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เปนตัวแทนจําหนายอุปกรณเสริมตางๆ (Accessories) ที่เก่ียวเน่ืองกับกระเบื้องหลังคา  ตลอดจนใหบริการเก่ียวกับการใช

งานและการติดต้ังกระเบื้องหลังคา ทั้งนี้ ผลิตภัณฑหลักของบริษัทฯ สามารถแบงออกเปน 5 ประเภท คือ กระเบื้องไฟเบอร

ซีเมนต (Fiber Cement Tile) กระเบื้องคอนกรีต (Concrete Tile) ผลิตภัณฑเจียระไน (Jearanai Product) ไมฝาสังเคราะห 

(Siding Board) และอุปกรณเสริมสําหรับมุงหลังคา 

บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ดังนี้ 

 ISO 9001:2000 ระบบการบริหารคุณภาพทั้งในระบบสวนโรงงานและสวนสํานักงาน จาก SGS  

 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑกระทรวงอุตสาหกรรม 

 OHSAS18001:2007 ระบบการจัดการทางดานชีวะอนามัยและความปลอดภัย จาก SGS 

 ISO 14000 ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม อยูในชวงที่บริษัทฯ เร่ิมดําเนินการ 

 ไดรับไทยแลนดแบรนด กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 

ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอย และ/หรือบริษัทรวม 
 
2.3 โครงสรางรายได 

บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑหลังคา ไมฝา รวมถึงอุปกรณประกอบหลังคา ภายใตเคร่ืองหมายการคา

ตราเพชร ตราหลังคา ตราอดามัส (Adamas) และตราเจียระไน โดยมีโรงงานท่ีใชในการผลิตหนึ่งแหงในจังหวัดสระบุรี บน

พื้นที่กวา 147 ไร  โดยผลิตภัณฑแบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก  

 กลุมกระเบื้องหลังคาไฟเบอรซีเมนต (Fiber Cement Tile) ไดแก กระเบื้องลอนคู (Roman Tile) กระเบื้องลอน

เล็ก (Small Corrugated Tile) กระเบื้องแผนเรียบ (Flat Sheet)  และครอบกระเบื้อง (Fiber Cement Ridge) 

ในป 2549 : 2550 มีอัตราสวนขายตอยอดขายรวมเทากับ 68% : 71% ตามลําดับ   

 กลุมกระเบื้องคอนกรีต (Concrete Tile) ไดแก กระเบื้องคอนกรีตรูปลอนโคง (Gran Onda) กระเบื้องคอนกรีต

แบบเรียบ (Adamas) และครอบกระเบื้อง (Concrete Ridge)  ในป 2549 : 2550 มีอัตราสวนขายตอยอดขาย

รวมเทากับ 16% : 12% ตามลําดับ 

 กลุมผลิตภัณฑสินคาเจียระไน  (Jearanai Product) ไดแก กระเบื้องหลังคา (Shingle Roof) แผนผนัง 

(Jearanai Board)   ไมบัว (Jearanai Mold) ไมระแนง (Jearanai Lath) และไมเชิงชาย (Jearanai Eaves)  ใน

ป 2549 : 2550 มีอัตราสวนขายตอยอดขายรวมเทากับ 0.4% : 1% ตามลําดับ 

 กลุมผลิตภัณฑสินคาไมฝา (Siding) ไดแก ไมฝา (Siding Board) ไมระแนง (Lath) และไมเชิงชาย (Eaves) ใน

ป 2549 : 2550 มีอัตราสวนขายตอยอดขายรวมเทากับ 14% : 14% ตามลําดับ 

 อุปกรณเสริมอื่นๆ (Accessories) ไดแก สีทาปูนทราย (Paint) แผนปดชายกันนก (Bird Guard) และแผน

สะทอนความรอน (Foil) เปนตน ในป 2549 : 2550 มีอัตราสวนขายตอยอดขายรวมเทากับ 2% : 2%  ตามลําดับ 

 
3.  การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 
3.1        ลักษณะผลิตภัณฑ 

