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3. การประกอบธุรกิจในแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ/บริการ
บริษัทมุงเนนการทําธุรกิจผลิตและจําหนายขาวขาวหอมมะลิชนิดบรรจุถุง และถั่วตางๆชนิดบรรจุถุง และสินคา
เกษตรแปรรูปประเภทผลิตภัณฑน้ํามันพืช วุนเสน และน้ําสมสายชู โดยสามารถแบงออกเปน 2 กลุมผลิตภัณฑหลัก
คือ 1) กลุมผลิตภัณฑพืชผลทางการเกษตร และ 2) กลุมผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1.1 กลุมผลิตภัณฑพืชผลทางการเกษตร
บริษัทประกอบธุรกิจในกลุมผลิตภัณฑพืชผลทางการเกษตร โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ขาวสารและ
ผลิตภัณฑถั่วชนิดตาง ๆ
3.1.1.1 ขาวสาร โดยสามารถแบงออกไดเปน 4 กลุมหลัก ๆ ดังตอไปนี้
(1) กลุมขาวขาวหอมมะลิ
บริษัทมีผลิตภัณฑขาวขาวหอมมะลิที่ไดรับมาตรฐานสินคา จากกรมการคาภายในและกรมการคาตาง
ประเทศ 5 ผลิตภัณฑดวยกันดังนี้คือ
1. ขาวขาวหอมมะลิ 100% (ตางประเทศ) ภายใตตราสินคา “KASET BRAND” และ “SMART CHEF”
2. ขาวขาวหอมมะลิ 100% (คัดพิเศษ) ตราเกษตร เปนขาวขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูงที่สุด และเปน
เกรดเดียวกับขาวขาวหอมมะลิที่สงออกไปยังตางประเทศ
3. ขาวขาวหอมมะลิ 100% (มาตรฐาน) ตราเกษตร เปนขาวขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูงกวาชั้นคุณภาพที่
กรมการคาภายในกําหนด คือ ไมมีการผสมขาวชนิดอื่น เปนขาวขาวหอมมะลิ 105 ทั้งจํานวน 100%
4. ขาวขาวหอมมะลิ 5% ตราฉลาดชิม เปนผลิตภัณฑขาวขาวหอมมะลิทั้งหมดไมมีการผสมขาวชนิดอื่น
เชนกัน แตกตางกันที่มีสวนของขาวขาวหอมมะลิที่มีเมล็ดหักปนไมเกิน 7%
5. ขาวขาวหอมมะลิ 10% ตราเกษตร เปนผลิตภัณฑขาวขาวหอมมะลิทั้งหมดไมมีการผสมขาวชนิดอื่น
เชนเดียวกับขาวขาวหอมมะลิ 100% แตกตางกันที่มีสวนของเมล็ดหักปนไมเกิน 12%
ผลิตภัณฑขาวขาวหอมมะลินับเปนผลิตภัณฑที่บริษัทสามารถสรางชื่อเสียงใหเปนที่ยอมรับของผู
บริโภค นับตั้งแตบริษัทเริ่มเขาสูตลาด และมีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑขาวบรรจุถุงมาตลอด โดย
เฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของเครื่องจักร บริษัทมีเครื่องยิงสี (Color Sorter) ที่ชวยคัดเมล็ดขาวที่เสียออกจาก
เมล็ดขาวที่ดีมีคุณภาพ โดยกลุมขาวขาวหอมมะลิเปนกลุมที่มีสัดสวนยอดขายสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ขาวสารกลุมอื่นๆอีก 3 กลุมที่บริษัทผลิต บริษัทพบวาจากการดําเนินกิจกรรมทางดานการตลาดอยางตอ
เนื่องมาโดยตลอด เชน ในป 2546 บริษัทลงทุนในชุดโฆษณาผลิตภัณฑขาวขาวหอมมะลิ “ รัก และหวง
แหน” ไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูบริโภค อีกทั้งบริษัทไดจัดรายการสงเสริมการขายรายการใหญ
ประจําป “รายการซื้อขาวหอมมะลิ 2 ถุงแถมน้ํามันองุน 1 ลิตร 1 ขวด” และสงเสริมการขายดังกลาวตอ
เนื่องในป 2547 สงผลใหผลิตภัณฑขาวขาวหอมมะลิตราเกษตรของบริษัทกาวขึ้นเปนผูนําตลาดคาปลีก
สมัยใหม (Modern Trade) ภายในประเทศในระยะเวลาอันสั้นดวยสวนแบงตลาดที่รอยละ 8.8 ในป 2547
(ที่มา: AC Neilsen Retail Audit Thailand ) และโดยเฉพาะอยางยิ่งยอดขายในตลาดตางประเทศ ณ ขณะนี้
บริษัทมีการสงออกขาวบรรจุถุงไปยังตางประเทศทั่วโลกทั้งสิ้น 40 ประเทศ ปจจุบันบริษัทไดมุงเนนผลิต
ภัณฑขาวขาวหอมมะลิมากที่สุด เนื่องจากตองการสรางชื่อตราสินคาใหเปนที่ยอมรับของทั่วโลก ซึ่งเปน
การสรางชื่อใหกับขาวหอมมะลิแกประเทศไทยอีกทางหนึ่ง โดยขาวขาวหอมมะลิบรรจุถุงของบริษัทมี
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ขนาด 1 กิโลกรัม ขนาด 5 กิโลกรัม ขนาด 25 กิโลกรัมและขนาด 50 กิโลกรัม เพื่อความเหมาะสมในการ
บริโภคในแตละกลุมลูกคา
(2) กลุมขาวหอมผสม
ผลิตภัณฑในกลุมนี้ประกอบดวยขาวหอมผสม 2 ชนิดคือ 1) ขาวหอมผสมทุงกุลาตราเกษตรเปนขาวที่มี
สวนผสมขาวขาวหอมมะลิ 55% และขาวขาว 45% และ 2) ขาวหอมผสมสุรินทรตราฉลาดชิม เปนขาวที่มี
สวนผสมขาวขาวหอมมะลิ 40% และขาวขาว 60%
(3) กลุมขาวขาว
ผลิตภัณฑในกลุมนี้คือ ขาวขาวเสาไห 100% ตราเกษตร เปนขาวขาวจากเขตภาคกลางที่มีคุณภาพสูง
(4) กลุมขาวชนิดอื่น ๆ
กลุมขาวชนิดอื่น ๆ เปนขาวที่มีการบริโภคเฉพาะกลุม (Niche Market) ซึ่งมีแนวโนมการเติบโตในอัตราที่
สูง เชน ในกลุมสินคาเพื่อสุขภาพ และอุตสาหกรรมขนม ไดแก ขาวกลองหอมมะลิ 100% และ ขาวเหนียว
เขี้ยวงู เปนตน
3.1.1.2 ถั่ว และธัญพืชอื่นๆ โดยแบงแยกตามชนิดของถั่วที่บริษัทนํามาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อบรรจุและ
จําหนาย ดังนี้คือ
(1) ถั่วเขียว ถั่วแดงหลวง ถั่วดํา ถั่วแดง ถั่วเหลืองเม็ด และ งาดํา เปนเกรดบริโภค นํามาปรับปรุงคุณภาพ
ตามกระบวนการ ทําความสะอาด และคัดแยกเมล็ด กอนนํามาบรรจุถุงและจําหนาย
(2) ถั่วเขียวสุกเร็ว 10 นาที ไดแก ถั่วเขียวที่นํามาผานกระบวนการพิเศษ จึงทําใหสามารถนําไปปรุงให
สุกเร็วขึ้นโดยไมตองแชน้ํากอน
(3) ถั่วเขียวซีก และ ถั่วเหลืองซีก ไดจากการนําถั่วไปผานกระบวนการกะเทาะเปลือก และคัดแยกเมล็ด
กอนนํามาบรรจุถุงและจําหนาย
(4) งาขาว และขาวเหนียวดํา ไดจากการผานกระบวนการสีขัดขาว และคัดแยกกอนนํามาบรรจุถุงและ
จําหนาย
3.1.2 กลุมผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป
ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปคือผลิตภัณฑจากผลผลิตทางการเกษตร นํามาผานกระบวนการผลิต ใหเปนผลิต
ภัณฑที่แปรรูป อันไดแก น้ํามันพืช วุนเสนและน้ําสมสายชู
3.1.2.1 น้ํามันพืช
บริษัทซื้อวัตถุดิบคือน้ํามันปาลม และน้ํามันถั่วเหลืองที่กลั่นแลวจากผูผลิตในประเทศทั้งหมดมา
ทําการผลิต โดยการนําวัตถุดิบดังกลาวมา ปรุงสูตร แบงบรรจุในขนาดตางๆและจัดจําหนาย โดยจะให
ความสําคัญกับคุณภาพ และความเหมาะสมตามความตองการของลูกคา เชน รานอาหาร และภัตตาคาร
เปนตน เนื่องจากลูกคาจะพิจารณาเรื่องคุณภาพการใชงานเปนหลัก
น้ํามันพืชของบริษัทแบงออกเปน 2 ชนิดคือ น้ํามันถั่วเหลืองตราเชียร และน้ํามันปาลมโอเลอีน
ตราเชี ยร ตลาดหลั ก ของบริ ษั ท คื อ ตลาดอุ ตสาหกรรม รานอาหาร และภั ต ตาคาร เพื่ อ นํ าไปเป น ส วน
ประกอบในการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศและผลิตเพื่อสงออก โดยมีสัดสวนของลูกคาประเภทอุต
สาหกรรมรอยละ 35 และ รานอาหารทั่วไปและภัตตาคารรอยละ 65 ขนาดบรรจุน้ํามันพืชจะเปนขนาด
ใหญ สํ าหรับ ตลาดอุ ต สาหกรรมคื อ ขนาด 13.75 ลิต ร 18 ลิต ร และ 200 ลิ ตร อยางไรก็ ต าม บริษั ท จั ด
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จําหนายผลิตภัณฑน้ํามันพืชเพียงเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาของบริษัททั้งในประเทศและตาง
ประเทศ บริษัทจึงมิไดมีการวิเคราะหขอมูลดานการตลาด ภาวะการแขงขัน และสภาพอุตสาหกรรมที่เกี่ยว
ของกับน้ํามันพืช
3.1.2.2 วุนเสน
วุนเสนของบริษัทแบงออกเปน 2 ตราสินคา และสามารถแบงตามตลาดหลักไดเปน 3 สวนดังนี้คือ
1) วุ น เส น ถั่ ว เขี ย ว 100% ตราเกษตร (ถุ ง สี เขี ย ว) เป น วุ น เส น ที่ อ ยู ในเกรดคุ ณ ภาพดี ที่ สุ ด เพื่ อ
จําหนายในตลาดพรีเมี่ยม
2) วุนเสนถั่วเขียวเกรด A ตราเกษตร (ถุงสีฟา) เปนวุนเสนอยูในชั้นคุณภาพดี สําหรับตลาดระดับ
มาตรฐาน
3) วุนเสนตราฉลาดชิมเปนวุนเสนราคาประหยัดคุณภาพปานกลาง
วุนเสนทุกประเภทมีขนาด 500 กรัม ขนาด 200 กรัม ขนาด 80 กรัมและขนาด 40 กรัม เพื่อความ
เหมาะสมในการบริโภคในแตละกลุมลูกคา
3.1.2.3 น้ําสมสายชู
บริษัทมีผลิตภัณฑน้ําสมสายชูกลั่น 5% ตราเกษตร โดยการจางผลิตตามสูตรการผลิตของบริษัท
โดยเปนน้ําสมสายชูซึ่งอยูในตลาดพรีเมี่ยม และมีขนาดสําหรับจัดจําหนายอยู 2 ขนาด คือ ขนาด 700 ซีซี
และ 300 ซีซี
ก. กลยุทธการแขงขันดานผลิตภัณฑของบริษัท
(1) การดําเนินการดานการตลาดในเชิงรุก โดยการเพิ่มสายผลิตภัณฑใหม เพื่อตอบสนองความตองการของ
ตลาดที่มีศักยภาพ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะเขาไปยังตลาดที่มีชองวางและมีโอกาสเติบโต เชน การเพิ่มผลิตภัณฑ
ขาวในเดือนมกราคมของป 2546 คือขาวขาวหอมมะลิ 10% ขาวกลองหอมมะลิขนาด 5 กิโลกรัมและขาวเหนียว
ขนาด 5 กิโลกรัม รวมถึงวุนเสนถั่วเขียว 100% ตราเกษตร (ซองสีฟา) เปนตน
(2) การใชกลยุทธการตลาดแบบผสมผสานในการสรางความภักดี (Brand Loyalty) ในตราสินคา เนื่องจากบริษัท
เนน กลยุทธตลาดในเชิงรุก โดยการสรางความแตกตางและขอไดเปรียบไมวาจะเปนการใชสื่อโฆษณาประชา
สัมพันธ การรวมตั้งกองโชวสินคาในรานคาและการจัดทําของแถมไปกับตัวสินคา เชนมีการแถมวุนเสนซอง
ขนาด 40 กรัมไปกับขาวขาวหอมมะลิขนาด 5 กิโลกรัม
(3) การใหความสําคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทเปนสินคาเกษตรและ
เกษตรแปรรูป ซึ่งยากตอการควบคุมคุณภาพใหคงที่และสม่ําเสมอ ดังนั้นบริษัทจึงใหความสําคัญกับการคัดเลือก
แหลงที่มาของวัตถุดิบ การตรวจรับวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการควบคุมการผลิต ที่จะทําใหสินคาไดรับความ
พึงพอใจสูงสุดจากผูบริโภค
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(4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศ บริษัทไดลงทุนในระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ทั้ง
ในสวนของ การบริหารการผลิต การบัญชีและการเงิน การขายและการตลาด ซึ่งจะทําใหทุกหนวยงานสามารถ
วางแผน ประสานงานและรับรูขอมูลอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ
(5) การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยจัดโครงสรางองคกรเปนลักษณะสายการบังคับบัญชานอยชั้น ทําใหการ
สนองตอนโยบายของผูบริหารและการรายงานผลงานและปรับเปลี่ยนตามสถานการณตลาดไดอยางรวดเร็ว
ข. กลุมเปาหมายสําหรับผลิตภัณฑของบริษัท
กลุมเปาหมายของบริษัทมีลักษณะดังนี้
( 1 ) กลุมผูบริโภคคนสุดทาย
เพศ
หญิง 80 % (กลุมแมบาน) และ ชาย 20%
อายุ
20 ปขึ้นไป
SES
A – C (Social and Economic Status)
สถานะภาพ แตงงาน
Geographic กรุงเทพฯ และหัวเมืองในตางจังหวัด
( 2 ) กลุมลูกคาอุตสาหกรรม โดยลูกคาดังกลาวสวนใหญจะเปนผูประกอบการนําไปเพื่อผลิตหรือนําไปใชใน
อุตสาหกรรม ซึ่งจะขายผานฝายขายของบริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด ตั้งแตเดือนกันยายน 2547 เปนตนไป
( 3 ) กลุมผูบริโภคชาวเอเชียที่อาศัยอยูในประเทศตางๆ ทั่วโลก ที่จะนิยมรับประทานขาวขาวหอมมะลิของไทย
ที่มีรสชาติอรอย แตกตางจากขาวชนิดอื่น
ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีสัดสวนยอดขายผานกลุมผูบริโภคคนสุดทาย กลุมลูกคาอุตสาหกรรม และกลุม
ผูบริโภคชาว เอเชียที่อาศัยอยูในประเทศตางๆ ทั่วโลก อยูที่รอยละ 56 รอยละ 22 และรอยละ 22 ตามลําดับ ณ
สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2548
ค. การจัดจําหนายและชองทางการจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท
ปจจุบันบริษัทจําหนายสินคาผาน 3 ชองทาง คือ 1) การขายผานบริษัทยอยของบริษัท คือ บริษัทเชียร เทรด
ดิ้ง จํากัด เมื่อเดือนกันยายน 2547 ที่ผานมา ซึ่งเปนบริษัทจัดจําหนายสินคาบริโภคชั้นนําในการกระจายสินคาเขา
ในชองทางคาสงและคาปลีกทั้งแบบโมเดิรนเทรดและแบบดั้งเดิม และลูกคาประเภท Catering อันไดแก โรงแรม
ภัตตาคาร และรานอาหาร และ ลูกคาอุตสาหกรรมตอเนื่อง โดยที่จากเดิมบริษัทขายสินคาแกลูกคาทั้งหมดดัง
กลาวผาน บริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูจัดจําหนายสินคาในประเทศรายใหญสุดของบริษัท ดวยมูล
คา 565 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 59 ของยอดขายของบริษัทในป 2546 และมูลคา 253.58 ลานบาท
หรือรอยละ 47.55 ของยอดขายของบริษัทในงวด 6 เดือนแรก ของป 2547 2) บริษัทมีฝายขายในประเทศเพื่อรอง
รับลูกคาเอเยนต และ ลูกคารายใหญ และ 3) บริษัทมีฝายขายตางประเทศ
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การจัดจําหนายสินคาของบริษัทดังกลาวขางตนสามารถอธิบายเพิ่มเติมดังตอไปนี้
(1) การขายผานตัวแทนจําหนาย (Distributor) คือบริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทเมื่อ
เดือน กันยายน 2547 โดยสามารถแยกชองทางการจัดจําหนายไดดังนี้
1.1 ชองทางผานผูบริโภครายยอย (Consumer)
บริษัทไทยฮา

