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3.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

บริษัทประกอบธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภค ไดแก ขนมขบเคี้ยว
ผลิตภัณฑอาหาร ลูกอม ผลิตภัณฑยาและอาหารเสริม และผลิตภัณฑของใชสวนตัวและของใชในครัวเรือน เปนตน
สินคาที่บริษัทจัดหามาจําหนายเปนการซื้อโดยตรงจากผูผลิตสินคา และนํามาจําหนายตอใหแกผูบริโภคสุดทาย ซึ่ง
บริษัทสามารถคืนสินคาใหกับผูผลิตได หากสินคาที่จัดสงมายังคลังสินคาของบริษัทเกิดความเสียหายโดยมีสาเหตุจาก
การผลิต การจัดเก็บ หรือการขนสงของผูผลิต นอกจากนี้ผูผลิตบางรายมีการรับคืนสินคาโดยกําหนดการรับคืนไมเกิน
อัตราที่กําหนดเมื่อเปรียบเทียบกับยอดสั่งซื้อสินคาสุทธิที่เกิดขึ้นในแตละป
บริษัทจะสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตในราคาขายสงซึ่งกําหนดตามสัญญาเปนครั้งคราว โดยวางแผนรวมกับฝาย
การตลาดซึ่งขึ้ นกับความตองการและสภาพทางการตลาดในขณะนั้นๆ โดยผูผลิ ตจะจัดสงสิ นคาใหกับ บริษั ท ณ
คลังสินคาของบริษัทหรือตามสถานที่ที่ไดตกลงกัน และตามระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจะนําสินคาที่ไดสั่งซื้อดังกลาว
ไปจําหนายตอโดยผานชองทางการจัดจําหนายตางๆ เพื่อใหสินคากระจายไปยังผูบริโภคภายในประเทศอยางทั่วถึง
บริษัทมีบริษัทยอย 3 บริษัท ซึ่งประกอบธุรกิจหลักเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหาร ไดแก ปลาเสนและ
ปลาแผน ผลิตภัณฑปลาทูนาสําเร็จรูปบรรจุถุง (Pouch) และผลิตภัณฑปลาทูนาทําเปนอาหารสําหรับสัตวเลี้ยง (Pet
Food) บรรจุถุงและบรรจุกระปอง ซอสพริกและซอสมะเขือเทศ และอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง นอกจากนี้ยังใหเชา
สินทรัพยสวนที่เหลือจากการใชงาน โดยเปนการใหเชาพื้นที่ในการผลิตและบรรจุสินคา รวมทั้งการใหบริการรับจาง
แชเยือกแข็งผลิตภัณฑตางๆ และรับฝากแชสินคาในหองเย็น
ดังนั้นหากพิจารณาลักษณะธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยจะสามารถแบงการประกอบธุรกิจหลักไดเปน 2
ประเภท คือ ธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคา และธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหาร โดยแสดง
รายละเอียดของแตละประเภทธุรกิจเปนดังนี้
3.1

ธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคา

3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคา โดยเปนผู
บุกเบิกและผูเชี่ยวชาญในสินคาอุปโภคบริโภคมาเปนเวลากวา 30 ป สินคาภายใตการจัดจําหนายและเปนตัวแทน
จําหนายของบริษัทแบงออกเปน 5 กลุมผลิตภัณฑ ไดแก ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑอาหาร/เครื่องดื่ม ลูกอม
ผลิตภัณฑยาและอาหารเสริม และผลิตภัณฑของใชสวนตัวและของใชในครัวเรือน โดยมีรายละเอียดแตละผลิตภัณฑ
ดังนี้
1) ผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยว เปนผลิตภัณฑภายใตตราสินคาของผูผลิต บรรจุในถุง ซองพลาสติกขนาดตางๆ มี
ราคาขายตอซองเริ่มตั้งแต 5 บาท จนถึง 30 บาท สินคาในกลุมนี้ ไดแก
ผูผลิต/เจาของสินคา : บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด (PMF) (บริษัทยอยของบริษัท)
- ปลาสวรรคทาโร
(Taro Fish Snack)

เปนผลิตภัณฑที่ทําจากเนื้อปลาบด โดยบริษัทเปนผูจัดจําหนายและทําการตลาด
ภายในประเทศใหกับผลิตภัณฑปลาสวรรคทาโรทั้งหมด ภายใตเครื่องหมายการคา
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“ทาโร” โดยมีชื่อสินคาตางๆ ไดแก ทาโร ทาโร ฮีโร ทาโรเอ็กไซท ทาโร วี-พลัส
เปนตน ผลิตภัณฑมีทั้งแบบปลาเสนและปลาแผน มีหลายรสชาติ เชน รสดั้งเดิม รส
เขมขน รสบารบีคิว รสซูเปอรแซบ รสสโมคกี้ แซลมอน รสบารบีคิว & กิมจิ เปน
ตน
ผลิตภัณฑปลาสวรรคทาโรเปนกลุมผลิตภัณฑที่ทํารายไดสูงสุดของบริษัท หรือคิด
เปนประมาณรอยละ 60 ของยอดขายรวมของบริษัทในป 2549 และรอยละ 53 ในป
2550 ดวยคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ สงผลใหไดรับความเชื่อถือเปนที่ยอมรับใน
เครื่องหมายการคา และไดรับความนิยมจากผูบริโภคทั่วไป จนสามารถครองสวน
แบงการตลาดสูงสุดของตลาดขนมขบเคี้ยวประเภทปลา (Fish Snack) ทั้งหมด โดยมี
สวนแบงทางการตลาด (Market Share) สวนของขนมขบเคี้ยวประเภท Fish Snack
ในป 2550 ประมาณรอยละ 68.501 โดยมีการวางตําแหนงสินคา (Brand Positioning)
วาเปนขนมขบเคี้ยวที่อรอยมีคุณคาทางอาหาร (Healthy Snack) และไมมีไขมัน
เนื่องจากผลิตจากสวนประกอบหลัก คือ เนื้อปลาลวนๆ เหมาะกับการบริโภคทุกเพศ
ทุกวัย
ผูผลิต/เจาของสินคา : บริษัท คาลบี้ธนาวัธน จํากัด (ถือหุนโดยบริษัทยอย (PCI) ในสัดสวนรอยละ 19) 2
- คาลบี้
- ซีฟช
- แจกซ
- บันบัน

ผลิตภัณฑขาวเกรียบกุง มีหลายรสชาติ เชน รสดั้งเดิม รสบารบีคิว รสตมยํา และรส
วาซาบิสาหราย เปนตน
ผลิตภัณฑขาวเกรียบรูปปลา รสพิซซา และรสฮันนี่ป าปริกา (รสน้ําผึ้งและพริก
หวาน)
มันฝรั่งแทงทอดกรอบ มีหลายรสชาติทั้งแบบปรุงรสธรรมชาติ รสพิซซา และรส
โนริสาหราย
ขนมถั่วลันเตาอบกรอบ มีหลายรสชาติ เชน รสดั้งเดิม รสโนริวาซาบิ และรสเทอริ
ยากิ เปนตน
ทั้งนี้ ผลิตภัณฑดังกลาวขางตน บริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายแต
เพียงผูเดียวในประเทศไทย

1
2

ที่มา : จากงานวิจยั AC Nielsen เดือนพฤศจิกายน / ธันวาคม 2550
ผูถือหุนรายอื่นของบริษัท คาลบี้ธนาวัธน จํากัด ไมเปนบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท ประกอบดวย บริษัท คาลบี้ฟูดส จํากัด
(บริษัทในประเทศญี่ปุน) นางสุกัญญา เนาวรัตโนภาส นางมาริสา เนาวรัตโนภาส นางสิริพร เนาวรัตโนภาส นายดํารงค
เนาวรัตโนภาส และนางสมจิต วรวะลัย ซึ่งถือหุนในสัดสวนรอยละ 49 รอยละ 14 รอยละ 14 รอยละ 2 รอยละ 1 และรอยละ 1
ของทุนชําระแลว ตามลําดับ
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ผูผลิต/เจาของสินคา : บริษัท นําเชา (ประเทศไทย) จํากัด
- ชินมัย

ขนมขาวหอมมะลิอบกรอบปรุงรส (Jasmine Rice Cracker) ผลิตโดยบริษัท นําเชา
(ประเทศไทย) จํากัด (“นําเชา”) ซึ่งเปนผูผลิตและจัดจําหนายขนมขาวอบกรอบราย
ใหญ ภายใตตราสินคา “ชินมัย” มี 2 รส ไดแก รสตนตํารับ รสสาหรายปรุงรส
โดยบริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายสินคาในชองทางการจําหนาย
รานคาแบบดั้งเดิม (Traditional trade) ดังกลาวขางตนแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย
ยกเวนที่จําหนายโดยผูคาปลีกและคาสง 9 ราย ที่เปนผูจําหนายสินคาใหแกนําเชา
กอนที่จะมีการแตงตั้งบริษัทใหเปนตัวแทนจําหนาย

ผูผลิต/เจาของสินคา : บริษัท 3 เอ็ม ฟูด โปรดัก จํากัด
- มะขามอบบวย
ตราจี๊ดจาด

ผลิตภัณฑมะขามหวานแปรรูป ซึ่งเกิดจากการนําเนื้อมะขามคลุกเคลาดวยบวย โดย
สินคาที่จัดจําหนาย ประกอบดวย มะขามอบบวย และมะขามรสแซบ ตราจี๊ดจาด
บริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายสินคาในชองทางการจําหนายรานคา
แบบดั้งเดิม (Traditional trade)

2) ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม ไดแก ผลิตภัณฑอาหารประเภทซอสปรุงรส ผักและผลไมดอง และ
เครื่องดื่มประเภทน้ําผลไม โดยสินคาในกลุมนี้ ไดแก
ผูผลิต/เจาของสินคา : บริษัท พรีเมียร แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จํากัด
- ซอสมะเขื อ เทศ ผลิตโดยบริษัท พรีเมียร แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
และซอสพริก
ภายใตเครื่องหมายการคา “คิงสคิทเชน” หรือใชชื่อยอวา “KK” บรรจุขวด ถุง
กระปอง และแกลลอน ในขนาดตางๆ ตั้งแต 320 กรัม 620 กรัม และ 3 กิโลกรัม
ผูผลิต/เจาของสินคา : บริษัท ลําปางฟูดโปรดักส จํากัด
- ผักและผลไมดอง บริ ษั ท ได รั บ การแต ง ตั้ ง ให เ ป น ตั ว แทนจํ า หน า ยแต เ พี ย งผู เ ดี ย วในประเทศไทย
ภายใตเครื่องหมายการคา “แมจินต” และเครื่องหมายการอื่นๆ เชน “J.F.Farm”
และ “LCC” สินคาที่จัดจําหนาย ไดแก กระเทียม(โทน)ดอง น้ํากระเทียมดอง ขิง
ดอง ผักกาดดอง บวยดอง มะนาวดอง มะมวงดอง แตงดอง น้ําพริกแกง ลูกชิด
ขาวโพดหวาน มะมวงดองสามรส และผลไมกระปอง เชน ขาวโพด เงาะ ลิ้นจี่ และ
ลําไย เปนตน
ผูผลิต/เจาของสินคา : บริษัท ซานมิเกล (ประเทศไทย) จํากัด
- น้ําผลไม

สินคาที่บริษัทจัดจําหนายเปนเครื่องดื่มประเภทไมมีแอลกอฮอล ไดแก น้ําผลไม
และน้ําผลไมอัดลม ภายใตเครื่องหมายการคา “BERRI” ซึ่งเปน brand อันดับหนึ่ง
ในกลุมน้ําผลไมพรอมดื่มของประเทศออสเตรเลีย ที่เนนคุณภาพและมาตรฐานสูง
ของรสชาติ อุดมไปดวยวิตามินซี ที่ใหคุณคาทางโภชนาการ โดยบริษัทเปนตัวแทน
จําหนายสินคาในชองทางการจําหนายรานคาแบบดั้งเดิม (Traditional trade) ตาม
ขอตกลง โดยสินคาที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนาย มีดังนี้
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- น้ําผลไม 100% ตราแบรรี่ (BERRI) ปราศจากน้ําตาล ประกอบดวยน้ําสม น้ําองุน
และน้ําแอปเปล
- น้ําผลไมตราแบรรี่ ซันเบลสท (BERRI SUNBLEST) ประกอบดวยน้ําสม น้ํา
แอปเปล น้ําแครนเบอรรี่ (น้ําผลไมผสมแครนเบอรรี่) และซิตรัส (น้ําสมผสม
มะนาว)
- เครื่องดื่มสปารคกิ้ง ตราแบรรี่ จูซซา (BERRI JUIZZA) เปนน้ําผลไมผสม
คารบอเนต ที่ใหรสชาติและประโยชนจากน้ําผลไมและความซาจากคารบอเนต
ซึ่งแตกตางจากน้ําอัดลมตรงที่มีสวนผสมของคารบอเนตต่ํากวา ประกอบดวยรส
คาลามาซิไลม และรสสมดาลันดัน
3) ลูกอม สินคาในกลุมนี้ ไดแก
ผูผลิต/เจาของสินคา : บริษัท โอสถสภา จํากัด 3
- โอเล

บริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย ซึ่ง
สินคาประเภทลูกอมเนื้อแข็ง (hard boiled candy) ภายใตเครื่องหมายการคา “โอเล”
ทุกรสและทุกขนาดบรรจุ ซึ่งสินคาดังกลาวมีรสผลไมตางๆ เชน รสสตรอเบอรี่
รสเลมอน รสสละ รสบวย และรสมินท

ผูผลิต
:
เจาของสินคา :

บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)

- คอริฟน-ซี

บริษัทไดวาจางบริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด เปนผูผลิตลูกอมรสเมนทอล ภายใต
เครื่องหมายการคา “คอริฟน-ซี” ซึ่งเปนตราสินคาของบริษัทและบริษัทเปนผูจัด
จําหนายเองทั้งหมด

4) ผลิตภัณฑยาและอาหารเสริม ไดแก ยาอม ยาธาตุ และผลิตภัณฑดูแลสุขภาพ ผลิตโดยบริษัท โอสถสภา
จํากัด ภายใตเครื่องหมายการคา“ตรากิเลน” อันประกอบดวย พิมเสนเจล ยาธาตุ4 ยาพาราเซต แบนเนอร และอุทัยทิพย
ผูผลิต/เจาของสินคา : บริษัท โอสถสภา จํากัด
- ยาอมวันวัน / ยา
อมโบตัน /
เม็ดอมโบตัน
มิ้นทบอล

เปนลูกอมประเภททําใหลมปากสดชื่น (Mouth Freshener) ซึ่งเปนสินคาที่ผลิตโดย
บริ ษั ท โอสถสภา จํ า กั ด โดยบริ ษั ท เป น ตั ว แทนจํ า หน า ยสิ น ค า ในช อ งทางการ
จําหนายรานคาแบบดั้งเดิม (Traditional trade)

5) ผลิตภัณฑของใชสวนตัวและของใชในครัวเรือน (Personal Care and Household Product) ผลิตภัณฑของ
ใชสวนตัวประกอบดวยสินคา ไดแก แปง สบู สบูเหลวเด็ก สบูเหลวลางมือ ครีมอาบน้ํา ออยล โลชั่น แชมพูสระผม
เปนตน ภายใตตราสินคา “Cussons” “Imperial Leather” “Carex” “Pearl” “Premier” และ “Que”

3

เปนผูผลิตสินคาซึ่งไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท
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ผูผลิต/เจาของสินคา : บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัทไดรับการแตงตั้งจาก บริษัท พีแซท คัทสัน (ประเทศไทย) จํากัด ใหเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑ
เฉพาะในชองทางการจําหนายแบบดั้งเดิม (Traditional trade) ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมีรายละเอียดของสินคาที่จําหนาย ดังนี้
- Cussons

