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3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 ธุรกิจจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคา
3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเปนผูจัดจําหนายและเปนตัวแทนจําหนายสินคาแตเพียงผูเดียวในผลิตภัณฑ 3 กลุม
หลัก ไดแก กลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจน (Pigeon) กลุมผลิตภัณฑสําหรับใชในครัวเรือน
และของใชประจําวัน และกลุมผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ โดยกลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กสามารถแบง
รายไดตามแหลงที่มาของสินคาได 3 แหลง คือ ผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กพีเจนจาก TP และ PIT ซึ่งเปน
โรงงานผลิตสินคาของพีเจนอยูในประเทศไทย และจากการนําเขาจากประเทศญี่ปุน และประเทศสิงคโปร โดยบริษัทฯ
ไดรับสิทธิในการเปนตัวแทนจําหนายสินคาของพีเจนที่ผลิตในประเทศทั้งหมดแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย สําหรับ
กลุมผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑมีแหลงที่มาจากโรงงานของ YMP ซึ่งโครงสรางรายไดของบริษัทฯ สามารถ
แยกตามกลุมสินคาไดดังนี้
โครงสรางรายไดแยกตามกลุมสินคา
2549
2550
2551
ม.ค.-มิ.ย. 2552
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
สินคาสําหรับแมและเด็กแบงตามแหลงที่มา
พีเจนจาก TP
131.9
53.0
159.8
53.2
171.9 47.6
87.2
48.0
พีเจนจาก PIT
47.6
19.1
48.3
16.1
66.9 18.5
36.4
20.0
พีเจนจากการนําเขา
34.0
13.7
41.4
13.8
60.7 16.8
29.9
16.5
รวมรายได
213.5
85.8 249.5
83.1 299.5 82.9 153.5
84.5
จากสินคาพีเจน
ผลิตภัณฑเครื่องครัวและ
24.2
9.7
37.1
12.3
48.0 13.3
21.4
11.8
ของใชประจําวัน
จําหนายผลิตภัณฑ
11.2
4.5
13.8
4.6
14.0
3.8
6.8
3.7
พลาสติกและบรรจุภัณฑ
รายไดรวม
248.9 100.0 300.4 100.0 361.5 100.0 181.7 100.0
กลุมผลิตภัณฑ

คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑที่จําหนาย
สินคาที่บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายจะมีศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเอง อยางเชน ผลิตภัณฑของพีเจน
ซึ่งมีศูนยวิจัยและพัฒนา เพื่อทดลองและตรวจสอบคุณภาพสินคา และพัฒนาสินคาใหม ๆ เพื่อรองรับความตองการ
ของลูกคา ดวยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดจําหนายไปทั่วโลก ซึ่งลูกคามั่นใจไดวาสินคาที่ลูกคาซื้อไปมี
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากลเปนที่ยอมรับจากทั่วโลก และสําหรับบริษัทฯ เองปจจุบันไดรับการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 ซึ่งเปนการยืนยันเจตนารมณในการนําเสนอสินคาและบริการ รวมถึง
ประสิทธิภาพระบบการทํางานที่มีคุณภาพและมาตรฐานเชนเดียวกัน
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รายละเอียดของแตละกลุมผลิตภัณฑมีดังนี้
1) ผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็กภายใตตราสินคาพีเจน (Pigeon)
บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายสินคาของพีเจนที่ผลิตในประเทศทั้งหมดแตเพียงผูเดียวในประเทศไทยจาก
พีเจน คอรป ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไดรับการยอมรับจากผูบริโภคทั้งในประเทศ และตางประเทศดวยความ
หลากหลายของผลิตภัณฑที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สินคาแตละชนิดตองผานการทดลองและวิจัยเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานและใหเปนที่ยอมรับเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคผลิตภัณฑของพีเจนไดรับการจัดจําหนายทั้งใน
ประเทศและตางประเทศทั่วโลก ปจจุบันผลิตภัณฑพีเจนที่บริษัทฯ เปนตัวแทนการจัดจําหนายสามารถแบงไดเปน 3
หมวด โดยแบงตามแหลงผลิตสินคาซึ่งมาจากในประเทศจํานวน 2 แหงและนําเขาจากตางประเทศไดดังนี้
1.1) ผลิตภัณฑพีเจน ที่ผลิตโดยบริษัท ไทยพีเจน จํากัด ไดแก จุกนมซิลิโคน, ขวดนม, ถวยหัดดื่ม, น้ํายา
ลางขวดนม และสินคาที่ทําจากพลาสติกอื่นๆ รายละเอียดของผลิตภัณฑแตละประเภทโดยสังเขปมี
ดังนี้
- จุกนม
จุกนมพีเจนไดรับการออกแบบและพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยจุกนมที่จําหนายแบงเปนจุกซิลิโคนและยาง
ธรรมชาติ (นําเขาจากประเทศญี่ปุน) มีการออกแบบใหคลายหัวนมมารดาใหมากที่สุดและชวยในการพัฒนาการที่ดี
ของเด็ก เหมาะกับโครงสรางของกราม ขากรรไกร และกระพุงแกม เพื่อสงเสริมการฝกการดูด และบริหารกลามเนื้อ
ตาง ๆ ขณะดูดนม นอกจากนั้นบริเวณดานในจุกนมของพีเจนจะมีลักษณะเปนพื้นผิวเรียบเพื่อไมใหเปนที่สะสมของ
แบคทีเรียซึ่งอาจเปนสาเหตุใหเด็กทองเสียได ในการพิจารณาเลือกซื้อควรเลือกใหเหมาะกับเด็ก คุณสมบัติของจุกนม
แตละรุนของพีเจนมีความแตกตางกันซึ่งสามารถแสดงไดตามตารางดังนี้
ประเภทจุกนม
วัตถุดิบ
คุณสมบัติ

การทนตอความรอน
รุน

ขนาด

จุกนมยางธรรมชาติ
จุกนมซิลิโคน
ยางธรรมชาติ 100%
ซิลิโคน
มีความนิ่มใหความรูสึกใกลเคียง ยางซิลิโคน ไมมีรสไมมีกลิ่น ทนตอความรอน และมีความทนทานตอการ
กั บ การดู ด นมมารดา เหมาะ ใชงาน ไมเสียรูปทรงงาย ชวยลดปญหาการตองเปลี่ยนจุกนมบอยครั้ง
สําหรับทารกที่เริ่มจะเปลี่ยนจาก
การดูดนมแมเปนนมขวด
100 องศาเซลเซียส
120 องศาเซลเซียส
จุกนมยาง
จุกนมยาง
จุกนม
จุกนม
จุกนมเสมือนการ จุกนมเสมือนการให
คลาสสิค
Dome Type
ซิลิโคน
ซิลิโคน
ใหนมมารดา
นมมารดาแบบมินิ
คลาสสิค Dome Type
- ขนาด S เหมาะสําหรับเด็กอายุ 0 ถึง 3 เดือน
- ขนาด S เหมาะสําหรับเด็กอายุ 0 ถึง 3
- ขนาด M เหมาะสําหรับเด็กอายุ 3 ถึง 6 เดือน
เดือน
- ขนาด L เหมาะสําหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป
- ขนาด M เหมาะสําหรับเด็กอายุ 2 ถึง 3
- แบบ Y+cut เหมาะสําหรับเด็กอายุ 3 เดือนขึ้นไป สามารถใช เดือนขึ้นไป
ดูดน้ํา หรือน้ําผลไมที่มีกาก เชน น้ําสม เปนตน
- ขนาด Y เหมาะสําหรับเด็กอายุ 2 ถึง 3
เดือนขึ้นไป /สามารถใชดูดน้ําผลไมได
- ขนาด L ขนาด 6 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ : จุกนมแบบ Dome และจุกนมเสมือนการใหนมมารดาทั้งแบบคอกวาง และแบบมินมิ ีลักษณะจุกนมที่คิดคนจากการวิจัย
การใหนมทารกโดยพีเจน คอรป ดวยรูปลักษณของจุกนมที่มีฐานกวาง (จดทะเบียนเปนเอกสิทธิ์เฉพาะสําหรับพีเจนเทานั้น)
และความยืดหยุนของซิลิโคน จุกนมพีเจน Dome Type มีความใกลเคียงกับนมของมารดา ทําใหการเปลี่ยนจากการดูดนม
มารดาเปนจุกนมเปนไปอยางราบรื่น และยังชวยพัฒนากลามเนื้อ คางและกระพุงแกมของทารก ที่ฐานจุกนมมีรูระบายอากาศ
ชวยใหน้ํานมไหลสะดวกปองกันการสําลักและอาการทองอืด
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- ขวดนม
ขวดนมของพีเจนไดรับการออกแบบที่เนนความปลอดภัย และขวดนมมีลักษณะไมมีรอยตะเข็บนูนขางขวด
ฟนเกลียวอยูเฉพาะดานนอก ผิวดานในขวดเรียบสนิท ขวดมีรูปทรงตั้งตรงไมคดงอไปมาและไมมีเหลี่ยมมุมที่เปน
แหลงสะสมของแบคทีเรีย เพื่อใหสะดวกตอการทําความสะอาด ใชสี Food Grade ที่มีความปลอดภัยสูง สีไมหลุดลอก
เมื่อนํามาตมดวยความรอนสูง และไมเปนอันตรายตอเด็ก นอกจากนั้นยังมีลวดลายที่หลากหลาย และครอบคลุม
ลูกคาในกลุมตลาด คุณสมบัติของขวดนมแตละรุนเปนดังนี้
ประเภทขวดนม
วัตถุดิบ
คุณสมบัติ
การใชงาน
การทนตอความรอน
ขนาด

รุน

ขวดแกว
ขวดพลาสติก
Boro-Silicated Glass
Polycarbonate (โพลีคารบอเนต)
ทําความสะอาดงาย
ทนทาน ตกไมแตก น้ําหนักเบา
สําหรับการใชงานในบาน
สําหรับการใชนอกสถานที่และในบาน
120 องศาเซลเซียส
120 องศาเซลเซียส
มีใหเลือกหลายขนาด เหมาะสมสําหรับลักษณะการใชงานและชวงอายุของเด็กทารก
- ขนาด 2 ออนซ เหมาะสําหรับปอนน้ําผลไมหรือน้ําซุป
- ขนาด 4 และ 5 ออนซ เหมาะสําหรับทารกแรกเกิดจนถึง 3 เดือน
- ขนาด 8 และ 9 ออนซ เหมาะสําหรับทารกอายุตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป
- ขนาด 7 ออนซ เหมาะสําหรับทารกแรกเกิดจนถึง 3 เดือน (ทรงคอขวดกวาง)
- ขนาด 10 ออนซ เหมาะสําหรับทารกอายุตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป (ทรงคอขวดกวาง)
มีหลายรุน อาทิเชน ขวดน้ําผลไม ขวดนมโคโร ขวดนมอีโค ขวดนมพิมพลาย ขวดนมเสมือนการให
นมมารดา ขวดนมเสมือนการใหนมมารดามินิ ฯลฯ

1.2 ผลิตภัณฑพีเจน ที่ผลิตโดยบริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ไดแก ผาเช็ดทําความ
สะอาดผิว (Baby wipes) และแผนซับน้ํานม (Breast pad)
- ผาเช็ดทําความสะอาดผิว (Baby wipes)
เบบี้ไวพส เปนผาเช็ดเอนกประสงคแบบเปยก ใชทําความสะอาดผิวทารก, เด็กและผูใหญ โดยสามารถเช็ด
บนใบหนาและสวนอื่น ๆ ของรางกายได มีสวนผสมที่เปนธรรมชาติ นอกจากทําความสะอาดเด็กทารกแลว เบบี้ไวพส
ยังสามารถใชในกิจกรรมอื่น ๆ ได อาทิเชน เช็ดเหงื่อเพื่อความสดชื่นหลังการออกกําลังกาย ใชสําหรับกอนและหลัง
การแตงหนา ซับความมันที่เกิดขึ้นบนใบหนา หรือใชเปนกระดาษเช็ดอเนกประสงคระหวางมื้ออาหาร นอกจากนี้
เบบี้ไวพสของพีเจนไดผาน MICROBIOLOGICALLY TESTED เปนตราสัญลักษณแสดงวาผลิตภัณฑมีความสะอาด
ปลอดภัย ผานกระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑปลอดเชื้อแบคทีเรีย 100% กอนการเปดใชในครั้งแรก ปจจุบัน
ผลิตภัณฑเบบี้ไวพสที่จําหนาย มีดังนี้
ประเภทเบบี้ไวพส
วัตถุดิบ
คุณสมบัติและการใชงาน

