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1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้ำพบ   
 

1.1 ชื่อบริษัท (Company’s name)  
Flica Inc. 
ที่อยู่  2195 Ekers Ave. Suite 103 Montreal QC H3S 1C6  
โทรศัพท์ (514) 768-7995  
โทรสำร  (514) 768-4191 
อีเมลล์:  info@flica.com  
เว็ปไซด์: www.flica.com 
บุคคลติดต่อ: Mr. Isaac Bendayan, President and CEO

   
2. รำยละเอียดบริษัท/องค์กร 

2.1 ก่อตั้งเมื่อ (Year Established): ค.ศ. 2002 / พ.ศ. 2545 
จ ำนวนพนักงำน (No. of Employees):  11 คน  
 

2.2 ประวัติควำมเป็นมำ  
บริษัท Flica Inc. เป็นบริษัทผู้น ำเข้ำวัตถุดิบในกำรผลิตและ
ประกอบเครื่องประดับ เช่น อัญมณี  สำยสร้อย สำยสร้อยข้อมือ ตัวเรอืนแหวน กล่องใส่เครื่องประดับ 
เป็นต้น มีช่องทำงจัดจ ำหน่ำยไปยังร้ำนค้ำปลีกเครื่องประดับทั่วไปในแคนำดำ  

2.3 ประเภทของกิจกำร (Type of Business)  
                 โรงงำนผู้ผลิต        ผู้ส่งออก                ผู้น ำเข้ำ                 ผู้ขำยส่ง 
                     ผู้ขำยปลีก            บริษัทตวัแทน         ห้ำงสรรพสินค้ำ        ห้ำงสรรพสินค้ำเฉพำะ 
                     องค์กรระหว่ำงประเทศ                      องค์กรทำงกำรค้ำ      องค์กรไม่แสวงหำก ำไร 
           อ่ืน......  
 
 

2.4 สินค้ำและบริกำรของบริษัท/องค์กร... เป็นผู้น ำเข้ำวัตถุดิบอัญมณีประเภทต่ำงๆ และเป็น
โรงงำนผลิตและประกอบเครื่องดับ ส่งขำยให้กับร้ำนค้ำปลีกในประเทศแคนำดำ 

  

3. สินค้ำ/บริกำรที่น ำเข้ำและสนใจน ำเข้ำจำกไทย... วัตถุดิบ ได้แก่ เพชรเม็ดเล็ก พลอยสี พลอยร่วง 
แซฟไฟร์ ทับทิม  มรกต  เทอมำรีน  อควำมำรีน  มอกะไนท์ ไข่มุก 

 

4. สรุปผลของกำรหำรือ/เข้ำพบ   
Mr. Isaac ให้ข้อมูลว่ำบริษัท Flica Inc. ก่อตั้งมำตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 เป็นบริษัทครอบครัวท ำ

ธุรกิจค้ำเครื่องประดับ โดยผลิตและประกอบเครื่องประดับเอง และส่งขำยให้กับร้ำนค้ำปลีกทั่ว
ประเทศแคนำดำ โดยเริ่มจำกบิดำที่เป็นชำวโมรอคโค เดินทำงย้ำยถิ่นมำแคนำดำและเริ่มท ำกำรค้ำ    
อัญมณีและเครื่องประดับมำตั้งแต่นั้น บริษัท Flica ปัจจุบันมี Mr. Isaac เป็นผู้บริหำรหลักร่วมกับ
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พ่ีชำย  มีพนักงำนรวมทั้งสิ้น 11 คน มียอดขำยในช่วงปี ค.ศ. 2018 เพ่ิมข้ึน ถือว่ำเป็นผลประกอบกำร
ที่ดี เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปไม่ดีนัก   

บริษัทฯ น ำเข้ำวัตถุดิบอัญมณีประเภท Stone จำกไทย ได้แก่ เพชรเม็ดเล็ก พลอยสี พลอย
ร่วง แซฟไฟร์ (Sapphire)  ทับทิม (Ruby)  มรกต (Emerald)   เทอมำรีน (Tourmaline)  อควำมำ
รีน  (Aquamarine)  มอกะไนท์ (Morganite) เป็นต้น และน ำกลับมำประกอบเป็นเครื่องประดับใน
นครมอนทรีอัล ประเทศแคนำดำ  ส ำหรับไข่มุก บริษัทฯ เคยน ำเข้ำจำกประเทศไทยเช่นกัน แต่หำก
ไม่ได้เดินทำงไปดูสินค้ำด้วยตัวเองจะไม่ซื้อไข่มุก เนื่องจำกต้องพิจำรณำสีของไข่มุก  แหล่งที่มำ และ
เป็นอัญมณีที่ตรวจสอบยำกว่ำจริงหรือเทียม ทั้งนี้ ในควำมเห็นของ Mr. Isaac นั้น ไข่มุกที่มีคุณภำพดี
ที่สุดในโลกเป็นไข่มุกจำกเมืองนำโกย่ำ ประเทศญี่ปุ่น ส่วนประกอบอื่นๆ เช่น สำยสร้อยและสำยสร้อย
ข้อมือสเตนเลสจะสั่งซื้อจำกประเทศอิตำลี  เพชรเม็ดใหญ่จำกประเทศ อิสรำเอลและอินเดีย  
ส่วนประกอบอื่นๆ มำจำกประเทศสหรัฐฯ  ฮ่องกง ตุรกี  จีนและประเทศอ่ืนๆ  