แปงเด็ก/สบูเด็กคัทสันเบบี้
คัทสันเบบี้

คัทสันออยล โลชั่นคัทสันเบบี้ แชมพู/สบูเหลวเด็ก

- Imperial Leather

สบูอิมพีเรียลเลเธอร ครีมอาบน้ําอิมพีเรียล

- Pearl

สบูเพิรล

- Carex

สบูเหลวลางมือแคเร็กซ

- Premier

สบู/ครีมอาบน้ํา แปงเย็นพรีเมียร

- Que

สบูเคส

สําหรับผลิตภัณฑของใชในครัวเรือนไดแก น้ํายาลางจานมอรนิ่งเฟรซ
การจดทะเบียนเปนเจาของเครื่องหมายการคา
สินคาที่บริษัทและบริษัทยอยเปนเจาของ ไดแก ปลาเสนและปลาแผนทาโร ซอสพริกและซอสมะเขือเทศตรา
คิงส คิท เชน ลูกอมคอริฟน -ซี มีการจดทะเบียนเปนเจาของเครื่อ งหมายการคากั บ สํานัก เครื่ องหมายการคา กรม
ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชยแลว
โครงสรางรายไดของบริษัทแยกตามกลุมสินคา
กลุมสินคา
1. ขนมขบเคี้ยว
2. ลูกอม
3. ผลิตภัณฑอาหาร/เครื่องดื่ม
4. ผลิตภัณฑยาและอาหารเสริม
5. ของใชสวนตัว/ในครัวเรือน
6. บริการและอื่นๆ
รวม

ป 2548
ลานบาท
1,060.17
135.35
37.15
15.23
0.02
1,247.92

%
84.96
10.85
2.98
1.22
0.00
100.00

ป 2549
ลานบาท
%
1,231.34
86.96
118.55
8.37
37.51
2.65
21.11
1.49
6.08
0.43
1.35
0.09
1,415.94
100.00

ป 2550
ลานบาท
%
1,293.13
80.26
117.86
7.32
72.23
4.48
29.22
1.81
98.40
6.11
0.35
0.02
1,611.19
100.00

คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑที่จําหนาย
บริษัทเนนใหความสําคัญดานคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ และสิ่งที่ยึดมั่นมาโดยตลอด คือ “ตองเปน
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเทานั้นที่ถึงมือผูบริโภค” ดังนั้นบริษัทจึงไดจัดระบบการตรวจสอบสภาพและ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑจากผูผลิตอยางเครงครัด
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บริษัทมีศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทเอง มีหอง LAB ทดลองและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
เจาหนาที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม หนวยออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ฝายวิเคราะหโครงการและธุรกิจ
ใหม พรอมดวยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่สรางความมั่นใจใหแกผูบริโภคถึงคุณภาพ
และมาตรฐานของผลิตภัณฑภายใตการจัดจําหนายของบริษัทมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บสินคาที่ดีและมาตรฐานซึ่งบริษัทใหความสําคัญไมนอยไปกวาสวนงาน
อื่น โดยบริษัทไดจัดระบบการเก็บสินคาที่มีความทันสมัย สามารถตรวจเช็คสินคาในคลังไดอยางถูกตอง แมนยํา การ
จัดสงสินคาจึงมีความคลองตัว สะดวก รวดเร็ว สินคาสงถึงมือลูกคาในสภาพสมบูรณและตรงตามกําหนดเวลา
3.1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
3.1.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวในป 2550 มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 14,000 ลานบาท มีอัตราการขยายตัวรอยละ
9 รอยละ 13 และรอยละ 9 ในป 2548-2550 ตามลําดับ โดยที่ผานมาอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวมีอัตราการขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง จึงสงผลใหอุตสาหกรรมนี้ไดรับความสนใจจากผูประกอบการตางๆ เปนอยางมาก โดยในระยะเวลา 3-5 ปที่
ผานมาผูประกอบการพยายามขยายตลาดและนํากลยุทธทางการคาตางๆ มาใชในการทําตลาดเพื่อตอบสนองความ
ตองการใหแกผูบริโภค โดยพยายามนําเสนอรสชาติใหมๆ เนื่องจากผูบริโภคขนมขบเคี้ยวสวนใหญเปนเด็กและวัยรุน
ซึ่งมีพฤติกรรมชอบลองของใหม และไมชอบอะไรที่จําเจ
หากพิจารณาตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศไทย จะสามารถจําแนกผลิตภัณฑในตลาดขนมขบเคี้ยวออกเปน
8 กลุม ดังนี้
4

1) ขนมขึ้นรูป (Extrude) เปนขนมที่ทําจากแปงอบกรอบ เชน แปงขาวเจา แปงขาวเหนียว แปงสาลี แปง
ขาวโพด และเพิ่มรสชาติโดยการปรุงรสดวยสวนผสมอื่นๆ เชน รสซอส รสสาหราย เปนตน ปจจุบันสินคาที่เปนผูนํา
ตลาด ไดแก คอนเน (11.7%) ตะวัน (7.4%) สแน็คแจ็ค (7.6%) ปาปริกา (6.3%) แจกซ (4.9%) โปเต (4.40%) เปนตน
โดยในป 2550 สินคาประเภทนี้มีสวนแบงการตลาดรวมกันประมาณรอยละ 34
2) มันฝรั่ง (Potato Chip) เปนขนมมันฝรั่งสไลดทอดปรุงรสชาติตางๆ เชน รสมันฝรั่งแท รสบารบีคิว เปน
ตน ปจจุบันสินคาที่เปนผูนําตลาด ไดแก เลย (69.90%) เทสโต (19.2%) และมันฝรั่งพริงเกิล (7.6%) เปนตน โดยในป
2550 สินคาประเภทนี้มีสวนแบงการตลาดรวมกันประมาณรอยละ 33
3) ปลาสวรรค (Fish Snack) เปนขนมที่ทําจากปลาที่ผานกระบวนการยาง ปรุงรส เปนรสชาติตางๆ ปจจุบัน
สินคาที่เปนผูนําตลาด ไดแก ทาโร (68.5%) ฟชโช (15.1%) และเบนโตะ (3.3%) โดยในป 2550 สินคาประเภทนี้มีสวน
แบงการตลาดรวมกันประมาณรอยละ 9
4) ถั่ว (Peanut) ไดแก ผลิตภัณฑจากถั่วประเภทตางๆ เชน ถั่วลิสง ถั่วลันเตา เม็ดมะมวงหิมพานต อัลมอนด
ปรุงรสชาติตางๆ ปจจุบันสินคาที่เปนผูนําตลาด ไดแก โกแก (32.0%) ทองการเดนท (28.3%) และเจดียคู (11.5%) โดย
ในป 2550 สินคาประเภทนี้มีสวนแบงการตลาดรวมกันประมาณรอยละ 9

4

สวนแบงตลาดผลิตภัณฑขนมแตละประเภทมีที่มาของขอมูลจากงานวิจัย AC Nielsen เดือนพฤศจิกายน / ธันวาคม 2550
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5) ขาวเกรียบกุง (Prawn cracker) เปนขนมที่ทําจากแปงและปรุงรสชาติกุง ปจจุบันสินคาที่เปนผูนําตลาด
ได แ ก ฮานามิ (64.3%) คาลบี้ (6.6%) และมโนราห (5.6%) เป น ต น โดยในป 2550 สิ น ค า ประเภทนี้ มี ส ว นแบ ง
การตลาดรวมกันประมาณรอยละ 6
6) ขาวอบกรอบ (Rice Cracker) เปนขนมที่ทําจากขาวหอมมะลิอบกรอบปรุงรส ปจจุบันสินคาที่เปนผูนํา
ตลาด ไดแก โดโซะ (79.2%) และชินมัย (9.8%) เปนตน โดยในป 2550 สินคาประเภทนี้มีสวนแบงการตลาดประมาณ
รอยละ 4
7) ปลาหมึก (Cuttle Fish) ไดแก ผลิตภัณฑปลาหมึกปรุงรสตางๆ ปจจุบันสินคาที่เปนผูนําตลาด ไดแก เบน
โตะ เตาทอง สควิดดี้ เปนตน โดยในป 2550 สินคาประเภทนี้มีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 4
8) ขาวโพด (Popcorn) ไดแก ผลิตภัณฑขาวโพดคั่ว ปรุงรสชาติตางๆ เชน รสเนย รสกาแฟ รสคาราเมล
ปจจุบันสินคาที่เปนผูนําตลาด ไดแก โตโร Alet ท็อป โดยในป 2550 สินคาประเภทนี้มีสวนแบงการตลาดประมาณ
รอยละ 1
กราฟแสดงมูลคาตลาดผลิตภัณฑในตลาดขนมขบเคี้ยว ในป 2547 – 2551E
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ที่มา : ป 2547 - 2550 จากงานวิจัย AC Nielsen เดือนมีนาคม 2550 สําหรับป 2551 ประมาณการโดยบริษทั

ตารางแสดงอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑในตลาดขนมขบเคี้ยว ในป 2547 – 2551E
(รอยละ)
2548
2549
2550
2551E

ขนมขึ้นรูป
9.57
20.12
6.15
8.82

มันฝรั่ง
9.97
9.17
15.56
12.24

ปลาสวรรค
13.92
23.08
9.67
9.97

ถั่ว ขาวเกรียบกุง ขาวอบกรอบ ปลาหมึก ขาวโพด
13.40
(7.60)
7.71
2.35
13.33
13.75
9.84
(22.99)
20.00
20.17
18.51
1.35
(9.30)
8.85
(15.38)
11.87
5.00
(1.08)
2.07
(0.83)

ที่มา : ป 2547 - 2550 จากงานวิจัย AC Nielsen เดือนมีนาคม 2550 สําหรับป 2551 ประมาณการโดยบริษัท

เมื่อพิจารณาประเภทผลิตภัณฑขนมขบเคี้ยวจะเห็นวาขนมขึ้นรูปและมันฝรั่งมีสัดสวนรวมกันประมาณ
รอยละ 67 ของมูลคาตลาดรวม รองลงมาไดแก ปลาสวรรค ถั่ว ขาวเกรียบกุง ขาวอบกรอบ ปลาหมึก และขาวโพด
ตามลําดับ ในป 2550 มูลคาตลาดของขนมขบเคี้ยวที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด ไดแก ถั่ว รองลงมาไดแก มันฝรั่ง ปลา
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สวรรค ปลาหมึก ขนมขึ้นรูป และขาวเกรียบกุง ตามลําดับ โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 19 รอยละ 16 รอยละ 10 รอย
ละ 9 รอยละ 6 และรอยละ 1 ตามลําดับ การขยายตัวของปลาสวรรคเปนผลจากทาโร ซึ่งเปนผูนําการผลิตปลาสวรรค
ไดมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่อง ซึ่งไดเนนจุดขายดานประโยชนของสินคาที่ทํามาจากเนื้อปลา มีคุณคา
ทางโภชนาการ และมีโปรตีนสูง ตอบรับกระแสการบริโภคปจจุบันที่หวงใยสุขภาพ และการหวงใยเรื่องโรคอวนใน
เด็ก นอกจากนี้หากพิจาณาสวนแบงตลาดสินคาประเภทปลาสวรรค ขาวเกรียบกุง และขนมขึ้นรูปที่บริษัทจําหนายและ
เปนตัวแทนจําหนายในป 2550 จะพบวาสวนแบงตลาดของบริษัทคิดเปนประมาณรอยละ 7 ของมูลคาตลาดรวม
3.1.2.2 การแขงขัน
การใหบริการจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคา มีผูใหบริการหลายราย แตละรายมีความรูความ
ชํานาญแตกตางกัน บริษัทเห็นวาคูแขงที่สําคัญของบริษัท คือ
1) บริษัท ธีรโฮลดิ้ง จํากัด ผูจัดจําหนายปลาเสนฟชโช
2) บริษัท ฟริโต-เลย จํากัด ผูผลิตและจําหนายมันฝรั่งเลย ตะวัน ทวิสตี้
3) บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด ผูจัดจําหนายมันฝรั่งเทสโต ปารตี้ แคมปส โดโซะ
4) บริษัท สยามรวมมิตร จํากัด ผูผลิตและจําหนาย ขาวเกรียบกุงฮานามิ สแน็คแจค
ธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายมีสภาพการแขงขันไมรุนแรงนัก เนื่องจากปจจุบันมีผูดําเนินธุรกิจ
ซึ่ง มี ข นาดของธุ ร กิจ ใกลเ คี ย งกั บ บริษั ท เพีย งไมกี่ ร าย เช น บริ ษัท ดี ท แฮล ม จํ า กัด บริษั ท เบอร ลี่ ยุ ค เกอร จํ า กั ด
(มหาชน) โดยแตละรายมีความชํานาญ มีกลยุทธการจําหนายสินคา และมีเครือขายในการจัดจําหนายครอบคลุมทั่ว
ประเทศ อยางไรก็ตามแมวาการแขงขันจะไมรุนแรง แตการเขามาของผูประกอบการรายใหมอาจทําไดยาก เพราะการมี
ฐานขอมูลลูกคา ชองทางการจําหนายกับรานคา หางรานตางๆ จําเปนตองอาศัยการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคามา
เปนระยะเวลานาน และการลงทุนสรางเครือขายการจัดจําหนายที่ตองอาศัยทีมงานขาย การตลาด ซึ่งเปนสวนสําคัญที่
ทําใหธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายประสบความสําเร็จ
สําหรับธุรกิจขนมขบเคี้ยวมีสภาพการแขงขันรุนแรง โดยมีผูประกอบการรายใหญๆ เปนเจาตลาดในตลาด
ขนมขบเคี้ยวแตละประเภท เชน ขนมขบเคี้ยวประเภทมันฝรั่ง มีบริษัท ฟริโต-เลย จํากัด เปนผูนําตลาด ขนมขบเคี้ยว
ประเภทปลาสวรรค (Fish Snack) มีบริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด ซึ่งเปนผูผลิตปลาสวรรคภายใตตราสินคาทาโร เปนผูนํา
ตลาด โดยผูนําแตละตลาดมีสินคาที่มีความเขมแข็งของแบรนดสูง ดังนั้นผูประกอบการรายใหมที่ตองการเขามาสู
ธุรกิจขนมขบเคี้ยว จะตองใชเงินลงทุนและมีคาใชจายดานการตลาดเพิ่มเติมเพื่อสงเสริมการขายใหผลิตภัณฑไดรับการ
ตอบรับที่ดีจากผูบริโภค นอกจากนี้การแขงขันสวนใหญของผูประกอบการในตลาดขนมขบเคี้ยวจะเนนการนําเสนอ
รสชาติความอรอย หรือแจกของแถม เพื่อจูงใจใหเด็ก วัยรุน ซึ่งเปนลูกคากลุมเปาหมายมีความสนใจบริโภค และซื้อ
สินคามากขึ้น นอกจากนี้การคิดคนและนําเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาดเปนอีกชองทางหนึ่งในการแขงขันเพื่อ
กระตุนยอดขายหรือตอบรับกระแสการบริโภคในขณะนั้น

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

หนา 24

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)