ขนาด

แบบธรรมดา

แบบคารโมมายด
ผาทากันยุง
ผสมน้ําหอม
ผานุม (Non woven fabric) ชโลมดวยสูตรน้ํายาชนิดออนและปลอดภัย ชวยบํารุงผิวทารก
ไมมีสวนผสมของสี
บํารุงผิวปองกันผดผื่นคัน และ
- ผาทากันยุงสําหรับเด็กสามารถ
น้ําหอม และ
ไมทําใหรูสึกระคายเคืองทําให
กันยุงไดประมาณ 6 ชั่วโมง
แอลกอฮอล เหมาะ
รูสึกผอนคลายหลังการใชดวย
- ไมมีสวนผสมของ Deet*
สําหรับผิวแพงายมาก กลิ่นหอมออนๆ
- ไมเหนียวเหนอะหนะ
- ไมมีกลิ่นฉุน
- ควรใชกับเด็กอายุตั้งแต 2 ปขึ่นไป
20 ชิ้น
10, 20, 30, 70 และ 82 ชิ้น 12 ชิ้น

หมายเหตุ : *Deet เปนสารเคมีประเภทหนึ่งถูกจัดอยูใน “วัตถุอันตราย” จากพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 (อาจมีผลตอ
ระบบประสาท)
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- แผนซับน้ํานม
แผนซับน้ํานมเหมาะสําหรับคุณแมที่ยังอยูในระยะการใหนมแกลูก ซึ่งคุณแมมีความจําเปนตองใชแผนซับ
น้ํานมเพื่อชวยซึมซับน้ํานมที่ไหลออกมาไมใหเลอะเปรอะเสื้อผาที่สวมใสได แผนซับน้ํานมของพีเจนมีคุณสมบัติที่
สามารถซึมซับน้ํานมไดดีไมใหไหลยอนกลับ พรอมกับมีแถบกาวที่ยึดติดไมหลุดในขณะที่สวมใส แผนซับน้ํานมของ
พีเจนสามารถชวยอํานวยความสะดวกใหกับคุณแมไดเปนอยางมาก ปจจุบันแผนซับน้ํานมของพีเจนที่จําหนายใน
ประเทศไทยมีเพียงแบบเดียวเทานั้น วัตถุดิบที่นํามาผลิตเหมือนกับผาเช็ดทําความสะอาดผิวประกอบดวยสวนของ
เยื่อกระดาษ (Wood pulp) ผาชนิดโปรงชวยการซึมผานของน้ํานมและไมไหลยอนกลับพรอมความนุม ไมระคายผิว
(Non woven) สารดูดซับความชื้น (SAP) ชนิดพิเศษที่มีความสามารถในการดูดซับสูงและ Laminated Tissue
ปองกันการรั่วซึม
1.3 ผลิตภัณฑพีเจน ที่นําเขาจากตางประเทศ เปนกลุมสินคาเครื่องใชสําหรับเด็ก (Baby Accessories)
สามารถจําแนกเปนกลุมสินคาไดดังตอไปนี้
- จุกนมยางธรรมชาติ และขวดนมรุน Super premium
- สินคากลุม Toiletries ไดแก สบูเหลว เบบี้แชมพู โลชั่นสูตรน้ํา/สูตรน้ํานม ฟองน้ํา ชุดแปรง
สีฟน ชุดแปรงหวีสําหรับเด็ก เปนตน
- สินคากลุมอุปกรณทําความสะอาดเครื่องใชสําหรับเด็ก ไดแก หมอนึ่งขวดนม เครื่องนึ่งขวด
นมอัตโนมัติ แปรงลางขวดนมและจุกนม ฯลฯ
- สินคากลุมอุปกรณฝกรับประทานอาหาร ไดแก ถวยหัดดื่ม ชุดฝกรับประทานอาหาร ชุด
ชามและชอนสอมสําหรับอาหารดวยตัวเอง ภาชนะบรรจุกลองนมสําหรับเด็ก เครื่องอุนนม/
อาหาร ชุดชอนปอนอาหารเสริมชนิดนิ่มพิเศษ
- สินคากลุมอุปกรณการใหนมมารดา ไดแก ชุดปมน้ํานมแบบอัตโนมัติ ปมน้ํานมพลาสติก
ยางปองกันหัวนมมารดา ถุงบรรจุน้ํานมแบบ Hygienic และปมหัวนมบอด
- สินคากลุมผลิตภัณฑเพื่อความปลอดภัยภายในบาน ไดแก อุปกรณล็อคตูเย็นและลิ้นชัก
อุปกรณครอบปลั๊กไฟ อุปกรณล็อคประตูตูเย็น อุปกรณล็อคตูกระจกเพื่อความปลอดภัย
ฯลฯ
3.1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
3.1.2.1) ภาวะอุตสาหกรรม
จากขอมูลของบริษัท Taylor Nelson Sofres (Thailand) จํากัด หรือ “TNS” ซึ่งบริษัทฯ ไดมอบหมายให
TNS จัดทําการสํารวจวิจัยเพื่อใหทราบถึงขอมูลทางการตลาดของผลิตภัณฑเด็ก พบวามูลคาตลาดรวมของผลิตภัณฑ
สําหรับแมและเด็กในป 2550 อยูประมาณ 1,025 ลานบาท (ไมรวมเสื้อผาเด็กและผาออมเด็ก) สินคาประเภทจุก
นมและขวดนมมี มู ล ค า ตลาดมากที่ สุ ด มี ส ว นแบ ง รวมกั น ร อ ยละ 50 ส ว นที่ เ หลื อ เป น น้ํ า ยาล า งขวดนม ฟองน้ํ า
แปรงลางขวดนม ผาเช็ดทําความสะอาดผิว และผลิตภัณฑอื่น ๆ รวมแผนซับน้ํานม มูลคาตลาดแบงตามผลิตภัณฑ
สําหรับแมและเด็กสามารถแสดงไดดังนี้
มูลคาตลาดรวมป 2550
ผลิตภัณฑ
ลานบาท
รอยละ
จุกนมและขวดนม
515
50.3
น้ํายาลางขวดนม
172
16.8
ฟองน้ํา
84
8.2
แปรงลางขวดนม
80
7.8
ผาเช็ดทําความสะอาดผิว
60
5.9
กลุมผลิตภัณฑของใชแมและเด็กอื่น ๆ
114
11.0
รวม
1,025
100.0
ที่มา : ผลสํารวจจาก TNS จัดทําแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2551
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สําหรับสินคาที่บริษัทฯ จําหนายอยูในกลุมจุกนมขวดนม ผาเช็ดทําความสะอาดผิว แผนซับน้ํานม และกลุม
ผลิตภัณฑของใชของแมและเด็กอื่น ๆ จากการรวบรวมขอมูลของ TNS พบวา มูลคาตลาดเฉลี่ยของจุกนมและขวดนม
รวมอยูประมาณ 515 ลานบาท โดยแบงเปนจุกนม 243 ลานบาท และขวดนมมีมูลคา 272 ลานบาท ตามลําดับ
และจากขอมูลของบริษัทฯ พบวาอุตสาหกรรมดังกลาวอัตราการขยายตัวรอยเฉลี่ยรอยละ 5 ในป 2548-2550 และ
มีแนวโนมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต
สําหรับผลิตภัณฑผาเช็ดทําความสะอาดผิวเบบี้ไวพส มีมูลคาตลาดรวมซึ่งไมรวมผาเย็นอื่นๆ ในป 2550 มี
มูลคาตลาดไมต่ํากวา 60 ลานบาท จากผลสํารวจของ TNS ซึ่งเปนมูลคาตลาดของกลุมคุณแมที่มีลูกอายุตั้งแตแรก
เกิดจนถึง 3 ป และนอกจากกลุมคุณแมที่ใชผลิตภัณฑนี้ในปจจุบันกลุมวัยรุนรวมถึงกลุมคนวัยทํางานเริ่มหันมาใชกัน
มากยิ่งขึ้นเนื่องจากเปนสินคาที่จะใหความสะดวกสบาย โดยตัวเลขการขายของบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตที่ตอเนื่อง
มาตั้งแตป 2548 อยางไรก็ตาม ปจจัยหลักของการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑผาเช็ดทําความสะอาดผิวยังคง
ขึ้นอยูกับการเติบโตของตลาดกางเกงผาออมเด็กที่สงผลโดยตรงตอตลาดผาเช็ดทําความสะอาดผิวเนื่องจากเปนสินคา
ที่ตองใชควบคูกันซึ่งตลาดกางเกงผาออมเด็กยังมีการเติบโตอยางตอเนื่อง
สําหรับภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเครื่องใชสําหรับเด็กอื่นๆ ไมรวมจุกนม ขวดนม ผาเช็ดทําความสะอาด
ผิวจากผลสํารวจของ TNS มีมูลคาตลาดรวมประมาณ 450 ลานบาทในป 2550 โดยสามารถแบงเปนสินคาผลิตเอง
ในประเทศและนําเขา อาทิเชน สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน และจีน คุณภาพสินคาขึ้นอยูกับแหลงผลิตเปนสําคัญ
ผลิตภัณฑเครื่องใชสําหรับเด็กโดยสวนมากจะเปนการนําเขาจากตางประเทศโดยผานตัวแทนจําหนายในประเทศไทย
กลุมตลาดของผลิตภัณฑเครื่องใชสําหรับเด็กจะกระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ เนนกลุมคุณพอคุณแมยุคใหม สําหรับ
ผลิตภัณฑแผนซับน้ํานมจัดอยูในหมวดเครื่องใชสําหรับเด็กอื่น ๆ ดวยมูลคาตลาดยังไมใหญมากนัก แตพีเจนถือไดวา
มีความไดเปรียบดานตนทุนสินคาเมื่อเทียบกับคูแขงรายอื่นเนื่องจากมีโรงงานผลิตเองในประเทศและเปนศูนยกลาง
การผลิตภายในประเทศ อยางไรก็ตามจากมูลคาตลาดที่ยังคอนขางเล็กในปจจุบันจึงยังสามารถเติบโตไดอีกมาก
เนื่องจากพฤติกรรมของคุณแมยุคใหมที่หันมาใหกับความสําคัญกับการใหนมลูกดวยตนเองมากขึ้นและตองการความ
สะดวกสบาย รวมถึงการทําโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ อยางตอเนื่องของผูประกอบการเพื่อใหคุณแมยุคใหม
มีความรูความเขาใจในการใชสินคา รวมถึงการขยายตลาดใหมากขึ้น
3.1.2.2) การแขงขัน
กลุมตลาดของสินคาสําหรับแมและเด็กในประเทศไทยสามารถแบงได 4 กลุม ไดแก Economy, Standard,
Premium และ Super premium โดยแสดงไดตามแผนภาพดานลางและเปรียบเทียบแตละกลุมโดยแบงตามราคา
คุณภาพ แหลงที่มา และชองทางการจัดจําหนายของสินคา โดยสามารถสรุปไดดังนี้
Super Premium

ราคา
สูงมาก
สูง

Premium
ปานกลาง

Standard
ต่ํา

Economy

คุณภาพ
สูง ถึง สูงมาก
โดยมีฝายวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑเอง
ปานกลาง/
มีตราสินคาไทย
ต่ํา/ไมมีตราสินคา/
สินคาเฮาสแบรนด

แหลงที่มา
นําเขาทั้งหมด
นําเขาและ
ผลิตในประเทศ
ผลิตในประเทศ
ผลิตในประเทศ

ชองทางการจัดจําหนาย
หางสรรพสินคาในกรุงเทพฯ
หางสรรพสินคาในกรุงเทพฯ
และตางจังหวัด
ขายในตางจังหวัดและ
ในไฮเปอรมารเก็ต
สวนใหญขายในตางจังหวัด

ที่มา : บริษัทฯ

ในการแข ง ขั น ในเชิ ง การตลาดจะมี ก ลยุ ท ธ ต า งๆ โดยขึ้ น อยู กั บ ตราสิ น ค า และการจั ด แบ ง กลุ ม
(Segmentation) เปนสําคัญโดยในกลุม Economy นั้นกลยุทธดานการลดราคาเปนกลยุทธหลักในการใชเพื่อสราง
กลุมผูบริโภค สวนกลุม Standard จะเนนรูปลักษณที่หลากหลายมากกวาคุณภาพ ในขณะที่ Premium จนถึง Super
Premium นั้นจะเนนการวิจัยและพัฒนาคุณภาพของสินคา รวมถึงการสรางแบรนดเปนกลยุทธสําคัญเพื่อสรางกลุม
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ลูกคาในระยะยาว ผลิตภัณฑที่บริษัทฯ จัดจําหนายครอบคลุมในทุกกลุมตลาด ยกเวนตลาด Economy เนื่องจากเปน
ตลาดที่ไมใหความสําคัญดานคุณภาพ ทั้งนี้ลักษณะการกําหนดกลุมเปาหมายนั้น นอกเหนือจากในเรื่องของรายได
และการศึกษาแลว บริษัทฯ ยังใหความสําคัญกับพฤติกรรมและทัศนคติของคุณแมเปนสําคัญ โดยมุงเนนที่จะสราง
กลุมคุณแมที่นิยมเลี้ยงดูทารกดวยตัวเอง และมีลูกเปนคนแรก เพื่อใหสินคาของบริษัทฯ เปนสวนหนึ่งที่จะชว ย
สงเสริมและพัฒนาพัฒนาการของทารกใหดียิ่งขึ้น และใหคุณแมสะดวกมากยิ่งขึ้น สําหรับคูแขงที่สําคัญของบริษัทฯ
ในตลาดจุกนมและขวดนม มีดังนี้
บริษัทคูแขง
บริษัท ดีทแฮลม จํากัด
บริษัท คิดโค แปซิฟก จํากัด
บริษัท ยู.เอส.ซัมมิท จํากัด
บริษัท เอฟ.บี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท ม.อมร กรุป จํากัด

