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“ดิ สมิธ ฟู้ด”  
ป้อนผลิตวัตถุดิบ โรงงานปรุงรสอาหารไทย

อุ ตสาหกรรมอาหารไทยถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อ

เนื่อง หลังจากประชากรทั่วโลกมีความต้องการในสัดส่วนที่เพิ่มมา

ตลอด ท�าให้ผูป้ระกอบการจ�าเป็นต้องมกีารปรับรปูแบบในการท�าธรุกจิ

เพือ่รองรบัการแข่งขนัทีส่งูขึน้ในอนาคต  โดยเฉพาะบรรดาธรุกจิเอสเอม็อขีอง

ไทยต่างปรับตัวในการผลิตสินค้าและคุณภาพสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า                 

 “บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด” ผู้ผลิตเครื่องปรุงอาหาร   

ถอืเป็นหน่ึงในธรุกจิไทยท่ีค่อนข้างประสบความส�าเรจ็ในการผลติวตัถดุบิเพือ่

ป้อนให้โรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงธุรกิจอาหารทั้งในและต่างประเทศ

 “คณุเออร์วนิ เดอ  สมทิ” และ “คณุวชิาดา เดอ สมทิ” ในฐานะกรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เล่าความเป็นความเป็น

มาของกิจการกว่าจะมาเป็นผู้ส่งออกเครื่องปรุงรสต่างๆ ว่า บริษัทเริ่มด�าเนิน

การในปี  2002 หรือปี 2545  มีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์   เน้นสไตส์

ส่งวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมให้ไปแปรรูปเอาเองเพราะโรงงานต่างๆ

ต้องใช้วัตถุดิบจากเราแล้วไปแปรรูปอีกทีหนึ่ง

 โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะเป็นโรงงานอุสาหกรรมและกลุ่มโรงแรม

ภัตตาคารเป็นส่วนใหญ่  ส�าหรับจุดเร่ิมต้นของการท�าธุรกิจนั้นต้องนับย้อน

หลังไปเมื่อประมาณ 10 ปีก่อนประเทศไทย มีปัญหาการส่งสินค้าทางภาคอุ

สาหกรรมการเกษตร  เพราะเมื่อก่อนผู้ประกอบการไม่มีความเชี่ยวชาญการ

ใช้ความรู้หรือวิธีการท�าสินค้าเกษตรที่ปลอดสารพิษ  แต่ประเทศไทยมีแหล่ง

ทรัพยากรจ�านวนมาก  สุดท้ายก็เริ่มต้นธุรกิจโดยมีการสร้างโรงงานที่จังหวัด

นครสวรรค์เมือ่ประมาณ 12 ปีก่อน และ รอบๆโรงงานมกีารท�าไร่พรกิประมาณ 

100 ไร่หลังจากนั้นก็มีการขยายพื้นที่ท�าไร่อย่างต่อเนื่อง

 ทั้งนี้ “คุณเออร์วิน เดอ สมิท” ได้น�าผู้เชี่ยวชาญจากเนเธอแลนด์

มาให้ความรู้ในการปลูกพริก รวมถึงการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และ

ปลูกยังไงให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ซึ่งการบริหารจัดการด้านต่างๆ ถือ

เป็นต้นแบบท�าให้บริษัทเป็นที่รู ้จักในกลุ ่มประเทศยุโรป สุดท้าย                                                                                                    

“บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นนอลจ�ากัด” ถือเป็นบริษัทไทยรายแรกที่ส่ง

สินค้าที่เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุสาหกรรมในยุโรป เพราะว่าทุกอย่างผ่าน

มาตรฐานหมด เนือ่งจากบรษิทัมมีาตรการในการตรวจสนิค้าร่วมกบัห้องแลป็

แห่งประเทศไทยด้วย

มาตรฐานโลกเครือ่งปรงุ

เออร์วิน เดอ สมิท (ขวา)