บ. เชียร เทรดดิ้ง จํากัด

กลุมขายสง

กลุมคาปลีก

ผูบริโภค

ฝายขาย ของบริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด จะแบงเขตการขายตามลักษณะทางภูมิศาสตร เชน ภาคเหนือ ภาค
อีสาน ภาคกลาง ภาคใต และกรุงเทพ โดยขายผานคนกลางทั้งที่เปนยี่ปว และกลุมคาปลีกรายยอยที่เปนหางสรรพ
สินคา ซุปเปอรมารเก็ต มินิมารท และ รานคาทั่วไป
1.2 ชองทางผานผูคารายใหญ (Key Account)
บริษัทไทยฮา

บ. เชียร เทรดดิ้ง จํากัด

Cash & Carry Wholeseller

กลุมคาปลีก

ผูบริโภค

กลุมดิสเคาทสโตร

ฝ ายขาย Key Account จะขายผ านคนกลางในช อ งทางคื อ Cash & Carry ได แ ก แม็ ค โคร และ กลุ ม ดิ ส
เคาทสโตร อันไดแก โลตัส บิ๊กซี และคารฟูร เปนตน โดย ณ ปจจุบัน บริษัทไมมีการพึ่งพายอดจําหนายสินคา
ของบริษัทจากผูคารายใหญ (Key Account) รายใดรายหนึ่ง เพื่อกระจายสินคาไปยังกลุมผูบริโภคคนสุดทายซึ่งคิด
เปนรอยละ 56 ของสัดสวนยอดขายรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2548
ชองทาง Industry
บริษัทไทยฮา

บ. เชียร เทรดดิ้ง จํากัด

โรงแรม ภัตตาคาร และรานอาหาร และอุตสาหกรรมตอเนื่อง (Industry)

ฝายขาย Industry ของบริษัท เชียรเทรดดิ้ง จํากัด จะขายใหกับกลุมลูกคาที่นําไปผลิตเปนสินคาตอเนื่อง ผลิต
เพื่อสงออก และเพื่อประกอบอาหารขาย ในภัตตาคาร โรงแรม และรานอาหาร
(2) การขายโดยฝายขายในประเทศ
2.1 การขายโดยฝายขายบริษัทไปยังเอเยนต และลูกคารายใหญ
บริษัทไทยฮา

เอเยนต

รานคาปลีก

ผูบริโภค

กลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทเปนผูที่ประกอบการคาขาวมากอนหรือมีกิจการคาสงสินคาอุปโภคบริโภค
โดยครอบคลุมเขตพื้นที่ทั่วประเทศ
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2.2 การขายโดยฝายขายบริษัทไปยังกลุมลูกคาอุตสาหกรรม
บริษัทไทยฮา

อุตสาหกรรม

กลุมลูกคาที่เปนลูกคาอุตสาหกรรมของบริษัท ไดแก ลูกคาที่ซื้อสินคาของบริษัทเพื่อนําไปผลิตเปนสินคาตอ
เนื่อง ผลิตเพื่อสงออก หรือเพื่อประกอบอาหารขาย ในภัตตาคาร โรงแรม และรานอาหาร เปนตน รวมถึงนําไป
เปนวัตถุดิบในการผลิตสินคา เชน ผลิตภัณฑถั่วของบริษัทจะถูกนําไปผลิตเปนเครื่องปรุงรส อุตสาหกรรมขนม
และเครื่องดื่ม
( 3 ) การขายโดยฝายตางประเทศของบริษัท
การขายโดยฝายขายตางประเทศของบริษัท
บริษัทไทยฮา