3.1.2.3 แนวโนมอุตสาหกรรมและการแขงขัน
แนวโนมการแขงขันการใหบริการเปนตัวแทนจําหนายสินคาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูผลิตสินคา
โดยเฉพาะสินคาอุปโภคบริโภคมีความตองการกระจายสินคาใหแกผูบริโภคอยางทั่วถึง จึงมีความจําเปนตองวาจาง
ตัวแทนจําหนายสินคา เพื่อไมกอใหเกิดตนทุนในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น เชน คานําเขาสินคา (Listing Fee) ใน
โมเดิรนเทรด คาวางสินคา คาใชจายในการกระจายสินคา เปนตน นอกจากนี้จากกระแสการบริโภคปจจุบันที่หวงใย
สุขภาพมากขึ้น จะทําใหผูประกอบการตางๆ เรงปรับปรุงผลิตภัณฑ หรือออกผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อตอบรับกระแสการ
บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ การแขงขันของผูผลิตขนมขบเคี้ยวตางๆ อาจตองพิจารณาปจจัยแวดลอมที่อาจจะสงผลกระทบตอ
การเติบโตของตลาดขนมขบเคี้ยวเพิ่มเติม คือ การที่คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. จะออกมาตรการเขมงวดกับ
ขนมขบเคี้ยวมากขึ้น เชน การหามทําโฆษณาในรายการเด็ก การติดตราสัญลักษณที่แสดงสินคาวาเปนสินคาที่บริโภค
แลวอวนเปนรูปคลายสัญญาณไฟจราจร เพื่อแสดงใหเห็นวาขนมชนิดนี้เหมาะสมกับการบริโภคหรือไม และการหาม
แจกของแถมในขนมขบเคี้ยว ซึ่งเปนกลยุทธการตลาดที่นิยมใชกันเปนอยางมากในกลุมขนมขึ้นรูป เปนตน จะเปน
ปจจัยสําคัญที่จะสงผลกระทบตอตลาดขนมขบเคี้ยวตอไปในอนาคต
อยางไรก็ตามขนมขบเคี้ยวภายใตการผลิตของบริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด คือ ปลาสวรรคทาโร จะไมไดรับ
ผลกระทบในสวนนี้ เนื่องจากเปนสินคาที่ผลิตจากเนื้อปลา ใหคุณคาทางโภชนาการ อุดมไปดวยโปรตีนที่มีประโยชน
ตอรางกาย ประกอบกับกระแสการบริโภคในปจจุบันที่เนนอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น
3.1.2.4 ลักษณะลูกคาและลูกคากลุมเปาหมาย
สินคาของบริษัทจําหนายไปยังเครือขายรานคาครอบคลุมกวา 30,000 แหงทั่วประเทศ เพื่อเปนชองทางนํา
สินคาไปจําหนายตอใหแกผูบริโภคสุดทายอยางกวางขวางมากที่สุด ดังนั้นกลุมลูกคาของบริษัทจึงแบงไดเปน 2 กลุม
หลัก ไดแก กลุมรานคา และผูบริโภค
กลุมลูกคาเปาหมายประเภทรานคา ไดแก โมเดิรนเทรด และรานคาทั่วไปไมวาจะเปนรานเล็ก รานใหญ และ
รานคาแบบดั้งเดิมตางๆ
สําหรับกลุมลูกคาเปาหมายที่เปนผูบริโภคสุดทายนั้น มีหลากหลายครอบคลุมทุกเพศทุกวัยขึ้นกับกลุมสินคา
นั้นๆ ทั้งนี้ลูกคาเปาหมายในแตละกลุมสินคาจะมีความแตกตางกัน พิจารณาไดดังนี้
กลุมสินคา

ลูกคาเปาหมาย

- ขนมขบเคี้ยว และลูกอม

ผู บ ริ โ ภคทั้ ง ชายและหญิ ง ครอบคลุ ม ตั้ ง แต วั ย เด็ ก วั ย รุ น และวั ย
ทํางาน อายุตั้งแต 8-25 ป

- ผลิตภัณฑอาหาร

กลุ ม ลู ก ค า หลั ก ๆ เป น แม บ า น และกลุ ม ผู ซื้ อ สิ น ค า เพื่ อ ประกอบ
อาหาร ทั้ ง กลุ ม คนที่ นํ า ไปใช ใ นครั ว เรื อ น ตามบ า นทั่ ว ไป และ
รานคาธุรกิจอาหาร และตลาดสด

- น้ําผลไมและเครื่องดื่มสปารคกิ้ง

น้ํ า ผลไม จ ะเน น กลุ ม ลู ก ค า ชาย/หญิ ง อายุ ร ะหว า ง 18-35 ป ทั้ ง
นักเรียน นักศึกษา และคนวัยทํางานที่มีรายไดระดับปานกลางขึ้นไป
สําหรับเครื่องดื่มสปารคกิ้งจะเนนกลุมนักเรียน นักศึกษาอายุระหวาง
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13-19 ป ที่ชอบความแปลกใหม
- ผลิตภัณฑยาและอาหารเสริม

ผูบริโภคทั้งชายและหญิง ตั้งแตวัยผูใหญ ผูสูงอายุ และผูสนใจเรื่อง
สุขภาพ

- ผลิตภัณฑของใชสวนตัวและของ ครอบครัวสมัยใหม กลุมแมบาน และลูกคาผูหญิงอายุ 25-40 ป
ใชในครัวเรือน
บริษัทมีความสัมพันธกับรานคาตางๆ ซึ่งสวนใหญมีการติดตอคาขายกันมากับบริษัทเปนระยะเวลานาน และ
สวนใหญเปนลูกคาของบริษัทมานานกวา 10 ป ลูกคารายใหญของบริษัทจะเปนลูกคากลุมโมเดิรนเทรดซึ่งเปนบริษัท
ขนาดใหญมีเครือขายสาขาจํานวนมากครอบคลุมทั่วประเทศ โดยในป 2549 และป 2550 บริษัทมียอดขายใหแกลูกคา
รายใหญที่มีสัดสวนเกินรอยละ 10 ของยอดขายรวมของบริษัทจํานวน 2 ราย ซึ่งเปนลูกคาภายนอกและมีสัดสวน
รวมกันประมาณรอยละ 28 - 29 ของรายไดรวม ทั้งนี้ บริษัทไมมีลูกคารายใดที่มีสัดสวนเกินกวารอยละ 30 ของ
ยอดขายรวม
3.1.2.5 กลยุทธการแขงขัน
บริษัทเปนผูมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการจัดจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคมาเปนเวลานาน
สินคาที่บริษัทจัดจําหนายเปนสินคาที่มีชื่อเสียงและเปนที่นิยมของตลาด บริษัทไดใหความสําคัญกับภาพลักษณของ
สินคาที่เนนคุณภาพและเปนประโยชนตอผูบริโภค ในราคาที่เหมาะสมคุมคาที่ลูกคาสามารถหาซื้อได
บริษัทมีกลยุทธการแขงขันทางการตลาด ดังนี้
-

-

เนน ประโยชนข องผู บ ริโ ภคที่ ตอ งไดรั บ ทั้ งคุณภาพ รสชาติ และคุ ณคา ทางโภชนาการ โดยมีร าคา
เทียบเคียงไดกับคูแขงในตลาด
เนนการใหบริการที่ดีที่สุดแกลูกคาเพื่อใหลูกคาเกิดความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินคา และการไดรับ
สินคาอยางรวดเร็วและตรงเวลา
ลดความสูญเสียโอกาสในการขายของรานคาในกรณีที่สินคาขาดสต็อก ดวยการติดตามขอมูล วิเคราะห
และประเมินการขายอยางใกลชิด เพื่อใหรานคามีสินคาหมุนเวียนอยางเพียงพอ
จัดเตรียมสินคาใหเพียงพอกับความตองการของลูกคา โดยการวางแผนการตลาดรวมกับผูผลิต รวมทั้ง
การวิเคราะหและประเมินยอดขายและยอดสั่งซื้อเปนระยะๆ
วางแผนรวมกับผูผลิตในการโฆษณา สงเสริมการขาย และการจัดกิจกรรมรวมกับรานคาอยางตอเนื่อง
เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบริษัท รานคา และผูบริโภค เพื่อกระตุนยอดขายเปนระยะๆ รวมทั้งมี
การแจกของแถมเพื่อสรางยอดขายและฐานลูกคาใหมๆ โดยมีการติดตามและประเมินผลอยางใกลชิด
สรางโอกาสในการเพิ่มยอดขายดวยการวางแผนรวมกับผูผลิตในการออกผลิตภัณฑใหมๆออกสูตลาด
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากสภาพตลาดและความตองการของผูบริโภคเปนหลัก
เนนการพัฒนาคุณภาพและทักษะของพนักงานขาย รวมทั้งสรางเครือขาย (Network) ของพนักงานขาย
ในการรับสงขอมูลกับลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสรางความคุนเคยและสัมพันธภาพที่ดีกับ
ลูกคา
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3.1.2.6 นโยบายการกําหนดราคา
การกําหนดราคาขายสินคาของบริษัท จะคํานึงถึงราคาตลาดของสินคาแตละประเภทเปนเกณฑ เพื่อให
เทียบเคียงไดกับคูแขง บางครั้งอาจมีการใหสวนลด ของแถม หรือรายการสงเสริมการขายอื่นๆ ซึ่งมีรูปแบบตาม
สภาวะ เหตุการณและการแขงขันในขณะนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจะตองไดรับผลตอบแทนจากการจัดจําหนายตามเปาหมาย
ที่ไดตั้งไว หรือตามขอตกลงที่ไดกําหนดไวในสัญญา
3.1.2.7 การจําหนายและชองทางการจําหนาย
บริษัทจัดจําหนายสินคาทั้งแบบเงินสด และการใหเครดิตทางการคา โดยเปนการจําหนายในประเทศทั้งหมด
ผานชองทางเครือขายรานคาที่มีอยูครอบคลุมทั่วประเทศ โดยในป 2550 บริษัทมีสัดสวนการจําหนายในกรุงเทพฯและ
ปริ ม ณฑลร อ ยละ 63 และในต า งจัง หวัด รอ ยละ 37 ทั้ งนี้ บริษั ท มีที ม งานด า นการขายจํ า นวน 180 คน แบง ความ
รั บ ผิ ด ชอบเป น 2 ส ว น คื อ ฝ า ยขายกรุ ง เทพฯ และฝ า ยขายต า งจั ง หวั ด ครอบคลุ ม ในทุ ก ภาคของประเทศ ซึ่ ง มี
ประสบการณความเชี่ยวชาญในงานขาย โดยจะทําหนาที่ติดตอและประสานงานในการขายผานชองทางการจําหนาย
ตางๆ เพื่อใหสินคากระจายถึงผูบริโภคอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนําเสนอขอมูลและสิ่งที่เปนประโยชนแก
ลูกคา พรอมทั้งสามารถตอบรับความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ดวยระบบการรับคําสั่งซื้อและการจัดสงสินคา
ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การทําตลาดสินคาที่บริษัทและบริษัทยอยเปนเจาของ เชน ปลาสวรรคทาโร ซอสคิงส คิทเชน
ลูกอมคอริฟน-ซี บริษัทจะเปนผูรับผิดชอบการจัดกิจกรรรมทางการตลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด สําหรับสินคาอื่นที่บริษัท
เปนตัวแทนจําหนาย การจัดกิจกรรมทางการตลาดจะขึ้นอยูกับขอตกลงตามสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนาย ซึ่งคาใชจาย
การตลาดเจาของสินคาเปนผูรับผิดชอบ
ชองทางการจําหนายสินคาของบริษัทแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1) โมเดิรนเทรด (Modern Trade) ประกอบดวย รานคาประเภทซุปเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ต เชน โลตัส
บิ๊กซี คารฟูร ท็อปส และ The Mall เปนตน รานคาประเภทคอนวีเนียนสโตร และ Gas Station Store เชน รานเซเวนอีเลฟเวน รานแฟมิลี่มารท ราน 108 รานวี ช็อป เปนตน รานคาประเภทขายสง เชน Makro โดยบริษัทหรือผูผลิตสินคา
จะเปนผูจัดสงสินคาใหแกลูกคาตามที่ตกลงกัน ซึ่งโดยสวนใหญจะสงไปที่ศูนยกระจายสินคา (Distribution Center)
ของลูกคาแตละรายเปนประจําหนึ่งถึงสองครั้งตอสัปดาห ซึ่งการขายใหแกลูกคาประเภทนี้จะมีการใหเครคิตในการ
ชําระคาสินคาประมาณ 45 - 60 วัน
2) ชองทางการจําหนายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึ่งประกอบดวยรานคาสงรานคาปลีกทั่วไป ที่
กระจายตัวอยูทุกภูมิภาคของประเทศ และมีการติดตอคาขายกับบริษัทมาเปนประจําและตอเนื่อง โดยมีการใหเครดิตใน
การชําระคาสินคาแกรานคาประเภทนี้ประมาณ 30 วัน
3) รถขายเงินสด (Cash van) เปนการขายสินคาแบบเก็บเงินสด โดยใหพนักงานขายอยูประจํารถ และ
ตระเวนไปเยี่ยมเยียนและรับคําสั่งซื้อจากรานคายอยในแตละภาคทั่วประเทศ ซึ่งรถขายสินคาจะเขาถึงลูกคารายเล็กได
อยางทั่วถึง โดยปจจุบันบริษัทมีฐานลูกคาประเภทนี้กวา 20,000 ราย
ทั้งนี้ ในป 2550 บริษัทมีการจําหนายผานชองทางโมเดิรนเทรด ชองทางการจําหนายแบบดั้งเดิม และรถขาย
เงินสดคิดเปนสัดสวนรอยละ 52 รอยละ 38 และ รอยละ 10 ตามลําดับ
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3.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
สินคาที่บริษัทจัดจําหนายมีทั้งสินคาของผูผลิตที่เปนบริษัทในกลุม และผูผลิตภายนอกอื่นๆ บริษัทมีนโยบาย
มุงเนนการจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายของประเภท
สินคา ซึ่งบริษัทจะคัดเลือกผูผลิตโดยพิจารณาจากความสามารถและศักยภาพของผูผลิต คุณภาพ ความนิยมของ
สินคา และความตองการของตลาด ตลอดจนพิจารณานโยบายการสนับสนุนการขาย และการทําตลาดของผูผลิต ซึ่ง
ผูผลิตสินคาใหกับบริษัทสวนใหญมีการดําเนินงานรวมกันมาเปนระยะเวลานาน โดยตลอดระยะเวลาที่ผานมาผูผลิต
ดังกลาวไดใหการสนับสนุน และดําเนินงานรวมกันกับบริษัทดวยดีมาโดยตลอด อาทิ การโฆษณา ประชาสัมพันธ การ
จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ตลอดจนการรวมกันวางแผนการขาย เปนตน
การสั่งซื้อสินคา ในการสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตเพื่อมาจําหนายตอใหแกลูกคานั้น บริษัทมีการวางแผนการ
สั่งซื้อสินคาลวงหนาในปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปริมาณสินคาคงคลัง ผลการสํารวจตลาดและวิเคราะห
แนวโนมความตองการสินคา เพื่อจัดเตรียมสินคาใหเพียงตอการจําหนายในแตละรอบของการขาย และตองลดการ
สูญเสียโอกาสในการขายสินคาเนื่องจากการขาดแคลนสินคาคงคลัง ในขณะเดียวกันก็ตองควบคุมปริมาณสินคาใน
คลังใหเหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียจากการมีสินคาคงคางในคลังเปนระยะเวลาที่นานเกินไป
บริษัทมียอดสั่งซื้อสินคากับบริษัทผูผลิต 2 ราย ที่เกินกวารอยละ 10 ของยอดการสั่งซื้อสินคาทั้งหมด โดย
ผูผลิตทั้ง 2 ราย คือ บริษัทยอย (บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด) และบริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัท มีสัดสวนการสั่งซื้อรวมกัน
ประมาณรอยละ 80 ของยอดการสั่งซื้อสินคาทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทมีการสั่งซื้อสินคาจากบริษัทยอยดังกลาวเกินกวา
รอยละ 30 ของยอดการสั่งซื้อสินคาทั้งหมด
ผูผลิตสินคาใหแกบริษัทเพื่อนําไปจัดจําหนาย มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผูผลิต
บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด
บริษัท คาลบี้ธนาวัธน จํากัด
บริษัท นําเชา (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท 3 เอ็ม ฟูด โปรดัก จํากัด
บริษัท พรีเมียร แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จํากัด
บริษัท ลําปางฟูดโปรดักส จํากัด
บริษัท ซานมิเกล (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท โอสถสภา จํากัด
บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท พีแซท คัทสัน (ประเทศไทย) จํากัด

