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3 การประกอบธุรกิจ
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริ การ
บริ ษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส, นํ (าจิ (ม, เครื องปรุงแกง และซอสข้ นสําหรับ
ประกอบอาหารต่าง ๆ เพือการส่งออกเป็ นหลัก นอกจากนี ( บริ ษัทยังได้ มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื องดืมจาก
ผักและผลไม้ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็ จรูปพร้ อมรับประทานต่าง ๆ ทังนี
( ( เพือให้ สามารถตอบสนองความ
ต้ องการและสร้ างความพึงพอใจสูงสุดทางด้ านรสชาติให้ แก่ผ้ บู ริ โภคด้ วยผลิตภัณฑ์ทีหลากหลาย, ครอบคลุม
และมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับสากล ภายใต้ ตราสินค้ า EXOTIC FOOD, THAI PRIDE, FLYING
GOOSE, COCO LOTO และอืน ๆ ของบริ ษัท (ดูรายละเอียดเกียวกับตราสินค้ าของบริ ษัทได้ ทส่ี วนที 2 หัวข้ อ
5.2 เครื องหมายการค้ า) โดยลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทสามารถแบ่งกลุม่ ได้ ดงั นี (
1. กลุม่ ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและนํ (าจิ (มต่าง ๆ นับเป็ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีสดั ส่วน
การจําหน่ายสินค้ าในกลุม่ นี (คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 63.91 และร้ อยละ 65.96 ของรายได้ จากการขาย
รวมของบริ ษัทในปี 2555 และช่วง 9 เดือนของปี 2556 ตามลําดับ ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ซอสปรุ งรสและ
นํา( จิ ม( นี ( นอกจากจะใช้ รับประทานร่ วมกับอาหารทีทําเสร็ จ เพือให้ อาหารมีร สชาติดียิงขึน( แล้ ว ยัง
สามารถดัดแปลงใช้ เป็ นเครื องปรุ งรสในการประกอบอาหารเพือให้ ได้ รสชาติตามทีต้ องการ หรื อเพิม
รสชาติของอาหารได้ อีกด้ วย เช่น ใส่ในแซนวิช, ทาบนขนมปั ง, คลุกเคล้ ากับผักและผลไม้ เป็ นต้ น โดย
ผลิตภัณฑ์ในกล่มซอสปรุงรสและนํ (าจิ (มนี (มีการบรรจุในขวดแก้ ว, ขวดพลาสติก PET และซอง POUCH
โดยบริ ษัท เป็ นผู้ผลิตไทยรายแรก ๆ ทีนําขวดพลาสติ กมาบรรจุซอสเพื อส่งออก ซึงช่วยเพิมความ
สะดวกแก่ผ้ บู ริ โภค เพียงแค่บิด, บีบ แล้ วเทซอสลงบนอาหารทีต้ องการ
สําหรับสินค้ าหลักในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นี ( ได้ แก่
1.1 นํ (าจิม( ไก่ บริ ษัทมีรายได้ จากการจัดจําหน่ายนํ (าจิ (มไก่ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 25.77 และร้ อยละ
25.33 ของรายได้ จากการขายรวมของบริ ษัทในปี 2555 และช่วง 9 เดือนของปี 2556 ตามลําดับ
ผลิตภัณฑ์นํ (าจิ (มไก่ทีบริ ษัทผลิตและจําหน่าย มีการคิดค้ นและพัฒนาเป็ นสูตรต่าง ๆ เช่น สูตรเผ็ด
น้ อย, สูตรเผ็ดมาก, สูตรไร้ สาร และสูตรรสผลไม้ ต่าง ๆ เป็ นต้ น สินค้ าประเภทนํ (าจิ (มไก่นี (บริ ษัท
เป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัทเองเป็ นส่วนใหญ่ ซึงได้ แก่ EXOTIC FOOD
และTHAI PRIDE และมีการรับผลิตภายใต้ ตราสินค้ าของลูกค้ าบางส่วน
1.2 ซอสพริ ก บริ ษัทมีรายได้ จากการจํ าหน่ายซอสพริ กคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 23.32 และร้ อยละ
26.76 ของรายได้ จากการขายรวมของบริ ษัทในปี 2555 และช่วง 9 เดือนของปี 2556 ตามลําดับ
ผลิตภัณฑ์ซอสพริ กทีบริ ษัทผลิตและจําหน่ายนัน( ผ่านการคิดค้ นและพัฒนาจนเกิดสูตรต่าง ๆ ที
หลากหลาย อาทิ สูตรเผ็ดน้ อย, สูตรเผ็ดมาก และสูตรผสมสมุนไพรต่าง ๆ เป็ นต้ น สินค้ าประเภท
ซอสพริ กนี (บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัทเป็ นส่วนใหญ่ ได้ แก่ EXOTIC
FOOD, THAI PRIDE และ FLYING GOOSE และมีการรับผลิตภายใต้ ตราสินค้ าของลูกค้ า
บางส่วน
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1.3 อืน ๆ ได้ แก่ นํ (าจิ (มและซอสปรุงรสอืน ๆ อาทิ นํ (าจิ (มสะเต๊ , นํ (าจิ (มบ๊ วย, นํ (าจิ (มสุกี (, นํ (าสลัด, ซอสถัว
เหลือง, ซอสเปรี ย( วหวาน และซอสรสผลไม้ ตา่ ง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทีมีการจําหน่ายเป็ นเซ็ต (Set)
เป็ นต้ น บริ ษัทมีรายได้ จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์นํ (าจิ (มและซอสปรุ งรสอืน ๆ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ14.83 และร้ อยละ 13.88 ของรายได้ จากการขายรวมของบริ ษัทในปี 2555 และช่วง 9 เดือน
ของปี 2556 ตามลําดับ สินค้ าประเภทนํ (าจิม( และซอสปรุ งรสอืน ๆ นี (ส่วนใหญ่บริ ษัทเป็ นผู้ผลิต
และจําหน่ายภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัทเอง ซึงได้ แก่ EXOTIC FOOD, THAI PRIDE และ
FLYING GOOSE และมีการรับผลิตภายใต้ ตราสินค้ าของลูกค้ าบางส่วน รวมถึงมีการจัดหาสินค้ า
จากผู้ผลิตสินค้ ารายอืนในบางครัง( ซึงเป็ นการให้ บริ การเสริ มตามการร้ องขอจากลูกค้ า

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและนํ (าจิ (มต่าง ๆ

2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื องปรุ งแกงและเครื องประกอบอาหาร ได้ แก่ กะทิ, พริ กแกง, เครื องปรุ งแกงต่าง ๆ
เช่น เครื องปรุงแกงแดง, เครื องปรุงแกงเขียว และเครื องปรุงสําเร็ จต่าง ๆ เช่น เครื องปรุงต้ มยําไทย และ
นํา( มะขามเปี ยก เป็ นต้ น ผลิตภัณฑ์ ใ นกลุ่ม นีใ( ช้ ใ นขัน( ตอนการทํา อาหาร โดยเหมาะสําหรั บ กลุ่ม
ผู้บริ โภคทีต้ องการประกอบอาหาร แต่ไม่ต้องการเตรี ยมเครื องประกอบอาหารต่าง ๆ ด้ วยตนเองซึงมี
ความยุ่งยากและเสียเวลา ผู้บริ โภคสามารถใช้ ผลิตภัณฑ์เครื องปรุ งแกงของบริ ษัทเป็ นวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารได้ เลย เพือลดขันตอนการทํ
(
าอาหารและควบคุมรสชาติของอาหารให้ เป็ นไปตามสูตร
มาตรฐานได้ ทังนี
( ( บริ ษัทมีสดั ส่วนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื องปรุงแกงและเครื องประกอบอาหารคิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 11.60 และร้ อยละ 12.49 ของรายได้ จากการขายรวมของบริ ษัทในปี 2555 และ
ช่วง 9 เดือนของปี 2556 ตามลําดับ สินค้ าในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื องปรุงแกงและเครื องประกอบอาหารนี (
บริ ษัทมีทงการผลิ
ั(
ตด้ วยตนเองและจัดหาจากผู้ผลิตรายอืน โดยสินค้ าในกลุม่ เครื องแกงทีบริ ษัทผลิตนัน(
จะจําหน่ายภายใต้ ตราสินค้ า EXOTIC FOOD และ THAI PRIDE

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครืองปรุงแกงและเครืองประกอบอาหาร
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3. ผลิตภัณฑ์เครื องดืมจากผักและผลไม้ ได้ แก่ นํ (ามะพร้ าวและนํ (ามะพร้ าวผสมเนื (อมะพร้ าวภายใต้ ตรา
สินค้ า COCO LOTO ของบริ ษัท, นํ (าโกจิเบอรี , นํ (ามะพร้ าว, นํ (าว่านหางจระเข้ และนํ (าผลไม้ ต่าง ๆ
ภายใต้ ตราสิน ค้ า EXOTIC และ THAI PRIDE ของบริ ษัท โดยสินค้ าในกลุ่มนี ( บริ ษัทจะเป็ น
ผู้ดําเนินการผลิตเองเป็ นหลัก และมีการรับผลิตภายใต้ ตราสินค้ าของลูกค้ าเป็ นบางส่วน ทังนี
( ( บริ ษัทมี
สัดส่วนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื องดืมจากผักและผลไม้ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.00 และร้ อยละ
10.12 ของรายได้ รวมของบริ ษัทในปี 2555 และช่วง 9 เดือนของปี 2556 ตามลําดับ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครืองดืมจากผักและผลไม้

4. ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็ จรู ปพร้ อมรับประทาน ได้ แก่ แกงบรรจุกระป๋ องพร้ อมรับประทาน เช่น ต้ มยํา,
แกงเขียวหวาน, แกงแดง, แกงกะหรี , แกงมัสมัน และอาหารปรุ งสําเร็ จพร้ อมรับประทานต่าง ๆ เช่น
ข้ าวแกงเขียวหวาน และก๋วยเตี]ยวผัดไทย เป็ นต้ น สินค้ าในกลุ่มนี (นับเป็ นการต่อยอดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษัทให้ ครบวงจรของการรับประทานอาหารของผู้บริ โภคให้ ครบถ้ วนยิงขึ (น โดย
อาศัยความรู้ความชํานาญของบริ ษัทในด้ านเครื องประกอบอาหารและเครื องปรุ งรส นํามาพัฒนาจน
เป็ นผลิตภัณฑ์ อาหารสําเร็ จรู ปพร้ อมรั บประทาน ซึงเหมาะสําหรั บผู้บริ โภคทีต้ องการรั บประทาน
อาหารรสชาติดีแบบเดียวกันกับทีใช้ ผลิตภัณฑ์ปรุ งรสของ EXOTIC FOOD แต่มีเวลาประกอบอาหาร
จํากัด ทังนี
( ( บริ ษัทมีสดั ส่วนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็ จรู ป พร้ อมรับประทานคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 2.91 และร้ อยละ 2.30 ของรายได้ รวมของบริ ษัทในปี 2555 และช่วง 9 เดือนของปี 2556
ตามลําดับ สําหรับผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็ จรู ปพร้ อมรับประทานนี ( บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายเอง
ทังหมดภายใต้
(
ตราสินค้ า EXOTIC FOOD