ตราสินคา
AVENT
CHICCO
Pureen
“แองเจล สโตนี่” และ “เนเจอร”
ฟารลิน ปาปาเบบี้ และ ปาปาคิดส

ประเทศผูผลิต
ประเทศอังกฤษ
ประเทศอิตาลี
ประเทศไตหวัน
ประเทศไทย
ประเทศไทย

สําหรับการแขงขันในตลาดผาเช็ดทําความสะอาดผิวเบบี้ไวพสที่ผานมาถือวามีการแขงขันที่คอนขางรุนแรง
มากที่สุดในตลาดเครื่องใชสําหรับเด็ก โดยพีเจนถือเปนผูริเริ่มตลาดผาเช็ดทําความสะอาดผิวในประเทศไทยตั้งแตป
2541 เปนตนมา จนในปจจุบันบริษัทฯ ไดรวมทุนกับ พีเจน คอรป กอตั้งโรงงาน พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย)
ขึ้น ดวยวิสัยทัศนที่เห็นวาเปนตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต มีโรงงานผลิตอยูในประเทศ ในขณะที่สินคา
ของคูแขงจะเปนการนําเขาจากตางประเทศ ทําใหพีเจนไดเปรียบเรื่องตนทุนสินคา ประกอบกับเปนสินคาที่มีคุณภาพ
ชวยเสริมศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงอยางมาก แตเนื่องจากตลาดผาเช็ดทําความสะอาดผิวยังมีขนาดไมใหญมาก
นัก และการใชยังคงกระจุกตัวอยูกับกลุมที่มีรายไดปานกลางถึงรายไดสูง และผูพักอาศัยอยูในเมืองและจังหวัด
สําคัญๆ คูแขงนิยมใชกลยุทธดานการลดราคาเพื่อสรางยอดขายของตนเอง อยางไรก็ตามปจจัยสําคัญที่จะทําใหผูทํา
การตลาดมีความไดเปรี ยบในอุ ตสาหกรรมนี้จะตองเนนการให ความรูความเข าใจกับคุ ณแมยุคใหมในเรื่องของ
คุณประโยชนของสินคาที่จะทําใหการดูแลลูกมีความสะดวก และที่สําคัญยังชวยดูแลผิวของทารกควบคูไปดวย ดังนั้น
สินคาจึงตองมีความสะอาดปลอดภัยเปนสําคัญ และมีขนาดใหเลือกหลากหลาย เพื่อตอบสนองการใชงานไดใน
หลายๆ โอกาส ซึ่งเปนสิ่งที่พีเจนดําเนินการอยูในปจจุบัน คูแขงที่สําคัญ ๆ ในกลุมผาเช็ดทําความสะอาดผิวมีดวยกัน
3 บริษัท ซึ่งแตละแหงมีกลยุทธการตลาดและผลิตภัณฑ ที่นําเสนอแกลูกคาที่แตกตางจากบริษัท ดังนี้
รายชื่อคูแขง
จอหนสัน แอนด จอหนสัน ไวพส
(Johnson & Johnson Wipes)
มามี่ โพโค
(Mamy Poko Bum Wipes)
ทีโน เบบี้ไวพส (Tino Baby Wipes)

ขอแตกตางระหวางบริษัทฯกับคูแ ขง
กลยุทธที่ใช
จอหนสันมีสวนผสมของโลชั่น
มุงเนนการขยายชองทางการจัด
จําหนาย
ไมมีสวนผสมของแอลกอฮอล
มุงเนนกลยุทธดานราคา
ไมมีสวนผสมของแอลกอฮอล

มุงเนนการขายใน Hypermarket

การแข ง ขั น สํ า หรั บ ตลาดแผ น ซั บ น้ํ า นมในประเทศไทยนั้ น ถื อ ว า เป น ตลาดที่ มี ก ารแข ง ขั น กั น น อ ยมาก
เนื่องจากมูลคาของตลาดยังไมสูงมากนัก พรอมกับกลุมผูบริโภคยังกระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนหลัก
ทําใหคูแขงรายอื่นๆ ไมไดใหความสนใจในการทําตลาดเฉกเชนสินคาในกลุมอื่นๆ อยางไรก็ตามพีเจนถือเปนผูนํา
ตลาดในตลาดนี้และมีศักยภาพพรอมกวาคูแขงเนื่องจากมีโรงงานผลิตในประเทศทําใหตนทุนไมสูงมากนัก ในขณะที่
คูแขงรายอื่น อาทิเชน เอเวนท (Avent) หรือ เมดาลา (Medala) จะตองนําเขาจากตางประเทศทําใหสินคามีราคา
คอนขางสูง นอกจากนี้ปจจัยสําคัญที่จะทําใหผูทําตลาดมีความไดเปรียบคือ การสื่อสารการตลาดที่เนนการเปลี่ยน
พฤติกรรมของลูกคา “ขายความมั่นใจ” แกคุณแมยุคใหมที่ตองทํางานไปดวยเลี้ยงลูกไปดวย โดยใชคุณประโยชนของ
สินคาเขาไปตอบสนองความตองการดานความมั่นใจของคุณแม
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การแขงขันในอุตสาหกรรมกลุมเครื่องใชสําหรับเด็กอื่นๆ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุมตลาด Economy
(สวนใหญเปนสินคาที่ผลิตในประเทศ) ซึ่งเนนการแขงขันดานราคาเปนหลัก มีแนวโนมที่จะมีการแขงขันที่มีความ
รุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในดานของราคาและการสงเสริมการขาย ทั้งในสวนสินคาที่ผูประกอบการคาปลีก ผลิตและ
จําหนายภายใตตราสินคาของตนเอง (“สินคาเฮาสแบรนด”) สินคาราคาถูกจากประเทศจีน และสินคาที่ไมมีตรา
สินคา (Non branding) อื่นๆ ในขณะที่อีกกลุมหนึ่งซึ่งจะเนนการแขงขันดานคุณภาพเปนหลักไดแก ตลาดกลุม
Standard กลุม Premium และ Super Premium ซึ่งสวนใหญเปนสินคานําเขาจากตางประเทศ อาทิเชน ญี่ปุน ยุโรป
สหรัฐอเมริกา เปนตน ซึ่งยังมีโอกาสที่ตลาดจะขยายตัวไดอีกมาก ทั้งนี้เปนเพราะแนวโนมการมีบุตรที่นอยลงใน
ปจจุบัน (พอแมนิยมมีบุตรไมเกิน 1-2 คนตอครอบครัว) ทําใหพอแมยินดีที่จะใชจายเพื่อการเลี้ยงดูบุตรเฉลี่ยตอคน
สูงขึ้น ไมวาจะเปนการเลือกใชสินคาที่มีคุณภาพมากและสิ่งที่ดีที่สุดใหกับลูก รวมถึงมีพอแมเลี้ยงลูกดวยตนเองมาก
ขึ้น จึงตองการสินคาที่สามารถอํานวยความสะดวก เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา ซึ่งจะเปนผลใหตลาด
กลุมนี้มี โอกาสที่จะขยายตัวมากยิ่งขึ้ น ดังนั้ นตราสินคา ที่มีการพัฒนาสินค าใหมๆเพื่อรองรับ ความตองการของ
ผูบริโภค และมีการสรางตราสินคา และสื่อสารกับผูบริโภคอยางตอเนื่อง ก็จะไดมีขอไดเปรียบในตลาดกลุมดังกลาว
สําหรับคูแขงสําหรับสินคาเครื่องใชสําหรับเด็กไดแก เอเวนท คิดโค เมเดลา คอมบิ และปโยปโย โดยรวมแลวสินคา
ในกลุมเครื่องใชสําหรับเด็กนี้เปนกลุมสินคาที่หาสินคามาทดแทนการใชไดคอนขางยาก เพราะสินคาสําหรับเด็กเปน
สินคาเฉพาะที่ตองการความสะอาดและปลอดภัยคอนขางสูง เชน น้ํายาลางขวดนม ที่ดูดน้ํามูก ถุงบรรจุน้ํานม
แปรงสีฟนสําหรับเด็ก ของเลนเด็ก เปนตน หรือเปนสินคาเฉพาะที่ตองมีกระบวนการผลิตที่ซับซอน เชน ที่ปมน้ํานม,
หมอนึ่งทําความสะอาดขวดนม เปนตน
- ขอแตกตางระหวางสินคาของพีเจนกับคูแขง มีดังนี้
1. การตลาด : บริษัทฯ เนนการสรางแบรนดของสินคาใหโดดเดน และมีคุณคาที่แตกตางจากผูอื่น
พรอมไปกับการจัดการบริหารกลุมสินคาใหมีความชัดเจนเพื่องายตอการทําการตลาด การกําหนด
ราคา การกําหนดชองทางการจัดจําหนาย รวมถึงการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่มีความตอเนื่อง
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับกลุมคุณแมมือใหมที่ใหความสําคัญในการเลี้ยงดูลูก และตองการที่ใชสินคาที่มี
คุณภาพ และมีสวนชวยในการสงเสริมพัฒนาการของลูกเปนสําคัญ เพื่อใหคุณแมมั่นใจสินคาของ
บริษัทฯ ควบคูกับการขายสินคาใหเหมาะสมกับชองทางการจัดจําหนาย
2. ตราสินคา : พีเจนเปนตราสินคาจากประเทศญี่ปุน ซึ่งถือวาเปนประเทศที่มีเทคโนโลยีและมาตรฐาน
ในการผลิตที่สูงมากประเทศหนึ่งในโลกและเนนย้ําในการวิจัยและพัฒนาสินคาใหสอดคลองกับ
พัฒนาการของทารก รวมถึงพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกของคุณแม ซี่งทําใหในปจจุบันตราสินคาพีเจน
เปนที่ยอมรับของคุณแมในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย
3. คุ ณ ภาพ : มี ก ารนํ า เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช ใ นการผลิ ต และผ า นการรั บ รองมาตรฐานจาก
หนวยงานที่เปนที่ยอมรับจากหลายสถาบันในตางประเทศดวย พีเจนใหความสําคัญกับสินคาที่ชวย
สงเสริมพัฒนาการของทารก และคํานึงถึงความสะดวกสบายในการใชงานของคุณแม นอกจากนั้น
ความคงทนดานการใชงานก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่พีเจนไดรับการยอมรับมาอยางตอเนื่อง
4. ความหลากหลาย : ผลิตภัณฑของพีเจนมีความหลากหลายและมีจํานวนสินคาใหกับลูกคาไดเลือก
ซื้อโดยครอบคลุ มกลุ มตลาดทั้ งหมดของตลาดผลิ ตภั ณฑ แมและเด็ กโดยมีระดับราคาที่ส ามารถ
ตอบสนองความตองการซื้อสินคาของคุณแมไดอยางหลากหลาย เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงรายอื่นๆ
ที่จะทําการตลาดเพียงกลุมตลาดกลุมเดียว
5. Brand Heritage : พีเจนเปนผูนําในตลาดแมและเด็กในประเทศไทยมาเปนระยะเวลาเกือบ 30 ป ทํา
ใหไดรับการบอกกลาวและแนะนําการใชผลิตภัณฑของพีเจนจากรุนสูรุน จากแมสูลูกเปนทอด ๆ
ตอไป
6. ราคา : การกําหนดราคาสินคาของพีเจนขึ้นอยูกับกลุมตลาดที่บริษัทฯ นําสินคาเขาไปจําหนาย โดย
แตละกลุมตลาดของพีเจนแบงไดเปน 3 กลุม ไดแก Standard Premium และ Super Premium ทั้งนี้
ราคาที่กําหนดจะเปนราคาที่เหมาะสมกับลูกคาในแตละกลุม
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3.1.2.3) แนวโนมอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ภาวะอุตสาหกรรมของใชเด็กเปนอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการแขงขันสูงขึ้น โดยที่ผูผลิตและผูจัดจําหนาย
ต อ งสร า งความแตกต า งของสิ น ค า ให เ ห็ น เด น ชั ด เพื่ อ ทํ า ให ลู ก ค า ไว ใ จและมั่ น ใจต อ ตราสิ น ค า โดยป จ จั ย หลั ก ๆ
ที่เกี่ยวของกับแนวโนมอุตสาหกรรมของใชเด็ก ประกอบดวยปจจัยสําคัญๆ ดังนี้
- อั ต ราการเกิ ด อั ต ราการเกิ ด มี แ นวโน ม ลดลงอย า งต อ เนื่ อ ง จากผลการเก็ บ สถิ ติ ข อ มู ล การเกิ ด ของ
กรมการปกครองตั้งแตป 2546 – 2551 พบวา สถิติอัตราการเกิดในป 2546 เทียบกับป 2547 มีอัตราการเกิด
เพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 5.67 และในป 2548 และป 2549 อัตราการเกิดปรับลดลงรอยละ 1.56 และ 0.85 ตามลําดับ
อยางไรก็ตามในป 2550 มีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอย จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงขนาดของครอบครัวคนไทยใน
ปจจุบันมีขนาดเล็กลง ซึ่งการที่พอแมมีลูกนอยลงทําใหพอแมทุมเทยอมจายเงินใหกับลูกมากขึ้นสงผลใหคาใชจายตอ
หัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นคุณพอคุณแมสามารถเลือกสินคาที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เหมาะสมกับราคาซึ่งตรงกับกลุมเปาหมาย
ของพีเจน
เพศ
ป
2547
2548
2549
2550
2551