เอเยนตในตางประเทศ

รานคาปลีก

ผูบริโภค

ในตางประเทศ บริษัทไดมีการจัดจําหนายสินคาไปยังสวนตาง ๆ ของโลก โดยมีการกระจายไปทุก ๆ ทวีป
เชน อเมริกาเหนือ อเมริกาใต เอเชีย ยุโรปตะวัน ตก และตะวัน ออก กลุม สแกนดิเนเวีย ตะวัน ออกกลาง และ
อัฟริกา รวม 40 ประเทศทั่วโลก โดยแตละแหงจะมีเอเยนตนําเขา มีการกําหนดสิทธิพื้นที่ในการจัดจําหนายที่ชัด
เจนเพื่อสรางความมั่นใจใหกับเอเยนตในการทําตลาด และกระจายสินคา
3.2 ภาวะของอุตสาหกรรมและการแขงขัน
3.2.1. โครงสรางของอุตสาหกรรมขาวบรรจุถุง
โครงสรางของอุตสาหกรรมขาวบรรจุถุงแบงออกเปน 2 ตลาด คือ ตลาดขาวบรรจุถุงในประเทศ และ
ตลาดขาวบรรจุถุงเพื่อการสงออก
( 1 ) ขาวบรรจุถุงในประเทศ
การบริโภคขาวบรรจุถุงเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 20 ปที่แลว โดยเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปของ
คนไทยที่นิยมการบริโภคขาวที่มีการควบคุมคุณภาพทั้งในดานความสะอาดและมาตรฐานที่ดี รวมถึงการคํานึงถึง
คุณภาพหลังการหุงที่สม่ําเสมอ ในขณะที่ตลาดขาวตักจากกระสอบมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเนื่องมาจากความนิยมที่
ลดนอยลง ประกอบกับ ผูบริโภคในปจจุบันมีแนวโนมในการรับประทานขาวขาวหอมมะลิสูงขึ้น อันเนื่องมา
จากลักษณะเฉพาะของขาวขาวหอมมะลิที่มีความขาว นุมนวล มีกลิ่นหอม ดังนั้นผูประกอบการในอุตสาห
กรรมขาวบรรจุถุงจะตองมีการพัฒนาคุณภาพสินคาใหมีความสม่ําเสมอตลอดทั้งป รวมถึงการพิจารณาและคํานึง
ถึงพฤติกรรมของผูบริโภคที่ไมตองการกังวลเรื่องการหุงขาวที่ตองคอยเพิ่มหรือลดปริมาณน้ําในการหุงอีกตอไป
นอกจากนี้ การบริโ ภคข าวบรรจุ ถุ งเกิ ด จากกระแสการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพฯ เนื่ อ งมาจากสภาพครอบครัวที่ มี ข นาดเล็ ก ลง สถานที่ ซื้ อ เปลี่ ย นจากรานโชวห วยเป น การซื้ อ จาก
ซูปเปอรมารเก็ตแทน การตองการความสะดวกสบายและรวดเร็วในการเลือกซื้อและขนสง ตลอดจนเรื่องของการ
ใชพื้นที่นอยในการเก็บรักษา จึงทําใหตลาดขาวบรรจุถุงเริ่มเติบโตขึ้นทุก ๆ ป
ป จ จุบั น จากการเก็ บ ข อ มู ล โดยบริษั ท AC Neilsen Retail Audit Thailand พบวาในอุ ต สาหกรรมของผู
ประกอบการขาวบรรจุถุงนั้นมีตราสินคาประมาณ 88 ตรา โดยมีผูผลิตรายใหญอยูประมาณ 4 รายซึ่งมีบทบาท
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อยางมาก และตลาดขาวสารบรรจุถุงในปจจุบันมีมูลคาตลาดอยูที่ประมาณ 6,000 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโต
ปละประมาณรอยละ 5 ถึง 7 และพบวาตลาดขาวสารบรรจุถุงมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง เนื่องมาจากพฤติกรรมผู
บริโภคที่เปลี่ยนไปดังกลาวขางตน
( 2 ) ขาวบรรจุถุงสงออก
สําหรับตลาดผูบริโภคขาวขาวหอมมะลิในตางประเทศนั้น ผูบริโภคมีความตองการขาวที่มีความสะอาด
ถูกสุขอนามัย อันเปนผลมาจากพฤติกรรมที่ไมมีการซาวน้ํากอนหุงเหมือนผูบริโภคคนไทย จึงตองการผูผลิต
ขาวสารบรรจุถุงที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัย เชน เครื่องขัดมัน และเครื่องยิงเมล็ดเสีย เปนตนในการที่จะสามารถ
ปรับ ปรุงคุ ณ ภาพเพิ่ ม เติ ม ไดสู งกวาผู ผลิ ตทั่ วไป โดยเฉลี่ ยในรอบ 5 ป ที่ ผานมา ปริม าณการส งออกขาวทุ ก
ประเภทมีจํานวนสูงถึง 7 ลานตันตอป มูลคาสูงถึง 50,000 – 75,000 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยขาวขาวหอม
มะลิทุกประเภทรวมประมาณ 2 ลานตันตอป ในขณะที่ปริมาณการสงออกขาวของไทยรอบป 2547 อยูที่ 9.98
ลานตัน(ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) อันเปนผลจากความตองการขาวในตลาดตางประเทศอยูในเกณฑดี
มาก เนื่องจากขาวขาวหอมมะลิถือวาเปนขาวคุณภาพดีที่มีชื่อเสียงของไทย ในเรื่องความหอม ความนุมและมีรส
ชาติที่เอร็ดอรอย เป นที่ นิ ยมทั้งภายในและตางประเทศ โดยขาวหอมมะลิทํ ารายไดให แ กป ระเทศปละกวา
20,000 ลานบาท คิดเปนปริมาณการสงออกอยูที่รอยละ 25 –30 ของปริมาณการสงออกขาวทุกชนิดทั้งหมด และ
สําหรับสถิติการสงออกขาวในชวง 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) ของป 2548 ที่ผานมา ประเทศไทยสามารถสงออก
ขาวไดจํานวนทั้งสิ้น 5.03 ลานตัน คิดเปนมูลคา 1,512 ลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนเงิน 60,814.53 ลานบาท
โดยเปนขาวหอมมะลิ 1.44 ลานตัน มูลคา 535 ลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนเงินบาท 21,353.94 ลานบาท และ
คิด เป น ปริ ม าณการส งออกอยูที่ รอ ยละ 28.77 ของปริม าณการส งออกข าวทุ ก ชนิ ดทั้ งหมด (ที่ ม า: สํ านั กงาน
เศรษฐกิจการเกษตร)
นอกจากนี้ ตลาดสงออกขาวหอมมะลิที่สําคัญของประเทศไทย คือ ทวีปเอเชียและประเทศสหรัฐอเมริกา
การสงออกไปยังตลาดเอเชียมีประมาณรอยละ 60 ของการสงออกขาวหอมมะลิทั้งหมด และอีกรอยละ 20 สงออก
ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และที่เหลือสงออกไปยังตลาดยุโรป แอฟริกาและโอเชียเนีย
ก. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ ปจจัยเสี่ยง โอกาสและอุปสรรคของคูแขงรายใหม
(1) ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของอุตสาหกรรมขาวบรรจุถุง
• คุณภาพสินคาที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
• ตราสินคาที่แข็งแกรง ซึ่งตองใชงบประมาณและความชํานาญในการสรางสูง
• ชองทางการจําหนายที่สะดวกตอผูบริโภค
• เงินทุนที่ตองมีปริมาณสูงในการจัดซื้อวัตถุดิบ
(2) ปจจัยเสี่ยงที่ผูประกอบการในธุรกิจขาวบรรจุถุงตองคํานึงถึงในการประกอบธุรกิจ
• เปนธุรกิจที่มีกําไรตอหนวยไมสูง เนื่องจากขาวเปนสินคาเกษตรและและมีราคาที่เปลี่ยน
แปลงไปตามฤดูกาลและตองอาศัยการขายในปริมาณมากเชนเดียวกับสินคาบริโภคที่จําเปน
อี่นๆ
• ตองใชเงินทุนสูงในการซื้อวัตถุดิบเพื่อจัดเก็บและรอการบรรจุถุงเพื่อจัดจําหนายตอไป
(3) ปจจัยที่เปนโอกาสสําหรับอุตสาหกรรมขาวบรรจุถุงในประเทศ
• เปนธุรกิจที่นาสนใจทั้งในแงของขนาดและอัตราการเติบโตของตลาด
• ความนิยมในการบริโภคเนื่องจากเปนอาหารหลักของคนไทย
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เปนอุตสาหกรรมที่ไดรับความสนใจและแรงสนับสนุนจากภาครัฐในการเปดตลาดใหมใน
ตางประเทศและสงเสริมใหชาวตางชาตินิยมรับประทานขาวขาวหอมมะลิของไทย
(4) ปจจัยที่เปนอุปสรรคสําหรับอุตสาหกรรมตลาดขาวบรรจุถุง
• ความเสี่ยงในเรื่องราคาวัตถุดิบผันผวน
• ความเสี่ยงจากการแทรกแซงตลาดขาวของรัฐบาล
(รายละเอียดเพิ่มเติมอยูในสวนที่ 2 ของรางหนังสือชี้ชวนเรื่อง “ปจจัยความเสี่ยง”)
•

