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3. การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
3.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายแป้งสาลี โดยสัง่ เมล็ดข้ าวสาลีซงึ่ เป็ นวัตถุดบิ มาจากต่างประเทศ
ทัง้ หมด เพื่ อน ามาท าการโม่เ ป็ นแป้งสาลี โดยผ่านกรรมวิ ธีก ารผลิตด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ทัน สมัย จากประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ เพื่อให้ ได้ แป้งสาลีที่มีมาตรฐานสูง ปริ มาณโปรตีน และกลูเต็นที่เหมาะสม และมีอตั ราเถ้ าที่อยู่
ในเกณฑ์ต่า ซึง่ แป้งสาลีที่บริ ษัทฯ ผลิตได้ มีทงแบบโปรตี
ั้
นสูงและแบบโปรตีนต่า โดยแป้งสาลีแต่ละชนิดที่ผลิตได้
จะนาไปใช้ เป็ นวัตถุดิบผลิตสินค้ าที่ แตกต่างกัน หากเป็ นแป้งสาลีโปรตีนสูงจะเหมาะสาหรั บผลิตบะหมี่กึ่ ง
สาเร็ จรู ป บะหมี่สด ขนมปั ง และอาหารสัตว์ ในขณะที่แป้งสาลีโปรตีนต่า จะเหมาะกับการผลิต บิสกิ ต เค้ ก
ซาลาเปา ปาท่องโก๋ หรื อแป้งอเนกประสงค์ บริ ษัทฯ จาหน่ายแป้งสาลีภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัทกว่า 10 ตรา
สินค้ า อาทิเช่น แป้งบะหมี่สด-ตราเส้ นหยก แป้งบะหมี่สด-ตราเส้ นเหลือง แป้งขนมปั ง-ตราปั งแดง แป้งขนมปั ง
ตรา-ปั งเหลือง แป้งอาหารสัตว์ -ตรากุลาแดง เป็ นต้ น ขนาดถุงบรรจุแป้งสาลีแบ่งเป็ น 3 ขนาด ได้ แก่ ถุงขนาด
22.5 กิโลกรัม มียอดจาหน่ายมากที่สดุ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 81 ของรายได้ จากการจาหน่ายแป้งสาหรับปี 2554
แบบเทกอง เทียบเท่า 10 ตัน (สัดส่วนร้ อยละ 18) และถุงขนาด 1 กิโลกรั ม เป็ นแป้งอเนกประสงค์และแป้ง
ซาลาเปา (สัดส่วนร้ อยละ 1) โดยมีโครงสร้ างรายได้ ในเชิงยอดขายและปริ มาณการจาหน่ายแป้งสาลีแต่ละชนิด
ดังนี ้
-

โครงสร้ างรายได้ ของแต่ละผลิตภัณฑ์ตงแต่
ั ้ ปี 2552 จนถึงสิ ้นไตรมาส 12 ปี 2555- 2554 (เพิม่ ข้ อมูล
ไตรมาส 12 ปี 2555)

ประเภทของรายได้
แป้งบะหมี่สด
แป้งขนมปั ง
แป้งบะหมี่กงึ่ สาเร็ จรู ป
แป้งอเนกประสงค์
แป้งทาบิสกิต
แป้งทาอาหารสัตว์
แป้งชนิดอื่น ๆ
รวมรายได้ จากการ
จาหน่ายแป้งสาลี
ทังหมด
้

2552
2553
ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ
202.7
20.6
182.5
23.0
1447.7
15.0
206.9
26.1
314.0
31.9
163.8
20.7
121.2
12.3
65.2
8.2
68.1
6.9
71.8
9.1
110.6
11.2
88.5
11.2
20.41.3
2.1
13.4
1.7
9815.7 100.0
792.1 100.0
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2554
ม.ค. – มิี.คย. 2555
ล้ านบาท
ร้ อยละ
ล้ านบาท ร้ อยละ
183.8
24.4 62.9125.6 29.529.0
176.2
23.4
47.089.8 21.121.6
163.9
21.7
43.795.3 22.420.1
91.9
12.2
29.753.1 12.513.7
78.0
10.3
25.446.0 10.811.7
46.9
6.2
4.59.2
2.22.1
13.7
1.8
4.16.9
1.61.9
754.4
100.0 217.2425.9
100.0
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ปริ มาณการจาหน่ายแป้งสาลีแต่ละชนิดตังแต่
้ ปี 2552 จนถึงสิ ้นไตรมาส 12 ปี 2555 – 2554

ประเภทของรายได้

2552
ตัน

แป้งบะหมี่สด
แป้งขนมปั ง
แป้งบะหมี่กงึ่
สาเร็ จรู ป
แป้งอเนกประสงค์
แป้งทาบิสกิต
แป้งทาอาหารสัตว์
แป้งชนิดอื่น ๆ
รวมปริ มาณการ
จาหน่ายแป้งสาลี
ทังหมด
้

2553
ร้ อยละ

ตัน

2554

11,302
7,778
19,064

19.6
13.5
33.0

11,314
11,502
12,029

ร้ อย
ละ
22.6
23.0
24.1

7,444
4,142
7,148
811
57,689

12.9
7.2
12.4
1.4
100.0

3,894
4,530
6,146
543
49,958

7.8
9.1
12.3
1.1
100.0

ตัน
8,944
8,262
10,635
5,035
4,421
2,794
506
40,597

ร้ อยละ
22.2
20.4
26.2

ม.ค. – มิี.คย. 2555
ตัน
ร้ อยละ
3,2096,506 26.826.6
2,3004,434 18.319.1
2,9186,578 27.124.2

12.4
1,7223,141 13.014.3
10.9
1,5032,785 11.512.5
6.9
256536
2.22.1
1.2
152260
1.11.3
100.0 24,24024,238
100.0

สาหรับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แป้งสาลีของบริ ษัทฯ สามารถแบ่งประเภทได้ ดงั นี ้
3.1.1 แป้งบะหมี่สด
บริ ษัทฯ ผลิตและจาหน่ายแป้งสาลีสาหรับทาเส้ นบะหมี่แบบจีนภายใต้ ตราสินค้ าเส้ นหยก ซึ่งมีปริ มาณ
โปรตีนร้ อยละ 11-13 และแป้งสาลีสาหรับทาเส้ นบะหมี่แบบญี่ ปนภายใต้
ุ่
ตราสินค้ าเส้ นเหลืองและมีปริ มาณ
โปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 10-11 โดยคุณสมบัติของแป้งสาลีจะทาให้ บะหมี่มีความเหนียว ยืดหยุ่นดี มีความอ่อนนุ่ม
และมีสสี วย
3.1.2 แป้งขนมปั ง
บริ ษัทฯ ผลิตและจาหน่ายแป้งสาลีสาหรับทาขนมปั งภายใต้ ตราสินค้ าปั งแดง ซึ่งเป็ นแป้งที่ มีปริ มาณ
โปรตีนสูงอยูท่ ี่ร้อยละ 13-14 และมีปริ มาณกลูเต็นสูง ซึง่ กลูเต็นเป็ นโปรตีนที่สกัดจากแป้งสาลี โดยคุณสมบัติจะ
มีความเหนียว และยืดหยุ่นดี ดูดซึมน ้าได้ มาก ทนทานต่อการนวดและการหมัก ทาให้ ขนมปั งมีคุณภาพดีได้
รูปทรง มีขนาดใหญ่ และเนื ้อละเอียดเหนียวนุม่
3.1.3 แป้งบะหมี่ก่ งึ สาเร็จรูป
บริ ษัทฯ ผลิตและจาหน่ายแป้งสาลีสาหรับทาบะหมี่กึ่งสาเร็ จรูปภายใต้ ตราสินค้ าเส้ นทอง ซึ่งมีปริ มาณ
โปรตีนร้ อยละ 10 – 12 โดยคุณสมบัติของแป้งสาลีจะทาให้ บะหมี่มีความเหนียว นุม่ สีเหลืองอ่อน น่ารับประทาน
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3.1.4 แป้งบิสกิต
บริ ษั ท ฯ ผลิตและจาหน่า ยแป้ งสาลี สาหรั บ ทาบิ สกิ ต ภายใต้ ต ราสิน ค้ ากัง หัน ซึ่ง มี ปริ ม าณโปรตี น
ค่อนข้ างต่าถึงปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 9-10 โดยแป้งดังกล่าวมีความเหนียวและดูดซึมน ้าที่พอเหมาะสาหรับทา
บิสกิต ขนมปั งกรอบ ขนมไข่ วอฟเฟิ ล แพนเค้ ก โดนัทเค้ ก ขนมสาลี่ และขนมทอดต่าง ๆ
3.1.5 แป้งเอนกประสงค์
บริ ษัทฯ ผลิตและจาหน่ายแป้งสาลีเอนกประสงค์ ภายใต้ ตราสิน ค้ าลูกกลิ ้ง ซึ่งเป็ นแป้งที่ มีปริ มาณ
โปรตี น ปานกลางประมาณร้ อยละ 10-11 มี ค วามเหนี ย ว ยื ด หยุ่น และดูด ซึ ม น า้ พอเหมาะ ใช้ ท าขนมได้
หลากหลายชนิด เช่น บะหมี่ ปาท่องโก๋ โดนัท โรตี เค้ ก คุ้กกี ้ ขนมเปี๊ ยะ ขนมไข่ ขนมสาลี่ แพนเค้ ก วาฟเฟิ ล
ซาลาเปา และขนมทอดต่าง ๆ
3.1.6 แป้งอาหารสัตว์
บริ ษัทฯ ผลิตและจาหน่ายแป้งสาลีสาหรับใช้ ผสมอาหารสัตว์ภายใต้ ตราสินค้ ากุลาแดง เช่น อาหารกุ้ง
อาหารปลา อาหารสุนขั เป็ นต้ น ซึง่ มีปริ มาณโปรตีนในสัดส่วนร้ อยละ 13
3.1.7 อื่นๆ
บริ ษัทฯ ผลิตและจาหน่ายแป้งสาลีที่มีคณ
ุ สมบัติสาหรับนาไปทาอาหารต่างๆ ได้ อีกมากมาย คือ
1) แป้งสาลีสาหรั บทาซาลาเปา ภายใต้ ตราสินค้ าต้ าหลงเปา ซึ่ง มีปริ มาณโปรตีนต่าอยู่ที่ร้อยละ
7 - 9 เนื ้อแป้ง มีสีขาวละเอียด เบา ปริ มาณเถ้ าต่า มีความเหนียวน้ อย เหมาะสาหรับ นาไปทา
ซาลาเปา เค้ ก คุ้กกี ้ ปุยฝ้ าย ขนมสาลี่ เอแคลร์ โมจิ แยมโรล ขนมไข่
2) แป้งสาลีสาหรับทาปาท่องโก๋ ภายใต้ ตราสินค้ าคู่โก๋ โดยมีปริ มาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 11 -13
ดูดซึมน ้าดีมาก มีความเหนียวพอเหมาะ ซึ่งจะทาให้ ได้ ปาท่องโก๋ที่ฟูตวั ดี กรอบ ได้ ปริ มาณมาก
ไม่อมน ้ามัน
3) แป้งสาลีสาหรับทาเค้ ก ภายใต้ ตราสินค้ า หัวใจ เช่น บัตเตอร์ เค้ ก (สปั นจ์)เค้ ก ชิฟฟ่ อนเค้ ก เป็ นต้ น
โดยแป้งสาลีดงั กล่าวจะมีปริ มาณโปรตีนอยู่ที่ร้อยละ 7-9 เนื ้อแป้งมีสีขาวละเอียด มีคุณสมบัติ
ดูดน ้า น ้าตาล ไขมันได้ มาก และช่วยให้ การผสมส่วนต่างๆ เข้ ากันได้ ดี ทาให้ ได้ เนื ้อเค้ กละเอียดมี
ความนุม่ นวล
4) แป้งขนมปั งโฮลวีท ภายใต้ ตราสินค้ า ปั งทอง แป้งสำเร็ จรู ปสำหรับทำขนมปั งโฮลวีท มีปริ มำณ
โฮลวีทสูงถึงร้ อยละ 50 สำมำรถนำไปผลิตขนมปั งได้ ง่ำยและได้ เนื ้อขนมปั งเหนียวนุม่ อุดมไปด้ วย
ใยอำหำร วิตำมิน แร่ธำตุ และสำรต้ ำนอนุมลู อิสระสำหรับผู้ที่รักสุขภำพ
ปั จ จุบัน ปั จ จัย ที่ สาคัญ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ผลิต และจ าหน่า ยแป้ งสาลีม าจากการถูก ควบคุม ของ
หน่วยงานราชการ 2 หน่วยงาน ได้ แก่ 1) กรมการค้ าภายใน และ 2) กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการค้ าภายใน
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ได้ ก าหนดให้ แป้ งสาลี เ ป็ นสิ น ค้ า ควบคุ ม ราคาจ าหน่ า ย และให้ ผู้ป ระกอบการต้ อ งปฏิ บัติ ต ามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้ วยราคาสินค้ าและบริ การ เรื่ อง การแจ้ งต้ นทุน ราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับแป้งสาลี
เพื่อที่หน่วยงานราชการจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคา ให้ ราคาเป็ นธรรม และป้องกันการฉวย
โอกาสเอารัดเอาเปรี ยบผู้บริ โภค ด้ วยเหตุนี ้ จึงทาให้ ผ้ ปู ระกอบการไม่สามารถขึ ้นราคาขายให้ สงู กว่าราคาที่
ผู้ประกอบการแจ้ งได้ ดังนันหากราคาข้
้
าวสาลีในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ ้นจนทาให้ ราคาขายสินค้ าสูงกว่าราคาขาย
ที่ได้ แจ้ งไว้ โรงงานผลิตแป้งสาลีไม่สามารถผลักภาระต้ นทุนให้ แก่ลกู ค้ าได้ ทงหมดเนื
ั้
่องจากมีข้อจากัดในการ
ปรับขึ ้นราคา ซึง่ โรงงานจะต้ องได้ รับอนุญาตจากกรมการค้ าภายในก่อนจึงจะปรับขึ ้นราคาได้ รวมถึงเรื่ องความ
ปลอดภัยต่อผู้บริ โภคเนื่องจากแป้งสาลีเป็ นวัตถุดิบหลักในการนาไปผลิตสินค้ ามากมายที่เราบริ โภคในแต่ละวัน
ดังนัน้ กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทที่สาคัญในการดาเนินการให้ โรงงานสามารถผลิตสินค้ าที่ปลอดภัยตรงตาม
สุขลักษณะทุกอย่าง
3.2 การตลาด ภาวะการแข่ งขัน และแนวโน้ มอุตสาหกรรม
3.2.1 ลักษณะการตลาด
เนื่องจากสินค้ าของบริ ษัทฯ เป็ นสินค้ าแปรรู ปนาไปผลิตสินค้ าให้ แก่ผ้ บู ริ โภค บริ ษัทฯ จะเน้ นการผลิต
และจาหน่ายสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ โดยใช้ เครื่ องจักรอุปกรณ์แปรรู ปแป้งที่ทนั สมัย เพื่อให้ สามารถควบคุมการผลิต
สูตรแป้งอย่างแม่นยา สะอาด และถูกสุขลักษณะ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญกับการผลิตสินค้ าให้ มี
ความหลากหลายเพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ า โดยผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะของบริ ษัทฯ รวมถึง
การให้ บริ การผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะที่ลกู ค้ าต้ องการ (Tailor-Made Flour) และมีการคิดค้ นแป้งสาลีสตู ร
ใหม่ (Novel Products) เพื่อสนองตอบความต้ องการที่หลากหลายของลูกค้ า นอกจากการพัฒนาคุณภาพของ
สินค้ าซึง่ เป็ นกลยุทธ์การตลาดที่สาคัญของบริ ษัทฯ แล้ ว บริ ษัทฯ ได้ มีการศึกษาการเคลื่อนไหวของตลาด ทาการ
วิเคราะห์คแู่ ข่งขัน และคอยติดตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนามากาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
ที่เหมาะสม
- กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ถึงแม้ ว่าบริ ษัทฯ จะเพิ่งเริ่ มดาเนินธุรกิจโรงงานผลิตแป้งสาลีเมื่อกลางปี 2550 แต่หากพิจารณาจาก
ปริ มาณการขายสินค้ า แล้ วพบว่าบริ ษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลยุทธ์ การแข่งขันในทางการตลาดมี
ความสาคัญมากที่ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายได้ มุง่ เน้ นการส่งมอบสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ การให้ การบริ การ
ทีเ่ น้ นการเอาใจใส่ความต้ องการของลูกค้ า ดังนันในด้
้ านการตลาดบริ ษัทฯ จึงมีกลยุทธ์ การแข่งขันโดยแบ่งออก
ได้ ดงั นี ้
1) กลยุทธ์ ด้านคุณภาพ บริ ษั ทฯ เลือกใช้ อุปกรณ์ เครื่ องจักรที่ทันสมัยใช้ ระบบแปรรู ปแป้งสาลี
อัตโนมัติซงึ่ มีความสามารถพิเศษในการควบคุมคุณภาพของแป้งสาลีสตู รต่าง ๆ ได้ อย่างแม่นยา
สะอาดและถูก สุข ลัก ษณะ รวมถึ ง การมี ฝ่ายประกัน คุณ ภาพที่ ดูแ ลคุณ ภาพการผลิ ต ตัง้ แต่
กระบวนการรับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่า งกระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายก่อนการ
ส่งมอบเพื่อให้ การตรวจสอบเป็ นไปตามระบบ GMP, HACCP, ISO 22000 และ HALAL โดยใน
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กระบวนการรับวัตถุดิบฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพจะสุม่ เก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุก ๆ 2 ชัว่ โมงสาหรับ
กรณีที่ซื ้อแบบเทกอง และเก็บตัวอย่างจากรถทุกคันกรณีซื ้อเป็ น Container เพื่อนามาวิเคราะห์คา่
ความชื ้น โปรตีน และเถ้ า สาหรับผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตจะมีการสุม่ เก็บตัวอย่างเพื่อ
วิเคราะห์ค่าอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ แก่ กลูเตน ตรวจดูสีแป้ง วิเคราะห์เชือ้ จุลินทรี ย์ และทา Baking
test (นาแป้งมาทาเป็ นผลิตภัณฑ์ตามที่ลกู ค้ าจะนาไปใช้ ) รวมถึงการดูแลแป้งที่ผลิตเรี ยบร้ อยให้
เก็บในสถานที่ที่ปลอดภัยต่อสภาวะอากาศ สัตว์แมลง เช่น มอด เป็ นต้ น
2) กลยุทธ์ ด้านบริ การ พนักงานขายจะเน้ นการเอาใจใส่ความต้ องการของลูกค้ าเป็ นสาคัญ และมี
การสอบถามลูกค้ าเพื่อประเมินคุณภาพสินค้ าว่าตรงตามความต้ อ งการของลูกค้ าหรื อไม่ รวมถึง
มีแผนกวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทาการวิเคราะห์วิจยั หาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ ลกู ค้ ามีสินค้ า
ให้ เลือกที่หลากหลายมากขึ ้น นอกจากนี ้ บริ ษัท ฯ ให้ ความสาคัญกับการให้ บริ การหลังการขาย
หลังจากส่งมอบสินค้ าให้ ลกู ค้ าแล้ วหากสินค้ ามีปัญหาบริ ษัท ฯ จะรี บส่งฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพ
เพื่อตรวจหาสาเหตุให้ กบั ลูกค้ าและจะรี บดาเนินจัดส่งสินค้ าใหม่ให้ ลกู ค้ าไม่เกิน 7 วัน
3) กลยุทธ์ ด้านราคา ในช่วงเริ่ มเปิ ดดาเนินธุรกิจการใช้ กลยุทธ์ ด้านราคาถือเป็ นกลยุทธ์ ที่สาคัญ