บริษัทฯ ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑหลังคาและไมฝา อันไดแก กระเบื้องไฟเบอรซีเมนต กระเบื้องคอนกรีต ผลิต-
ภัณฑไมฝาสังเคราะห และอุปกรณที่เก่ียวกับการมุงหลังคา รวมทั้งการใหบริการเก่ียวกับการติดต้ังกระเบื้องหลังคา  
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1   กลุมกระเบ้ืองหลังคาไฟเบอรซีเมนต (Fiber Cement Tile)  
 กระเบ้ืองไฟเบอรซีเมนต ผลิตจากปูนซีเมนตปอรตแลนด ผสมกับแรใยหินและนํ้า ทนทานความรอนไดสูง ตัวแผน

กระเบื้องมีความบาง น้ําหนักเบา แตมีความแข็งแรง ราคาถูก และมีอายุการใชงานท่ียาวนานโดยเฉล่ียมากกวา 10 ป 
ประกอบกับโครงสรางบานของคนไทยสวนใหญทําจากวัสดุประเภทไม จึงเหมาะกับหลังคาท่ีมีน้ําหนักเบา อีกทั้ง วิธีการมุงไม
มีความยุงยากซับซอน หาซ้ือไดงาย ทําใหเปนที่นิยมใชกันแพรหลายมากท่ีสุดในหมูคนไทยมายาวนานกวา 40 ป  ผลิตภัณฑ
ในกลุมนี้ ประกอบดวย กลุมกระเบื้องลอนคู กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้องแผนเรียบ เปนตน 

2   กลุมกระเบ้ืองคอนกรีต (Concrete Tile) 
กระเบ้ืองคอนกรีต ผลิตจากปูนซีเมนตปอรตแลนด ทรายหยาบ สีฝุนและน้ํา โดยท่ัวไปมีความหนาและหนักกวา

กระเบื้องไฟเบอรซีเมนต  โครงสรางของบานจําเปนตองแข็งแรงกวา วิธีการมุงหลังคาตองการความชํานาญท่ีสูงกวา อยางไร  
ก็ดี ดวยความสวยงามท่ีเหนือกวา กระเบื้องคอนกรีตจึงไดรับความนิยมมากขึ้นเร่ือยๆ โดยเฉพาะโครงการบานจัดสรร สําหรับ
ผลิตภัณฑในกลุมนี้ประกอบดวย กระเบื้องคอนกรีตแบบลอนโคง (Gran Onda) และกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ (ADAMAS) 

3   กลุมผลิตภัณฑสินคาเจียระไน  (Jearanai Product)  
กระเบ้ืองหลังคาเจียระไน เปนกระเบื้องหลังคาแบบเรียบอีกประเภทหนึ่ง ผลิตจากปูนซีเมนตปอรตแลนด เย่ือ

กระดาษ และสวนผสมเสนใยธรรมชาติ ผลิตภัณฑดังกลาวเปนการพัฒนารูปแบบของหลังคา  เพื่อตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภครุนใหมที่ชอบใชหลังคาแบบเรียบ แตยังคงสะทอนความเปนไทย ในลักษณะของหลังคาแบบวาว ซึ่งสวนใหญจะ

ใชกับบานทรงไทย ปจจุบันมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการในใชงานที่หลากหลาย เชน การนําไปใชทดแทนไม อาทิ 

ไมบัว ไมระแนง ไมเชิงชาย เปนตน   
4   กลุมผลิตภัณฑสินคาไมฝา  (Siding) 
ไมฝา หรือ ไมสังเคราะหผลิตจากปูนซีเมนตปอรตแลนด เย่ือกระดาษ และสวนผสมเสนใยธรรมชาติ จึงมีอายุการใช

งานท่ียาวนาน ไมมีปญหาการผุพังหรือปลวกกัดกินเหมือนไมจริง แตมีลวดลายและความยืดหยุนสูงคลายกับไมจริง และเร่ิม