ข. คูแขง
สภาวะการแขงขันตลาดในประเทศของกลุมผูผลิตขาวบรรจุถุง
ปจจุบัน สภาวะการแขงขันในตลาดขาวบรรจุถุงจะอยูที่ผูผลิตรายใหญที่มีกิจกรรมสงเสริมการตลาด
อยางตอเนื่อง สวนผูผลิตรายยอยจะไมมีบทบาทในตลาดมากนัก และจะเปนเพียงลักษณะการสงเสริมการ
ทําการตลาดเฉพาะสวนเทานั้น
นอกจากนี้ การแขงขันในตลาดขาวบรรจุถุงขึ้นอยูกับหลาย ๆ ปจจัย เชน ปจจัยดานการสงออกขาวใน
แตละป ถาปใดที่การสงออกขาวอยูในเกณฑดี ราคาขาวในประเทศก็จะอยูในเกณฑดีตามไปดวย การแขง
ขันในตลาดขาวถุงในประเทศจะไมรุนแรงมากนัก แตถาปใดที่การสงออกขาวตกต่ํา ราคาขาวในประเทศก็
จะตกต่ําไปดวย ผูประกอบการในธุรกิจขาวสารก็จะหันมาทําตลาดในประเทศมากขึ้น การแขงขันก็จะทวี
ความรุนแรงทั้งจากผูผลิตรายเดิมและผูสงออก รวมถึงปจจัยเรื่องปริมาณผลผลิตตอปที่ออกมา ถาปใดมี
ผลผลิตขาวออกมามาก ก็จะมีผลทําใหราคาขาวตกต่ํา และถาปใดประสบปญหาเรื่องภัยธรรมชาติ เชน น้ํา
ทวม ฝนแลง ก็จะสงผลใหราคาขาวสารบรรจุถุงปรับตัวสูงขึ้นไดเชนกัน
ทั้งนี้ หลังจากการที่ทางรัฐบาลไดมีมาตรการดานการกําหนดมาตรฐานคุณภาพขาวบรรจุถุง และมี
การตรวจสอบขาวถุงที่จําหนายในทองตลาดโดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคอยางจริงจัง มี
ผลทําใหราคาขายปลีกขาวสารบรรจุถุงสะทอนถึงตนทุนและคุณภาพที่แทจริงมากขึ้น ทําใหชวงหางของ
แตละชั้นของคุณภาพขาวจะมีความแตกตางกันไมมาก
กลยุทธการแขงขันทั่วไปในตลาดของขาวบรรจุถุง
• การใชกลยุทธในการแขงขันดานราคามีความรุนแรงนอยลง เนื่องจากผูผลิตหลายรายมีการกําหนด
ราคาโดยใช Reference Price (ราคาอางอิง) ซึ่งเปนราคาเฉลี่ยขึ้นลงปกติทั่วไปที่สามารถคํานวณได
จากราคาเบื้องตนที่ถูกกําหนดโดยหอการคาไทยสําหรับแตละชั้นของคุณภาพไวอยางชัดเจน
• ผูประกอบการรายใหญมีแนวโนมหลีกเลี่ยงการแขงขันดานราคา เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่มี
กําไรตอหนวยต่ํา และราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
• กลยุท ธ การส งเสริ ม การขายรู ป แบบใหม ๆ จะถู กนํ ามาใช ม ากขึ้ น เพื่ อ สร างความรู จั ก และการ
ทดลองใช เชน การชิงโชค เปนตน
• การใชกลยุทธการโฆษณาเพื่อสรางภาพพจนสินคาจะถูกนํามาใชมากขึ้น เพื่อเปนการย้ําเรื่องตรา
สินคา (Brand Awareness) แทนการใชกลยุทธราคาในการแขงขัน
จากการเก็บขอมูลโดยบริษัท AC Neilsen Retail Audit Thailand ในป 2547 ที่ผานมา พบวาในอุต
สาหกรรมของผูประกอบการขาวบรรจุถุงขนาด 4-6 กิโลกรัม ของประเทศไทยในตลาดคาปลีกสมัยใหม
(Modern Trade) เชน โลตัส และบิ๊กซี เปนตน ซึ่งมีมูลคาโดยประมาณอยูที่ 2,605.23 ลานบาทนั้น มีตรา
สินคาอยูประมาณ 88 ตรา โดยมีจํานวนผูผลิตรายใหญอยูประมาณ 4 ราย โดยที่แตละรายมียอดขายมาก
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กวา 5% ของยอดขายรวมของอุตสาหรรมคาขาวบรรจุถุงขนาด 4-6 กิโลกรัมซึ่งมีมูลคาอยูที่ 2,605.23ลาน
บาทดังกลาว ในขณะที่มีผูผลิตรายเล็กประมาณ 84 ราย โดยที่แตละรายมียอดขายนอยกวา 5% และมีอีก
จํานวน 5 ราย อันไดแก โลตัส บิ๊กซี คารฟูร แมคโคร และโฮมเฟรช มารท ซึ่งเปนผูจําหนายขาวบรรจุถุง
ขนาด 4-6 กิโลกรัม ในตราสินคาของตน (PRIVATE BRAND) โดยเปนยอดขายรวมกันที่ไมสามารถระบุ
สัดสวนไดวามียอดขายอยางไร และจากการเก็บขอมูลโดยบริษัท AC Neilsen ผลิตภัณฑขาวขาวหอมมะลิ
ตราเกษตร มีสวนแบงตลาด (Market Share) เปนอันดับ 1 ในป 2547 อยูที่รอยละ 8.8 ของยอดขายรวมของ
อุตสาหรรมคาขาวบรรจุถุงดังกลาวขางตน
ทั้งนี้ ตลาดขาวสารบรรจุถุงสําหรับขนาด 4-6 กิโลกรัม ยังมีการผลิตและจําหนายผานผูบริโภคทาง
ตลาดคาปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เชน ยี่ปว และ ซาปว เปนตน โดยทางบริษัทประเมินตลาดดัง
กลาววามีมูลคาประมาณ 3 พันลานบาท และเมื่อรวมทั้ง 2 ตลาด (Modern Trade และ Traditional Trade)
จะมีมูลคารวมประมาณ 6,000 ลานบาท และคาดวามีอัตราการเติบโตปละประมาณรอยละ 5 ถึง 7 เนื่องมา
จากแนวโนมผูบริโภคจะรับประทานขาวบรรจุถุงมากขึ้น
สภาวะการแขงขันตลาดตางประเทศของกลุมผูผลิตขาวบรรจุถุง
ถึงแมวาสภาวะการแขงขันในตลาดตางประเทศของบริษัทมีคูแขงขัน 3-4 รายเปนผูสงออกที่มีขาว
บรรจุถุงในประเทศเชนกัน ซึ่งเปนการแขงขันดานราคาในระดับปานกลางจนถึงระดับสูง แตเปนการแขง
ขันคนละทองที่ของแตละประเทศนั้นๆ เนื่องจากตลาดขาวของโลกมีขนาดที่ใหญตามภูมิศาสตรของโลก
การเขาถึงของคูแขงแตละรายของบริษัทไปยังจุดตางๆทั่วโลกจึงตางกัน และถึงแมการที่ราคาจําหนายจะ
อางอิงตามราคา Reference Price ซึ่งเปนราคาเฉลี่ยขึ้นลงปกติทั่วไปที่สามารถคํานวณไดจากราคาเบื้องตน
ที่ถูกกําหนดโดยหอการคาไทย บริษัทยังสามารถขายไดในราคาสูงกวาราคาตลาด เนื่องจากทางบริษัท