เนื่องจากบริ ษัทฯ เพิ่งเริ่ มดาเนินธุรกิจไม่นาน ต้ องสร้ างฐานลูก ค้ าให้ เข้ มแข็งเพื่อจะเพิ่มยอดขาย
ในอนาคตต่อไป ด้ วยเหตุ นี ้ บริ ษัท ฯ จึงจาเป็ นต้ องจาหน่ายสินค้ าในราคาที่จูงใจต่อลูกค้ าใน
ช่วงแรก และปั จจุบนั ได้ ปรับราคาเพื่อให้ มีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้ าที่ลกู ค้ าได้ รับ
- ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
เนื่องจากแป้งสาลีเป็ นวัตถุดิบหลักที่จาเป็ นต้ องใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารหลายประเภท
ซึง่ ลูกค้ าแต่ละประเภทจะนิยมซื ้อแป้งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนแตกต่างกันขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์ในการใช้ ดังนัน้
บริ ษัทฯ จะผลิตแป้งสาลีตามสูตรเฉพาะของบริ ษัทฯ และผลิตตามสูตรเฉพาะตามที่ลกู ค้ าต้ องการ (Tailor-Made
Flour) เพื่อสามารถรองรับตามความต้ องการของลูกค้ าที่หลากหลายได้ โดยกลุม่ ลูกค้ าที่ซื ้อแป้งสาลีโปรตีนสูง
คิด เป็ นสัด ส่ว นรายได้ ป ระมาณร้ อยละ 75 ของรายได้ ร วม ได้ แ ก่ ผู้ป ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
บะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ป ผลิตบะหมี่สด ผลิตขนมปั ง และผลิตอาหารสัตว์ ส่วนแป้งสาลีโปรตีนต่า คิดเป็ นสัดส่วน
รายได้ ร้อยละ 25 จะเป็ นผู้ประกอบกิจการรายย่อย ได้ แก่ ร้ านเบเกอรี่ ร้ านขนมคุกกี ้ ขนมขบเคี ้ยว ขนมอบนานา
ชนิด ซาลาเปาและปาท่องโก๋
ลักษณะลูกค้ าของบริ ษัทฯ จะสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ 1) กลุม่ ลูกค้ า ทีส่ งั่ ซื ้อสินค้ าเป็ นครัง้
โดยไม่มีการผูกสัญญาระยะยาว ซึง่ กลุม่ ลูกค้ าลักษณะนีบ้ ริ ษัทฯจะทาการส่งใบเสนอราคาล่าสุดไปให้ ตามสินค้ า
ที่ลกู ค้ าแต่ละรายต้ องการสัง่ ซื ้อ 2) กลุม่ ลูกค้ าที่มีการผูกสัญญาเป็ นรายไตรมาส โดยกลุม่ ลูกค้ าประเภทนี ้ บริ ษัท
ฯจะมีการส่งใบเสนอราคาไปเช่นกันแต่จะระบุให้ ชดั เจนว่าราคาที่นาเสนอเป็ นราคาที่ครอบคลุมช่วงระยะเวลาใด
และในแต่ละเดือนจะมีปริ มาณการจัดส่งมากน้ อยเพียงใด และรวมของทังสั
้ ญญาจะมีปริ มาณเท่าใด โดยจะมี
การปรับปรุ งข้ อมูลให้ เป็ นข้ อมูลล่าสุดให้ กบั ลูกค้ าไตรมาสละ 1 ครัง้ และ 3) กลุม่ ลูกค้ าที่มีการผูกสัญญาระยะ
ยาว โดยกลุ่ม ลูก ค้ า ประเภทนี ้ บริ ษั ท ฯจะมี ก ารส่ง ใบเสนอราคาโดยชัด เจนว่า ราคาที่ น าเสนอเป็ นราคาที่
ครอบคลุมช่วงระยะเวลาใด และในแต่ละเดือนจะมีปริ มาณการจัดส่งมากน้ อยเพียงใด และรวมของทังสั
้ ญญาจะ
มีปริ มาณเท่าใดด้ วยเช่นกัน โดยแต่เดิมเคยมีการผูกสัญญายาวถึง 6 เดือน แต่การผูกสัญญาระยะยาวทาให้
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บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการคลังสินค้ าที่สงู ขึ ้นมาก รวมไปถึงภาระดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงินที่สงู
ต่อมาบริ ษัทฯ จึงปรับลดลงมาอยู่ที่ 4 เดือน ซึ่งสอดคล้ องกับ นโยบายคงคลังวัตถุดิบของบริ ษัทฯ โดยที่ผ่านมา
บริ ษัทฯมีสดั ส่วนยอดขายของลูกค้ าแต่ละประเภทอยูท่ ี่ประมาณร้ อยละ 78 ร้ อยละ 5 และร้ อยละ 17 ตามลาดับ
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัท แบ่งได้ 3 ประเภท ได้ แก่ 1) โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้ แก่
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตบะหมี่สาเร็ จรูป ผลิตบะหมี่สด ผลิตขนมปั ง และผลิตอาหารสัตว์ 2) ผู้ขายส่งหรื อยี่ปั๊ว
รายใหญ่ และ 3) ผู้ใช้ แป้งสาลีขนาดกลางและย่อม (SME) บริ ษัทฯ มีการให้ เครดิ ตในการชาระค่าสินค้ า
ประมาณ 15 – 60 วัน ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ลูกค้ าแต่ละประเภท โดยในปี 2554 บริ ษัทฯ มีสดั ส่วนการจาหน่ายของแต่ละ
กลุม่ ลูกค้ าอยู่ที่ร้อยละ 75.3 ร้ อยละ 24.6 และร้ อยละ 0.1 ตามลาดับ โดยพื ้นที่กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทฯ โดยส่วน
ใหญ่จะอยูบ่ ริ เวณกรุงเทพมหานคร และเขตปริ มณฑล รวมไปถึงแถบภาคตะวันออก
- นโยบายการกาหนดราคา
แป้งสาลีที่บริ ษัทฯ จาหน่ายมีหลายประเภทโดยแยกเป็ นแป้งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนสูงและโปรตีนต่า
และในแป้งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนสูงสามารถแบ่งได้ หลายชนิด ได้ แก่ แป้งบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ป แป้งบะหมี่สด แป้ง
ขนมปั ง และแป้งอาหารสัตว์ ส่วนแป้งสาลีที่มีปริ มาณโปรตีนต่าเป็ นแป้งสาลีจาพวกแป้งเอนกประสงค์ บิสกิต
เค้ ก ซาลาเปา และปาท่องโก๋ จากคุณสมบัติที่แตกต่างกันจึงมีผลต่อต้ นทุนการผลิตของแป้งสาลีทาให้ ราคาขาย
สิน ค้ า แต่ ละประเภทแตกต่ า งกัน รวมถึ ง บริ ษั ท ฯ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง กลุ่ม ลูก ค้ า ที่ ซื อ้ สิ น ค้ า จากบริ ษั ท ฯ ว่ า เป็ น
อุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่หรื อเป็ นอุตสาหกรรมโรงงานขนาดกลางและเล็ก บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายในการ
กาหนดราคาแป้งในลักษณะต้ นทุนในการผลิตบวกด้ วยอัตรากาไรตามที่คณะกรรมการบริ หารได้ กาหนดไว้ โดย
จะพิจารณาราคาขายสินค้ าของผู้ประกอบการรายอื่นประกอบด้ วย ซึ่งในการตังราคาขายดั
้
งกล่าวต้ องไม่เกิน
ราคาขายที่บริ ษัทฯ แจ้ งกับกรมการค้ าภายในไว้
- การจาหน่ ายและช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ลักษณะการขายของบริ ษัทฯ จะเน้ นการขายตรงให้ แก่ลกู ค้ า โดยลูกค้ าจะสัง่ สินค้ าเป็ นล็อตโดยมีการ
กาหนดราคาล่วงหน้ าเป็ นระยะสัน้ ๆ และบริ ษัทฯ จะทยอยจัดส่งให้ ลกู ค้ าตามที่ลกู ค้ าต้ องการตามราคาที่ตกลง
ไว้ โดยการชาระเงินมีทงแบบการให้
ั้
เครดิตทางการค้ า และแบบเงินสด ในการขายตรงดังกล่าวบริ ษัทฯ มีทีมงาน
ขายของบริ ษัทเอง โดยจะเน้ นกรุ งเทพและปริ มณฑลเป็ นหลัก ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีทีมงานขายจานวน 4 คน ดูแล
ลูกค้ ากว่า 250 ราย ซึ่งพนักงานขายมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและชานาญในด้ านการขาย โดยทาหน้ าที่
ติดต่อและประสานงานในการขายกับกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุม่ ผู้ค้าส่งหรื อยี่ปั๊วจะเป็ นช่องทางในการ
จัดจาหน่ายสินค้ าเพื่อให้ สนิ ค้ ากระจายถึงผู้บริ โภคอย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ภาวะอุตสาหกรรม
- ภาวะอุตสาหกรรมผลิตข้ าวสาลีและแป้งสาลีในตลาดโลก
ข้ าวสาลีเป็ นธัญพืช ชนิดหนึ่งที่มีความสาคัญโดยประชากรส่วนใหญ่ในหลาย ๆ ทวีปทัว่ โลก อาทิเช่น
ทวีปยุโรป ทวีปอเมริ กาเหนือและใต้ ทวีปออสเตรเลีย และประชากรในภูมิภาคเอเชียอีกเป็ นส่วนใหญ่ จะนิยม
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บริ โภคมากกว่าอาหารชนิดอื่น และด้ วยความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจึงส่งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคของ
ผู้คนเป็ นจานวนมาก โดยหันมาบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากแป้งสาลีมากยิ่งขึ ้น รวมถึงมีการนาแป้งสาลีไปใช้
เป็ นอาหารสัตว์ด้วย แหล่งเพาะปลูกข้ าวสาลีที่สาคัญ ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา แคนาดา ออสเตรเลีย กลุม่ ประเทศอียู
และจีน จากข้ อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agricultural Organization of
the United Nations หรื อ “FOA”) ประจาเดือนพฤศจิกายน พฤษภาคม 2554 2555 ผลผลิตข้ าวสาลีรวมทังโลก
้
ในปี 25522553/2553 2554 เท่ากับ 684.7655.6 ล้ านตัน และได้ ปรับลดลงเพิ่มขึ ้นเป็ นเหลือ 6700.051.8 ล้ าน
ตันในปี 25532554/2554 2555 ลดลงเพิ่มขึ ้นเทียบเท่ากับร้ อยละ 4.8 6.8 โดยส่วนใหญ่จะเพิ่มมาจากประเทศ
ในกลุม่ CIS ได้ แก่ คาซัคสถาน รัสเซีย และยูเครน โดยคาดว่าประเทศเหล่านี ้จะมีผลผลิตเพิ่มขึ ้นมากหลังจากที่ปี
2553 ประสบสภาวะแห้ งแล้ งและมีแนวโน้ มทาให้ ราคาข้ าวสาลีปรับตัวลดลงต่อไปเนื่องจากสหรัฐอเมริ กามี
สภาพอากาศหนาวเย็นมากทาให้ ผลผลิตข้ าวสาลีออกมาช้ ากว่าปกติ ในขณะที่ ออสเตรเลียและแคนาดาเกิด
ภาวะฝนตกหนักจนเกิดอุทกภัยครัง้ ใหญ่ และยังเกิดภัยแล้ งในสาธารณรัฐประชาชนจีนและแถบยุโรปตะวันออก
เฉียงใต้ จึงทาให้ ผลผลิตข้ าวสาลีลดลง ผลจากผลผลิตข้ าวสาลีที่ลดลงทาให้ ราคาข้ าวสาลีปรับเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ FOA
ได้ คาดการณ์วา่ ปี 25542555/2555 2556 ผลผลิตข้ าวสาลีจะเพิ่มขึ ้นลดลงเหลือเป็ น 691675.1.0 ล้ านตัน คิด
เป็ นอัตราเพิ่มขึน้ ลดลงร้ อยละ 6.0 3.6 โดย FAO คาดการณ์ ว่า ผลผลิตข้ าวสาลี จะลดลงฟื ้น ตัวขึน้ จากปี
25532554/2554 2555 เนื่องมาจากสภาวะอากาศหนาวเย็นในพื ้นเพาะปลูกหลายพื ้นที่ในแถบยุโรป โดยเฉพาะ
ฝั่ งตะวันออกซึง่ มีภมู ิอากาศย่าแย่กว่าที่คาดการณ์เอาไว้ ประกอบกับประเทศโมรอกโคในแถบทวีปแอฟริ กาเหนือ
ยังประสบปั ญหาความแห้ งแล้ ง อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ในแถบทวีปเอเซียตอนกลางยัง คาดการณ์ว่าจะได้ รับ
ผลกระทบจากสภาพอากาศแห้ งแล้ งอย่างต่อเนื่องมาถึงฤดูเก็บเกี่ยวโดยส่วนใหญ่จะเพิ่มมาจากประเทศในกลุม่
CIS ได้ แก่ คาซัคสถาน รัสเซีย และยูเครน โดยคาดว่าประเทศเหล่านี ้จะมีผลผลิตเพิ่มขึ ้นมากหลังจากที่ปี 2553
ประสบสภาวะแห้ งแล้ ง และมีแนวโน้ มทาให้ ราคาข้ าวสาลีปรับตัวลดลงต่อไป อย่างไรก็ ตามประเทศที่เป็ นผู้
ส่ง ออกข้ า วสาลี ม ากที่ สุด ในโลกยัง คงได้ แ ก่ เ ป็ นสหรั ฐ อเมริ ก า สหภาพยุโ รป ออสเตรเลี ย และแคนาดา
คาซัคสถาน สหพันธรัฐรัสเซีย และยูเครน
ตารางแสดงรายชื่อประเทศผู้ผลิตและผลผลิตข้ าวสาลีในฤดูผลิตปี 25543/25554 และ 25554/25565