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้ อมรับประทาน
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5. ผลิตภัณฑ์อาหารกึงสําเร็ จรู ปและอาหารสําเร็ จรู ปอืน ๆ ได้ แก่ สินค้ าในนํ (ามันและนํ (าเกลือ, ผักและ
ผลไม้ กระป๋ อง, ผลิตภัณฑ์จากข้ าว, ของแห้ งและของดองต่าง ๆ เป็ นต้ น สําหรับสินค้ าในกลุม่ นี ( บริ ษัท
มีการจัดหาทังจากการซื
(
(อมาขายไปและการผลิตเอง ทังนี
( ( บริ ษัทมีสดั ส่วนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์กึง
สําเร็ จรูปและอาหารสําเร็ จรูปอืน ๆ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 11.59 และร้ อยละ 9.12 ของรายได้ รวมของ
บริ ษัทในปี 2555 และช่วง 9 เดือนของปี 2556 ตามลําดับ
3.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
3.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน
1) การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรก เนืองจากบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตเพือการส่งออก
โดยมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ นผู้บริ โภคชาวต่างชาติระดับกลางถึงระดับบน ซึงให้ ความสําคัญกับเรื องคุณภาพ
มากกว่าราคา บริ ษัทจึงมีนโยบายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้ าในทุกขันตอน
(
เริ มตังแต่
( การ
ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ อาทิ การตรวจสอบขนาด สี กลิน ความสด การปนเปื อ( นของวัตถุดิบทีเป็ น
GMOs ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนด, มีการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิตสินค้ า อาทิ สี กลิน รสชาติ
ปริ มาณสารเคมีและเชื (อจุลนิ ทรี ย์ ให้ อยูใ่ นระดับทีปลอดภัยตรงตามทีลูกค้ าต้ องการ และสอดคล้ องกับกฎหมาย
ของประเทศคูค่ ้ า, มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ าอีกครัง( ก่อนส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ า เพือให้ มนใจว่
ั าบรรจุภณ
ั ฑ์
อยูใ่ นสภาพดีและติดฉลากถูกต้ องครบถ้ วน
นอกจากการควบคุมตรวจสอบคุณภาพของสินค้ าดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทยังจัดหาเครื องจักรและเทคโนโลยีที
ทันสมัย เพือรองรับคําสังซื (อในปริ มาณมากและยังคงคุณภาพและรสชาติของสินค้ าได้ ตามมาตรฐาน จาก
ขันตอนการผลิ
(
ตทีพิถีพถิ นั และการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้ มงวด ทําให้ ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ของบริษัทได้ รับการ
รับรองจากสถาบันชันนํ
( า ทังในประเทศและต่
(
างประเทศ ดังนี (
สรุ ปมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ท+บี ริ ษัทได้ รับ
มาตรฐาน

สถาบัน

IFS(International Food Standards)

SGS Germany Gmbh

BRC (The British Retail Consortium)

SGS United Kingdom Ltd

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)

SGS (Thailand) Limited Systems & Services Certification

ISO 9001 : 2008 Quality Management System

SGS (Thailand) Limited Systems & Services Certification

ISO 22000:2005 Food Safety Management System

SGS (Thailand) Limited Systems & Services Certification

GMP (Good Manufacturing Practice)

SGS (Thailand) Limited Systems & Services Certification

HALAL

The Central Islamic Committee of Thailand

การให้ ความสําคัญต่อการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้ าของบริ ษัทอย่างสมําเสมอ
ทําให้ ลกู ค้ า
สามารถมันใจได้ วา่ จะได้ รับผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
ุ ภาพ สะอาด ปลอดภัย ได้ มาตรฐานระดับสากลภายใต้ ตราสินค้ า
กลุม่ “EXOTIC FOOD”
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2) การสร้ างความหลากหลายและครบถ้ วนของผลิตภัณฑ์
บริ ษัทได้ จดั ตังแผนกวิ
(
จยั และพัฒนาเพือทําหน้ าทีค้ นคว้ าและวิจยั สูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างสมําเสมอ
เพือเป็ นผู้นําในด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทงในด้
ั ( านรสชาติ สี กลิน รวมถึงรู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ที
งดงามและสะดวกต่อการใช้ งาน ทังนี
( ( บริ ษัทได้ พยายามคิดค้ นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีหลากหลายและครอบคลุม
ความต้ องการของผู้บริ โภคให้ ได้ มากทีสุด ในลักษณะของ “One-Stop-Brand” ทีผู้บริ โภคสามารถเลือกซือ(
ผลิตภัณฑ์เครื องปรุ งและอาหารไทย ได้ จากสินค้ าของบริ ษัทเพียงแห่งเดียว โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทสามารถ
นําไปประกอบอาหารทังในลั
( กษณะของอาหารไทยดังเดิ
( ม (Traditional), อาหารไทยแบบประยุกต์ (Fusion)
และนําไปเพิมรสชาติทีแปลกใหม่ให้ กบั อาหารทีชาวตะวันตกรับประทานเป็ นประจํา เช่น แซนวิช, สปาเก็ตตี (,
สลัด นอกจากนี (บริ ษัทยังมีผลิตภัณฑ์ สําหรับผู้บริ โภคทีมีความสามารถในการทําอาหารแตกต่างกัน ตังแต่
(
ผู้บริ โภคทีมีเวลาในการประกอบอาหารด้ วยตนเอง ไปจนถึงผู้บริ โภคทีต้ องการสินค้ าทีสะดวกพร้ อมรับประทาน
กลุ่มสินค้ าแบ่ งตามความสะดวกในการใช้ และระยะเวลาในการเตรียม

ส่ วนผสมพืน4 ฐานอาหารไทย

ซอสกึ+งสําเร็จรู ป

นํา4 จิม4

อาหารสําเร็จรู ปและเครื+ องดื+ม

ใช้ ระยะเวลาน้ อย

ใช้ ระยะเวลามาก

3) การประชาสัมพันธ์และสร้ างตราสินค้ าให้ เป็ นทีรู้จกั
บริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการสร้ างตราสินค้ าให้ เป็ นทีรู้จกั และจดจําในกลุม่ ลูกค้ า เริ มตังแต่
( การออกแบบตรา
สินค้ า “EXOTIC FOOD” ทีมุง่ เน้ นให้ สอถึ
ื งภาพลักษณ์ของ “ความเป็ นเลิศและทันสมัย” (Premium Modern)”
เพือให้ สะดุดตากลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายซึงได้ แก่ผ้ บู ริ โภคชาวต่างชาติระดับกลางถึงระดับบน
ในส่วนของการ
ประชาสัมพันธ์ บริ ษัทได้ ดาํ เนินการทังกลุ
( ม่ ลูกค้ าทางตรงซึงได้ แก่ผ้ นู ําเข้ าและผู้จดั จําหน่ายสินค้ า และกลุม่
ลูกค้ าทางอ้ อมซึงได้ แก่ผ้ บู ริ โภค ช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์กบั ลูกค้ าทีเป็ นผู้นําเข้ าและผู้จดั จําหน่าย
ได้ แก่ การร่วมออกบูธงานแสดงสินค้ าในประเทศต่าง ๆ อย่างสมําเสมอ, การโฆษณาผ่านสิงพิมพ์และผ่านเวป
ไซท์ของบริ ษัท สําหรับกลุม่ ลูกค้ าทีเป็ นผู้บริ โภค บริ ษัทจะทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสิงพิมพ์, ผ่านเวป
ไซท์ของบริ ษัทและเวปไซท์ของผู้จดั จําหน่ายสินค้ า รวมถึงการร่วมมือกับผู้จดั จําหน่ายจัดกิจกรรมส่งเสริ มการ
ขาย อาทิ การแจกรางวัลการมาท่องเทียวประเทศไทยแก่ลกู ค้ าทีซื (อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท, การแจกของทีระลึก
เช่น นาฬกิ าติดผนัง, พวงกุญแจ หมวก, ผ้ ากันเปื อ( น หรื อ ร่ม ซึงมีตรา “EXOTIC FOOD” และการแจกสินค้ า
ตัวอย่างให้ ผ้ บู ริ โภคเมือซื (อสินค้ าครบตามกําหนด สินค้ าทีแจกอาจเป็ นสินค้ าใหม่หรื อสินค้ าทีต้ องการกระตุ้น
ยอดขาย เป็ นต้ น ซึงการประชาสัมพันธ์ดงั กล่าว มีวตั ถุประสงค์เพือสร้ างตราสินค้ า “EXOTIC FOOD” ให้ เป็ นที
รู้จกั และจดจําทังในกลุ
(
ม่ ผู้จดั จําหน่ายสินค้ าและผู้บริ โภค และมุง่ หวังให้ ผ้ บู ริ โภคนึกถึงตราสินค้ า “EXOTIC
FOOD” เป็ นชือแรก เมือต้ องการผลิตภัณฑ์ใดใดก็ตามทีเกียวกับเครื องปรุงและอาหารไทย
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ตัวอย่ างการประชาสัมพันธ์ และสร้ างตราสินค้ าของบริษัท

4) การสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจ
บริ ษัทมีนโยบายสร้ างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับผู้นําเข้ าและผู้จดั จําหน่ายสินค้ าในประเทศต่าง ๆ ซึงเป็ น
ลูกค้ าทางตรงของบริ ษัท นอกจากจะทําธุรกรรมการซื (อขายสินค้ าระหว่างกันแล้ ว บริ ษัทยังร่ วมกับคู่ค้าในการ
พัฒนาสินค้ าและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทีสอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดเป้าหมาย รวมถึงการร่ วมกันจัด
กิจกรรมส่งเสริ มการขายทีเหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาและภาวะของตลาด โดยผู้นําเข้ าและผู้จดั จําหน่ายจะให้
ข้ อมูลเกียวกับสภาพตลาด การแข่งขัน และความต้ องการของผู้บริ โภคในประเทศต่าง ๆ เพือให้ บริ ษัทนําไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทีสร้ างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผ้ บู ริ โภคในตลาดนัน( ๆ

ตัวอย่ างการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการขายร่ วมกับพันธมิตรของบริษัท

5) การสร้ างช่องทางจําหน่าย
บริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าสู่ผ้ บู ริ โภคผ่านผู้จัดจําหน่ายชัน( นําในต่างประเทศ ซึงมีความสามารถในการ
กระจายสินค้ าของบริ ษัทเข้ าสูห่ ้ างสรรพสินค้ า, ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต และร้ านค้ าในประเทศต่าง ๆ ทัวโลก ทังนี
( ( การที
บริ ษัทมีสนิ ค้ าทีหลากหลายและครอบคลุมเกือบทุกประเภทของอาหารไทย ทําให้ การจัดวางสินค้ าของบริ ษัทมี
ความสะดุดตาเมือเทียบกับผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายอืนๆ ทีมีสินค้ านํามาจัดวางน้ อยกว่า นอกจากนี ( ผู้บริ โภค
ยังสามารถสังซื (อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทผ่านทางเวปไซท์ของผู้จดั จําหน่ายต่าง ๆ โดยมิต้องเดินทางไปซื (อทีร้ านค้ า
จึงเป็ นการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ ากลุม่ ทีนิยมสังซื (อสินค้ าผ่านอินเตอร์ เน็ตได้ เป็ นอย่างดี นับเป็ น
การเพิมช่องทางการจัดจําหน่ายและเข้ าถึงของผู้บริ โภคอีกทางหนึงด้ วย
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ตัวอย่ างการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการขายร่ วมกับพันธมิตรของบริษัท

