บริ ษัท เอ็กโซติคฟู้ด จํากัด (มหาชน)

3 การประกอบธุรกิจ
3.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทประกอบธุรกิจเป็ นผู้ผลิต, จัดหา และจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุ งรสอาหาร, ผลิตภัณฑ์อาหารพร้ อมปรุ ง, อาหาร
สําเร็ จรู ปพร้ อมบริ โภค, อาหารกึ่งสําเร็ จรู ป, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, เครื่ องดี่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
เครื่ องดื่มรสผลไม้ และนํา้ ผักผลไม้ , พืชผักและผลไม้ แช่แข็ง, ผักและผลไม้ ที่ถนอมสภาพแล้ ว รวมถึงสิ่งปรุ งแต่ง
อาหารจากพืชและผัก เพื่อการส่งออกเป็ นหลักในลักษณะของการขายขาดให้ กบั กลุม่ ลูกค้ าโดยตรงที่ซื ้อสินค้ าจาก
บริ ษัท ซึง่ ได้ แก่ ผู้นําเข้ าและผู้จดั จําหน่ายในประเทศต่างๆนอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม
จากผักและผลไม้ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็ จรู ปพร้ อมรับประทานต่าง ๆ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สามารถตอบสนองความ
ต้ องการและสร้ างความพึงพอใจสูงสุดทางด้ านรสชาติให้ แก่ผ้ บู ริ โภคด้ วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย, ครอบคลุม และ
มีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับสากลภายใต้ ตราสินค้ าEXOTIC FOOD, THAI PRIDE, FLYING
GOOSE,COCO LOTO และอื่น ๆ ของบริ ษัท (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับตราสินค้ าของบริ ษัทได้ ที่สว่ นที่ 2 หัวข้ อ5.3
เครื่ องหมายการค้ า) โดยลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งกลุม่ ได้ ดงั นี ้
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรสและนํ ้าจิ ้มต่าง ๆ นับเป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีสดั ส่วนการ
จําหน่ายสินค้ าในกลุ่มนีค้ ิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ64.42 และร้ อยละ 63.79 ของรายได้ จากการขายรวมของ
บริ ษัทในปี 2556 และช่วง 3เดือนของปี 2557 ตามลําดับผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ซอสปรุงรสและนํ ้าจิ ้มนี ้ นอกจาก
จะใช้ รับประทานร่ วมกับอาหารที่ทําเสร็ จเพื่อให้ อาหารมีรสชาติดียิ่งขึน้ แล้ ว ยังสามารถดัดแปลงใช้ เป็ น
เครื่ องปรุงรสในการประกอบอาหารเพื่อให้ ได้ รสชาติตามที่ต้องการ หรื อเพิ่มรสชาติของอาหารได้ อีกด้ วย เช่น
ใส่ในแซนวิช, ทาบนขนมปั ง, คลุกเคล้ ากับผักและผลไม้ เป็ นต้ นโดยผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ซอสปรุงรสและนํ ้าจิ ้มนี ้
มีการบรรจุในขวดแก้ ว, ขวดพลาสติกชนิดPET และซอง POUCH โดยบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตไทยรายแรก ๆ ที่นํา
ขวดพลาสติกมาบรรจุซอสเพื่อส่งออก ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ผ้ บู ริ โภค เพียงแค่บิด, บีบ แล้ วเทซอสลง
บนอาหารที่ต้องการ
สําหรับสินค้ าหลักในกลุม่ ผลิตภัณฑ์นี ้ ได้ แก่
1.1 นํ ้าจิ ้มไก่ บริ ษัทมีรายได้ จากการจัดจําหน่ายนํ ้าจิ ้มไก่ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 24.16 และร้ อยละ 26.33
ของรายได้ จากการขายรวมของบริ ษัทในปี 2556 และช่วง 3เดือนของปี 2557 ตามลําดับ ผลิตภัณฑ์
นํ ้าจิ ้มไก่ที่บริ ษัทผลิตและจําหน่าย มีการคิดค้ นและพัฒนาเป็ นสูตรต่าง ๆ เช่น สูตรเผ็ดน้ อย, สูตรเผ็ด
มาก, สูตรไร้ สาร และสูตรรสผลไม้ ตา่ ง ๆ เป็ นต้ น สินค้ าประเภทนํ ้าจิ ้มไก่นี ้บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจําหน่าย
ภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัทเองเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ ได้ แก่ EXOTIC FOOD และTHAI PRIDEและมีการรับ
ผลิตภายใต้ ตราสินค้ าของลูกค้ าบางส่วน
1.2 ซอสพริก บริษัทมีรายได้ จากการจําหน่ายซอสพริกคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 26.05 และร้ อยละ 27.86 ของ
รายได้ จากการขายรวมของบริษัทในปี 2556 และช่วง 3เดือนของปี 2557 ตามลําดับผลิตภัณฑ์ซอสพริ ก
ที่บริ ษัทผลิตและจําหน่ายนัน้ ผ่านการคิดค้ นและพัฒนาจนเกิดสูตรต่าง ๆ ที่หลากหลายอาทิ สูตรเผ็ด
น้ อย, สูตรเผ็ดมาก และสูตรผสมสมุนไพรต่าง ๆ เป็ นต้ นสินค้ าประเภทซอสพริ กนี ้บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและ
2.3 หน้ าที่ 1

บริ ษัท เอ็กโซติคฟู้ด จํากัด (มหาชน)

จําหน่ายภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัทเป็ นส่วนใหญ่ ได้ แก่ EXOTIC FOOD, THAI PRIDE และ FLYING
GOOSE และมีการรับผลิตภายใต้ ตราสินค้ าของลูกค้ าบางส่วน
1.3 อื่น ๆ ได้ แก่นํ ้าจิ ้มและซอสปรุงรสอื่น ๆ อาทิ นํ ้าจิ ้มสะเต๊ ะ, นํ ้าจิ ้มบ๊ วย, นํ ้าจิ ้มสุกี ้, นํ ้าสลัด, ซอสถัว่ เหลือง
, ซอสเปรี ย้ วหวาน และซอสรสผลไม้ ต่าง ๆรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการจําหน่ายเป็ นเซ็ต (Set) เป็ นต้ น
บริ ษัทมีรายได้ จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์นํ ้าจิ ้มและซอสปรุงรสอื่น ๆ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ14.21 และ
ร้ อยละ 9.61 ของรายได้ จากการขายรวมของบริ ษัทในปี 2556 และช่วง 3เดือนของปี 2557 ตามลําดับ
สินค้ าประเภทนํา้ จิ ้มและซอสปรุ งรสอื่น ๆ นีส้ ่วนใหญ่บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายภายใต้ ตราสินค้ า
ของบริ ษัทเอง ซึง่ ได้ แก่ EXOTIC FOOD, THAI PRIDEและ FLYING GOOSEและมีการรับผลิตภายใต้
ตราสินค้ าของลูกค้ าบางส่วน รวมถึงมีการจัดหาสินค้ าจากผู้ผลิตสินค้ ารายอื่นในบางครัง้ ซึ่งเป็ นการ
ให้ บริ การเสริ มตามการร้ องขอจากลูกค้ า

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและนํ ้าจิ ้มต่าง ๆ

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งแกงและเครื่ องประกอบอาหาร ได้ แก่ กะทิ, พริ กแกง, เครื่ องปรุ งแกงต่าง ๆ เช่น
เครื่ องปรุ งแกงแดง, เครื่ องปรุ งแกงเขี ยว และเครื่ องปรุ งสํ าเร็ จต่าง ๆ เช่น เครื่ องปรุ ง ต้ มยํ าไทย และนํ า้
มะขามเปี ยก เป็ นต้ น ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มนีใ้ ช้ ในขัน้ ตอนการทําอาหาร โดยเหมาะสําหรั บกลุ่มผู้บริ โภคที่
ต้ องการประกอบอาหาร แต่ไม่ต้องการเตรี ยมเครื่ องประกอบอาหารต่าง ๆ ด้ วยตนเองซึง่ มีความยุ่งยากและ
เสียเวลา ผู้บริ โภคสามารถใช้ ผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งแกงของบริ ษัทเป็ นวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้ เลย
้ ้ บริ ษัทมี
เพื่อลดขันตอนการทํ
้
าอาหารและควบคุมรสชาติของอาหารให้ เป็ นไปตามสูตรมาตรฐานได้ ทังนี
สัดส่วนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งแกงและเครื่ องประกอบอาหารคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 13.58และ
ร้ อยละ 14.58 ของรายได้ จากการขายรวมของบริ ษัทในปี 2556 และช่วง 3 เดือนของปี 2557 ตามลําดับ
ั้
ตด้ วยตนเองและจัดหา
สินค้ าในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งแกงและเครื่ องประกอบอาหารนี ้ บริ ษัทมีทงการผลิ
จากผู้ผ ลิตรายอื่ น โดยสิ น ค้ า ในกลุ่ม เครื่ อ งแกงที่ บ ริ ษั ทผลิต นัน้ จะจํ า หน่ า ยภายใต้ ต ราสิ น ค้ า EXOTIC
FOOD และ THAI PRIDE

2.3 หน้ าที่ 2
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุงแกงและเครื่ องประกอบอาหาร

3. ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มจากผักและผลไม้ ได้ แก่นํ ้ามะพร้ าวและนํ ้ามะพร้ าวผสมเนื ้อมะพร้ าวภายใต้ ตราสินค้ า
COCO LOTOของบริ ษัท,นํ ้าโกจิเบอรี่ , นํ ้ามะพร้ าว, นํ ้าว่านหางจระเข้ และนํ ้าผลไม้ ต่าง ๆ ภายใต้ ตราสินค้ า
EXOTICและ THAI PRIDE ของบริ ษัทโดยสินค้ าในกลุม่ นี ้ บริ ษัทจะเป็ นผู้ดําเนินการผลิตเองเป็ นหลัก และมี
การรับผลิตภายใต้ ตราสินค้ าของลูกค้ าเป็ นบางส่วน ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีสดั ส่วนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม
จากผักและผลไม้ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 8.63 และร้ อยละ 7.85ของรายได้ รวมของบริ ษัทในปี 2556 และช่วง
3เดือนของปี 2557 ตามลําดับ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มจากผักและผลไม้

4. ผลิตภัณฑ์ อาหารสําเร็ จรู ปพร้ อมรั บประทานได้ แก่ แกงบรรจุกระป๋ องพร้ อมรั บประทาน เช่น ต้ มยํา, แกง
เขียวหวาน, แกงแดง, แกงกะหรี่ , แกงมัสมัน่ และอาหารปรุ งสําเร็ จพร้ อมรั บประทานต่าง ๆ เช่น ข้ าวแกง
เขียวหวาน และก๋วยเตี๋ยวผัดไทย เป็ นต้ น สินค้ าในกลุ่มนีน้ ับเป็ นการต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มบริ ษัทให้ ครบวงจรของการรับประทานอาหารของผู้บริ โภคให้ ครบถ้ วนยิ่งขึน้ โดยอาศัยความรู้ ความ
ชํานาญของบริ ษัทในด้ านเครื่ องประกอบอาหารและเครื่ องปรุ งรส นํ ามาพัฒนาจนเป็ นผลิตภัณฑ์ อาหาร
สําเร็จรูปพร้ อมรับประทาน ซึง่ เหมาะสําหรับผู้บริ โภคที่ต้องการรับประทานอาหารรสชาติดีแบบเดียวกันกับที่
ใช้ ผลิตภัณฑ์ปรุ งรสของ EXOTIC FOOD แต่มีเวลาประกอบอาหารจํากัดทังนี
้ ้ บริ ษัทมีสดั ส่วนการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็ จรู ป พร้ อมรับประทานคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.13และร้ อยละ 2.44 ของรายได้ รวม
ของบริ ษัทในปี 2556และช่วง 3 เดือนของปี 2557 ตามลําดับ สําหรับผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็ จรู ปพร้ อม
รับประทานนี ้ บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและจําหน่ายเองทังหมดภายใต้
้
ตราสินค้ า EXOTIC FOOD
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้ อมรับประทาน

5. ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสําเร็ จรู ปและอาหารสําเร็ จรู ปอื่น ๆ ได้ แก่ สินค้ าในนํา้ มันและนํา้ เกลือ, ผักและผลไม้
กระป๋ อง, ผลิตภัณฑ์จากข้ าว, ของแห้ งและของดองต่าง ๆเป็ นต้ น สําหรับสินค้ าในกลุม่ นี ้ บริ ษัทมีการจัดหา
ทังจากการซื
้
้อมาขายไปและการผลิตเอง ทังนี
้ ้บริ ษัทมีสดั ส่วนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็ จรูปและอาหาร
สําเร็จรูปอื่น ๆ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.24และร้ อยละ11.34ของรายได้ รวมของบริ ษัทในปี 2556 และช่วง 3
เดือนของปี 2557 ตามลําดับ
3.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
3.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน
1) การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์
บริ ษั ทให้ ความสํา คัญ กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็ นอันดับแรก เนื่ องจากบริ ษั ทเป็ นผู้ผลิตเพื่อ การ
ส่งออกโดยมีกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นผู้บริ โภคชาวต่างชาติระดับกลางถึงระดับบน ซึ่งให้ ความสําคัญกับเรื่ อง
คุณภาพมากกว่าราคา บริ ษัทจึงมีนโยบายควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้ าในทุกขันตอน
้
เริ่ มตังแต่
้ การ
ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ อาทิ การตรวจสอบขนาด สี กลิ่น ความสด การปนเปื อ้ นของวัตถุดิบที่เป็ น GMOs
ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนด, มีการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิตสินค้ า อาทิ สี กลิ่น รสชาติ ปริ มาณ
สารเคมี แ ละเชื อ้ จุลินทรี ย์ ให้ อ ยู่ในระดับ ที่ปลอดภัยตรงตามที่ ลูกค้ า ต้ องการ และสอดคล้ อ งกับ กฎหมายของ
ั ฑ์อยู่ใน
ประเทศคู่ค้า, มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้ าอีกครัง้ ก่อนส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ า เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบรรจุภณ
สภาพดีและติดฉลากถูกต้ องครบถ้ วน
นอกจากการควบคุมตรวจสอบคุณภาพของสินค้ าดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทยังจัดหาเครื่ องจักรและเทคโนโลยี
ที่ทัน สมัย เพื่ อรองรั บคํ าสั่งซื อ้ ในปริ มาณมากและยังคงคุณ ภาพและรสชาติของสินค้ าได้ ตามมาตรฐาน จาก
ขัน้ ตอนการผลิตที่พิถีพิถัน และการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้ มงวด ทําให้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริ ษัทได้ รับการ
รับรองจากสถาบันชันนํ
้ า ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ดังนี ้
สรุ ปมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ท่ บี ริษัทได้ 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
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การให้ ความสําคัญต่อการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้ าของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอ ทําให้ ลกู ค้ า
สามารถมัน่ ใจได้ วา่ จะได้ รับผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ สะอาด ปลอดภัย ได้ มาตรฐานระดับสากลภายใต้ ตราสินค้ า
กลุม่ “EXOTIC FOOD”
2) การสร้ างความหลากหลายและครบถ้ วนของผลิตภัณฑ์
จยั และพัฒนาเพื่อทําหน้ าที่ค้นคว้ าและวิจยั สูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างสมํ่าเสมอ
บริษัทได้ จดั ตังแผนกวิ
้
เพื่อเป็ นผู้นําในด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทงั ้ ในด้ านรสชาติ สี กลิ่น รวมถึงรู ปแบบของบรรจุภัณฑ์ ที่
งดงามและสะดวกต่อการใช้ งาน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ พยายามคิดค้ นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครอบคลุมความ
ต้ องการของผู้บริ โภคให้ ได้ มากที่สดุ ในลักษณะของ “One-Stop-Brand” ที่ผ้ บู ริ โภคสามารถเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์
เครื่ องปรุ งและอาหารไทย ได้ จากสินค้ าของบริ ษัทเพียงแห่งเดียว โดยผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทสามารถนําไปประกอบ
อาหารทังในลั
้ กษณะของอาหารไทยดังเดิ
้ ม (Traditional),อาหารไทยแบบประยุกต์ (Fusion) และนําไปเพิ่มรสชาติ
ที่แปลกใหม่ให้ กบั อาหารที่ชาวตะวันตกรับประทานเป็ นประจํา เช่น แซนวิช, สปาเก็ตตี ้, สลัด นอกจากนี ้บริ ษัทยังมี
ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้บริ โภคที่มีความสามารถในการทําอาหารแตกต่างกัน ตังแต่
้ ผ้ บู ริ โภคที่มีเวลาในการประกอบ
อาหารด้ วยตนเอง ไปจนถึงผู้บริโภคที่ต้องการสินค้ าที่สะดวกพร้ อมรับประทาน
กลุ่มสินค้ าแบ่ งตามความสะดวกในการใช้ และระยะเวลาในการเตรียม

ส่ วนผสมพืน้ ฐานอาหารไทย

ซอสกึ่งสําเร็จรูป

นํา้ จิม้

อาหารสําเร็จรู ปและเครื่องดื่ม

ใช้ ระยะเวลาน้ อย

ใช้ ระยะเวลามาก

3) การประชาสัมพันธ์และสร้ างตราสินค้ าให้ เป็ นที่ร้ ูจกั
้ การออกแบบ
บริษัทให้ ความสําคัญต่อการสร้ างตราสินค้ าให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และจดจําในกลุม่ ลูกค้ า เริ่ มตังแต่
ตราสินค้ า “EXOTIC FOOD” ที่ม่งุ เน้ นให้ สื่อถึงภาพลักษณ์ของ “ความเป็ นเลิศและทันสมัย” (Premium Modern)”
เพื่ อ ให้ ส ะดุด ตากลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายซึ่ง ได้ แ ก่ ผ้ ูบ ริ โ ภคชาวต่ า งชาติ ร ะดับ กลางถึ ง ระดับ บน ในส่ว นของการ
ประชาสัมพันธ์ บริ ษัทได้ ดําเนินการทังกลุ
้ ่มลูกค้ าทางตรงซึ่งได้ แก่ผ้ นู ําเข้ าและผู้จดั จําหน่ายสินค้ า และกลุ่มลูกค้ า
ทางอ้ อมซึ่งได้ แก่ผ้ บู ริ โภค ช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์ กบั ลูกค้ าที่เป็ นผู้นําเข้ าและผู้จดั จําหน่ายได้ แก่ การ
ร่วมออกบูธงานแสดงสินค้ าในประเทศต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ, การโฆษณาผ่านสิ่งพิมพ์และผ่านเวปไซท์ของบริ ษัท
สําหรั บกลุ่มลูกค้ าที่เป็ นผู้บริ โภค บริ ษัทจะทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสิ่งพิมพ์ , ผ่านเวปไซท์ ของบริ ษัท
และเวปไซท์ของผู้จดั จําหน่ายสินค้ ารวมถึงการร่ วมมือกับผู้จดั จําหน่ายจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขาย อาทิ การแจก
รางวัลการมาท่องเที่ยวประเทศไทยแก่ลกู ค้ าที่ซื ้อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท, การแจกของที่ระลึก เช่น นาฬิกาติดผนัง,
พวงกุญแจ หมวก, ผ้ ากันเปื อ้ น หรื อ ร่ม ซึง่ มีตรา “EXOTIC FOOD” และการแจกสินค้ าตัวอย่างให้ ผ้ บู ริ โภคเมื่อซื ้อ
สิน ค้ า ครบตามกํ า หนด สิ น ค้ า ที่ แ จกอาจเป็ นสิน ค้ า ใหม่ ห รื อ สิน ค้ า ที่ ต้ อ งการกระตุ้น ยอดขาย เป็ นต้ น ซึ่ง การ
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ประชาสัมพันธ์ดงั กล่าว มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างตราสินค้ า “EXOTIC FOOD”ให้ เป็ นที่ร้ ูจกั และจดจําทังในกลุ
้
ม่ ผู้จดั
จําหน่ายสินค้ าและผู้บริ โภคและมุ่งหวังให้ ผ้ บู ริ โภคนึกถึงตราสินค้ า “EXOTIC FOOD” เป็ นชื่อแรกเมื่อต้ องการ
ผลิตภัณฑ์ใดใดก็ตามที่เกี่ยวกับเครื่ องปรุงและอาหารไทย

ตัวอย่ างการประชาสัมพันธ์ และสร้ างตราสินค้ าของบริษัท

4) การสร้ างพันธมิตรทางธุรกิจ
บริ ษัทมีนโยบายสร้ างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับผู้นําเข้ าและผู้จดั จําหน่ายสินค้ าในประเทศต่าง ๆ ซึง่
เป็ นลูกค้ าทางตรงของบริ ษัท นอกจากจะทําธุรกรรมการซื ้อขายสินค้ าระหว่างกันแล้ ว บริ ษัทยังร่ วมกับคู่ค้าในการ
พัฒนาสินค้ าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดเป้าหมาย รวมถึงการร่ วมกันจัด
กิจกรรมส่งเสริ มการขายที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาและภาวะของตลาด โดยผู้นําเข้ าและผู้จัดจําหน่ายจะให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับสภาพตลาด การแข่งขัน และความต้ องการของผู้บริ โภคในประเทศต่าง ๆ เพื่อให้ บริ ษัทนําไปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สร้ างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผ้ บู ริ โภคในตลาดนัน้ ๆ

ตัวอย่ างการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการขายร่ วมกับพันธมิตรของบริษัท

5) การสร้ างช่องทางจําหน่าย
บริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าสูผ่ ้ บู ริ โภคผ่านผู้จดั จําหน่ายชันนํ
้ าในต่างประเทศ ซึง่ มีความสามารถในการ
กระจายสินค้ าของบริ ษัทเข้ าสู่ห้างสรรพสินค้ า, ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต และร้ านค้ าในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ทังนี
้ ้ การที่
บริ ษัทมีสินค้ าที่หลากหลายและครอบคลุมเกือบทุกประเภทของอาหารไทย ทําให้ การจัดวางสินค้ าของบริ ษัทมี
ความสะดุดตาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายอื่นๆ ที่มีสินค้ านํามาจัดวางน้ อยกว่า นอกจากนี ้ ผู้บริ โภคยัง
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สามารถสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทผ่านทางเวปไซท์ของผู้จดั จําหน่ายต่าง ๆ โดยมิต้องเดินทางไปซื ้อที่ร้านค้ า จึง
เป็ นการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ ากลุ่มที่นิยมสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านอินเตอร์ เน็ตได้ เป็ นอย่างดี นับเป็ นการเพิ่ม
ช่องทางการจัดจําหน่ายและเข้ าถึงของผู้บริโภคอีกทางหนึง่ ด้ วย