ชาย
หญิง
จํานวน (คน)
รอยละ
จํานวน (คน)
รอยละ
422,756
51
399,819
49
416,193
51
393,581
49
414,049
52
388,875
48
417,783
51
393,601
49
410,737
51
386,619
49

รวม
(คน)
822,575
809,774
802,924
811,384
797,356

อัตราการเกิด
เปลี่ยนแปลง
เปนรอยละ
5.67*
(1.56)
(0.85)
1.06
(1.73)

หมายเหตุ : *สถิติอัตราการเกิดป 2546 มีจํานวนรวมทั้งชายและหญิงเทากับ 778,445 คน
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

- พฤติกรรมผูบริโภค คุณพอและคุณแมสมัยใหมใสใจตอการหาขอมูลที่เปนประโยชนจากแหลงความรู
ตาง ๆ มากขึ้น กอนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตาง ๆ ดังนั้นการตัดสินใจซื้อจึงไมไดขึ้นอยูกับราคาเพียงปจจัยเดียว
เทานั้น แตขึ้นอยูกับคุณภาพของสินคาและตราสินคาเปนสําคัญดวย
- จํานวนคูแขง เนื่องจากตลาดของใชเด็กยังคงมีแนวโนมการเจริญเติบโตไดอีกมากจึงทําใหมีจํานวนทั้ง
ผูผลิตและผูจําหนาย เกิดขึ้นใหมในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นโดยจะเห็นไดจากไมเพียงแตยี่หอสินคาที่อยูในความนิยม
เทานั้น แตสินคาเฮาสแบรนดก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุมตลาด Economy นอกจากนี้ผลิตภัณฑผาเช็ดทํา
ความสะอาดผิวเบบี้ไวพส มีแนวโนมวาจะมีผูผลิตรายใหมเขาสูตลาดเนื่องจากตัวเลขการเติบโตโดยภาพรวมนั้นมี
อัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง อีกทั้งมูลคาตลาดรวมของตลาดผาออมเด็กก็มีแนวโนมขยายตัวเปนอยางมาก ดังนั้น
คาดวาตลาดยังคงมีแนวโนมที่จะมีการเติบโตตอไปอีกในอนาคต
- การแขงขันดานราคา สําหรับอุตสาหกรรมของใชเด็กในสวนของกลุมตลาด Economy จะมีการแขงขัน
ดานราคารุนแรงมากยิ่งขึ้น ในขณะที่กลุมตลาด Standard Premium และ Super Premium นั้นแตละตราสินคาจะเนน
การเพิ่มกลุมผลิตภัณฑเขามาในตลาดเมืองไทยมากขึ้น ในขณะเดียวกันผูประกอบการตางๆในตลาดที่ไมไดทํา
การตลาดอยางจริงจังและตอเนื่องก็จะหายไปจากอุตสาหกรรม เนื่องจากผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น และคํานึงถึง
คุณภาพสินคามากกวาราคา ซึ่งจะมีผลทําใหกลุมตลาด Standard Premium และ Super Premium นี้มีอัตราการ
ขยายตัวที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯ มียอดขายในกลุมเหลานี้เติบโตเฉลี่ยมากกวารอยละ 10 ในแตละป
การแขงขันในอนาคตนั้น กลยุทธดานราคาเพียงอยางเดียวจะไมสงผลดีตอผูผลิตนัก เนื่องจากปจจัยสําคัญ
คื อ การมุ ง เน น การพั ฒ นาสิ น ค า ที่ ต อบสนองการใช ง านได ม ากกว า และสามารถใช ไ ด ห ลากหลายกลุ ม และ
หลากหลายโอกาสมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาจึงเปนสิ่งสําคัญ รวมถึงการสรางความแตกตาง
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ใหกับตราสินคา (Brand differentiation) พรอมๆ ไปกับการสรางคุณคาใหกับตราสินคา (Brand Values
Establishing) ในระยะยาวซึ่งจะสงผลใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีความไดเปรียบในเชิงการแขงขันในระยะยาว
3.1.2.4) ลักษณะลูกคาและลูกคากลุมเปาหมาย
กลุมลูกคาของบริษัทฯ แบงไดเปน 2 กลุมหลัก ไดแก กลุมรานคา และผูบริโภคขั้นสุดทาย สําหรับกลุม
รา นค า เป น การจั ด จํ าหน า ยผ า นช อ งทางเครื อ ข า ยร า นค า ที่ ค รอบคลุ ม อย ูทั่ ว ประเทศ กลุ ม ร า นค า หลั ก ๆ ได แ ก
โมเดิรนเทรด ชองทางการจัดจําหนายแบบดั้งเดิม และรถขายเงินสด
กลุมลูกคาเปาหมายซึ่งเปนผูบริโภคขั้นสุดทายของผลิตภัณฑแมและเด็กสามารถแบงตามประเภทสินคาไดดังนี้
ประเภทสินคา
กลุมลูกคาเปาหมาย
จุกนมและขวดนม
- คุณแมรุนใหมอยูในวัยทํางาน มีความกระตือรือรนในการคนหาขอมูลความรูเพื่อ
เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูก มีการศึกษาดี
- อายุระหวาง 25 – 40 ป
- มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป
- เพิ่งมีลูกเปนคนแรก
ผาเช็ดทําความสะอาด
กลุมเปาหมายหลัก คุณแมยุคใหมที่นิยมเลี้ยงดูลูกดวยตนเอง
- อายุระหวาง 25-40 ป
- มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป
- เพิ่งมีลูกเปนคนแรก
กลุมเปาหมายรอง วัยรุนที่มีอายุระหวาง 15-24 ป
- มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 8,000 บาท ขึ้นไป
- ใหความสําคัญกับการดูแลผิวหนาของตนเอง
แผนซับน้ํานม
- คุณแมอายุระหวาง 24 – 32 ป
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป
เครื่องใชสําหรับเด็ก
- คุณแมรุนใหมอยูในวัยทํางาน มีความกระตือรือรนในการคนหาขอมูลความรูเพื่อ
เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูก มีการศึกษาดี
- อายุระหวาง 25 – 40 ป
- มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 15,000 บาทขึ้นไป
- เพิ่งมีลูกเปนคนแรก
- ตองการเลี้ยงลูกดวยเนนการสงเสริมพัฒนาการ และตองการความสะดวกสบายใน
การเลี้ยงดูลูก
3.1.2.5) กลยุทธการแขงขัน
ในการทํ าการตลาดให กับ สิน ค าที่ บริ ษัท ฯ เปน ผูจั ด จําหน ายใหแ ตล ะสายผลิต ภัณ ฑ บริษั ทฯ จะมีก าร
กําหนดนโยบาย เปาหมายดานการตลาด รวมถึงแผนการตลาดที่ชัดเจนและตองมีความสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ขององคกรโดยรวม โดยในการดําเนินงานดานการตลาดจะประกอบดวยการดําเนินกิจกรรมการทางการตลาด อาทิ
เชน การวิจัยตลาด การโฆษณา การสงเสริมการขาย การสรางความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงการกําหนดราคาที่ตอง
เปนไปตามนโยบายและแผนการตลาดที่กําหนดไวในแตละป ในการดําเนินงานดานการตลาดและการจัดทําแผน
กลยุทธทางการตลาดจะมีขั้นตอนในการดําเนินงานดานการตลาดดังนี้
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1. กําหนดเปาหมายหลัก และแผนงานประจําปโดยผูบริหารระดับสูงและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2. ทําการวางแผนการตลาดโดยทําการศึกษาและเก็บขอมูลจากภายใน อาทิเชน ยอดขายจากฝายขาย
และข อ มู ล จากภายนอกบริ ษั ทฯ ได แ ก ข อ มู ล อั ต ราเด็ ก แรกเกิ ด ประจํ า ป งานวิ จั ย จากหน ว ยงาน
ภายนอก ขาวสารสื่อตาง ๆ รวมทั้งขอมูลวิจัยตลาดจากบริษัทที่บริษัทฯ วาจางใหมาดําเนินงาน
3. จัดทําแผนการตลาดประจําปในภาพรวมและลงรายละเอียดของสินคาแตละชนิด และการแบงตาม
ชองทางการจัดจําหนาย
4. จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการแยกประเภทกิจกรรมดังนี้
- แผนการนําสินคาใหมเขาสูตลาด ตองมีการศึกษาความเหมาะสมกอนการตัดสินใจในการ
วางตลาด วิ เ คราะห จุ ด อ อ นจุ ด แข็ ง ของผลิ ต ภั ณ ฑ กลยุ ท ธ ตั ว สิ น ค า และกลุ ม เป า หมาย
สวนผสมของการตลาด การวิเคราะหอัตราการทํากําไรของสินคา และระยะเวลาในการ
ดําเนินการ
- การสงเสริมการขาย มีการจัดทําแผนสงเสริมการขายสําหรับสินคาแตละชนิดในแตละเดือน
และมีการติดตามยอดขายสินคาที่ไดมีการทําการสงเสริมการขายดวย
- การทําโฆษณาประชาสัมพันธ เปนการสื่อสารไปยังตลาดตามทิศทางที่บริษัทฯ ตองการ
โดยมีการวางแผนงานสําหรับการโฆษณา การประชาสัมพันธ การจัดงานแสดงสินคา และมี
การวาจางผูเชี่ยวชาญภายนอกมาใหบริการทางการตลาดอื่น ๆ อาทิเชน การจัดการแถลง
ขาวเปดตัวสินคา การติดตอสื่อมวลชน เปนตน
5. การสรางความสัมพันธกับลูกคา มีการทําประเมินความพึงพอใจของลูกคา และรับเรื่องรองเรียนผาน
ทางโทรศัพทหรือทางอินเตอรเน็ทจากลูกคาเพื่อนํามาประเมิน วิเคราะหถึงสาเหตุของขอรองเรียน
และดําเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา นอกจากนี้การจัดอบรมใหความรู
เกี่ยวกับตัวสินคาอยางตอเนื่อง
6. การสรางความสัมพันธกับคูคา โดยบริษัทฯ จะทําการประเมินความพึงพอใจของคูคาเปนประจําทุกป
เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหและปรับปรุงเพื่อสรางความพึงพอใจและความมั่นใจในการทําธุรกิจรวมกัน
กับคูคา
นอกจากแผนงานการทําการตลาดและการวางแผนกลยุทธที่บริษัทฯ กําหนดในภาพรวมแลว ในสวนของ
ผลิตภัณฑแมและเด็ก บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพสูง และตรงตอความตองการของคุณ
พอคุณแมใหไดมากที่สุด บริษัทฯ มีกลยุทธในการแขงขันทางการตลาด ดังนี้
- ดานคุณภาพสินคา : สินคาในกลุมเครื่องใชสําหรับเด็กของบริษัทฯ นั้นไดรับการพัฒนามาจาก
แผนกวิ จัย และพัฒ นาผลิต ภั ณ ฑ ข องพี เ จน คอรป ประเทศญี่ ปุน ภายใต น โยบายที่ เน น ความ
ปลอดภัยเปนสําคัญ พรอมๆ ไปกับการสงเสริมพัฒนาการที่ดีใหกับทารก และชวยอํานวยความ
สะดวกใหกับคุณแมมากขึ้น
- ดานราคา : การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา โดยเนนใหมีความ
สมเหตุสมผลในแงของราคา เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ
- ดานชองทางการจัด จํา หนาย :บริ ษัท ฯ มี นโยบายขยายช องทางการจั ดจํ าหน ายครอบคลุ ม
ไปทั่วประเทศ ทั้งในสวนของหางสรรพสินคา โมเดิรนเทรด รานคาแบบดั้งเดิม รานขายยา
อี-คอมเมิรซ (E-commerce) รวมทั้งชองทางการขายตรงอีกดวย
- ดานการสงเสริมการขายและประชาสัมพันธ : บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการสงเสริมการขาย
และการประชาสั มพั น ธ เ ปน อย างมาก โดยเฉพาะการสร า งตราสิ นค า อย างต อเนื่ อ ง ผ า นสื่ อ
ประชาสัมพันธอันไดแก สื่อนิตยสาร, สื่อวิทยุ โทรทัศน, สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร รวมทั้งสื่อ
โฆษณา ณ จุดขายอีกดวย ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังจัดการสงเสริมการขายและกิจกรรมตาง ๆ
รวมกับหางสรรพสินคาและรานคาอีกดวย
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3.1.2.6) นโยบายการกําหนดราคา
ราคาสินคาพีเจนนั้นกําหนดโดยพิจารณาความเหมาะสมในแงของ ตนทุน, ตําแหนงของสินคา, ราคาของ
คูแขง ความสามารถในการแขงขันในแตละชองทางการจัดจําหนาย และงานวิจัยตลาดที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวาการ
กําหนดราคามีความสอดคลองกับตลาด และมีความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน
3.1.2.7) การจําหนายและชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทฯ จัดจําหนายสินคาทั้งแบบการใหเครดิตทางการคา และแบบเงินสดโดยเปนการจัดจําหนายผาน
ชองทางเครือขายรานคาที่ครอบคลุมอยูทั่วประเทศ โดยในป 2551 บริษัทมีสัดสวนการจําหนายในกรุงเทพฯและ
ปริ ม ณฑลร อ ยละ 76 และในต า งจัง หวัด ร อ ยละ 24 ทั้ งนี้ บริษั ท ฯ มี ที ม งานขายจํ านวนกว า 60 คน แบ งความ
รับผิดชอบออกเปน 2 สวน คือฝายขายกรุงเทพฯ และฝายขายตางจัดหวัด ครอบคลุมในทุกภาคของประเทศ ซึ่งมี
ประสบการณความเชี่ยวชาญและชํานาญในดานการขาย โดยทําหนาที่ติดตอและประสานงานในการขายผานชอง
ทางการจัดจําหนายตางๆ เพื่อใหสินคากระจายถึงผูบริโภคอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนําเสนอขอมูลและ
สิ่งที่เปนประโยชนแกลูกคา พรอมสามารถตอบรับความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดวย
ระบบการรับคําสั่งซื้อและการจัดสงสินคาที่มีประสิทธิภาพ โดยผานชองทางการจัดจําหนายหลัก ๆ รวม 4 ประเภท
ดังนี้
1. โมเดิรนเทรด (Modern Trade) ประกอบดวย
- รานคาประเภทไฮเปอรมารเก็ตทั้งหมด เชน เทสโก โลตัส บิ๊กซี คารฟูร ฯลฯ
- หางสรรพสินคา เชน หางเซ็นทรัล เดอะมอลล โรบินสัน ฯลฯ
- ซุปเปอรมารเก็ต เชน ท็อปส โฮมเฟรชมารท ฟูดแลนด ยูเอฟเอ็ม วิลลา มารเกต อีออน (จัสโก )
ฯลฯ
- รานสะดวกซื้อ และรานคาในปมน้ํามัน เชน ราน เซเวน-อีเลฟเวน รานแฟมิลี่มารท รานวี-ช็อป
ฯลฯ
- รานคาประเภทขายสง เชน แม็คโคร
โดยบริษัทฯ จะเปนผูสงสินคาใหแกลูกคาตามที่ตกลงกัน โดยสวนใหญจะจัดสงไปที่ศูนยกระจายสินคา
(Distribution Center) ของลูกคาแตละรายเปนประจําหนึ่งถึงสองครั้งตอสัปดาห ซึ่งการขายสินคาใหลูกคาประเภทนี้
จะมีการใหเครดิตในการชําระคาสินคาประมาณ 45 – 75 วัน ลูกคาในกลุมนี้มีทั้งหมด 455 ราย
2. ชองทางการจัดจําหนายแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึ่งประกอบดวยรานคาสงรานคาปลีกทั่วไป
และรานคาประเภทหางสรรพสินคาตางจังหวัด ที่กระจายอยูทุกภูมิภาคของประเทศ และมีการติดตอ
คาขายกับบริ ษัทฯ มาเป นประจําและตอเนื่ องโดยมีการใหเครดิตในการชําระคาสิน คาประเภทนี้
ประมาณ 30 – 45 วัน รวม 3,000 ราย
3. รถขายเงินสด (Cash Van) เปนการขายสินคาแบบเก็บเงินสด โดยใหพนักงานขายอยูประจํารถ และ
ตระเวนไปเยี่ยมเยียนและรับใบคําสั่งซื้อจากรานคายอยในแตละภาคทั่วประเทศ ซึ่งรถขายสินคาจะ
เขาถึงลูกคารายยอยไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยปจจุบันบริษัทฯ มีฐานลูกคาประเภทนี้
ประมาณ 3,350 ราย
4. อื่น ๆ ไดแก ชองทางการจัดจําหนายแบบขายตรง เชน แอมเวย (Amway) / ผานโรงพยาบาล / ผาน
รานขายยา / ชองทางการจัดจําหนายสงเสริมการขาย (Surprise Sales) เปนการออกงานออกราน
และงานแสดงสินคาตางๆ / ชองทางการจัดจําหนายผานรานตัวแทนจําหนายเฉพาะ (Specialty
Shop) และชองทางการจัดจําหนายทางอิเลคโทรนิคส ( E – commerce ) ปจจุบันชองทางประเภทนี้
มีความเจริญเติบโตคอนขางสูงและเปนการประหยัดเวลาในการศึกษาดูขอมูลสินคาของบริษัทฯ ได
อยางทั่วถึง
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- กระบวนการลอจิสติกส
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการควบคุมการทํางานดานลอจิสติกสสําหรับสินคาที่บริษัทฯ เปนตัวแทน
จําหนายทั้งหมด ดังตอไปนี้
1. การจัดเก็บสินคาภายในคลังสินคาจะใชระบบ First in First out (FIFO)
2. การวาง layout และจัดทําใบควบคุมสินคาเขาและออก (Bin card)
3. การกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบคุณภาพสินคา
4. การจัดทํารายงานสินคาเคลื่อนไหวชา (slow move report) เพื่อเปนขอมูลใหแผนกที่เกี่ยวของ
5. การตรวจนับสินคาคงคลังทุกสิ้นเดือน และทุกสิ้นป
ทั้งนี้ ในการดําเนินการดานลอจิสติกส มีกระบวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของคือกระบวนการรับสินคาจากคูคา การ
เบิกสินคาเพื่อจัดสง และการจัดสงใหลูกคา ดังรายละเอียดตอไปนี้
- กระบวนการและขั้นตอนการรับสินคาจากคูคา
สินคาถึงคลังสินคา
ตรวจเช็ครายการ/จํานวน