เปนท่ีแพรหลายในประเทศไทยเพียงไมก่ีป ปจจุบันมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการในใชงานที่หลากหลาย เชน การ

นําไปใชทดแทนไม อาทิ ไมระแนง ไมเชิงชาย และไมพื้น เปนตน 
5   กลุมผลิตภัณฑ แผนฝาและผนัง (Board) 
กลุมผลิตภัณฑแผนฝาและผนังเปนกลุมผลิตภัณฑใหมของบริษัทฯ ซึ่งพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด 

ผลิตจากปูนซีเมนตปอรตแลนด เย่ือกระดาษ และสวนผสมเสนใยธรรมชาติ ทําใหผลิตภัณฑดังกลาวมีความยืดหยุน ทนทาน 

สามารถใชงานไดทั้งภายนอก และภายใน  จึงทําใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดีกวาแผนเรียบที่ทํามา

จากสวนผสมของใยหินแบบเดิม ไดแก แผนฝา และแผนผนัง เปนตน   

ผลิตภัณฑอ่ืนๆ:  นอกจากผลิตภัณฑดังที่ไดกลาวขางตนแลว บริษัทฯ ยังเปนผูจําหนายอุปกรณประกอบหลังคา

หลากหลายชนิด ไดแก สีทาปูนทราย (Paint) แผนปดชายกันนก (Bird Guard) และแผนสะทอนความรอน (Foil) เปนตน 

 
3.2   การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.1   ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
สถานการณเศรษฐกิจในประเทศยังไดรับผลกระทบจากปจจัยลบดานราคานํ้ามันที่ปรับสูงเพิ่มขึ้นเปนประวัติการณ 

รวมทั้งปจจัยภายนอกประเทศโดยเฉพาะปญหา Sub Prime ในสหรัฐอเมริกา และการแข็งคาของเงินบาทตอเงินดอลลาร

สหรัฐฯ ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสถาบันการเงินในประเทศมีความเขมงวดกับการใหสินเช่ือในภาคที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น สงผลให

ภาคอสังหาริมทรัพยยังมีการชะลอตัว โดยเฉพาะอุปสงคตลาดโครงการบานจัดสรรยังมีการชะลอตัวตอเนื่องจากปกอน จึงมี
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ผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจกลุมผูผลิตกระเบื้องหลังคาและอุปกรณกอสรางตางๆ 
(ก)   ผูประกอบการในอุตสาหกรรม 
ผูประกอบการในอุสาหกรรมหลังคาและไมฝา  ยังมีการแขงขันในกลุมผูประกอบการรายใหญๆ ประกอบดวย กลุม

ปูนซิเมนตไทย กลุมมหพันธ กลุมกระเบื้องโอฬาร และกระเบื้องตราเพชร ทั้งนี้ ผูประกอบการแตละรายจะแขงขันในการพัฒนา

สินคาใหม เพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคที่มีความหลากหลาย  
(ข)   ภาวะการแขงขันตลาดในประเทศ 
กลุมสินคากระเบื้องไฟเบอรซีเมนต เนื่องจากเปนตลาดขนาดใหญและเปนสินคาที่มีราคาตํ่า ทําใหสินคายังเปนที่

นิยมใชกันอยางตอเนื่อง ดังนั้นผลกระทบเนื่องจากดานภาวะเศรษฐกิจของประเทศ สงผลกระทบตอตลาดนี้ไมมากนัก  

 กลุมสินคากระเบื้องคอนกรีต  และกระเบ้ืองหลังคาเจียระไน เปนสินคาที่พึ่งพิงโครงการบานจัดสรรเปนสวนใหญ 

จากสถานการณดังกลาว สงผลกระทบโดยตรงตออุปสงคของตลาดโครงการบานจัดสรรมีการชะลอตัวอยางตอเนื่อง ขณะท่ี

ผูผลิตมีอัตราการผลิตสวนเกิน สงผลทําใหการแขงขันดานราคามีความรุนแรง  

กลุมสินคาไมฝาสังเคราะห ตลาดยังคงมีทิศทางเติบโตอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ผูผลิตไดพัฒนารูปแบบการใชงานท่ี