ตัวอย่ างการจัดกิจกรรมส่ งเสริมการขายร่ วมกับพันธมิตรของบริษัท

3.2.2 ลักษณะของลูกค้ าและกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าของบริ ษัทแบ่งออกเป็ นกลุ่มลูกค้ าทางตรงและกลุ่มลูกค้ าทางอ้ อม โดยกลุ่มลูกค้ าโดยตรงซึ่งซื ้อ
สินค้ าในลักษณะของการขายขาดจากบริ ษัทนัน้ ได้ แก่บริ ษัทผู้นําเข้ าและผู้จัดจําหน่ายสินค้ าในประเทศต่าง ๆ กว่า 50
ประเทศทัว่ โลกซึง่ จะนําสินค้ าของบริษัทไปจําหน่ายให้ แก่กลุม่ ผู้บริโภคที่เป็ นลูกค้ าทางอ้ อมของบริ ษัทซึง่ กลุม่ ผู้บริ โภคที่เป็ น
กลุ่ม ลูก ค้ า เป้ าหมายของบริ ษั ท นัน้ ได้ แ ก่ ชาวต่ า งชาติ ที่ เ คยมาท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยและชื่ น ชอบอาหารไทย หรื อ
ชาวต่างชาติที่ไม่เคยมาประเทศไทยแต่ต้องการความแปลกใหม่และอยากจะทดลองรับประทานอาหารรสชาติแบบไทยๆ
โดยลูกค้ ากลุ่มดังกล่าวจะให้ ความสําคัญต่อคุณภาพและความสะอาดของผลิตภัณฑ์มากกว่าราคา นอกจากนี ้ บรรจุ
ภัณฑ์ที่สวยงามและสะดวกในการใช้ งานก็เป็ นอีกปั จจัยที่สําคัญที่ทําให้ กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเกิดความเชื่อมัน่ และตัดสินใจ
ซื ้อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ซึง่ ลูกค้ าเป้าหมายดังกล่าวจะสามารถหาซื ้อสินค้ าของบริ ษัทได้ จากห้ างสรรพสินค้ า, ซุปเปอร์ มาร์
เก็ต, ร้ านค้ า และเวปไซท์ของผู้จัดจําหน่ายที่กระจายอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ลูกค้ าของบริ ษัท
สามารถจําแนกตามกลุม่ ประเทศได้ ดงั นี ้
โครงสร้ างรายได้ แบ่ งตามกลุ่มประเทศ ปี 2554- 3เดือน ปี 2557
รายได้ จากการขาย

2554

2555

2556 (ม.ค.-มี.ค.)

2556

2557 (ม.ค.-มี.ค.)

ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

กลุม่ ประเทศในทวีปยุโรป

378.8

73.87

397.04

73.38

470.647

77.33

85.36

74.66

136.87

76.39

กลุม่ ประเทศในทวีปอเมริ กา

65.37

12.75

49.04

9.06

47.26

7.76

9.84

8.61

10.99

6.13

กลุม่ ประเทศในทวีปอื่น ๆ

68.49

13.35

93.82

17.34

89.83

14.76

18.83

16.47

31.13

17.38

รวมรายได้ จากการส่ งออก

512.66

99.97

539.90

99.78

607.74

99.85

114.03

99.73

178.99

99.90

0.16

0.03

1.20

0.22

0.91

0.15

0.31

0.27

0.18

0.10

512.82

100.00

541.10

100.00

608.65

100.00

114.34

100.00

179.17

100.00

ประเทศไทย
รวมรายได้ จากการขาย

เนื่องจากกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายของบริษัทได้ แก่กลุม่ ผู้บริโภคระดับกลางถึงระดับสูงที่ให้ ความสําคัญในเรื่ อง
คุณภาพ บริษัทจึงมุง่ เน้ นการจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าในกลุม่ ประเทศในทวีปยุโรปเป็ นหลักคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อย
้ ้ บริษัทมีลกู ค้ ารายใหญ่ 2 ราย ซึง่ เป็ นผู้นําเข้ าและผู้จดั จําหน่ายสินค้ ารายใหญ่ใน
ละ 75 ของรายได้ จากการขายรวม ทังนี
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ทวีปยุโรป โดยบริษัทมีการจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ ารายใหญ่ทงั ้ 2 รายนี ้คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ29.16และร้ อยละ
16.56ในปี 2556 และคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 33.38และ 8.10ในช่วง 3 เดือนของปี 2557 ตามลําดับ
3.2.3 การจัดจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย
้
ดเป็ นสัดส่วนกว่าร้ อยละ 99.00 ของรายได้
บริ ษัทมีการจําหน่ายสินค้ าเพื่อการส่งออกเป็ นเกือบทังหมดคิ
จากการขายรวมของบริ ษัทในปี 2554-3เดือนปี 2557โดยบริษัทจะจัดจําหน่ายสินค้ าสูผ่ ้ บู ริโภคชาวต่างชาติโดยผ่านทางคู่
ค้ าที่เป็ นผู้นําเข้ าและผู้จดั จําหน่ายต่างชาติในประเทศต่าง ๆรวมประมาณ 60 รายช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์เพื่อ
จําหน่ายสินค้ าให้ แก่กลุม่ ลูกค้ าทางตรงของบริ ษัทได้ แก่การออกบูธงานแสดงสินค้ าในประเทศต่าง ๆ เช่น งาน THAIFEX
World of Food ในประเทศไทย, งาน ANUGA ในประเทศเยอรมนี, งาน SIAL ในประเทศฝรั่งเศส,งาน Summer/Winter
Fancy Food ในประเทศสหรัฐอเมริกา และงาน World Food ในประเทศรัสเซีย, ตุรกี, ยูเครนและคาซัคสถานเป็ นต้ น ซึง่
ผู้นําเข้ าและผู้จดั จําหน่ายเหล่านี ้นับได้ วา่ เป็ นลูกค้ าโดยตรงของบริษัทที่จะเป็ นผู้นําเข้ าสินค้ าเพื่อจําหน่ายทังส่
้ งและปลีก
ให้ แก่ห้างสรรพสินค้ า, ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตและร้ านค้ าต่าง ๆ รวมถึงการจําหน่ายสินค้ าผ่านทางเวปไซท์ของตน เพื่อจําหน่าย
สินค้ าให้ แก่ผ้ บู ริ โภคอีกทางหนึง่ ด้ วย ตัวอย่างร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกในประเทศต่าง ๆ ที่มีสินค้ าของบริษัทวางจําหน่าย
ได้ แก่ Metro, Makro, Tesco, Aldi, Billaและ Globus เป็ นต้ น
ในการจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ผ้ นู ําเข้ าและผู้จดั จําหน่ายสินค้ าในประเทศต่าง ๆ นัน้ บริษัทมีการจําหน่ายใน
ลักษณะของการขายขาดและมีนโยบายในการกระจายสินค้ ามิให้ มีการทับซ้ อนกันในการจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ าแต่ละราย
โดยบริษัทอาศัยข้ อได้ เปรี ยบในการเป็ นผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาตราสินค้ าของตนเองที่หลากหลายทังในแง่
้
ของกลุม่
สินค้ าและตราสินค้ า (ตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้ อ 5.3 เครื่ องหมายการค้ า)อย่างไรก็ดี เนื่องจากร้ านค้ าปลีกในกลุม่
ประเทศลูกค้ าเป้าหมายของบริษัทนันส่
้ วนมากจะมิได้ เป็ นผู้นําเข้ าสินค้ าโดยตรง แต่จะมีการพึง่ พาผู้นําเข้ าและจัดจําหน่าย
รายใหญ่หรื อผู้ค้าส่งรายใหญ่ที่เป็ นผู้นําเข้ าสินค้ าด้ วยตนเอง จึงส่งผลให้ ในการจําหน่ายสินค้ าของบริษัทที่ผา่ นมานัน้ มีการ
จําหน่ายผ่านผู้นําเข้ าและจัดจําหน่ายสินค้ ารายใหญ่ในทวีปยุโรป 2 รายเป็ นหลัก (ตามรายละเอียดในหัวข้ อ 3.3.2
้
ลักษณะของลูกค้ าและกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย)นอกจากนี ้ เนื่องจากบริษัทมีการจําหน่ายสินค้ าในต่างประเทศเกือบทังหมดแต่
มิได้ มีการตังสํ
้ านักงานสาขาในต่างประเทศ ดังนัน้ บริษัทจึงได้ มีการว่าจ้ างบริ ษัทตัวแทนในต่างประเทศ เพื่อทําหน้ าที่ใน
การประสานงานกับร้ านค้ าปลีกและผู้จดั จําหน่ายสินค้ าในการให้ ข้อมูลด้ านการตลาดและจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายต่าง
ๆ โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะของค่านายหน้ า(ตามรายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้ อ 5.2.3สัญญาแต่งตังตั
้ วแทน)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทยังไม่มีนโยบายในการจัดตังสํ
้ านักงานสาขาในต่างประเทศแต่อย่างใด
สําหรับการจําหน่ายในประเทศนัน้ เนื่องจากบริษัทมีวตั ถุประสงค์เพียงมุง่ เน้ นการประชาสัมพันธ์สนิ ค้ าของ
บริษัทให้ แก่ชาวต่างชาติที่เข้ ามาในประเทศไทยได้ ร้ ูจกั จึงมีการจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายในประเทศเพียง 1 รายซึง่
เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ องกันในลักษณะของการขายขาด โดยการจําหน่ายสินค้ าในประเทศในปี 2554-ช่วง 3 เดือนของปี 2557
ที่ผา่ นมา มีมลู ค่าเพียงประมาณ 0.2 – 1.2 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณน้ อยกว่าร้ อยละ 1 ของรายได้ จากการ
ขายรวมของบริษัทในปี 2554-ช่วง3 เดือนของปี 2557อย่างไรก็ดีบริ ษัทได้ หยุดการจําหน่ายสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของ
บริษัทให้ แก่บริษัทที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวแล้ วและได้ เริ่มดําเนินการจําหน่ายสินค้ าในประเทศด้ วยตนเองนับตังแต่
้ เดือน
ธันวาคม2556 แต่ยงั คงรับจ้ างผลิตสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของบริษัทที่เกี่ยวข้ องดังกล่าว โดยมีการกําหนดราคาและ
เงื่อนไขทางการค้ าตามนโยบายการทํารายการระหว่างกันที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท
(ดู
รายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้ อ 2.11 รายการระหว่างกัน) ทังนี
้ ้ ในการจําหน่ายสินค้ าให้ แก่ห้างสรรพสินค้ าในประเทศนัน้
้ กษณะของการขายขาดและขายฝาก ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขทางการค้ าของห้ างสรรพสินค้ าแต่ละ
บริ ษัทมีการจําหน่ายทังในลั
ราย
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3.2.4 แนวโน้ มและภาวะอุตสาหกรรม
ภาพรวมการส่งออกเครื่ องปรุงรสของประเทศไทย
สินค้ าหลักของบริ ษัทซึง่ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส, นํ ้าจิ ้ม และเครื่ องปรุงแกงต่างๆ นัน้ นับเป็ นสินค้ าในกลุ่ม “เครื่ องปรุ ง
รส” ซึง่ เป็ นสินค้ าในกลุม่ สินค้ าอุตสาหกรรมการเกษตรตามการจัดกลุม่ ประเภทสินค้ าเพื่อการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์
โดยมูลค่าและปริ มาณการส่งออกของสินค้ าในกลุ่มเครื่ องปรุ งรสมีแนวโน้ มการเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 8,076ล้ านบาท
หรื อ 166,443 ตันในปี 2550เป็ น 15,662ล้ านบาท หรื อ 246,132 ตันในปี 2555และ 16,796 ล้ านบาท หรื อ 265,364 ตัน
ในปี 2556โดยมีตลาดหลักอยูท่ ี่ประเทศญี่ปน,สหรั
ุ่
ฐอเมริกา, ฟิ ลปิ ปิ นส์ และออสเตรเลียปั จจัยหลักที่ทําให้ อตุ สาหกรรมการ
ส่งออกเครื่ องปรุงรสของประเทศไทยมีการเติบโตนันมาจากกระแสความนิ
้
ยมบริ โภคอาหารไทยในกลุม่ ชาวต่างประเทศอัน
เนื่ องมาจากความโดดเด่นในด้ านรสชาติที่ เป็ นเอกลักษณ์ และการใช้ วัตถุดิบ ที่มีประโยชน์ ต่อสุข ภาพของอาหารไทย
ประกอบกับ การที่ อุต สาหกรรมเครื่ อ งปรุ ง รสนี เ้ ป็ นอุต สาหกรรมที่ ไ ด้ รับ การส่ง เสริ ม จากทางภาครั ฐ โดยได้ มี ก ารวาง
ยุทธศาสตร์ ระยะยาว 10 ปี (2551-2560) เพื่อตัง้ เป้าให้ ประเทศไทยเป็ นผู้ส่งออกเครื่ องเทศแปรรู ปและเครื่ องปรุ งรสใน
ระดับ พรี เ มี่ ย มแหล่ง หนึ่ง ของโลก โดยจะมุ่ง เน้ น การสื่ อ สารให้ ผ้ ูนํ า เข้ า อาหารจากประเทศไทยรั บ รู้ ว่า เป็ นสิน ค้ า ที่ มี
คุณภาพสูงและมีความปลอดภัย นอกจากนี ้ อุตสาหกรรมเครื่ องปรุ งรสของไทยยังได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากการที่กลุ่ม
ประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริ กาประสบปั ญหาด้ านเศรษฐกิจ ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคในกลุ่มประเทศดังกล่าวเพิ่มสัดส่วนของ
การประกอบอาหารด้ วยตนเองมากกว่าการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้ าน จึงนับเป็ นโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถ
เพิ่มปริมาณการส่งออกอาหารและเครื่ องปรุงรสได้ เพิ่มขึ ้น

