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บทคัดย่อ 
โครงการฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อการศึกษากระบวนการควบคุมการจัดเก็บสินค้าใน

คลังสินค้า บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน)มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการควบคุม
การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า ของบริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) ศึกษาวิธีการจัดเก็บ
แยกสินค้า และศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในคลังสินค้า เพื่อน ามาวิเคราะห์แก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อีกทั้งผลที่ได้รับจากการดูงานในคร้ังยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาและใช้ในการ
ท างาน 

โปรแกรมที่ใช้พัฒนาในการท าโครงการฉบับนี้ ได้แก่โปรแกรม Microsoft word
ในการสร้างเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ศึกษากระบวนการควบคุมการจัดเก็บในคลังสินค้า ของบริษัท 
พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ จ ากัด (มหาชน) ได้ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint,และ
โปรแกรม 3D ที่มาท าภาพโมเดลแบบ 3D ให้สวยงาม 

ผลการด าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และคณะผู้จัดท าได้ รับ
ประโยชนจ์ากการศึกษาในครั้งนี้ คือวิธีการท างานในการจัดเก็บและแยกประเภทสินค้าไว้อย่างเป็น
ระบบวิธีการจัดเรียงสินค้าให้ดูสะอาดสวยงาม  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
ได้ อาทิเช่น มีการวางแผนการจัดเรียงสินค้า เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและมี
วิธีการแก้ไขให้ทันเวลา นอกจากนี้คณะผู้จัดท าได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
เหตุผลในการตัดสินใจมาประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการ  

 



 
 

(2)  
กิตติกรรมประกาศ 

 
โครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกคนและของกลุ่ม

นักศึกษาและด้วยความสนับสนุนให้ความช่วยเหลือจากอาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเต็มที่และให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้โครงการฉบับบนี้มีข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อให
บุคคลรุ่น ต่อ ๆ ไปได้ศึกษาต่อไปในอนาคต 

ขอขอบคุณ อาจารย์ยุพิน รอดไผ่ล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการรวมถึงบุคลากร
คนอ่ืนและอาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และขอบคุณ คุณน้ าฝน หร่ังชะเอม ผู้จัดการฝ่าย
ซัพพลายเชน และคุณอุ้ม เขื่อนศิริ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ที่ให้คณะผู้จัดท าได้เข้ าไปศึกษาข้อมูล
และการปฏิบัติงานต่างๆในบริษัทจนโครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดี 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจ
น าไปประกอบการศึกษาต่อไป ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ 
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บทที่1 

 บทน า 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันการจัดเก็บสินค้าคงคลังมีความส าคัญเกือบทุกประเภทของธุรกิจ เพื่อให้การ
ด าเนินการของกิจการหรือองค์กรนั้นๆด าเนินไปอย่างราบรื่นผ่านการวางแผนก าหนดปริมาณสินค้า
คงคลังที่เหมาะสม ซึ่งวัสดุหรือสินค้าต่างๆในคลังสินค้าล้วนเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ ในการ
ด าเนินงาน อาจเป็นการด าเนินงานผลิต ด าเนินการขายหรือด าเนินงานอ่ืนๆเป็นต้นดังนั้นการจัดเก็บ
สินค้าคงคลังจึงมีความส าคัญอย่างมาก เพราะสินค้าคงคลังถือเป็นต้นทุนโดยตรงที่ส าคัญและยังท า
หน้าที่รักษาความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ดังนั้นแต่ละบริษัทและองค์กรต่าง ๆ จึงต้องมี
การวางแผนที่ดีในการจัดเก็บดูแลสินค้าคงคลังให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และ
บริษัทของตน เพราะหากไม่มีการวางแผนการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่ดีอาจจะต้องเผชิญหน้ากับ
ปัญหากระทบต่อกระบวนการผลิต การกระจายสินค้า และการจัดจ าหน่ายสินค้าต่อผู้บริโภคจึง
จ าเป็นต้องมีเทคนิคและการวางแผนที่ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้าเป็นหัวใจส าคัญในการจัดการระบบโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานสมัยใหม่ๆ และจัดเก็บเป็นหมวดหมู่แบ่งแยกตามประเภทสินค้าเช่นเดียวกับบริษัท 
พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด(มหาชน) ปัจจุบันยังมีการใช้ระบบ (manual) เข้ามาช่วยในการจัดการ
สินค้าคงคลัง ผู้บริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าที่ดีจึงควรเลือกระบบซอฟแวร์เข้ามาช่วยที่มี
ความเหมาะสมกับลักษณะสินค้าที่ต้องการ การจัดเก็บและความจ าเป็นในการใช้งานธุรกิจ ของ
ตนเองคณะผู้จัดท าจึงศึกษาวิธีการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้มี ประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานบริหารงานในด้านการวางแผนการสินค้าคงคลัง เพื่อเพิ่มประสบการณ์ความเข้าใจ
และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาระดับสูงและการด าเนินธุรกิจในอนาคต
ได้อย่างเหมาะสม  

คณะผู้จัดท าจึงได้ศึกษากระบวนการควบคุมการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 
กรณีศึกษา บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด(มหาชน) และได้น าข้อมูลที่ได้รับมาเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานด้านการจัดเก็บสินค้าคงคลัง เพื่อรอการจัดจ าหน่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อ
เพิ่มประสบการณ์ความรู้และความเข้าใจและยังสามาถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ระดับสูงและสามาถน าไปประกอบธุรกิจในอนาคตได้ 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาการบริหารการจัดเก็บสินค้าวัตถุดิบในคลังได้อย่างเป็นระเบียบ 
2. เพื่อศึกษาเทคนิคและวิธีการดูแลรักษาสินค้าในคลังได้อย่างถูกต้อง 
3. เพื่อน าความรู้ที่ได้จากเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการไปประยุกต์ใช้กับ

การศึกษาและพัฒนาทักษะในอาชีพ 
4.น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีคุ้มกันที่ดีในตัวเอง เพื่อประกอบการ

วางแผนและระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัติโครงการ 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. รู้ถึงกระบวนการจัดเก็บสินค้าวัตถุดิบในคลังสินค้าของ บริษัท พรีเมียร์ มาร์

เก็ตต้ิง จ ากัด(มหาชน)  
2. ได้รู้ถึงเทคนิคและวิธีการดูแลมาใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม 
3.  สามารถน าความรู้ที่ได้จากเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ มา

ประยุกต์ใช้กับการศึกษาและพัฒนาทักษะในอาชีพ 
4. การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะ

เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

คณะผู้รับผิดชอบโครงการนี้ได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลกรณีศึกษาเร่ือง ศึกษาการ
ควบคุมความเสียหายของสินค้าที่บรรจุลงกล่องเพื่อส่งมอบลูกค้า บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้งจ ากัด 
(มหาชน)ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังต่อไปนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 
3. ผังองค์กร 
4. แผนที่ 
5. นโยบาย/วิสัยทัศน์ 
6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้งจ ากัด (มหาชน)ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.ค.2520 ใน

นามของบริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน)โดยคุณสุวิทย์โอสถานุเคราะห์ ด าเนินธุรกิจ
ด้านการตลาด ส่งเสริมการขาย และจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลิตภัณฑ์
อาหารและเคร่ืองดื่ม เม็ดอมและอาหารเสริม  ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว และของใช้ในครัวเรือน 
ก่อต้ังขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนคร้ังแรก 1 ล้านบาท เร่ิมต้นด าเนินธุรกิจโฆษณา ประชาสัมพันธ์และ
จัดท านิตยสาร ที่รู้จักกันในชื่อ"เพื่อนเดินทาง" บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้งจ ากัด (มหาชน)ได้มี
บริษัทย่อยที่อยู่ ในความดูแลอีก 3 บริษัท ซึ่ งประกอบไปด้วย บริษัทพี . เอม.ฟูด จ ากัด 
หรือ PMF ประกอบธุรกิจผลิต และจ าหน่ายสินค้าประเภทปลาเส้น และปลาแผ่น หรือที่เรารู้จัก
กันดีในนาม “ปลาสวรรค์ทาโร่” , บริษัทพรีเมียร์ แคนน่ิง อินดัสตร้ี จ ากัด หรือ PCI ท าธุรกิจผลิต  

ปี 2522 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4 ล้านบาท เร่ิมมีระบบการบริหาร
การตลาดและจัดจ าหน่ายสินค้า ประเภทขนมขบเคี้ยว จากนั้นได้ รับความไว้วางใจจากเจ้าของ
สินค้าเป็นตัวแทนจัดจ าหน่าย 
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ปี 2526 บริษัทฯได้ร่วมทุนกับผู้ผลิตปลาเส้นที่มีชื่อเสียงอันดับ1ของไต้หวัน ตั้ง
โรงงาน บริษัท พี.เอม.ฟูด จ ากัด และน าสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด คือ ปลาสวรรค์ตราทาโร ซึ่งได้เป็น
สินค้าขนมขบเคี้ยวสุขภาพ ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยม สามารถครองต าแหน่งผู้น าในตลาดปลาเส้นมา
โดยตลอด 

ปี 2532 บริษัทฯ ได้ลงทุนขยายธุรกิจตั้งโรงงาน บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตร้ี 
จ ากัด ผลิตสินค้าปลากระป๋อง และซอสมะเขือเทศ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ "โรซ่า " ซึ่งต่อมาผลิตสินค้า
ภายใต้ผลิภัณฑ์ คิงส์คิทเช่น (KK) 

ปี 2533 บริษัทฯ ได้งทุนขยายธุรกิจตั้งโรงงาน บริษัท พรีเมียร์ โฟร์เซ่น โพรดักส์ 
จ ากัด ผลิตสินค้าอาหารแช่แข็ง เพื่อส่งออกไปจ าหน่ายในต่างประเทศ 

ปี 2533 บริษัทฯ ย้ายอาคารส านักงานจาก ซอยหลังสวน มาที่ถนน.ศรีนครินทร์ เพื่อ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจ 

ปี 2545 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท ขยายธุรกิจกลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภค รวมไปถึงสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ภายใต้ผลิตภัณฑ์ มิราจ, ฟิลโก และอริสตัน 

ปี 2551 บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพกิจการเป็นบริษัทมหาชน เป็นบริษัท พรีเมียร์ 
มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) ด้วยทนจดทะเบียน 650 ล้านบาท 

ปี 2558 บริษัทฯ ร่วมลงทุนและด าเนินธุรกิจเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายหลักในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  เพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูป่าต้นน้ าที่เสื่อมสภาพในเขต
พื้นที่อุทยานขุนแจ   และอุทยานแห่งชาติล าน้ ากก  โดยการส่งเสริมการปลูกกาแฟอินทรีย์ภายใต้    
บริษัท พีเอ็มเอสอี จ ากัด 