ผลิตภัณฑที่ผลิต
ปลาเสนและปลาแผน
ขาวเกรียบกุง มันฝรั่งแทงทอดกรอบ ขนมถั่วลันเตาอบกรอบ
ขนมขาวอบกรอบ
มะขามหวานแปรรูป
ซอสมะเขือเทศและซอสพริก
ผักผลไมดอง และผลไมกระปอง
น้ําผลไม
ลูกอม และผลิตภัณฑยา/อาหารเสริม
ลูกอม
สบู ครีมอาบน้ํา โลชั่น แชมพู แปง และน้ํายาลางจาน

ทั้งนี้ การจัดจําหนายสินคาใหกับผูผลิตดังกลาวขางตนนั้น บริษัทไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย
โดยบริษัทไดรับคาตอบแทน และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงอยางเครงครัด ยกเวน
ผูผลิตที่เปนบริษัทยอย นอกจากนี้ สําหรับผลิตภัณฑลูกอมคอริฟน-ซี ที่ผลิตโดยบริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด นั้น
บริษัทเปนเจาของสินคาและเครื่องหมายการคาเอง โดยเปนเพียงการจางผลิตเทานั้น
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สรุปสาระสําคัญของสัญญา / ขอตกลง ในการเปนตัวแทนจําหนายสินคา
คูสัญญา

ประเภท

อายุสัญญา

เงื่อนไข

1. บริษัท คาลบี้ธนาวัธน จํากัด

สัญญาแตงตั้งตัวแทน
จําหนายสินคาประเภท
ขนมขบเคี้ยว ภายใต
ตราสินคา คาลบี้ ซีฟช
แจกซ บันบัน

3 ป

- เปนตัวแทนจําหนายสินคาแตเพียงผูเดียวใน
ประเทศไทย
- การตอสัญญาจะกระทําไดโดยคูสัญญาแต
ละฝายมีห นังสือบอกกลาวลวงหนาไปยัง
คูสัญญาแตละฝายอยางนอย 2 เดือนกอนวัน
ครบกํ า หนดในสั ญ ญา และเมื่ อ ได รั บ
หนังสือบอกกลาวแลวคูสัญญาทั้งสองฝาย
จะมี ก ารเจรจาเงื่ อ นไขของสั ญ ญาที่ จ ะ
ดําเนินการตออายุอีกครั้งหนึ่ง

2. บริษัท นําเชา (ประเทศไทย) สัญญาแตงตั้งตัวแทน
จํากัด (“นําเชา”)
จําหนายขนมขาวหอม
มะลิอบกรอบปรุงรส
ภายใตตราสินคาชินมัย

- เปนตัวแทนจําหนายสินคาผานชองทางการ
3 ป ตอ
จําหนายแบบดั้งเดิม (Traditional trade) เชน
สัญญา
รานคา โดยไมรวมการกระจายสินคาไปยัง
อัตโนมัติ
คราวละ 1 ป
ชองทางการจําหนายแบบโมเดิรนเทรด โดย
นํ า เชาแต ง ตั้ ง บริ ษั ท เป น ตั ว แทนจํ า หน า ย
เพิ่มเติมจากเดิมที่นําเชาเคยมีผูคาสงและคา
ปลีกรายยอยจํานวน 9 ราย

3. บริษัท ลําปางฟูดโปรดักส
จํากัด

สัญญาแตงตั้งตัวแทน
จําหนายสินคาประเภท
อาหารแปรรูปตางๆ
เชน ผักผลไมดอง
ผลไมกระปอง ภายใต
ตราสินคา แมจินต และ
เครื่องหมายการอื่นๆ
เชน “J.F.Farm” และ
“LCC”

- เปนตัวแทนจําหนายสินคาแตเพียงผูเดียวใน
3 ป ตอ
ประเทศไทย
สัญญา
อัตโนมัติ
คราวละ 1 ป

4. บริษัท ซานมิเกล (ประเทศ
ไทย) จํากัด

ขอตกลง
(Memorandum of
agreement) เรื่องการ
แตงตั้งตัวแทนจําหนาย
สินคาประเภทน้ําผลไม
ภายใตเครื่องหมาย
การคา “BERRI”

อยูระหวาง - จํ า หน า ยสิ น ค า ผ า นช อ งทางการจํ า หน า ย
แบบดั้งเดิม เชน รานคาปลีก รานคาสง และ
ประเมินผล
งานกอนทํา
โมเดิ ร น เทรดที่ ไ ม มี ร ะบบศู น ย ก ระจาย
สัญญาแตงตั้ง สินคา เชน Foodland, Siam Jusco
ตัวแทน
จําหนาย
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คูสัญญา

ประเภท

อายุสัญญา

เงื่อนไข

- เป น ตั ว แทนจํ า หน า ยแต เ พี ย งผู เ ดี ย วใน
3 ป ตอ
ประเทศไทย
สัญญา
อัตโนมัติ
คราวละ 1 ป

5. บริษัท โอสถสภา จํากัด

สัญญาแตงตั้งตัวแทน
จําหนายสินคาประเภท
ลูกอมเนื้อแข็ง (hard
boiled candy) ภายใต
เครื่องหมายการคา
“โอเล”

6. บริษัท พีแซท คัทสัน
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัทอยู - เป น ตัว แทนจํ า หนา ยสิ นค า ทางภาคเหนื อ
สัญญาแตงตั้งตัวแทน
ระหวาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกระจาย
จําหนายสินคาอุปโภค
ตอรองสัญญา สินคาผานชองทางจําหนายแบบดั้งเดิมโดย
ประเภท สบู ครีม
เนนการจําหนายไปยังหางทองถิ่น ซุปเปอร
อาบน้ํา โลชั่น แชมพู
โดยคาดวา
มารเก็ต รานคาสง และรานคาปลีก
แปง และน้ํายาลางจาน
สัญญาจะมี
ภายใตตราสินคา อิมพิ อายุประมาณ
เรียลเลเธอร เพิรล
3 ป
แคเร็กซ พรีเมียร คัสสัน
และมอรนิ่งเฟรช

7. บริษัท 3 เอ็ม ฟูด โปรดัก
จํากัด

สัญญาแตงตั้งตัวแทน
จําหนายสินคาประเภท
Chewy Fruity ภายใต
เครื่องหมายการคา
จี๊ดจาด

3.2

- เปนตัวแทนจําหนายสินคาผานชองทางการ
5 ป ตอ
จําหนายแบบดั้งเดิม (Traditional trade) เชน
สัญญา
รานคา โดยไมรวมการกระจายสินคาไปยัง
อัตโนมัติ
คราวละ 1 ป
ชองทางการจําหนายแบบโมเดิรนเทรด

ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหาร

3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
ธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหารดําเนินการโดยบริษัทยอย 3 บริษัท คือ บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด (PMF)
บริษัท พรีเมียร แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จํากัด (PCI) และบริษัท พรีเมียร โฟรเซน โพรดักส จํากัด (PFP) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ผลิตภัณฑ
1. ปลาเสนและปลาแผน
2. ผลิตภัณฑปลาทูนา
3. ซอสมะเขือเทศและซอสพริก
4. ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง

ผูผลิต
PMF
PCI
PCI
PFP
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1. ผลิตภัณฑปลาเสนและปลาแผน
ผลิตภัณฑปลาเสนและปลาแผนซึ่งผลิตโดย PMF เปนผลิตภัณฑที่มีสัดสวนยอดขายสูงสุดเมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) จัดจําหนาย
ผลิตภัณฑปลาเสนและปลาแผนของ PMF เปนที่รูจักอยางทั่วไปในนามปลาสวรรคตราทาโร ผลิตจากเนื้อปลา
บดแชแข็ง (SURIMI) ที่ผานการคัดสรรและทดลองคุณภาพอยางดี กอนนํามาเขากระบวนการผลิตพรอมทั้งปรุง
รสชาติตางๆ ไดแก รสดั้งเดิม รสเขมขน รสบารบีคิว รสซูเปอรแซบ รสสโมคกี้ แซลมอน รสบารบีคิว & กิมจิ เปนตน
โดยมีชื่อสินคาตางๆ กัน ไดแก ทาโร ทาโรฮีโร ทาโรเอ็กไซท ทาโร วี-พลัส เปนตน ภายใต Brand “ทาโร” ที่มีชื่อเสียง
และสามารถครองสวนแบงการตลาดในประเทศสูงสุดเปนอันดับหนึ่งของขนมขบเคี้ยวประเภท Fish Snack ดวย
สัดสวนการตลาด (market share) ประมาณรอยละ 68.50
ผลิตภัณฑปลาสวรรคทาโรเปนสินคาที่มีคุณภาพและมีคุณคาทางอาหาร ผลิตจากซูริมิหรือเนื้อปลาบดที่ผาน
กระบวนการเพื่อแยกเอาสารประกอบที่ไมตองการออก เชน ไขมัน และโปรตีนที่ไมมีคุณสมบัติในการใหความเหนียว
เปนตน จึงจัดเปนอาหารที่มีปริมาณไขมันต่ํา และเปนอาหารสุขภาพ สามารถรับประทานไดสําหรับบุคคลทั่วไป
รวมทั้งผูที่ตองการควบคุมระดับไขมันในเสนเลือด และควบคุมน้ําหนัก
ผลิตภัณฑปลาสวรรคทาโร ผลิตภายใตมาตรฐานคุณภาพ เทคโนโลยีที่ดี มีความปลอดภัยตอการบริโภคสูง
ดวยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและความสะอาดทุกขั้นตอน เปนสินคาที่ไดรับรองมาตรฐานคุณภาพที่เปนที่
ยอมรับทั่วไป โดย PMF ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพตางๆ ดังตอไปนี้
- ISO 9001:2000 ใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานจาก Moody International Certification Ltd.
- ISO 14001:2004 ใบรับรองระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมจาก Moody International Certification Ltd.
- Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยเปน
การรับรองระบบที่เนนถึงความปลอดภัยของผูบริโภคเปนสําคัญ ซึ่งไดวิเคราะหถึงจุดอันตรายและจุดวิกฤติ
ที่ตองควบคุม ตลอดจนกําหนดวิธีการปองกันและแกไขในจุดวิกฤตินั้นๆ เพื่อใหมีความปลอดภัยและได
มาตรฐานตามหลักสากล
- Good Manufacturing Practices (GMP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยถือวาเปนบริษัทที่
มีคุณภาพการผลิตและการควบคุมทางชีวอนามัยที่ดี
- หนังสือรับรอง Thailand’s Brand เพื่อรับรองการเปนผลิตภัณฑสงออกที่มีคุณภาพสูง
- หนังสือรับรองการอนุญาตใหใชเครื่องหมาย “ฮาลาล” จากสํานักคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศ
ไทย เพื่อรับรองวาบริษัทไดดําเนินการตามกรรมวิธอี ยางถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม
นอกจากนี้ PMF ยังไดนําเอาระบบการบริหาร Supply Chain มาใช เริ่มตั้งแตผูผลิตวัตถุดิบ มาถึงกระบวนการ
ผลิต กระบวนการ Logistics รวมทั้งกระบวนการขายและการตลาด ภายใตแนวความคิดที่วาผลิตภัณฑปลาสวรรคทาโร
ที่มีอยูในตลาดตองสดใหม และรสชาติถูกปาก อรอยถูกใจทุกครั้งที่ซื้อมารับประทาน
PMF มีรายไดจากการขายในป 2548 - 2550 จํานวน 484.56 ลานบาท 568.30 ลานบาท และ 593.61 ลานบาท
ตามลําดับ โดยรายไดจากการขายเกือบทั้งหมดเปนยอดขายที่เกิดจากการสั่งซื้อของบริษัท เนื่องจากบริษัทเปนตัวแทน
จําหนายสินคาปลาเสนและปลาแผนทาโรใหกับ PMF
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สิทธิประโยชนจากการไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน
บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 รวมทั้งสิ้นจํานวน 2 บัตร โดยไดรับสิทธิประโยชนตามรายละเอียดปรากฏดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บัตรสงเสริมเลขที่
วันที่ตามบัตรสงเสริม
วันที่เริ่มมีรายได
วันที่สิ้นสุดไดรับการสงเสริม
ประเภทกิจการที่ไดรับการสงเสริม
สิทธิและประโยชนสําคัญที่ไดรับการสงเสริม
6.1 ได รั บ ยกเว น ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล
สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบ
กิจการ ที่ไดรับการสงเสริมนับแตวันที่
เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ
6.2 ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา
และค า ประปา สองเท า ของค า ใช จ า ย
ดังกลาวนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการ
6.3 ได รั บ ลดหย อ นภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล
สําหรับ กํา ไรสุทธิที่ไดรับการสง เสริม
ในอัตราร อ ยละ 50 ของอัต ราปกตินั บ
จากวั น ที่ พ น กํ า หนดระยะเวลายกเว น
ภาษีเงินได
6.4 ได รั บ ยกเว น ไม ต อ งนํ า เงิ น ป น ผลจาก
กิ จ การที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม ซึ่ ง ได รั บ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามขอ 6.1
ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได

1478/2538
29/6/2538
4/6/2539
3/6/2552
การผลิตอาหาร

1572/2540
3/9/2540
1/12/2541
30/11/2554
การผลิตอาหาร

8 ป
ครบกําหนดวันที่
3/6/2547

8 ป
ครบกําหนดวันที่
30/11/2549

10 ป
ครบกําหนดวันที่
3/6/2549

10 ป
ครบกําหนดวันที่
30/11/2551

5 ป
ตั้งแต 4/6/2547 3/6/2552

5 ป
ตั้งแต 1/12/2549 30/11/2554

8 ป
ครบกําหนดวันที่
3/6/2547

8 ป
ครบกําหนดวันที่
30/11/2549

2. ผลิตภัณฑปลาทูนา
ผลิตภัณฑปลาทูนาเปนผลิตภัณฑหลักของ PCI ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑปลาทูนาสําเร็จรูป และ
อาหารสัตวเลี้ยง (Pet Food)
1) ผลิตภัณฑปลาทูนาสําเร็จรูป คือ เนื้อปลาทูนาสุกพรอมบริโภคที่ไดจากการนําปลาทูนาสดนําเขาจาก
ตางประเทศมาผานกระบวนการคัดสรร นึ่งใหสุก แปรรูปเปนชิ้นเนื้อขนาดตางๆ ทั้งแบบชิ้นเล็กหรือแบบเปนกอน
ใหญ (Steak Tuna) และปรุงแตงตามที่ลูกคาตองการ เปนปลาทูนาในน้ํามันพืชผสมน้ําผักสลัด และปรุงรสดวยซอส
ชนิดตางๆ แลวบรรจุลงในถุง (Pouch) ตามขนาดตางๆ ที่ลูกคาตองการ ซึ่งมีตั้งแตขนาดเล็กที่นอยกวา 500 กรัม/ถุง
และขนาด 500 กรัม/ถุง ไปจนถึง 3 กิโลกรัม/ถุง ผลิตภัณฑทั้งหมดจะผลิตตามคําสั่งซื้อและตามมาตรฐานที่ลูกคา
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กําหนด และภายใตตราสินคาของลูกคา ซึ่งสวนใหญกวารอยละ 90 ของผลิตภัณฑประเภทนี้ เปนการสั่งซื้อของ
Nichimo Co., Ltd. บริษัทขนาดใหญของประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับ PCI มาเปนเวลากวา 10 ป โดย
เปนลักษณะการทําสัญญาวาจางผลิต ซึ่ง Nichimo เปนผูถายทอดเทคโนโลยีในการผลิต ลงทุน/จัดหาเครื่องจักร และ
เปนผูจัดหาวัตถุดิบที่สําคัญ คือ ปลาทูนาและบรรจุภัณฑใหแก PCI ทั้งนี้ Nichimo จะนําผลิตภัณฑของ PCI ไปจําหนาย
ตอใหกับลูกคารายใหญในประเทศญี่ปุน คือ รานเซเวน-อีเลฟเวน Lawson และ Kenko เปนตน
2) อาหารสัตวเลี้ยง (Pet Food) เปนผลิตภัณฑที่ทําจากปลาทูนาเปนหลัก ใชเปนอาหารสําหรับแมวและสุนัข
โดยไดจากการนําปลาทูนาประเภทปลาโอดํา และปลาโอลาย ซึ่งจัดหาจากภายในประเทศมาผานกระบวนการคัดสรร
นึ่งใหสุก แปรรูปเปนชิ้นเนื้อขนาดเล็ก ปรุงแตงดวยสวนผสมตางๆ ไดแก เยลลี่ gravy เปนตน โดยผลิตภัณฑมีทั้งแบบ
บรรจุกระปอง(Can) และถุง(Pouch) ตามขนาดตางๆ ที่ลูกคาตองการ ภายใตตราสินคาของลูกคาซึ่งเปน National Brand
ที่มีชื่อเสียง ไดแก NISSHIN INABA DCM เปนตน
ผลิตภัณฑปลาทูนาของ PCI ผลิตภายใตมาตรฐานคุณภาพ เทคโนโลยีที่ดี มีความปลอดภัยตอการบริโภคสูง
ดวยกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและความสะอาดทุกขั้นตอน เปนสินคาที่ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพที่เปน
ที่ยอมรับในระดับสากล โดย PCI ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพตางๆ ดังตอไปนี้
-

-

ISO 9001:2000 ระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากลของสถาบัน RWTUV (Thailand)
Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยเปน
การรับรองระบบที่เนนถึงความปลอดภัยของผูบริโภคเปนสําคัญ ซึ่งไดวิเคราะหถึงจุดอันตรายและจุดวิกฤติ
ที่ตองควบคุม ตลอดจนกําหนดวิธีการปองกันและแกไขในจุดวิกฤตินั้นๆ เพื่อใหมีความปลอดภัยและได
มาตรฐานตามหลักสากล
Good Manufacturing Practices (GMP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยถือวาเปนบริษัทที่
มีคุณภาพการผลิตและการควบคุมทางชีวอนามัยที่ดี
มาตรฐาน Efsis (EU Standard) ซึ่งเปนมาตรฐานที่ไดรับการรับรองจากสถาบัน European Food Safety
Inspection Service เพื่อรับรองความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานยุโรป
หนังสือรับรองฮาลาล จากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสมุทรปราการ และไดรับการอนุญาตใหใช
เครื่องหมาย “ฮาลาล” จากสํานักคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย เพื่อรับรองวาบริษัทได
ดําเนินการตามกรรมวิธีอยางถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม

ยอดขายผลิตภัณฑปลาทูนาแยกตามประเภท
2547
1. ปลาทูนาสําเร็จรูป: Human
Food
- บรรจุกระปอง(Can)
- บรรจุถุง(Pouch)
รวม

ป 2548

ป 2549

ป 2550

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

153.29
363.78
517.07

19.05
45.20
64.25

415.37
415.37

52.86
52.86

509.25
509.25

53.35
53.35

546.71
546.71

54.97
54.97
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2547

ป 2548

ป 2549

ป 2550

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

230.64
57.04
287.68
804.75

28.66
7.09
35.75
100.0

310.78
59.67
370.45
785.82

39.55
7.59
47.14
100.0

367.93
77.45
445.38
954.63

38.54
8.11
46.65
100.0

332.75
115.04
447.79
994.50

33.46
11.57
45.03
100.00

2. อาหารสัตวเลี้ยง : Pet Food
- บรรจุกระปอง(Can)
- บรรจุถุง(Pouch)
รวม
รวมทั้งหมด

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑปลาทูนาเปนผลิตภัณฑที่ทํารายไดหลักใหแก PCI หรือคิดเปนรอยละ 96.73 และรอยละ 96.57
ของรายไดรวมของ PCI ในป 2549 และป 2550 ตามลําดับ สวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 3 เปนรายไดจากการ
จําหนายผลิตภัณฑซอส
3. ซอสมะเขือเทศและซอสพริก
ผลิตโดย PCI ภายใตเครื่องหมายการคา “Kings Kitchen” หรือใชชื่อยอวา “KK” โดยเปนการนําเอาวัตถุดิบ
หลัก คือ เนื้อมะเขือเทศเขมขน (สําหรับซอสมะเขือเทศ) และพริกชี้ฟาดอง กระเทียมดอง มาผานกระบวนการผลิต
และแตงรสชาติดวยเครื่องปรุงรส เชน น้ําตาล เกลือ และน้ําสมสายชู เปนตน ดวยวิธีการฆาเชื้อแบบพาสเจอรไรซ
(High temperature and short time) เพื่อความปลอดภัยตอผูบริโภค จากนั้นก็จะสงเขาสูกระบวนการบรรจุลงในบรรจุ
ภัณฑตางๆ เชน ขวด ถุง แกลลอน ขนาดตางๆกัน ตั้งแต 320 กรัม 620 กรัม และ 3 กิโลกรัม
ผลิตภัณฑซอสของ PCI ไดรับการรับรองฮาลาล จากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสมุทรปราการ และ
ไดรับการอนุญาตใหใชเครื่องหมาย “ฮาลาล” จากสํานักคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย เพื่อรับรองวา
บริษัทไดดําเนินการตามกรรมวิธีอยางถูกตองตามหลักการศาสนาอิสลาม จําหนายทั้งในประเทศและประเทศใกลเคียง
โดยยอดขายผลิตภัณฑซอสของ PCI คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 3 ของรายไดรวมของ PCI
4. ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งผลิตโดย PFP เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการนําวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
ตางๆ เชน เนื้อไก กุง ปลาหมึก และเห็ด เปนตน มาผานขั้นตอนแปรรูป ประกอบ และปรุงรสดวยเครื่องปรุงและ
เครื่องเทศตางๆ ตามความตองการของลูกคา เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มจากเดิม (VAP : Value Added Product)
ซึ่งผลิตภัณฑดังกลาวจะเก็บโดยการแชเยือกแข็ง เพื่อใหเก็บไดนาน และคงคุณคา รสชาติของอาหารใหคงสภาพเดิม
ผลิตภัณฑมีทั้งที่นําไปเปนสวนประกอบของอาหาร และเปนอาหารพรอมปรุงและพรอมรับประทานไดเลย โดย
สามารถแบงได ดังนี้
1) VAP หนาตมยําซีฟูด (Topping หนาพิซซา) ผลิตจากวัตถุดิบหลักประเภทอาหารทะเล เชน กุง ปลาหมึก
แลวนํามาปรุงรสดวยเครื่องตมยํา เพื่อใหลูกคานําไปเปนสวนประกอบของหนาพิซซา โดยเปนการผลิตตามคําสั่งซื้อ
ของลูกคาผูประกอบการรานพิซซารายใหญรายหนึ่ง
2) VAP อื่นๆ ที่ผลิตจากวัตถุดิบอาหารตางๆ ทั้งเนื้อสัตว และอาหารทะเล รวมทั้งผลิตภัณฑจากขาวและแปง
ตางๆ ผลิตภัณฑในกลุมนี้ประกอบดวย อาหารแชแข็งพรอมปรุง ไดแก ลูกชิ้นเปด ลูกชิ้นปลา และอาหารแชแข็งปรุง
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สําเร็จพรอมรับประทาน (Frozen Ready Meal Products) ไดแก ซุป กุงชุบขนมปงปน ตมยํากุงน้ําใส ขาวผัดหนําเลี๊ยบ
ขาวอบเผือก ผัดไทย ไกหอใบเตย เปนตน
ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งของ PFP ทั้ง 2 ประเภท ดังกลาวขางตน มีการจําหนายในประเทศทั้งหมด
โดยยอดขายผลิตภัณฑ ในป 2548 - 2550 มีมูลคารวม 9.67 ลานบาท 9.66 ลานบาท และ 10.17 ลานบาท ตามลําดับ
นอกจากการผลิตผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งดังกลาวขางตนแลว ในอดีต PFP ยังมีสายการผลิตหลัก
ไดแก กุงแชแข็ง และเนื้อปลาบดแชแข็งซึ่งใชเปนวัตถุดิบของอาหารแปรรูปตางๆ เชน ปลาเสน ปูอัด ลูกชิ้นปลา เปน
ตน แตเนื่องจากปญหาความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และตนทุนการผลิตที่สูง จึงไดยกเลิกสายการผลิตดังกลาวในป
2547 ทําให PFP มีพื้นที่โรงงานผลิต หองเย็น และเครื่องจักรสวนที่ไมไดใชงานเหลืออยู จึงไดมีการใหเชาพื้นที่ในการ
ผลิตและบรรจุสินคาใหกับลูกคา รวมทั้งการใหบริการรับแชเยือกแข็งผลิตภัณฑตางๆ รับฝากแชสินคาในหองเย็น
ในสวนของพื้นที่โรงงานที่ใหเชามีประมาณ 4,400 ตารางเมตร ปจจุบันมีผูเชา 1 ราย ซึ่งเปนบุคคลภายนอกและ
ไมมีความเกี่ยวของกับบริษัท เชาพื้นที่รวมประมาณ 1,260 ตารางเมตร หรือคิดเปนพื้นที่เชาประมาณรอยละ 11 ของ
พื้นที่โรงงานรวม เพื่อประกอบธุรกิจผลิต สงออกเนื้อปลาบดแชแข็ง พรอมกับการใหใชใบอนุญาตผลิตอาหารของ
PFP ในการผลิตซูริมิ โดย PFP ตองควบคุมคุณภาพการผลิตของผูเชาดังกลาวดวย
ในป 2548 - 2550 รายไดจากการใหเชาและบริการดังกลาวขางตน มีจํานวน 38.02 ลานบาท 43.27 ลานบาท
และ 43.04 ลานบาท ตามลําดับ
อยางไรก็ตาม PFP อยูระหวางการศึกษาธุรกิจใหมเพิ่มเติม จากการใชสินทรัพยที่มีเหลืออยูดังกลาวใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
3.2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมปลาทูนากระปองเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญของประเทศ สามารถสรางรายไดใหแก
ประเทศประมาณ 35,000 - 45,000 ลานบาทตอป โดยประเทศไทยเปนประเทศที่มีการสงออกปลาทูนากระปองมาก
ที่สุดเปนอันดับ 1 ของโลก ผลิตภัณฑปลาทูนากระปองที่สงออกแบงเปน 2 รูปแบบหลัก คือ ปลาทูนาในน้ํามันพืช
และปลาทูนาในน้ําเกลือ
ในป 2549 การสงออกปลาทูนากระปองมีปริมาณรวม 416,226 ตัน หรือคิดเปนมูลคา 40,406 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2548 ที่มีปริมาณการสงออก 368,619 ตัน หรือคิดเปนมูลคา 36,261 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12.91 และ
รอยละ 11.43 ในสวนของปริมาณและมูลคาตามลําดับ เมื่อเทียบกับป 2548 สําหรับป 2550 ปริมาณการสงออกปลาทู
นากระปองมีจํานวน 440,255 ตัน หรือคิดเปนมูลคา 44,863 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5.77 และรอยละ 11.03 ในสวน
ของปริมาณและมูลคาตามลําดับ เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน
ตลาดสงออกปลาทูนากระปองที่สําคัญของประเทศไทย ไดแก สหรัฐอเมริกา โดยในป 2550 มีปริมาณการ
สงออก 83,902 ตัน มูลคา 9,167 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 20.4 ของมูลคาการสงออกทั้งหมด ตลาดรองลงมา คือ
ออสเตรเลีย มีปริมาณการสงออก 31,561 ตัน มูลคา 4,012 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.9 ของมูลคาการสงออก
ทั้งหมด สวนประเทศผูนําเขารายอื่นๆ ที่สําคัญไดแก ญี่ปุน (รอยละ 7.2) แคนาดา (รอยละ 6.9) และซาอุดิอาระเบีย
(รอยละ 4.7)
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงปริมาณและมูลคาการสงออกปลาทูนากระปองของไทยระหวางป 2548-2550
ปริมาณ : ตัน มูลคา : ลานบาท
2548
2549
2550
ประเทศ
ปริมาณ
มูลคา
ปริมาณ
มูลคา
ปริมาณ
มูลคา
1. สหรัฐอเมริกา
83,798
8,431.8
77,449
8,104.1
83,902
9,166.5
2. ออสเตรเลีย
29,883
3,447.8
30,533
3,506.8
31,561
4,011.7
3. ญี่ปุน
22,554
3,302.6
21,022
2,910.3
23,238
3,206.1
4. แคนาดา
26,265
3,023.9
27,540
3,235.0
26,052
3,099.2
5. ซาอุดิอาระเบีย
14,941
1,501.3
20,081
1,917.9
21,074
2,092.3
6. อียิปต
23,677
1,722.2
32,712
2,324.4
24,713
1,659.5
7. ลิเบีย
25,104
2,035.5
27,575
2,264.7
28,411
2,531.1
8. สหราชอาณาจักร
13,193
1,326.4
16,008
1,523.1
13,272
1,500.3
9. สวิสเซอรแลนด
6,534
736.8
5,959
673.5
5,619
655.3
10. แอฟริกาใต
6,209
616.3
9,219
953.8
8,605
901.1
11. ประเทศอื่นๆ
116,460 10,116.7 148,128 12,992.1 173,809 16,040.3
รวมทั้งหมด
368,619 36,261.2 416,226 40,405.6 440,255 44,863.4
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร

ปลาทูนาที่ใชในการผลิตในอุตสาหกรรมปลาทูนากระปองสวนใหญจะตองนําเขาจากตางประเทศ เนื่องจาก
ปลาทูนาในประเทศไทยสามารถจับไดเพียงรอยละ 20-25 ของปริมาณปลาทูนาที่ตองใชในการผลิต ซึ่งเปนขอจํากัดที่
เกิดจากประเทศไทยไมมีกองเรือประมงน้ําลึก ทําใหไมสามารถจับปลาทูนาซึ่งเปนปลาน้ําลึกใหเพียงพอตอความ
ตองการใชในอุตสาหกรรมได โดยปลาทูนาที่มีการนําเขามากที่สุดคือ ปลาทูนาทองแถบ (Skipjack Tuna) รองลงมา
ไดแก ปลาทูนาครีบเหลือง (Yellowfin Tuna) และปลาทูนาครีบยาว (Albacore หรือ Long Finned Tuna) โดยมีแหลง
นําเขาที่สําคัญ ไดแก ไตหวัน ญี่ปุน เกาหลีใต หมูเกาะมารแชล ไมโครนีเซีย และปาปวนิวกินี เปนตน
ตารางที่ 2 ตารางแสดงปริมาณและมูลคาการนําเขาปลาทูนาสดแชเย็นแชแข็งสายพันธุตางๆ ของประเทศไทยระหวาง
ป 2548 - 2550
ปริมาณ : ตัน มูลคา : ลานบาท