ที่มา:กระทรวงพาณิ
ชย์ งแนวโน้ มการเติบโตในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะพบว่า ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มซอสพริ กและ
เมื่อพิจารณาถึ

ซอสอื่น ๆ ซึ่งเป็ นสินค้ าหลักของบริ ษัทนัน้ มีมลู ค่าการส่งออกเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับแนวโน้ มการขยายตัวของ
เครื่ องปรุ งรส โดยในปี 2550สินค้ าในกลุม่ ซอสพริ กและซอสอื่น ๆ มีมลู ค่าการส่งออกเท่ากับ834 ล้ านบาทและ 505 ล้ าน
บาทตามลําดับและเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องเป็ น 1,612 ล้ านบาทและ 929 ล้ านบาทในปี 2556 ตามลําดับหรื อคิดเป็ นอัตรา
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การเติบโตเฉลี่ยต่อปี เท่ากับร้ อยละ 11.60 และร้ อยละ 10.71 โดยประเทศคู่ค้าหลักของการส่งออกซอสพริ กของประเทศ
ไทยได้ แก่ สหราชอาณาจักร, เยอรมนี, เกาหลีใต้ , สหรัฐอเมริ กา, ฝรั่งเศส, และพม่า สําหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่ องแกง
สําเร็ จรูปซึ่งเป็ นสินค้ าหลักอันดับที่สองของบริ ษัทนัน้ ก็มีแนวโน้ มเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยมีมลู ค่าการส่งออก
เท่ากับ 883 ล้ านบาท ในปี 2550 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 1,213 ในปี 2556 หรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี เท่ากับร้ อยละ
ุ่ สหราชอาณาจักร และเนเธอร์ แลนด์
5.43 โดยประเทศคูค่ ้ าหลักของได้ แก่ ออสเตรเลีย, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปน,
ภาพรวมตลาดเครื่ องปรุงรสในสหภาพยุโรป
จากข้ อมูลของหน่วยงาน CBI (Centre for the Promotion Imports from Developing Countries) ของ
กระทรวงการต่างประเทศในประเทศเนเธอร์ แลนด์ระบุว่ามูลค่าการนําเข้ ารวมของสินค้ ากลุ่มเครื่ องเทศและสมุนไพรมี
มูลค่าเท่ากับประมาณ 558ล้ านยูโร หรื อประมาณ 152,000 ตัน โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยของปริ มาณการนําเข้ าในช่วงปี
2551 – 2555 เท่ากับร้ อยละ 2.5 ต่อปี ทังนี
้ ้ ในปี 2555 สหภาพยุโรปมีการนําเข้ าสินค้ ากลุ่มเครื่ องเทศและสมุนไพรจาก
กลุ่มประเทศกําลังพัฒนามากที่สดุ ซึ่งประเทศหลักที่ส่งออกได้ แก่ อินเดียคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 10, สาธารณรัฐ
ประชาขนจีนประมาณร้ อยละ 8.4, ประเทศเวียดนามประมาณร้ อยละ 4.2 และประเทศอินโดนีเซียร้ อยละ 2.2 ของมูลค่า
การนําเข้ ารวมของสหภาพยุโรป

สําหรับแนวโน้ มการเติบโตในอนาคตนัน้ ทาง CBI ได้ คาดการณ์ไว้ ว่า การเติบโตจะมาจากกลุ่มประเทศใน
ยุโรปตะวันออกโดยในปี 2564 การบริ โภคสินค้ ากลุ่มอาหารจะมีอตั ราการเติบโตสูงถึงร้ อยละ 31 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี
2543 ส่งผลให้ ความต้ องการสินค้ ากลุม่ เครื่ องเทศและเครื่ องปรุงรสมีแนวโน้ มที่จะเติบโตตามการเติบโตของความต้ องการ
สินค้ ากลุม่ อาหารด้ วยเช่นกัน โดยปั จจัยที่จะส่งเสริมการเติบโตของตลาดสินค้ ากลุม่ เครื่ องเทศและสมุนไพรประกอบด้ วย
1. การขยายตัวของสังคมกลุม่ ชาวต่างชาติในสหภาพยุโรป เช่น กลุม่ ชาวอินเดีย, ปากีสถานและบังคลาเทศใน
ประเทศอังกฤษ หรื อกลุม่ ชาวอินโดนิเซียและชาวโมร็อคโคในประเทศเนเธอร์ แลนด์ เป็ นต้ น ซึง่ การขยายตัว
ของสังคมชาวต่างชาติในสหภาพยุโรปนี ้ได้ ก่อให้ เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมการบริ โภคอาหาร ส่งผล
ให้ การปรุงอาหารที่มีลกั ษณะเฉพาะของท้ องถิ่น (Ethnic Food) ได้ รับความนิยมมากขึ ้น โดยเฉพาะรสชาติ
แบบเม็กซิโก, โมร็อคโค และประเทศไทย

2.3 หน้ าที่ 10

บริ ษัท เอ็กโซติคฟู้ด จํากัด (มหาชน)

2.

3.