จัดเก็บสินคา แยกตามLayout
โดยใชระบบ FIFO

บันทึกรับสินคาใน Bin Card

1. เมื่ อ สิ น ค า มาถึ ง คลั ง สิ น ค า จะมี ก ารตรวจเช็ ค รายการสิ น ค า ,
จํานวนและราคาในใบสั่งซื้อและใบ Invoice ของคูคาใหถูกตอง
และจัดเตรียมพื้นที่ในการวางสินคา
2. จัดเก็บแยกเปนแตละประเภทสินคา โดยใชระบบ First In/First
Out
3. บันทึกรับในใบควบคุมสินคาเขา-ออก (Bin Card) เพื่อควบคุม
จํานวนสินคาที่มีอยูเดิมกับสินคาที่รับเขามาเพิ่ม เพื่อใหงายตอ
การตรวจเช็คสตอค
4. จัดส งเอกสารใหแ กหน วยงานที่ เกี่ ยวของบัน ทึก ขอ มูล การรั บ
สินคาเขาในระบบคอมพิวเตอร

บันทึกรับสินคาในระบบ
คอมพิวเตอร
- กระบวนและขั้นตอนการเบิกสินคาเพื่อจัดสงใหลูกคา

รับเอกสารใบเบิกสินคา

จัดใบเบิกแยกกลุมลูกคา

1. แผนกคลังสินคารับเอกสารการเบิกสินคา และจัดใบเบิกแยก
ตามกลุมลูกคา เพื่อสะดวกในการจัดสินคา
2. แผนกคลังสินคาจัด สินคาลงในกลองสินคาที่เตรียมไว โดย
บันทึกรายละเอียดการจัด และจํานวนลงใน Bin Card
3. จัดสินคาใหแผนกจัดสงเพื่อบรรจุสินคาสงใหลูกคาตอไป

จัดสินคาตามใบเบิก
โดยระบบ FIFO
สงสินคาใหแผนกจัดสง
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- กระบวนการจัดสงสินคาใหลูกคา
บรรจุสินคาลงกลองตาม
ออเดอรลูกคา
วางแผนการจัดสงสินคา

1. แผนกจัดสงนํากลองบรรจุสินคาที่แยกตามประเภทลูกคาจาก
แผนกคลังสินคา มาทําการแยกสินคาอีกครั้ง ตามจํานวนในบิล
นั้นๆ ลงในกลองแลวไปวางตามจุดที่กําหนดไว
2. บริษัทขนสงจะนําสินคาไปสงมอบใหลูกคาตรวจรับและเซ็นรับ
สินคา
3. แผนกจัดสงจะสงเอกสารใหแผนกที่เกี่ยวของดําเนินการเก็บเงินกับ
ลูกคาตอไป

สงมอบสินคาใหลูกคาตรวจรับ
และเซ็นรับสินคา

3.1.2.8) การจัดหาผลิตภัณฑ
ในการจัดจําหนายผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็ก บริษัทฯ ไดรับสิทธิในการเปนตัวแทนจําหนายสินคาของ
พีเจนที่ผลิตในประเทศทั้งหมดแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะเปนผูทําการตลาด ประชาสัมพันธ และ
สนับสนุนการขายสินคา และบริการของตราสินคาพีเจน บริษัทฯ มีความสัมพันธกับพีเจน คอรปเปนอยางดี เปนคูคา
กันมาเปนระยะเวลานานเกือบ 30 ป แลว โดยตลอดเวลาที่ผานมาบริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนและการดําเนินงานที่
ดีมาโดยตลอด ไมวาจะเปนดานการวางแผนการขาย การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ เปน
ตน สําหรับผลิตภัณฑที่จะนํามาจําหนายบริษัทฯ สามารถคัดเลือกสินคาไดเอง โดยพิจารณาจากความตองการของ
ตลาดเปนสําคัญ และทําการสั่งซื้อสินคา โดยปริมาณการสั่งซื้อสินคาในแตละครั้งจะขึ้นอยูการพิจารณารวมกันของ
ฝายการขาย การตลาด และคลังสินคา เพื่อจัดเตรียมสินคาใหเพียงพอตอการจําหนายและควบคุมปริมาณสินคาคง
คลังใหเหมาะสม
บริษัทฯ มีปริมาณการสั่งซื้อสินคาจากพีเจน คอรป และบริษัทในเครือของพีเจน ซึ่งไดแก TP และ PIT รวม
คิดเปนรอยละ 72.7 ของยอดการสั่งซื้อสินคาทั้งหมด ผูผลิตสินคาพีเจนใหแกบริษัทฯ มีดังนี้
ผูผลิต
บริษัท ไทยพีเจน จํากัด
บริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด
พีเจน คอรป (จากประเทศญี่ปุนและสิงคโปร)

ผลิตภัณฑที่ผลิต
จุกนม ขวดนม ผลิตภัณฑพลาสติกของพีเจน และน้ํายา
ทําความสะอาดจุกนมและขวดนม
ผาเช็ดทําความสะอาดผิวและแผนซับน้ํานม
อุปกรณเครื่องใชสําหรับเด็ก