ชนิด
1. Albacore
2. Yellowfin
3. Skipjack

2548
ปริมาณ
27,788
105,085
587,869

2549
มูลคา
2,730.8
5,415.6
20,785.5

ปริมาณ
33,044
93,937
639,070

2550
มูลคา
3,357.6
4,906.4
22,251.1

ปริมาณ
35,087
109,785
563,025

มูลคา
2,213.45
6,062.6
24,012.3

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความรวมมือของกรมศุลกากร
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3.2.2.2 การแขงขัน
ขอมูลจากสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป พบวาบริษัทผูผลิตปลาทูนากระปองในประเทศไทยมีจํานวน 31
บริษัท โดยเปนผูผลิตที่มีโรงงานขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก กระจายอยูตามพื้นที่ทั่วประเทศไทย แตเมื่อ
พิจารณาถึงผูประกอบการรายใหญในอุตสาหกรรมผลิตปลาทูนากระปอง จะมีผูประกอบการรายใหญ 2 กลุม คือ กลุม
บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) หรือทียูเอฟ และกลุมซี แวลู ซึ่งทั้งสองกลุมมีโรงงานในเครือ
รวมกันมากกวา 7 โรงงาน และมีกําลังการผลิตรวมกันคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 70 หรือกวา 2 ใน 3 ของกําลังการผลิต
ในภาพรวมของประเทศ ทําใหผูผลิตรายใหญมีขอไดเปรียบในการแขงขันจากการที่มีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวา
3.2.2.3 แนวโนมอุตสาหกรรมและการแขงขัน
แนวโนมการแขงขันในอนาคตคาดวาผูประกอบการรายเล็กอาจไดรับผลกระทบเนื่องจากผูประกอบการราย
ใหญมีอํานาจในการตอรองสูงทั้งดานราคาวัตถุดิบ และดานราคาขาย อันจะทําใหผูประกอบการรายใหญไดเปรียบใน
การแขงขัน ผูประกอบการรายเล็กจึงตองมุงปรับปรุงคุณภาพโดยเนนชนิดสินคาเฉพาะมากขึ้น เพื่อใหสามารถสูกับการ
แขงขันที่รุนแรงขึ้นในอนาคต โดยหากไมเรงปรับตัวอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือผูประกอบการรายใหญ
อาจเขาซื้อกิจการเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองมากขึ้นได
3.2.2.4 ลักษณะลูกคาและลูกคากลุมเปาหมาย
1. PMF : ตลาดในประเทศเกือบทั้งหมด
ผลิตภัณฑปลาสวรรคทาโรมีการจําหนายในประเทศเกือบทั้งหมด หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.56 และ
รอยละ 98.13 ของยอดขายรวมในป 2549 - 2550 ตามลําดับ โดยจําหนายผานบริษัทแม คือ บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูจัดจําหนายและทําการตลาดทั้งหมดใหแกผลิตภัณฑปลาสวรรคทาโร
ผลิตภัณฑปลาสวรรคทาโรมีจุดเดนที่เปนผลิตภัณฑภายใตตราสินคา “ทาโร” ที่ไดรับความนิยมจนเปนจาว
ตลาดในปจจุบันของขนมขบเคี้ยวประเภท Fish Snack ดวยความโดดเดนดานรสชาติ และความมั่นใจในคุณภาพที่
เสมอตนเสมอปลาย ประกอบกับการบริหารสินคาหมุนเวียนใหมีความสดใหมอยูเสมอ ซึ่งเปนกลยุทธที่สรางความ
มั่นใจใหกับรานคา ตลอดจนผูบริโภคไดเปนอยางดี นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสินคาใหมเพื่อสรางความหลากหลาย
แปลกใหม ตามความนิยมของผูบริโภคที่แตกตางกัน ออกสูตลาดเปนระยะๆ ทําใหสินคาไดรับความนิยมจากผูบริโภค
มาอยางตอเนื่องเปนเวลานาน
กลุมลูกคาผูบริโภคซึ่งเปนลูกคาเปาหมายของบริษัท จะเนนไปที่วัยรุนชาย-หญิง ที่มีบุคลิกที่ทันสมัย ใสใจ
สุขภาพ ดวยการวางจุดขายภายใต Healthy Snack Concept โดยเปนขนมขบเคี้ยวที่อรอยมีประโยชนตอสุขภาพ ไมมี
ไขมัน เนื่องจากมีสวนประกอบของเนื้อปลาเปนหลัก อุดมดวยวิตามิน คอลลาเจนจากเกล็ดปลา และโอเมกาจากเนื้อ
ปลา สอดคลองกับผูบริโภคที่มีแนวโนม Health Conscious เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง
2. PCI : ตลาดสงออกประมาณรอยละ 97
ตลาดสงออก
การจําหนายผลิตภัณฑปลาทูนาทั้งหมดเปนการสงออก โดย PCI เปนผูสงออกสินคาเอง และสงออกโดยผาน
ลูกคาซึ่งซื้อสินคาของ PCI เพื่อไปสงออกตอ ซึ่งคิดเปนรอยละ 97 ของยอดขายรวมของ PCI เนื่องจากเปนการเนน
สินคาที่มีคุณภาพ และไมเนนการแขงขันดานราคา ดังนั้นตลาดหลักจึงเปนประเทศญี่ปุน ซึ่งใหความสําคัญเกี่ยวกับ
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คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารเปนอยางมาก สัดสวนการสงออกไปประเทศญี่ปุนคิดเปนประมาณรอยละ 90
ของยอดการสงออกทั้งหมด สวนที่เหลือประมาณรอยละ 10 เปนการสงออกไปยังประเทศในแถบยุโรป ไดแก สเปน
ผลิตภัณฑปลาทูนาสําเร็จรูป ซึ่งมีสัดสวนยอดขายประมาณรอยละ 53-54 ของยอดผลิตภัณฑปลาทูนารวม
ทั้งหมด เปนการสงออกไปประเทศญี่ปุนเกือบทั้งหมด ตามคําสั่งซื้อของ Nichimo ซึ่งเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับ PCI
และมีการติดตอคาขายกันมาเปนเวลากวา 10 ป โดยสินคาที่ผลิตใหแก Nichimo จะมีขนาดบรรจุตั้งแต 500 กรัม ถึง
3,000 กรัม ทั้งนี้ ในสัญญาวาจางผลิตกําหนดใหสินคาดังกลาวที่จําหนายในญี่ปุนจะตองจําหนายผานใหกับ Nichimo
แตเพียงผูเดียว โดย Nichimo จะนําผลิตภัณฑของ PCI ไปจําหนายตอใหกับลูกคารายใหญในประเทศญี่ปุน คือ ราน
เซเวน-อีเลฟเวน Lawson และ Kenko เปนตน อยางไรก็ตาม PCI ไดเริ่มขยายตลาดสินคาประเภทนี้ไปยังประเทศอื่นๆ
มากขึ้นโดยเปนสินคาที่มีขนาดบรรจุนอยกวา 500 กรัม ประเทศที่เปนคูคาไดแกประเทศในแถบยุโรป เชน สเปน โดย
เริ่มสงออกตั้งแตปลายป 2549 ซึ่งยอดขายใหแกประเทศดังกลาวในป 2550 มีสัดสวนประมาณรอยละ 6 ของยอดขาย
รวมของผลิตภัณฑประเภทนี้
ผลิตภัณฑปลาทูนาที่เปนอาหารสัตว (Pet Food) ซึ่งมีสัดสวนยอดขายประมาณรอยละ 46-47 ของยอด
ผลิตภัณฑปลาทูนารวมทั้งหมด จะจําหนายใหแกลูกคาในประเทศญี่ปุนทั้งหมด โดยเปนการผลิตตามคําสั่งซื้อและ
ภายใต brand ของลูกคาซึ่งเปน National Brand ใหญๆ เชน NISSHIN, INABA และ DCM เปนตน ซึ่งผลิตภัณฑ
ประเภทนี้จะถูกนําไปวางขายในรานสะดวกซื้อที่มีชื่อเสียงและสาขามากมายในประเทศญี่ปุน เชน Lawson เซเวนอีเลฟเวน และ แฟมิลี่มารท เปนตน
PCI มีความสัมพันธที่ดีกับลูกคาทุกราย เพื่อมุงหวังการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance) ที่ยั่งยืน
ดวยจุดเดนทางดานคุณภาพของผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานในระดับสากล และบริการที่ดี เปนที่ยอมรับจากลูกคา ลูกคา
หลักของ PCI เปนลูกคาในประเทศที่ญี่ปุนที่มีกําลังซื้อสูง และเปนฐานตลาดที่เขมแข็ง ทั้งนี้ ในป 2549 และป 2550
PCI มีลูกคารายใหญ 2 รายที่มีสัดสวนยอดขายเกินรอยละ 10 ของยอดขายรวมของ PCI และในจํานวนดังกลาวมีลูกคา
รายใหญรายหนึ่งที่มีสัดสวนยอดขายเกินรอยละ 30 คือ Nichimo ซึ่งเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับ PCI มาเปนเวลานาน
การทําธุรกิจระหวางกันที่ผานมาเปนไปอยางราบรื่นและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งลักษณะของลูกคาดังกลาวจะมี
Loyalty สูงตอผลิตภัณฑที่เลือกใช สินคาที่ลูกคาสั่งซื้อจะมาจากการพัฒนาและคิดคนสูตรโดย PCI เอง ดังนั้นการที่
ลูกคาจะเปลี่ยนไปคาขายกับผูผลิตรายอื่น อาจมีความเสี่ยงหรือกระทบตอสินคาของลูกคาเองได
ตลาดในประเทศ
ผลิตภัณฑซอส Kings Kitchen ของ PCI จะมีการจําหนายในประเทศเกือบทั้งหมด โดยมีบริษัท พรีเมียร
มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) เปนผูจัดจําหนาย อยางไรก็ตามผลิตภัณฑดังกลาวมีการสงออกบางแตก็เปนสัดสวนที่นอย
3. PFP : ตลาดในประเทศทั้งหมด
ลูกคาของ PFP เปนลูกคาในประเทศทั้งหมด ไดแก เครือขายฟาสฟูดขนาดใหญ และซุปเปอรมารเก็ต โดยใน
ป 2549 และป 2550 PFP มีการจําหนายผลิตภัณฑอาหารแชแข็งใหแกลูกคารายใหญหนึ่งรายที่มีสัดสวนของยอดขาย
เกินกวารอยละ 30 ของยอดขายรวมของผลิตภัณฑดังกลาว โดยรายไดจากการขายเกือบทั้งหมดของ PFP เปนการขาย
ใหแกลูกคารายนี้ ดังนั้นหากสูญเสียลูกคารายนี้ไปอาจสงผลกระทบตอรายไดจากการขายของ PFP อยางไรก็ตาม PFP
ยังมีรายไดอีกสวนที่มาจากการใหเชาพื้นที่โรงงาน รวมทั้งการใหบริการรับแชเยือกแข็งและรับฝากแชสินคาในหอง
เย็น
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3.2.2.5 กลยุทธการแขงขัน
1) เนนคุณภาพ คุณคาทางโภชนาการ และความสะอาดของสินคา ตั้งแตการคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงการผลิต
ภายในโรงงาน โดยใหความสําคัญในระบบจัดการความปลอดภัยทางอาหาร (Safety Food) และระบบตรวจสอบ
ยอนหลัง (Food Traceability)
2) ผลิตสินคาดวยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย มีคุณภาพ และไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตในระดับ
สากลจากหนวยงานตางๆ เชน มาตรฐาน GMP และ HACCP รวมทั้งไดรับ ISO 9001-2000/ ISO 14001:2004 ทําให
สินคาที่ผลิตมีคุณภาพไดรับการยอมรับจากลูกคา
3) มีสินคาไวขายอยางสม่ําเสมอทุกฤดูกาล เพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได รวมทั้งการ
สงมอบไดครบถวนและตรงตามเวลาที่กําหนด
4) เนนการสงออกสินคาในระดับพรีเมี่ยมและขยายตลาดสูนิชมารเก็ต เนื่องจากการจําหนายสินคาใน
ตางประเทศโดยเฉพาะสินคาในกลุมอุตสาหกรรมอาหาร ระดับราคาในกลุมสินคาทั่วไป (Regular Products) จะถูก
กําหนดโดยราคาตลาดโลก (Price Taker) ซึ่งไมสามารถใชกลยุทธทางดานราคาในการแขงขันไดมากนัก โดยเฉพาะ
ตลาดในประเทศญี่ปุนที่ใหความสําคัญมากในดานคุณภาพของสินคา บริษัทยอยจึงมุงเนนการผลิตสินคาที่เปนการ
แขงขันดานคุณภาพ สรางความไววางใจ และการใหบริการที่ดีเปนหลัก ดวยการผลิตสินคาในระดับพรีเมี่ยมและขยาย
ตลาดสูนิชมารเก็ต เพื่อสรางผลตอบแทนที่ดี เนื่องจากตลาดยังคงเปดกวางและจํานวนคูแขงมีนอยราย ทําใหเกิดโอกาส
ในการสรางผลตอบแทนที่ดีในอนาคต รวมทั้งผูกสัมพันธกับพันธมิตรคูคาตางประเทศ โดยการขายตรงสูลูกคา
ปลายทางโดยผานตัวกลางใหนอยที่สุด
5) รักษาความสัมพันธที่ดีกับทั้งผูขาย (Supplier) และผูซื้อ เพื่อสรางพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance)
ที่ยั่งยืน
3.2.2.6 นโยบายการกําหนดราคา
PMF PCI และ PFP มีนโยบายการกําหนดราคาสินคาแบบ Cost Plus โดยอิงกับราคาตลาดซึ่งมีการขึ้นลงตาม
ราคาวัตถุดิบ ในขณะเดียวกันก็เนนในเรื่องคุณภาพสินคา และสรางความเชื่อถือใหเกิด Brand Loyalty รวมทั้งพยายาม
คิดคนและพัฒนาสินคาใหมๆที่มีมูลคาเพิ่ม (Value Added) เพื่อลดแรงแขงขันดานราคา
3.2.2.7 การจําหนายและชองทางการจําหนาย
ปลาสวรรคทาโรและผลิตภัณฑซอส
ปลาสวรรคทาโรภายใตการผลิตของ PMF และซอสมะเขือเทศและซอสพริกภายใตการผลิตของ PCI เปน
การผลิตเพื่อจําหนายในประเทศเปนหลักหรือเกือบทั้งหมด โดยจําหนายทั่วประเทศผานชองทางการจําหนายของ
บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีทั้งโมเดิรนเทรด หางสรรพสินคา รานคาสงและรานคาปลีกตางๆ โดย
มีรายละเอียดตามที่ไดกลาวไวในขอ [3.1.2.7]
ผลิตภัณฑปลาทูนา
PCI ผลิตผลิตภัณฑปลาทูนาเพื่อการสงออกทั้งหมด โดยเปนการผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคา ภายใตตรา
สินคาของลูกคา ในป 2550 สินคากวารอยละ 90 ของยอดการสงออกทั้งหมดเปนการสงออกไปประเทศญี่ปุน โดย
เปนไปตามขอกําหนดตามสัญญาวาจางผลิต สวนที่เหลือสงออกไปยังกลุมประเทศยุโรป เชน ประเทศสเปน
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การจําหนายผลิตภัณฑปลาทูนา มีทั้งการขายตรงและการขายผานตัวแทนการคา หรือ Trading Firm ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยทีมงานดานการตลาดของตัวเอง ซึ่งทําการติดตอขายสินคาใหกับลูกคา โดยไมมีการ
แตงตั้งผูแทนจําหนายสินคาอยางเปนทางการแตอยางใด ซึ่งชองทางการจําหนายสินคาแบงไดเปน 3 ประเภท ไดแก
1) จําหนายตรงใหแกกลุมลูกคาที่คัดเลือกมาเปนพันธมิตร ที่มีความใกลชิดในการติดตอคาขายกันอยางดี มี
การออกเยี่ยมเยียนลูกคา และเชิญลูกคามาที่บริษัท เพื่อรวมกันศึกษาและเตรียมการผลิตสินคาใหตรงกับความตองการ
ของตลาด ซึ่งชองทางการจําหนายดังกลาวคิดเปนประมาณรอยละ 54 ของยอดการสงออกโดยรวมในป 2550
2) จําหนายผานบริษัทตัวแทนการคา หรือ Trading Firm ตางๆ ซึ่งเปนบริษัทตัวแทนการคาในประเทศญี่ปุน
กลุมประเทศยุโรป เพื่อนําสินคาไปจําหนายตอที่หางสรรพสินคา คอนวีเนียนสโตร รานอาหาร เปนตน ซึ่งชองทางการ
จําหนายดังกลาวคิดเปนประมาณรอยละ 43 ของยอดการสงออกโดยรวมในป 2550
3) จําหนายตรงไปยังผูซื้อโดยไมผานคนกลาง ซึ่งลูกคากลุมนี้จะเปนผูผลิตสินคา ซึ่งชองทางการจําหนาย
ดังกลาวคิดเปนประมาณรอยละ 3 ของยอดการสงออกโดยรวมในป 2550
ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งของ PFP เปนการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศทั้งหมด โดยมีการจําหนาย
ตรงไปใหลูกคาซึ่งลูกคาหลัก ไดแก เครือขายฟาสฟูดขนาดใหญ และซุปเปอรมารเก็ต โดยใชทีมงานการตลาดของ
PFP เอง
3.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ
PMF
โรงงานตั้งอยูที่ 505 หมู 9 ตําบลหนองกี่ อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี บนพื้นที่ 24 ไร ประกอบดวย
อาคารโรงงานจํานวน 2 หลัง ใชในการผลิตผลิตภัณฑปลาสวรรคทาโร อาคารเก็บวัตถุดิบ 1 หลัง อาคารคลังสินคา 1
หลัง และหองเย็นขนาดพื้นที่ประมาณ 1,440 ตารางเมตร
PCI
โรงงานตั้งอยูที่ 326 หมู 1 ถนนรัตนราช ตําบลบางบอ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ 14 ไร
ประกอบดวยอาคารโรงงานจํานวน 2 หลัง ใชในการผลิตผลิตภัณฑปลาทูนา และซอส อาคารคลังสินคา 1 หลัง ขนาด
พื้นที่รวม 6,749 ตารางเมตร
PFP
โรงงานตั้งอยูที่ 98/1 หมู 12 ซอยวัดบางพลีใหญ ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ 24.47 ไร ประกอบดวยอาคารโรงงานจํานวน 2 หลัง ใชในการผลิตผลิตภัณฑอาหาร
สําเร็จรูปแชแข็ง และหองเย็นขนาดพื้นที่รวมประมาณ 11,603 ตารางเมตร โดยเปนสวนของหองเย็นประมาณ 2,027
ตารางเมตร
ทั้งนี้ เนื่องจาก PFP ไดมีการยกเลิกการผลิตเนื้อปลาบด หรือ ซูริมิ ตั้งแตป 2547 จึงทําใหมีพื้นที่โรงงานและ
หองเย็นบางสวนเหลืออยู และไดใหเชาพื้นที่สวนที่เหลือดังกลาว โดยปจจุบันมีผูเชาโรงงานจํานวน 1 ราย พื้นที่เชา
รวม 1,260 ตารางเมตร รวมทั้งไดใชพื้นที่หองเย็นสวนที่เหลือในการรับฝากสินคาดวย
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3.2.3.1 กําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิต
PMF
ในป 2548 - 2550 PMF มีกําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิตสําหรับผลิตภัณฑปลาสวรรคทาโร สรุปได
ดังนี้
หนวย : ตันตอป