หลากหลาย เพื่อที่จะทดแทนไมจริงซ่ึงมีราคาสูงและหายาก การพัฒนาดังกลาวสงผลใหตลาดมีขนาดใหญขึ้น นอกจากนี้

ผูผลิตมีการวางสินคา ณ จุดขายของตัวแทนจําหนายเพิ่มขึ้นทําใหผูบริโภคเขาถึงสินคาไดงายและสะดวกขึ้น 

สําหรบัสวนแบงทางการตลาดในป 2549 มีรายละเอียดดังนี้ 

ผูประกอบการ   (หนวย : ลานบาท) ยอดขาย ป2549 สัดสวนยอดขาย 

1. กลุมปูนซิเมนตไทย  10,075.60 51.68% 
2. กลุมมหพันธ 4,370.34 22.42% 
3. กระเบื้องตราเพชร 2,390.11 12.26% 
4. กลุมกฤษณ 1,854.82 9.51% 
5. กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย 553.57 2.84% 
6. ศรีกรุงธนบุรี 251.58 1.29% 
รวม 19,496.02 100.00% 

 ที่มา :  กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย 

สําหรับมูลคานําเขาของกระเบื้องหลังคาจากตางประเทศ พบวาในป 2550 มีมูลคาการนําเขากระเบื้องคิดเปนมูลคา 

381.33 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 5.71% จากป 2549  
(ค)   ภาวะการแขงขันตลาดตางประเทศ 
การสงออกกระเบื้องหลังคาของไทยไปยังตลาดตางประเทศโดยในป 2550 การสงออกกระเบื้องหลังคาคิดเปนมูลคา 

571.74 ลานบาท ซึ่งลดลง 0.49% จากป 2549 

  มูลคาการสงออกกระเบ้ืองมุงหลังคา 
รายการสินคา(หนวย : ลานบาท) ป 2550 ป 2549 ป 2548 

กระเบื้องไฟเบอรซีเมนต 407.58 452.04 308.66 
กระเบื้องคอนกรีต 164.16 122.53 123.53 
รวมมูลคาสงออก 571.74 574.57 432.19 
อัตราการขยายตัว (%) -0.49% 32.95% 17.32% 

 ที่มา: กรมศุลกากร 
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การสงออกโดยผูผลิตภายในประเทศไทย สวนใหญเปนการสงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน ไดแก ลาว กัมพูชา 

มาเลเซียและพมา เนื่องจากเปนสินคาที่มีน้ําหนักมากและแตกเสียหายงาย และมีคาขนสงสูงเม่ือเทียบกับมูลคาสินคา จึงมี

ขอจํากัดในการขนสงระยะทางไกล  

ประเทศคูคา 

มูลคาการสงออก (หนวย:ลานบาท) กระเบื้องไฟเบอรซีเมนต สัดสวน กระเบื้องคอนกรีต สัดสวน 

ลาว 240.53 59.02% 40.71 24.80% 

กัมพูชา 147.69 36.24% 75.93 46.26% 

มาเลเซีย 4.83 1.19% 0.46 0.28% 

พมา 4.00 0.98% 17.53 10.68% 

อื่นๆ 10.52 2.58% 29.53 17.99% 
รวม 407.58 100.00% 164.16 100.00% 

ที่มา: กรมศุลกากร 

 (ง)   แนวโนมการแขงขันในอนาคต 
อุตสาหกรรมตลาดกระเบื้องหลังคาและผลิตภัณฑไมสังเคราะห ผูผลิตสวนใหญยังคงเนนตลาดภายในประเทศเปน

สําคัญ แมวาตลาดสงออกไปยังประเทศเพื่อนบานจะมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น แตก็คงเปนสัดสวนที่นอยเม่ือเทียบกับมูลคาตลาด

โดยรวม จึงทําใหการแขงขันตลาดในประเทศยังมีความรุนแรง มีการพัฒนาและการนําผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาด ทั้งรูปแบบ

