000 องศาเซลเซียส และใช้ เวลาเผาประมาณ 5 ชัว่ โมง
ขัน้ ตอนที่ 11 กำรบรรจุกล่ อง (Packing)
ขันตอนสุ
้
ดท้ ายคือการบรรจุผลิตภัณฑ์ใส่กล่องตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ(หรื อ)ตามที่ลกู ค้ ากาหนด และจัดลง
พาเลต(Pallet) เพื่อรอการจัดส่งตามเวลาที่ลกู ค้ าแต่ละรายกาหนด
ปั จจุบันบริ ษัทมีสายการผลิต 1 สายการผลิต โดยมีเครื่ องจักรบางส่วนทางานตลอด 24 ชั่วโมง และเพื่อเป็ นการ
ป้องกันปั อหาเครื่ องจักรชารุ ด บริ ษัทจึงมีการกาหนดแผนงานในการซ่อมบารุ งสายการผลิตที่ชัดเจน สาหับการผลิตสินค้ า
บริ ษัทมีการควบคุมกระบวนการผลิตด้ วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาอซึ่งจะควบคุม ตรวจตราตังแต่
้ กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ
จนสิ ้นสุดขันตอนการผลิ
้
ต เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจได้ วา่ ส่วนผสมต่างๆ มีความถูกต้ องและได้ ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่บริษัทได้
วางไว้ อันจะส่งผลให้ ลกู ค้ าของบริ ษัทสามารถมัน่ ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่ องเคลือบดินเผาของบริ ษัททุกชิ ้น
2.4

ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม

เนื่องจากในกระบวนการผลิตของบริ ษัทใช้ วตั ถุดิบหลัก คือ ดินขาว, ดินเหนียว, หินฟั นม้ า, หินควอร์ ต, ฟริ ต (สาหรับ
เคลือบ) และแร่ต่างๆ ซึ่งเป็ นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ อีกทังกระบวนการเผาไหม้
้
เป็ นแบบการเผาไหม้ สมบูรณ์ (Complete
combustion) จะไม่ก่อให้ เกิดก๊ าซที่อนั ตรายเช่นเดียวกับการเผาไหม้ ไม่สมบูรณ์ (Incomplete combustion) สาหรับฝุ่ นละออง
ที่อาจเกิดขึ ้นจากกระบวนการผลิต บริ ษัทมีการติดตังเครื
้ ่ องกรองอากาศ (Filter) จึงไม่ได้ มีอนั ตรายหรื อมีสารตกค้ างใดๆที่อาจ
ก่อให้ เกิดอันตรายและส่งผลกระทบต่อทังสุ
้ ขภาพของพนักงานและสิง่ แวดล้ อม
ในการดาเนินการผลิตที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบัน บริ ษัทไม่เคยถูกร้ องเรี ยนหรื อมีข้อพิพาทกับประชาชนในพื ้นที่หรื อ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับมลภาวะทางสิง่ แวดล้ อมหรื อผลกระทบใดๆอันเกิดจากการกระบวนการผลิตของบริ ษัท
2.5

งำนที่ไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -
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