จะเนนการทําตลาดตางประเทศในกลุมขาวหอมมะลิเปนหลัก โดยเนนเรื่องคุณภาพขาวหอมมะลิที่ไม
ปลอมปนขาวชนิดอื่น เพื่อทําใหลูกคามีความยอมรับและเชื่อถือ และมีการนํากลยุทธการสงเสริมการขาย
มีการจัดทํา Premium ใหลูกคา และมีการโฆษณาในชองโทรทัศนผานดาวเทียม ซึ่งจะทําใหลูกคาใน
ตางประเทศรูจักตราสินคาและสามารถตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑของบริษัท ประกอบกับการที่บริษัทมี
ความชํานาญในเรื่องการสงออก และมีความเขาใจในความตองการของลูกคาตางประเทศที่แตกตางกันไป
ในแตละประเทศ
นอกจากนี้ สําหรับสภาวะการแขงขันตลาดตางประเทศของกลุมผูผลิตขาวบรรจุถุงปรากฏวา ถึงแมวา
ประเทศไทยเปนผูสงออกขาวที่สําคัญอันดับหนึ่งของโลก แตก็มีคูแขงขันจากหลายประเทศ ไดแก สหรัฐ
อเมริกา เวียดนาม จีน อินเดีย และ ปากีสถาน โดยมีประเทศเวียดนามเปนคูแขงที่สําคัญในการสงออกขาว
คุณภาพต่ํา ซึ่งขายในราคาที่ต่ํากวา เนื่องจากอัตราคาจางแรงงานซึ่งเปนปจจัยของตนทุนการผลิตอยูใน
ระดับต่ํากวาประเทศไทย อยางไรก็ดี เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่มีชื่อเสียงมาเปนเวลานานใน
เรื่องที่สามารถผลิตขาวหอมมะลิไดแหงเดียวของโลก และไดรับความนิยมสูงในตลาดตางประเทศ ทําให
บริษัทไมมีคูแขงในเรื่องของคุณภาพของขาวหอมมะลิที่ดีในระดับเดียวกันสําหรับสภาวะการแขงขันใน
ตลาดตางประเทศดังกลาว และมีศักยภาพที่ดีในตลาดสงออกที่สําคัญของโลก อาทิ ประเทศไนจีเรีย เซเน
กัล แอฟริกาใต และอินโดนีเซีย (ที่มา: ขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
เมื่อ ป 2543 เปนตนมา รัฐบาลเวียดนามไดอนุญาตใหบริษัทลงทุนจากตางประเทศสามารถสงออก
ขาวจากเวียดนามได ถาบริษัทเหลานั้นสามารถหาตลาดในตางประเทศเพื่อการสงออก ซึ่งเหตุการณดัง
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กลาวไมมีผลกระทบกับสภาวะการแขงขันการสงออกขาวแกบริษัทมากนัก เนื่องจากเหตุผลดังขางตนที่วา
ขาวเวียดนามมีคุณภาพที่ต่ํา ในขณะที่ความตองการขาวหอมมะลิจากประเทศไทยซึ่งมีคุณภาพที่ดียังคงได
รับความนิยมจากตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากประเทศจีนซึ่งหลังจากเขาเปนสมาชิกองคกร
การคาโลก (WTO) ทําใหจีนเปดตลาดการนําเขาขาวหอมมะลิมากขึ้น
ค. แนวโนมอุตสาหกรรมขาวบรรจุถุง
แนวโนมของอุตสาหกรรมขาวบรรจุถุงภายในประเทศ
แนวโนมของอุตสาหกรรมขาวบรรจุถุงภายในประเทศมีแนวโนมการเติบโตที่ดี เนื่องมาจากพฤติ
กรรมที่เปลี่ยนไปของผูบริโภคที่ตองการความสะดวกในการซื้อสินคา และตองการสินคาที่มีมาตรฐาน
อันเนื่องมาจากการรณรงคความปลอดภัยทางดานอาหาร (Food Safety) ของภาครัฐบาล สงผลใหผูผลิต
ที่มีมาตรฐานในการผลิตที่สูงเทานั้นสามารถคงอยูในตลาดขาวบรรจุถุง
แนวโนมของอุตสาหกรรมขาวบรรจุถุงสวนตลาดตางประเทศ
เนื่องจากนโยบายของภาครัฐบาลที่สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งขาวขาว
หอมมะลิ ใหกาวสูการเปนครัวของโลก และการที่ภาครัฐบาลเปนผูนําใหเอกชนทําการเปดตลาดใหมๆใน
ตางประเทศ รวมถึงนโยบายการใหการสนับสนุนแกผูประกอบการรานอาหารไทยในตางประเทศ จึงเปน
ปจจัยที่ทําใหยอดขายของอุตสาหกรรมขาวขาวหอมมะลิมีแนวโนมการเติบโตที่ดี นอกจากนี้ จากตัวเลข
ที่รัฐบาลมีการตั้งเปาสูงที่สุดกวาปที่ผานๆมาสําหรับการสงออกในป 2547 ซึ่งสูงถึง 8 ลานตันตอป และสูง
ถึง 8.30 ลานตันตอป หรือคิดเปนมูลคา 2,510 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับการสงออกในป 2548 นั้น (ที่มา:
ขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) สามารถพิสูจนใหเห็นถึงการสนับสนุนที่แทจริงของภาครัฐบาล
3.2.2 โครงสรางของอุตสาหกรรมวุนเสน
อุตสาหกรรมการผลิตวุนเสนในประเทศมีมานานกวา 40 ป แตยังมีผูผลิตนอยรายอันเนื่องมาจากสูตร
เฉพาะแตละโรงงานที่ไมมีการเผยแพรมากนัก และขั้นตอนการผลิตเฉพาะแตละโรงงาน ซึ่งมีผลตอคุณภาพสิน
คาและการยอมรับของผูบริโภคในแตละตราสินคา รวมถึงวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต คือ ถั่วเขียว ที่ตองอาศัย
ความชํานาญในการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ รวมทั้งปริมาณและคุณภาพที่ขึ้นอยูกับฤดูกาลในแตละป
อุตสาหกรรมการผลิตวุนเสนเปนอุตสาหกรรมของผูผลิตนอยราย อันเนื่องมาจากขั้นตอนการผลิตที่มี
ความซับซอน ตองการความเชี่ยวชาญในการจัดการสูง ขนาดของตลาดการผลิตและการบริโภคมีปริมาณ 25,000
ตันตอป มีมูลคาตลาดรวม 2,000 ลานบาท มีอัตราการเติบโตของตลาดประมาณรอยละ 5 ตอป (ที่มา: ขอมูลของ
บริษัท)
อยางไรก็ดี วุนเสนถั่วเขียวถึงแมวาจะไมใชอาหารหลักของคนไทย แตเปนอาหารที่ไดรับความนิยมอยาง
แพรหลาย สามารถนํามาปรุงอาหารจานเอกของคนไทยไดหลากหลาย เปนตนวา ยําวุนเสน แกงจืดวุนเสน
และอาหารทะเลอบวุนเสน