ชื่อประเทศ

ผลผลิต
ผลผลิต
ปี 25543/2554
ปี
2555
25542555/25552556
(ค่ าประเมิน)
(ประมาณการ)

ผลต่ าง

ล้านตัน

ร้อยละ

สหภาพยุโรป

137.9136.9

135.0138.6

-2.11.2

จีน (Mainland)

117.9115.2

115.5116.8

-2.01.4

อินเดีย

86.980.8

88.384.3

1.64.3

สหรัฐอเมริ กา

54.460.1

59.054.7

8.5-9.1

รัสเซีย

56.241.5

56.857.0

1.137.3
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ผลผลิต
ผลผลิต
ปี 25543/2554
ปี
2555
25542555/25552556
(ค่ าประเมิน)
(ประมาณการ)

ผลต่ าง

ออสเตรเลีย

29.526.3

26.026.2

-11.9-0.4

แคนาดา

25.323.2

26.124.2

3.24.3

ปากีสถาน

24.323.3

24.024.2

-1.23.9

ตุรกี

21.819.7

19.421.8

-11.010.7

ยูเครน

22.317.0

14.022.5

-37.232.4

22.79.6

14.522.2

-36.1131.3

อิหร่าน

14.013.5

13.513.5

-3.60.0

อาร์ เจนตินา่

13.414.7

13.013.0

-3.0-11.6

อียิปต์

8.47.2

8.58.4

1.216.7

อุซเบกิสถาน

6.46.7

6.56.3

1.6-6.0

58.656.1

55.057.4

-6.12.2

700.0651.8

675.1691.0

-3.66.0

คาซัคสถาน

อื่น ๆ
ผลผลิตรวมของทัง้ โลก

ที่มา : Food Outlook November May 2554 2555 ของ FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations
หรื อคณะกรรมการพืชเศรษฐกิจเกษตรองค์การอาหารและเกษตร)

ข้ าวสาลีเป็ นสินค้ าโภคภัณฑ์ที่มีการกาหนดราคาซื ้อขายในตลาดล่วงหน้ าในสหรัฐอเมริ กา ที่ผ่านมา
ตลาดข้ าวสาลีมีความผันผวนค่อนข้ างน้ อยโดยระดับราคาอ้ างอิงข้ าว Hard Red Winter (“HRW”) สูงสุดไม่เกิน
220 เหรี ยญสหรัฐต่อตัน ยกเว้ นในช่วงปี 2550/51 ที่ราคาข้ าวสาลีพงุ่ สูงขึ ้นเป็ นประวัติการณ์ ซงึ่ เพิ่มสูงขึ ้นถึง 450
เหรี ยญสหรัฐต่อตัน โดยสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศที่มีผลทาให้ พื ้นที่เพาะปลูกใน
หลายภูมิภาคของโลกประสบภัยแล้ งรวมถึงประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ได้ แก่ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริ กา ยูเครน และ
สหภาพยุโรป และประกอบกับเกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นที่ได้ รับความนิยมและมีผลกาไรสูงกว่า โดยเฉพาะพืช
ในกลุม่ พลังงานทดแทน เช่น ถัว่ เหลือง ข้ าวโพด จึงทาให้ ปริ มาณข้ าวสาลีเข้ าสูต่ ลาดน้ อยลง ส่งผลให้ สต็อคขาด
แคลน ไม่สอดคล้ องกับความต้ องการบริ โภค อย่างไรก็ตามหลังจากปี 2550/2551 ราคาข้ าวสาลีได้ ปรับลดลงมา
จนเหลือ 150 เหรี ยญสหรัฐต่อตันช่วงไตรมาส 2 ของปี 2553 ก่อนที่จะปรับเพิ่มขึ ้นไปเป็ น 360 เหรี ยญสหรัฐต่อ
ตัน ในช่วงไตรมาสสุดท้ ายของปี เดียวกัน ซึ่งเป็ นผลมาจากปริ มาณข้ าวสาลีที่ ลดลงตามที่กล่าวไว้ แล้ ว ปั จจุบนั
ราคาข้ าวสาลี ณ สิ ้นเดือนกุมภาพันธ์ กรกกฎาคม 2555 ทรงตัวปรับตัวสูงขึ ้นอยู่ที่ประมาณ 270 346 เหรี ยญ
สหรัฐต่อตัน
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กราฟแสดงราคาข้ าวสาลีประเภท Hard Red Winter, US ในช่วงมีนาคม กรกฎาคม 2545 –
กุมภาพันธ์ กรกฎาคม 2555

ทีม่ า : USDA Market News; http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=wheat&months=120
ข้ อมูล ณ วันที่ 142 เมษายน สิงหาคม 2555
หน่วย : เหรี ยญสหรัฐต่อเมตริ กตัน