3.2.2 ลักษณะของลูกค้ าและกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทแบ่งออกเป็ นกลุม่ ลูกค้ าทางตรงและกลุม่ ลูกค้ าทางอ้ อม โดยกลุม่ ลูกค้ าโดยตรงทีซื (อ
สินค้ าจากบริ ษัทนันได้
( แก่บริ ษัทผู้นําเข้ าและผู้จดั จําหน่ายสินค้ าในประเทศต่าง ๆ กว่า 50 ประเทศทัวโลกซึงจะนํา
สินค้ าของบริษัทไปจําหน่ายให้ แก่กลุม่ ผู้บริ โภคทีเป็ นลูกค้ าทางอ้ อมของบริ ษัท
ซึงกลุม่ ผู้บริโภคทีเป็ นกลุม่ ลูกค้ า
เป้าหมายของบริ ษัทนันได้
( แก่ ชาวต่างชาติทีเคยมาท่องเทียวประเทศไทยและชืนชอบอาหารไทย หรื อชาวต่างชาติที
ไม่เคยมาประเทศไทยแต่ต้องการความแปลกใหม่และอยากจะทดลองรับประทานอาหารรสชาติแบบไทยๆ โดยลูกค้ า
กลุม่ ดังกล่าวจะให้ ความสําคัญต่อคุณภาพและความสะอาดของผลิตภัณฑ์มากกว่าราคา นอกจากนี ( บรรจุภณ
ั ฑ์ที
สวยงามและสะดวกในการใช้ งาน ก็เป็ นอีกปั จจัยทีสําคัญทีทําให้ กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเกิดความเชือมันและตัดสินใจ
ซื (อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท
ซึงลูกค้ าเป้าหมายดังกล่าวจะสามารถหาซื (อสินค้ าของบริ ษัทได้ จากห้ างสรรพสินค้ า,
ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต, ร้ านค้ า และเวปไซท์ของผู้จดั จําหน่ายทีกระจายอยูใ่ นประเทศต่าง ๆ ทัวโลก ในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา
ลูกค้ าของบริ ษัทสามารถจําแนกตามกลุม่ ประเทศได้ ดงั นี (
โครงสร้ างรายได้ แบ่ งตามกลุ่มประเทศ ปี 2553 - 9 เดือน ปี 2556
รายได้ จากการขาย

2553

2554

2555

2556 (ม.ค.-ก.ย.)

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

กลุม่ ประเทศในทวีปยุโรป

383.33

76.82

378.8

73.87

395.72

73.38

350.46

75.51

กลุม่ ประเทศในทวีปอเมริกา

51.11

10.24

65.37

12.75

53.65

9.95

47.52

10.24

กลุม่ ประเทศในทวีปอืน ๆ

64.22

12.87

68.49

13.35

88.73

16.45

65.34

14.08

รวมรายได้ จากการส่ งออก

498.67

99.94

512.66

99.97

538.09

99.78

463.32

99.82

0.31

0.06

0.16

0.03

1.2

0.22

0.82

0.18

498.98

100

512.82

100

539.29

100

464.14

100

ประเทศไทย
รวมรายได้ จากการขาย

เนืองจากกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทได้ แก่กลุม่ ผู้บริ โภคระดับกลางถึงระดับสูงทีให้ ความสําคัญในเรื อง
คุณภาพ บริ ษัทจึงมุง่ เน้ นการจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าในกลุม่ ประเทศในทวีปยุโรปเป็ นหลัก คิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 75 ของรายได้ จากการขายรวม ทังนี
( ( บริ ษัทมีลกู ค้ ารายใหญ่ 2 ราย ซึงเป็ นผู้นําเข้ าและผู้จดั จําหน่าย
สินค้ ารายใหญ่ในทวีปยุโรป โดยบริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ ารายใหญ่ทงั ( 2 รายนี (คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 24.21 และร้ อยละ 15.35 ในปี 2555 และคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 29.20 และ 16.26 ในช่วง 9 เดือน
ของปี 2556 ตามลําดับ
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3.2.3 การจัดจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
บริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าเพือการส่งออกเป็ นเกือบทังหมดคิ
(
ดเป็ นสัดส่วนกว่าร้ อยละ 99.70 ของรายได้
จากการขายรวมของบริษัทในปี 2553 - 9 เดือนปี 2556 โดยบริ ษัทจะจัดจําหน่ายสินค้ าสูผ่ ้ บู ริ โภคชาวต่างชาติโดย
ผ่านทางผู้นําเข้ าและผู้จดั จําหน่ายต่างชาติในประเทศต่าง ๆ รวมประมาณ 60 ราย ช่องทางหลักในการ
ประชาสัมพันธ์เพือจําหน่ายสินค้ าให้ แก่กลุม่ ลูกค้ าทางตรงของบริษัทได้ แก่การออกบูธงานแสดงสินค้ าในประเทศต่าง
ๆ เช่น งาน THAIFEX World of Food ในประเทศไทย, งาน ANUGA ในประเทศเยอรมันนี, งาน SIAL ในประเทศ
ฝรังเศส, งาน Summer/Winter Fancy Food ในประเทศสหรัฐอเมริ กา และงาน World Food ในประเทศรัสเซีย, ตุรกี,
ยูเครนและคาซัคสถาน เป็ นต้ น ซึงผู้นําเข้ าและผู้จดั จําหน่ายเหล่านี (นับได้ วา่ เป็ นลูกค้ าโดยตรงของบริ ษัททีจะเป็ นผู้
นําเข้ าสินค้ าเพือจําหน่ายทังส่
( งและปลีกให้ แก่ห้างสรรพสินค้ า, ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต และร้ านค้ าต่าง ๆ รวมถึงการ
จําหน่ายสินค้ าผ่านทางเวปไซท์ของตน เพือจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ผ้ บู ริ โภคอีกทางหนึงด้ วย ตัวอย่างร้ านค้ าส่งและ
ร้ านค้ าปลีกในประเทศต่าง ๆ ทีมีสนิ ค้ าของบริษัทวางจําหน่ายได้ แก่ Metro, Makro, Tesco, Aldi, Billa และ Globus
เป็ นต้ น
ในการจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ผ้ นู ําเข้ าและผู้จดั จําหน่ายสินค้ าในประเทศต่าง ๆ นัน( บริ ษัทมีนโยบายในการ
กระจายสินค้ ามิให้ มกี ารทับซ้ อนกันในการจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าแต่ละราย โดยบริษัทอาศัยข้ อได้ เปรี ยบในการเป็ น
ผู้ประกอบการทีมีการพัฒนาตราสินค้ าของตนเองทีหลากหลายทังในแง่
(
ของกลุม่ สินค้ าและตราสินค้ า
(ตาม
รายละเอียดในส่วนที 2 หัวข้ อ 5.2 เครื องหมายการค้ า) อย่างไรก็ดี เนืองจากร้ านค้ าปลีกในกลุม่ ประเทศลูกค้ า
เป้าหมายของบริ ษัทนันส่
( วนมากจะมิได้ เป็ นผู้นําเข้ าสินค้ าโดยตรง แต่จะมีการพึงพาผู้นาํ เข้ าและจัดจําหน่ายรายใหญ่
หรื อผู้ค้าส่งรายใหญ่ทีเป็ นผู้นาํ เข้ าสินค้ าด้ วยตนเอง จึงส่งผลให้ ในการจําหน่ายสินค้ าของบริ ษัททีผ่านมานัน( มีการ
จําหน่ายผ่านผู้นําเข้ าและจัดจําหน่ายสินค้ ารายใหญ่ในทวีปยุโรป 2 รายเป็ นหลัก (ตามรายละเอียดในหัวข้ อ 3.3.2
ลักษณะของลูกค้ าและกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย) นอกจากนี ( เนืองจากบริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าในต่างประเทศเกือบ
ทังหมดแต่
(
มิได้ มกี ารตังสํ
( านักงานสาขาในต่างประเทศ ดังนัน( บริ ษัทจึงได้ มีการว่าจ้ างบริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ
เพือทําหน้ าทีในการประสานงานกับร้ านค้ าปลีกและผู้จดั จําหน่ายสินค้ าในการให้ ข้อมูลด้ านการตลาดและจัดกิจกรรม
ส่งเสริ มการขายต่าง ๆ โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะของค่านายหน้ า (ตามรายละเอียดในส่วนที 2 หัวข้ อ 5.2
เครื องหมายการค้ า) ทังนี
( ( บริ ษัทยังไม่มีนโยบายในการจัดตังสํ
( านักงานสาขาในต่างประเทศแต่อย่างใด
สําหรับการจําหน่ายในประเทศนัน( เนืองจากบริ ษัทมีวตั ถุประสงค์เพียงมุง่ เน้ นการประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าของ
บริ ษัทให้ แก่ชาวต่างชาติทเข้
ี ามาในประเทศไทยได้ ร้ ูจกั จึงมีการจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายในประเทศเพียง 1
รายซึงเป็ นบริ ษัททีเกียวข้ องกัน โดยการจําหน่ายสินค้ าในประเทศในปี 2553-ช่วง 9 เดือนของปี 2556 ทีผ่านมา มี
มูลค่าเพียงประมาณ 0.2-1.2 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.03-0.22 ของรายได้ จากการขายรวม
ของบริ ษัทในปี 2553-ช่วง 9 เดือนของปี 2556 อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ หยุดการจําหน่ายสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของ
บริ ษัทให้ แก่บริษัททีเกียวข้ องดังกล่าวแล้ วและได้ เริ มดําเนินการจําหน่ายสินค้ าในประเทศด้ วยตนเองนับตังแต่
( เดือน
ธันวาคม 2556 แต่ยงั คงรับจ้ างผลิตสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัททีเกียวข้ องดังกล่าว โดยมีการกําหนดราคาและ
เงือนไขทางการค้ าตามนโยบายการทํารายการระหว่างกันทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท (ดู
รายละเอียดในส่วนที 2 หัวข้ อ 2.11 รายการระหว่างกัน)
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3.2.4 แนวโน้ มและภาวะอุตสาหกรรม
ภาพรวมการส่งออกเครื องปรุงรสของประเทศไทย
สินค้ าหลักของบริ ษัทซึงได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส, นํ (าจิ (ม และเครื องปรุ งแกงต่างๆ นัน( นับเป็ นสินค้ าใน
กลุม่ “เครื องปรุงรส” ซึงเป็ นสินค้ าในกลุม่ สินค้ าอุตสาหกรรมการเกษตรตามการจัดกลุม่ ประเภทสินค้ าเพือการส่งออก
ของกระทรวงพาณิชย์ โดยมูลค่าและปริ มาณการส่งออกของสินค้ าในกลุ่มเครื องปรุ งรสมีแนวโน้ มการเติบโตอย่าง
ต่อเนืองจาก 8,076 ล้ านบาท หรื อ 166,443 ตันในปี 2550 เป็ น 15,662 ล้ านบาท หรื อ 246,132 ตันในปี 2555 โดยมี
ตลาดหลักอยู่ทีประเทศญีปุ่ น, สหรัฐอเมริ กา, ฟิ ลิปปิ นส์ และออสเตรเลีย ปั จจัยหลักทีทําให้ อตุ สาหกรรมการส่งออก
เครื องปรุ งรสของประเทศไทยมีการเติบโตนันมาจาก
(
กระแสความนิยมบริ โภคอาหารไทยในกลุม่ ชาวต่างประเทศอัน
เนืองมาจากความโดดเด่นในด้ านรสชาติทีเป็ นเอกลักษณ์และการใช้ วตั ถุดิบทีมีประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหารไทย
ประกอบกับการทีอุตสาหกรรมเครื องปรุ งรสนี (เป็ นอุตสาหกรรมทีได้ รับการส่งเสริ มจากทางภาครัฐ โดยได้ มีการวาง
ยุทธศาสตร์ ระยะยาว 10 ปี (2551-2560) เพือตังเป
( ้ าให้ ประเทศไทยเป็ นผู้สง่ ออกเครื องเทศแปรรู ปและเครื องปรุ งรสใน
ระดับพรี เมียมแหล่งหนึงของโลก โดยจะมุ่งเน้ นการสือสารให้ ผ้ นู ําเข้ าอาหารจากประเทศไทยรับรู้ ว่าเป็ นสินค้ าทีมี
คุณภาพสูงและมีความปลอดภัย นอกจากนี ( อุตสาหกรรมเครื องปรุ งรสของไทยยังได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากการทีกลุม่
ประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริ กาประสบปั ญหาด้ านเศรษฐกิจ ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคในกลุม่ ประเทศดังกล่าวเพิมสัดส่วน
ของการประกอบอาหารด้ วยตนเองมากกว่าการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้ าน จึงนับเป็ นโอกาสทีประเทศไทยจะ
สามารถเพิมปริ มาณการส่งออกอาหารและเครื องปรุงรสได้ เพิมขึ (น สําหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 ประเทศไทย
มีมลู ค่าการส่งออกเครื องปรุงรสเท่ากับ 8,054 ล้ านบาท หรื อ 128,058 ตัน
มูลค่ าและปริมาณการส่ งออกเครื+องปรุ งรส ปี 2549-2555