สวนที่ 2 หนา 22

บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)

ก. ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จ ปจจัยเสี่ยง โอกาสและอุปสรรคของคูแขงรายใหม
ถึงแมวาตลาดวุนเสนถั่วเขียวจะมีผูผลิตนอยราย มีการแขงขันไมรุนแรงและเปนตลาดที่มีอัตราการเติบโต
ขึ้นทุกป แตการที่จะประสบความสําเร็จดานยอดขายก็สามารถทําไดยากเนื่องจาก พฤติกรรมของผูบริโภคจะไม
เปลี่ยนตราสินคา เมื่อรูจักคุนเคยกับตราสินคาที่มีอยูเดิม ประกอบกับชองทางการขายของรานคาดั้งเดิมจะเลือก
จําหนายเฉพาะตราสินคาที่เปนที่นิยมของผูบริโภคเทานั้น รวมทั้งชองทางโมเดริ์นเทรดมีพื้นที่จํากัดสําหรับราย
ใหมที่จะเขามาดวยเชนกัน
ข. คูแขง
สภาวะการแขงขันตลาดวุนเสน
ตลาดวุนเสนสามารถแบงออกเปน 4 ลักษณะ คือ
1. สินคาคุณภาพสูงและมีราคาสูง (Premium)
2. สินคาคุณภาพดีและมีราคาปานกลาง
3. สินคาคุณภาพปานกลางในราคาประหยัด
4. สินคาคุณภาพประหยัดในราคายอมเยา
ทั้งนี้ ตลาดวุนเสนทั้งบนและลาง บริษัทมีการสรางสินคาใหม เชน วุนเสนสด วุนเสนตัด และวุนเสนไมฟอก
สี เพื่อเพิ่มความสะดวกในการปรุงอาหาร และตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคในยุคปจจุบัน
เนื่องจากการแขงขันในตลาดวุนเสนมีผูแขงขันนอยราย ประกอบดวยผูผลิตรายใหญประมาณ 4 ราย ผูผลิต
ขนาดกลางและขนาดเล็กอีกประมาณ 10 - 15 ราย (ที่มา: ขอมูลของบริษัท) บริษัทจึงไดตัดสินใจลงทุนการผลิต
และทําการตลาดอยางจริงตั้งแตป 2545 เปนตนมา โดยจัดจําหนายผลิตภัณฑวุนเสนตราสินคา “เกษตร” สําหรับ
ตลาดวุนเสนตลาดบน บริษัทจะแขงขันดานคุณภาพเนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้ใหความสําคัญกับคุณภาพสินคามา
เปนอันดับแรก และมีแนวโนมไมเปลี่ยนไปซื้อตราสินคาใหมหากพอใจกับตราสินคาเดิม ในขณะที่วุนเสนตลาด
ลาง จะมีการแขงขันดานราคาที่รุนแรง ซึ่งเปนการผลิตสินคาที่เนนคุณภาพปานกลางจนไปถึงคุณภาพต่ําโดยผู
ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก
อยางไรก็ดี บริษัทไดลงทุนในตลาดลางดังกลาวเชนกัน โดยจําหนายวุนเสนในตราสินคา “ฉลาดชิม” ซึ่งเปน
สินคาคุณภาพปานกลางในราคาประหยัดเพื่อสามารถแขงขันในตลาดลางได อันเปนตลาดของผูบริโภคที่เนน
ราคามากกว าคุ ณ ภาพ โดยในป จ จุ บั น บริษั ท มี กํ าลั งการผลิ ต วุน เส น ป ล ะ 1,200 ตั น และมี สั ด ส ว นการตลาด
ประมาณรอยละ 4.80
ค. แนวโนมอุตสาหกรรมวุนเสน
แนวโนมเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ยอมสงผลใหผูบริโภคมีกําลังซื้อที่สูงขึ้น และนิยมในการบริโภคสินคาที่มีคุณคา
ทางโภชนาการและมีรสชาติอรอย สงผลใหอุตสาหกรรมวุนเสนมีแนวโนมการขยายตัวที่ดีขึ้น ประกอบกับสิน
คาที่จะมาทดแทนวุนเสนโดยตรงไมมี เนื่องจากวุนเสนมีลักษณะเฉพาะคือเปนเสนใสเหมือนแกว ในขณะที่สิน
คาใกลเคียงจะเปนเสนหมี่ บะหมี่ กวยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ หรือเสนกวยเตี๋ยว ถึงกระนั้นก็ดี แนวโนมผูผลิตขนาดกลาง
และขนาดเล็กจะประสบปญหาตนทุนในการผลิตและการขายที่สูงขึ้น และมีแนวโนมที่จํานวนผูผลิตจะลดนอย
ลงในอนาคต
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3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ หรือบริการ
การที่บริษัทซื้อสิทธิบัตร เครื่องจักร สูตรและกรรมวิธีในการผลิตสินคาตรา “ เกษตร ” เมื่อตนป 2541 และตอมา
ในป 2546 บริษัทไดทําการซื้อสูตรการผลิตวุนเสน มีผลทําใหบริษัทสามารถเขาสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอยางจริงจัง
โดยการจําหนายสินคากลุมพืชเกษตรและเกษตรแปรรูป ไดแก วุนเสน และน้ําสมสายชู ภายใตตราสินคา “ตราเกษตร”
และไดขยายกลุมผลิตภัณฑเขาสูหมวดสินคาเกษตรที่มีขนาดตลาดใหญที่สําคัญ ไดแก ขาวขาวหอมมะลิบรรจุถุงภายใตชื่อ
ตราเกษตร และ ฉลาดชิม ตามลําดับ
ลักษณะการดําเนินธุรกิจการผลิต การแบงบรรจุถุง หรือการจางผลิตสามารถสรุปไดดังนี้คือ
1) บริษัทเปนผูประกอบธุรกิจการผลิตขาวบรรจุถุง และวุนเสนบรรจุถุง
2) บริษัทนําถั่วตางๆมาผานกระบวนการคัดแยก ทําความสะอาด และบรรจุถุงเพื่อจัดจําหนาย
3) บริษัทเปนผูนําน้ํามันพืชมาปรุงสูตรและจัดจําหนาย
4) บริษัทจางผูผลิตน้ําสมสายชูเพื่อนํามาบรรจุขวดและจัดจําหนาย
การพัฒนาทางดานมาตรฐานการผลิต
บริษัทใหความสําคัญกับคุณภาพของกลุมผลิตภัณฑมาโดยตลอด ซึ่งเปนปจจัยหลักที่ทําใหสินคาของบริษัทได
รับการยอมรับจากผูบริโภคอยางกวางขวาง ในป 2545 บริษัทไดรับการรับรองระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางดาน
อาหารจากหลายระบบ อาทิเชน HALAL, GMP, HACCP, THAILAND BRAND มาตรฐานกรมการคาภายใน และ มาตร
ฐานกรมการคาตางประเทศ รวมถึงไดรับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรติคุณการควบคุมคุณภาพและการโฆษณาเปนธรรมจาก
สํานักงานคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ซึ่งมีเพียงสองรายในประเทศที่ไดรับเกียรตินี้ และในป 2546 บริษัทไดรับการรับรอง
มาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2000 ทั้งระบบจากสถาบัน SGS
3.3.1 รายละเอียดโรงงาน
บริษัทมีโรงงานอยูที่อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีกําลังการผลิตขาวเทียบเทา 150,000 ตันขาวเปลือกตอ
ป หลังจากที่เมื่อไตรมาสที่ 4 ของป 2547 บริษัทไดดําเนินการขยายพื้นที่โรงงานที่อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ
สรางคลังสินคาเพิ่มเติม 1 หลังเพื่อรองรับกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 30 จากเดิม เทียบเทา 120,000 ตันขาวเปลือกตอป
เปนที่เรียบรอย และไดทยอยติดตั้งเครื่องจักรพรอมเพิ่มกําลังการผลิตวุนเสนอีก 100% จากปจจุบัน 1,200 ตันเปน 2,400 ตัน
ตอป ภายในไตรมาสที่ 4 ของป 2548 โดยการซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมที่ทันสมัยสําหรับโรงงานวุนเสนดังกลาว ซึ่งตั้งอยูที่
อําเภอ ตากฟ า จังหวัดนครสวรรค เพื่ อสามารถรองรับ ความตองการผลิตภัณ ฑ วุน เส น ที่มี คุณ ภาพสู งของผูบ ริโภคใน
ประเทศ
3.3.2 รายละเอียดกําลังการผลิต
รายละเอียดของกําลังการผลิตซึ่งแบงตามประเภทของผลิตภัณฑ
ประเภท
ผลิตภัณฑ

กําลังการผลิต
เฉลี่ยตอป ใน
ป 2546

การใชปริมาณ
การผลิตเฉลี่ยตอปใน
ป 2546

รอยละ

วุนเสน
ขาวสาร
น้ํามันพืช
ธัญพืช

800 ตัน
120,000 ตัน
3,880 ตัน
6,240 ตัน

715 ตัน
108,000 ตัน
1,960 ตัน
3,000 ตัน

89.38
90.00
50.52
48.08

กําลังการผลิต
เฉลี่ยตอปในป
2547
1,000 ตัน

การใชปริมาณ
การผลิตเฉลี่ยตอ
ปในป 2547
836 ตัน

รอยละ

83.60

กําลังการผลิต
ม.ค.-มิ.ย.
2548
566 ตัน

135,000 ตัน

110,300 ตัน

81.70

3,500 ตัน

2,145 ตัน

5,000 ตัน

2,350 ตัน
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การใชปริมาณ
การผลิต
ม.ค.-มิ.ย. 2548

รอยละ

71,250 ตัน

520 ตัน
58,487 ตัน

91.87
82.08

61.29

1,750 ตัน

1,027 ตัน

58.69

47.00

2,500 ตัน

1,220 ตัน

48.82
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3.3.3

วัตถุดิบที่ใชในการผลิต

ผลิตภัณฑ
วุนเสน

วัตถุดิบที่ใช

1.ถั่วเขียว
2. Modified Starch
ขาวสาร
ขาวหอมมะลิ ขาวขาว และขาวเหนียว
น้ํามันพืช
น้ํามันพืชดิบ
อื่น ๆ (ถามี) ขาวเหนียวดํา ถั่วดํา แดง แดงหลวง เหลืองเม็ดเหลืองซีก ถั่วเขียว เขียวซีก งาขาว และ งาดํา