และเฉดสี  เพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายและมุงเนนความโดดเดนเฉพาะตัวสินคาเพิ่มขึ้น  

สินคากระเบื้องไฟเบอรซีเมนต อุปสงครวมตลาดในประเทศสวนใหญยังคงใหความสําคัญ เนื่องจากความคุนเคยที่มี

อยูในตลาดมายาวนานกวา 40 ป ราคาถูกเม่ือเปรียบเทียบกับสินคาทดแทนอื่น คุณสมบัติเฉพาะท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน 

ปองกันความรอน และนํ้าหนักเบา อยางไรก็ตาม การเขามาของสินคาทดแทนท่ีมีความหลากหลายประกอบกับการเปล่ียน 

แปลงพฤติกรรมผูบริโภค สงผลใหตลาดนี้มีการขยายตัวในอัตราท่ีไมสูงมากนัก  

สินคากระเบื้องหลังคาคอนกรีต ไดรับผลกระทบโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว ถึงแมวาพฤติกรรมผูบริโภค

จะหันมานิยมใชกระเบ้ืองคอนกรีตเพิ่มขึ้น ขณะท่ีผูผลิตมีอัตราการผลิตสวนเกิน การเพิ่มกําลังการผลิตจึงสงผลทําใหการแขง 

ขันดานราคามีความรุนแรงอยางตอเนื่อง  

ผลิตภัณฑไมฝาสังเคราะหมีแนวโนมที่จะเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากเปนผลิตภัณฑใหมที่ไดรับการตอบรับจากตลาดเปน

อยางดีโดยเฉพาะมีรูปลักษณและคุณสมบัติเสมือนไมจริง แตมีความแข็งแรง ทนทาน และราคาตํ่ากวาไมจริง ผูผลิตหลาย

รายไดเพิ่มความหลากหลายของการใชงาน มีการพัฒนาเปนไมระแนง ไมบัว ไมเชิงชาย ไมพื้น และแผนผนังที่สามารถนําไป

ตกแตงทั้งภายในและภายนอกอาคาร ดวยเทคโนโลยีการผลิตไดพัฒนาเปนสินคาที่ไมมีใยหิน  
 

3.2.2 ลักษณะลูกคา กลุมลูกคาเปาหมาย และชองทางการจําหนาย 
บริษัทฯ มีการจําหนายสินคาทั้งตลาดในประเทศและในตางประเทศ โดยสัดสวนรายไดจากการขายสินคามีดังนี้  
รายไดจากการขายสินคา 

(หนวย:ลานบาท) ป 2550 สัดสวน ป 2549 สัดสวน ป 2548 สัดสวน 

ในประเทศ 2,282   90.54% 2,155   92.56% 1,903   95.11% 

ตางประเทศ    238   9.46%    173     7.44%      98     4.89% 

รวม 2,520 100.00% 2,328 100.00% 2,001 100.00% 
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                บริษัทฯ มีตัวแทนจําหนายมากกวา 600 รายทั่วประเทศ และมีการจัดแบงระดับของตัวแทนจําหนาย ออกเปนกลุม

ตัวแทนคาสงรายใหญ ตัวแทนขนาดกลาง และตัวแทนทั่วไป สําหรับกลุมตัวแทนคาสงรายใหญจัดเปนลูกคาที่มีความสัมพันธ

อันดีกับบริษัทฯ มายาวนาน ลูกคาในกลุมนี้จะซ้ือสินคาทุกผลิตภัณฑ เพื่อนําไปจําหนายใหแกลูกคารายยอยตอไป  

สําหรับกลุมลูกคาโครงการ บริษัทฯ ไดใหความสําคัญไดจัดต้ังหนวยงานขายโครงการขึ้น เพื่อนําเสนอสินคาของ

บริษัทฯ ใหกับงานโครงการตางๆ ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลและใชชองทางในการผลักดันสินคาใหมของบริษัทฯ เขาสูตลาด  