บริษัทฯ ไดทําสัญญากับพีเจน คอรป ประเทศญี่ปุน ทั้งหมด 3 ฉบับไดแก สัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมาย
การคาและความชวยเหลือทางเทคนิค สัญญากิจการรวมคาไทยพีเจน และสัญญากิจการรวมคาพีเจน อินดัสทรีส ซึ่ง
สาระสําคัญของสัญญาที่ทําระหวางกันไดสรุปไวแสดงในสวนที่ 2 ขอ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจในหัวขอ
5.7
2) ผลิตภัณฑเครื่องครัวและของใชประจําวัน
ผลิตภัณฑเครื่องครัวและของใชประจําวันที่บริษัทฯ เปนตัวแทนการจัดจําหนาย ไดแก กระบอกฉีดน้ําฟอกกี้
มีดอุตสาหกรรม สวนของใชประจําวัน อาทิเชน แปรงสีฟน สําลี และฟองน้ํา
- ผลิตภัณฑกระบอกฉีดน้ําภายใตตราสินคา “ฟอกกี้” (Foggy)
บริษั ทฯ เปนผู ผลิ ตและจั ดจํ าหนายฟอ กกี้ โดยบริษั ทฯ จดเครื่องหมายการคา “ฟ อกกี้ ” เปน ของ
บริษัทฯ และยังเปนผูผลิตรายแรกของประเทศไทยที่ใหความสนใจพัฒนาสินคากระบอกฉีดน้ําในประเทศไทย ฟอกกี้
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ไดรับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพของสินคา โดยเฉพาะหัวฉีดที่ไดผานการพัฒนาใหสามารถใชงานไดหลากหลาย
และมีความทนทานสงผลใหรานอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม บริษัททําความสะอาด และธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดูแล
รักษาความสะอาดรถยนต (Car Care) โดยชองทางการจัดจําหนายหลักๆ จะเปนในการจัดจําหนายแบบดั้งเดิม
(Traditional trade) ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด รวมถึงโมเดิรนเทรด และบริษัทฯ ยังมีการขยายชองทางการจัด
จําหนายใหมๆ โดยผานไปยังโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังรับผิดชอบในการจัดหาผลิตภัณฑมา
เพื่อจําหนายโดยสั่งซื้อสวนประกอบหัวฉีดจาก YMP เพื่อนํามาประกอบและจําหนายใหลูกคาตอไป
- มีดอุตสาหกรรมภายใตตราสินคา “เกอรลาจ” (Gerlach)
บริ ษัท ฯ เป น ผูนํ าเขา และตัว แทนจําหน ายผลิต ภัณ ฑมี ด อุตสาหกรรม ภายใตตราสิน ค าเกอรล าจ
(Gerlach) มีดเกอรลาจเหมาะสําหรับกลุมผูใชงานหนัก (Hard user) และกลุมผูใชงานเปนอาชีพ (Professional
Chef) ที่ตองใชสินคาที่มีความคงทน และใชงานไดหลากหลาย ทั้งนี้ในปจจุบัน บริษัทฯ ถึอไดวาเปนรายหลักที่
จําหนายมีดเขาไปยังโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรงงานไกแชแข็ง และชิ้นสวนไกชั้นนําของ
ประเทศไทย
- ผลิตภัณฑสําหรับใชประจําวัน
บริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑสําหรับใชประจําวัน ภายในตราสินคาอื่น ๆ ไดแก ตราบีแคร
(B-Care) และสไมล วี (Smile V) โดยแตละตราสินคาจําหนายผลิตภัณฑและมีกลุมลูกคาเปาหมายดังตอไปนี้
ตราสินคา
บีแคร

หมวดผลิตภัณฑ
สําลี
แปรงสีฟน
ฟองน้ํา

สไมล วี

กระบอกฉีดน้ํา

วัตถุประสงคการใชงาน
กลุมลูกคาเปาหมาย
สํา ลีเ พื่อความงาม สํ าหรั บ ใชเ ช็ ด เน น กลุ ม ผู ห ญิ ง อายุ ร ะหว า ง
เครื่องสําอาง
18 – 35 ป
แปรงสําหรับเด็กและผูใหญ
เนนกลุม ลูกคาตางจังหวัด
ผูมีฐานะปานกลาง
ฟองน้ํ า สํ า หรั บ อาบน้ํ า เหมาะ ลูกคาอายุระหวาง 3 ปขึ้นไป
สําหรับอาบน้ําเด็ก
ใชฉีดน้ํา เพื่อทําความสะอาด
เนนกลุมลูกคาตางจังหวัด

กลยุทธในการแขงขันของบริษัทฯ จะเนนการสรางตราสินคาทั้งสองตราโดยใชสื่อประชาสัมพันธ ณ จุดขาย
เปนหลัก รวมทั้งออกขาวประชาสัมพันธตามสื่อสิ่งพิมพตาง ๆและการขยายชองทางการจัดจําหนายใหครอบคลุมทั่ว
ประเทศ
3.1.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมี3.1.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
-ไมมี3) ผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑ
บริษัท ฯ ได เปนตั วแทนจําหนายสิ นคาของ YMP แตเ พียงผู เดียวในประเทศไทย โดยกลุมลู กคาจะเป น
โรงงานอุตสาหกรรมเปนหลัก ซื้อผลิตภัณฑพลาสติกและบรรจุภัณฑเพื่อประกอบหรือนําไปบรรจุเพื่อจําหนายตอไป
สินคาสวนใหญจะเปนจําพวกหัวฉีดน้ํา หัวปม ขวดบรรจุของเหลว หลอดบรรจุของเหลว (Tube) เปนตน หากบริษัทฯ
จําหนายสินคาใหกับลูกคาเองโดยตรงบริษัทฯ จะสามารถกําหนดสวนตางผลตอบแทนจากการขายสินคาได แตใน
กรณีที่เปนการจําหนายสินคาใหแกลูกคาที่ YMP หรือบริษัท โยชิโน ประเทศญี่ปุน เปนผูแนะนําใหบริษัทฯ จะขาย
สินคาใหแกลูกคาดังกลาวในราคาที่บริษัทฯ ซื้อจาก YMP บวกดวยคาธรรมเนียมรอยละ 1.5 ซึ่งเปนไปตามอัตราที่ได
ตกลงกันไวในสัญญา ยกเวนลูกคา 5 รายหลักตามที่ระบุในสัญญาฯ YMP จะดําเนินการขายเอง โดยบริษัทฯ จะได
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คาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 0.3 ของยอดสั่งซื้อสุทธิของลูกคากลุมดังกลาวจาก YMP ในการใหไดมาซึ่งสิทธิในการ
เปนตัวแทนจําหนายสินคาบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายกับ YMP และบริษัท โยชิโน
ประเทศญี่ปุน โดยสาระสําคัญของสัญญาดังกลาวไดสรุปไว แสดงในสวนที่ 2 ขอ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจในหัวขอ 5.7
3.1.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ไมมี –
3.1.3 งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี –

3.2 ธุรกิจกิจการรวมคา
3.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ
บริษัทฯ ไดมีการรวมลงทุนในกิจการรวมคาจํานวน 3 บริษัท ไดแก TP, PIT และ YMP โดยสัดสวนการ
ลงทุนคือรอยละ 47, 2.5 และ 6.0 ของทุนที่จดทะเบียนและชําระแลวทั้งหมด และผลตอบแทนจากการลงทุนในทั้ง
สามบริษัทอยูในรูปเงินปนผลที่ไดรับตอเนื่อง โดยในป 2551 บริษัทฯ มีเงินปนผลรับจากบริษัทรวมคือ TP จํานวน
เงินเทากับ 11.8 ลานบาท และเงินปนผลจาก PIT และ YMP จํานวนเงินเทากับ 2.5 ลานบาท และ 0.8 ลานบาท
ตามลําดับ รายไดของแตละบริษัทมาจากการผลิตและจําหนายสินคาทั้งภายในประเทศและสงออก สามารถสรุป
ขอมูลทางการเงินพอสังเขปของ TP และ PIT ตั้งแตป 2549 – 2551 และงวด 6 เดือนป 2552 และของ YMP ตั้งแต
ป 2549 – 2551 ไดดังนี้
- งบการเงินของ TP ตรวจสอบโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
ป

2549
2550
2551
6 เดือน
2552*

รายไดจาก
การขาย

กําไรสุทธิ

สินทรัพย
รวม

หนี้สิน
รวม

ทุนชําระ
แลว

251.6
371.7
495.0
222.9

24.9
47.2
95.7
34.2

258.7
272.9
381.0
380.3

57.2
44.3
81.7
81.8

122.0
122.0
122.0
122.0

หมายเหตุ : มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
*เปนงบสอบทาน
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กําไร
สะสมยัง
ไมได
จัดสรร
72.5
98.6
168.1
165.5

หนวย : ลานบาท
สวนผูถือ
มูลคา
หุน
หุนทาง
บัญชี
(บาท/หุน)
201.4
165.1
228.6
187.4
299.3
245.3
298.5
244.7
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บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

- งบการเงินของ PIT ตรวจสอบโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
ป

2549
2550
2551
6 เดือน
2552*

รายไดจาก
การขาย

กําไรสุทธิ

สินทรัพย
รวม

หนี้สิน
รวม

ทุนชําระ
แลว

661.3
771.5
851.1
485.6

124.0
158.2
183.1
101.0

662.4
757.5
818.9
892.2

70.0
106.9
85.3
132.5

144.0
144.0
144.0
144.0

กําไร
สะสมยัง
ไมได
จัดสรร
442.3
495.4
573.5
600.0

หนวย : ลานบาท
สวนผูถือ
มูลคา
หุน
หุนทาง
บัญชี
(บาท/หุน)
592.4
41.1
650.5
45.2
733.6
50.9
760.0
52.75

หมายเหตุ : มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
*เปนงบสอบทาน

- งบการเงินประจําปของ YMP ตรวจสอบโดยบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
ป

2549
2550
2551

รายไดจาก กําไรสุทธิ
การขาย

1,132.2
1,366.8
1,077.5

103.3
152.7
87.7

สินทรัพย
รวม

หนี้สิน
รวม

1,493.8
1,447.0
1,521.6

315.0
121.5
121.3

ทุนชําระ
แลว

กําไร
สะสมยัง
ไมได
จัดสรร
300.0 848.8
300.0 995.5
300.0 1,070.4

หนวย : ลานบาท
สวนผูถือ
มูลคา
หุน
หุนทาง
บัญชี
(บาท/หุน)
1,178.8
392.9
1,325.5
441.8
1,400.3
466.8

หมายเหตุ : มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท

นอกจากขอมูลจากตารางขางตนแลว ในแตละบริษัทดําเนินการผลิตสินคา ดังนี้
ผูผลิต
TP
PIT
YMP

ผลิตภัณฑ
จุกนมซิลิโคน ขวดนม (สินคาหลัก)
ผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับเด็ก และน้ํายาลางขวดนม (สินคารอง)
ผาเช็ดทําความสะอาดผิวและแผนซับน้ํานมมารดา
ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑประเภทพลาสติก

อยางไรก็ตาม เนื่องจากสัดสวนการถือหุนในกิจการรวมคาไดแก YMP และ PIT มีเพียงรอยละ 6.0 และ 2.5
ถือเปนเงินลงทุนระยะยาว จึงจะนําเสนอขอมูลของทั้งสองบริษัท โดยสังเขป ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ สําหรับกิจการ
รวมคาใน TP ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 47 จะไดมีการแสดงรายละเอียดเพื่อเปนขอมูลประกอบตอไป
-

บริษัท โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด หรือ YMP
เปนบริษัทรวมทุนระหวาง 3 บริษัท ไดแก บริษัทฯ โยชิโน ญี่ปุน และ บริษัท โนมูระ จิมูโช (ประเทศ
ญี่ปุน) ไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2537 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 125 ลานบาท ปจจุบันมี
ทุนชําระแลวจํานวน 300 ลานบาท โรงงานตั้งอยูนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 36
ตําบลบางสมัคร อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบธุรกิจผลิตสินคาประเภทบรรจุภัณฑพลาสติก ชิ้นสวน
สวนประกอบและอะไหลที่เปนพลาสติก เพื่อจําหนายทั้งภายในและตางประเทศ เชน หัวฉีดน้ํา หัวปม ขวดบรรจุน้ํา

