
บทที่ 4 
ขอมูลท่ัวไปของบรษิัท จอรจ เจนเซน (ประเทศไทย) จํากัด 

 
ความเปนมาของบริษัท จอรจ เจนเซน (ประเทศไทย) จํากัด 
 
 บริษัท จอรจ เจนเซน (ประเทศไทย) จํากัด เดิมชื่อบริษัท รอยัล สแกนดิเนเวีย (ประเทศ 
ไทย) จํากัด ไดทําการจดทะเบียนบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ 2541 ภายใตการควบคุมการ 
ดําเนินงานของผูบริหารจากประเทศเดนมารก ตอมาไดยายสถานประกอบการใหม  และกอสราง
โรงงานใหม ในที่ดินที่ซ้ืออยูบนเนื้อที่ 9ไร 2 งาน 24 ตารางวา พรอมทั้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท 
จากเดิมมาเปนบริษัท จอรจ เจนเซน (ประเทศไทย) จํากัด  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547  
 
ขอมูลท่ัวไป 
 

ประเภทธุรกิจ    
 เปนโรงงานผลิตสินคาประเภทเครื่องประดับทองและเงินสงออก โดยเริ่มทําการผลิตครั้ง 
แรกในป 2542 ภายใตการสงเสริมของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงประเทศไทย มีชางฝมือ
ชาวไทย ซ่ึงมาจากคนในทองถ่ินที่เปนแรงงานฝมือ ปจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานกวา 400 คน รวม 
ทั้งผูเชี่ยวชาญชาวเดนมารกจํานวน 5 คน (ขอมูลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550) คาดวาจะขยายการ
ผลิตอีกในอนาคตรวมทั้งเครื่องจักรและกระบวนการผลิต ซ่ึงทางบริษัทใหญในประเทศเดนมารก 
ไดยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย เนื่องจากคาจางแรงงานไทยที่ต่ํากวา และทักษะในงานฝมือมี 
ความทัดเทียมกัน 

ผูเปนเจาของ 
 หุนทุนของกิจการ เปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานใหญ คือ บริษัท Georg Jensen A/S ใน
ประเทศเดนมารกรอยละ 93 และผูถือหุนชาวเดนมารกจํานวน 6 ทาน รวมอีกรอยละ 7 ปจจบุนัมหีุน
ทั้งหมดเปนจํานวน 500,000 หุน ทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท 

การจัดจําหนาย    
 กิจการมีการผลิตและจําหนายสินคาทั้งหมดกลับไปยังสํานักงานใหญ โดยการสงออกคือ 
บริษัท จอรจ เจนเซน จํากัดในประเทศเดนมารก และผลิตภัณฑเหลานี้จะถูกจัดจําหนายตอไปยัง
ประเทศตางๆ ในทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย ภายใตช่ือทางการคาวา “Georg Jensen” และมี    
เว็บไซดคือ www.georgjensen.com 
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ผูจัดจําหนาย 
 กิจการมีผูจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงสั่งซื้อสินคามาเพื่อทําการผลิตตาม
คําสั่งจากสํานักงานใหญประกอบดวย วัตถุดิบ และวัสดุจําเปนที่ใชในการผลิต เครื่องจักร เครื่องมือ
และอุปกรณตางๆ โดยวัสดุจําเปนที่มีลักษณะเฉพาะ เชน วัตถุดิบกึ่งสําเร็จรูป ช้ินสวนประกอบ
สินคาสําเร็จรูป และวัสดุจําเปนพิเศษรวมทั้งเครื่องจักร โดยสวนใหญกิจการจะทําการสั่งซื้อจาก     
ผูจําหนายในประเทศเดนมารก 

ผลิตภณัฑ 
 ผลิตภัณฑหลักของกิจการเปนสินคาประเภทเครื่องประดับ โดยมีวัตถุดิบเงินและทองเปน
วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต ซ่ึงการออกแบบผลิตภัณฑถูกกําหนดจากสํานักงานใหญในประเทศ
เดนมารก  

สัดสวนวัตถดุบิของผลิตภณัฑ 
 - เงิน (Silver Jewelry) รอยละ 87.0 
 - ทอง (Gold Jewelry) รอยละ 2.5 
 - เพชร (Diamond) รอยละ 0.5 
 
การจัดองคกรและโครงสรางการจัดองคกร 
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ลักษณะการดําเนินงาน 
 

จากแผนภาพที่ 2  สามารถอธิบายการจัดโครงสรางขององคกร โดยกิจการมีผูบริหารไดแก 
กรรมการใหญ  ผูจัดการทั่วไป  และมีผูจัดการแผนกตางๆ ดังนี้ 

1. แผนกบริหารควบคุมดูแลโดยผูจัดการฝายบุคคลและบริหารรับผิดชอบในดานตางๆ  คือ 
1.1 งานบริหารบุคคล 
1.2 งานสวัสดิการ 
1.3 งานอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน 
1.4 งานสื่อสารและแปลภาษาระหวางพนักงานกับผูเชี่ยวชาญชาวเดนมารก 
1.5 งานจัดซื้อของฝายบริหาร 
1.6 งานบริหารทั่วไป 