กระแสความใส่ใจในสุขภาพของกลุ่มผู้บริ โภคในสหภาพยุโรป ซึ่งมีความต้ องการในเครื่ องปรุ งอาหารที่มา
จากธรรมชาติเพิ่มมากขึ ้นส่งผลให้ กลุม่ เครื่ องปรุงรสหรื อเครื่ องประกอบอาหารที่มาจากธรรมชาติมีแนวโน้ ม
เติบโตขึ ้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริ โภค โดยผู้บริ โภคในสหภาพยุโรปมีแนวโน้ มที่จะหันมาบริ โภคอาหารที่
สะดวกและง่ายต่อการบริ โภคมากขึ ้น ซึง่ อาหารประเภทนี ้มักต้ องอาศัยสินค้ ากลุม่ เครื่ องเทศและเครื่ องปรุ ง
รสสําเร็จรู ป เพื่อให้ สามารถคงความมีรสชาติและสีของอาหารประเภทนัน้ ๆ ส่งผลให้ สินค้ ากลุ่มเครื่ องเทศ
และเครื่ องปรุงรสมีแนวโน้ มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
การส่งออกของบริ ษัทนันจะมุ
้
่งเน้ นที่กลุ่มประเทศในยุโรปเป็ นหลัก โดยคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 7080 ของรายได้ จากการจําหน่ายสินค้ ารวมของบริ ษัท ซึ่งจากบทวิจัยของสถาบันอาหารและกรมเศรษฐกิจการค้ าระหว่าง
ประเทศได้ ระบุว่า กลุม่ สหภาพยุโรปนันนั
้ บเป็ นเป็ นตลาดนําเข้ าสินค้ าอาหารที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกและเป็ นตลาดที่มีกําลังซื ้อ
สูงที่สดุ ในโลก โดยผู้บริ โภคมักมุ่งเน้ นด้ านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้ าเป็ นหลัก ในขณะเดียวกัน สหภาพยุโรปก็
นับ เป็ นกลุ่ม ที่ มี น โยบายและมาตรการควบคุม ด้ า นสุข อนามัย และความปลอดภัย ของอาหารที่ เ ข้ ม งวดที่ สุด ดัง นัน้
ผู้ประกอบการที่จะส่งออกไปยังสหภาพยุโรปจึงต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจนโนบาย, กฎระเบียบ และมาตรการต่าง ๆ
ของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวกับความปลอดภัยด้ านอาหารเป็ นอย่างดี โดยตัวอย่างของกฎระเบียบที่สําคัญมีดงั ต่อไปนี 1)้
1) กฎระเบี ยบทัว่ ไปว่าด้วยอาหาร (EU General Food Law):เน้ นหลักการเรื่ องความรับผิดชอบในการควบคุม
และสร้ างความมัน่ ใจว่า ในกระบวนการผลิตสินค้ าอาหารได้ มีการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องกับสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยก่อนที่จะวางจําหน่ายสินค้ าในตลาดสหภาพยุโรป ซึ่งผู้ประกอบการที่ผลิตและส่งสินค้ าออกไปยังสหภาพยุโรป
จะต้ องปรับใช้ ระบบ Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) นอกจากนี ้ หากตรวจพบว่ามีสินค้ าอาหาร
ที่จะก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ คณะกรรมาธิการยุโรปสามารถกําหนดมาตรการเร่ งด่วนเช่น การห้ ามวางจําหน่าย หรื อ
ระงับการนําเข้ า เพื่อป้องกันอันตรายได้
2) ประมวลกฎระเบี ยบด้านสุขอนามัย (Hygiene Package) :เป็ นการประมวลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับเรี่ อง
สุขอนามัยอาหาร (Food Hygiene) โดยมีเป้าหมายเพื่อวางมาตรการควบคุมความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่
อุปทานของการผลิตและการจําหน่าย
3) มาตรการควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านอาหารสําหรับสิ นค้าที ่นําเข้าจากประเทศที ่สาม :เป็ น
มาตรการที่กําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจอาหารจะต้ องปฏิบตั ิตาม อาทิ
้ งสุดของสาร
- มาตรการป้องกันการปนเปื อ้ นของสารพิษบางประเภทในอาหารซึ่งเป็ นการกําหนดระดับขันสู
บางประเภทที่ สหภาพยุโ รปอนุโ ลมให้ มีก ารปนเปื ้อ นในสิน ค้ า อาหารบางประเภทได้ อาทิ สารไนเตรท
(Nitrate), สารประเภทโลหะหนัก และสารประเภท microtoxinsต่าง ๆ เช่น Aflatoxins
- มาตรการควบคุมและตรวจสอบระดับการตกค้ างของสารเคมี : เป็ นการกําหนดระดับการตกค้ างสูงสูดของ
ยาปราบศัตรูพืชที่สหภาพยุโรปให้ การอนุโลมให้ มีได้ ในสินค้ าอาหาร
4) มาตรการเกี ่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบสิ นค้าอาหาร: เป็ นกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดตังระบบควบคุ
้
ม
และตรวจสอบสินค้ าโดยอยู่บนหลักการของการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการสุ่มตรวจ รวมทังการควบคุ
้
มตรวจสอบตลอด
ห่วงโซ่การผลิต โดยมาตรการควบคุมและตรวจสอบที่สําคัญได้ แก่
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การควบคุมและตรวจสอบที่จดุ ตรวจสอบที่พรมแดน (Border Inspection Post: BIP)การตรวจสอบสินค้ าที่
จุดพรมแดนจะขึ ้นอยูก่ บั ระดับความเสี่ยงของสินค้ าแต่ละประเภท ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
คือ
1. การตรวจสอบเอกสาร(Documentary checks) ได้ แก่ การตรวจสอบเอกสารที่ต้องสําแดง ณ ด้ าน
พรมแดนตามกฎหมายของสหภาพยุ โ รปสํ า หรั บสิ น ค้ านั น้ ๆ เช่ น ใบเรี ยกเก็ บ เงิ น
(Invoices),ใบรับรองด้ านสุขอนามัย (Health Certificate) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของประเทศผู้
ส่งออกจะเป็ นผู้ออก และเอกสารรับรองการส่งออกอื่น ๆ (Export Certificate
2. การตรวจสอบความถูกต้ องของสินค้ า (Identity Check) ได้ แก่ การตรวจสอบประเภทและจํานวน
ของสินค้ าตามที่ปรากฏในเอกสารว่าตรงกับสินค้ าที่มีอยูจ่ ริ งหรื อไม่
3. การตรวจสอบเชิงกายภาพ (Physical Checks) ได้ แก่ การวัดระดับปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับความ
ปลอดภัยของอาหาร เช่น ความเสี่ยงในการปนเปื อ้ น,การตรวจศัตรู พืช, การวัดอุณหภูมิของคาร์ โก้
หรื อการวิเคราะห์ตวั อย่างสินค้ าในห้ องแล็ป
สําหรับในบางประเทศเช่น ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ที่เป็ นช่องทางหลักในการนําสินค้ าเข้ าสู่ตลาดสหภาพ
ยุโรป จะต้ องมีการตรวจสอบทัง3
้ ขันตอนที
้
่ทา่ เรื อก่อน จึงจะได้ รับอนุญาตให้ ขนส่งเข้ าสูส่ หภาพยุโรปได้ ตอ่ ไป
- ระบบเตือนภัยด้ านอาหาร (Rapid Alert System for Food and Feed: RASFF) ได้ แก่ ระบบฐานข้ อมูลที่
รวบรวมการแจ้ ง เตื อ นเกี่ ย วกับ ปั ญ หาด้ า นสุข อนามัย ในสิ น ค้ า อาหารและอาหารสัต ว์ ที่ ต รวจพบที่ จุด
ตรวจสอบที่พรมแดนของประเทศสมาชิก โดยผลการตรวจสอบจะถูกแบ่งออกตามประเภทความเสี่ยงคือ
ทางกายภาพ,ทางเคมีและทางชีวภาพ ซึง่ ข้ อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บและแบ่งปั นข้ อมูลจากทุกจุดตรวจของ
แต่ละประเทศได้ อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิ ภาพ ในกรณี ที่พบสินค้ าอาหารและอาหารสัตว์ มีความเสี่ยง
โดยตรงหรื อโดยอ้ อมต่อสุขภาพมนุษย์ระบบ RASFF จะแจ้ งข้ อมูลแก่ประเทศที่เข้ าร่วมในเครื อข่าย RASFF
เพื่อให้ ประเทศสมาชิกมีการดําเนินมาตรการที่เหมาะสมต่อสินค้ าอาหารนันต่
้ อไป
นอกจากการปฏิ บัติต ามกฎระเบี ย บของสหภาพยุโ รปแล้ ว ผู้ป ระกอบการยัง สามารถเลือ กปฏิ บัติตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศสําหรับสินค้ าอาหารและมาตรฐานที่กําหนดโดยภาคเอกชนอื่น ๆ ที่มกั จะมีข้อกําหนดและปฏิบตั ิ
ได้ ยากกว่ากฎระเบียบของสหภาพยุโรป ซึ่งรายละเอียดของข้ อมูลมาตรฐานระหว่างประเทศที่เป็ นที่นิยมและมาตรฐานที่
กําหนดโดยภาคเอกชนที่สําคัญสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
มาตรฐานระหว่างประเทศและมาตรฐานที่กําหนดโดยภาคเอกชน2)
1) มาตรฐานHACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System)หรื อระบบการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารซึ่งเน้ นการป้องกันอันตรายในกระบวนการมากกว่าการทดสอบที่
ผลิตภัณฑ์ขัน้ สุดท้ ายและสามารถป้องกันอันตรายหรื อสิ่งปนเปื ้อนทางชี วภาพเคมีและกายภาพของอาหารได้ อย่างมี
ประสิทธิ ภาพโดยผู้ผลิตจะต้ องนํ าระบบHACCP ไปประยุกต์ใช้ ในกระบวนการผลิตอาหารตัง้ แต่การเตรี ยมวัตถุดิบ
กระบวนการผลิตการบรรจุสินค้ าการเก็บรักษาการกระจายสินค้ าและการจัดจําหน่ายจนกระทัง่ ถึงมือผู้บริ โภครวมทังสร้
้ าง
ระบบการควบคุมการผลิตเพื่อกําจัดหรื อลดสาเหตุที่จะทําให้ เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่
2) มาตรฐานGMP (Good Manufacturing Practice)หรื อหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสําหรับการผลิตถือเป็ นพื ้นฐาน
ที่สําคัญของระบบ HACCP ซึ่งมาตรฐาน GMP เน้ นการป้องกันมากกว่าการแก้ ไขและครอบคลุมตังแต่
้ การควบคุม
สุขลักษณะส่วนบุคคลการควบคุมแมลงและสัตว์นําโรคการออกแบบโครงสร้ างอาคารผลิตรวมถึงเครื่ องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ ใน
การผลิต
2.3 หน้ าที่ 12

บริ ษัท เอ็กโซติคฟู้ด จํากัด (มหาชน)

3) มาตรฐาน BRC (British Retail Consortium) เป็ นมาตรฐานที่สมาคมผู้ค้าปลีกในประเทศอังกฤษอาทิ
Tesco, Boots,Sainsbury’s และ Safeway เป็ นต้ นได้ รวมกลุม่ กันพัฒนาขึ ้นและเริ่ มใช้ เป็ นมาตรฐานสินค้ าของตนเองในปี
2541 โดยผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของผู้ค้าปลีกในประเทศอังกฤษหรื อส่งไปวางจําหน่ายใน
้ ้รวมถึงห้ างสรรพสินค้ าของอังกฤษที่ตงอยู
ั ้ ่นอก
ห้ างสรรพสินค้ าในประเทศอังกฤษจะต้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐาน BRCทังนี
ประเทศอังกฤษด้ วยซึง่ มาตรฐาน BRC นี ้เป็ นมาตรฐานที่สอดคล้ องกับระบบมาตรฐานสากลอื่นๆเช่นมาตรฐาน HACCP
มาตรฐาน GMP และระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) เป็ นต้ น
4) มาตรฐาน IFS (International Food Standard) หรื อมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศซึง่ เริ่ มใช้ เมื่อปี 2546
เป็ นข้ อกําหนดที่ผ้ คู ้ าปลีกในประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสและบางประเทศในสหภาพยุโรปเช่น อิตาลีกําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการที่
จะส่งสินค้ าจํ าหน่ายในประเทศของตนต้ องปฏิบัติตามข้ อ กํ าหนดดังกล่าวก่อนส่งสินค้ าออกโดยตัวอย่างผู้ค้าปลีกใน
เยอรมนีที่ใช้ มาตรฐาน IFS ประกอบด้ วย Lidl Aldi และ Sparและผู้ค้าปลีกในฝรั่งเศสที่ใช้ มาตรฐาน IFS คือ
Carrefour,Auchanและ Casino
5) มาตรฐาน HALAL หรื อมาตรฐานที่รับรองว่าสินค้ าอาหารนันมี
้ กระบวนการผลิตที่ถกู ต้ องตามบัญญัติของ
ศาสนาอิสลามและปราศจากสิ่งที่ต้องห้ ามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ ส่วนประกอบสารปรุ งแต่ง สารพิษ สิ่ง
ปนเปื อ้ นต่างๆ เป็ นต้ น
จากข้ อมูลตัวอย่างกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับการส่งอออกสินค้ าไปยังสหภาพยุโรปข้ างต้ นจะ
เห็นได้ ว่า ผู้ประกอบการไทยจะต้ องมีความพร้ อมในการปรับตัวให้ สามารถปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและกฎระเบียบใหม่ ๆ
ด้ านความปลอดภัยของสหภาพยุโรปให้ ได้ อย่างเคร่ ง ครั ด เพื่อให้ สามารถประกอบธุรกิ จได้ อย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี ้
ผู้ประกอบการยังต้ องพิจารณาถึงการปฏิบตั ิตามมาตรฐานระหว่างประเทศรวมถึงมาตรฐานที่กําหนดโดยภาคเอกชนตามที่
ลูกค้ าอาจจะร้ องขอเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็ นการช่วยสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่สินค้ า และเป็ นการเพิ่มโอกาสในการจําหน่ายสินค้ า
ให้ แก่ผ้ นู ําเข้ าหรื อห้ างค้ าปลีกในประเทศต่าง ๆ อีกด้ วย
หมายเหตุ1) ข้อมูลจากกรมเศรษฐกิจการค้ าระหว่างประเทศ2) ข้อมูลจากสถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา

3.2.5 ภาวะการแข่งขัน
เนื่องจากบริ ษัทประกอบธุรกิจที่ม่งุ เน้ นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็ นหลัก ดังนัน้ ผู้ประกอบการที่นับเป็ น
คูแ่ ข่งของบริ ษัทจึงมีทงผู
ั ้ ้ ประกอบการในประเทศและผู้ประกอบการต่างประเทศดังต่อไปนี ้
การแข่งขันจากผู้ประกอบการในประเทศ
จากข้ อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ สิ ้นปี 2556พบว่า จํานวนโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการทํา
เครื่ องปรุงกลิ่น รส หรื อสีของอาหารในประเทศไทยมีจํานวนทังสิ
้ ้น 376 โรงงาน โดยโรงงานดังกล่าวมีทงโรงงานที
ั้
่เป็ นผู้ผลิต
้ ้ ผู้บริ หารของ
และจําหน่ายสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของตนเองและโรงงานที่รับจ้ างผลิตสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของผู้อื่น ทังนี
บริษัทประเมินว่า ผู้ประกอบการในประเทศส่วนใหญ่มกั มีการผลิตสินค้ าที่ไม่หลากหลาย โดยมักเน้ นที่การผลิตสินค้ าประเภท
ใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะและเป็ นการผลิตสินค้ าแบบมุ่งเน้ นรสชาติดงเดิ
ั ้ มของเครื่ องปรุ งรสไทยในขณะที่สินค้ าของบริ ษัท
นัน้ มุ่งเน้ นที่การสร้ างความหลากหลายทังในด้
้ านของรสชาติและประเภทของผลิตภัณฑ์ และมุ่งเน้ นการพัฒนารสชาติที่
เหมาะกับชาวต่างชาติ ดังนัน้ จึงนับได้ ว่าไม่มีผ้ ูประกอบการไทยรายใดที่มีการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกับบริ ษัท
โดยตรง สําหรับผู้ประกอบการในประเทศที่มีการผลิตสินค้ าในกลุม่ เดียวกันกับสินค้ าหลักของบริษัทเพื่อส่งออก มีดงั นี ้
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ซอสพริกศรี ราชา
ผู้สง่ ออกซอสพริ กในประเทศมีจํานวนทังสิ
้ ้น60 ราย มีมลู ค่าการส่งออกรวมประมาณ 1,000 – 1,600 ล้ าน
บาทในแต่ละปี สําหรับผู้ประกอบการที่มีการส่งออกสินค้ าประเภทซอสพริ กศรี ราชาไปยังกลุ่มลูกค้ าเดียวกันกับบริ ษัทมี
ประมาณ 10 รายและเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนรายได้ ของบริ ษัทเปรี ยบเทียบกับมูลค่าการส่งออกรวม พบว่า บริ ษัทมีส่วน
แบ่งการตลาดของการส่งออกซอสพริ กเฉลี่ยในปี 2551-2557(ม.ค.-มี.ค.)เท่ากับร้ อยละ8.84 ของมูลค่าส่งออกซอสพริ ก
ทังหมดของประเทศไทย
้
ดังนี ้
รายละเอียด
มูลค่าส่งออกซอสพริ กของไทย1)
รายได้ จากการขายซอสพริ กศรี ราชาของบริ ษัท
ส่วนแบ่งตลาด(ร้ อยละ)
ที่มา : 1) กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ

2551

2552

2553

2554

หน่วย: ล้ านบาท
2555
2556

971.32
79.25
8.16

1,052.90
96.54
9.17

1,214.10
102.16
8.41

1,408.20
103.17
7.33

1,397.10
127.82
9.15

2557
(ม.ค.-มี.ค.)
1,612.04
467.29
158.53
50.83
9.83
10.88

เครื่ องแกงสําเร็จรูป
ผู้ส่งออกเครื่ องแกงในประเทศมีจํานวนทังสิ
้ ้น 84 รายมีมลู ค่าการส่งออกรวมประมาณ 1,000-1,300ล้ าน
บาทในช่วงปี 2551-2557(ม.ค.-มี.ค.)สําหรับผู้ประกอบการที่มีการส่งออกสินค้ าประเภทเครื่ องแกงไปยังกลุม่ ลูกค้ าเดียวกัน
กับบริ ษัทมีประมาณ 15 ราย และเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนรายได้ ของบริ ษัทเปรี ยบเทียบกับมูลค่าการส่งออกรวม พบว่า
บริ ษัทมีส่วนแบ่งการตลาดของการส่งออกเครื่ องแกงสําเร็ จรู ปเฉลี่ยในปี 2551-2557(ม.ค.-มี.ค.)เท่ากับร้ อยละ1.49 ของ
มูลค่าส่งออกเครื่ องแกงสําเร็จรูปทังหมดของประเทศไทย
้
ดังนี ้
รายละเอียด
มูลค่าส่งออกเครื่ องแกงของไทย1)
รายได้ จากการขายเครื่ องแกงของบริ ษัท
ส่วนแบ่งตลาด(ร้ อยละ)

2551

2552

2553

2554

2555

1,089.50
10.96
1.01

1,147.7
12.54
1.09

1,259.60
15.75
1.25

1,343.30
13.78
1.03

1,207.03
18.64
1.54

หน่วย: ล้ านบาท
2556

2557
(ม.ค.-มี.ค.)
1,212.60
312.61
33.29
7.97
2.75
2.55

ที่มา : 1) กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ

ผู้บริ หารของบริ ษัทประเมินว่า ถึงแม้ จะมีผ้ ปู ระกอบการในกลุ่มเครื่ องปรุ งกลิ่น รส หรื อสีของอาหารเป็ น
จํานวนมากในประเทศไทยแต่เนื่องจากกลุ่มลูกค้ าหลักของบริ ษัทนันได้
้ แก่กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐเมริ กา ซึ่ง
เป็ นกลุ่ม ประเทศที่ มีระเบี ยบมาตรฐานที่ สูง ไม่ว่า จะทัง้ ทางด้ า นสาธารณสุข ความปลอดภัย และสิ่ง แวดล้ อ ม ดัง นัน้
ผู้ประกอบการที่จะมุ่งเน้ นการผลิตสินค้ าให้ ได้ ตามมาตรฐานที่เข้ มงวดเพื่อส่งออกไปยังประเทศกลุ่มลูกค้ าหลักของบริ ษัท
นัน้ จึงมี ไม่มากนัก ประกอบกับการที่ บริ ษัทมี การพัฒนาสินค้ าและช่องทางการจัดจํ าหน่ายอย่างต่อเนื่ อ ง จึงส่งผลให้
ผู้บริหารเชื่อมัน่ ว่า บริษัทจะยังคงสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการในประเทศไว้ ได้
การแข่งขันจากผู้ประกอบการในต่างประเทศ
คู่แข่งที่สําคัญของบริ ษัทในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุ งรสและเครื่ องประกอบอาหารจากต่างประเทศ
ได้ แก่ ผู้ประกอบการจากประเทศสหรัฐอเมริ กา, เวียดนาม, สาธารณรัฐประชาชนจีน, สิงคโปร์ และมาเลเซียโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการจากประเทศสหรัฐอเมริ กาซึ่งเป็ นผู้ผลิตซอสพริ กและนํ ้าจิ ้มไก่รายใหญ่ภายใต้ ตราสินค้ า “Huy Fong”และ
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ผู้ประกอบการจากประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลิตสินค้ าในกลุ่มซอสและนํ ้าจิ ้มภายใต้ ตราสินค้ า
“CHOLIMEX”, “AMOY”, “DIAMOND” และ “LEE KUM KEE”นัน้ นับเป็ นคู่แข่งที่สําคัญของบริ ษัทอย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ ใช้
กลยุทธ์ทางการตลาดโดยเน้ นจุดเด่นของการเป็ นผู้ผลิตจากประเทศไทยซึ่งเป็ นต้ นกําเนิดของ“ซอสพริ กศรี ราชา” ประกอบ
กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อนําเสนอรสชาติใหม่ ๆ ที่หลากหลายและตอบสนองผู้บริ โภคได้ ในทุกระดับ
ความสามารถในการทําอาหารแบบ “One Stop Brand” ส่งผลให้ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่า จะยังคงสามารถรักษาความสามารถใน
การแข่งขันกับคู่แข่งสําคัญจากประเทศสหรัฐอเมริ กาดังกล่าวไว้ ได้ ในส่วนของคู่แข่งจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่งมีข้อได้ เปรี ยบในด้ านต้ นทุนการผลิตนัน้ ผู้บริ หารของบริ ษัทประเมินว่า บริ ษัทยังคงมีข้อได้ เปรี ยบในด้ านคุณภาพและ
ความสมํ่าเสมอของมาตรฐานในการผลิต ซึง่ เป็ นประเด็นสําคัญในกลุม่ ประเทศลูกค้ าหลักของบริ ษัท สําหรับผู้ประกอบการ
จากประเทศอื่ น ๆ เช่ น มาเลเซี ย และสิ ง คโปร์ นัน้ ผู้บ ริ ห ารประเมิ น ว่ า บริ ษั ท มี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บทัง้ ทางด้ า นต้ น ทุน และ
ความสามารถการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริ โภคได้ เนื่องจากประเทศไทย
เป็ นประเทศที่อดุ มไปด้ วยวัตถุดิบและมีชื่อเสียงในด้ านของการปรุ งอาหารซึ่งเป็ นที่ร้ ู จกั ในกลุ่มชาวต่างชาติมานาน บริ ษัท
จึงเชื่อมัน่ ว่า ด้ วยคุณภาพมาตรฐานและภาพลักษณ์ของการเป็ นผู้ประกอบการจากประเทศไทย จะยังเป็ นข้ อได้ เปรี ยบใน
การแข่งขันกับคูแ่ ข่งจากประเทศดังกล่าว
3.3

การจัดหาวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์

3.3.1 การจัดหาและแหล่งที่มาของวัตถุดิบหลัก
บริ ษัทมีการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตและตัวแทนจําหน่ายในประเทศเป็ นหลัก คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อย
ละ 93.74และร้ อยละ 94.73 ของมูลค่าการจัดซื ้อวัตถุดิบรวมในปี 2556 และ 3 เดือนของปี 2557และบริ ษัทได้ มีการนําเข้ า
ั ฑ์ซึ่งมีราคาถูกกว่าในประเทศ
บรรจุภณ
ั ฑ์และวัตถุดิบบางประเภทตามข้ อกําหนดของลูกค้ า รวมถึงวัตถุดิบและบรรจุภณ
ไทย เช่น ฝาเกลี ยว, กระป๋ อง, กระเที ยมและนํ า้ มันงา เป็ นต้ น โดยส่วนใหญ่ เป็ นการนํ าเข้ าจากประเทศจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน, ไต้ หวัน และสิงคโปร์ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 6.26 และร้ อยละ 5.27 ของมูลค่าการจัดซื ้อ
วัตถุดิบรวมในปี 2556 และ 3 เดือนของปี 2557
ทังนี
้ ้ วัตถุดิบของบริษัทนันสามารถแบ่
้
งออกได้ เป็ น 3 กลุม่ ดังนี ้
1) วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต
วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตนับเป็ นกลุ่มวัตถุดิบหลักของบริ ษัท โดยคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 47.92 และ
ร้ อยละ 45.7ของมูลค่าการจัดซื อ้ วัตถุดิบรวมในปี 2556 และ 3 เดือนแรกของปี 2557โดยวัตถุดิบหลักในกลุ่มนี ไ้ ด้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น พริ ก คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ10-20 ของมูลค่าการจัดซื ้อวัตถุดิบรวม, นํ ้าตาลคิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 10-13 ของมูลค่าการจัดซื ้อวัตถุดิบรวม, และวัตถุดิบอื่นๆ เช่น กระเทียม, ขิง และตะไคร้ เป็ นต้ น
คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 20-30 ของมูลค่าการจัดซื ้อวัตถุดิบรวม
อนึ่ง เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริ ษัทได้ แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึง่ มีอายุในการเก็บรักษา และมีความ
ไม่แน่นอนทังด้
้ านปริ มาณและราคา บริ ษัทจึงต้ องวางแผนการผลิตและการจัดซื ้อให้ มีประสิทธิ ภาพมากที่สดุ เพื่อรักษา
คุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทให้ ได้ มาตรฐานดังนัน้ ในการจัดซื ้อวัตถุดิบ บริ ษัทจึงมีนโยบายในการทํา
สัญญาตกลงซื ้อขายล่วงหน้ ากับเกษตรกร, ผู้ผลิต, หรื อผู้จดั หาวัตถุดิบสําหรับวัตถุดิบหลักที่มีการใช้ อย่างสมํ่าเสมอ อาทิ
พริ ก และนํ ้าตาลทราย โดยมีการกําหนดปริ มาณ ราคา และระยะเวลาการส่งมอบล่วงหน้ า ณ วันที่ทําสัญญา และมีการ
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วางแผนการจัดซื อ้ ร่ วมกันระหว่างผู้ผลิตหรื อผู้จัดหาวัตถุดิบกับบริ ษัท เพื่อให้ สามารถดํา เนิน การส่งมอบวัตถุดิบ ที่ไ ด้
คุณภาพ ปริมาณ และกําหนดเวลาตรงตามต้ องการ ซึง่ เป็ นการลดความเสี่ยงจากการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตไม่ได้ ในบาง
้ งเป็ นการประกันความสดใหม่ของวัตถุดิบที่จะเข้ าสู่กระบวนการผลิต
ฤดูกาลเนื่องจากเป็ นผลผลิตทางการเกษตร รวมทังยั
อีกด้ วย
2) บรรจุภณ
ั ฑ์
บริษัทมีการจัดซื ้อบรรจุภณ
ั ฑ์คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 33.60 และร้ อยละ 31.58 ของมูลค่าการจัดซื ้อ
วัตถุดิบรวมในปี 2556 และ 3 เดือนแรกของปี 2557 โดยส่วนใหญ่เป็ นการสัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตในประเทศ
3) สินค้ าเพื่อจําหน่าย
นอกจากวัตถุดิบที่จดั ซื ้อมาเพื่อใช้ ในกระบวนการผลิตสินค้ าแล้ ว บริษัทยังมีการจัดซื ้อสินค้ าสําเร็จรูปและกึ่ง
สําเร็ จรูปบางประเภทเพื่อนําจําหน่ายในลักษณะของการซื ้อมาขายไป ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการจําหน่ายภายใต้ ตราสินค้ าของ
บริษัทเอง และมีการจําหน่ายภายใต้ ตราสินค้ าของลูกค้ าและผู้ขายบ้ างเล็กน้ อย สินค้ าดังกล่าว ได้ แก่ ผักและผลไม้ กระป๋ อง
, ของแห้ งและของดองต่าง ๆ, บะหมี่กึ่งสําเร็ จรูป, เส้ นหมี่ และวุ้นเส้ น เป็ นต้ นโดยมูลค่าการซื ้อของกลุม่ สินค้ าเพื่อจําหน่าย
นี ้คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 18.47 และร้ อยละ 22.72 ของมูลค่าการจัดซื ้อวัตถุดิบรวมในปี 2556 และ 3 เดือนแรก
ของปี 2557
มูลค่ าการสั่งซือ้ วัตถุดบิ และสินค้ าเพื่อจําหน่ าย ในปี 2554-2556และงวด 3 เดือนของปี 2557
กลุ่ม
วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์
สินค้ าสําเร็ จรูป, กึ่งสําเร็ จรูปและอื่น ๆ
รวม