อย่างไรก็ตามภาวะอุตสาหกรรมข้ าวสาลีโลก ณ ปั จจุบนั หลังจากที่ปี 2554/2555 อัตราการบริ โภคข้ าว
สาลีปรับตัวสูงขึ ้นมาก เนื่องมาจากภาคอาหารสัตว์ที่มีการใช้ ข้าวสาลีเพิ่มขึ ้นเป็ นพิเศษ ประสบกับสภาวะอากาศ
ที่เปลีย่ นแปลงและปั ญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่าจากสหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรป FOA ได้ คาดการณ์ไว้ ว่าใน
แต่ละปี จะมีความต้ องการบริ โภคข้ าวสาลีเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง โดยในปี 25554/565 ปริ มาณการใช้ ข้าวสาลีรวม
ทังหมดจะสู
้
งถึงอยูท่ ี่ 682 686 ล้ านตัน เพิ่มขึ ้นลดลงจากปี 25532554/2554 2555 ร้ อยละ 2.20.6 ซึ่งแต่ยงั ถือ
ว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยปริ มาณการใช้ ข้าวในรอบ 10 ปี โดยที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.5 ถึงร้ อยละ 1.8 และใน
ส่วนของภาคการบริ โภค FOA คาดการณ์วา่ ในปี 25542555/2555 2556 จะมีปริ มาณการบริ โภคข้ าวสาลีสงู ถึง
474 475 ล้ านตัน เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 1 0.4 เมื่อเทียบกับปี 25532554/2554 2555 สาหรับภาคอาหารสัตว์
คาดการณ์วา่ จะมีปริ มาณการใช้ ข้าวสาลีประมาณสูงถึง 131 134 ล้ านตัน ในปี 25542555/2555 2556 เพิ่มขึ ้น
ลดลงจากปี 25532554/2554 2555 ที่ร้อยละ 5.63.7 โดยสาเหตุหลักที่ทาให้ ภาคอาหารสัตว์มีอตั ราเติบโตขึ ้น
ลดลงเนื่องจากราคาข้ าวสาลีและราคาข้ าวโพดมีการแข่งขันกันสูง รวมถึงอุปทานของข้ าวโพดฟื ้นตัว ทาให้
ปริ มาณการใช้ ข้าวสาลีในภาคอาหารสัตว์ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่สภาวะปกติ ปริ มาณข้ าวสาลีที่เข้ ามาในตลาด
เพิ่มขึ ้นในขณะที่ปริ มาณข้ าวโพดซึง่ เดิมผู้เลี ้ยงสัตว์นิยมใช้ มีปริ มาณจากัดและมีราคาสูงขึ ้น
- ภาวะอุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีในประเทศไทย
ปั จจุบนั คนไทยมีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีเป็ นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็ นขนมปั ง บะหมี่กึ่ง
สาเร็ จรู ป ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ ต่าง ๆ อาทิเช่น เค้ ก คุ้กกี ้ บิสกิ ต ทาให้ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ จากแป้งสาลีใน
ประเทศไทยมีแนวโน้ มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตังแต่
้ ช่วงหลังปี 2542 มีอตั ราการขยายตัวของตลาดเฉลี่ย
ประมาณร้ อยละ 10 – 15 ต่อปี ซึ่งปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีคือ การ
ขยายตัวของประชากร ค่านิยมการบริ โภคอาหารแบบตะวันตกมากขึน้ และภาวะเศรษฐกิ จ อย่างไรก็ ตาม
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ประเทศไทยยังนับว่าเป็ นประเทศที่มีอตั ราการบริ โภคแป้งสาลีอยู่ในเกณฑ์ที่ต่าในภูมิภาคเอเชีย โดยมีอตั ราการ
บริ โภคเฉลีย่ เพียงร้ อยละ 10 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เท่านัน้ ในขณะที่การบริ โภคของประชากรทังโลกเฉลี
้
่ย 68 67.5
กิโลกรัมต่อปี และแถบประเทศ LIFDC (Low Income Food Deficit Countries) ยังมีอตั ราการบริ โภคเฉลี่ยอยู่ที่
61 50.4 กิโลกรัมต่อปี (ข้ อมูลจาก Food Outlook December May 2552 2555 ของ FAO) นอกจากการนา
ผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลีมาบริ โภคแล้ วยังสามารถนาไปใช้ ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น ้าด้ วยเช่นกัน โดยข้ าวสาลี
และแป้งสาลีที่นาเข้ ามาราว 2 ใน 3 จะนามาผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการบริ โภค ส่วนที่เหลืออีก 1 ใน 3 จะใช้ ในการ
ผลิตอาหารสัตว์น ้า ได้ แก่ กุ้ง ปลา เป็ นต้ น
อุต สาหกรรมแป้ งสาลีใ นประเทศไทย โดยส่ว นใหญ่ จ ะมี แ นวโน้ ม เป็ นไปในทิศ ทางเดีย วกัน กับ
อุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสาเร็ จรูป และอุตสาหกรรมเบเกอรี่ ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมต่อเนื่องของอุตสาหกรรมผลิตแป้ง
สาลี จากข้ อมูลของบริ ษัท ศูนย์วิจยั กสิกรไทย ได้ ประเมินมูลค่าตลาดรวมของตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็ จรูปในปี 2553
อยูท่ ี่ 15,000 ล้ านบาทเติบโตจากปี ก่อนหน้ าร้ อยละ 5 - 6 และคาดการณ์วา่ ในปี 2554 ตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ป
จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงประมาณร้ อยละ 5 จากปี 2553 มีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 15,750
ล้ านบาท โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ทงั ้ 3 ราย ได้ หนั มาทาตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มเช่น บะหมี่ถ้วย
หรื อบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ปพรี เมี่ยมเพิ่มขึ ้นจากเดิมที่เน้ นการทาตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ปแบบซอง แต่เนื่องจากในปี
2554 เกิดอุทกภัยครัง้ ใหญ่ภายในประเทศทาให้ ความต้ องการซื ้อบะหมี่กึ่งสาเร็ จรูปแบบซองเพิ่มมากขึ ้นส่งผลให้
มูลค่าตลาดของบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ปปี 2554 ขยายตัวเติบโตขึ ้นถึงร้ อยละ 10 จากปี 2553 โดยมีมลู ค่าตลาดสูง
กว่า 16,000 ล้ านบาท สาหรับปี 2555 ผู้ประกอบการรายใหญ่คาดว่าตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ปมีแนวโน้ มเติบโต
ประมาณร้ อยละ 4 – 5 โตตามจีดีพีมีมลู ค่าตลาดรวมประมาณ 16,000 ถึง 17,000 ล้ านบาท และผู้ประกอบการ
รายใหญ่จะหันกลับมาให้ ความสาคัญในการทาตลาดบะหมี่กึ่งสาเร็ จรูปที่มีมลู ค่าเพิ่มต่อไป อย่างไรก็ตามปั จจัย
ค่าจ้ างแรงงานและราคาวัตถุดิบที่สงู ขึน้ อาจส่งผลกระทบต่อต้ นทุนการผลิตของผู้ประกอบการในปี 2555 นี ้
เช่นกัน สาหรับตลาดเบเกอรี่ ในปี 2554 มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 8,200 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยปี ละ
ประมาณร้ อยละ 5 สาเหตุที่ ต ลาดเบเกอรี่ มี ก ารเติ บ โตอย่า งต่อ เนื่ อ งทุก ปี เนื่ อ งจากพฤติ ก รรมผู้บ ริ โภคที่
เปลีย่ นแปลงไปในปั จจุบนั ที่นิยมบริ โภคขนมปั งและขนมอบมากขึ ้น ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจแฟรน์ไชส์
ทังจากผู
้
้ ประกอบการภายในประเทศและต่างประเทศ
วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้งสาลี คือ ข้ าวสาลี ซึ่งเป็ นธัญพืชที่เจริ ญเติบโตได้ ดีในสภาพแวดล้ อมที่มี
อากาศเย็นและไม่สามารถปลูกได้ ในประเทศ ประเทศไทยจึงจาเป็ นต้ องมีการนาเข้ าจากต่างประเทศ โดย
ประเทศไทยสามารถนาเข้ าได้ ทงในรู
ั ้ ปของข้ าวสาลีและแป้งสาลี โดยข้ าวสาลีและแป้งสาลีที่นาเข้ าจากแต่ละ
ประเทศจะมีคณ
ุ สมบัติที่แตกต่างกัน โดยปกติข้าวสาลีแบ่งได้ 2 จาพวก ได้ แก่ ข้ าวเมล็ดแข็ง (Hard Wheat)
และข้ าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) ซึ่งแป้งที่ได้ จากข้ าวเมล็ดแข็งจะมีโปรตีนสูงในขณะที่แป้งที่ได้ จากข้ าวเมล็ด
อ่อนจะมีโปรตีนต่า ดังนันผู
้ ้ ประกอบการต้ องทาการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของข้ าวสาลีก่อนว่ามีความเหมาะสมจะ
นามาแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทใดเพื่อง่ายต่อการสัง่ ซื ้อ ข้ าวสาลีที่ประเทศไทยสัง่ ซื ้อเป็ นประจา ได้ แก่

-

Hard Wheat จากสหรัฐอเมริ กา ได้ แก่ Dark Northern Spring (“DNS”) และ Hard Red Winter
(“HRW”)
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บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

Soft Wheat จากสหรัฐอเมริ กา ได้ แก่ Western White และจากออสเตรเลีย ได้ แก่ Australian
Standard White

ประเทศไทยมีการนาเข้ าข้ าวสาลีจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย เป็ นหลัก รองลงมาเป็ น
แคนาดา และมีบางส่วนนาเข้ าจากประเทศภายในทวีปเอเซียด้ วยเช่นกัน แต่เป็ นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับยอด
สัง่ ซื อ้ จากสหรั ฐ อเมริ ก าและออสเตรเลีย โดยราคาขายข้ า วสาลีถูก ก าหนดโดย Grain Exchange ใน
สหรั ฐอเมริ กา สถิติแหล่งและปริ มาณการนาเข้ าข้ าวสาลีของประเทศไทยในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาตัง้ แต่ปี 2550
จนถึงปี 2554 เป็ นดังนี ้
หน่วย : ตัน
ประเทศ

ปี 2550

ปี 2551

สหรัฐอเมริ กา

432,647

346,348

497,180

529,520

422,904

ออสเตรเลีย

97,722

277,202

406,191

438,703

642,451

325,301

70,669

163,109

138,998

310,349

ยูเครน

-

-

7,132

62,837

-

จีน

-

1,991

-

6,360

6,360

อินเดีย

-

3

-

0.02

41,584

1,075

-

-

-

รัสเซีย

-

-

30

117,757

2,552

บราซิล

0.02

-

-

108,024

-

ฝรั่งเศส

-

46

-

66,020

-

ตุรกี

-

-

-

56,250

-

อังกฤษ

-

-

-

53,100

-

ไต้ หวัน

-

-

-

999.5

-

อื่น ๆ

0.2

14

0.02

0.01

4.9

รวม

856,745

696,273

1,074,642

1,579,102

1,426,204

แคนาดา

ปากีสถาน

ปี 2552

ปี 2553

-

ปี 2554

ที่มา : กรมศุลกากร

นอกจากการนาเข้ าในรูปข้ าวสาลีแล้ วประเทศไทยมีการนาเข้ าแป้งสาลีด้วยเช่นกันโดยแหล่งนาเข้ าแป้ง
สาลีที่สาคัญของไทยได้ แก่ จีน ญี่ปนุ่ สิงคโปร์ และฟิ ลปิ ปิ นส์ โดยสถิติการนาเข้ าสาหรับตลาดการนาเข้ าแป้งสาลี
ในประเทศไทยตังแต่
้ ปี 2550 จนถึงปี 2554 เป็ นดังนี ้
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หน่วย : ตัน
ประเทศ