พันธกิจ 
- น าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่าพร้อมคุณภาพ โดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง 
- ด าเนินงานโดยค านึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
- ยึดหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ ส่งเสริมความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
- สนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์และผลักดันให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 
- ในวิถีแบบคนไทยตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการผสานความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อยกระดับมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน 
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ลักษณะธุรกิจ 
จัดจ าหน่ายและเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม 
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยมีร้านค้ากว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศติดต่อ
ค้าขายโดยตรงกับบริษัท และมีบริษัทย่อย 4 แห่ง ได้แก่  

1. บริษัท พี.เอม.ฟูด จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายสินค้าปลาเส้นและปลาแผ่น ปลาสวรรค์
ทาโร 

2. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตร้ี จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและ
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส าเร็จรูปอื่นส าหรับอาหารคนและสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ส่งออก
ไปจ าหน่ายในต่างประเทศ และผลิตและจ าหน่ายสินค้าซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงรสอ่ืน 
ตราคิงส์คิทเช่น 

3. บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จ ากัด ให้บริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น 
4. บริษัท พีเอ็มเอสอี จ ากัด ด าเนินธุรกิจลงทุนในกิจการเพื่อสังคม และจัดจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์จากกิจการเพื่อสังคมและผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์ภายใต้ชื่อแบรนด์ มีวนา 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 

2520 ในนาม บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ล้านบาท ในระยะแรก
ด าเนินธุรกิจด้านการตลาด ส่งเสริมการขาย และจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว สินค้าอุปโภค
บริโภค ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 และเข้าเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน
และช าระแล้ว 650 ล้านบาท  

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการ
ซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน จ านวนไม่เกิน 65 ล้านหุ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หรือคิด
เป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยก าหนดวงเงินซื้อคืนหุ้นสูงสุดไม่เกิน 130 
ล้านบาท บริษัทได้ด าเนินการซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 
2553 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2554  โดยหุ้นที่ซื้อคืนแล้วมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 51,754,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
7.96 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายและเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าอุปโภคและ
บริโภค สินค้าภายใต้การจัดจ าหน่ายและเป็นตัวแทนจ าหน่ายของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม
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ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์
ยาและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยจ าหน่ายผ่านช่องทางการ
ขายที่ครอบคลุมร้านค้ากว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ   

บริษัทยึดปรัชญาในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท กล่าวคือ ธุรกิจก้าวหน้า 
พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน ควบคู่กับความพึงพอใจของลูกค้า  มุ่งเน้นเร่ือง คุณภาพ คือ การใส่ใจใน
คุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพ กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล  และ 
คุณค่า คือ น าเสนอสินค้าที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค   บริษัทจึงได้จัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบสภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตสินค้าที่บริษัทคัดเลือกมาจัดจ าหน่ายอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงการพิจารณาจากการรับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆของผลิตภัณฑ์อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายใต้การจัดจ าหน่ายของบริษัท
อันสะท้อนมาสู่การก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก เป้าหมาย และความมุ่งมั่นขององค์กร(Brand 
Essence) ดังนี ้

เป้าหมายของบริษัท 
บริษัทก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจในการสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องและ

มั่นคงใน 4 แนวทางหลัก ดังนี้ 
การรักษาและเพิ่มความเข้มแข็งฐานธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งธุรกิจในและนอก

กลุ่มอาหาร (Food และ Non-Food) ที่มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในแต่ละปี 
การพัฒนาธุรกิจและแนะน าสินค้าใหม่ๆ โดยการอาศัยความเข้มแข็งของระบบการ

จัดจ าหน่ายที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน 
การเปิดตลาดใหม่ โดยเฉพาะตลาด AEC – Asean Economic Community  โดยเน้น

สินค้าที่เป็นตราสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเอง 
การมองหาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ ด้วยการร่วมทุนกับพันธมิ ตรที่มีความรู้

ความสามารถ     
ความมุ่งมั่นขององค์กร (Brand Essence) ส่งมอบคุณค่า อย่างมีคุณภาพ  (The 

Delivery of Value with Quality) 
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในปี 2556  
บริษัทวางตลาด ผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ดังนี ้
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ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว 
- ทาโร รสปลาย่างญี่ปุ่น และ ทาโรอบกรอบ รสเข้มข้น และ รสบาร์บีคิว 
-  ขนมข้าวโพดอบกรอบ - โคโคริ ริงชีส  โคโคริ ป๊อป ชีส และ บิ๊กคาด้าชีส 
-  ขนมถั่วลันเตาอบกรอบ – บัน บัน รสปูผัดผงกระหรี่       
-  ข้าวเกรียบกุ้ง - คาลบี้ รสพริกไทยด า      
-  มันฝร่ังแท่งทอดกรอบ  - แจ็กซ์ เวจจี้ และ แจ๊กซ์เลมอน 
-  มะขามหวานแปรรูป – จิ๊ดจ๊าด มะขามสะดุ้ง รสบ๊วย และ รสแซป  
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 
-  “พรานทะเล” ข้าวมือถือ – บะจ่างสูตรฮ่องกง ข้าวผัดพะแนงหมู และ ข้าวผัดไก่

กุนเชียง  
-  กาแฟกระป๋อง – เพรียว คอฟฟี่ 
-  ซอสปรุงส าเร็จ – รสพริกไทยด าและรสสาหร่าย ตราคิงส์คิทเช่น (KK) 
-  ทูน่าครีบเหลืองในน้ ามันทานตะวัน – ตราคิงส์คิทเช่น (KK) 
-  น้ าว่านหางจระเข้ - อโลเวร่า ตราเซ็ปเป้ 
-  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร - บิวติ ชอท ตราเซ็ปเป้ 
ผลิตภัณฑ์ลูกอม  สินค้าใหม่และสินค้ารสชาติใหม่ในกลุ่ม  ได้แก่  
-  ลูกอมช็อกโกแล็ต – ช็อคโก บี้ 
-  ลูกอมที่มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาการระคายคอ – คอริฟินซี เลมอนฮันนี่ และ คอ

ริฟินซีลิมิเต็ด 
-  ลูกอม - โอเล่ ซูเปอร์สตรอเบอร์ร่ี  โอเล่กีวีแอปเปิ้ล และ โอเล่ กลิ่นมะนาวโซดา 
-  ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้รวม – ฟรุ๊ตเทน    
ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือนสินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
-  ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม - บิวตี้ลาโบ้ และ บีเง็น อีซี่แอนด์เนเชอรัล 
-  บริษัทลงนามเซ็นต์สัญญาเป็นคู่ค้า กับ บริษัท โอสถสภาไทโชฟาม์มาซูติคัล 
-  บริษัทได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท B-ONE จ ากัด ให้เป็นผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ลูกอมช็อคโกแลต ตรา “ช็อคโก-บี้”  
-  บริษัทได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ให้เป็นผู้จัดจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวตรา “โมกุ โมกุ” ผลิตภัณฑ์น้ าว่านหางจระเข้ตรา “เซ็ปเป้อโลเว
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ร่า” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา “เซปเป้บิวติ ชอท”  ผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและชนิดบรรจุ
กระป๋องตรา “เพียว” 

-  บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็น “1 ใน 53 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่
มีความโดดเด่นในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

-  บริษัทได้รับรางวัล “คู่ค้าที่มีอัตราการเติบโตทางการค้า 1 ใน 50 อันดับแรก”                   
จากบริษัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

-  บริษัท พี.เอม.ฟูด จ ากัด – บริษัทย่อย ได้รับ  
-  ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 

ประจ าปี 2556 
-  รางวัล “โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมี

ส่วนร่วม(CSR – DIW)” 
-  รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 

ประจ าปี 2556สถานประกอบการขนาดกลาง ประเภทมีสหภาพ’’ 
-  ห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

GLP (Good Lab Practice) ภายใต้การรับรองโดยกรมประมง ซึ่งมาตรฐาน GLP แสดงถึงบริษัทมี
แนวทางปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการที่มีการวางแผนและกิจกรรมการท างานอย่างเป็นระบบ ท าให้
มั่นใจได้ว่าผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการดังกล่าวเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ 

-  การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 จากกระทรวง
อุตสาหกรรม ว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และ
ทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตร้ี จ ากัด – บริษัทย่อย ได้รับการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

บริษัทได้รับรางวัล “สุดยอด 200 บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก (Asia’s 200 Best Under a Billion)” จากนิตยสาร Forbes Asia 

บริษัทได้รับรางวัลดีเด่น “ด้านผลการด าเนินงาน” (Outstanding Company 
Performance Awards)ในหมวดบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดระหว่าง 2,000 – 10,000 ล้านบาท จากงาน SET Awards 2013   
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กรรมการผู้จัดการบริษัท ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์ ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น 
(Outstanding CEOAwards) จากงาน SET Awards 2013   

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงวด 6 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 
ถึงวันที่ 30มิถุนายน 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
113,666,607บาท ในเดอืน กันยายน 2556 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

โครงสร้างของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจ าหน่ายและเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบ
เคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้
ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยสินค้าที่บริษัทจัดจ าหน่ายเป็นการจ าหน่ายในประเทศทั้งหมด 
ผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายต่างๆทั้งช่องทางการจ าหน่ายแบบร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) 
ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และรถขายเงินสด (Cash Van) โดยมีร้านค้ากว่า 
30,000 แห่งทั่วประเทศติดต่อค้าขายโดยตรงกับบริษัท  

PMF 

บจก.พี.เอม.ฟูด 

100% 

 

PCI 

บจก.พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดัสตรี้ 

100% 

 

PFP 

บจก.พรีเมียร์โฟรเซ่น โพรดักส์ 

100% 

 

PM 

บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง 
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บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ บริษัท พี.เอม.ฟูด จ ากัด (PMF) บริษัท 
พรีเมียร์ แคนนิ่งอินดัสตร้ี จ ากัด (PCI) และบริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จ ากัด (PFP) ซึ่งบริษัท
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วในแต่ละบริษัท บริษัทย่อยทั้ง 3 
แห่ง ประกอบธุรกิจดังนี้ 

1.  บริษัท พี.เอม.ฟูด จ ากัด (PMF) ผลิตและจ าหน่ายสินค้าประเภทปลาเส้นและปลา
แผ่น ที่รู้จักกันในชื่อ “ปลาสวรรค์ทาโร”  ผลิตภัณฑ์ของ PMF มีการจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ 
และได้มอบหมายให้บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจ าหน่ายภายในประเทศแต่
เพียงผู้เดียว  

2.  บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตร้ี จ ากัด (PCI) ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทู
น่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (Sea Food) ส าเร็จรูปอ่ืนๆ บรรจุถุง (Pouch) และบรรจุกระป๋อง 
(Canned) ส าหรับอาหารคนและสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะส่งออกไป
จ าหน่ายในต่างประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง  นอกจากนี้ PCI ยังประกอบธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงรสอ่ืน อันได้แก่ ซอสพริกไทยด าและซอส
สาหร่าย รวมทั้งทูน่าบรรจุถุง (Pouch) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “คิงส์คิทเช่น” โดยมอบหมายให้ 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าประเภทซอสแต่เพียงผู้เดียว 