วิชาดา เดอ สมิท (ซ้าย)
กรรมการผู้จัดการ
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 ส่วนแนวทางในการควบคมุการผลตินัน้โรงงาน ด ิสมธิ ฟูด้ฯ  จะ

ให้ความส�าคัญกับการดูแลมาตรฐานอย่างมากและในอนาคตก�าลัง

พฒันาระบบรองรบักบัระบบมาตรฐานของโรงงานอสุาหกรรมส่วนใหญ่  

เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าทั่วโลกทั้งยุโรปและเอเชีย

 คุณเออร์วนิและคณุวชิาดา  ระบวุ่า จดุเด่นหรอืจดุแข็งของบรษิทั

นัน้มาจากเร่ืองของการตรงต่อเวลาและมาตรฐานสนิค้าอยูใ่นระดบัสงู 

ถกูหลกัของการท�าโรงงานอตุสาหกรรมอาหารทกุอย่าง  โดยลกูค้าส่วน

ใหญ่เป็นโรงงานอาหารซึง่โรงงานอาหารทัว่ประเทศ 70% เป็นลูกค้าของ 

“ดิ สมิธ ฟู้ดฯ “ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่ผลิต ซอส เครื่องปรุงรส หรือผลิต

อะไรก็ตามที่มีการใช้พริกและกระเทียมไปเป็นส่วนประกอบ

 ส�าหรบัแผนการตลาดของบรษิทันัน้ต้องยอมรบัว่าธรุกจิอาหาร

จะไม่มีค�าว่าร่วงหรือล่มแม้ว่าเศรษฐกิจจะตกต�่าเพราะคนจะไม่หยุด

กิน ต่างกับสินค้าประเภทฟุ่มเฟือย และที่ส�าคัญอาหารไทยมีชื่อเสียง

ในระดับโลก  ยิ่งในช่วงปัจจุบันเครื่องปรุงรสขายดิบขายดีโดยทุกบ้าน

จะต้องมีน�้าจิ้มไก่ ทุกบ้านจะต้องมีซอสพริก

 อย่างไรก็ตามปัญหาหนึ่งที่จะท�าให้นักธุรกิจเขาค่อนข้างจะ

ล�าบากก็คือในเรื่องของค่าเงิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันเพื่อไม่

ให้เกิดความผันผวนมากนัก เนื่องจากที่ผ่านมาลูกค้าเริ่มคิดว่าจะซื้อ

สินค้าจากเมืองไทยหรือไม่  ซึ่งหากสถานการณ์ค่าเงินผันผวนหรือ

แข็งค่ามากๆ ในอนาคตบริษัทอาจพิจารณาที่จะมีการตั้งโรงงานแห่ง

ที่ 2 ซึ่งอาจจะเป็นในประเทศเวียดนาม หรือ ประเทศจีน เพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงเป็นการขยายกิจการด้วย

 นอกจากนี้ผลของการจัดงาน แสดงสินค้าอาหาร  56  ไทยเฟค 

เวิล์ด ออฟ ฟู้ด เอเชีย ถือว่าเป็นการวางแผนการตลาดได้ดีเช่นกัน 

เพราะ การจดังานไทยเฟคท�าให้บรษิทัได้มโีอกาสได้พบปะลกูค้า มาก

ขึน้  แม้ว่าจะมกีารท�างานและตดิต่อกนัทัง้ปี แต่ไม่ค่อยจะมเีวลามาเจอ

หรือคุยกันเลย เพราะมัวแต่ท�างานตามค�าสั่งซื้อ (ออเดอร์) ของลูกค้า  

ซึ่งงานนี้ถือเป็นงานแรกที่ได้พบกับระดับผู้บริหารที่เป็นลูกค้าตามบูธ

ต่างๆ  พร้อมทั้งมีการหารือเกี่ยวกับแผนงานปีต่อไปทั้งการผลิตสินค้า

และทิศทางการสั่งออเดอร์จะมากน้อยแค่ไหน

 ขณะเดียวกันบริษัทยังสามารถที่จะหาลูกค้าใหม่ๆ ในงานได้

เพิ่มเติมอีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นกลุ่ม

ที่มีก�าลังซื้อสูง รวมถึงลูกค้าในประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่พัฒนา