สวนที่ 2 หนาที่ 29
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เปนตน YMP มีเครื่องจักรอุปกรณที่มีเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง มีทีมงานประกอบดวยฝายผลิต ฝายประกอบ ฝาย
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ฝายจัดสง และฝายบริการลูกคาในระดับมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ตามมาตรฐานสากลโลก ทั้งนี้บริษัทฯ เปนตัวแทนการจัดจําหนายผลิตภัณฑของ YMP แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย
และเปนผูจัดหาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเฉพาะวัตถุดิบจากแหลงในประเทศไทยเทานั้นใหแก YMP
YMP ใชสัญญาใหความชวยเหลือทางเทคนิคทําขึ้นระหวาง YMP และ โยชิโน ญี่ปุน เปนสัญญาหลักที่ใช
ในการประกอบธุรกิจซึ่งมีสาระสําคัญไดสรุปไว โดยแสดงในสวนที่ 2 ขอ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจใน
หัวขอ 5.7
-

บริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด หรือ PIT
เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และ พีเจน คอรป จากประเทศญี่ปุน ไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29
เมษายน 2539 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 120 ลานบาท ปจจุบันมีทุนชําระแลวจํานวน 144 ลานบาท โรงงาน
ตั้งอยูหมู 1 ตําบลบานเกา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลิตภัณฑหลักที่ PIT ผลิตแบงได 2 ประเภท ไดแก
 ผาเช็ดทําความสะอาดผิว เปนผาใชทําความสะอาดผิวบนใบหนา แขนและสวนตางๆของรางกายทารก
และผูใหญ เนื้อผามีความหนา และนุมพิเศษเช็ดไดบอยเทาที่ตองการ ผาเช็ดทําความสะอาดปราศจาก
แอลกอฮอลและน้ําหอม นอกจากนี้ยังมีแบบผาทากันยุง บรรจุในหอกะทัดรัดสะดวกสําหรับพกพา
 แผนซับน้ํานม (แบบกระชับ) เพื่อซึมซับน้ํานม ใหความกระชับขณะสวมใสในทุกอิริยาบถ และยัง
ปองกันน้ํานมซึมไหลออกทางดานขางมีเทปกาว 2 จุดปองกันการหลุดลื่นขณะสวมใส ผลิตจากวัตถุดิบ
ที่ไดรับการวิจัยและคนควาจาก พีเจน คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน
PIT เปนฐานผลิตผาเช็ดทําความสะอาดผิวและแผนซับน้ํานมมารดา โดยไดรับอนุญาตอยางเปนทางการ
จากพีเจน คอรป ประเทศญี่ปุน ทั้งนี้บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑของ PIT แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย

- บริษัท ไทยพีเจน จํากัด
TP ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตจุกนมซิลิโคน ขวดนม ผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับเด็กและน้ํายาลางขวดนม
ตราสินคาพีเจน โดย TP ไดจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2533 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ลาน
บาท และในป 2537 ไดเพิ่มทุนเปน 122 ลานบาท TP เปนฐานผลิตขวดนม จุกนมซิลิโคน และผลิตภัณฑพลาสติก
ทั้งหมดในประเทศไทยภายใตตราสินคา “PIGEON” โดยไดรับอนุญาตจากพีเจน คอรป ประเทศญี่ปุน ใหเปนผูผลิต
ขวดนม จุกนม และผลิตภัณฑพลาสติกของพีเจนอยางเปนทางการ จุกนมซิลิโคนที่ TP ผลิตและจําหนายมีหลายแบบ
และหลายขนาดตามที่พีเจน คอรป กําหนดใหทั้งหมด อาทิเชน จุกนมซิลิโคนคลาสสิค จุกนมซิลิโคนแบบ Dome
จุกนมเสมือนการใหนมมารดา และจุกนมเสมือนการใหนมมารดามินิ สําหรับขวดนมเปนประเภทพลาสติกจากโพลี
คารบอเนตและ PPSU (POLYPHENYL SULFONE RESIN DURADEX D3000NT) โดยสามารถผลิตขวดนมไดครบทุก
ขนาดและทุกรุน ในกระบวนการผลิตจุกนมและขวดนมเริ่มจากการคัดเลือกวัตถุดิบที่นํามาผลิตขวดนม จุกนมไมวาจะ
เปนพลาสติก ซิลิโคน และสีที่ใชพิมพลายบนขวดนม จะเปนวัตถุดิบที่ถูกกําหนดและนําเขามาจากประเทศญี่ปุน
โดยตรงดวยคุณภาพระดับ FOOD GRADE คือมีความปลอดภัย ไรสารพิษที่เปนอันตรายตอเด็กทารก มีกระบวนการที่
สะอาดไดมาตรฐานดวยเครื่องจักรอันทันสมัยจากตางประเทศ และพนักงานผูเชี่ยวชาญในแตละกระบวนการตางๆ
ซึ่งการผลิตทุกขั้นตอนจะมีการหอปองกันฝุนละออง คัดเลือกผลิตภัณฑที่ไมมีตําหนิหรือ ริ้วรอย ตรวจสอบขนาด
ปริมาตร และความคงทนแข็งแรง ดวยกระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน (Q.C. : Quality Control) ที่ละเอียดทุก
ขั้นตอนในการผลิต เพื่อใหผลิตภัณฑทุกชิ้นที่ผลิตออกไปตองมีคุณภาพ ปลอดภัย และดีที่สุด กระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพของขวดนม จุกนมพีเจนไดรับการรับรองจาก มอก. ในประเทศไทย และไดรับมาตรฐาน JIS (Japan
Industrial Standard) ซึ่งเปนมาตรฐานหลักที่ทางญี่ปุนไดใชในการตรวจสอบมาตรฐานของขวดนม และจุกนม
ตราสินคาอื่นทุกตราสินคา ในปจจุบันมาตรฐาน JIS นี้ ทางรัฐบาลญี่ปุนไดรวมกําหนดกับพีเจน คอรป ซึ่งถือไดวา
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เปนผูบุกเบิกผลิตภัณฑกลุมนี้เปนรายแรกในญี่ปุน TP ไดผานการรับรองเพื่อใหการผลิตไดคุณภาพมาตรฐานในการ
ทํางาน ดังตอไปนี้
- ISO 14001 : 1996 ใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานจาก TÜV Rheinland
Thailand ในป 2545
- ISO 9001: 2000 ใบรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากลจาก TÜV Rheinland
Thailand ในป 2546
- GMP (Good Manufacturing Practices) จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ในป 2550
- TIS 969-2533 มาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับจุกนมซิลิโคน
ในป 2549 – 2551 และงวด 6 เดือนแรกของป 2552 TP มีรายไดจากการขายจํานวนทั้งหมด 252 ลาน
บาท 372 ลานบาท 495 ลานบาท และ 223 ลานบาท ตามลําดับ TP เปนโรงงานผลิตสินคาเพื่อจําหนายใน
ประเทศไทย และยังเปนฐานการผลิตเพื่อสงออกไปยังพีเจน คอรปและบริษัทในเครือ โดยในป 2551 และงวด 6
เดือนแรกของป 2552 มีสัดสวนการขายในประเทศและสงออกเฉลี่ยประมาณรอยละ 23 และรอยละ 77 ตามลําดับ
TP ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 โดยไดรับอนุญาต
ใหถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอื่น ๆ
รายไดแบงตามประเภทของผลิตภัณฑ

กลุมสินคา
1) จําหนายในประเทศ
- จุกนม
- ขวดนม
- ผลิตภัณฑพลาสติก
- อื่น ๆ
รวม
2) สงออก
- จุกนม
- ขวดนม
- ผลิตภัณฑพลาสติก
- อื่น ๆ
รวม
รายไดรวมทั้งหมด

2549
ลานบาท รอยละ

2550
2551
ม.ค.-มิ.ย. 2552
ลานบาท
รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท
รอยละ

32.2
23.2
3.2
1.2
59.8

12.8
9.2
1.3
0.5
23.8

31.2
22.8
5.1
1.7
60.8

8.4
6.1
1.4
0.5
16.4

34.1
27.7
5.7
2.4
69.9

6.9
5.6
1.2
0.5
14.1

33.6
12.3
3.2
1.4
50.6

15.1
5.5
1.4
0.7
22.7

76.1
37.4
58.3
20.0
191.8
251.6

30.2
14.9
23.2
7.9
76.2
100

100.2
118.7
60.4
31.6
310.9
371.7

27.0
31.9
16.2
8.5
83.6
100

130.2
162.5
95.8
36.6
425.1
495.0

26.3
32.8
19.4
7.4
85.9
100

42.6
81.0
31.5
17.2
172.3
222.9

19.1
36.3
14.1
7.8
77.3
100

3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรม
เนื่องจาก TP เปนโรงงานผลิตสินคาพีเจนเพียงตราสินคาเดียว วัตถุประสงคในการกอตั้งเพื่อเปนฐานผลิต
ขวดนมและจุกนมของพีเจน คอรป ดังนั้นสินคาที่ TP ผลิตไดทั้งหมดจะจําหนายใหแกพีเจน คอรป และบริษัทในกลุม
ของพีเจน คอรป รวมถึงบริษัทฯ (เฉพาะที่จําหนายในไทย) เทานั้น ดังนั้นในการดําเนินธุรกิจของ TP จึงขึ้นอยูกับ
นโยบายของพีเจน คอรปเปนสําคัญ ที่ผานมามูลคาการสงออกของ TP
มีการเติบโตขึ้นทุกปทําใหเชื่อไดวา
อุตสาหกรรมขวดนมและจุ กนมยั งคงมี การขยายตัวอยางตอเนื่ อง ถึงแมวา อัตราการเกิดของทารกจะคงที่หรือ มี
แนวโนมลดลงก็ตาม เนื่องจากมีการออกผลิตภัณฑใหม ๆ และมีการสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง
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3.2.2.1) แนวโนมอุตสาหกรรมและการแขงขัน
ในปจจุบันตลาดผลิตภัณฑสําหรับเด็ก ไดแก ขวดนมและจุกนมมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจากมี
ตราสินคาที่เกิดขึ้นใหมจํานวนมากทั้งจากตางประเทศและที่ผลิตในประเทศเขามาทําการตลาดทําใหเกิดการแขงขัน
ดานราคาอยางมาก อีกทั้งยังเปนผลมาจากปริมาณการเกิดของทารกที่ลดนอยลงตอป และครอบครัวรุนใหมนิยมการ
มีบุตรแค 1-2 คนเทานั้น จึงทําใหตลาดรวมไมเติบโตมากนัก
3.2.2.2) ลักษณะลูกคาและลูกคากลุมเปาหมาย
ลูกคาหลักของ TP คือพีเจน คอรป บริษัทในเครือของพีเจน คอรป และบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไดรับสิทธิ
ในการเปนตัวแทนจําหนายสินคาให TP แตเพียงผูเดียวในประเทศไทย กลุมลูกคาเปาหมายจะเนนไปที่กลุมคุณแมรุน
ใหมอยูในวัยทํางาน มีความกระตือรือรนในการคนหาขอมูลความรูเพื่อเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับลูก มีการศึกษาดี
อายุระหวาง 25 – 40 ป และเด็กออนสําหรับทารกอายุ 0-3 ป
3.2.2.3) กลยุทธการแขงขัน
TP จะเนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพโดย TP ใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑอยางยิ่ง โดยมีการ
ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑตามมาตรฐานของ JIS ซึ่งเปนมาตรฐานของญี่ปุน รวมกับมาตรฐานของ สมอ
(สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย) นอกจากนี้ยังการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความทันสมัย ปลอดภัย
และหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค
3.2.2.4) นโยบายการกําหนดราคา
TP เปนผูกําหนดราคาสินคาเองโดยใชราคาตนทุนบวกกําไร โดยในการกําหนดราคา TP ตองคํานึงถึง
ตนทุนสินคาและตองเปนไปตามนโยบายของพีเจน คอรป ดวย อยางไรก็ตาม ราคาที่จําหนายในประเทศไทยและ
สงออกจะมีราคาใกลเคียงกันเพื่อไมใหเกิดการทําสงครามราคาระหวางตัวแทนจําหนายสินคาดวยกัน สําหรับสินคา
ประเภทของใชสําหรับเด็ก TP จะกําหนดราคาของสินคาโดยใชพื้นฐานจากตนทุนเปนหลัก เนื่องจาก TP ไมไดพัฒนา
สินคาในหมวดหมูนี้ขึ้นมาเอง ตองนําเขาจากประเทศญี่ปุน และสิงคโปรเปนสวนใหญ นอกจากตนทุนของสินคาแลว
ราคาของคูแขงรวมทั้งสภาวะการแขงขันก็มีสวนในการกําหนดราคาอีกดวย
3.2.2.5) การจําหนายและชองทางการจําหนาย
สินคาทั้งหมดที่ TP ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศจะจําหนายผานบริษัทฯ ซึ่งเปนผูจัดจําหนายและทํา
การตลาดทั้งหมดใหแกผลิตภัณฑของพีเจน สําหรับตลาดสงออก TP จะเปนผูสงออกสินคาเองโดยสงออกไปยังพีเจน
คอรป และตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการของพีเจน คอรป ไดแก ประเทศสิงคโปร เปนตน
3.2.2.6) การจัดหาผลิตภัณฑ
โรงงานของ TP ตั้งอยูหมูที่ 15 นิคมอุตสาหกรรมเทพารักษ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ บนพื้นที่ 7.305 ไร ประกอบดวยอาคารโรงงานจํานวน 2 หลัง ใชในการผลิตจุกนมและขวดนม
อาคารเก็บวัตถุดิบ 1 หลัง อาคารคลังสินคา 1 หลัง พื้นที่รวม 12,492 ตารางเมตร
- กําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิต
ในป 2549 ถึงป 2551 และงวด 6 เดือนแรกของป 2552 TP มีกําลังการผลิตและใชกําลังการผลิตจุกนม
และขวดนม สรุปไดดังนี้
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จุกนม
หนวย : ตันตอป
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
รอยละของการใชกําลัง
การผลิต

