
รายงานการเข้าเยี่ยมชมผู้น าเข้าบริษัท AAGAARD / KRANZ & ZIEGLER A/S 

 

๑. ข้อมูลบริษัท  

ที่อยู่: AAGAARD / KRANZ & ZIEGLER A/S 
Ryttervej 59 
5700  Svendborg, DENMARK 
เบอร์โทรศัพท์: +45 70 27 00 66  
เวปไซต:์ http://www.k-z.dk/ และ http://byaagaard.com/ 
อีเมล:์ shop@kranz-ziegler.com 
ผู้ติดต่อ: Mr. Mads Ziegler, ต ำแหน่ง Creative Director 

 
Aagaard ก่อตั้งเมื่อปี ๒๔๘๙ โดย Mr. Jens J. Aagaard ที่เมือง Svendborg ประเทศเดนมำร์ก  ห่ำงจำกกรุง

โคเปนเฮเกนประมำณ ๒ ชั่วโมงโดยรถยนต์ ปัจจุบันมีจ ำนวนพนักงำนประมำณ ๙๐ คน ซึ่งส ำนักงำนใหญ่แห่งนี้เป็นศูนย์
รวมฝ่ำยบริหำรจัดกำร ฝ่ำยขำย ฝ่ำยกำรตลำดและกำรสื่อสำร กำรออกแบบ และอ่ืนๆ ปัจจุบัน AAGAARD มีร้ำนค้ำ
ตัวแทนจ ำหน่ำยกว่ำ ๒๐,๐๐๐ แห่ง ทั้งในเดนมำร์ก กลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ สหรำชอำณำจักร สหรัฐอเมริกำ และประเทศ
ยุโรปอื่นๆ นอกจำกนี้ยังมีกำรจ ำหน่ำยผ่ำนระบบออนไลน์ 

๒. ข้อมูลจากการเข้าเยี่ยมชม 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกนได้เข้ำพบ Mr. Mads Ziegler ต ำแหน่ง Creative 
Director ณ ที่ส ำนักงำนใหญ่บริษัท  

๒.๑  ปัจจุบันภำยใต้ Aagaard จะผลิตสินค้ำอยู่ ๒ แบรนด์ คือ Aagaard และ KRANZ & ZIEGLER เนื่องจำก
เมื่อปี ๒๕๕๕ บริษัท Aagaard ได้ควบรวมกิจกำร (Merger & Acquisition) กับบริษัท KRANZ & ZIEGLER โดย Mr. 
Mads Ziegler ด ำรงต ำแหน่ง Creative Director จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีหน้ำที่รับผิดชอบตั้งแต่กำรจัดซื้อสินค้ำ กำร
ออกแบบ ประชำสัมพันธ์และกำรตลำด 

๒.๒   Aagaard จะเน้นสินค้ำแบบดั้งเดิม (Traditional Jewelry)  ส่วน KRANZ & ZIEGLERจะเน้นกลุ่มสินค้ำ
แฟชั่น Fashion Jewelry ซึ่งเป้ำหมำยเป็นหนุ่มสำววัยท ำงำนที่นิยมเครื่องประดับที่รำคำไม่สูงมำก แต่ดูดี มีกำรออกแบบ
สวย และสำมำรถเปลี่ยนได้บ่อยๆ  ซึ่งภำยใต้แบรนด์ดังกล่ำวจะมี Collection ออกมำให้เลือกตำมกลุ่มเป้ำหมำยต่ำงๆ 
เช่น  Memooir, Connections, Lovelinks และ Living2gether เป็นต้น  

สินค้ำแบรนด์ KRANZ & ZIEGLERทีน่ักร้องสำวช่ือดัง Medina เป็นพรีเซน
เตอร์ในคอลเล็คช่ัน Winter 2012 และ Spring/Summer 2013 

mailto:shop@kranz-ziegler.com


 ๒.๓ กำรน ำเข้ำส่วนใหญ่กลุ่ม Aagaard 
จะน ำเข้ำสินค้ำเครื่องประดับและอัญมณีจำกไทย
และเยอรมัน   