ป 2548

ป 2549

ป 2550

กําลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
รอยละของการใชกําลังการผลิต

4,465.00
2,039.72
45.68%

4,465.00
2,426.47
54.34%

4,465.00
2,576.36
57.70%

หมายเหตุ : กําลังการผลิตเต็มที่คํานวณที่ 312 วัน/ป ผลิตวันละ 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง

ในการผลิตสินคาของ PMF มีนโยบายการผลิตตามประมาณการยอดขายที่ไดจากฝายการตลาดของบริษัท
พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) เปนเดือนๆไป โดยจะกําหนดจํานวนรวมของทั้งเดือน และกําหนดแผนการสง
มอบเปนรายสัปดาห อยางไรก็ตามหากในระหวางเดือนปริมาณยอดขายจริงเบี่ยงเบนไปจากที่ประมาณการไว PMF มี
ความยืดหยุนในการปรับแผนการผลิตใหสอดคลองไดทันที ทั้งนี้ PMF กําหนดเปาหมายของสต็อกสินคาสําเร็จรูป
ที่คงคางในคลังสินคาของ PMF ไมเกิน 7 วัน เพื่อใหสินคาที่ออกจําหนายสูผูบริโภคใหมสดอยูเสมอ
PCI
ในป 2548 - 2550 PCI มีกําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิต สรุปไดดังนี้
หนวย : ตันตอป

ป 2548

ป 2549

ป 2550

กําลังการผลิตเต็มที่
ปลาทูนาสําเร็จรูป - บรรจุกระปอง
ปลาทูนาสําเร็จรูป - บรรจุถุง
อาหารสัตวเลี้ยง - บรรจุกระปอง
อาหารสัตวเลี้ยง - บรรจุถุง
รวม

990
9,180
10,170

1,380
9,180
180
10,740

1,800
9,180
360
11,340

ปริมาณการผลิตจริง
ปลาทูนาสําเร็จรูป - บรรจุกระปอง
ปลาทูนาสําเร็จรูป - บรรจุถุง
อาหารสัตวเลี้ยง - บรรจุกระปอง
อาหารสัตวเลี้ยง - บรรจุถุง
รวม
รอยละของการใชกําลังการผลิต

3,062
4,228
538
7,828
76.97%

3,995
4,887
638
9,520
88.64%

4,012
4,455
1,209
9,676
85.33%

3,000

3,000

3,000

1. ผลิตภัณฑปลาทูนา

2. ซอสมะเขือเทศและซอสพริก
กําลังการผลิตเต็มที่
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หนวย : ตันตอป
ปริมาณการผลิตจริง
รอยละของการใชกําลังการผลิต

ป 2548
1,012
33.73%

ป 2549
979
32.63%

ป 2550
1,033
34.43%

หมายเหตุ : 1. กําลังการผลิตเต็มที่คํานวณที่ 300 วัน/ป ผลิตวันละ 1 กะ กะละ 8 ชั่วโมง
2. เครื่องจักรสําหรับสายการผลิตปลาทูนาสําเร็จรูป - บรรจุกระปอง ที่ไดยกเลิกการผลิตไปแลว ไดถูก
นํามาใชเปนเครื่องจักรสํารองกรณีเครื่องจักรเสียในสายการผลิตอาหารสัตวเลี้ยง - บรรจุกระปอง
3. ในป 2548 ไมไ ดแสดงกํ าลังการผลิต เต็ม ที่สํา หรับ ผลิต ภัณฑ ป ลาทูนาอาหารสั ตวเ ลี้ยงบรรจุถุ ง
เนื่องจากเปนการทดสอบการผลิตโดยใชเครื่องจักรที่เชามา

ในการผลิตของ PCI สําหรับสินคาปลาทูนานั้น มีนโยบายการผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคาเปนหลัก โดยมีการ
วิจัยและพัฒนาสินคาใหมๆ เปนทางเลือกเพิ่มใหแกลูกคา และเพื่อสรางผลตอบแทนที่ดี รวมทั้งยังสามารถกําหนด
ราคาสินคาไดเอง ซึ่งในปจจุบัน PCI ไดรับความไววางใจจากคูคารายใหญในประเทศญี่ปุน ในการพัฒนา คิดคนสูตร
การผลิต หรือสินคาใหมๆ อยูตลอดเวลา
สําหรับในสวนของซอสมะเขือเทศและซอสพริกนั้น จะผลิตจากการประมาณการยอดขายที่ผูจัดจําหนาย คือ
บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) สงมาใหเปนประจําทุกเดือน และหากยอดขายจริงเบี่ยงเบนไปจากประมาณ
การดังกลาว ก็มีความยืดหยุนที่จะปรับเปลี่ยนไดทันที
PFP
ในป 2548 - 2550 PFP มีกําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิต สรุปไดดังนี้
หนวย : ตันตอป

ป 2547

ป 2548

ป 2549

ป 2550

กําลังการผลิตเต็มที่

6,000.00

-

-

-

ปริมาณการผลิตจริง
รอยละของการใชกําลังการผลิต

2,019.95
33.66%

-

-

-

2. ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
รอยละของการใชกําลังการผลิต

120.00
38.60
32.16%

120.00
38.13
31.77%

120.00
40.94
34.11%

120.00
45.00
37.50%

1. เนื้อปลาบดแชแข็ง (SURIMI)

หมายเหตุ : กําลังการผลิตเต็มที่คํานวณที่ 300 วัน/ป ผลิตวันละ 1 กะ กะละ 8 ชั่วโมง

ในการผลิตสินคาของ PFP มีนโยบายการผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคาเปนหลัก โดยเนนการพัฒนาสินคา
รวมกับคูคา พรอมกับการศึกษาตลาดไปพรอมๆ กัน

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

หนา 42

บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)