ทีมา:กระทรวงพาณิชย์
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เมือพิจารณาถึงแนวโน้ มการเติบโตในแต่ละกลุม่ ผลิตภัณฑ์จะพบว่า ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ซอสพริ กและซอสอืน
ๆ ซึงเป็ นสิน ค้ า หลัก ของบริ ษั ทนัน( มีมูลค่าการส่ง ออกเติ บโตอย่า งต่อ เนื องเช่ นเดียวกับ แนวโน้ ม การขยายตัว ของ
เครื องปรุ งรส โดยในปี 2550 สินค้ าในกลุ่มซอสพริ กและซอสอืน ๆ มีมลู ค่าการส่งออกเท่ากับ 834 ล้ านบาทและ 505
ล้ านบาทตามลําดับ และเพิมขึ (นอย่างต่อเนืองเป็ น 1,397.10 ล้ านบาทและ 822 ล้ านบาทในปี 2555 ตามลําดับ หรื อคิด
เป็ นอัตราการเติบโตเฉลียต่อปี เท่ากับร้ อยละ 8.9 และร้ อยละ 8.5 โดยประเทศคู่ค้าหลักของการส่งออกซอสพริ กของ
ประเทศไทยได้ แก่ สหราชอาณาจักร, เยอรมนี, เกาหลีใต้ , สหรัฐอเมริ กา, ฝรังเศส, และพม่า สําหรับผลิตภัณฑ์ในกลุม่
เครื องแกงสําเร็ จรู ปซึงเป็ นสินค้ าหลักอันดับทีสองของบริ ษัทนัน( ก็มีแนวโน้ มเติบโตอย่างต่อเนืองเช่นเดียวกัน โดยมี
มูลค่าการส่งออกเท่ากับ 883 ล้ านบาท ในปี 2550 และเพิมขึ (นเป็ น 1,207 ในปี 2555 หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย
ต่อปี เท่ากับร้ อยละ 5.4 โดยประเทศคู่ค้าหลักของได้ แก่ ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริ กา, ญี ปุ่ น, สหราชอาณาจักร และ
เนเธอร์ แลนด์
ภาพรวมตลาดเครื องปรุงรสในสหภาพยุโรป
จากข้ อมูลของหน่วยงาน CBI (Centre for the Promotion Imports from Developing Countries) ของ
กระทรวงการต่างประเทศในประเทศเนเธอร์ แลนด์ ระบุวา่ มูลค่าการนําเข้ ารวมของสินค้ ากลุม่ เครื องเทศและสมุนไพร
มีมลู ค่าเท่ากับประมาณ 558 ล้ านยูโร หรื อประมาณ 152,000 ตัน โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลียของปริ มาณการนําเข้ า
ในช่วงปี 2551 – 2555 เท่ากับร้ อยละ 2.5 ต่อปี ทังนี
( ( ในปี 2555 สหภาพยุโรปมีการนําเข้ าสินค้ ากลุม่ เครื องเทศและ
สมุนไพรจากกลุม่ ประเทศกําลังพัฒนามากทีสุด ซึงประเทศหลักทีส่งออกได้ แก่ อินเดียคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อย
ละ 10, สาธารณรั ฐ ประชาขนจี นประมาณร้ อยละ 8.4, ประเทศเวีย ดนามประมาณร้ อยละ 4.2 และประเทศ
อินโดนีเซียร้ อยละ 2.2 ของมูลค่าการนําเข้ ารวมของสหภาพยุโรป

สําหรับแนวโน้ มการเติบโตในอนาคตนัน( ทาง CBI ได้ คาดการณ์ไว้ วา่ การเติบโตจะมาจากกลุม่ ประเทศในยุโรป
ตะวันออกโดยในปี 2564 การบริ โภคสินค้ ากลุม่ อาหารจะมีอตั ราการเติบโตสูงถึงร้ อยละ 31 เมือเปรี ยบเทียบกับปี
2543 ส่งผลให้ ความต้ องการสินค้ ากลุม่ เครื องเทศและเครื องปรุ งรสมีแนวโน้ มทีจะเติบโตตามการเติบโตของความ
ต้ องการสินค้ ากลุม่ อาหารด้ วยเช่นกัน โดยปั จจัยทีจะส่งเสริ มการเติบโตของตลาดสินค้ ากลุม่ เครื องเทศและสมุนไพร
ประกอบด้ วย
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1. การขยายตัวของสังคมกลุม่ ชาวต่างชาติในสหภาพยุโรป เช่น กลุม่ ชาวอินเดีย, ปากีสถานและบังคลาเทศ
ในประเทศอังกฤษ หรื อกลุ่มชาวอินโดนิเซียและชาวโมร็ อคโคในประเทศเนเธอร์ แลนด์ เป็ นต้ น ซึงการ
ขยายตัวของสังคมชาวต่างชาติในสหภาพยุโรปนี (ได้ ก่อให้ เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมการบริ โภค
อาหาร ส่งผลให้ การปรุ งอาหารทีมีลกั ษณะเฉพาะของท้ องถิน (Ethnic Food) ได้ รับความนิยมมากขึ (น
โดยเฉพาะรสชาติแบบเม็กซิโก, โมร็ อคโค และประเทศไทย
2. กระแสความใส่ใจในสุขภาพของกลุม่ ผู้บริ โภคในสหภาพยุโรป ซึงมีความต้ องการในเครื องปรุ งอาหารทีมา
จากธรรมชาติเพิมมากขึ (น ส่งผลให้ กลุ่มเครื องปรุ งรสหรื อเครื องประกอบอาหารทีมาจากธรรมชาติมี
แนวโน้ มเติบโตขึ (น
3. การปรับเปลียนพฤติกรรมของผู้บริ โภค โดยผู้บริ โภคในสหภาพยุโรปมีแนวโน้ มทีจะหันมาบริ โภคอาหารที
สะดวกและง่ายต่อการบริ โภคมากขึ (น ซึงอาหารประเภทนี (มักต้ องอาศัยสินค้ ากลุม่ เครื องเทศและเครื องปรุ ง
รสสําเร็ จรูป เพือให้ สามารถคงความมีรสชาติและสีของอาหารประเภทนัน( ๆ ส่งผลให้ สินค้ ากลุม่ เครื องเทศ
และเครื องปรุงรสมีแนวโน้ มทีจะเติบโตอย่างต่อเนือง
กฎระเบียบทีเกียวข้ องกับการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
การส่งออกของบริ ษัทนันจะมุ
(
่งเน้ นทีกลุม่ ประเทศในยุโรปเป็ นหลัก โดยคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 70-80
ของรายได้ จากการจําหน่ายสินค้ ารวมของบริ ษัท ซึงจากบทวิจยั ของสถาบันอาหารและกรมเศรษฐกิจการค้ าระหว่าง
ประเทศได้ ระบุวา่ กลุม่ สหภาพยุโรปนันนั
( บเป็ นเป็ นตลาดนําเข้ าสินค้ าอาหารทีใหญ่ทีสุดในโลกและเป็ นตลาดทีมีกําลัง
ซื (อสูงทีสุดในโลก โดยผู้บริ โภคมักมุง่ เน้ นด้ านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้ าเป็ นหลัก ในขณะเดียวกัน สหภาพ
ยุโรปก็ นบั เป็ นกลุ่มทีมีนโยบายและมาตรการควบคุมด้ านสุขอนามัยและความปลอดภัยของอาหารทีเข้ มงวดทีสุด
ดังนัน( ผู้ประกอบการทีจะส่ง ออกไปยัง สหภาพยุโรปจึ งต้ องศึกษาและทํ าความเข้ า ใจนโนบาย, กฎระเบีย บ และ
มาตรการต่าง ๆ ของสหภาพยุโรปทีเกียวกับความปลอดภัยด้ านอาหารเป็ นอย่างดี โดยตัวอย่างของกฎระเบียบทีสําคัญ
มีดงั ต่อไปนี 1)(
1) กฎระเบี ยบทัว ไปว่าด้วยอาหาร (EU General Food Law) : เน้ นหลักการเรื องความรับผิดชอบในการ
ควบคุม และสร้ างความมันใจว่า ในกระบวนการผลิต สิน ค้ าอาหารได้ มี ก ารปฏิ บัติ ต ามข้ อ กํ า หนดที เกี ยวข้ อ งกับ
สุขอนามัยและความปลอดภัยก่อนที จะวางจํ าหน่ายสินค้ าในตลาดสหภาพยุโ รป ซึงผู้ประกอบการทีผลิตและส่ง
สินค้ าออกไปยังสหภาพยุโรปจะต้ องปรับใช้ ระบบ Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)
นอกจากนี ( หากตรวจพบว่ามีสินค้ าอาหารทีจะก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ คณะกรรมาธิการยุโรปสามารถกําหนด
มาตรการเร่งด่วนเช่น การห้ ามวางจําหน่าย หรื อระงับการนําเข้ า เพือป้องกันอันตรายได้
2) ประมวลกฎระเบียบด้านสุขอนามัย (Hygiene Package) : เป็ นการประมวลกฎระเบียบทีเกียวข้ องกับเรี อง
สุขอนามัยอาหาร (Food Hygiene) โดยมีเป้าหมายเพือวางมาตรการควบคุมความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่
อุปทานของการผลิตและการจําหน่าย
3) มาตรการควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านอาหารสําหรับสิ นค้าที นําเข้าจากประเทศที สาม : เป็ น
มาตรการทีกําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจอาหารจะต้ องปฏิบตั ิตาม อาทิ
- มาตรการป้องกันการปนเปื อ( นของสารพิษบางประเภทในอาหาร ซึงเป็ นการกําหนดระดับขันสู
( งสุดของ
สารบางประเภททีสหภาพยุโรปอนุโลมให้ มีการปนเปื อ( นในสินค้ าอาหารบางประเภทได้ อาทิ สารไนเต
รท (Nitrate), สารประเภทโลหะหนัก และสารประเภท microtoxins ต่าง ๆ เช่น Aflatoxins
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-