3.  บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จ ากัด (PFP) ผลิตอาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง โดย
ผลิตตามค าสั่งซื้อของลูกค้า นอกจากนี้บริษัท ให้บริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น รวมทั้งยังมี
การพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และผลตอบแทน      
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 

ประเภทของรายได้ 
ด าเนิน 

การโดย 

%
การ
ถือ
หุ้น
ของ
บริษั
ท 

2556 2555 2554 

ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บา
ท 

% 

ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้า  PM/PMF 100.
00 

3,09
2 

76.7
0 

2,90
7 

74.0
7 

2,52
4 75.03 

ผลิตอาหารปลาทูน่า อาหาร
ทะเลส าเร็จรูป และซอส 

 

PCI 

 

100.
00 922 

22.8
7 

1,00
3 

25.5
5 810 24.09 

ผ ลิ ต อ า ห า ร แ ช่ แ ข็ ง แ ล ะ
ให้บริการพื้นที่ห้องเย็น 

 

PFP 

 

100.
00 16 0.40 13 0.33 29 0.86 

รายได้อ่ืน (โอนกลับค่าเผื่อ
การด้อยค่าของเงินลงทุน)  

บริษัท
และ
บริษัท
ย่อย 

  

1 

0.03 

 

2 

0.05 

 

1 

0.03 

              รายได้รวม   
4,03

1 
100.
00 

3,92
5 

100.
00 

3,36
4 

100.0
0 

ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) ท าธุรกิจการจัดจ าหน่ายและการเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมาเป็นเวลากว่า 36 ปี จากความรู้ความช านาญและการสร้าง
เครือข่ายการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านขายส่ง
ทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมทั้งร้านค้าปลีกย่อยที่มีอยู่ทั่วประเทศ ท าให้บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรับในวงการธุรกิจจัดจ าหน่ายและตัวแทนจ าหน่าย และสามารถขยายขอบข่ายการด าเนินธุรกิจ
อย่างเข้มแข็งจวบจนทุกวันนี้บริษัทได้แบ่งหมวดสินค้าที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันออกเป็น 5 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์หลักๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว(Snack Product Group) สามารถแบ่งย่อยตาม
ลักษณะแตกต่างของสินค้าจาก ผู้ผลิตแต่ละรายดังนี้ 

-  บริษัท พี เอม ฟูด จ ากัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ผู้ผลิตปลาสวรรค์ ตราทา
โร (Taro fish snack) ที่ผลิตมาจากเนื้อปลาบดจากปลาทะเล โดยสินค้าทุกชนิดจะผลิตภายใต้
มาตรฐานที่เข้มงวดทุกขั้นตอน ในปัจจุบันนอกจากสินค้าตรา “ทาโร” ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้ว 
ยังมีสินค้าตรา “ทาโรฮีโร” และ“ทาโรเอ็กไซด์”  อีกด้วย โดยมีให้เลือกหลายรสชาติ ประกอบด้วย รส
ดั้งเดิม รสเข้มข้น รสบาร์บีคิว รสซุปเปอร์แซบ รสสโมคกี้แซลมอน รสบาร์บีคิว&กิมจิ รสสาหร่าย
เกาหลี รสปลาหมึกย่าง  รสลาบปลาทะเล  รสพิซซ่า และรสปลาย่างญ่ีปุ่น นอกจากนี้ยังมี ผลิตภัณฑ์
ทาโรชุบน้ าจิ้ม รสน้ าจิ้มไก่และรสน้ าจิ้มเผ็ดเกาหลี และผลิตภัณฑ์ “ทาโรอบกรอบ” รสเข้มข้นและรส
บาร์บีคิว อีกด้วย 

-  บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จ ากัด ผู้ผลิตสินค้าขนมขบเคี้ยวภายใต้ตราสินค้า
ต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้งตรา “คาลบี้” มีหลายรสชาติ เช่น รสดั้งเดิม รสต้มย า รสจัมโบ้โน
ริ และรสพริกไทยด า เป็นต้น ผลิตภัณฑ์มันฝร่ังแท่งทอดกรอบตรา “แจ็กซ์” ที่มาพร้อมน้ าจิ้ม
หลากหลายรสชาติ ทั้งซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ซอสบาร์บีคิว ซอสมายองเนสครีม ซอสครีมเลมอน 
และซอสแนวหวานอย่าง มิลค์ช๊อกโกแลต และมิลค์สตรอเบอร่ี รวมทั้งผลิตภัณฑ์แนวสุขภาพด้วยมัน
ฝร่ังแท้ผสมผัก 3 ชนิด “แจ๊กซ์ – เวจจี้” นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์มันฝร่ังแท่งทอดกรอบชนิดปรุง
รสชาติในตัวทั้งรสโนริสาหร่าย รสพิซซ่า รสซอสมะเขือเทศ และรสอเมริกันเฟรนซ์ฟรายส์ ตรา 
“แจ็กซ์มิกซ์”  ผลิตภัณฑ์ขนมถั่วลันเตาอบกรอบตรา “บันบัน” รสดั้งเดิม รสโนริวาซาบิ และรสปูผัด
ผงกระหรี่ และขนมมันเทศทอดกรอบตรา “โดเรมี” รสนมเย็น เป็นต้น 
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-  บริษัท น าเชา (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ผลิตขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบปรุง
รส (Jasmine Rice Cracker) ภายใต้ตราสินค้า “ชินมัย” ปัจจุบันมี 2 รสชาติ ได้แก่ รสต้นต ารับ รส
สาหร่ายปรุงรส 

-  บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้าคุกกี้ภายใต้
เคร่ืองหมาย “เดลิโอ” ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคด้านรสชาติที่อร่อย และคุณภาพสินค้าได้
มาตรฐาน มีให้เลือกหลายรสชาติ ได้แก่ คุกกี้ข้าวโอ๊ต คุกกี้ชอคโกแลคชิพ คุกกี้บัทเทอร์ และ คุกกี้อัล
มอนด ์

-  บริษัท 3 เอ็มฟูด โปรดักส์ จ ากัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มะขามหวานแปรรูป 
ภายใต้ตราสินค้า “จี๊ดจ๊าด” ซึ่งเกิดจากการน าเนื้อมะขามคลุกเคล้าด้วยบ๊วยผ่านกระบวนการผลิตที่
สะอาดได้มาตรฐานพร้อมบรรจุภัณฑ์ทันสมัย มีทั้งรสบ๊วย และรสแซบ และผลิตภัณฑ์ประเภทลูกอม
เคี้ยวหนึบผสมผลไม้รวมตรา “ฟร๊ตุ-เทน”  

-  บริษัท เอส พี อาร์ฟู้ดอินดัสทรี จ ากัด  ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมข้าวโพดอบ
กรอบ ภายใต้ตราสินค้า “โคโคริ” “โอโตริ”“โอเดนย่า” และ “บิ๊กคาด้า”  ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มี
ประโยชน์ ใช้ข้าวและข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลัก และมีให้เลือกในหลากหลายรสชาติ 

(2)  ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม    ได้แก่  ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทซอสปรุงรส 
ผักและผลไม้ดอง วุ้นเส้นและธัญพืช กาแฟปรุงส าเร็จ และอาหารพร้อมรับประทาน โดยสินค้าใน
กลุ่มนี้ ได้แก่   

-  บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตร้ี จ ากัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ผู้ผลิต
ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงส าเร็จ-รสพริกไทยด าและรสสาหร่าย ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า “คิงส์คิทเช่น” (King’s Kitchen) หรือใช้ชื่อย่อว่า “KK” โดยคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี จึงเปี่ยม
ไปด้วยรสชาติที่อร่อยได้มาตรฐาน มีทั้งบรรจุขวด ถุง กระป๋อง และแกลลอน ในขนาดต่างๆ เพื่อ
สนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค และช่องทาง Catering อันประกอบด้วยร้านอาหารและ
โรงแรม นอกจากนี้ยังผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าในน้ ามันดอกทานตะวันบรรจุถุง (Pouch) อีกด้วย 

-  บริษัท ล าปางฟู้ดโปรดักส์ จ ากัด ผู้ผลิตสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
“แม่จินต์” และเคร่ืองหมายการค้าอ่ืนๆ เช่น “J.F.Farm” และ “LCC” ในการผลิตจะคัดสรรวัตถุดิบชั้น
ดี  พร้อมความใส่ใจในความสะอาดทุกขั้นตอน สินค้าที่จัดจ าหน่าย ได้แก่ กระเทียมโทนดอง 
กระเทียมดอง ขิงดอง ผักกาดดอง บ๊วยดอง มะนาวดอง ลูกชิด ไชโป้วหวาน และผลไม้กระป๋อง เช่น 
ข้าวโพดหวาน เงาะ ลิ้นจี่ และล าไย เป็นต้น 
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-  บริษัท บอดี้เชพคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด ผู้ผลิตกาแฟ ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า “Body Shape” สินค้าที่จัดจ าหน่ายเป็นกาแฟส าเร็จรูปส าหรับผู้ควบคุมน้ าหนักและผู้ที่ห่วงใย
สุขภาพ  

-  บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้าเกษตรบรรจุถุง และสินค้า
เกษตรแปรรูปภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ตราเกษตร” ซึ่งสินค้าที่บริษัทจัดจ าหน่ายได้แก่ วุ้นเส้น ถั่ว
และงาบรรจุถุง น้ าส้มสายชูกลั่น โจ๊ก และวุ้นเส้นกึ่งส าเร็จรูป 

-  บริษัท ยู เนี่ยนโฟรเซน โปรดักส์ จ ากัด ผู้ผลิตอาหารแช่แข็งพร้อม
รับประทานภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “พรานทะเล” ซึ่งประกอบด้วยสินค้าในกลุ่มข้าวต้ม ตราพราน
ทะเล ได้แก่ ข้าวต้มปลาต่างๆ ข้าวต้มกุ้ง และข้าวต้มรวมมิตรทะเล  และสินค้ากลุ่มข้าวต้ม ตราพราน
ไพร ได้แก่ ข้าวต้มหมูทรงเคร่ืองสูตรชาววัง ข้าวต้มไก่ทรงเคร่ืองสูตรชาววัง และข้าวต้มบะกุ๊ดเต๋  
และสินค้ากลุ่มข้าวกล่องต่างๆ อาทิ ข้าวราดผัดกะเพราไก่ ข้าวราดผัดกะเพราหมู ข้าวผัดกะเพราขี้เมา
หมู ข้าวไข่เจียวกุ้งสับ และ เกี๊ยวกุ้งน้ า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าพร้อมประทานในกลุ่มข้าวมือถือ 
ได้แก่ บะจ่างสูตรฮ่องกง ข้าวผัดพะแหนงหมู และข้าวผัดกุนเชียง อีกด้วย  

-  บริษัท สินวารีพัฒนา จ ากัด ผู้ผลิตน้ าปลาแท้ ซีอ้ิวขาว และซอสหอย
นางรม ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เมกาเซฟ”    