เร็วมาก ที่ส�าคัญประเทศจีนมีก�าลังซื้อสูง ไม่ซีเรียสในการซื้อสินค้า

 ท้ังนีย้อมรบัผลจากออเดอร์ท่ีมปีรมิาณสงูท�าให้โรงงานมแีผนที่

จะขยายกจิการโดยการขยายพ้ืนทีเ่พาะปลูกวตัถดุบิจากปัจจุบนัโรงงาน

มพีืน้ทีก่ารเพาะปลกูวตัถดุบิในการป้อนโรงงานอาหารหรอืโรงแรมและ

ภตัตาคารประมาณ  3,000 ไร่  โดยมกีารส่งเสรมิเกษตรกรในทกุๆ ภาค

ทั่วประเทศ

 ส�าหรับผลของการมีลูกค้าจ�านวนมากและการขยายตัวของ

อตุสาหกรรมอาหารทัว่โลกท�าให้รายได้ของบรษิทัใน ปีทีแ่ล้วเตบิโตตาม

ด้วย โดยมยีอดขายขยายตวั 40% ส่วนในไตรมาทแรกในปี 56 ขยายตวั

สูงถึง 120% โดยเฉพาะ ธุรกิจแคทเทอริ่ง หรือการรับจัดบริการอาหาร

และเครื่องดื่มในโอกาสต่างๆ ที่ค่อนข้างจะขายดีมาก              

 นอกจากนี้ปัจจัยส�าคัญอีกอย่างที่ท�าให้ธุรกิจอาหารสามารถ

ขยายตัวในทิศทางที่ดีคือ ต้องมีแหล่งวัตถุดิบที่จะน�ามาป้อนโรงงาน 

ได้อย่างเพียงพอ ดังนั้นโรงงานต้องมีการใช้วิธีท�า  คอนแทรคฟาร์มมิ่ง  

หรือ การท�าสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตรกร กับ

คู่สัญญาคือ โรงงานที่จะซื้อผลผลิตคืนจากอีกฝ่ายในราคาที่ตกลงกัน

 ผลดขีองการคอนแทรคฟาร์มมิ่งคอื สามารถควบคมุมาตรฐาน

ในการผลิตวัตถุดิบ และสามารถรู้ปริมาณวัตถุดิบที่จะมีเข้ามาป้อน

โรงงานได้ท�าให้บริษัทสามารถก�าหนดก�าลังการผลิตได้ความตาม

ต้องการของตลาดที่สูงขึ้นในทุกๆปี

 อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาคเอกชนจะมีการบริหารจัดการท่ีดีแต่ท่ี

ส�าคญัการด�าเนนิธรุกจิต้องได้รบัการสนบัสนนุจากภาครฐัด้วย เนือ่งจาก

อีก 2 ปีข้างหน้าประเทศอาเซียนก็จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (เออีซี)  ซึ่งต่อไปตลาดการค้าก็จะใหญ่ขึ้น ดังนั้นฐานการ