มาตรการควบคุมและตรวจสอบระดับการตกค้ างของสารเคมี : เป็ นการกําหนดระดับการตกค้ างสูงสูด
ของยาปราบศัตรูพืชทีสหภาพยุโรปให้ การอนุโลมให้ มีได้ ในสินค้ าอาหาร
4) มาตรการเกี ยวกับการควบคุมและตรวจสอบสิ นค้าอาหาร : เป็ นกฎระเบียบเกียวกับการรจัดตังระบบควบคุ
(
ม
และตรวจสอบสินค้ าโดยอยู่บนหลักการของการวิเคราะห์ความเสียงและการสุ่มตรวจ รวมทังการควบคุ
(
มตรวจสอบ
ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยมาตรการควบคุมและตรวจสอบทีสําคัญได้ แก่
- การควบคุมและตรวจสอบทีจุดตรวจสอบทีพรมแดน (Border Inspection Post: BIP) การตรวจสอบ
สินค้ าทีจุดพรมแดนจะขึ (นอยูก่ บั ระดับความเสียงของสินค้ าแต่ละประเภท ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
(
คือ
1. การตรวจสอบเอกสาร (Documentary checks) ได้ แก่ การตรวจสอบเอกสารทีต้ องสําแดง ณ
ด้ านพรมแดนตามกฎหมายของสหภาพยุโรปสําหรับสินค้ านัน( ๆ เช่น ใบเรี ยกเก็บเงิน (Invoices),
ใบรับรองด้ านสุขอนามัย (Health Certificate) ซึงหน่วยงานทีเกียวข้ องของประเทศผู้สง่ ออกจะ
เป็ นผู้ออก และเอกสารรับรองการส่งออกอืน ๆ (Export Certificate)
2. การตรวจสอบความถูกต้ องของสินค้ า (Identity Check) ได้ แก่ การตรวจสอบประเภทและ
จํานวนของสินค้ าตามทีปรากฎในเอกสารว่าตรงกับสินค้ าทีมีอยูจ่ ริ งหรื อไม่
3. การตรวจสอบเชิงกายภาพ (Physical Checks) ได้ แก่ การวัดระดับปั จจัยทีเกียวข้ องกับความ
ปลอดภัยของอาหาร เช่น ความเสียงในการปนเปื อ( น, การตรวจศัตรู พืช, การวัดอุณหภูมิของคาร์
โก้ หรื อการวิเคราะห์ตวั อย่างสินค้ าในห้ องแล็ป
สําหรับในบางประเทศเช่น ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ทีเป็ นช่องทางหลักในการนําสินค้ าเข้ าสูต่ ลาดสหภาพ
ยุโรป จะต้ องมีการตรวจสอบทัง( 3 ขันตอนที
(
ท่าเรื อก่อน จึงจะได้ รับอนุญาตให้ ขนส่งเข้ าสูส่ หภาพยุโรป
ได้ ตอ่ ไป
- ระบบเตือนภัยด้ านอาหาร (Rapid Alert System for Food and Feed: RASFF) ได้ แก่ ระบบ
ฐานข้ อมูลทีรวบรวมการแจ้ งเตือนเกียวกับปั ญหาด้ านสุขอนามัยในสินค้ าอาหารและอาหารสัตว์ ที
ตรวจพบทีจุดตรวจสอบทีพรมแดนของประเทศสมาชิ ก โดยผลการตรวจสอบจะถูกแบ่งออกตาม
ประเภทความเสียงคือ ทางกายภาพ, ทางเคมี และทางชีวภาพ ซึงข้ อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บและ
แบ่งปั นข้ อมูลจากทุกจุดตรวจของแต่ละประเทศได้ อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิ ภาพ ในกรณีทีพบ
สินค้ าอาหารและอาหารสัตว์มีความเสียงโดยตรงหรื อโดยอ้ อมต่อสุขภาพมนุษย์ ระบบ RASFF จะแจ้ ง
ข้ อมูลแก่ประเทศทีเข้ าร่ วมในเครื อข่าย RASFF เพือให้ ประเทศสมาชิ กมีการดําเนินมาตรการที
เหมาะสมต่อสินค้ าอาหารนันต่
( อไป
นอกจากการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปแล้ ว ผู้ประกอบการยังสามารถเลือกปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศสําหรับสินค้ าอาหารและมาตรฐานทีกําหนดโดยภาคเอกชนอืน ๆ ทีมักจะมีข้อกําหนดและปฏิบตั ิได้
ยากกว่ากฎระเบียบของสหภาพยุโรป ซึงรายละเอียดของข้ อมูลมาตรฐานระหว่างประเทศทีเป็ นทีนิยมและมาตรฐานที
กําหนดโดยภาคเอกชนทีสําคัญสามารถสรุปได้ ดงั นี (
มาตรฐานระหว่างประเทศและมาตรฐานทีกําหนดโดยภาคเอกชน2)
1) มาตรฐาน HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) หรื อระบบการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตทีต้ องควบคุมในการผลิตอาหาร ซึงเน้ นการป้องกันอันตรายในกระบวนการมากกว่าการทดสอบที
ผลิตภัณฑ์ขนสุ
ั ( ดท้ าย และสามารถป้องกันอันตรายหรื อสิงปนเปื อ( นทางชีวภาพเคมี และกายภาพของอาหารได้ อย่างมี
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ประสิทธิภาพโดยผู้ผลิตจะต้ องนําระบบHACCP ไปประยุกต์ใช้ ในกระบวนการผลิตอาหารตังแต่
( การเตรี ยมวัตถุดิบ
กระบวนการผลิต การบรรจุสินค้ า การเก็บรักษา การกระจายสินค้ า และการจัดจําหน่าย จนกระทังถึงมือผู้บริ โภค
รวมทังสร้
( างระบบการควบคุมการผลิตเพือกําจัดหรื อลดสาเหตุทีจะทําให้ เกิดอันตรายต่อผู้บริ โภคตลอดห่วงโซ่
2) มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) หรื อหลักเกณฑ์วิธีการทีดีสําหรับการผลิต ถือเป็ น
พื (นฐานทีสําคัญของระบบ HACCP ซึงมาตรฐาน GMP เน้ นการป้องกันมากกว่าการแก้ ไขและครอบคลุมตังแต่
( การ
ควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล การควบคุมแมลงและสัตว์นําโรค การออกแบบโครงสร้ างอาคารผลิต รวมถึงเครื องจักร
อุปกรณ์ทีใช้ ในการผลิต
3) มาตรฐาน BRC (British Retail Consortium) เป็ นมาตรฐานทีสมาคมผู้ค้าปลีกในประเทศอังกฤษ อาทิ
Tesco, Boots, Sainsbury’s และ Safeway เป็ นต้ น ได้ รวมกลุม่ กันพัฒนาขึ (นและเริ มใช้ เป็ นมาตรฐานสินค้ าของตนเอง
ในปี 2541 โดยผู้ประกอบการทีต้ องการส่งออกสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของผู้ค้าปลีกในประเทศอังกฤษ หรื อส่งไปวาง
จําหน่ายในห้ างสรรพสินค้ าในประเทศอังกฤษ จะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐาน BRC ทังนี
( ( รวมถึงห้ างสรรพสินค้ าของ
อังกฤษทีตังอยู
( น่ อกประเทศอังกฤษด้ วย ซึงมาตรฐาน BRC นี ( เป็ นมาตรฐานทีสอดคล้ องกับระบบมาตรฐานสากลอืน ๆ
เช่น มาตรฐาน HACCP มาตรฐาน GMP และระบบบริ หารคุณภาพ (Quality Management System) เป็ นต้ น
4) มาตรฐาน IFS (International Food Standard) หรื อมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศซึงเริ มใช้ เมือปี 2546
เป็ นข้ อกําหนดทีผู้ค้าปลีกในประเทศเยอรมนี ฝรังเศส และบางประเทศในสหภาพยุโรป เช่น อิตาลี กําหนดให้
ผู้ประกอบการทีจะส่งสินค้ าจําหน่ายในประเทศของตนต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกํ าหนดดังกล่าวก่อนส่งสินค้ าออก โดย
ตัวอย่างผู้ค้าปลีกในเยอรมนีทีใช้ มาตรฐาน IFS ประกอบด้ วย Lidl Aldi และ Spar และผู้ค้าปลีกในฝรังเศสทีใช้
มาตรฐาน IFS คือ Carrefour, Auchan และ Casino
5) มาตรฐาน HALAL หรื อมาตรฐานทีรับรองว่าสินค้ าอาหารนันมี
( กระบวนการผลิตทีถูกต้ องตามบัญญัติของ
ศาสนาอิสลามและปราศจากสิงทีต้ องห้ ามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ ส่วนประกอบ สารปรุงแต่ง สารพิษ
สิงปนเปื อ( นต่างๆ เป็ นต้ น
จากข้ อมูลตัวอย่างกฎระเบียบและมาตรฐานทีเกียวข้ องกับการส่งอออกสินค้ าไปยังสหภาพยุโรปข้ างต้ นจะเห็น
ได้ ว่า ผู้ประกอบการไทยจะต้ องมีความพร้ อมในการปรับตัวให้ สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและกฎระเบียบใหม่ ๆ
ด้ านความปลอดภัยของสหภาพยุโรปให้ ได้ อย่างเคร่ งครัด เพือให้ สามารถประกอบธุรกิจได้ อย่างต่อเนือง นอกจากนี (
ผู้ประกอบการยังต้ องพิจารณาถึงการปฏิบตั ิตามมาตรฐานระหว่างประเทศรวมถึงมาตรฐานทีกําหนดโดยภาคเอกชน
ตามทีลูกค้ าอาจจะร้ องขอเพิมเติม ซึงจะเป็ นการช่ว ยสร้ างมูลค่าเพิมให้ แก่สิน ค้ า และเป็ นการเพิมโอกาสในการ
จําหน่ายสินค้ าให้ แก่ผ้ นู ําเข้ าหรื อห้ างค้ าปลีกในประเทศต่าง ๆ อีกด้ วย
หมายเหตุ 1) ข้อมูลจากกรมเศรษฐกิจการค้ าระหว่างประเทศ 2) ข้อมูลจากสถาบันระหว่างประเทศเพือ การค้าและการพัฒนา
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3.2.5 ภาวะการแข่งขัน
เนืองจากบริ ษัทประกอบธุ รกิ จทีมุ่ง เน้ นการผลิตเพือการส่งออกเป็ นหลัก ดังนัน( ผู้ประกอบการที
นับเป็ นคูแ่ ข่งของบริ ษัทจึงมีทงผู
ั ( ้ ประกอบการในประเทศและผู้ประกอบการต่างประเทศ ดังต่อไปนี (
การแข่งขันจากผู้ประกอบการในประเทศ
จากข้ อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ สิ (นปี 2555 พบว่า จํานวนโรงงานประกอบกิจการเกียวกับ
การทําเครื องปรุงกลิน รส หรื อสีของอาหารในประเทศไทยมีจํานวนทังสิ
( (น 371 โรงงาน โดยโรงงานดังกล่าวมีทงั (
โรงงานทีเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของตนเองและโรงงานทีรับจ้ างผลิตสินค้ าภายใต้ ตรา
สินค้ าของผู้อืน ทังนี
( ( ผู้บริ หารของบริ ษัทประเมินว่า ผู้ประกอบการในประเทศส่วนใหญ่มกั มีการผลิตสินค้ าทีไม่
หลากหลาย โดยมักเน้ นทีการผลิตสินค้ าประเภทใดประเภทหนึงโดยเฉพาะและเป็ นการผลิตสินค้ าแบบมุ่งเน้ น
รสชาติดงเดิ
ั ( มของเครื องปรุงรสไทย ในขณะทีสินค้ าของบริ ษัทนัน( มุง่ เน้ นทีการสร้ างความหลากหลายทังในด้
( าน
ของรสชาติและประเภทของผลิตภัณฑ์ และมุง่ เน้ นการพัฒนารสชาติทีเหมาะกับชาวต่างชาติ ดังนัน( จึงนับได้ วา่
ไม่มีผ้ ปู ระกอบการไทยรายใดทีมีการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกับบริ ษัทโดยตรง สําหรับผู้ประกอบการใน
ประเทศทีมีการผลิตสินค้ าในกลุม่ เดียวกันกับสินค้ าหลักของบริ ษัทเพือส่งออก มีดงั นี (
ซอสพริ กศรี ราชา
ผู้สง่ ออกซอสพริ กในประเทศมีจํานวนทังสิ
( (น 60 ราย มีมลู ค่าการส่งออกรวมประมาณ 1,000 – 1,400
ล้ านบาทในแต่ล ะปี สําหรั บผู้ป ระกอบการทีมี การส่งออกสิน ค้ าประเภทซอสพริ ก ศรี ร าชาไปยัง กลุ่ม ลูกค้ า
เดียวกันกับบริ ษัทมีประมาณ 10 รายและเมือพิจารณาถึงสัดส่วนรายได้ ของบริ ษัทเปรี ยบเทียบกับมูลค่าการ
ส่งออกรวม พบว่า บริ ษัทมีส่วนแบ่งการตลาดของการส่งออกซอสพริ กเฉลียในปี 2551-2555 เท่ากับร้ อยละ
8.44 ของมูลค่าส่งออกซอสพริ กทังหมดของประเทศไทย
(
ดังนี (
รายละเอียด
มูลค่าส่งออกซอสพริกของไทย1)
รายได้ จากการขายซอสพริกศรีราชาของบริษัท
ส่วนแบ่งตลาด (ร้ อยละ)
ทีมา : 1) กรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ

2551
971.32
79.25
8.16

2552
1,052.90
96.54
9.17

2553
1,214.10
102.16
8.41

หน่วย: ล้ านบาท
2554
2555
1,408.20 1,397.10
103.17
127.82
7.33
9.15

เครื องแกงสําเร็ จรูป
ผู้สง่ ออกเครื องแกงในประเทศมีจํานวนทังสิ
( (น 84 ราย มีมลู ค่าการส่งออกรวมประมาณ 500 – 700
ล้ านบาทในช่วงปี 2552-2554 และเพิมขึ (นเป็ น 1,200 ล้ านบาทในปี 2555 ปี สําหรับผู้ประกอบการทีมีการ
ส่งออกสินค้ าประเภทเครื องแกงไปยังกลุ่มลูกค้ าเดียวกันกับบริ ษัทมีประมาณ 15 ราย และเมือพิจารณาถึง
สัดส่วนรายได้ ของบริ ษัทเปรี ยบเทียบกับมูลค่าการส่งออกรวม พบว่า บริ ษัทมีสว่ นแบ่งการตลาดของการส่งออก
เครื องแกงสําเร็ จรูปเฉลียในปี 2551-2555 เท่ากับร้ อยละ 2.33 ของมูลค่าส่งออกเครื องแกงสําเร็ จรูปทังหมดของ
(
ประเทศไทย ดังนี (
รายละเอียด
มูลค่าส่งออกเครืองแกงของไทย1)
รายได้ จากการขายเครืองแกงของบริษัท
ส่วนแบ่งตลาด (ร้ อยละ)

2551
418.53
10.96
2.62

ทีมา : 1) กรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ
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2552
576.76
12.54
2.17

หน่วย: ล้ านบาท
2553
2554
2555
575.93
668.78
1,207.03
15.75
13.78
18.64
2.73
2.06
1.54
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ผู้บริ หารของบริ ษัทประเมินว่า ถึงแม้ จะมีผ้ ปู ระกอบการในกลุ่มเครื องปรุ งกลิน รส หรื อสีของอาหาร
เป็ นจํานวนมากในประเทศไทย แต่เนืองจากกลุม่ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทนันได้
( แก่กลุม่ ประเทศในทวีปยุโรปและ
สหรัฐเมริ กา ซึงเป็ นกลุม่ ประเทศทีมีระเบียบมาตรฐานทีสูงไม่วา่ จะทังทางด้
(
านสาธารณสุข ความปลอดภัย และ
สิงแวดล้ อม ดังนัน( ผู้ประกอบการทีจะมุ่งเน้ นการผลิตสินค้ าให้ ได้ ตามมาตรฐานทีเข้ มงวดเพือส่งออกไปยัง
ประเทศกลุม่ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทนันจึ
( งมีไม่มากนัก ประกอบกับการทีบริ ษัทมีการพัฒนาสินค้ าและช่องทาง
การจัดจําหน่ายอย่างต่อเนือง จึงส่งผลให้ ผ้ บู ริ หารเชือมันว่า บริ ษัทจะยังคงสามารถรักษาความสามารถในการ
แข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศไว้ ได้
การแข่งขันจากผู้ประกอบการในต่างประเทศ
คูแ่ ข่งทีสําคัญของบริษัทในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื องปรุงรสและเครื องประกอบอาหารจาก
ต่างประเทศ ได้ แก่ ผู้ประกอบการจากประเทศสหรัฐอเมริ กา, เวียดนาม, สาธารณรัฐประชาชนจีน, สิงคโปร์ และ
มาเลเซีย
โดยเฉพาะผู้ประกอบการจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึงเป็ นผู้ผลิตซอสพริ กและนํ (าจิ (มไก่รายใหญ่
ภายใต้ ตราสินค้ า “Huy Fong” และผู้ประกอบการจากประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึงผลิต
สินค้ าในกลุม่ ซอสและนํ (าจิ (มภายใต้ ตราสินค้ า “CHOLIMEX”, “AMOY”, “DIAMOND” และ “LEE KUM KEE”
นัน( นับเป็ นคูแ่ ข่งทีสําคัญของบริ ษัท อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ ใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดโดยเน้ นจุดเด่นของการเป็ น
ผู้ผลิตจากประเทศไทยซึงเป็ นต้ นกําเนิดของ “ซอสพริ กศรี ราชา” ประกอบกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือง
เพือนําเสนอรสชาติใหม่ ๆ ทีหลากหลายและตอบสนองผู้บริ โภคได้ ในทุกระดับความสามารถในการทําอาหาร
แบบ “One Stop Brand” ส่งผลให้ บริ ษัทเชือมันว่า จะยังคงสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันกับคูแ่ ข่ง
สําคัญจากประเทศเวียดนามดังกล่าวไว้ ได้
ในส่วนของคูแ่ ข่งจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึงมีข้อ
ได้ เปรี ยบในด้ านต้ นทุนการผลิตนัน( ผู้บริ หารของบริ ษัทประเมินว่า บริ ษัทยังคงมีข้อได้ เปรี ยบในด้ านคุณภาพ
และความสมําเสมอของมาตรฐานในการผลิต
ซึงเป็ นประเด็นสําคัญในกลุม่ ประเทศลูกค้ าหลักของบริ ษัท
สําหรับผู้ประกอบการจากประเทศอืน ๆ เช่น มาเลเซียและสิงคโปร์ นนั ( ผู้บริ หารประเมินว่า บริ ษัทมีข้อได้ เปรี ยบ
ทังทางด้
(
านต้ นทุนและความสามารถการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของ
ผู้บริ โภคได้ เนืองจากประเทศไทยเป็ นประเทศทีอุดมไปด้ วยวัตถุดิบและมีชือเสียงในด้ านของการปรุงอาหารซึง
เป็ นทีรู้จกั ในกลุม่ ชาวต่างชาติมานาน บริ ษัทจึงเชือมันว่า ด้ วยคุณภาพมาตรฐานและภาพลักษณ์ของการเป็ น
ผู้ประกอบการจากประเทศไทย จะยังเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งจากประเทศดังกล่าว
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3.3 การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
3.3.1 การจัดหาและแหล่งทีมาของวัตถุดิบหลัก
บริ ษัทมีการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตและตัวแทนจําหน่ายในประเทศเป็ นหลัก คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อย
ละ 93.07 และร้ อยละ 93.54 ของมูลค่าการจัดซื (อวัตถุดิบรวมในปี 2555 และ 9 เดือนของปี 2556 และบริ ษัทได้
มีการนําเข้ าบรรจุภณ
ั ฑ์และวัตถุดิบบางประเภทตามข้ อกําหนดของลูกค้ า รวมถึงวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ซงมี
ึ
ราคาถูกกว่าในประเทศไทย เช่น ฝาเกลียว, กระป๋ อง, กระเทียมและนํ (ามันงา เป็ นต้ น โดยส่วนใหญ่เป็ นการ
นําเข้ าจากประเทศจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, ไต้ หวัน และสิงคโปร์ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ
6.93 และร้ อยละ 6.46 ของมูลค่าการจัดซื (อวัตถุดิบรวมในปี 2555 และ 9 เดือนของปี 2556
ทังนี
( ( วัตถุดิบของบริษัทนันสามารถแบ่
(
งออกได้ เป็ น 3 กลุม่ ดังนี (
1) วัตถุดิบทีใช้ ในการผลิต
วัตถุดิบทีใช้ ในการผลิตนับเป็ นกลุม่ วัตถุดิบหลักของบริษัท โดยคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 43.62 และร้ อย
ละ 49.49 ของมูลค่าการจัดซื (อวัตถุดิบรวมในปี 2555 และ 9 เดือนแรกของปี 2556 โดยวัตถุดิบหลักในกลุม่ นี (
ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น พริ ก คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 20-30 ของวัตถุดิบทีใช้ ในการผลิต,
นํ (าตาลคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 20-30 ของวัตถุดิบทีใช้ ในการผลิต, และวัตถุดิบอืนๆ คิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 40-50 ของวัตถุดิบทีใช้ ในการผลิต ทังนี
( ( ต้ นทุนของวัตถุดิบทีใช้ ในการผลิตคิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 75-80 ของต้ นทุนการผลิตรวมของบริ ษัท
อนึง เนืองจากวัตถุดิบหลักของบริ ษัทได้ แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึงมีอายุในการเก็บรักษา และมีความไม่
แน่นอนทังด้
( านปริ มาณและราคา บริ ษัทจึงต้ องวางแผนการผลิตและการจัดซื (อให้ มีประสิทธิภาพมากทีสุด เพือ
รักษาคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทให้ ได้ มาตรฐาน ดังนัน( ในการจัดซื (อวัตถุดบิ บริ ษัทจึงมี
นโยบายในการทําสัญญาตกลงซื (อขายล่วงหน้ ากับเกษตรกร, ผู้ผลิต, หรื อผู้จดั หาวัตถุดิบสําหรับวัตถุดิบหลักทีมี
การใช้ อย่างสมําเสมอ อาทิ พริ ก และนํ (าตาลทราย โดยมีการกําหนดปริ มาณ ราคา และระยะเวลาการส่งมอบ
ล่วงหน้ า ณ วันทีทําสัญญา และมีการวางแผนการจัดซื (อร่วมกันระหว่างผู้ผลิตหรื อผู้จดั หาวัตถุดิบกับบริ ษัท
เพือให้ สามารถดําเนินการส่งมอบวัตถุดิบทีได้ คณ
ุ ภาพ ปริ มาณ และกําหนดเวลาตรงตามต้ องการ ซึงเป็ นการ
ลดความเสียงจากการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตไม่ได้ ในบางฤดูกาลเนืองจากเป็ นผลผลิตทางการเกษตร รวมทัง(
ยังเป็ นการประกันความสดใหม่ของวัตถุดิบทีจะเข้ าสูก่ ระบวนการผลิตอีกด้ วย
2) บรรจุภณ
ั ฑ์
บริ ษัทมีการจัดซื (อบรรจุภณ
ั ฑ์คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 30-35 ของมูลค่าการจัดซื (อรวม โดยส่วนใหญ่เป็ น
การสังซื (อจากผู้ผลิตในประเทศ
3) สินค้ าเพือจําหน่าย
นอกจากวัตถุดิบทีจัดซื (อมาเพือใช้ ในกระบวนการผลิตสินค้ าแล้ ว บริ ษัทยังมีการจัดซื (อสินค้ าสําเร็ จรูปและกึง
สําเร็ จรูปบางประเภทเพือนําจําหน่ายในลักษณะของการซื (อมาขายไป ซึงส่วนใหญ่เป็ นการจําหน่ายภายใต้ ตรา
สินค้ าของบริษัทเอง และมีการจําหน่ายภายใต้ ตราสินค้ าของลูกค้ าและผู้ขายบ้ างเล็กน้ อย สินค้ าดังกล่าว ได้ แก่
ผักและผลไม้ กระป๋ อง, ของแห้ งและของดองต่าง ๆ, บะหมีกึงสําเร็ จรูป, เส้ นหมี และวุ้นเส้ น เป็ นต้ น โดยมูลค่า
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การซื (อของกลุม่ สินค้ าเพือจําหน่ายนี (คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 22.96 และร้ อยละ 17.02 ของมูลค่าการ
จัดซื (อวัตถุดิบรวมในปี 2555 และ 9 เดือนแรกของปี 2556
มูลค่ าการสั+งซือ4 วัตถุดิบและสินค้ าเพื+อจําหน่ าย ในปี 2553-2555 และงวด 9 เดือนของ ปี 2556
กลุ่ม