-  บริษัท เซ็ปเป้ จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ าผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า “โมกุ โมกุ”และน้ าว่านหางจระเข้ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เซ็ปเป้อโลเวร่า” และ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เซปเป้บิวติ ชอท” มี 3 รสได้แก่รสเบต้า-กูลแคน รส
คอลลาเจน และรสคลอโรฟิลล์  นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตกาแฟปรุงส าเร็จชนิดผงและกาแฟบรรจุ
กระป๋อง ส าหรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เพรียว” 

(3)  ผลิตภัณฑ์ลูกอม สินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ 
-  บริษัท โอสถสภา จ ากัด ผู้ผลิตลูกอมเน้ือแข็ง (Hard Boiled Candy) ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า “โอเล่” ทุกรสและทุกขนาดบรรจุ สินค้าดังกล่าวมีรสผลไม้ต่างๆ เช่น รสสตรอ
เบอร่ี รสเลมอน รสสละ รสกีวีแอปเปิ้ลซูเปอร์สตรอเบอร์ร่ี และกลิ่นมะนาวโซดา เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยังมีสินค้าในกลุ่ม “โอเล่บิวตี้” ลูกอมเม็ดแข็งที่เพิ่มคุณประโยชน์ ไม่มีส่วนผสมของน้ าตาล และเพิ่ม
สารคอลลาเจน  “โอเล่บิวตี้วิ้งกี้อาย” ลูกอมแท่งเนื้อนุ่ม (Soft Candy) ผสมเนื้อผลไม้ ปราศจากน้ าตาล 
รสสตรอเบอร์ร่ีและรสกีวี  และลูกอมเคี้ยวหนึบ “โอเล่วิ้งกี้อายโกโก้ ฟรุต” กลิ่นส้มผสมโก้โก้และ
กลิ่นสตรอเบอร่ีผสมโก้โก้ 
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-  ลูกอม “คอริฟิน-ซี”  ลูกอมที่มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาการระคายคอ ชุ่มคอ 
ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า “คอริฟิน-ซี” มีรสชาติหลากหลาย เช่น รสเมนทอล รส
คลาสสิค รสเชอร่ีมิ้นท์รสสโนวี่มิ้นท์ และรสเลมอนฮันนี่ เป็นต้น 

-  บริษัท B-ONE จ ากัด ผู้น าเข้าลูกอมช็อคโกแลตจากประเทศมาเลเชีย 
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ช็อคโก-บี้” 

(4)  ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ได้แก่  ยาอม ยาธาตุ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ 
ผลิตโดยบริษัท โอสถสภา จ ากัด  ประกอบด้วย พิมเสนเจล ยาธาตุ4  ยาแก้ปวดพาราเซต ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม ตราแบนเนอร์โปรตีน น้ ายาอุทัยทิพย์ ยูทิปเจล เม็ดอมตรา  “โบตัน” แบบดั้งเดิม  เม็ดอม
ตรา “โบตันมิ้นท์บอล” รสดั้งเดิม รสนาโนไอซ์ รสมิกซ์เบอร์ร่ี และลูกอมผสมวิตามินซี “โบตัน” 
กลิ่นซุปเปอร์เลมอนและกลิ่นซุปเปอร์กีวีแอปเปิ้ล 

(5)  ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน (Personal Care and Household 
Product)  โดยสินค้าในกลุ่มได้แก่  

-  บริษัท สยามกรีน คอนซูเมอร์โพรดักส์ จ ากัด  ผู้แต่งตั้งบริษัท พรีเมียร์ 
มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน “ดาร์ลี่” ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่ได้รับ
ความนิยมจากผู้บริโภคมานาน มีหลากหลายรสชาติ ทั้งรสดับเบิ้ลแอ็คชั่น รสทีแคร์รสเลมอนต์มิ้น
ไวท์   ดาร์ลี่เอนนาเมลโพรเทคและ ดาร์ลี่เอ็กซ์เปิร์ทไวท์  

-  บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จ ากัด (มหาชน)  ผู้ผลิตพลาสเตอร์ 
ตรา“เทนโซพล๊าส” และ ตรา        “ไทเกอร์พล๊าส” แป้งและสบู่หอมตรา“ตาบู” น้ ามันยูคาลิปตัส
สเปรย์ตรา“จิงโจ”้ และ น้ ามันไฟแช็ค ตรา“รอนสัน” 

-  บริษัท โฮยู คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม 
(Hair Coloring) ตรา“บีเง็น”(Bigen)  ตรา “บิวทีน” (Beauteen)   ตรา “บิวตี้ลาโบ้” (Beautylabo)  ตรา 
“Bigen Men’s Speedy Color” และตรา “บีเง็นอีซี่แอนด์เนเชอรัล” (BigenEasy&Natural) 

คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่าย 
บริษัทเน้นให้ความส าคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และสิ่งที่ยึดมั่น

มาโดยตลอด คือ “ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้สินค้าอย่างแท้จริง” ดังนั้น
บริษัทจึงได้จัดระบบการตรวจสอบสภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 
บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีห้องทดลองและตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สร้างความมั่นใจให้แก่
ผู้บริโภคถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายใต้การจัดจ าหน่ายของบริษัทมาตลอดระยะเวลา
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อันยาวนานนอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บสินค้าที่ดีและมีมาตรฐาน ซึ่งบริษัทให้ความส าคัญ
ไม่น้อยไปกว่าส่วนงานอ่ืน โดยบริษัทได้จัดระบบการเก็บสินค้าที่มีความทันสมัย สามารถตรวจเช็ค
สินค้าในคลังได้อย่างถูกต้อง แม่นย า การจัดส่งสินค้าจึงมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว สินค้าส่งถึง
มือลูกค้าในสภาพสมบูรณ์และตรงตามก าหนดเวลา 

การตลาดและการแข่งขัน  
1. สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 
ในปัจจุบัน บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) จัดได้ว่าเป็นผู้จัดจ าหน่าย

สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นน าแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยมีบริษัทที่ด าเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน 
เช่น บริษัท ดีทแฮล์ม จ ากัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งแต่ละรายมีความช านาญ มีกล
ยุทธ์การจ าหน่ายสินค้า และมีเครือข่ายในการจัดจ าหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ  ดังนั้นการเข้ามา
แข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่อาจท าได้ยาก เพราะจ าเป็นต้องมีฐานข้อมูลลูกค้า ช่องทางการจัด
จ าหน่ายให้กับร้านค้าต่างๆอย่างเข้มแข็ง อีกทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาเป็นระยะเวลานาน ซึ่ง
การลงทุนสร้างเครือข่ายการจัดจ าหน่ายที่เข้มแข็งนั้น ต้องอาศัยทีมงานการขายและการตลาดมืออาชีพ 
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ธุรกิจจัดจ าหน่ายและเป็นตัวแทนจ าหน่ายประสบความส าเร็จ 

ส าหรับธุรกิจขนมขบเคี้ยวมีสภาพการแข่งขันรุนแรง โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ 
เป็นเจ้าตลาดในตลาดขนมขบเคี้ยวแต่ละประเภท เช่น ขนมขบเคี้ยวประเภทมันฝร่ัง มีบริษัท ฟริโต -
เลย์ จ ากัด เป็นผู้น าตลาด ขนมขบเคี้ยวประเภทปลาสวรรค์ (Fish Snack) มีบริษัท พี.เอม.ฟูด จ ากัด ซึ่ง
เป็นผู้ผลิตปลาสวรรค์ภายใต้ตราสินค้า “ทาโร” เป็นผู้น าตลาด โดยผู้น าแต่ละตลาดมีสินค้าที่มีความ
เข้มแข็งของแบรนด์สูง ดังนั้นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเข้ามาสู่ธุรกิจขนมขบเคี้ยว จะต้องใช้
เงินลงทุนและมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดจ านวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายให้
ผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค นอกจากนี้การแข่งขันส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการใน
ตลาดขนมขบเคี้ยวจะเน้นการน าเสนอรสชาติความอร่อย หรือแจกของแถม เพื่อจูงใจให้เด็ก วัยรุ่น ซึ่ง
เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีความสนใจบริโภค และซื้อสินค้ามากขึ้น ดังนั้นการคิดค้นและน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการกระตุ้นยอดขายและสร้างการจดจ าของยี่ห้อให้
อยู่ในใจของผู้บริโภคในระยะยาว 

2. แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึง

เป็นที่คาดหมายว่าผู้ผลิตสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคจะยังคงแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่
ตลาด และต้องมีเครือข่ายในการกระจายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ดังนั้นผู้ผลิตเหล่านี้ย่อมเห็น
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ถึงความจ าเป็นในการว่าจ้างตัวแทนจัดจ าหน่ายสินค้า เพื่อที่จะสามารถควบคุมต้นทุนในการบริหาร
ด้านการขายและการตลาดได้ดียิ่งขึ้น เช่น ค่าน าเข้าสินค้า (Listing Fee) ในช่องทางการค้าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade)  ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า  ค่าส่งเสริมการขาย เป็นต้น นอกจากนี้จาก
กระแสการบริโภคที่ห่วงใยสุขภาพมากขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ทันกับพฤติกรรมการผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในอีก
ด้านหน่ึงของการแข่งขันนั้น ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวต่างๆ อาจต้องพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อการเติบโตของตลาด คือ การที่คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ได้ออกมาตรการ
เข้มงวดกับสินค้าขนมขบเคี้ยวมากขึ้น เช่น การเพิ่มมาตรการควบคุมการโฆษณาขนมในรายการเด็ก 
และการห้ามแจกของแถมในภาชนะบรรจุ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ปลาเส้นตรา “ทาโร” ภายใต้การผลิตของบริษัท พี.เอม.ฟูด 
จ ากัด ไม่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้ เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผลิตจากเนื้อปลา ให้คุณค่าทางโภชนาการ 
อุดมไปด้วยโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงเป็นสินค้าที่ตอบรับกับกระแสการบริโภคในปัจจุบันที่
เน้นอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น  

3. กลยุทธ์การแข่งขัน 
บริษัทเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคและ

บริโภคมาเป็นเวลานาน สินค้าที่บริษัทจัดจ าหน่ายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของตลาด  
บริษัทได้ให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ของสินค้าที่เน้นคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ใน
ราคาที่เหมาะสมคุ้มค่าที่ลูกค้าสามารถหาซื้อได้   

บริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด ดังนี้ 
-  เน้นประโยชน์ของผู้บริโภคที่ต้องได้รับทั้งคุณภาพ รสชาติ และคุณค่าทาง

โภชนาการ โดยมีราคาเทียบเคียงได้กับคู่แข่งในตลาด 
-  เน้นการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายในการ

สั่งซื้อสินค้า และการได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา 
-  ลดความสูญเสียโอกาสในการขายของร้านค้าในกรณีที่สินค้าขาดสต็อก  ด้วยการ

ติดตามข้อมูล วิเคราะห์และประเมินการขายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ร้านค้ามีสินค้าหมุนเวียนอย่าง
เพียงพอ  