ล้ านบาท
132.88
98.07
90.77
321.72

2554
ร้ อยละ
41.30
30.48
28.22
100.00

2555
ล้ านบาท
138.61
106.22
72.97
317.80

ร้ อยละ
43.62
33.42
22.96
100.00

2556
ล้ านบาท ร้ อยละ
175.21
47.92
122.85
33.60
67.54
18.47
365.60
100.00

2557 (ม.ค.-มี.ค.)
ล้ านบาท
ร้ อยละ
44.85
45.70
30.99
31.58
22.29
22.72
98.14
10.00

บริ ษัทมีการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรื อผู้จดั จําหน่ายวัตถุดิบหลายราย ทังที
้ ่เป็ นผู้ประกอบการรายใหญ่
และรายย่อยเป็ นจํานวนกว่า 100 ราย เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและผู้จดั หาวัตถุดิบรายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยบริ ษั ท มี น โยบายการสั่ง ซื อ้ ที่ ส มํ่ า เสมอและต่ อ เนื่ อ งกับ ผู้ผ ลิ ต และผู้จัด หาวัต ถุดิ บ รายเดิ ม เพื่ อ สร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ส่งผลให้ ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริ ษัทไม่เคยประสบปั ญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตจน
ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด
้ ้ ในปี 2554 บริ ษัทมีการซื ้อวัตถุดิบจากผู้จดั จําหน่ายเกินกว่าร้ อยละ 10 ของมูลค่าการจัดซื ้อวัตถุดิบ
ทังนี
รวมเป็ นจํานวน 2 ราย สําหรับในช่วงปี 2555 และงวด 3 เดือน 2557บริ ษัทมีการซื ้อวัตถุดิบจากผู้จดั จําหน่ายเกินกว่าร้ อย
ละ 10 ของมูลค่าการจัดซื ้อวัตถุดิบรวมเป็ นจํานวน 1 ราย
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3.3.2 การผลิต
ในการผลิตของบริ ษัทนัน้ เป็ นการผลิตตามคําสัง่ ซื ้อของลูกค้ า (Made to Order) โดยทางฝ่ ายขายจะส่ง
คําสัง่ ผลิตที่ได้ รับจากลูกค้ าไปที่ฝ่ายวางแผนการผลิตจากนัน้ ฝ่ ายวางแผนการผลิตจะจัดทําแผนการผลิต (Production
Planning) ซึ่งระบุรายละเอียดของสินค้ า ปริ มาณ และวันที่สงั่ ผลิต ส่งให้ แต่ละฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง เช่น ฝ่ ายจัดซื ้อ ฝ่ ายผลิต
และฝ่ ายคลังสินค้ า เพื่อทําการจัดเตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่ องจักร โดยบริ ษัทมีนโยบายในการส่งมอบสินค้ าภายใน 6
สัป ดาห์ ห ลัง จากที่ ลูก ค้ า ยื น ยัน คํ า สั่ง ซื อ้ ขึ น้ อยู่กับ ประเภทผลิต ภัณ ฑ์ แ ละปริ ม าณสิ น ค้ า ที่ ลูก ค้ า สั่ง ผลิต สํ า หรั บ การ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้ านัน้ ฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพจะเข้ าไปดําเนินการตรวจสอบคุณภาพสินค้ าในแต่ละขันตอนของการ
้
ผลิตตามนโยบายการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของบริษัท
้ ่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เลขที่ 49/42 หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งสุขลา
ปั จจุบนั บริษัทมีโรงงานผลิต1 แห่ง ตังอยู
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20230เนื ้อที่รวม6 ไร่ 3 งาน โดยมีกําลังการผลิตรวมและอัตราการใช้ กําลังการผลิตดังนี ้
กําลังการผลิตเต็มที่และอัตราการใช้ กาํ ลังการผลิตของเครื่ องจักร

กลุ่มผลิตภัณฑ์

กําลังการ
ผลิตเต็มที่1)

ปริมาณที่ผลิตได้ จริง (ตัน) และอัตราการใช้ กาํ ลังการผลิต (%)2)
2554
จํานวน

2555
%

จํานวน

2556
%

จํานวน

2557 (ม.ค.-มี.ค.)
%

จํานวน

%

1.กลุม่ ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และ
นํ ้าจิ ้มต่างๆ
7,399.15 4,610.84 62.32 5,281.92 71.39 5,787.04 78.21 1,689.81 91.35
2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องปรุงแกง
และเครื่ องประกอบอาหาร
888.12
419.26 47.21 546.97 61.59 658.88 74.19 157.64 71.00
3.ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มจากผักและ
ผลไม้
2,209.50 1,266.89 57.34 1,328.65 60.13 1,372.46 62.12 320.84 58.08
4.ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็ จรูปพร้ อม
รับประทาน
177.12
172.65 97.48 167.34 94.48 151.62 85.60
43.70 98.68
หมายเหตุ1) กําลังการผลิตเต็มที่ คํานวณจากความสามารถของเครื่ องบรรจุโดยประมาณการเวลาในการบรรจุจากขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีการ
จําหน่ายมากที่สดุ ซึง่ กําลังการผลิตเต็มที่ = จํานวนขวดหรื อกระป๋ องหรื อซองที่บรรจุได้ ใน 1 นาที x จํานวนเครื่ องบรรจุ x ชัว่ โมงทํางานเฉลี่ย
ของขันตอนการบรรจุ
้
x จํานวนวันทํางาน 300 วันต่อปี
2) ปรับเป็ นรายปี เพื่อใช้ ในการเปรี ยบเทียบ
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ขันตอนการผลิ
้
ต
ผลิตภัณฑ์ประเภทซอสและนํ ้าจิ ้ม :
เริ่ มต้ นจากเตรี ยมวัตถุดิบ อาทิ พริ กดอง นํ ้าตาล กระเทียมอบแห้ ง ตามสัดส่วนของแต่ละสูตรผลิตภัณฑ์ แล้ วลําเลียงเข้ าสู่ถงั ต้ มเพื่อดําเนินการต้ มวัตถุดิบดังกล่าวด้ วยระบบไอนํ ้า,
คลุกเคล้ าวัตถุดิบให้ เข้ ากันที่อณ
ุ หภูมิใกล้ จดุ เดือด จากนันนํ
้ าวัตถุดิบที่ผ่านการต้ มแล้ วมาเข้ าเครื่ องลดอุณหภูมิและส่งเข้ าเครื่ องบรรจุและปิ ดฝาภาชนะ สําหรับผลิตภัณฑ์ซอสพริ กนันเมื
้ ่อเสร็ จ
้ งจะ
ขันตอนการต้
้
มด้ วยระบบไอนํ ้าแล้ ว วัตถุดิบที่ผ่านการต้ มจะถูกนํามาเข้ าสูก่ ระบวนการโฮโมจิไนด้ วยเครื่ องโฮโมจิไนเซอร์ ก่อนเพื่อให้ ผลิตภัณฑ์มีเนื ้อที่ละเอียดและเนียนสมํ่าเสมอ จากนันจึ
ดฉลากและบรรจุลงกล่องพร้ อมส่งออกให้ แก่ลกู ค้ าต่อไปทังนี
้ ้ สําหรับ
ถูกส่งเข้ าเครื่ องลดอุณหภูมิก่อนที่จะส่งเข้ าเครื่ องบรรจุและปิ ดฝาภาชนะ หลังจากบรรจุสินค้ าเสร็ จจะเข้ าสู่ขนตอนการติ
ั้
ผลิตภัณฑ์ซอสและนํ ้าจิ ้มบางประเภทนัน้ หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ผ่านการบรรจุและปิ ดฝาแล้ ว จะต้ องถูกนําไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื ้อจุลินทรี ย์ด้วยเครื่ องรี ทอร์ ทก่อนที่จะติดฉลากและบรรจุลง
กล่อง
1.เตรียมและ
ผสมวัตถุดิบ

2.ต้ มวัตถุดิบที่อุณหภูมิ

3.โฮโมจีไนให้ เป็ น
เนือ้ เดียวกัน
(เฉพาะซอสพริก)

5.บรรจุใส่ ขวด
และปิ ดฝา

4.ลดอุณหภูมิ

6.เข้ าเครื่องรีทอร์ ทเพื่อฆ่ าเชือ้
(ซอสและนํา้ จิม้ บางประเภท)

7.ติดฉลากและ
บรรจุลงกล่ อง

ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องปรุงแกง :
เริ่ มจากการเตรี ยมวัตถุดิบตามสัดส่วนของแต่ละสูตรผลิตภัณฑ์ อาทิ พริ ก ตะไคร้ ใบมะกรู ด นํามาบรรจุในหม้ อผสมแล้ วจึงนํามาโม่บดให้ ละเอียดจากนันนํ
้ าวัตถุดิบที่ถกู บดละเอียด
้ ตภัณฑ์ที่บรรจุและปิ ดฝาแล้ วจะถูกนําไปผ่าน
แล้ วมาต้ มในหม้ อต้ มไอนํ ้าโดยควบคุมอุณหภูมิให้ อยู่ที่ระดับสูงใกล้ จุดเดือด แล้ วบรรจุลงภาชนะโดยใช้ เครื่ องบรรจุและเครื่ องปิ ดฝา จากนันผลิ
กระบวนการฆ่าเชื ้อด้ วยเครื่ องรี ทอร์ ทแล้ วเข้ าสูข่ นตอนการติ
ั้
ดฉลากและบรรจุลงกล่องพร้ อมส่งออกให้ แก่ลกู ค้ า
1.เตรียมและ
ผสมวัตถุดิบ