2553

2554

2555

2556 (ม.ค.-ก.ย.)

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

วัตถุดิบทีใช้ ในการผลิต

143.97

43.90%

132.88

41.30%

138.61

43.62%

148.44

49.48%

บรรจุภณ
ั ฑ์

106.56

32.49%

98.07

30.48%

106.22

33.42%

100.49

33.50%

77.43

23.61%

90.77

28.22%

72.97

22.96%

51.04

17.02%

327.96

100.00%

321.72

100.00%

317.80

100.00%

299.97

100.00%

สินค้ าสําเร็จรูป, กึงสําเร็จรูป
และอืน ๆ
รวม

บริ ษัทมีการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรื อผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบหลายราย ทังที
( เป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่และ
รายย่อยเป็ นจํานวนกว่า 100 ราย เพือเป็ นการลดความเสียงจากการพึงพิงผู้ผลิตและผู้จดั หาวัตถุดิบรายใด
รายหนึงโดยเฉพาะ โดยบริษัทมีนโยบายการสังซื (อทีสมําเสมอและต่อเนืองกับผู้ผลิตและผู้จดั หาวัตถุดิบรายเดิม
เพือสร้ างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างกัน ส่งผลให้ ตลอดเวลาทีผ่านมา บริ ษัทไม่เคยประสบปั ญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิตจนส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด
ทังนี
( ( ในปี 2554 บริ ษัทมีการซื (อวัตถุดิบจากผู้จดั จําหน่ายเกินกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าการจัดซื (อวัตถุดิบรวม
เป็ นจํานวน 2 ราย สําหรับในช่วงปี 2553, 2555 และงวด 9 เดือน 2556 บริ ษัทมีการซื (อวัตถุดิบจากผู้จดั
จําหน่ายเกินกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าการจัดซื (อวัตถุดิบรวมเป็ นจํานวน 1 ราย
3.3.2 การผลิต
ในการผลิตของบริ ษัทนัน( เป็ นการผลิตตามคําสังซื (อของลูกค้ า (Made to Order) โดยทางฝ่ ายขายจะส่งคําสัง
ผลิต ที ได้ รั บ จากลูก ค้ า ไปที ฝ่ ายวางแผนการผลิต จากนัน( ฝ่ ายวางแผนการผลิต จะจัด ทํ า แผนการผลิ ต
(Production Planning) ซึงระบุรายละเอียดของสินค้ า ปริ มาณ และวันทีสังผลิต ส่งให้ แต่ละฝ่ ายทีเกียวข้ อง
เช่น ฝ่ ายจัดซื (อ ฝ่ ายผลิต และฝ่ ายคลังสินค้ า เพือทําการจัดเตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื องจักร โดยบริ ษัทมี
นโยบายในการส่งมอบสินค้ าภายใน 6 สัปดาห์หลังจากทีลูกค้ ายืนยันคําสังซื (อ ขึ (นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์
และปริ มาณสินค้ าทีลูกค้ าสังผลิต สําหรับการตรวจสอบคุณภาพสินค้ านัน( ฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพจะเข้ าไป
ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพสินค้ าในแต่ละขัน( ตอนของการผลิตตามนโยบายการตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพของบริ ษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทมีโรงงานผลิต 1 แห่ง ตังอยู
( ่ทีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เลขที 49/42 หมู่ที 5 ตําบลทุ่งสุขลา
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230 เนื (อทีรวม 6 ไร่ 3 งาน โดยมีกําลังการผลิตรวมและอัตราการใช้ กําลังการ
ผลิตดังนี (
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กําลังการผลิตเต็มที+และอัตราการใช้ กาํ ลังการผลิตของเครื+องจักร

กลุ่มผลิตภัณฑ์

กําลังการ
ผลิตเต็มที+1)

ปริมาณที+ผลิตได้ จริง (ตัน) และอัตราการใช้ กาํ ลังการผลิต (%)2)
2553
จํานวน

2554
%

จํานวน

2555
%

จํานวน

2556 (ม.ค.-ก.ย.)
%

จํานวน

1.กลุม่ ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และ
นํ (าจิ (มต่าง ๆ
7,399.15 4,995.58 67.52 4,610.84 62.32 5,281.92 71.39 4,690.03
2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์เครืองปรุงแกง
และเครืองประกอบอาหาร
888.12
620.25 69.84 419.26 47.21 546.97 61.59 465.15
3. ผลิตภัณฑ์เครืองดืมจากผักและ
ผลใม้
2,209.50 1,143.96 51.77 1,266.89 57.34 1,328.65 60.13 1,208.48
4.ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้ อม
รับประทาน
177.12
172.15 97.19 172.65 97.48 167.34 94.48 112.16
หมายเหตุ 1) กําลังการผลิตเต็มที คํานวณจากความสามารถของเครื องบรจุโดยประมาณการเวลาในการบรรจุจากขนาดบรจุภณ
ั ฑ์ทีมี
การจําหน่ายมากทีสุด ซึงกําลังการผลิตเต็มที = จํานวนขวดหรื อกระป๋ องหรื อซองทีบรรจุได้ ใน 1 นาที x จํานวนเครื องบรรจุ x ชัวโมง
ทํางานเฉลียของขันตอนการบรรจุ
(
x จํานวนวันทํางาน 300 วันต่อปี
2) ปรับเป็ นรายปี เพือใช้ ในการเปรียบเทียบ
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ขันตอนการผลิ
(
ต
ผลิตภัณฑ์ประเภทซอสและนํ (าจิ (ม :
เริ มต้ นจากเตรี ยมวัตถุดิบ อาทิ พริ กดอง นํ (าตาล กระเทียมอบแห้ ง ตามสัดส่วนของแต่ละสูตรผลิตภัณฑ์ แล้ วลําเลียงเข้ าสูถ่ งั ต้ มเพือดําเนินการต้ มวัตถุดิบดังกล่าวด้ วยระบบไอนํ (า,
คลุกเคล้ าวัตถุดิบให้ เข้ ากันทีอุณหภูมใิ กล้ จดุ เดือด จากนันนํ
( าวัตถุดิบทีผ่านการต้ มแล้ วมาเข้ าเครื องลดอุณหภูมิและส่งเข้ าเครื องบรรจุและปิ ดฝาภาชนะ สําหรับผลิตภัณฑ์ซอสพริ กนันเมื
( อเสร็ จ
ขันตอนการต้
(
มด้ วยระบบไอนํ (าแล้ ว วัตถุดิบทีผ่านการต้ มจะถูกนํามาเข้ าสูก่ ระบวนการโฮโมจิไนด้ วยเครื องโฮโมจิไนเซอร์ ก่อนเพือให้ ผลิตภัณฑ์มีเนื (อทีละเอียดและเนียนสมําเสมอ จากนันจึ
( งจะ
ถูกส่งเข้ าเครื องลดอุณหภูมิก่อนทีจะส่งเข้ าเครื องบรรจุและปิ ดฝาภาชนะ หลังจากบรรจุสินค้ าเสร็ จจะเข้ าสูข่ นตอนการติ
ั(
ดฉลากและบรรจุลงกล่องพร้ อมส่งออกให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป ทังนี
( ( สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ซอสและนํ (าจิ (มบางประเภทนัน( หลังจากทีผลิตภัณฑ์ผ่านการบรรจุและปิ ดฝาแล้ ว จะต้ องถูกนําไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื (อจุลินทรี ย์ด้วยเครื องรี ทอร์ ทก่อนทีจะติดฉลากและบรรจุลง
กล่อง

ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื องปรุงแกง :
เริ มจากการเตรี ยมวัตถุดิบตามสัดส่วนของแต่ละสูตรผลิตภัณฑ์ อาทิ พริ ก ตะไคร้ ใบมะกรู ด นํามาบรรจุในหม้ อผสมแล้ วจึงนํามาโม่บดให้ ละเอียด จากนันนํ
( าวัตถุดิบทีถูกบดละเอียด
แล้ วมาต้ มในหม้ อต้ มไอนํ (า โดยควบคุมอุณหภูมิให้ อยู่ทีระดับสูงใกล้ จุดเดือด แล้ วบรรจุลงภาชนะโดยใช้ เครื องบรรจุและเครื องปิ ดฝา จากนันผลิ
( ตภัณฑ์ทีบรรจุและปิ ดฝาแล้ วจะถูกนําไปผ่าน
กระบวนการฆ่าเชื (อด้ วยเครื องรี ทอร์ ท แล้ วเข้ าสูข่ นตอนการติ
ั(
ดฉลากและบรรจุลงกล่องพร้ อมส่งออกให้ แก่ลกู ค้ า
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ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื องดืม :
เริ มต้ นจากการเตรี ยมวัตถุดิบซึงได้ แก่ นํ (าผลไม้ นํ (าเชือม และเนื (อผลไม้ ตามสัดส่วนของแต่ละสูตรผลิตภัณฑ์แล้ วนําไปต้ มด้ วยระบบไอนํ (า จากนันนํ
( านํ (าและเนื (อผลไม้ ทีผ่านการต้ มไป
บรรจุใส่ขวดหรื อกระป๋ อง แล้ วส่งเข้ าเครื องปิ ดฝา จากนันนํ
( าไปเข้ าเครื องรี ทอร์ ทระบบนํ (าหรื อระบบไอนํ (าเพือฆ่าเชื (อจุลินทรี ย์ เมือผ่านกระบวนการฆ่าเชื (อแล้ วก็จะเข้ าสูข่ นตอนการติ
ั(
ดฉลากและ
บรรจุลงกล่องพร้ อมส่งให้ แก่ลกู ค้ า สําหรับเครื องดืมผสมเนื (อผักผลไม้ บางชนิด หลังจากต้ มเสร็ จแล้ วจะต้ องนําไปผ่านเครื องโฮโมจิไนเซอร์ ก่อน เพือให้ ทํานํ (าและเนื (อผสมจนเป็ นเนื (อเดียวกัน แล้ ว
จึงนําไปเข้ าเครื องบรรจุขวด, ปิ ดฝา, และฆ่าเชื (อจุลนิ ทรี ย์
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ขันตอนการควบคุ
(
มคุณภาพ
เนืองจากบริษัทมีการส่งออกสินค้ าไปยังกลุม่ ประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริ กาเป็ นหลัก ซึงเป็ นประเทศทีมีความเข้ มงวด
เป็ นอย่างมาก ในเรื องของคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนัน( บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญต่อการ
ควบคุมคุณภาพในทุกขันตอน
(
เริมตังแต่
( ขนตอนการรั
ั(
บวัตถุดิบ (Incoming Inspection), ขันตอนระหว่
(
างการผลิต (In
Process Inspection), ตรวจสอบเมือเสร็ จสิ (นการผลิต (Product Inspection) ดังนี (
ขันU ตอนการรับวัตถุดิบ (Incoming Inspection): เป็ นการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบก่อนทีจะนําไปใช้ ในการผลิต
เพือให้ เกิดความมันใจว่าวัตถุดิบหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ทีนําไปใช้ มีลกั ษณะและคุณภาพตรงตามมาตรฐานทีกําหนดไว้ และ
ไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้บริ โภค โดยวัตถุดิบทีจะต้ องตรวจสอบมีทงวั
ั ( ตถุดิบทีเป็ นของสด เช่น พริ ก, ขิง, ข่า ตะไคร้
และบรรจุภณ
ั ฑ์ทีใช้ บรรจุสนิ ค้ าของบริ ษัท ซึงวัตถุดิบทีเป็ นของสดจะต้ องผ่านการตรวจสอบทังในแง่
(
ของกายภาพซึง
จะตรวจสอบความสด, สี, ขนาด และการตรวจสอบคุณสมบัตใิ นห้ องปฏิบตั ิการ โดยจะตรวจหาการปนเปื อ( นของ
สารพิษตกค้ าง
ทังนี
( ( บริ ษัทมีการจัดซื (อเครื อง High Performance Liquid Chromatography(HPLC) สําหรับตรวจสอบสารพิษ และ
เครื อง Gas Chromatography – Mass Spectrometry(GC-MS) สําหรับการตรวจสอบยาฆ่าแมลง เพือให้ สามารถ
ตรวจสอบสารพิษและยาฆ่าแมลงได้ เองภายในบริ ษัท
ขันU ตอนระหว่างการผลิ ต (In process inspection): เป็ นการตรวจสอบเพือให้ มนใจว่
ั าดําเนินการผลิตอย่างถูกต้ อง
และได้ ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานทีบริ ษัทกําหนด ประกอบด้ วย
• การตรวจสอบคุณภาพในห้ องปฏิบตั ิการ
เป็ นการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของสินค้ าทีต้ มเสร็ จแล้ ว
ก่อนทีจะบรรจุ เช่น ความเป็ นกรด – ด่าง, ความหวาน, ความเค็ม, ความเปรี ย( ว,ความหนืด, สี, เนื (อสัมผัส,
รสชาติ รวมถึงการตรวจวิเคราะห์เชื (อจุลนิ ทรี ย์ก่อโรค
• การตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิต เป็ นการตรวจสอบความถูกต้ องตังแต่
( การเตรี ยมวัตถุดิบ,การต้ ม,
จนถึงการบรรจุสนิ ค้ า ได้ แก่ ตรวจสภาพของวัตถุดิบ, ความสด, ตรวจความถูกต้ องของอุณหภูมแิ ละเวลา
รวมถึงสารเคมีทีใช้ ในการต้ ม, ตรวจสภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์, ตรวจนํ (าหนักบรรจุ, วัดระดับสินค้ าในขวดและ
กระป๋ อง, วัดปริมาตร, ตรวจความแน่นของการปิ ดฝา, ตรวจสอบหาสิงแปลกปลอมทีอาจปนเปื อ( นระหว่าง
การผลิต
ตรวจสอบเมื อเสร็ จสิU นการผลิ ต (Product Inspection): เป็ นการตรวจสอบสินค้ าก่อนติดฉลาก เช่น ระดับคอขวด, สี
ของสินค้ า, การปนเปื อ( นของวัตถุดิบ GMO ในสินค้ า และตรวจสอบความถูกต้ องของฉลาก, รูปแบบการพิมพ์ Ink Jet
(วันทีผลิต/วันทีหมดอายุ) รวมถึงสภาพของกล่องทีบรรจุ เนืองจากลูกค้ าของบริษัททีอยูใ่ นแต่ละประเทศ มี
กฎระเบียบเกียวกับฉลากผลิตภัณฑ์ทีแตกต่างกัน เช่น ในประเทศเยอรมัน อาหารทังหมดจะต้
(
องติดฉลากเป็ น
ภาษาเยอรมัน และแสดงข้ อมูลครบถ้ วนตามระเบียบทีกําหนด สินค้ าทีตรวจพบว่าว่ามีการละเลยตามระเบียบฉลาก
เยอรมัน จะถูกห้ ามจําหน่าย
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3.4 ผลกระทบสิงแวดล้ อม
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลและรักษาสิงแวดล้ อมเป็ นอย่างดี และได้ ให้ ความร่วมมือในการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ มาโดยตลอด เพือช่วยลดผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมอันเกิดจากการผลิต
ของบริ ษัท โดยมลภาวะทีเกิดขึ (นจากกระบวนการผลิตของบริษัทได้ แก่ นํ (าเสียซึงเกิดจากการล้ างเครื องจักรและขยะ
มูลฝอย ในการจัดการกับมลภาวะทีเกิดขึ (นดังกล่าว บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบบําบัดนํ (าเสียโดยการนํานํ (าเสียไปทําการ
ดักเศษขยะและไขมัน เติมอากาศและปรับค่าความเป็ นกรด-ด่าง ก่อนลําเลียงปล่อยสูบ่ อ่ บําบัดส่วนกลางของนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยนํ (าเสียทีผ่านกระบวนการบําบัดดังกล่าว จะได้ รับการตรวจสอบจากบริ ษัท โกลบอล
ยูทิลติ ี ( เซอร์ วิส จํากัด ซึงเป็ นตัวแทนของการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ในการทําหน้ าทีเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์
คุณภาพของนํ (าเสียทีผ่านกระบวนการบําบัดของบริษัททุกเดือน
สําหรับของเสียประเภทขยะนัน( บริ ษัทจะทําการเก็บรวมรวมและว่าจ้ างให้ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชาลี รี ไซเคิ (ล
เข้ ามาขนขยะมูลฝอยและขยะทัวไปทุกวัน เพือนําไปคัดแยกหรื อนําไปทิ (ง ณ สถานทีทิ (ง โดยไม่มีผลกระทบต่อ
บุคคลภายนอก และเป็ นสถานทีทิ (งทีไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อระเบียบต่างๆ ทีเกียวข้ อง ทังนี
( (การนิคมอุตสาหกรรมจะ
เป็ นผู้ทําการตรวจสอบการทิ (งขยะในแต่ละเดือน และตรวจสอบการกําจัดขยะของโรงงานซึงอยูภ่ ายใต้ การดูแลของ
เทศบาลตําบลแหลมฉบัง
นอกจากนี ( บริ ษัทยังดําเนินการตรวจประเมินผลสิงแวดล้ อมในการทํางาน ซึงประกอบด้ วยแสง เสียง ความ
ร้ อน และสารเคมีให้ อยูใ่ นระดับทีปลอดภัยตามทีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกําหนด รวมถึงการแจกอุปกรณ์
ป้องกันให้ แก่พนักงานเช่น ชุดแต่งกาย รองเท้ า และถุงมือ สําหรับป้องกันความร้ อน และปลัก อุดหูลดเสียง (Ear
Plugs) สําหรับบริ เวณทีมีระดับเสียงซึงอาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทได้ วา่ จ้ างให้ บริ ษัท ซี. อี.
เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด เข้ ามาทําการตรวจสอบและจัดทํารายงานการตรวจวัดระดับความเข้ มของแสง,
ความดังของเสียง, ระดับความร้ อนและคุณภาพของอากาศในโรงงานของบริ ษัททุก 1 ปี โดยผลการตรวจวัดในเดือน
มิถนุ ายน 2556 พบว่า บริ ษัทมีสภาวะแวดล้ อมในการทํางานอยูใ่ นระดับทีปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทังนี
( ( นับตังแต่
( เปิ ดโรงงานมา บริ ษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรื อถูกฟ้ องร้ องเดียวกับการสร้ างผลกระทบต่อ
สิงแวดล้ อมและไม่เคยได้ รับการตักเตือนหรื อปรับจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายทีบริษัทต้ องปฏิบตั ิตามอันได้ แก่
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติสง่ เสริ มและรักษาสิงแวดล้ อม พ.ค. 2535 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และทีผ่านมาบริ ษัทได้ รับการต่ออายุใบอนุญาตโรงงานจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย มาโดยตลอดตังแต่
( เปิ ดกิจการ โดยในเดือนกันยายน 2555 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้
อนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตโรงงานแล้ วจนถึงวันที 31 ธันวาคม 2559
3.5 งานทียังมิได้ สง่ มอบ
ณ วันที 30 กันยายน 2556 บริ ษัทไม่มีงานคงค้ างทียังมิได้ สง่ มอบ
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