ผลิตของผู้ประกอบการก็จะต้องมีการขยายให้ใหญ่ตามไปด้วย

 ทั้งนี้ในอนาคตผู้ประกอบการสามารถย้ายฐานผลิตไปที่ไหน

ก็ได้ในภูมิภาคนี้ และลูกค้าก็สามารถจะเลือกได้ว่าจะเลือกซื้อสินค้า

จากที่ไหนก็ได้ แต่ปัญหาคือในตอนนี้ประเทศไทยเสียความสามารถ

ในการแข่งขันในภูมิภาคนี้ เพราะว่าการท�าธุรกิจในไทยยังมีความยุ่ง

ยากพอสมควร  มีการเข้ามาหาผลประโยชน์ของบุคคลต่างๆจากผู้

ประกอบการมากเกินไป

  ดงันัน้การเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ควรจะ

มกีารบรหิารจดัการท่ีดจีากภาครฐั โดยการ ตดัขัน้ตอนท่ีไม่จ�าเป็นจาก

หน่วยงาน หรอืบคุคลท่ีไม่เกีย่วข้องให้มากท่ีสุด เพือ่ ให้ผู้ประกอบการ

สามารถขายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว

 ขณะเดยีวกนัยงัพบว่าเรือ่งภาษาองักฤษคนไทย

ยงัด้อยกว่าประเทศอืน่ๆในภมูภิาค  ดงันัน้ทางภาค

รฐัต้องสนใจในเรือ่งนีใ้ห้มากขึน้ ต้องมปีรบัปรงุ

หลกัสตูรระบบการเรยีน การสอน และวธิคีดิ

ต่างๆ ไม่อย่างนั้นประเทศอื่นๆ เช่น พม่า 

เวียดนาม กัมพูชา ลาว จะพัฒนาเหนือ

ไทยได้ในอนาคต หากไทยยังขาดการ

พัฒนาเรื่องภาษา

 ทัง้นีอ้ย่าลมืว่าประเทศเพือ่นบ้านไทยมี

ทรพัยากรธรรมชาต ิมวีตัถดุบิอกีมากมาย แต่

ประเทศไทยวัตถุดิบน้อยลงทุกๆ วัน ซึ่งหากเพื่อนบ้าน พัฒนาประเทศ

ขึ้นมาได้ก็จะมีวัตถุดิบป้อนการผลิตอย่างมหาศาล  ต่างจากไทยใน

อนาคตทีจ่ะต้องพึง่วตัถดุบิจากประเทศอืน่ๆมากขึน้  ซึง่แนวทางในการ

แก้ปัญหาคือการบริหารจัดการวัตถุดิบให้ดี เพื่อให้มีความสามารถใน

การแข่งขันอย่างยั่งยืน

 คุณเออร์วินและคุณวิชาดา  ยังระบุว่า ปัจจุบันบริษัทท่ีเป็นผู้

ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)  ไม่สามารถเข้า

ถงึ หรอืได้รบัการช่วยเหลอืจากหน่วยงานภาครฐัได้อย่างสะดวก   หรอื

พูดง่ายๆคือเข้าถึงยาก ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ภาครัฐควรจะช่วยดูแลให้

มากขึน้  เพราะเศรษฐกจิเกือบทัง้หมดของประเทศล้วนขบัเคลื่อนดว้ย

บริษัทระดับเอสเอ็มอี

 ดงันัน้ทางภาครฐัควรจะมหีน่วยงานใหม่ๆ หรอืปรบัปรงุหน่วยงาน

ทีม่อียูแ่ล้วขึน้มา เพ่ือเป็นศนูย์กลางในการตดิต่อกบัผูป้ระกอบการ และ 

ให้ผูป้ระกอบการสามารถตดิต่อได้ง่าย  สามารถแก้ปัญหา หรอือ�านวย

ความสะดวกได้ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งข้อมลูต่างๆส�าหรบัผูป้ระกอบการ  และ

ข้อมูลในการประกอบธุรกิจเพือ่ให้ลูกค้าและผู้ประกอบการติดต่อหรือ

เจรจาได้ง่ายขึ้น

 พร้อมทัง้มีหน่วยงานท่ีจะดแูลเรือ่งการผลติ  การรบัประกนัราคา

ผลผลิตต่างๆ  เพื่อดูแลในเรื่องของราคาวัตถุดิบ และปริมาณการผลิต

ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด

 หากภาครัฐเข้ามาดูแลธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างจริงจังทั้งการ