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

จีน

93,263

38,117

21,764

35,367

32,006

สิงคโปร์

24,308

16,485

10,691

18,432

16,746

ญี่ปนุ่

16,806

10,207

14,567

18,991

15,375

ฟิ ลปิ ปิ นส์

13,057

15,925

11,002

11,002

15,919

ตุรกี

3,337

15,928

28,717

28,716

35,973

เวียดนาม

4,088

3,340

2,817

14,736

28,234

ออสเตรเลีย

3,493

10,246

4,387

4,341

6,421

ศรี ลงั กา

13,723

20,521

3,90

16,329

28,148

มาเลเซีย

3,293

2,932

3,447

2,562

1,906

อินโดนีเซีย

708

44

45

7,755

22

สโลเวเนีย

-

229

6,449

21,229

14,105

เบลเยี่ยม

213

1,122

478

515

547

เกาหลีใต้

744

642

1,869

2,097

1,913

1,702

5,782

2,916

6,028

14,636

178,734

141,520

113,052

173,107

211,952

อื่น ๆ
รวม
ที่มา : กรมศุลกากร

การนาเข้ าข้ าวสาลีของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะนาเข้ าข้ าวสาลีเพื่อนามาผลิตอาหาร โดยหลัก ๆ จะมา
จาก 3 ประเทศ ได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย และแคนาดา ดังนันเมื
้ ่อพิจารณาตัวเลขการนาเข้ าข้ าวสาลีจาก
3 ประเทศ และตัวเลขการนาเข้ าแป้งสาลีในช่วงปี 2552 – 2554 จะพบว่าอัตราการนาใช้ แป้งสาลีโดยรวมยังมี
การเติบโตขึ ้นอย่างต่อเนื่องโดยปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 38, ร้ อยละ 10 และร้ อยละ 24 ตามลาดับ โดยคานวณจาก
อัตราการแปรรูปจากข้ าวสาลี 1 ตันสามารถแปรเป็ นแป้งสาลีได้ 750 กิโลกรัม
ในส่วนของการอุดหนุนจากภาครัฐสาหรับอุ ตสาหกรรมข้ าวสาลีและแป้งสาลีจะเป็ นในลักษณะการ
ยกเว้ นการเรี ยกเก็บภาษี อากรขาเข้ าข้ าวสาลีและการลดพิกดั อัตราภาษี นาเข้ าแป้งสาลีในปี 2548 นอกจากนี ้จะ
เป็ นการคุ้มครองในส่วนของผู้บริ โภคมากกว่าไม่วา่ จะเป็ นการกาหนดให้ แป้งสาลีเป็ นสินค้ าควบคุมของกรมการ
ค้ าภายในหรื อการผลิตสินค้ าให้ มคี ณ
ุ ภาพตรงตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี ้ประเทศไทยยัง
ได้ มีการทาข้ อตกลงกับสมาชิกเขตการค้ าเสรี อาเซียน (AFTA) ซึง่ มีผลทาให้ ต้องมีการลดภาษี นาเข้ าของแป้งสาลี
เหลือร้ อยละ 0 โดยมีผลเริ่ มบังคับใช้ ตงั ้ แต่ปี 2553 เป็ นต้ นไป ทาให้ มีการแข่งขันด้ านราคาสูงขึน้ และส่งผล

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 26

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)

กระทบต่อผู้ประกอบการโรงงานแป้งสาลีที่ต้องพัฒนาคุ ณภาพสินค้ าและบริ การให้ เป็ นที่พอใจของลูกค้ าใน
ขณะที่ต้องรักษาระดับราคาที่เหมาะสมด้ วยเช่นกัน
 ภาวะการแข่ งขัน
อุตสาหกรรมผลิตแป้งสาลีในประเทศไทยเริ่ มดาเนินการมากว่า 40 ปี โดยเริ่ มแรกมีผ้ ผู ลิตรวม 4 ราย
ได้ แก่ บมจ. ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ (UFM) เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตังแต่
้ ปี 2521
และได้ ขอถอนหุ้นจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Delisting) แล้ วตังแต่
้ ปี 2553 บริ ษัท แหลมทองสหการ
จากัด บริ ษัท สยามฟลาวค้ าแป้ง จากัด บริ ษัท อุตสาหกรรมแป้งข้ าวสาลีไทย ต่อมาหลังจากปี พ.ศ. 2534 เป็ น
ต้ นมามีผ้ ูผลิตเพิ่มขึ ้นอีก 4 ราย ได้ แก่ บริ ษัท บางกอก ฟลาว มิลล์ จากัด บริ ษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง
จ ากัด บริ ษั ท เคอรี่ ฟลาวมิ ลล์ จ ากัด และบริ ษั ท เจริ ญ โภคภัณ ฑ์ อ าหารสัต ว์ จ ากัด (ผลิต เพื่ อ ใช้ เ ลีย้ งกุ้ ง
โดยเฉพาะ) โดยบริ ษัท ข้ า งต้ น 3 บริ ษั ท ผลิต แป้ งสาลีเพื่ อ การบริ โภคของมนุษ ย์ เป็ นการร่ ว มทุน กับบริ ษั ท
ต่างประเทศและได้ รับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิคการผลิต ซึ่งในการเข้ าสูอ่ ตุ สาหกรรมการผลิตแป้งสาลีใน
ประเทศไทยสาหรับนักลงทุนรายใหม่จึงอาจทาได้ ไม่งา่ ยนัก อย่างไรก็ตามในปั จจุบนั กลุม่ โรงงานผลิตแป้งสาลีใน
ประเทศไทยมีทงหมด
ั้
10 บริ ษัท (รวมบริ ษัทด้ วย) โดยแต่ละโรงงานมีกาลังการผลิตอยูร่ ะหว่าง 250 – 1,000 ตัน
ต่อวัน ตามรายละเอียดดังนี ้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ
ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
แหลมทองฟลาวมิลล์
สยามฟลาว
เคอร์ รี่ฟลาวมิลล์
ไทยฟลาวมิลล์
แปซิฟิกส์ฟลาวมิลล์
นิชชิน
บางกอกฟลาวมิลล์
คิงส์มิลลิง่
ที เอส ฟลาวมิลล์
รวม

กาลังการผลิต
(ตันข้ าว/วัน)
1,000
750
500
400
400
400
250
250
250
250
4,450

ที่มา : บริ ษัทฯ

สภาวะการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแล้ วพบว่าผู้ประกอบการผลิตแป้งสาลีในประเทศ
ส่วนใหญ่จะเน้ นการแข่งขันกันในแง่ของคุณภาพและการให้ บริ การ หากเป็ นผู้ประกอบการรายใหม่จะเน้ นการใช้
กลยุทธ์ ราคาเป็ นหลัก นอกจากการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมด้ วยกันแล้ วผู้ประกอบการยังต้ องมีการดาเนิน
ธุรกิจแข่งขันกับผู้ประกอบการที่นาเข้ าแป้งสาลีสาเร็ จรูปจากต่างประเทศด้ วยเนื่องจากก่อนปี 2548 ประเทศไทย
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มีการกาหนดพิกดั อัตราภาษี ขาเข้ าของแป้งสาลีในอัตราที่สงู ถึงร้ อยละ 40 จึงทาให้ อตุ สาหกรรมผลิตแป้งสาลี
ได้ รั บการคุ้ม ครอง แต่หลังจากที่ไทยต้ องปฏิบัติ ตามพันธะกรณี ข้อ ตกลงกับ สมาชิ กเขตการค้ าเสรี อาเซีย น
(AFTA) รวมทังการท
้
าสัญญา FTA กับบางประเทศ ได้ แก่ อินเดีย ออสเตรเลีย มีผลทาให้ เมื่อปี 2548 ไทยได้ ลด
อัตราภาษี ขาเข้ าเหลือเพียงร้ อยละ 5.0 และเมื่อต้ นปี 2553 อัตราภาษี ขาเข้ าแป้งสาลีจากกลุม่ ประเทศอาเซียนได้
ลดเหลือร้ อยละ 0 ทาให้ มีการนาเข้ าแป้งสาลีมากขึ ้นโดยปี 2552 ก่อนลดอัตราภาษี ประเทศไทยนาเข้ าแป้งสาลี
จานวน 113,052 ตัน ต่อมาปี 2553 ปรั บเพิ่มขึ ้นเป็ น 173,107 ตัน ปรับเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 53 และเพิ่มขึ ้นอีกในปี
2554 อีกประมาณร้ อยละ 22 โดยสามารถแยกเป็ นการนาเข้ าของแต่ละประเทศได้ ดงั นี ้
สถิติการนาเข้ าแป้งสาลีในช่ วงปี 2552 ถึงปี 2554
หน่วย : ตัน
ประเทศ