 
ปกติ Mr. Isaac จะเดินทำงไปเจรจำกำรค้ำและสั่งซื้อสินค้ำในประเทศตไทยด้วยตัวเอง แต่

ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ พบว่ำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปยังประเทศในเอเชียสูงขึ้นมำก  จึงใช้วิธีกำรสั่งซื้อ
สินค้ำจำกผู้ส่งออกไทยที่เคยค้ำขำยกันอยู่แล้วในมูลค่ำขั้นต่ ำ (Minimum Order หรือประมำณ 
25,000-40,000 เหรียญแคนำดำ) เนื่องจำกไม่ได้ไปดูสินค้ำด้วยตัวเอง  ในขณะที่เมื่อเดินทำงไปดูสินค้ำ
ด้วยตัวเองจะสั่งซื้อสินค้ำเป็นมูลค่ำสูงถึง 100,000-160,000 เหรียญแคนำดำต่อครั้ง  
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Mr. Isaac มีควำมเห็นเกี่ยวกับ
งำนแสดงสินค้ำอัญมณีและเครื่องประดับ
ว่ำงำนในแถบเอเชียที่ยิ่งใหญ่และคุ้มค่ำใน
กำรเดินทำงไปเจรจำกำรค้ำคืองำนที่จัด
ขึ้นในประเทศฮ่องกง เป็นงำนที่ใหญ่มำก
และมีผู้ ออกร้ ำนมำกมำยจำกนำนำ
ประเทศ  และบริษัทฯ เคยได้รับกำร
สนับสนุนค่ำที่พักจำกผู้จัดงำนในฮ่องกง
เป็นประจ ำด้วย  โดยระเบียบกำรได้รับ
กำรสนับสนุนของฮ่องกงคือเข้ำงำนกี่วันก็
จะได้รับค่ำโรงแรมที่พักตำมจ ำนวนวันเป็น
เงินสด และงำนในทวีปอเมริกำเหนือ 
ได้แก่ JCK ที่ Las Vegas ประเทศสหรัฐอเมริกำ เป็นงำนที่ยิ่งใหญ่คุ้มค่ำที่สุดทั้งในกำรไปเยี่ยมชมงำน
เจรจำกำรค้ำ และกำรไปออกบูธ บริษัทฯ เคยไปออกบูธในงำนนี้ด้วยแต่หยุดไปหลำยปีเนื่องจำกธุรกิจ
ในช่วงที่ผ่ำนมำยุ่งมำก ขณะนี้ก ำลังวำงแผนจะไปออกบูธในงำน JCK Las Vegas อีกครั้ง ซึ่งค่ำใช้จ่ำย
ในกำรไปออกบูธที่ JCK ของบริษัทฯ เมื่อรวมค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงแล้ว ประมำณ 60,000 เหรียญสหรัฐฯ  
และงำน JCK ใน New York  ส่วนงำนในประเทศไทยนั้น แม้จะเล็กลงเรื่อยๆ เนื่องจำกมีผู้ส่งออกไทย
และต่ำงประเทศมำออกบูธน้อยลง ส่งผลให้ควำมน่ำสนใจงำนในไทยลดลงเพรำะมีผู้ประกอบกำรมำ
ออกบูธไม่มำกเท่ำกับงำนที่จัดในฮ่องกง แต่ประเทศไทยมีจุดเด่นและเป็นจุดแข็งของอุตสำหกรรม              
อัญมณีและเครื่องประดับคือ Craftsmanship ในแง่ของควำมปรำณีตในกำร Cutting เรียกได้ว่ำเป็นที่
ยอมรับในวงกำรอุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องปะดับ เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่บริษัทฯ สั่งซื้อ
วัตถุดิบอัญมณีจำกไทยอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้งปัญหำด้ำนสินค้ำปลอมมีน้อย ที่ผ่ำนมำเคยพบปัญหำซื้อ
สินค้ำปลอมจำกในงำนไทยเพียงครั้งเดียว และได้รับกำรช่วยเหลือจำก สคต. โทรอนโต ด ำเนินกำร
เรียกคืนค่ำสินค้ำให้บริษัทฯ และน ำส่งคืนสินค้ำที่ปลอมนั้นกลับไปให้ผู้ขำยได้อย่ำงเรียบร้อย  

ในด้ำนพฤติกรรมกำรซื้อเครื่องประดับในยุคนี้ Mr. Isaac เห็นว่ำถ้ำเป็นผู้ที่มีอำยุประมำณ 55 
ปีขึ้นไป เมื่อมีโอกำสและมีอ ำนำจในกำรซื้อ จะยังคงต้องกำรซื้อเครื่องประดับที่มีอัญมณีขนำดปำน
กลำงถึงขนำดใหญ่  แต่ถ้ำเป็นผู้ที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 55 ปีลงมำ มักสนใจเครื่องประดับที่มีอัญมณีขนำดเล็ก 
ถึงเล็กมำก เพรำะเกรงอันตรำยและอ ำนำจในกำรซื้อน้อย 

สคต. โทรอนโต ได้เชิญชวนไปเจรจำกำรค้ำในงำน Bangkok Gems and Jewelry ระหว่ำง
วันที่ 10-14 กันยำยน 2562 ด้วย 
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ผอ. สคต. โทรอนโต        Mr. Isaac Bendayan 