สนับสนุนข้อมูล และสร้างความสะดวกในการท�าธุรกิจ รวมถึง

ดูแลและป้องกันการทุจริตด้านต่างๆ ให้มากขึ้น เช่ือว่าธุรกิจ

ของคนไทยสามารถก้าวเดินในระดับแถวหน้าของอาเซียนได้

อย่างสบาย

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ธุรกิจอาหารสามารถขยายตัวในทิศทางที่ดีคือ 
ต้องมีแหล่งวัตถุดิบที่จะน�ามาป้อนโรงงาน ได้อย่างเพียงพอ ”“
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T he Thai food industry is constantly expanding due to 

escalating global demand ratios among the world’s 

population, thus making it necessary for entrepreneurs to 

modify their businesses to support heightened competition 

in the future. Thai SMEs, in particular, have adapted manufacturing 

and quality to enhance value.

 De Smit Food International Co., Ltd. is one of Thailand’s food 

seasoning businesses successfully producing raw materials for 

industrial factories, including domestic and foreign food businesses.

 Mr. Erwin de Smit and Mrs. Vichada de Smit Managing Directors 

of De Smit Food International Co., Ltd., described the background 

of their business.  Before becoming a food seasoning exporter, 

the Company was established in 2002 with factories located in 

Nakhon Sawan emphasizing the style of producing raw materials 

for industrial factories  because the factories needed raw materials 

for their processing.

 The Company’s target group is composed of industrial 

factories and hotel restaurants for the most part. The business 

began approximately ten years ago when Thailand had problems 

in sending agricultural industry products because entrepreneurs 

lacked expertise in the use of knowledge or methods for producing 

toxin-free agricultural goods. However, Thailand had numerous 

resources and we started the business by building a factory in 

Nakhon Sawan about twelve years ago. We used an area of about 

one hundred rai surrounding the factory  for the production of chili.  

We gradually expanded later on.

 Mr. Erwin de Smit brought experts from the Netherlands to 

provide instruction in planting chili, proper use of chemicals and 

consumer-safe planting methods. The Company’s management 

in became a model attracting the attention of European countries. 

Most importantly, “De Smit Food” is the first Thai company to export 

raw material goods to supply their industrial partners in Europe by 

meeting all standards because the Company has taken measures 

toward testing goods at laboratories in Thailand.

 In production control guidelines, De Smit Food factories 

places great importance in maintaining standards and developing 

systems for supporting the standardized systems of most indus-

trial factories in the future because the Company has customers 

worldwide, including countries in Europe and Asia.

 Mr. Erwin and Mrs. Vichada noted the Company’s advantages 

or strong points in terms of punctuality and high product standards 

meeting all industrial food processing principles because most of 

the Company’s customers are food processing factories. Seventy 

percent of the food processing factories in Thailand are De Smit 

Food customers whether it the form of sauce factories, seasoning 

factories or factories producing products with chili and garlic as 

main ingredients.

 Concerning the  Company’s marketing plans.  Unlike luxury 

items, food products will not decline because people cannot stop 

consuming food  because of an economic recession.  Most impor-

tantly, Thai foods are famous worldwide. Seasonings are selling 

well because every household needs chicken and chili sauce.

 Nevertheless, a problem presenting difficulties for entrepreneurs 

is currency value, which is a matter in which all parties need to 

help prevent fluctuations because customers are beginning to 

think about whether or not to buy products from Thailand. In cases 

where currency values have high fluctuations or are very strong, 

the Company  established sister factories, in Asian countries to 

prevent exchange rate risks while expanding their business.

 Furthermore, the THAIFEX World of Food Asia 2013 event is 

also considered a good marketing plan because the event gave 

the Company opportunities to meet more customers. Although the 

Company works nonstop all year, there is not much time to meet 

or speak with customers because we are working to fill customer’s 

purchase orders. This was the first event where we had a chance to 

meet executive-level customers at various booths and discussed work 

plans for the next year in production and purchase order directions.