2.โม่ วัตถุดิบในหม้ อ
ผสมให้ ละเอียด

3. ต้ มวัตถุดิบที่
อุณหภูมิ

4.บรรจุใส่ ขวด
และปิ ดฝา
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5.เข้ าเครื่องรีทอร์ ทเพื่อฆ่ าเชือ้
(ซอสและนํา้ จิม้ บางประเภท)

6.ติดฉลากและ
บรรจุลงกล่ อง
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ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่ องดื่ม :
เริ่ มต้ นจากการเตรี ยมวัตถุดิบซึง่ ได้ แก่ นํ ้าผลไม้ นํ ้าเชื่อม และเนื ้อผลไม้ ตามสัดส่วนของแต่ละสูตรผลิตภัณฑ์แล้ วนําไปต้ มด้ วยระบบไอนํ ้า จากนันนํ
้ านํ ้าและเนื ้อผลไม้ ที่ผ่านการต้ มไป
้ าไปเข้ าเครื่ องรี ทอร์ ทระบบนํ ้าหรื อระบบไอนํ ้าเพื่อฆ่าเชื ้อจุลินทรี ย์เมื่อผ่านกระบวนการฆ่าเชื ้อแล้ วก็จะเข้ าสู่ขนตอนการติ
ั้
ดฉลากและ
บรรจุใส่ขวดหรื อกระป๋ อง แล้ วส่งเข้ าเครื่ องปิ ดฝา จากนันนํ
บรรจุลงกล่องพร้ อมส่งให้ แก่ลกู ค้ า สําหรับเครื่ องดื่มผสมเนื ้อผักผลไม้ บางชนิด หลังจากต้ มเสร็จแล้ วจะต้ องนําไปผ่านเครื่ องโฮโมจิไนเซอร์ ก่อน เพื่อให้ ทํานํ ้าและเนื ้อผสมจนเป็ นเนื ้อเดียวกัน แล้ ว
จึงนําไปเข้ าเครื่ องบรรจุขวด, ปิ ดฝา, และฆ่าเชื ้อจุลนิ ทรี ย์

1.เตรียม
วัตถุดิบ

2.ต้ มวัตถุดิบที่อุณหภูมิ

3.บรรจุนํา้ และเนือ้
ผลไม้ ลงขวด

4.โฮโมจีไนให้ เป็ น
เนือ้ เดียวกัน
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5. เข้ าเครื่อง
ปิ ดฝา

5.เข้ าเครื่องรีทอร์ ทเพื่อฆ่ าเชือ้

7.ติดฉลากและ
บรรจุลงกล่ อง

บริ ษัท เอ็กโซติคฟู้ด จํากัด (มหาชน)

ขันตอนการควบคุ
้
มคุณภาพ
เนื่องจากบริ ษัทมีการส่งออกสินค้ าไปยังกลุม่ ประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริ กาเป็ นหลัก ซึง่ เป็ นประเทศที่มีความเข้ มงวด
เป็ นอย่างมาก ในเรื่ องของคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนัน้ บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญต่อการ
ั้
บวัตถุดิบ (Incoming Inspection), ขันตอนระหว่
้
างการผลิต (In
ควบคุมคุณภาพในทุกขันตอน
้
เริ่ มตังแต่
้ ขนตอนการรั
Process Inspection), ตรวจสอบเมื่อเสร็จสิ ้นการผลิต (Product Inspection) ดังนี ้
ขัน้ ตอนการรับวัตถุดิบ (Incoming Inspection):เป็ นการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบก่อนที่จะนําไปใช้ ในการผลิต
เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าวัตถุดิบหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ที่นําไปใช้ มีลกั ษณะและคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ และ
ไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้บริ โภค โดยวัตถุดิบที่จะต้ องตรวจสอบมีทงวั
ั ้ ตถุดิบที่เป็ นของสด เช่น พริ ก, ขิง, ข่า ตะไคร้
้
ของกายภาพซึ่ง
และบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ บรรจุสินค้ าของบริ ษัท ซึ่งวัตถุดิบที่เป็ นของสดจะต้ องผ่านการตรวจสอบทังในแง่
จะตรวจสอบความสด, สี, ขนาด และการตรวจสอบคุณสมบัติในห้ องปฏิบตั ิการ โดยจะตรวจหาการปนเปื อ้ นของ
สารพิษตกค้ าง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีการจัดซื ้อเครื่ อง High Performance Liquid Chromatography(HPLC) สําหรับตรวจสอบสารพิษ และ
เครื่ อง Gas Chromatography – Mass Spectrometry(GC-MS) สําหรับการตรวจสอบยาฆ่าแมลง เพื่อให้ สามารถ
ตรวจสอบสารพิษและยาฆ่าแมลงได้ เองภายในบริษัท
ขัน้ ตอนระหว่างการผลิ ต(In process inspection):เป็ นการตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าดําเนินการผลิตอย่างถูกต้ อง
และได้ ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทกําหนด ประกอบด้ วย
• การตรวจสอบคุณภาพในห้ องปฏิบัติการ เป็ นการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของสินค้ าที่ต้มเสร็ จแล้ ว
ก่อนที่จะบรรจุ เช่น ความเป็ นกรด – ด่าง, ความหวาน, ความเค็ม, ความเปรี ย้ ว,ความหนืด, สี, เนื ้อสัมผัส,
รสชาติ รวมถึงการตรวจวิเคราะห์เชื ้อจุลนิ ทรี ย์ก่อโรค
• การตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิตเป็ นการตรวจสอบความถูกต้ องตัง้ แต่การเตรี ยมวัตถุดิบ,การต้ ม,
จนถึงการบรรจุสินค้ า ได้ แก่ ตรวจสภาพของวัตถุดิบ, ความสด, ตรวจความถูกต้ องของอุณหภูมิและเวลา
รวมถึงสารเคมีที่ใช้ ในการต้ ม, ตรวจสภาพของบรรจุภณ
ั ฑ์, ตรวจนํ ้าหนักบรรจุ, วัดระดับสินค้ าในขวดและ
กระป๋ อง, วัดปริ มาตร, ตรวจความแน่นของการปิ ดฝา, ตรวจสอบหาสิ่งแปลกปลอมที่อาจปนเปื อ้ นระหว่าง
การผลิต
ตรวจสอบเมื ่อเสร็ จสิ้ นการผลิ ต(Product Inspection):เป็ นการตรวจสอบสินค้ าก่อนติดฉลาก เช่น ระดับคอขวด, สี
ของสินค้ า, การปนเปื อ้ นของวัตถุดิบ GMO ในสินค้ า และตรวจสอบความถูกต้ องของฉลาก, รู ปแบบการพิมพ์ Ink Jet
(วัน ที่ ผ ลิ ต /วัน ที่ ห มดอายุ) รวมถึ ง สภาพของกล่อ งที่ บ รรจุ เนื่ อ งจากลูก ค้ า ของบริ ษั ท ที่ อ ยู่ใ นแต่ ล ะประเทศ มี
กฎระเบี ยบเกี่ ยวกับฉลากผลิตภัณ ฑ์ ที่ แตกต่างกัน เช่น ในประเทศเยอรมัน อาหารทัง้ หมดจะต้ องติดฉลากเป็ น
ภาษาเยอรมัน และแสดงข้ อมูลครบถ้ วนตามระเบียบที่กําหนด สินค้ าที่ตรวจพบว่าว่ามีการละเลยตามระเบียบฉลาก
เยอรมัน จะถูกห้ ามจําหน่าย
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3.4

ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้ อมเป็ นอย่างดี และได้ ให้ ความร่วมมือใน
การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ มาโดยตลอด เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมอันเกิดจากการ
ผลิตของบริ ษัท โดยมลภาวะที่เกิดขึ ้นจากกระบวนการผลิตของบริ ษัทได้ แก่ นํ ้าเสียซึง่ เกิดจากการล้ างเครื่ องจักรและ
ขยะมูลฝอย ในการจัดการกับมลภาวะที่เกิดขึ ้นดังกล่าว บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบบําบัดนํ ้าเสียโดยการนํานํ ้าเสียไปทํา
การดักเศษขยะและไขมัน เติมอากาศและปรับค่าความเป็ นกรด-ด่าง ก่อนลําเลียงปล่อยสู่บ่อบําบัดส่วนกลางของ
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยนํ ้าเสียที่ผ่านกระบวนการบําบัดดังกล่าว จะได้ รับการตรวจสอบจากบริ ษัท โกลบอล
ยูทิลิตี ้ เซอร์ วิส จํากัดซึ่งเป็ นตัวแทนของการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ในการทําหน้ าที่เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์
คุณภาพของนํ ้าเสียที่ผา่ นกระบวนการบําบัดของบริษัททุกเดือน
สําหรับของเสียประเภทขยะนัน้ บริ ษัทจะทําการเก็บรวมรวมและว่าจ้ างให้ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชาลี รี ไซ
เคิ ้ล เข้ ามาขนขยะมูลฝอยและขยะทัว่ ไปทุกวัน เพื่อนําไปคัดแยกหรื อนําไปทิ ้ง ณ สถานที่ทิ ้ง โดยไม่มีผลกระทบต่อ
บุคคลภายนอก และเป็ นสถานที่ทิ ้งที่ไม่ขดั ต่อกฎหมายหรื อระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทังนี
้ ้การนิคมอุตสาหกรรมจะ
เป็ นผู้ทําการตรวจสอบการทิ ้งขยะในแต่ละเดือน และตรวจสอบการกําจัดขยะของโรงงานซึ่งอยู่ภายใต้ การดูแลของ
เทศบาลตําบลแหลมฉบัง
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังดําเนินการตรวจประเมินผลสิ่งแวดล้ อมในการทํางาน ซึ่งประกอบด้ วยแสง เสียง
ความร้ อน และสารเคมีให้ อยู่ในระดับที่ปลอดภัยตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกําหนด รวมถึงการแจก
อุปกรณ์ ป้องกันให้ แก่พนักงานเช่น ชุดแต่งกาย รองเท้ า และถุงมือ สําหรับป้องกันความร้ อน และปลัก๊ อุดหูลดเสียง
(Ear Plugs) สําหรับบริ เวณที่มีระดับเสียงซึง่ อาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เป็ นต้ น โดยบริ ษัทได้ ว่าจ้ างให้ บริ ษัท
ซี. อี. เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จํากัด เข้ ามาทําการตรวจสอบและจัดทํารายงานการตรวจวัดระดับความเข้ มของ
แสง, ความดังของเสียง, ระดับความร้ อนและคุณภาพของอากาศในโรงงานของบริ ษัททุก 1 ปี โดยผลการตรวจวัดใน
เดือนมิถนุ ายน 2556 พบว่า บริษัทมีสภาวะแวดล้ อมในการทํางานอยูใ่ นระดับที่ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทังนี
้ ้ นับตังแต่
้ เปิ ดโรงงานมา บริ ษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรื อถูกฟ้องร้ องเดี่ยวกับการสร้ างผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อมและไม่เคยได้ รับการตักเตือนหรื อปรับจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามอันได้ แก่
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาสิ่งแวดล้ อม พ.ค. 2535 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541และที่ผ่านมาบริ ษัทได้ รับการต่ออายุใบอนุญาตโรงงานจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย มาโดยตลอดตังแต่
้ เปิ ดกิจการ โดยในเดือนกันยายน 2555 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้
อนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตโรงงานแล้ วจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
3.5

งานที่ยังมิได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทไม่มีงานคงค้ างที่ยงั มิได้ สง่ มอบ
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