การจัดหาวัตถุดิบ
9 ราย
4 ราย
120 ราย
2 ราย
16 ราย

หมายเหตุ: บริษัทซื้อขาวสารโดยตรงจากโรงสีขาวและนายหนา และซื้อถั่วเขียวซึ่งเปนวัตถุดิบสําหรับวุนเสนจากนายหนาเทานั้น นอกจากนี้
บริษัทซื้อธัญพืช เชน ขาวเหนียวดํา ถั่วดํา งาขาว และ งาดํา ขางตน จากโรงสี นายหนาของสหกรณ และนายหนาของเกษตรกร

ในชวง 3 ปที่ผานมา จนถึงสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ป 2548 บริษัทไมมีการซื้อวัตถุดิบจากผูจัดจําหนายราย
ใดรายหนึ่งเกินรอยละ 30 ของตนทุนวัตถุดิบทั้งหมด
3.3.3 สถานที่ที่ใชในการเก็บสินคา และนโยบายในการเก็บและกระจายสินคา
พื้นที่จัดเก็บขาวซึ่งอยูในรูปของวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปของบริษัทในปจจุบันซึ่งตั้งอยูที่อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม เทากับ 5,400 ตารางเมตร และไดกอสรางเพิ่มอีก 3,000 ตารางเมตร ทําใหสามารถเก็บ
ขาวไดมากกวา 10,000 ตันขาวสาร และสําหรับพื้นที่จัดเก็บถั่วเขียวสําหรับการผลิตวุนเสนซึ่งอยูในรูปของวัตถุ
ดิบและสินคาสําเร็จรูปของบริษัทในปจจุบันซึ่งตั้งอยูที่อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค เทากับ 1,632 ตารางเมตร
สวนนโยบายการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูป และการกระจาย สามารถแบงได 2 แบบ คือ
( 1 ) กลุมลูกคาในประเทศที่ผานฝายขายในประเทศของบริษัท และกลุมลูกคาตางประเทศ จะใชนโยบาย
Made to order ซึ่งจะไมมีสินคาคงคลัง
( 2 ) กลุม ลูกคาทั่ วไปในประเทศที่ จัดจําหน ายผานบริษั ท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด จะใชน โยบาย Made to
stock เทานั้น ซึ่งเปนการดําเนินธุรกิจปกติทั่วไปสําหรับผูจัดจําหนายสินคาบริโภค ซึ่งจะตองใชนโยบาย Made to
Stock ดังกลาว เนื่องจากไมสามารถคาดคะเนความตองการของผูบริโภคในปริมาณที่แนนอนได โดยบริษัท เชียร
เทรดดิ้ง จํากัด ไดเชาพื้นที่จัดเก็บสต็อคสินคาของบริษัท เทากับ 1,500 ตารางเมตร เพื่อรองรับความตองการของผู
บริโภค
ทั้งนี้ บริษัทไมมีปญ หาในการจัดเก็บสินคาและวัตถุดิบซึ่งเป นพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากบริษัท มี
นโยบายในการจัดเก็บและปองกันที่มีประสิทธิภาพ โดยจะเห็นไดจากการที่บริษัทไดรับมาตรฐานกรมการคาตาง
ประเทศ อั น ได แ ก เกี ย รติ บั ต รรั บ รองสุ ข อนามั ย ในการผลิ ต (GMP: Good Manufacturing Practice),ระบบ
วิเคราะห อั น ตราย และจุ ด วิ ก ฤตที่ ต อ งควบคุ ม (HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point) ซึ่ งเป น
ระบบประกันคุณภาพดานความปลอดภัยของอาหาร และมาตรฐานระบบ ISO 9001:2000 ทั้งระบบจากสถาบัน
SGS
3.4

งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี -
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บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)

3.5

การดําเนินการที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
เนื่องจากธุรกิจผลิตขาวสาร วุนเสน น้ํามันพืช น้ําสมสายชู และธัญพืชตางๆ ชนิดบรรจุถุงของบริษัทเปน
สินคาบริโภคที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติทั้งสิ้น โดยมีการผลิตที่ไมซับซอน และไมกอใหเกิดสารพิษแกสิ่งแวด
ลอม และสามารถจัดการผลิตภัณฑที่เปนผลพลอยได (By Product) จากการผลิตสินคาดังกลาวใหกับบริษัท เชน
รําขาวซึ่งมาจากการผลิตขาวสารบรรจุถุง หรือกากถั่วเขียวจากการผลิตวุนเสน
สําหรับการผลิตวุนเสนที่โรงงานวุนเสน ที่อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค โรงงานมีระบบบําบัดน้ําทิ้งที่
ไดมาตรฐานรองรับเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม อันเปนเปนสวนหนึ่งของมาตรฐานระบบ ISO 9001:2000 ที่บริษัทได
เกียรติบัตรจากสถาบัน SGS โดยสามารถบําบัดน้ําทิ้งไดโดยใชพลังงานนอยที่สุด คือการใชบอหมักแบบไมใช
อากาศเพื่อปรับสภาพน้ําทิ้ง และลดคา COD: Chemical Oxygen Demand (ปริมาณออกซิเจนที่ใชในการยอยสลาย
สารอินทรียดวยระบบทางเคมี) จากนั้นนําน้ําที่ผานการบําบัดในบอหมักดังกลาวผานเขาสูบอเติมอากาศ โดยใช
เครื่อง Surface Aerator และระบบฝายน้ําลนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเติมอากาศใหกับน้ําโดยไมมีการใชพลังงาน
จากนั้นปลอยใหตกตะกอนและระเหยโดยวิธีธรรมชาติ นอกจากนี้ ถั่วเขียวเปนสินคาบริโภคที่มาจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติไมกอใหเกิดสารพิษ แกสิ่งแวดลอมเมื่อนํามาแปรรูป เปนผลิตภัณ ฑวุนเส นบรรจุถุง จึงทํ าใหบริษัท
สามารถจัดการผลิตภัณฑที่เปนผลพลอยได (By Product) จากการผลิตสินคาดังกลาว เชน กากถั่วเขียวสด กากถั่ว
เขียวแหง และโปรตีนถั่วเขียวแหง ซึ่งมีเกษตรกรรับซื้อไปใชเปนอาหารสัตว อีกทั้งน้ําที่ผานการบําบัดสามารถนํา
ไปใชประโยชนทางดานการเกษตรไดเปนอยางดี โดยบริษัทแนะนําใหเกษตรกรนําไปเปนปุยชีวภาพแทนปุยเคมี
ทั้งนี้ บริษัทเสียคาใชจายนอยมากในการจัดการน้ําทิ้งดังกลาวซึ่งไมมีการปลอยออกนอกโรงงาน โดยที่
บริษัทเชาที่ดินจํานวน 10 ไร ดวยคาเชาทั้งสิ้นปละ 10,000 บาท และไดซื้อที่ดินเปลาเพิ่มเติมคิดเปนมูลคา
540,000 บาท จากบุคคลภายนอกจํานวน 2 แปลง ขนาดรวมกันทั้งสิ้น 9-1-36 ไร เมื่อไตรมาสที่ 2 ของป 2548 ซึ่ง
มีลักษณะเปนบึงโดยธรรมชาติ โดยที่บริษัทไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมใด ๆ ในการปรับปรุง อีกทั้งที่ผานมา
บริษัทลงทุนซื้อทรัพยสิน คือ เครื่อง Surface Aerator ดังกลาวจํานวน 1 เครื่อง มูลคา 150,000 บาท เพื่อใชในการ
บําบัดน้ําทิ้งดังกลาว
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