 In the mean time, the Company was also able to look for 

new customers at the event, especially customers from Middle-

Eastern countries, which is a group with high purchase power, and 

customers in China, which is a rapidly developing country. Most 

importantly, China has high purchasing power and is not particular 

about producing products.

 We admit that high amounts of orders prompted the factory 

making  plans for expanding the business by expanding raw ma-

terial planting areas. The Company currently has approximately 

three thousand rai of raw material planting area for supply food 

factories or hotels and restaurant by supporting farmers in all 

regions of nationwide.

De Smit Food International Co.,Ltd
World Class Thai Food Seasoning
Supplies Raw Materials for Thai Food Seasoning Factories

Mr. Erwin de Smit (Left) The chilli King

Mrs. Vichada de Smit (Right)
Managing Directors

De Smit Food International Co., Ltd

Factor helping the food industry 
expand in a positive direction is 
adequate sources of raw materials 
for factories.

”
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 Large numbers of customers and global food industry 

expansion has also resulted in the Company’s income during the 

previous year growing with sales figures expanding by 40%. In 

the first quarter of 2013, our sales figures grew as much as 120%, 

especially our catering businesses for various occasions which 

are enjoying excellent sales.

 Another factor helping the food industry expand in a positive 

direction is adequate sources of raw materials for factories. Therefore, 

the factory must use the contract farming method or draft contracts 

between farmers and factories for buying produce ahead of time 

from the other party at prices previously agreed upon.

 The advantage of contract farming is that the factory can 

control raw material production standards and remain aware of raw 

material amounts available for the factory, thereby enabling the 

Company to set production capacity to meet annually increasing 

market demands.

 However, although the private sector has good management, 

business operations need support from the public sector because 

the ASEAN Economic Community (AEC) will be launched in the next 

two years.  Future markets will be larger. Therefore, entrepreneurs’ 

production bases must grow with those markets.

 In the future, entrepreneurs can move production bases to 

any place in the region and customers will be able to choose where 

to buy. However, the problem is that Thailand is currently losing 

competitive capacity in this region because business operations 

in Thailand are considerably complicated with too many people 

seeking to benefit from entrepreneurs.

 Therefore, to increase national competitive capacity, the 

public sector should practice good management by eliminating 

as many unnecessary steps from uninvolved agencies or persons 

as possible to allow entrepreneurs to sell products quickly.

 At the same time, Thais are found to be at a disadvantage 

to other countries in the region in terms of English language skills. 

Therefore, the government sector must take greater interest in this 

issue and modify educational curriculum, instruction and cognitive 

methods.  Otherwise, countries like Burma, Vietnam, Cambodia 

and Laos will become superior to Thailand in the future if Thailand 

continues to lack language development.

 We must not forget that Thailand’s neighbors have many 

natural resources and raw materials while Thailand’s own raw ma-

terials are dwindling. If Thailand’s neighboring countries develop 

their countries, these countries will have enormous amounts of 

raw materials for production,  in that Thailand will have to depend 

on raw materials from other countries more. The problem-solving 

guideline is to practice good raw material management in order 

to be able to compete sustainably.

 Mr. Erwin  and Mrs. Vichada also commented that, as an 

SME, the Company is unable to conveniently access or receive 

support from public agencies, which is another issue public agen-

cies should attend to because the national economy is almost 

entirely driven by SME-level companies.

 Therefore, the public sector should have new agencies 

or modify existing agencies to become centers of contact with 

entrepreneurs and allow easy access to entrepreneurs with abil-

ity to solve problems or facilitate, whether in terms of information 

for entrepreneurs and business operation data so customers and 

entrepreneurs can contact or negotiate more easily together with 

agencies to monitor production and product price guarantees 

in order to monitor raw  material prices and production amounts 

properly to meet market demands.

 If the public sector pays serious attention to SMEs by providing 

information support and facilitating business operations with pre-

ventive and corrective measures, we believe Thai businesses can 

easily move ahead to the forefront of ASEAN.