๒.๔  Mr. Mads Ziegler เห็นว่ำ ประเทศ
ไทยเป็นแหล่งผลิตเครื่องประดับเงินที่มีคุณภำพ 
ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดเดนมำร์ก กลุ่ม
ประเทศนอร์ดิกส์ และประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป แต่ยัง
ขำดควำมเข้ำใจในรสนิยมรูปแบบของลูกค้ำ ทำง
บริษัทฯจึงได้ร่วมกันคิดค้น พัฒนำสินค้ำตลอด
ระยะเวลำที่ร่วมท ำธุรกิจกันมำ โดยตนจะเป็น
ผู้ออกแบบร่วมกับทีมงำน และจะส่งภำพรูปแบบ
กำรออกแบบที่ต้องกำร หรือท ำตัวอย่ำงให้กับ
บริษัทผู้ผลิตผู้ส่งออกเมืองไทยในกำรผลิตต่อไป  ในปี ๒๕๕๕ บริษัท Aagaard มีกำรน ำเข้ำประมำณจำกประเทศไทย
ประมำณ ๑๒ ล้ำนเหรียญสหรัฐ  ทั้งนี้ บริษัท ฯ มีควำมสัมพันธ์กับบริษัทผู้ส่งออกไทยอย่ำงแนบแน่น  นอกจำกนี้ทีมงำน 
ได้แก่ ฝ่ำยจัดซื้อ และนักออกแบบ มักจะเดินทำงเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำเครื่องประดับตกแต่ง และอัญมณี (Bangkok 
Gems & Jewelry) เป็นประจ ำทุกปีตลอด ๒๐ ปีที่ผ่ำนมำ เพื่อค้นหำผู้ผลิต หรือสินค้ำท่ีมีกำรออกแบบดีไซน์ใหม่ๆ 

๒.๕  แม้ว่ำในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่ำนมำ เศรษฐกิจยุโรปประสบปัญหำ ท ำให้กำรค้ำสินค้ำอัญมณีเครื่องประดับได้รับ
ผลกระทบไปด้วย  บริษัทผู้ผลิตผู้น ำเข้ำในเดนมำร์กรำยใหญ่ๆ หลำยรำยต้องปรับแผนทำงธุรกิจโดยกำรควบรวมกิจกำร 
ปรับกลยุทธ์กำรตลำด ด้ำนโลจิสติกส์ หรือย้ำยคลังสินค้ำ เพ่ือให้สำมำรถประคองตนให้ผ่ำนไป และเชื่อว่ำในปี ๒๕๕๖ นี้
สินค้ำอัญมณีเครื่องประดับจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้น    

๓. สรุปผลหารือ 

 Mr. Mads Ziegler และทีมงำนจะเดินทำงเข้ำเยี่ยมชมงำนแสดงสินค้ำเครื่องประดับตกแต่ง และอัญมณีครั้งที่ 
๕๑ (the 51st Bangkok Gems & Jewelry) อีกครั้งในเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๕๖ ตำมค ำเชื้อเชิญของสคร. โคเปนเฮเกน 
หำกผู้ส่งออกท่ำนใดสนใจกรุณำติดต่อ Mr. Mads Ziegler ดังรำยละเอียดด้ำนบน หรือสคร. โคเปนเฮเกน อีเมล์ 
ditp@thaicom.dk เวปไซต์ www.thaicom.dk  

 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน 
กุมภำพันธ์  ๒๕๕๖ 

 

Mr. Mads Ziegler ต ำแหน่ง Creative Director ณ ห้องท ำงำนใน
ส ำนักงำนใหญ่ เมือง Svendborg ประเทศเดนมำร์ก 



 
Mr. Mads Ziegler โชว์สินค้ำ ณ ห้อง Training    ฝ่ำยขำย 

คลังเก็บสินคำ้ที่ติดตั้งระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงเขม้งวด นิตยสำรกำรแต่งงำนท่ี Aagaard ลงโฆษณำสินค้ำและเตรียม
แจกจ่ำยให้ลูกค้ำกว่ำ ๒๐,๐๐๐ ฉบับ 

 
 