ปี 2553

ปี 2554

ตุรกี

28,716

35,973

จีน

35,367

32,006

เวียดนาม

14,736

28,234

ศรี ลงั กา

16,329

28,148

สิงคโปร์

18,432

16,746

ฟิ ลปิ ปิ นส์

11,002

15,919

ญี่ปนุ่

18,991

15,375

สโลเวเนีย

21,229

14,105

ออสเตรเลีย

4,341

6,421

มาเลเซีย

2,562

1,906

อินโดนีเซีย

7,755

22

เกาหลีใต้

2,097

1,913

อื่น ๆ

6,543

15,183

173,107

211,952

รวม
ที่มา : กรมศุลกากร

หากพิจารณาจากสถิติปริ มาณการนาเข้ าแป้งสาลีในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาที่ปรับเพิ่มขึ ้นแต่การนาเข้ าแป้ง
สาลีมีข้อด้ อยในแง่ของการควบคุมคุณภาพเนื่องจากต้ องใช้ ระยะเวลาในการขนส่ง ความเสีย่ งจากความชื ้น และ
มอด แมลงทาให้ คณ
ุ ภาพแป้งสาลีไม่เป็ นไปตามที่ลกู ค้ าต้ องการได้ สาหรับ บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบจากการ
นาเข้ าดังกล่าวไม่มากนักเนื่องจากเป็ นกลุม่ ลูกค้ าคนละกลุม่ กับของบริ ษัทฯ โดยส่วนใหญ่กลุม่ ผู้ประกอบการที่
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นาเข้ าแป้งสาลีเองจะไม่เน้ นการใช้ แป้งที่มีคุณภาพสาหรับการผลิต จึงไม่ใช่กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีแผนงานในการในการบริ หารจัดการในเรื่ องดังกล่าวดังนี ้
- การเน้ นคุณภาพของสินค้ า บริ ษัทฯ จะมุง่ เน้ นผลิตสินค้ าที่ไม่มีสงิ่ ปลอมปน ซึง่ อาจอันตรายต่อการ
บริ โภคได้ และให้ ความสาคัญต่อความต้ องการของลูกค้ า โดยบริ ษัทฯ จะผลิตสินค้ าตามสูตร
เฉพาะ (Tailor-Made Flour) เพื่อให้ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า และขยายกลุม่ ลูกค้ าให้ มี
ความหลากหลายมากขึ ้น
- การบริ การหลังการขาย เมื่อลูกค้ าซื ้อสินค้ าจากบริ ษัทฯ จะมีการตรวจสอบคุณภาพทุกครัง้ ก่อน
จัดส่ง และหากมีการร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของแป้งสาลี บริ ษัทฯ จะเร่ งดาเนินการแก้ ไขให้
ลูกค้ าอย่างรวดเร็ วไม่เกิน 7 วัน
- ปริ มาณการสัง่ ซือ้ ในการสัง่ ซือ้ แป้งสาลีจากต่างประเทศจะต้ องสัง่ ซื อ้ ในปริ มาณมาก ๆ และ
จาเป็ นต้ องใช้ เงินจานวนมากในการสัง่ ซื ้อ รวมถึงมีสถานที่เพียงพอในการรองรับปริ มาณแป้งสาลี
ที่สงั่ ซื ้อซึง่ จะเหมาะกับผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านัน้ หากเป็ นผู้ประกอบรายย่อยในประเทศจะมี
ข้ อจากัดในเรื่ องสถานที่จดั เก็บ เม็ดเงินที่ใช้ ในการจัดซื ้อ ดังนันการสั
้
ง่ ซื ้อกับบริ ษัทฯ ให้ ความ
ยืดหยุ่นกับลูกค้ าได้ มากกว่าทังในแง่
้
ปริ มาณและสถานที่จดั เก็บ ทาให้ ลกู ค้ าสามารถสัง่ ซื ้อได้ ใน
ปริ มาณที่ต้องการได้
3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
3.3.1 การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักในการผลิตแป้งสาลีคือ ข้ าวสาลี ซึ่งเป็ นวัตถุดิบที่จะต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศทังหมด
้
โดยแหล่งวัตถุดิบหลักของบริ ษัทมาจากประเทศสหรัฐอเมริ กาและออสเตรเลีย ซึ่งทังสองแหล่
้
งถือเป็ นแหล่ง
เพาะปลูกและส่งออกข้ าวสาลีที่ใหญ่ที่สดุ ของโลก บริ ษัทฯ มีการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริ กาเป็ นส่วนใหญ่
โดยซื ้อแบบเทกอง (Bulk) ซึง่ ระยะเวลาในการจัดซื ้อจะอยูใ่ นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตประมาณเดือนมีนาคมและ
เดือนกันยายนของทุกปี และจากออสเตรเลียเป็ นแบบตู้คอนเทนเนอร์ โดยจะจัดซื ้อเฉลีย่ ประมาณเดือนละ 3 – 4
ครัง้ ขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณความต้ องการในแต่ละช่วง ข้ าวสาลีที่บริ ษัทฯ ใช้ ในการผลิตมี 2 ประเภท ได้ แก่ ข้ าวเมล็ด
แข็ง (Hard Wheat) และ ข้ าวเมล็ดอ่อน (Soft Wheat) แป้งสาลีที่ทาจากข้ าวเมล็ดแข็งมักจะมีโปรตีนในสัดส่วนที่
สูงประมาณร้ อยละ 13 – 15 มีคณ
ุ สมบัติเนื ้อเหนียว มักจะนาไปใช้ ทาบะหมี่กึ่งสาเร็ จรู ป บะหมี่สด ขนมปั ง และ
อาหารสัตว์ แหล่งนาเข้ าคือสหรัฐอเมริ กา ในขณะที่แป้งสาลีที่ทาจากข้ าวเมล็ดอ่อนจะมีโปรตีนต่ากว่าร้ อยละ
10 – 11 จะมีความเหนียวน้ อย และมีลกั ษณะเนื ้อนุ่ม ส่วนใหญ่จะนาไปผลิตเค้ ก ซาลาเปา ปาท่องโก๋ และคุกกี ้
โดยมีแหล่งนาเข้ าจากออสเตรเลีย
สาหรับการบริ หารจัดการวัตถุดิบ บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเก็งกาไรจากวัตถุดิบ และไม่มีการบริ หาร
จัดการวัตถุดิบในลักษณะการเข้ าทาสัญญา futures เนื่องจากการตังราคาขายแป
้
้ งจะปรับขึ ้นลงตามราคาต้ นทุน
ข้ าว ซึ่งลูกค้ าเข้ าใจดีใน สาหรับขันตอนการจั
้
ดซื ้อข้ าวสาลีจากต่างประเทศจะเป็ นการซื ้อโดยผ่าน Trader ใน
ต่างประเทศ โดยใช้ ราคาอ้ างอิงจากราคาซื ้อขายสินค้ าล่วงหน้ าที่ Grain Exchange Market ที่สหรัฐอเมริ กา
ราคาที่บริ ษัทฯ ซื ้อส่วนใหญ่จะเป็ นแบบ C&F ซึ่งผู้ขายจะมีหน้ าที่จดั หาเรื อขนส่งจากต่างประเทศจนถึงประเทศ
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ไทย ส่วนบริ ษัทฯ จะรับผิดชอบค่าสินค้ าและค่าประกันภัย หากสินค้ าเกิดความเสียหายระหว่างทาง บริ ษัทฯ จะ
ได้ รับชดเชยจากการทาประกันภัยไว้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพของข้ าวสาลีเป็ นวัตถุดบิ หลักของบริ ษัท
ฯ โดยเมื่อนาเข้ า ข้ าวสาลีจากต่างประเทศแล้ วจะมีการทาการตรวจสอบคุณภาพของข้ าวสาลีโดยการสุม่ ตรวจ
จากฝ่ ายประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ของบริ ษัทฯ ทุกครัง้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าสินค้ าที่สงั่ ซื ้อมีคณ
ุ ภาพดีและ
เป็ นไปตามมาตรฐาน
ในการบริ หารจัดการวัตถุดิบเหล่านี ้ โดยธรรมเนียมปฏิบตั ิของธุรกิจโรงโม่แป้ง บริ ษัทฯ จะบริ หารคง
คลังไม่ให้ เกิน 4 - 6 เดือน เพราะถ้ าบริ ษัทฯเตรี ยมวัตถุเดิบไว้ นานกว่านัน้ บริ ษัทฯจะมีต้นทุนและข้ อเสียเปรี ยบ
อย่างมาก เช่น บริ ษัทฯ จะต้ องแบกรับภาระต้ นทุนทางการเงินที่นามาใช้ ในการจัดหาวัตถุดิบ นอกจากนี ้ราคา
ข้ าวสาลีในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยุ่ตลอดเวลา ถ้ าบริ ษัทฯจัดเตรี ยมวัตถุดิบไว้ มากเกินไป บริ ษัทฯ จะมี
ความเสี่ย งในกรณี ที่ร าคาปรั บตัวลดลง ทาให้ เสียเปรี ย บคู่แข่งได้ อย่างไรก็ ต ามในการจัด ซือ้ ข้ า วสาลีจาก
สหรัฐอเมริ กาจะต้ องซื ้อแบบเทกอง โดยขนส่งผ่านเรื อขนาดใหญ่ซงึ่ จาเป็ นจะต้ องสัง่ ซื ้อในประมาณมาก บริ ษัทฯ
จึงต้ องหาแนวทางในการบริ หารจัดการวัตถุดิบเหล่านี ้ไม่ให้ อยู่ในคงคลังนานเกินไป เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยง
ดัง ที่ได้ ก ล่า วมาแล้ ว ในบางช่ วงบริ ษั ทฯ จึ งมี ความจ าเป็ นจะต้ อ งขายวัตถุดิบ บางส่วนให้ กับกลุ่ม ลูก ค้ า ใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่มีความจาเป็ นต้ องซื ้อวัตถุดิบอยู่แล้ ว เพื่อเป็ นการบริ หารคงคลังไม่ให้ เกิน 4 - 6 เดือน
ตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ นอกจากนี ้ยังเป็ นการสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจ ในส่วนของโรงงานอาหารสัตว์ที่จาเป็ น
จะต้ องซื ้อข้ าวสาลีไปเลี ้ยงสัตว์เพิ่มเติม
3.3.2 กระบวนการผลิต
บริ ษัทฯ มีการวางแผนการผลิตให้ สอดคล้ องกับแผนการขายและมีการเปรี ยบเทียบการผลิตที่ผลิตได้
จริ งกับความต้ องการสินค้ าของฝ่ ายขายว่าเป็ นไปตามแผนงานที่ได้ กาหนดไว้ เพื่อให้ การควบคุมการผลิตเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงมีการจัดทาประมาณการวางแผนความต้ องการใช้ สินค้ า อาทิเช่น ข้ าวสาลี พัสดุ
สารเคมี เป็ นต้ น ไว้ ลว่ งหน้ าให้ สอดคล้ องกับแผนการผลิตและมาตรฐานที่กาหนด
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญกับกระบวนการผลิตเป็ นอย่างมากเนื่องจากสินค้ าของบริ ษัทฯ เป็ นสินค้ า
เพื่อการบริ โภค ต้ องยึดหลักความสะอาดเป็ นสาคัญ โดยในระหว่างการผลิตจะมีการสุม่ ตรวจสอบคุณภาพของ
สินค้ าจากฝ่ ายประกันคุณภาพ และมีการจัดตังหน่
้ วยงานตรวจสอบของฝ่ ายผลิตเองเพื่อตรวจสอบสินค้ าระหว่าง
ผลิตก่อนการบรรจุ รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ าทุกๆ 2 ชั่วโมงโดยฝ่ ายประกันคุณภาพ และหาก
พบว่าสินค้ าไม่ได้ มาตรฐานจะมีการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ เลือกใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยสาหรับการผลิตแป้งสาลีเป็ นเครื่ องจักรของยี่ห้อ
บูลเลอร์ (Buhler) จากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ และมีการจัดวางแผนการตรวจเช็คซ่อมบารุ งเครื่ องจักรอยู่เป็ น
ประจ า รวมถึ ง มี ก ารจั ด ท าขัน้ ตอนการผลิ ต ในแต่ ล ะส่ว นงานไว้ อย่ า งละเอี ย ดเพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามระบบ
GMP/HACCP โดยกระบวนการผลิตแป้งสาลีสามารถสรุปได้ ทงหมด
ั้
4 ขันตอนหลั
้
กๆ ดังนี ้
1) การย้ ายข้ าวสาลี (SILO) เป็ นกระบวนการลาเลียงข้ าวสาลีจากไซโลหลักมาไว้ ไซโลรองเพื่อเตรี ยมไว้
สาหรับการทาความสะอาดและปรับสภาพความชื ้นของข้ าวสาลีให้ เหมาะต่อกระบวนการผลิตแป้งสาลี
ต่อไป บริ ษัทฯ มีไซโลทังหมด
้
11 ไซโล โดยแบ่งเป็ นไซโลขนาดใหญ่ 8 ไซโลมีความจุไซโลละ 2,500
ตัน และไซโลขนาดเล็ก 3 ไซโลมีความจุไซโลละ 300 ตัน สาหรับบรรจุข้าวสาลีที่สงั่ นาเข้ ามา
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2) การทาความสะอาดเมล็ดข้ าว (Wheat Cleaning) เป็ นขันตอนการท
้
าความสะอาด ปรับสภาพความชื ้น
และระยะเวลาการหมักข้ าวสาลีเพื่อให้ เหมาะต่อการนาไปโม่แป้งสาลี โดยนาเมล็ดข้ าวสาลีมาผ่าน
เครื่ องตรวจจับโลหะ คัดแยกเศษฝุ่ นเปลือกข้ าว ฝุ่ นทราย ฟาง หิน ทาการคัดแยกเมล็ดข้ าวหัก ออก
ทังหมด
้
แล้ วนาไปขัดผิวเมล็ด และเข้ าสเปรย์น ้าเพื่อปรับสภาพความชื ้นให้ เมล็ดข้ าวดูดซับน ้าจนหมด
เพื่อให้ ข้าวอ่อนตัวเหมาะกับการนาไปโม่ เมล็ดข้ าวสาลีจะผ่านขันตอนการท
้
าความสะอาดและปรับ
ความชื ้นทังหมด
้
2 ครัง้ ระยะเวลาการทาความสะอาดและปรับความชื ้นจะแตกต่างกันแล้ วแต่ประเภท
ของเมล็ดข้ าวสาลี หากเป็ นเมล็ดข้ าวแบบแข็งต้ องใช้ เวลาในกระบวนการทาความสะอาดเมล็ดข้ าว
ประมาณ 42 ชั่วโมงต่อข้ าว 100 ตัน ในขณะที่เมล็ดข้ าวแบบอ่อนใช้ ประมาณ 30 ชัว่ โมงต่อข้ าว 100
ตัน
3) การโม่แป้งสาลี (Milling) การนาข้ าวสาลีที่ผ่านการทาความสะอาดแล้ วมาผ่านเครื่ องขัดผิ วเมล็ดและ
ตรวจจับโลหะด้ วยแม่เหล็กอีกครัง้ หนึง่ เพื่อป้องกันเศษเหล็กปนเปื อ้ น ต่อมาผ่านขันตอนการบด
้
โดยจะ
ทาการบดทังหมด
้
2 ครัง้ โดยการบดชุดแรกเป็ นการบดเพื่อให้ ข้าวแยกออกจากเปลือกเมล็ดข้ าว ข้ าวที่
แตกจะผ่านตะแกรงเพื่อร่ อนเอาส่วนที่ละเอียด และเข้ าบดชุดที่สองให้ กลายเป็ นแป้ง ในส่วนที่ผ่าน
ตะแกรงร่อนแล้ วมีลกั ษณะหยาบจะส่งไปบดกับลูกกลิ ้งอีกจนกว่าจะได้ ขนาดที่ต้องการ ผลผลิตที่ได้ จะ
เป็ นแป้งและราข้ าวคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 75 และ 25 ตามลาดับ ซึ่งจะเก็บแยกไซโลกัน โดยแป้งที่โม่
เสร็ จบรรจุลงไซโลโดยแยกตามสายพันธุ์ของข้ าวสาลี
4) การผสมและบรรจุ (Blending and Packing) การนาแป้งสาลีจากไซโลที่ผลิตได้ โดยแบ่งเป็ นแต่ละสาย
พันธุ์มาผสมกันตามสูตรที่ลกู ค้ าสัง่ ซื ้อไว้ หลังจากนันจะท
้
าการร่ อนแป้งเพื่อให้ แน่ใจว่าแป้งสาลีไม่มี
เศษเจือปนก่อนจะนาไปบรรจุลงถุงขนาด 22.5 กิโลกรัม และก่อนนาไปจัดเก็บในคลังสินค้ าจะผ่านการ
ดักจับโลหะอีกครัง้