2. แผนกบัญชีการเงินควบคุมดูแลโดยผูจัดการฝายบัญชีรับผิดชอบในดานตางๆ คือ 
 2.1 คลังสินคา 
 2.2 บัญชีการเงิน 
 2.3 บัญชีตนทุน 
 2.4 เงินเดือน 
 2.5 งานดานอิเล็กทรอนิค 

3. แผนกวางแผนการผลิตควบคุมดูแลโดยผูจัดการฝายวางแผนการผลิตรับผิดชอบในดาน
ตางๆ  คือ 
 3.1 การวางแผนการผลิต 
 3.2 การสงเสรมิการสงออก (BOI) 
 3.3 การจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต 
 3.4 การนําเขาและสงออก 

4. แผนกการผลิตควบคุมดูแลโดยผูจัดการฝายโรงงานรับผิดชอบในดานตางๆ คือ 
 4.1 ผูเชี่ยวชาญชาวเดนมารก – ดูแลดานการผลิต 
 4.2 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ 
 4.3 งานชางและบํารุงรักษา 
 4.4 แผนกแตงชิ้นงาน (Goldsmith) 
 4.5 แผนกฝง (Setting) 
 4.6 แผนกชุบ (Plating) 
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 4.7 แผนกปม (Pressing) 
 4.8 แผนกงานเครื่องใชบนโตะอาหาร (Cutlery) 
 4.9 แผนกหลอ (Casting) 
 4.10 แผนกเคลือบสี (Enamel) 
 4.11 แผนกตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) 
 4.12 แผนกบรรจุหีบหอ (Packing) 
 

กระบวนการผลิต 
 ขั้นตอนในการผลิตเครื่องประดับมีหลายขั้นตอน ซ่ึงขั้นตอนตางๆ มีการแบงแยกเปน 
แผนกตามกระบวนการผลิต โดยเริ่มตนที่กระบวนการหลอ (Casting) และการปม (Pressing) จาก 
วัตถุดิบอันไดแก เม็ดเงินรอยละ 93.5 หรือทองคํา สําหรับงานหลอ และแผนเงินสําหรับงานปม 
เพื่อใหออกมาเปนชิ้นงานตามที่ออกแบบ โดยทั้งสองขั้นตอนจะไดช้ินงานกึ่งสําเร็จรูป (Semi-
Material) ที่ตองการ พรอมกับมีการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานกึ่งสําเร็จรูปจากผูเชี่ยวชาญหรือ
หัวหนาผูควบคุมงาน จากนั้นจะสงไปยังแผนกแตงชิ้นงานกึ่งสําเร็จรูป (Goldsmith) เพื่อใหไดตาม
รูปแบบที่ตองการ โดยการตัดแตง การขัด หรือการฝงพลอย (Setting) แลวสงตอไปยังแผนกเคลือบ
สี (Enamel) และแผนกชุบ (Plating) เพื่อใหไดสินคามีคุณภาพและสวยงามยิ่งขึ้น เมื่อผลิตเสร็จแลว
จะนําชิ้นงานดังกลาวสงไปยังแผนกตรวจสอบคุณภาพ (Quantity Control) เพื่อใหไดสินคาตรงตาม 
มาตรฐานที่กําหนดไวกอนจําหนวยสงไปสํานักงานใหญ  ดังภาพที่ 3 
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 ภาพที่  3  ผังกระบวนการผลติ 
 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณเชงิลึก 
 

จากการสอบถามโดยใชแบบสอบถามสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามเปนชาย 1 ราย หญิง 6 
ราย มีอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 4 รายและอายุระหวาง 30 – 40 ป จํานวน 3 ราย สวนระดับการศึกษา
ปริญญาตรีจํานวน 6 ราย และปริญญาโทจํานวน 1 ราย โดยมีตําแหนงหนาที่รับผิดชอบในบริษัทดังนี้ 

ผูจัดการแผนกบัญชี 1   ราย 
พนักงานบัญช ี 3 ราย 
พนักงานฝายวางแผนการผลิต 2 ราย 
พนักงานคลังสินคา 1 ราย 

ในแตละรายมีระยะเวลาทํางานในบริษัท จอรจ เจนเซน (ประเทศไทย) จํากัด ระหวาง 4-6 ป จํานวน 
4 ราย และมากกวา 6 ป จํานวน 3 ราย 
 ความรับผิดชอบในการควบคุมภายในของผูตอบแบบสอบถามสําหรับวงจรรายการคามีดังนี้  

1. วงจรรายได มีผูจัดการแผนกบัญชี 1 ราย พนักงานบัญชี 2 ราย รวม 3 ราย 
2. วงจรรายจาย มีผูจัดการแผนกบัญชี 1 ราย พนักงานบัญชี 2 ราย และพนักงาน

คลังสินคา 1 ราย รวม 4 ราย 
3. วงจรการผลิต มีผูจัดการแผนกบัญชี 1 ราย พนักงานบัญชี 1 ราย พนักงานฝายวาง

แผนการผลิต 2 ราย และพนักงานคลังสินคา 1 ราย รวม 5 ราย 
4. วงจรบัญชีแยกประเภท มีผูจัดการแผนกบัญชี 1 ราย พนักงานบัญชี 1 ราย รวม 2 ราย 