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ป 2549
26,750,000
21,677,953
81.0

ป 2550
27,920,000
19,401,368
69.5

ป 2551
ม.ค.–มิ.ย. 2552
28,260,000
12,311,000
24,212,810
10,179,397
85.7
82.6

หมายเหตุ : กําลังการผลิตเต็มที่คํานวณที่ 350 วัน / ป ผลิตวันละ 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง และมีการซื้อเครื่องจักรเพิ่ม 1 เครื่องในป 2549

ขวดนม
หนวย : ตันตอป
กําลังการผลิตเต็มที่
ปริมาณการผลิตจริง
รอยละของการใชกําลัง
การผลิต

ป 2549
4,840,000
3,871,503
80.0

ป 2550
8,000,000*
4,816,635
60.2

ป 2551
8,000,000
6,674,373
83.4

ม.ค.-มิ.ย. 2552
4,580,000
3,331,757
72.7

หมายเหตุ : กําลังการผลิตเต็มที่คํานวณที่ 350 วัน / ป ผลิตวันละ 3 กะ กะละ 8 ชั่วโมง
*ป 2550 มีกําลังการผลิตลดลงเพราะนําเครื่องจักรผลิตขวดนมไปผลิตผลิตภัณฑพลาสติกอื่นๆที่มีความตองการมากขึ้น
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ในการผลิตสินคา TP มีการกําหนดนโยบายการผลิตสินคาโดยจะขึ้นอยูกับการคาดการณความตองการของ
ผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑในแตละกลุมโดยอาศัยขอมูลจากฝายขายและแผนการพัฒนาผลิตภัณฑชนิดใหมหรือการ
ปรับปรุงลักษณะการใชงานของผลิตภัณฑที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเนนดานคุณภาพ ความสะดวก
และความปลอดภัยเปนหลัก
3.2.2.7) การจัดหาผลิตภัณฑ
TP ไดรับสิทธิ์จากพีเจน คอรป ในการผลิตจุกนม ขวดนม และอื่น ๆ ภายใต
ตราสินคาพีเจน โดยทําขอตกลงระหวางกันเปนสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ โดย
ในสวนของการผลิตของโรงงาน TP วัตถุดิบหลักที่นํามาใชผลิตขวดนม ไดแก
โพลีคอรบอเนต (Polycarbonate (PC)) และโพลีโพรไพลีน (Poly Propylene)
และสําหรับจุกนม ไดแก ยางซิลิโคน คิดเปนอัตรารอยละ 64 ของการยอดซื้อ
วัตถุดิบทั้งหมด แหลงวัตถุดิบหลักของ TP มาจากการซื้อจากตัวแทนจําหนาย
ในประเทศไทยมี โ รงงานที่ ตั้ ง อยู ที่ จั ง หวั ด ระยอง ทํ า ให ส ะดวกต อ การวาง
แผนการผลิต สําหรับการนําเขาจะเปนพวก Packing Parts ที่มีลักษณะเฉพาะ
และอะไหลของเครื่องจักรตาง ๆ
3.2.2.8) กระบวนการผลิต
- กระบวนและขั้นตอนการผลิตจุกนม (ตามรูปดานขาง)
1. รับทราบแผนการผลิต : เมื่อรับทราบแผนการผลิต ผูที่รับผิดชอบ
ทําการตรวจเช็คแผนที่จะทําการผลิตและนําไปสื่อสารใหผูรวมปฎิบัติ
รับทราบ
2. การเตรียมความพรอม : หลังจากรับทราบแผนการผลิต หัวหนาสวน
ผลิตทําการเตรียมความพรอมของเครื่องจักร , วัตถุดิบ , บุคคลากร
, แมพิมพ , อุปกรณการทํางาน และ เอกสารประกอบการทํางาน
3. การผลิตจุกนม : เมื่อเตรียมทุกอยางพรอมแลว พนักงานทําการ
ติดตั้งแมพิมพ และทําการปรับคาพารามิเตอรตางๆ ของเครื่องจักร
เพื่อทําการผลิตจุกนมออกมาใหมีความสมบูรณ และไมมีขอบกพรอง
ตามมาตรฐานการตรวจสอบ
4. การสุมตรวจของเสียหนาเครื่องและการวัดขนาดรูของจุกนม :
ในขณะที่ทําการผลิต พนักงานตองทําการสุมตรวจหนาเครื่อง เพื่อ
ตรวจสอบจุกนมที่ผลิตออกมา ในการสุมตรวจหนาเครื่องมีการสุม
ตรวจทุกหนึ่งชั่วโมง และสําหรับการสุมวัดขนาดรู ขณะผลิตออกมา
จะทํ า การวั ด ทุ ก หนึ่ ง ชั่ ว โมง ในการวั ด ขนาดรู จุ ก นมให ทํ า การ
ตรวจสอบกับตารางมาตรฐานของฝายตรวจสอบคุณภาพ
5. การบรรจุ : ในขณะที่ทําการผลิตจะทําการบรรจุลงในกลองที่มีการ
เตรียมไวแลว โดยขางกลองตองติดปาย บงบอกผลิตภัณฑซึ่งในปาย
บงชี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตและจํานวนการผลิตไว
อยางครบถวน
6. การตรวจสอบคุณภาพ :
พนักงานตรวจสอบจุกนมจะทําการ
ตรวจสอบจุกนม 100 % โดยใชมาตรฐานการตรวจสอบของฝาย
ตรวจสอบคุณภาพเปนแมแบบ ซึ่งในการตรวจสอบถาพบจุกนมมี
ข อ บกพร อ งก็ จ ะทํ า การคั ด แยกออก ส ว นที่ ไ ม พ บข อ บกพร อ งจะ
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จัดเก็บเพื่อรอใหพนักงานตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) ทําการสุมตรวจอีกครั้ง
การสุมตรวจ : การสุมตรวจของพนักงานตรวจสอบคุณภาพจะทําการสุมตรวจหลังจากผานการตรวจสอบ
100 % จากพนักงานตรวจสอบจุกนม โดยพนักงานตรวจสอบคุณภาพจะสุมตรวจตามระบบการสุมตรวจ
(AQL)
การวัดรูจุกนม : หลังจากผานการสุมตรวจจากพนักงานตรวจสอบคุณภาพ แลวพนักงานตองนําจุกนมมาวัด
รูโดยเครื่องวัดขนาดรูแบบ 100 % ถาพบจุกนมที่ไมผานจากการวัดใหแยกออกสวนจุกนมที่ผานจากการวัด
ขนาดรูใหจัดเก็บเพื่อรอสุมตรวจจากพนักงานตรวจสอบคุณภาพอีกรอบ
การสุมตรวจ : เมื่อเสร็จจากการวัดรู พนักงานตรวจสอบคุณภาพตองมีการสุมตรวจจุกนมอีกรอบโดยสุม
ตรวจตามระบบการสุมตรวจ
การนับและบรรจุ : หลังจากผานการสุมตรวจจาก พนักงานตรวจสอบคุณภาพแลว พนักงานก็จะนําจุกนม
มานับจํานวนตามจํานวนที่กําหนดของแตละชนิดของจุกนม
จากนั้นนํามาบรรจุลงกลอง
- กระบวนและขั้นตอนการผลิตขวดนม (ตามรูปดานขาง)

1. การรั บ แผนการผลิ ต : เมื่ อ หั ว หน า แผนกฉี ด ขวดได รั บ
แผนการผลิ ต จากทางฝ า ยวางแผนซึ่ งจะคํ า นวณกํ า ลั ง การ
ผลิต และความตองการวัตถุดิบไวแลว หัวหนาแผนกจะมา
จัดเตรียมในสวนที่เกี่ยวของในการผลิตพนักงานทุกคนตอง
ปฏิบัติตาม GMP โดยตองลงเอกสารบันทึกการตรวจสอบ
ตางๆ ที่ไดกําหนดไวคือ การควบคุมแกวและพลาสติก การ
ควบคุมสุขลักษณะสวนบุคคล การทําความสะอาด และการ
ควบคุมสัตวพาหะ
2. การจัดเตรียมกําลังคนและเครื่องจักร ดังนี้
- กําลังคน : เตรียมกําลังพล ใหเพียงพอกับการผลิต
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเข า ใจในการทํ า งาน และการ
ทํางานลวงเวลา
- เครื่องจักร : จัดเตรียมเครื่องจักรตางๆใหอยูใน
สภาพที่สมบูรณ โดยทํางานประสานงานกับแผนก
ซ อ มบํ า รุ ง ที่ จ ะคอยตรวจสภาพเครื่ อ งจั ก รและ
อุปกรณตางๆ หากมีการถอดเปลี่ยนติดตั้งแมพิมพ
ขวดนมจะตองทําอยางระมัดระวังเพื่อปองกันสิ่งที่
จะทําใหเกิดมลภาวะหรือผิดกฎหมาย
3. การเบิกวัตถุดิบ: ทางแผนกคลังสินคาจะตองจัดเตรียม
ปริมาณวัตถุดิบไวให โดยจะตองมีวัตถุดิบพรอมสําหรับการ
ฉีดขวดตลอดเวลา
4. ดําเนินการผลิต : การดําเนินการผลิต ตองมั่นใจวาการผลิต
นั้ น ดํ า เนิ น การไปภายใต ส ภาวะควบคุ ม
ตามวิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานของขวดชนิดตางๆ ตามแผนการควบคุมคุณภาพ
ในการผลิตขวดจะมีการผลิต 3 กะซึ่งในแตละกะจะมีการผลิต
ตลอดเวลา โดยจะมีหัวหนากะเปนคนดูแลกระบวนการผลิต
เครื่องจักรจะทํางานดวยตัวของมันเองโดยอัตโนมัติ เวนแตจะ
เกิดปญหาในระหวางกระบวนการผลิตเอง
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5. บรรจุขวดลงกลองและ ชี้บงผลิตภัณฑ : การผลิตขวดออกมาใหใสถุงพลาสติกหอกลองผานเครื่องนับลง
กลอง จากนั้นติดปายชี้บงผลิตภัณฑเพื่อใชจําแนกแยกผลิตภัณฑ ตามชนิดรุนขนาด วันเวลาที่ผลิต
ตลอดจนผูรับผิดชอบในชวงการผลิตนั้นๆ โดยจะติดไวขางกลอง
6. พิจารณาและ เฝาระวังและการตรวจสอบ และ สุมตรวจชิ้นงานที่บรรจุลงกลอง : การเฝาติดตามเปน
กิจกรรมการตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อปองกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับขวด โดยจะมีการเฝา
ติดตามอยู 2 สวนคือทางแผนก Q.C. กับ แผนกฉีดขวด การเฝาระวังของแผนก Q.C. คือจะมาพิจารณาดู
ขวดทุก 2 ชั่วโมง การเฝาระวังของแผนกฉีดขวด คือจะเปนการตรวจสอบหนาเครื่อง โดยพิจารณาขวดทุก
ใบ
7. การตรวจคัดซ้ํา : หลังจากแผนกตรวจสอบคุณภาพตรวจสุมกลองงานแลวจะแยกเปนกลองที่ผานสามารถ
แยกกลองนั้นโอน เขาเก็บในคลังสินคา และ สวนที่ไมผานการตรวจสอบ จะตองคัดใหมสวนขวดที่เสียจะ
นําไปบดทําลาย
8. สงมอบสินคาเขาคลัง : เมื่อมีการผลิตเสร็จเรียบรอยแลวจะจัดสงเขาแผนกคลังสินคา
3.2.3 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
TP ไดใบรับรอง ISO 14000 ในดานการจัดการสิ่งแวดลอมและไดปฏิบัติตามกฎอยางเครงครัดที่ผานมายัง
ไมเคยไดรับการรองเรียนจากลูกคาหรือบริษัทขางเคียง
3.2.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ
- ไมมี –
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