3.2.3.2 การจัดหาวัตถุดิบ
PMF
วัตถุดิบที่สําคัญและเปนตนทุนหลักในการผลิตปลาสวรรคทาโร คือ เนื้อปลาบดแชแข็ง (SURIMI) ซึ่งมียอด
การสั่งซื้อประมาณรอยละ 50 ของการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด วัตถุดิบเนื้อปลาบดแชแข็งดังกลาวแปรรูปมาจากปลาสด
ไดแก ปลาไลกอ และปลาฤาษี เปนตน ซึ่งเปนปลาที่มีเนื้อขาวนุม ไมยุย มีกลิ่นคาวนอยมาก และเปนปลาที่จับไดใน
นานน้ําของประเทศไทย โดย PMF จัดหาเนื้อปลาบดแชแข็งจากโรงงานผูผลิตหลายรายในแถบฝงทะเลอันดามัน อาว
ไทย และชายฝ งทะเลตะวันออกซึ่งอยูใกลแหลงวัตถุดิบปลาสดเปนสวนใหญ เชน ผูผลิตในจังหวั ดตรัง ปตตานี
สมุทรสาคร และสมุทรปราการ เปนตน โดยกอนที่จะมีการสั่งซื้อเนื้อปลาบดแชแข็งดังกลาวจะตองมีการทดลอง
นํามาใชจนมั่นใจในคุณภาพ ซึ่งผูขายจะตองปฏิบัติตามขอตกลงในการซื้อขายอยางเครงครัด ซึ่งการสั่งซื้อจะทํา
ลวงหนา รวมทั้งกําหนดจํานวน ราคา แผนการสงมอบเปนเดือนๆ ไป
PMF มีความสัมพันธที่ดีกับผูผลิตวัตถุดิบและไมเคยมีปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่สงผลกระทบตอการ
ผลิต และในการสั่งซื้อจะสั่งซื้อจากผูผลิตมากกวาหนึ่งราย เพื่อใหเกิดการแขงขันและเปนการลดความเสี่ยงในชวงที่
วัตถุดิบหายากหรือมีการขาดแคลน อยางไรก็ตาม ราคาจําหนายเนื้อปลาบดแชแข็งจะมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นในบางชวงหรือบางฤดูกาล ขึ้นอยูกับปริมาณปลาที่จับไดในชวงนั้นๆ โดยในป 2547 - 2550 ราคาเนื้อปลาบด
แชแข็งที่ PMF ซื้อมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (Cumulative annual growth rate) รอยละ 4.70 ตอป ซึ่ง PMF ไดกระจาย
ความเสี่ยงดังกลาวดวยการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูผลิตและกระจายการสั่งไปแหลงวัตถุดิบที่สําคัญในหลายภูมิภาค
ดังที่ไดกลาวแลวขางตน
นอกจากเนื้อปลาบดแชแข็งแลวยังมีวัตถุดิบอื่นๆ เชน บรรจุภัณฑ ซึ่งมียอดการสั่งซื้อประมาณรอยละ 30 ของ
การสั่งซื้อวัตถุดิบรวม โดย PMF จัดซื้อจากโรงงานผูผลิตบรรจุภัณฑในประเทศหลายราย ตามขนาด และรูปแบบที่
ตองการ นอกจากนี้ ยังมีวัตถุดิบจําพวกสารปรุงรสซึ่งสามารถหาซื้อไดงายจากผูขายทั่วไป
ทั้งนี้ ในป 2549 และป 2550 PMF มียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูผลิต หรือ Supplier จํานวน 4 ราย ที่มี
สัดสวนเกินกวารอยละ 10 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด อยางไรก็ตาม PMF ไมมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูผลิต
หรือ Supplier รายใดรายหนึ่งในสัดสวนที่เกินกวารอยละ 30 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม
PCI
1) ผลิตภัณฑปลาทูนา : วัตถุดิบที่สําคัญประกอบดวย ปลาทูนา บรรจุภัณฑ และเครื่องปรุงรสตางๆ โดยในป
2549 มีการสั่งซื้อวัตถุดิบดังกลาวในประเทศ : ตางประเทศ คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 50 : 50 และป 2550 มี
สัดสวนรอยละ 47 : 53 ตามลําดับ รายละเอียดการจัดหาวัตถุดิบประเภทตางๆ มีดังตอไปนี้
- ปลาทูนา เปนวัตถุดิบหลักในการผลิต คิดเปนประมาณรอยละ 60 ของตนทุนการผลิต โดย PCI จะจัดหา
ปลาทูนาจากแหลงในประเทศและตางประเทศ โดยจะสั่งซื้อใหเหมาะสมกับการวางแผนการผลิต หรือบางชวงอาจตอง
สั่งซื้อเพื่อเก็บไวในหองเย็น ในกรณีที่ปลาทูนาขาดแคลน ซึ่งในป 2550 PCI มีสัดสวนการใชวัตถุดิบปลาทูนาใน
ประเทศและตางประเทศคิดเปนรอยละ 37 : 63 โดยมีรายละเอียดของแหลงที่มาของวัตถุดิบ ดังนี้
1.1 ) ปลาทูนาในประเทศ จะเปนปลาทูนาสดแชเย็นประเภทปลาโอดํา ปลาโอลาย หรือปลาโอแถบ ซึ่งจะ
จัดหาจากแพปลาและพอคาคนกลางหลายรายในแถบจังหวัดชายฝงทะเลอาวไทยและทะเลอันดามัน เชน ระยอง ชลบุรี
ตราด ประจวบคีรีขนั ธ ชุมพร ระนอง ภูเก็ต ปตตานี และสงขลา เปนตน
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1.2) ปลาทูนานําเขาจากตางประเทศ จะเปนปลาทูนาชนิดปลาทูนาครีบเหลือง (Yellow Fin Tunas) และ
ปลาทูนาทองแถบ (Skip-Jack Tunas) ในสัดสวนประมาณรอยละ 90 และรอยละ 10 ตามลําดับ ปลาทูนาที่นําเขามี
ลักษณะดังนี้
- ปลาทูนาครีบเหลือง (Yellow Fin Tunas) อาศัยอยูในเขตนํ้าอุนอุณหภูมิระหวาง 18-30 องศา
เซลเซียส มีแหลงจับมากที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก-ตะวันออก มีความยาวประมาณ 27-60 นิ้ว นํ้าหนัก
ประมาณ 7-20 กิโลกรัม มีสีเนื้อคอนขางขาว เหมาะกับการผลิตเปนปลาทูนากระปอง
- ปลาทูนาทองแถบ (Skip-Jack Tunas) อาศัยอยูในเขตนํ้าอุนอุณหภูมิระหวาง 15-25 องศาเซลเซียส
มีแหลงจับมากที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตก มีความยาวประมาณ 18-32 นิ้ว นํ้าหนักประมาณ 3-7 กิโลกรัม สี
เนื้อคอนขางดํา คุณภาพจึงดอยกวาปลาทูนาครีบเหลืองและครีบยาว และมีราคาโดยเฉลี่ยถูกกวา
ปลาทูนาที่นําเขาดังกลาวมาจากประเทศในแถบเอเชีย ไดแก ไตหวัน ญี่ปุน และ อินเดีย โดยเปนการ
จัดหาของลูกคา คือ Nichimo ซึ่ง Nichimo จะจัดหาปลาทูนาใหกับ PCI ในกรณีที่เปนการผลิตเพื่อจําหนายใหกับ
Nichimo นอกนั้นเปนการสั่งซื้อจากเอเยนตคาปลาทั่วไปในตางประเทศ
PCI จะไมมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาปลาทูนาในสวนที่สั่งซื้อจาก Nichimo เนื่องจาก PCI
สามารถขายสินคากลับไปใหแก Nichimo ในราคาตนทุนบวกกําไร ดังนั้น PCI จะมีความเสี่ยงเฉพาะในสวนที่ PCI
จัดหาเอง ซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 37 - 40 ของตนทุนปลาทูนาทั้งหมดที่ PCI ใชในการผลิต
- บรรจุภัณฑ ไดแก กระปองและถุง (Pouch) ซึ่งบรรจุภัณฑดังกลาว จะจัดหามาจากทั้งในประเทศและ
นําเขาจากตางประเทศ ในสัดสวนประมาณรอยละ 72 : 28 และรอยละ 70 : 30 ของการสั่งซื้อบรรจุภัณฑรวมในป
2549 และป 2550 บรรจุภัณฑในประเทศมีผูผลิตหลายราย โดย PCI สั่งซื้อจากโรงงานผูผลิต 13 ราย สําหรับบรรจุ
ภัณฑที่นําเขาจากตางประเทศมาจากการจัดหามาของผูวาจางผลิต คือ Nichimo และผูผลิตรายอื่นๆ เชน Dai Nippon
Printing โดยการสั่งซื้อวัตถุดบิ จะพิจารณาสั่งซื้อใหสอดคลองกับแผนการผลิตซึ่งเปนไปตามคําสั่งซื้อของลูกคา
ทั้งนี้ PCI มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก Nichimo ไดแก ปลาทูนา และบรรจุภัณฑ ในแตละปเกินกวารอยละ 30
ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด ดวยเหตุที่ Nichimo เปนพันธมิตรทางธุรกิจและเปนไปตามสัญญาวาจางผลิต โดย
Nichimo จะเปนผู Supply วัตถุดิบหลักตางๆ ในการผลิตสินคาที่ Nichimo สั่งซื้อ อยางไรก็ตามนอกจากรายดังกลาว
แลว ในป 2549 และป 2550 PCI ไมมียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผูผลิต หรือ Supplier รายอื่นๆ ที่มีสัดสวนเกินกวารอย
ละ 10 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
2) ซอสมะเขือเทศและซอสพริก : วัตถุดิบหลัก คือ เนื้อมะเขือเทศเขมขน และพริกชี้ฟาดอง กระเทียมดอง ซึ่ง
จัดซื้อจากโรงงานผูผลิตหลายราย โดย PCI มีความสัมพันธที่ดีกับผูผลิตทุกราย และมีการติดตอคาขายกันมาเปนระยะ
เวลานาน สําหรับวัตถุดิบอื่นๆ ซึ่งมีมูลคาการสั่งซื้อไมมาก ไดแก น้ําตาล เกลือ และน้ําสมสายชู เปนตน ซึ่งสามารถ
จัดหาไดงายจากตลาดทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีบรรจุภัณฑประเภทตางๆทั้งขวดแกว ถุง ซอง และแกลลอน จัดซื้อจาก
ผูผลิตในประเทศ ซึ่งมีการสั่งซื้อกันเปนประจํามาเปนเวลานาน
PFP
ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็งที่ PFP ผลิต ประกอบดวยวัตถุดิบที่เปนเนื้อสัตวตางๆ โดยมีเนื้อสัตวทะเล
เชน กุง ปลาหมึก และสัตวปกเปนหลัก นอกจากนี้ยังมีสวนประกอบอื่นๆ ไดแก เห็ด ผัก และเครื่องเทศและเครื่องปรุง
รสตางๆ เชน มะนาว กระเทียม พริก เปนตน
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การจัดหาวัตถุดิบดังกลาวจัดหาจากในประเทศทั้งหมด ซึ่งมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบในชวง 2-3 ปที่ผานมา มี
มูลคาไมมาก กลาวคือ มีจํานวน 5.89 ลานบาท และ 7.76 ลานบาท ในป 2549 และป 2550 ตามลําดับ เนื่องจากปริมาณ
การใชวัตถุดิบในแตละขณะมีไมมาก ในขณะที่วัตถุดิบสามารถหาซื้อไดงายและมีผูคาหลายราย ประกอบกับ PFP มี
ความสัมพันธที่ดีกับผูคาวัตถุดิบทั้งหลาย ดังนั้นจึงไมมีปญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบใดๆ โดยวัตถุดิบที่เปน
อาหารทะเลสวนใหญจะจัดซื้อจากผูคาในอําเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปนแหลงวัตถุดิบสัตวน้ําแหงใหญ
สําหรับวัตถุดิบอื่นสามารถจัดซื้อจากแหลงจําหนายอาหารสดใหญๆ ทั่วไป ไดแก ปากคลองตลาด และตลาดไทย เปน
ตน
ทั้งนี้ ในป 2549 และป 2550 PFP มียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก Supplier จํานวน 3 ราย ที่มีสัดสวนเกินกวา
รอยละ 10 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด และป 2550 มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจาก Supplier รายหนึ่งที่มีสัดสวนเกิน
รอยละ 30 ของยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบรวม โดยเปนการสั่งซื้อจากบุคคลธรรมดาที่เปนพอคาแพปลาทั่วไป ไมไดพึ่งพิง
การสั่งซื้อจากบุคคลรายใดเปนพิเศษ
3.2.3.3 กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตปลาเสนและปลาแผนของ PMF

กระบวนการผลิตของ PMF จะนําเนื้อปลาบดแชแข็ง (ซูริมิ) ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต มาผาน
กระบวนการผลิต โดยผสมกับแปงและสวนผสมอื่นๆ ซึ่งจะชวยในการขึ้นรูปของผลิตภัณฑ รวมทั้งเพิ่มเครื่องปรุงรส
ตามชนิดของผลิตภัณฑแตละอยางตามสูตรเฉพาะของทาโร จากนั้นจะนํามารีดขึ้นรูปเปนแผน เขาเครื่องอบเพื่อลด
ความชื้นก อนการปรุงรสอีกครั้ง เปนรสชาติตางๆ เชน รสดั้งเดิม รสบารบีคิว รสเขม ขน เปนตน จากนั้นจะผาน
กระบวนการยาง ตัดและซอยเปนเสน กอนบรรจุในซอง ปดผนึก และบรรจุลงกลอง เพื่อจําหนายตอไป
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑปลาทูนาของ PCI
การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑปลาทูนาสําเร็จรูป และอาหารสัตวเลี้ยง (Pet Food) จะนําปลาทูนาสดแชเย็น
หรือปลาทูนาสดแชแข็ง มาผานกระบวนการผลิต ดังนี้
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(1) ทําความสะอาดปลา 1 จะนําปลาทูนาที่นําเขามา หรือที่เก็บรักษาในหองเย็นมาทําความสะอาดโดยการ
ลางน้ํา
(2) การละลายน้ําแข็ง นําปลาทูนาที่นําเขา หรือที่เก็บรักษาในหองเย็นมาละลายน้ําแข็งโดยใสปลาลงในบอ
พักแลวเติมน้ําเพื่อลดอุณหภูมิในตัวปลา
(3) การตัดปลา ปลาทูนาที่ผานกระบวนการละลายน้ําแข็งจะถูกนํามาผาทอง ควักไสและอวัยวะภายใน
(4) ทําความสะอาดปลา 2 นําปลาทูนาที่ผานกระบวนการตัดปลา มาลางทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
(5) การนึ่งปลา ปลาทูนาที่ผานการควักไสและทําความสะอาดแลว จะถูกนํามานึ่งในหมอนึ่งไอน้ํา เพื่อทํา
ใหหนังและกระดูกปลาแยกออกจากเนื้อปลาทําใหขูดเนื้อออกไดงาย
(6) การลดอุณหภูมิ ปลาทูนาที่ผานกระบวนการนึ่ง จะถูกนํามายังหองพักปลา และฉีดพนน้ําไปบนตัวปลา
เพื่อลดอุณหภูมิปลาใหต่ําลงจนเทากับอุณหภูมิหองเพื่อปองกันการเกิด overcooking
(7) การขูดหนังปลา ปลาทูนาที่ผานกระบวนการนึ่งและลดอุณหภูมิจะถูกนํามาขูดหนังปลา
(8) การขูดปลา ปลาทูนาที่ผานกระบวนการขูดหนังปลา จะนํามาขูดเลือด แยกหัวปลา กระดูกและกาง ให
เหลือเพียงเนื้อปลาที่สะอาดเพื่อเขากระบวนการบรรจุกระปอง หรือบรรจุถุงเพาซ (pouch)
(9) การตรวจจับโลหะ เนื้อปลาทูนาจะผานสายพานเพื่อตรวจสอบการเจือปนโลหะหรือเศษวัสดุตางๆ ที่
อาจเปนอันตรายตอการบริโภค
(10) การบรรจุ เนื้อปลาทูนาจะถูกบรรจุในกระปอง หรือซอง และอาจเติมน้ํามันพืช น้ําเกลือ หรือซอสปรุง
รส เพื่อถนอมคุณภาพเนื้อปลาหรือเปนการบรรจุตามคําสั่งซื้อของลูกคา
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(11) การไลอากาศและปดผนึก ปลาทูนากระปอง หรือปลาทูนาบรรจุซอง ที่ผานการบรรจุเรียบรอยแลวจะ
ถูกวางบนสายพานเพื่อผานไปบนราง ซึ่งมีการพนไอน้ําบนชองวางเหนือกระปองเพื่อไลอากาศออก
กอนการปดผนึก เมื่อไอน้ําเกิดการควบแนนจะเกิดเปนสูญญากาศขึ้นภายในกระปอง
(12) การนึ่งฆาเชื้อ ภายหลังการปดผนึก ปลาทูนากระปอง หรือปลาทูนาบรรจุถุงเพาซ จะผานการนึ่งเพื่อ
ทําลายจุลินทรีย ที่เปนพาหะนําโรคและเชื้ออื่นๆ ที่ทําใหเกิดความเสียหาย
(13) การทําใหเย็น เปนการลดอุณหภูมิในขั้นตอนสุดทาย หลังจากนึ่งฆาเชื้อแลวตองลดอุณหภูมิของปลา
กระปองโดยเร็ว โดยน้ําที่ใชในการลดอุณหภูมิตองใชน้ําสะอาดปราศจากแบคทีเรีย โดยทั่วไปจะมีการ
เติมคลอรีนลงไป และทําการลดอุณหภูมิลงเหลือ 35-40 องศาเซลเซียส เพื่อทําใหความรอนที่เหลืออยู
ทําใหกระปองแหงไดเอง เพื่อปองกันการเกิดสนิมไดงาย หรืออาจใชพัดลมเปาที่ดานนอกกระปอง
เพื่อใหกระปองแหงเร็วขึ้น
(14) การปดฉลากและบรรจุกลอง หลังจากปลาทูนากระปองผานการลดอุณหภูมิจนเทากับอุณหภูมิหอง และ
แหงสนิทแลวจะถูกนํามาปดฉลากและบรรจุในกลองกระดาษเพื่อทําการเก็บรักษาและขนสงตอไป
กระบวนการผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็งประเภท VAP
เตรียมวัตถุดิบ
เตรียมสวนผสม
(Raw Material preparation)

ชั่งน้ําหนัก
(Weighing)

ชั่งน้ําหนัก
(Weighing)

แชแข็ง
(Freezing)

ตรวจจับโลหะ
(Metal checking)

ทําใหสุก
(Cooking)

บรรจุกลอง
(Carton Packing)

ทําใหเย็น
(Cooling)

เก็บเขาหองเย็น
(Cold Storage)

บรรจุลงถุงพลาสติก
(Packing)

สงมอบลูกคา
Loading

กระบวนการผลิตอาหารสําเร็จรูปแชแข็งประเภท VAP ของ PFP จะนําวัตถุดิบที่ผานการตรวจสอบคุณภาพ
และสวนผสมตางๆ มาใหความรอนโดยการผัดหรือตม จากนั้นจะทําใหเย็นและบรรจุถุงพลาสติกเรียงใสถาดเขาเครื่อง
แชแข็งใหอุณหภูมิสินคาต่ํากวาหรือเทากับ -18 องศาเซลเซียส และจะนําสินคามาผานเครื่องตรวจจับโลหะ และบรรจุ
ลงกลองลูกฟูก และเก็บเขาหองเย็นเพื่อสงมอบใหลูกคา
3.3

ผลกระทบจากสิ่งแวดลอม

บริษัทประกอบธุรกิจจัดจําหนายสินคา การดําเนินการของบริษัทไมมีขั้นตอนที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแตอยางใด สําหรับบริษัทยอยซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหาร
ไดแก PMF PCI และ PFP ตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องของ
การบําบัดน้ําเสียกอนปลอยน้ําทิ้งสูแหลงน้ําสาธารณะ โดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกําหนดใหน้ําทิ้งที่ระบาย
ออกจากโรงงานตองมีคุณสมบัติของความเปนกรดเปนดาง (pH) ไมนอยกวา 5.5 และไมมากกวา 9.0 คา Biochemical
Oxygen Demand (BOD) หรือคาของปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย ตองการใชในการยอยสลายสารอินทรียที่อยูในน้ํา
ตองมีคาไมเกิน 60 มิลลิกรัมตอลิตร คาสารแขวนลอย (Suspend Solid : SS) ตองไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร
บริษัท ยอ ยทั้งสามบริษัท ได ต ระหนัก ถึงผลกระทบดานสิ่ ง แวดลอ มที่เ กิดจากกระบวนการผลิตและได
ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดอยางเครงครัด โดยมีมาตรการปองกันน้ําทิ้งจากโรงงานอยางดี ซึ่งน้ําเสียที่เกิดขึ้น
จะตองผานการบําบัดน้ําเสียในโรงงานกอน เพื่อใหไดมาตรฐานกอนที่จะนําไปปลอยทิ้ง โดยบริษัทยอยมีการตรวจ
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สภาพน้ําอยางสม่ําเสมอ ผลของการตรวจสอบผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้ บริษัทยอยดังกลาวสามารถควบคุม
ของเสียจากการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐาน และที่ผานมาไมเคยมีประวัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และ
ไมเคยไดรับการรองเรียนเรื่องปญหามลพิษ และสิ่งแวดลอมใดๆ
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