-  จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า  โดยการวางแผนการตลาด
ร่วมกับผู้ผลิต รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินยอดขายและยอดสั่งซื้อเป็นระยะ 
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-  วางแผนร่วมกับผู้ผลิตในการโฆษณา  ส่งเสริมการขาย และการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ร้านค้าอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท ร้านค้า และผู้บริโภค เพื่อกระตุ้น
ยอดขายเป็นระยะๆ รวมทั้งจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายเพื่อสร้างยอดขายและฐานลูกค้าใหม่ๆ โดย
มีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด 

-  ร่วมวางแผนกับผู้ผลิตในการพัฒนาและแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดตาม
ความเหมาะสม โดยพิจารณาจากสภาพตลาดและความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก 

-  เน้นการพัฒนาคุณภาพและทักษะของพนักงานขาย  รวมทั้งสร้างเครือข่าย  
(Network) ของพนักงานขายในการรับส่งข้อมูลกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้าง
ความคุ้นเคยและสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า 

ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
ปัจจุบันนี้สินค้าของบริษัทได้จัดจ าหน่ายโดยตรงไปยังร้านค้ากว่า 30 ,000 แห่งทั่ว

ประเทศ ประกอบด้วย ร้านค้าขายส่งซึ่งจะท าหน้าที่กระจายสินค้าต่อไปยังร้านค้าย่อยๆ ตลอดจน
ผู้บริโภคสุดท้าย และยังมีร้านค้าขายปลีกทั้งขนาดใหญ่และร้านค้าย่อยทั่วไป ดังนั้น บริษัทจึงได้
แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่  กลุ่มร้านค้า (Outlets) และผู้บริโภค 
(Consumers)กลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ที่มี
เครือข่ายสาขาครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด และช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึ่งมีการ
ติดต่อซื้อขายกับบริษัทมายาวนาน ประกอบด้วยร้านค้าส่งขนาดกลางและขนาดใหญ่รวมทั้งร้านค้า
ย่อยทั่วไปส่วนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายนั้นจะมีความหลากหลายโดยขึ้นอยู่กับว่า
จะเป็นสินค้ากลุ่มไหนเป็นหลัก เช่นในกรณีของสินค้าขนมขบเคี้ยวก็จะมีตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น และวัย
ท างาน ในขณะที่สินค้าประเภทอาหารและของใช้ในครัวเรือนนั้นจะเน้นไปที่กลุ่มแม่บ้านและครอบครัว
ทันสมัย เป็นต้น 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  
บริษัทจัดจ าหน่ายสินค้าทั้งแบบเงินสด และการให้เครดิตทางการค้าให้กับเครือข่าย

ร้านค้าตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งความรับผิดชอบของทีมงานด้านการ
ขายออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ายขายกรุงเทพฯ และฝ่ายขายต่างจังหวัด ครอบคลุมในทุกภาคของประเทศ 
โดยทีมงานขายที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเหล่านี้จะท าหน้าที่เยี่ยมร้านค้าและติดต่อ
ประสานงานการขายกับร้านค้าต่างๆ ก่อนที่สินค้าจะกระจายไปสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ทั้งนี้บริษัทได้
น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ส าหรับการรับค าสั่งซื้อ การตรวจสอบข้อมูล การออกเอกสารการขาย 
การจัดส่งสินค้า รวมทั้งการด าเนินงานด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

19 



19 

ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้
(1)  ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ประกอบด้วย ร้านค้าประเภทไฮเปอร์มาร์

เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น โลตัส บิ๊กซี  ท็อปส์  และ The Mall เป็นต้น  ร้านค้าประเภทคอนวีเนียนส
โตร์ และ Gas Station Store เช่น  เซเว่น-อีเลฟเว่นแฟมิลี่มาร์ทจิ๊ฟฟี่ สตาร์มาร์ท เป็นต้น  และร้านค้า 
CASH AND CARRY อันได้แก่ แม็คโคร โดยบริษัทจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามที่ตกลงกัน ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่จะส่งโดยตรงไปยังศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ของลูกค้าแต่ละรายที่อยู่ใน
กรุงเทพฯและต่างจังหวัด    

(2)  ร้านค้าส่งและปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่งทั้ง
ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและร้านค้าย่อยทั่วไป ที่กระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ โดยพนักงานขาย
ของบริษัทจะเข้าเยี่ยมและติดต่องานอย่างสม่ าเสมอ 

(3) รถขายเงินสด (Cash Van) เป็นการขายสินค้าให้กับร้านค้าย่อยแบบเก็บเงินสด 
โดยใช้หน่วยรถขนาดต่างๆตามความเหมาะสมของพื้นที่ การตระเวนเยี่ยมเยียนและเสนอขายสินค้า
ให้กับร้านค้าย่อยเหล่านี้จะกระท าเป็นรอบๆอย่างสม่ าเสมอ ในปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าประเภทนี้
มากกว่า 20,000 รายทั่วประเทศ 

การจัดหาผลิตภัณฑ์ 
สินค้าที่บริษัทจัดจ าหน่ายมีทั้งสินค้าที่ผลิตจากบริษัทในเครือ และจากผู้ผลิต

ภายนอก อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการจัดจ าหน่ายและเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายของประเภทสินค้า โดยบริษัทจะคัดเลือกผู้ผลิตตาม
ความสามารถและศักยภาพของผู้ผลิต  คุณภาพของสินค้า  ตลอดจนพิจารณานโยบายการสนับสนุน
การขาย และการท าตลาด ซึ่งผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้มีทั้งที่ติดต่อร่วมงานกันมาเป็นระยะเวลานาน และที่
เป็นคู่ค้าใหม่ๆ  ทั้งนี้บริษัทได้ค านึงถึงคุณภาพของความสัมพันธ์ในระยะยาวมากกว่าด้านปริมาณของ
จ านวนคู่ค้า จึงท าให้การด าเนินงานและการแก้ปัญหาได้รับการสนับสนุนจากคู่ค้าเป็นอย่างดี ในการ
สั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตเพื่อมาจ าหน่ายต่อให้กับลูกค้านั้น บริษัทมีการวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าใน
ปริมาณที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากปริมาณสินค้าคงคลัง การคาดการณ์แนวโน้มความต้องการของ
ตลาดและรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อการจ าหน่ายในแต่ละ
รอบของการขาย ลดการสูญเสียโอกาสในการขายสินค้าในกรณีสินค้ามีไม่เพียงพอ  ในขณะเดียวกันก็
ต้องควบคุมปริมาณสินค้าในคลังไม่ให้มีมากจนเกินไปอันจะส่งผลให้เกิดการเสียหายจากการมีอายุ
สินค้าคงค้างเป็นระยะเวลาที่นานเกินไป  
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ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารด าเนินการโดยบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง คือ 

บริษัท พี.เอม.ฟูด จ ากัด (PMF) บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตร้ี จ ากัด (PCI) และบริษัท พรีเมียร์ 
โฟรเซ่น โพรดักส์ จ ากัด (PFP) ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น ปลาแผ่นและปลาอบกรอบ  

ผลิตภัณฑ์ปลาเส้นและปลาแผ่นซึ่งผลิตโดย PMF เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วนยอดขาย
สูงสุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) จัดจ าหน่าย  
ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น ปลาแผ่น และปลาอบกรอบของ PMF เป็นที่รู้จักอย่างทั่วไปในนามปลาสวรรค์
ตรา “ทาโร” เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางอาหารสูง ผลิตจากเนื้อปลาบดแช่แข็ง (Surimi) 
จากปลาทะเลที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพเป็นอย่างดีน ามาผ่านกระบวนการผลิตพร้อมทั้งปรุงรสชาติใน
ลักษณะต่างๆกัน  ได้แก่ รสดั้งเดิม รสเข้มข้น รสบาร์บีคิว รสซูเปอร์แซบ รสสโมคกี้ แซลมอน รส
บาร์บีคิว&กิมจิ รสปลาหมึกย่าง รสลาบปลาทะเล รสพิซซ่า และปลาเส้นชุบน้ าจิ้ม รสน้ าจิ้มไก่ และ
รสน้ าจิ้มเผ็ดเกาหลี เป็นต้น  ภายใต้ชื่อตราสินค้าต่างๆ กัน เช่น ทาโร ทาโรฮีโร ทาโรเอ็กไซท์ ทาโรวี-
พลัส เป็นต้น จัดเป็นสินค้าที่มีปริมาณไขมันต่ าและเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง สามารถรับประทานได้
ในทุกโอกาสทั้งเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ และด้วยคุณภาพของสินค้าที่มีชื่อเสียงมาช้านาน จึงท าให้
ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น “ตราทาโร” สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของขนมขบเคี้ยว
ประเภท Fish Snack มาอย่างต่อเน่ือง 

สินค้าทุกตัวได้ผ่านการผลิตภายใต้มาตรฐานคุณภาพที่มีความปลอดภัยต่อการ
บริโภค มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและความสะอาดทุกขั้นตอน โดย PMF ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพต่างๆ ดังต่อไปนี้   

-  ISO 9001:2008 ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพจาก Moody 
International Certification Ltd. ซึ่ง   เป็นระบบมาตรฐานสากลที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของทุก
ผลิตภัณฑ์มีความสม่ าเสมอและมีมาตรฐานเดียวกัน 

-  ISO 22000:2005 ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของ
อาหาร (Food Safety) จาก Moody International Certification Ltd. ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาขึ้น
โดยผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมอาหารตัวแทนขององค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า 
ทุกผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อการบริโภค 

-  ISO 14001:2004 ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจาก 
Moody International Certification Ltd. ซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติ และ
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บริษัทมีนโยบายในการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในชุมชนอันเป็นที่ตั้งบริษัท และสภาพแวดล้อม
โดยทั่วไปอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

-  Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) จากกรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นการรับรองระบบที่เน้นถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นส าคัญซึ่งได้
วิเคราะห์ถึงจุดอันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมตลอดจนก าหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขในจุด
วิกฤติน้ันๆ เพื่อให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลักสากล 

-  Good Manufacturing Practices (GMP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์โดยถือว่าเป็นบริษัทที่มีคุณภาพการผลิตและการควบคุมทางชีวอนามัยที่ดี 

-  หนังสือรับรอง Thailand’s Brand  เพื่อรับรองการเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มี
คุณภาพสูง 

-  หนังสือรับรองการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมาย  “ฮาลาล” จากส านักคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อรับรองว่าบริษัทได้ด าเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการ
ศาสนาอิสลาม 

-  ห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ของบริษัท พี.เอม.ฟูด ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GLP (Good Lab Practice) ภายใต้การรับรองโดยกรมประมง ซึ่งมาตรฐาน GLP 
แสดงถึงบริษัทที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการที่มีการวางแผนและกิจกรรมการท างานอย่าง
เป็นระบบ ท าให้มั่นใจได้ว่าผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการดังกล่าวเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถ
ตรวจสอบได ้

-  มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 จากกระทรวง
อุตสาหกรรม ว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และ
ทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