ระยะเวลาในการผลิตแป้งสาลีให้ พร้ อมจาหน่ายสาหรับข้ าวเมล็ดแข็งและเมล็ดอ่อนอยู่ประมาณ 9.5
วัน และ 9.0 วัน ต่อข้ าวสาลี 100 ตัน ตามลาดับ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีสายการผลิต 1 สายการผลิต โดยสามารถที่
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จะผลิตได้ เดินเครื่ องจักรตลอด 24 ชัว่ โมงแบ่งเป็ น 3 กะ โดยในแต่ละครัง้ จะสามารถผลิตเฉพาะแต่ละสายพันธุ์
กาลังการผลิตสูงสุดอยู่ที่ 250 ตันข้ าวต่อวัน โดยอัตราการใช้ กาลังการผลิตในช่วงปี 2552 ถึงปี 2554 เท่ากับ
ร้ อยละ 90.8, 82.6 และ 67.0 ตามลาดับ โดยอัตราการใช้ กาลังผลิตในช่วงปี 2553 และปี 2554 มีอตั ร าลดลง
เนื่องจากเป็ นช่วงที่ผลผลิตข้ าวสาลีในตลาดมีปริ มาณลดลงเพราะประสบปั ญหาสภาพอากาศในแหล่งเพาะปลูก
ข้ าวสาลีหลักของโลก จึงทาให้ ราคาข้ าวสาลีปรับเพิ่มสูงขึ ้นมาก ด้ วยเหตุนี ้บริ ษัทฯ จึงต้ องปรับกลยุทธ์ในการผลิต
และการจาหน่ายสินค้ าโดยเน้ นผลิตแป้งสาลีที่ให้ อตั รากาไรสูงแทนที่การผลิตในปริ มาณมากแต่ได้ อตั รากาไรที่
ต่า ด้ วยเหตุนี ้จึงทาให้ อตั ราการผลิตของบริ ษัทฯ ลดลง แต่อย่างไรก็ตามในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาบริ ษัทฯ มีอตั รา
การใช้ กาลังการผลิตเพิ่มขึ ้นเฉลีย่ อยูท่ ี่ร้อยละ 80 เพิ่มข้ อมูลไตรมาส 12 ปี 2555
การผลิตแป้งสาลี
กาลังการผลิต (ตัน/วัน)
ปริ มาณการผลิตเต็มที่ (ตัน)*
ปริ มาณการผลิตจริ ง (ตัน)
การใช้ กาลังการผลิต (%)
อัตราเพิ่ม (ลดลง) ของปริ มาณการผลิต
(%)

ปี 2552
250
78,000
70,813
90.8
+14.5

ปี 2553
250
78,000
64,408
82.6
-9.0

ปี 2554
250
78,000
52,264
67.0
-18.9

ม.ค. – มิี.คย.
2555
250
39,00019,500
3215,005904
82.11.6
+221.58

หมายเหตุ : *จานวนวันที่ผลิตคิดจาก 26 วันต่อเดือน

3.5 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมไม่มีเนื่องจากใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัยเป็ นกระบวนการผลิตแบบปิ ดจึง
ไม่มีฝนแป
ุ่ ้ งฟุ้งกระจายออกไปภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้ าง ส่วนการใช้ น ้าในโรงงานจะใช้ เพื่อ
ปรับความชื ้นข้ าวสาลีซงึ่ ในระหว่างกระบวนการผลิตข้ าวจะดูดซับน ้าทังหมดท
้
าให้ โรงงานไม่มีการปล่อยน ้าเสีย
ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม โดยที่ผา่ นมาไม่มีการดาเนินคดีเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม
3.6 งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ เพิ่มข้ อมูลไตรมาส 12 ปี 2555
ณ วันที่ 3130 มี นาคมมิถุนายน 2555 บริ ษัทฯ มี ภ าระผูกพันเกี่ ยวกับสัญ ญาขายสินค้ าที่ยังไม่ได้ ส่งมอบ
จานวน 113.5588.05 ล้ านบาท โดยสัญญาทังหมดมี
้
อายุสญ
ั ญาไม่เกิน 1 ปี
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