สําหรับตลาดตางประเทศ ปจจุบันบริษัทฯ มีการจําหนายสินคาใหลูกคาในประเทศเพื่อนบาน ไดแก ลาว กัมพูชา 

พมา และไตหวัน แนวโนมการสงออกยังมีทิศทางท่ีเพิ่มขึ้นโดยบริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากการสงออกเพิ่มจาก 7.44% ในป 

2549 เปน 9.46% ในป 2550 โดยการพัฒนาตลาดตางประเทศในป 2551 ยังมุงเนนการขยายตลาดสงออกไปยังประเทศ

ออสเตรเลีย อินเดีย และประเทศในตะวันออกกลาง โดยเนนการสงออกในสินคากลุมเจียระไน อดามัส และไมฝา เปนตน  
 

3.2.3   กลยุทธในการแขงขัน   

บริษัทฯ ไดกําหนดใหสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม  ซึ่งไดประกาศไวใน เว็บไซตของบริษัทฯ 

ดังตอไปนี้ 

 วิสัยทัศน  “เปนทางเลือกที่ดีกวาของลูกคา” 

 พันธกิจ  “เราอยูในธุรกิจของการผลิต การจัดจําหนาย รวมถึงการใหบริการเก่ียวกับ กระเบื้องหลังคา ผนัง และ

อุปกรณประกอบ เราเช่ือวาความสามารถในการตอบสนองความตองการ และความคาดหวังของลูกคา พนักงาน 

สังคม และผูถือหุนของเรา เปนพื้นฐานตอความสําเร็จของพันธกิจของเรา” 

 สําหรับลูกคาของเรา เราจะสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและการออกแบบท่ีแตกตางอยางมีคุณคา ในราคาที่

แขงขันได โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนใหบริการที่เปนเลิศกับลูกคา ดวยชองทางจัด

จําหนายที่แข็งแกรง และระบบการบริหารที่มีความสามารถของเรา 

 สําหรับพนักงานของเรา เราจะสรางและสงเสริมสภาพแวดลอมแหงการเรียนรู ความกาวหนา และความเปนอยู

ที่ดีของพนักงาน เพื่อใหพนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพ ไดอยางเต็มความสามารถ 

 สําหรับสังคมของเรา เราจะใหการสนับสนุนชวยเหลือสังคมที่เราอยูและเปนบริษัทที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 สําหรับผูถือหุนของเรา เราจะสรางผลตอบแทนดานการเงินที่เติบโตอยางตอเนื่องและม่ันคง 

คานิยมองคกร “เราจะขยัน ต้ังใจทํางาน ทํางานเปนทีม ซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม และโปรงใส เรียนรู แบงปน 

ปรับปรุงอยางตอเนื่อง มุงม่ันสูเปาหมายขององคกร มุงม่ันทํางานใหสําเร็จ และมุงสูความเปนเลิศ และมีใจบริการ

ลูกคา ทั้งภายใน และภายนอกองคกร” 

กลยุทธในการแขงขัน บริษัทฯ ไดกําหนดดังนี้ 

 (ก)   การบริการที่เปนที่พึงพอใจแกลูกคาทุกกลุม 
 บริษัทฯ จัดใหมีทีมงานขายและการตลาดเพื่อการพัฒนาและอบรมใหกับบุคลากรของลูกคา เชน การจัดอบรมชาง

ประจํารานคา การพัฒนาพนักงานขายหนาราน รวมทั้งผูบริหารรานคาตัวแทนจําหนายอยางตอเนื่อง มีการจัดทําแบบสอบ 

ถามความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการบริการของบริษัทฯ โดยมีการสํารวจ 1-2 คร้ังตอป เพื่อนํามาปรับปรุงการบริการใหดี

ย่ิงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ไดนําระบบ Call Center เขามาใชในการบริการใหขอมูลขาวสารท่ีรวดเร็วทันตอเหตุการณ 
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 (ข)   การบริการขนสงสินคาใหตรงตอเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 
บริษัทฯ มุงม่ันที่จะรักษามาตรฐานการบริการสงมอบสินคาใหตรงเวลาอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามนโยบายการ

สงมอบสินคาใหถึงมือลูกคาภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาท่ีไดรับคําส่ังซื้อ บริษัทฯ ไดปรับปรุงระบบการจัดสงสินคาทั้งระบบ

ใหมีความเชื่อมโยงกัน ต้ังแตการผลิต การเก็บสินคา การรับคําส่ังซื้อ การขนยายสินคาจากคลังสินคาขึ้นรถบรรทุก รวมถึงการ

บริการหลังการขาย มีการเย่ียมลูกคาในเร่ืองโลจิสติก เพื่อแนะนําการกองเก็บสินคาที่มีประสิทธิภาพ 
(ค)   การพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาดอยางตอเนื่อง  

 บริษัทฯ มีนโยบายใหความสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาด เพื่อตอบสนอง

ผูบริโภคที่มีความตองการท่ีหลากหลาย  ไมวาจะเปนกระเบื้องหลังคา ไมฝา แผนผนัง หรืออุปกรณติดต้ังตางๆ รวมทั้งการ

บริการเหมามุง โดยทีมงานที่มีประสบการณ และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อรองรับการแขงขันในอนาคต 
(ง)   การรักษาระดับราคาของสินคาใหอยูในฐานะที่แขงขันได 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาสินคาและคาบริการที่ทัดเทียมกับคูแขงในตลาด โดยมุงเนนคุณภาพบนความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ การใหบริการเพื่อสรางความแตกตางที่ดีกวา การกําหนดราคาท่ีเปนธรรม การใหสวนลดที่เหมาะ 

สมกับคูคาเพื่อเปาหมายที่แขงขันไดและรักษาอัตรากําไรที่ยอมรับได  
 (จ)   การพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย 
 บริษัทฯ มีตัวแทนจําหนายมากกวา 600 รายทั่วประเทศ ซึ่งมีความเขมแข็งและเปนกําลังสําคัญในการผลักดันสินคา

ของบริษัทฯ ดังนั้นการพัฒนาตัวแทนจําหนายใหมีความรูในดานตางๆ ที่เหมาะสม และสอดคลองกับรูปแบบการทําการคาใน

แตละกลุมรานคา จึงเปนนโยบายที่บริษัทฯ ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการจัดอบรมสัมมนาใหความรูในดานตางๆ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน   

การเพิ่มชองทางการจัดจําหนายไปยังกลุมโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทฯ มีการแนะนําผลิตภัณฑใหกับกลุม

บริษัทสถาปนิกและเจาของโครงการ โดยบริษัทฯ ไดรวมเปดมุมมองใหมใหวงการสถาปตยกรรมไทยคร้ังแรกของ 10 สถาปนิก

ชั้นนําระดับแนวหนาของเมืองไทยจากหลากหลายสาขา ที่รวมตัวกันเพื่อสรางสรรคผลงาน 10 สถาปตยกรรมรวมสมัย โดยใช

กระเบ้ืองหลังคาเจียระไนเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบ เพื่อจุดประกายแนวทางและประสานตอความคิดในการสราง 

สรรคสถาปตยกรรมไทยท่ีมีเอกลักษณใหกับสถาปนิกรุนใหมตอไป รวมท้ังการขยายชองทางการจัดจําหนายตลาดตางประเทศ 

ไปยังออสเตรเลีย อินเดีย และประเทศในตะวันออกกลาง 
(ฉ)   การปรับปรุงพัฒนาองคกร  
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาองคกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการสรางมาตรฐานการ

บริการที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล บริษัทฯ จึงไดนําระบบการจัดการทรัพยากรในองคกร โดยการปรับระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศท้ังหมดสู  Enterprise Resources Planning (ERP) โดยเลือกใชระบบซอฟแวร (Software) ของ SAP รุน ECC6 

เขามาใชแทนระบบเดิม ที่สามารถรองรับความตองการของบริษัทฯ ไดในปจจุบันและอนาคต โดยมีฟงชั่นการทํางานใหมๆ ทํา