นอกจากนี้ PMF ยังได้น าเอาระบบการบริหาร Supply Chain มาใช้ เร่ิมตั้งแต่ผู้ผลิต
วัตถุดิบ มาถึงกระบวนการผลิต กระบวนการโลจิสติกส์ รวมทั้งกระบวนการขายและการตลาด โดยมี
เป้าหมายทางธุรกิจคือผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์ทาโรที่มีอยู่ในตลาดต้องสดใหม่ และรสชาติถูกปาก 
อร่อยถูกใจทุกครั้งที่รับประทาน 

สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
บริษัท พี.เอม.ฟูด จ ากัด ได้รับการส่งเส ริมการลงทุนในกิจการ ผลิตปลาเส้น 

ประเภท 1.11 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็น
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท 
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สิทธิและประโยชน์ที่ได้มีดังนี้ 
-  ได้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการ คู่สมรสและบุคคล

ซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจ านวนและก าหนด
ระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร โดยคน
ต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการดังกล่าว ได้รับอนุญาตท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าที่การ
ท างานที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักร 

-  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิจารณาอนุมัติ  

-  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่
ได้รับการส่งเสริม รวมกันไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
และมีมูลค่าไม่เกิน 77.49 ล้านบาท มีก าหนดเวลา 3 ปีนับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากได้รับบั ตร
ส่งเสริม 

-  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันน าเข้าครั้งแรก 

-  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน าเข้ามาเพื่อส่งกลับ
ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันน าเข้าครั้งแรก  

ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส าเร็จรูป 
นอกจากผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ PCI ที่ใช้ปลาทูน่าเป็น

วัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าส าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง 
(Pet Food) แล้ว  ปัจจุบัน PCI ยังผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส าเร็จรูปอ่ืนส าหรับอาหารคนและอาหาร
สัตว์เลี้ยงอีกด้วย  ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดส่งไปจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นไปยังตลาด 
เอเชีย ยุโรป และ ตะวันออกกลาง เป็นต้น โดยมีความหลากหลายของสินค้า ทั้งชนิดที่บรรจุในถุง
อลูมิเนียม (Aluminum Pouch) และกระป๋อง ที่ขนาดบรรจุต่างๆ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา บริษัทยังคงให้
ความส าคัญในการพัฒนาสินค้า และการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยลดเวลาในการฆ่าเชื้อลงจากกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม และ
ยังส่งผลดีต่อคุณค่าทางอาหารของสินค้าโดยยังคงมีความปลอดภัยเหมือนเดิมแต่ช่วยลดภาวะโลก
ร้อนจากการใช้พลังงานให้น้อยลง และเพื่อตอบสนองต่อกระแสความต้องการสินค้าที่มีความห่วงใย
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นอกจากนี้บริษัทยังคงให้ความส าคัญกับระบบคุณภาพ มีการ
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ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนการผลิต และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
(Food Traceability) ตามมาตรฐานสากล และยังได้เพิ่มระบบ Food Safety เพื่อสร้างความมั่นใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับคู่ค้าเพิ่มอีกด้วย  

ระบบคุณภาพที่บริษัทได้รับมีดังนี้   
-  ISO 9001:2008 ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพจาก Moody 

International Certification Ltd. 
-  Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)  จากกรมประมง กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าส าเร็จรูป และจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ส าหรับผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง โดยเป็นการรับรองระบบที่เน้นถึงความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นส าคัญซึ่งได้วิเคราะห์ถึงจุดอันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมตลอดจน
ก าหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขในจุดวิกฤตินั้นๆ รวมถึงการเฝ้าติดตามจุดวิกฤตเพื่อให้มีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลักสากล 

-  Good Manufacturing Practices (GMP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์โดยถือว่าเป็นบริษัทที่มีคุณภาพการผลิตและการควบคุมทางชีวอนามัยที่ด ี

-  มาตรฐาน B.R.C  เป็นมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากสถาบันSAIGlobal 
Assurance Services Ltd. เพื่อรับรองความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานยุโรป (Global standard 
for food safety : ISSUE 5 

-  ฮาลาล (Halal)  จากคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองว่า
บริษัทได้ด าเนินการผลิตอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม 

-  TQM System (Total Quality Management System) จาก JICA ประเทศญ่ีปุ่น 
-  มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 จากกระทรวง

อุตสาหกรรม ว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และ
ทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตร้ี จ ากัด ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการ

ลงทุนในกิจการผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก ประเภท 1.11  กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือ
สิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 
 



24 

สิทธิและประโยชน์ที่ได้มีดังนี้ 
-  ได้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการ คู่สมรสและบุคคล

ซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจ านวนและก าหนด
ระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร โดยคน
ต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ช านาญการดังกล่าว ได้รับอนุญาตท างานเฉพาะต าแหน่งหน้าที่การ
ท างานที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่
ในราชอาณาจักร 

-  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิจารณาอนุมัติ  

-  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่
ได้รับการส่งเสริม มีก าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 

-  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ต้องน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันน าเข้าครั้งแรก 

-  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน าเข้ามาเพื่อส่งกลับ
ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันน าเข้าครั้งแรก  

ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ซอสปรุงส าเร็จ 
ผลิตโดย PCI ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “คิงส์คิทเช่น”(King’s Kitchen) หรือใช้ชื่อ

ย่อว่า “KK” ประกอบด้วยสินค้าซอสมะเขือเทศที่มีรสชาติกลมกล่อม ผลิตจากมะเขือเทศสดตาม
ธรรมชาติ  ซอสพริกสูตรเผ็ดก าลังดี และซอสปรุงส าเร็จสูตรพริกไทยด าและสูตรสาหร่าย บรรจุใน
ภาชนะรูปแบบต่าง ๆ ทั้งชนิดอยู่ในขวดแก้ว ถุง กระป๋อง และแกลลอน อีกทั้งยังมีขนาดต่าง ๆ กัน คือ 
300 กรัม  600 กรัม  และขนาด 1 กิโลกรัม  ผลิตภัณฑ์ซอสของ PCI ได้รับการรับรองและอนุญาตให้
ใช้เคร่ืองหมาย “ฮาลาล” จากส านักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองว่าบริษัท
ได้ด าเนินการผลิตสินค้าตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม ปัจจุบันสินค้า KK มี
วางจ าหนา่ยทั่วประเทศและยังมีการส่งออกไปขายยังประเทศใกล้เคียง                             

ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง 
ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งที่ผลิตโดยบริษัท PFP นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก

การน าวัตถุดิบในการประกอบอาหารต่างๆ เช่น อาหารทะเล และเห็ด เป็นต้น มาผ่านขั้นตอนการแปร
รูป และปรุงรสต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้กลายเป็นสินค้าที่เพิ่มคุณค่า (VAP: Value 
Added Products) จากนั้นจะน าผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปเหล่านี้มาเก็บโดยการแช่เยือกแข็ง ทั้งนี้เพื่อสามารถ
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เก็บได้นานและยังคงคุณค่าของรสชาติอาหารให้คงสภาพเดิมได้ และตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 /2556 ที่ผ่าน
มา PFP ได้ขยายไปผลิตอาหารกล่องแช่แข็งตรา Any Meal โดยวางตลาดใน Mini Big C อีกด้วย    

การตลาดและการแข่งขัน 
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป พบว่า

บริษัทผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องในประเทศไทยมีจ านวนรวมกันทั้งสิ้น 31 บริษัท ประกอบด้วยผู้ผลิตที่
มีโรงงานทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก กระจายอยู่ตามพื้นที่ทั่วประเทศ แต่เมื่อพิจารณาถึง
ผู้ประกอบการรายใหญ่แล้ว จะมีผู้ผลิตรายใหญ่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ 
จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มซีแวลู ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีโรงงานในเครือรวมกันมากกว่า 7 โรงงาน และมี
ก าลังการผลิตรวมกันคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 70 หรือกว่า 2 ใน 3 ของก าลังการผลิตในภาพรวมของ
ประเทศ ท าให้ผู้ผลิตรายใหญ่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันจากการที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า 
แนวโน้มการแข่งขันในอนาคตคาดว่าผู้ประกอบการรายเล็กคงได้ รับผลกระทบเนื่องจาก
ผู้ประกอบการรายใหญ่มีอ านาจในการต่อรองสูงทั้งด้านราคาวัตถุดิบ และด้านราคาขาย ดังนั้น
ผู้ประกอบการที่มีขนาดเล็กกว่าจึงต้องมุ่งไปในด้านของคุณภาพและ ความปลอดภัยด้านอาหาร (Food 
Safety) โดยอาจเน้นชนิดสินค้าเฉพาะมากขึ้น รวมทั้งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
สามารถด าเนินงานภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในอนาคต  

กลยุทธ์การแข่งขัน 
1)  ให้ความส าคัญด้านคุณภาพสินค้า โดยเร่ิมตั้งแต่ขบวนการคัดสรรวัตถุดิบไป

จนถึงขั้นตอนการผลิตที่ยึดหลักความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) และระบบการตรวจสอบ
ย้อนหลังได้ (Food Traceability) 

2)  ผลิตสินค้าภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองตาม
มาตรฐานการผลิตในระดับสากลไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GMP, HACCP, รวมทั้งคุณภาพมาตรฐาน 
ISO ซึ่งจะท าให้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในต่างประเทศ 

3)  ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4)  มีการวางแผนร่วมกันกับคู่ค้า ท าให้สามารถส่งสินค้าได้อย่างสม่ าเสมอและ

เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 
5)  สร้างความไว้วางใจให้กับคู่ค้า ด้วยคุณภาพสินค้า การบริการที่ดี และการ

แก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมา 
6)  รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย (Suppliers) เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 

(Business Alliances) ให้ยั่งยืน 
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ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
PMF   ผู้ผลิตปลาสวรรค์ “ตราทาโร”  และ “ทาโร อบกรอบ” จ าหน่ายในประเทศ

ผ่านบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) ที่ท าหน้าที่กระจายสินค้าผ่านร้านค้าในช่องทางค้าส่ง
และค้าปลีกดั้งเดิม รวมทั้งช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ โดยลักษณะลูกค้า (Consumers) กลุ่มเป้าหมาย
หลักเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้  คือ มีตั้งแต่ วัยเด็ก วัย รุ่นและวัยท างาน ส่วนลูกค้ า 
(Consumers)ในต่างประเทศนั้น จะขึ้นอยู่กับตลาดในแต่ละแห่ง  

PCI   เป็นผู้ผลิตสินค้าปลาทูน่าเพื่อการส่งออกทั้งหมด โดยเป็นการผลิตตามค าสั่ง
ซื้อของลูกค้าแต่ละราย และมีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศญ่ีปุ่น รวมทั้งลูกค้าจากประเทศตะวันออกกลาง
และลูกค้าในกลุ่มประเทศยุโรปด้วย ส าหรับผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงส าเร็จ
สูตรพริกไทยด าและสูตรสาหร่าย ตรา“คิงส์คิทเช่น” (King’s Kitchen) นั้น จะจ าหน่ายผ่านบริษัท 
พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) ทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง โดยมีแม่บ้านเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักและลูกค้าประเภทสถาบัน เช่นร้านอาหาร ภัตตาคารและโรงแรม ที่น าสินค้าเหล่านี้
ไปใช้เป็นส่วนประกอบของการปรุงอาหารและมีไว้บริการลูกค้าของตนเอง 

PFP   สินค้าอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมใช้และพร้อมรับประทานที่ผลิตจาก
โรงงาน PFP นั้นจะเป็นลูกค้าในประเทศเป็นหลัก อันได้แก่  เครือข่ายฟาสฟู้ดส์ขนาดใหญ่ และ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย ปลาสวรรค์ตรา “ทาโร” “ทาโร อบกรอบ” 
และผลิตภัณฑ์ซอสตรา “คิงส์คิทเช่น”(King’s Kitchen)ทั้งปลาสวรรค์ตรา “ทาโร”“ทาโร อบกรอบ” 
ภายใต้การผลิตจากโรงงาน PMF และซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงส าเร็จ ตรา “คิงส์คิ
ทเช่น” (King’s Kitchen) ภายใต้การผลิตจากโรงงาน PCI นั้นเป็นการผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศเป็น
หลัก ส่วนการขายนั้นจะผ่านบริษัท พรีเมียร์  มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่กระจาย
สินค้าผ่านร้านค้าประเภทต่างๆ ทั้งช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ช่องทางร้านค้าแบบ
ดั้งเดิม (Traditional Trade) และรถขายเงินสด(Cash Van) 

ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส าเร็จรูป 
การจ าหน่ายสินค้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส าเร็จรูปนั้น มีทั้งการขายไป

ถึงลูกค้าโดยตรง และการขายผ่านตัวแทนการค้า หรือ Trading Firms ทั้งในและต่างประเทศ โดย
ทีมงานด้านการตลาดของ PCI เอง และได้แบ่งช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
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1. จ าหน่ายตรงให้กับกลุ่มลูกค้าที่คัดเลือกมาเป็นพันธมิตร มีความใกล้ชิดในการ
ติดต่อค้าขายกันเป็นเวลานานดังนั้น จึงมีความร่วมมือในการศึกษาและผลิตสินค้าให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด 

2. จ าหน่ายผ่านบริษัทตัวแทนการค้า หรือ Trading Firm ต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแทน
การค้าที่น าสินค้าไปจ าหน่ายต่อยังห้างสรรพสินค้า คอนวีเนียนสโตร์ และร้านอาหาร เป็นต้น 

3. จ าหน่ายตรงไปยังผู้ซื้อโดยไม่ผ่านตัวแทนการค้า  
ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง  
ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งที่ผลิตจากโรงงานของ PFP นั้น จะจัดจ าหน่ายตรง

ไปยังลูกค้าประเภทเครือข่ายฟาสต์ฟู้ดขนาดใหญ่ โดยทีมงานการตลาดของ PFP เอง 
การจัดหาวัตถุดิบ  
PMF วัตถุดิบที่ส าคัญและเป็นต้นทุนหลักในการผลิตปลาสวรรค์ ทาโร คือ เนื้อปลา

บดแช่แข็ง (Surimi) ซึ่งแปรรูปมาจากปลาสด ได้แก่ ปลาไล้กอ และปลาฤาษี เป็นต้น ซึ่งเป็นปลาที่มี
เนื้อขาวนุ่ม ไม่ยุ่ย มีกลิ่นคาวน้อยมาก และเป็นปลาที่จับได้ในน่านน้ าของประเทศไทยและประเทศ
ใกล้เคียง  โดย PMF จัดหาเนื้อปลาบดแช่แข็งจากโรงงานผู้ผลิตหลายรายทั้งในและต่างประเทศ โดย
ก่อนที่จะมีการสั่งซื้อเน้ือปลาบดแช่แข็งดังกล่าวจะต้องมีการทดลองผลิตจนมั่นใจในคุณภาพ ซึ่งผู้ขาย
จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการซื้อขายอย่างเคร่งครัด  ซึ่งการสั่งซื้อจะท าล่วงหน้า รวมทั้งก าหนด
จ านวน ราคา แผนการส่งมอบเป็นเดือนๆ ไปด้วยนโยบายที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตวัตถุดิบ
หลายรายท าให้ PMF ลดความเสี่ยงในช่วงวัตถุดิบหายากและไม่เคยมีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่
ส่งผลกระทบต่อการผลิตแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ราคาจ าหน่ายเนื้อปลาบดแช่แข็งจะมีความผันผวน
และเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในบางช่วงหรือบางฤดูกาล  ขึ้นอยู่กับปริมาณปลาที่จับได้ในช่วงนั้นๆ ดังนั้น
ด้วยนโยบายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตและกระจายการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ส าคัญไปในหลาย
ภูมิภาคดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ท าให้ PMF สามารถลดความเสี่ยงไปได้นอกจากเนื้อปลาบดแช่แข็ง
แล้ว บรรจุภัณฑ์นับเป็นวัตถุดิบหลักอีกชนิดหนึ่งซึ่ง PMF ได้วางนโยบายไว้คล้ายกัน โดยจัดซื้อจาก
โรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศหลายราย ตามขนาด และรูปแบบที่ต้องการ ท าให้สามารถ
ควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้  

PCI จะจัดหาวัตถุดิบปลาทูน่าและวัตถุดิบอาหารทะเลจากทั้งแหล่งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยจะสั่งซื้อให้เหมาะสมกับแผนงานด้านการผลิต ในบางช่วงอาจต้องมีการสั่งซื้อ
มากกว่าระดับปกติและเก็บไว้ในห้องเย็นเพื่อป้องกันในกรณีที่วัตถุดิบอาจจะขาดแคลน ในด้านบรรจุ
ภัณฑ์ ที่ประกอบด้วยกระป๋องและถุง (Pouch) นั้น PCI จะจัดหามาจากทั้งในประเทศและน าเข้าจาก
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ต่างประเทศ  ส าหรับการสั่งซื้อในประเทศนั้น PCI จะติดต่อกับผู้ผลิตหลายราย ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่
น าเข้าจากต่างประเทศนั้นจะเป็นการจัดหาโดยผู้ว่าจ้างผลิตแต่ละราย ในการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์เหล่านี้
จะพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการผลิตซึ่งเป็นไปตามค าสั่งซื้อของลูกค้าส่วนการจัดหาวัตถุดิบ
ส าหรับผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงส าเร็จนั้นจะประกอบด้วยเนื้อมะเขือเทศ
เข้มข้น พริกชี้ฟ้า กระเทียม สาหร่าย และพริกไทย ซึ่งจัดซื้อจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศหลายราย 
โดย PCI มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตทุกราย และมีการติดต่อค้าขายกันมาเป็นระยะเวลานาน ส าหรับ
วัตถุดิบอ่ืนๆ ซึ่งมีมูลค่าการสั่งซื้อไม่มาก ได้แก่ น้ าตาล เกลือ และน้ าส้มสายชู เป็นต้น ซึ่งสามารถ
จัดหาได้ง่ายจากตลาดทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆทั้งขวดแก้ว ถุง ซอง และ
แกลลอน จะเป็นการจัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งได้ท าการสั่งซื้อกันเป็นประจ า   

PFP ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งที่ PFP ผลิต ประกอบด้วยวัตถุดิบที่เป็น
เนื้อสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง ปลาหมึก เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอ่ืนๆ ได้แก่ เห็ด ผัก และ
เคร่ืองเทศและเคร่ืองปรุงรสต่างๆ การจัดหาวัตถุดิบดังกล่าวจัดหาจากในประเทศทั้งหมดซึ่งสามารถ
หาซื้อได้ง่ายและมีผู้ค้าหลายราย ประกอบกับ PFP มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ค้าวัตถุดิบเหล่านี้ ท าให้ไม่
มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด (มหาชน) ค านึงถึงการช่วยกันลดภาระของมลภาวะ

ด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการท างานเชิงรุกตั้งแต่การจัดเก็บสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับเหมาะสม มีการ
หมุนเวียนสินค้าในร้านค้าเพื่อให้เกิดความสดใหม่ อีกทั้งการบริหารจัดการเพื่อลดปัญหาที่สินค้าจะ
หมดอายุและอาจต้องน ากลับมาท าลาย ด้วยมาตรการที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้บริษัทประสบความ
ยุ่งยากน้อยมากเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวและมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากมลภาวะด้าน
สิ่งแวดล้อมไปได้มาก นอกจากนี้แล้วบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร 
ได้แก่ PMFPCI และ PFP ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกรมโรงงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม ในเร่ืองของการบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยน้ าทิ้งสู่แหล่งน้ าสาธารณะ บริษัทย่อยทั้งสาม
บริษัท ได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตและได้ด าเนินการตาม
แนวทางที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด โดยมีมาตรการป้องกันน้ าทิ้งจากโรงงานอย่างดี  ซึ่งน้ าเสียที่เกิดขึ้น
จะต้องผ่านการบ าบัดน้ าเสียในโรงงานก่อน เพื่อให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะน าไปปล่อยทิ้ง  โดยบริษัท
ย่อยมีการตรวจสภาพน้ าอย่างสม่ าเสมอ ผลของการตรวจสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และ
ปัจจุบันได้น าน้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วบางส่วนมาใช้หมุนเวียนภายในบริษัท เพื่อช่วยลดการใช้น้ าและ
เป็นการช่วยอนุรักษ์แหล่งน้ าอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถควบคุมของเสียจากการผลิตให้
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เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งยังสามารถน าพลังความร้อนสูญเสียจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่
ได้อีกด้วยด้วยความตระหนักและการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเข้มงวดและให้ความส าคัญอย่างยิ่ง ในปี 2556 บริษัทย่อยทั้ง PMF และ PCI จึงได้รับการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นโรงงานที่มี
การบริหารงานที่ได้มุ่งเน้นระบบสีเขียว (Green System)  หรือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง PMF ยังได้รับรางวัล 
CSR-DIW Award – โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมี
ส่วนรวมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อีกด้วย 

ปัจจัยความเสี่ยงธุรกิจการจัดจ าหน่ายสินค้า 
ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาตัวแทนจ าหน่ายสินค้าในธุรกิจการ