ใหการพัฒนาสามารถตอยอดที่ตอเนื่อง มีการจัดเก็บขอมูลแบบ Real Time และเช่ือมโยงทั้งองคกร เพื่อการตัดสินใจในการ

บริหารจัดการที่รวดเร็วและแมนยํามากขึ้น โดยระบบใหมเร่ิมดําเนินการในวันที่ 2 มกราคม 2551 
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3.3   การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.3.1   การผลิต 
 บริษัทฯ ใชนโยบายการผลิตเต็มกําลังการผลิต เพื่อรักษาระดับการผลิตใหสมํ่าเสมอตลอดทั้งป รวมทั้งเพื่อทําใหเกิด

ตนทุนการผลิตลดลง และเพิ่มสตอกสําหรับขายในชวงที่มียอดขายสูงกวากําลังการผลิตที่มีอยู โดยในป 2549 ใชอัตรากําลัง

การผลิตโดยรวม 92% แตในป 2550 เร่ิมการผลิตในสายการผลิตใหม NT-8 ซึ่งยังใชไมเต็มกําลังการผลิต จึงทําใหอัตรากําลัง

การผลิตโดยรวมในป 2550 อยูที่ 90% 
3.3.2   การจัดหาวัตถุดิบ 

 วัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตมีการจัดซื้อมาจากทั้งในประเทศและตางประเทศดังนี้ 
(ก)   ในประเทศ  
เปนวัตถุดิบที่มีจากแหลงผลิตภายในประเทศ เชน ปูนซีเมนตปอรตแลนด ทราย สีชนิดตางๆ เย่ือกระดาษ และวัตถุ 

ดิบอื่นๆ โดยมีสัดสวนการใชวัตถุดิบภายในประเทศลดลงจาก 61.87% ในป 2549  มาเปน 60.68%  ของวัตถุดิบที่ใชทั้งหมด

ในป 2550 เนื่องจากสัดสวนการผลิตกระเบื้องคอนกรีตลดลง 
 
(ข)   ตางประเทศ  
เปนวัตถุดิบที่มีแหลงผลิตภายนอกประเทศ เชน ใยหิน ใยสังเคราะห และเย่ือกระดาษ เปนตน โดยมีสัดสวนการใช

วัตถุดิบจากตางประเทศเพิ่มขึ้นจาก 38.13% ในป 2549 มาเปน 39.32% ของวัตถุดิบที่ใชทั้งหมด ในป 2550 เนื่องจากราคา

และสัดสวนการใชเย่ือกระดาษตางประเทศเพิ่มสูงขึ้น  
3.3.3   สภาพปญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ 

บริษัทฯ ไมเคยประสบปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชในการผลิต เนื่องจากบริษัทฯ มีบริหารจัดการและมีการวาง 

แผนในการส่ังซื้อเปนอยางดี รวมทั้งมีการส่ังซื้อจากคูคาหลายรายของแตละประเภท  

ทั้งนี้บริษัทฯ มีวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนอยางเพียงพอ และมีความสัมพันธอันดีกับคูคาอยางยาวนานทําใหบริษัทฯ ได 

รับความเชื่อถือจากคูคาเปนอยางดี  
3.3.4   ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด โดยกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ตลอดระยะ 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ ปฏิบัติ

ตามขอกําหนดของทุกหนวยงาน ไมมีประวัติการกระทําผิดอันจะทําใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

 สําหรับการใชใยหิน บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับ

ภาวะแวดลอม ซึ่งกําหนดความเขมขนของใยหินในบรรยากาศของการทํางานโดยเฉล่ียไมเกินกวา 5 เสนใย / อากาศ 1 ลูกบาศก

เซนติเมตร และประกาศแนบทายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ซึ่งกําหนดความเขมขนของใยหินในบรรยากาศ

ของการทํางานโดยเฉล่ียไมเกินกวา 2 เสนใย / อากาศ 1 ลูกบาศกเซนติเมตร 