ให้บริการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า บริษัทจะร่วมหารือแนวทางการด าเนินงานกับคู่ค้า เพื่อให้มี
เป้าหมายและประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจนในระยะยาว อย่างไรก็ดีสัญญาตัวแทนจ าหน่ายสินค้าถือ
เป็นเคร่ืองมือส าคัญส าหรับธุรกิจด้านจัดจ าหน่ายสินค้า โดยสัญญาจะมีอายุระหว่าง 3-5 ปี  และมีการ
ก าหนดเงื่อนไขในการต่ออายุสัญญาไว้อย่างชัดเจน  บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ต่อ
อายุสัญญาหรือขอยกเลิกสัญญาเมื่อครบก าหนดของสัญญาและท าให้บริษัทสูญเสียรายได้จากการเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายสินค้านั้นๆ นอกจากนี้ในการต่ออายุสัญญา อาจมีโอกาสที่คู่สัญญาจะขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขหรือข้อก าหนดของสัญญาที่ท าให้บริษัทเสียผลประโยชน์หรือได้รับผลตอบแทนที่ลดลงจาก
แนวทางที่ได้ด าเนินงานร่วมกับคู่ค้าโดยมองประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวดังกล่าวข้างต้น ท าให้
โอกาสที่บริษัทจะสูญเสียคู่ค้าจากการยกเลิก หรือไม่ต่ออายุสัญญาน้อยลง นอกจากนี้บริษัทยังได้
กระจายความเสี่ยงดังกล่าวโดยการจัดจ าหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตหลายรายและหลายตราสินค้า ทั้งยังมี
สินค้าที่ผลิตจากบริษัทย่อยเป็นส าคัญในระยะที่ผ่านมา บริษัทและผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้าที่เป็น
คู่สัญญาได้มีการร่วมงานกันมาเป็นเวลานานจนเป็นพันธมิตรทางการค้า อีกทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างครบถ้วนมาโดยตลอด จึงท าให้บริษัทได้รับความ
ไว้วางใจในการต่ออายุสัญญา รวมทั้งสามารถเจรจาเพื่อให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมด้วย   

ความเสี่ยงจากสินค้าเก่าหรือหมดอายุสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจ าหน่ายเป็นสินค้า
เพื่อการอุปโภคและบริโภค  ซึ่งคุณภาพของสินค้าจะสัมพันธ์กับอายุของสินค้า  บริษัทจึงมีความเสี่ยง
หากสินค้าหมดอายุลงก่อนที่จะจ าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการก าหนดนโยบาย
และระบบในการบริหารควบคุมการหมุนเวียนของสินค้าที่วางจ าหน่ายตามร้านค้าต่างๆ ให้มีความสด
ใหม่อยู่ตลอดเวลาโดยมีแผนงานเพื่อควบคุมอายุสินค้าตั้งแต่การจัดเก็บ การขนส่งให้ร้านค้า การ
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หมุนเวียนของสินค้าในตลาด รวมทั้งให้พนักงานขายสินค้าออกส ารวจสินค้าตามร้านค้าต่างๆอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวของสินค้าและเป็นการควบคุมดูแลอายุของสินค้าให้เป็นไป
ตามนโยบายที่ก าหนดไว้  

ความเสี่ยงจากการจัดจ าหน่ายในช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่ปัจจุบันช่องทางการค้า
ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) อันได้แก่ร้านสะดวกซื้อ ห้างดิสเคาน์สโตร์ ห้างCash&Carryมีการ
เติบโตอย่างรวดเร็วและมีบทบาทมากขึ้นเร่ือยๆส าหรับธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค  และมีสภาวะการ
แข่งขันที่รุนแรง  มีการใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขันเพื่อดึงดูดผู้บริโภค ประกอบกับอ านาจ
ต่อรองที่มากขึ้นจากการรวมตัวกันของห้าง Modern Trade ต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้มีการเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายในอัตราที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทคู่ค้าต้องรับภาระการแข่งขันและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการ
เรียกร้องการให้ส่วนลดการค้าที่สูงขึ้นของห้าง เกิดเป็นต้นทุนการขาย หรือต้นทุนการตลาดที่สูงขึ้น  
บริษัทจึงมีการก าหนดแผนงานเพื่อสร้างความสมดุลของสัดส่วนการขายระหว่างช่องทางการค้าปลีก
สมัยใหม่และการค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ให้เกิดความเหมาะสม รวมทั้งควบคุมดูแล
การบริหารการใช้จ่ายในแต่ละช่องทางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการวางแผนการขายและวิเคราะห์
การใช้งบประมาณ/ผลตอบแทน/ติดตาม/ประเมินและวางแผนการขายเป็นรายห้าง นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนาและฝึกอบรมทักษะการเจรจาต่อรองและความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานอีกด้วย 

ปัจจัยความเสี่ยงธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและปริมาณวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย

ต้องพึ่งพาวัตถุดิบหลัก ได้แก่ ปลาทูน่า และเนื้อปลาบดแช่แข็ง โดยวัตถุดิบดังกล่าวมาจากธรรมชาติ 
ท าให้ปริมาณของวัตถุดิบขึ้นกับฤดูกาล สภาพดินฟ้าอากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ 
เป็นต้น รวมทั้งราคามีการขึ้น/ลงตามระดับอุปสงค์และอุปทานในตลาด อีกทั้งราคาวัตถุดิบดังกล่าวยัง
อาจได้รับผลกระทบโดยอ้อมจากปัจจัยภายนอกต่างๆที่ไม่อาจควบคุมได้ อันได้แก่ ราคาน้ ามัน การ
ปรับขึ้นค่าแรงตามนโยบายของภาครัฐ หรือแม้กระทั้งกฎหมายและกฎระเบียบใหม่ๆของประเทศคู่ค้า 
ก็ล้วนส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาซื้ออย่างรวดเร็ว และส่งผลต่อเนื่องต่อต้นทุนการผลิตของ
บริษัทย่อย ดังนั้นการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทย่อย จะช่วยลดความ
เสี่ยงจากความผันผวนของวัตถุดิบลงได้ โดยผู้เกี่ยวข้องในการสั่งซื้อวัตถุดิบจะติดตามข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด ประกอบกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน 
ท าให้สามารถคาดการณ์และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการวาง
แผนการผลิตและส ารองวัตถุดิบให้อยู่ในปริมาณและราคาที่เหมาะสม มีการวางแผนการท างาน
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ร่วมกับคู่ค้าในระยะยาวด้วยการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบร่วมกัน มีการพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆร่วมกับคู่ค้า 
ตลอดจนมีการจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศด้วย 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการส่งออกร้อยละ 
22.82  ของรายได้รวมในปี 2556 โดยรายได้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเป็นหลัก ดังนั้น 
กิจการจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผัน
ผวนค่อนข้างมากอันจะส่งผลกระทบต่อรายได้และก าไร อย่างไรก็ตาม บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินสกุล
ต่างประเทศ อันได้แก่ ค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ท าให้บริษัทลดความ
เสี่ยงในเร่ืองขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ระดับหนึ่งโดยการวางแผนการจ่ายช าระค่าสินค้าในเวลา
เดียวกันกับการรับช าระค่าสินค้า (Natural Hedge)  นอกจากนี้ บริษัทยังมีวงเงินซื้อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) จากสถาบันการเงินที่เพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยง อีก
ทั้งบริษัทยังได้มีการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และมีการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit - FCD) เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเพื่อลดความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย    

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และตลาดส่งออกในประเทศญ่ีปุ่นในปีที่ผ่าน
มาบริษัทย่อย-บริษัทพรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตร้ี จ ากัด (PCI) ซึ่งส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า และอาหาร
ส าหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Food) ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศญ่ีปุ่นซึ่งเป็นลูกค้าหลักที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและนโยบายลดค่าเงิน
เยนของรัฐบาลญ่ีปุ่น ส่งผลให้การส่งออกสินค้าไปยังประเทศญ่ีปุ่นมีปริมาณลดลง อย่างไรก็ตาม 
บริษัทย่อยมีนโยบายจะลดระดับการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ด้วยการกระจายการขายสินค้าไปยัง
ลูกค้าในประเทศอื่นๆในหลากหลายทวีปเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาแบรนด์ที่เป็น
ของบริษัทเองให้มีความแข็งแกร่ง ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม 
การฟื้นตวัทางเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่นเร่ิมมีแนวโน้มดีขึ้นในปลายปี 2556 และค าสั่งซื้อจากลูกค้า
ก็ยังคงมีแม้จะปริมาณลดลงอย่างเป็นสาระในปี 2556 ก็ตาม 

ความเสี่ยงจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศการท าข้อตกลงทางการค้า ทั้งการ
ตกลงร่วมกันในกลุ่มทวีปหรือข้อตกลงเฉพาะประเทศต่อประเทศ อาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
บริษัทขนาดกลางและบริษัทขนาดเล็กในการแข่งขันทางการค้า เช่น การท าความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจไทย - ญ่ีปุ่น JETEPA (Japan - Thailand Economic Partnership Agreement) เพื่อเปิดเสรีและ
อ านวยความสะดวกให้กับสินค้าและบริการระหว่างประเทศคู่เจรจามากขึ้นนั้น  อาจส่งผลให้บริษัท
ย่อยมีความเสี่ยงจากข้อตกลงดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดของสินค้า (Rule of 
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Origin) ซึ่งระบุว่า ปลาทูน่าที่จับได้ต้องจับโดยเรือประมงที่มีสัญชาติไทยหรือจับโดยเรือประมงที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นสมาชิกของ IOTC (Indian Ocean Tuna Catching) รวมทั้งไม่มีปลาทูน่าครีบเหลือง 
(Yellow Fin) ในน่านน้ าของประเทศไทย  ท าให้ปริมาณปลาทูน่าที่จับได้และการขอใช้สิทธิว่าด้วย
แหล่งก าเนิดสินค้าดังกล่าวมีข้อจ ากัด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าของบริษัทย่อยที่ส่งไปขายยัง
ประเทศญ่ีปุ่นอาจไม่ได้รับประโยชน์จากข้อตกลงดังกล่าวมากนักและอาจมีผลท าให้รายได้จากการ
ส่งออกปลาทูน่าของบริษัทไปญ่ีปุ่นลดลง บริษัทได้พยายามพัฒนากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ มีการติดตามความคืบหน้าของกฎระเบียบต่างๆอย่างใกล้ชิด ร่วม
ท างานกับหน่วยงานราชการ อาทิ กรมประมง กรมปศุสัตว์ และคู่ค้าอย่างใกล้ชิด และขยายฐานลูกค้า
การส่งออกไปประเทศอ่ืนๆมากขึ้น โดยใช้วัตถุดิบที่มีแหล่งก าเนิดภายในประเทศ เพื่อกระจายความ
เสี่ยงดังกล่าว  

ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ
องค์กรเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กร มีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้มี
ส่วนได้เสียของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งหมายความรวมถึง ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ขายสินค้าและ
บริการให้บริษัทและบริษัทย่อย ผู้ซื้อและรับบริการจากบริษัทและบริษัทย่อย หากบริษัทมีภาพลักษณ์
ที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือและไว้วางใจในองค์กรของผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ เพื่อลดความเสี่ยงในด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร บริษัทและบริษัทย่อยจึงให้
ความส าคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเร่ือง การก ากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทให้มีความชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการก าหนด
แนวปฏิบัติในเร่ืองของผู้มีอ านาจในการให้ข้อมูลแก่สาธารณะอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 

 
ภาพท่ี 2.2 รูปภาพป้ายหน้าบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้งจ ากัด (มหาชน) 
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3. ผังองค์กร 

 

 

ภาพท่ี 2.3 ผังองค์กร 

 
 

 

 

http://www.premier-marketing.co.th/images/ir/organiz.jpg
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4. แผนท่ี 

 

ภาพท่ี 2.4 แผนท่ี 

ท่ีอยู่ติดต่อ 
เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอย พรีเมียร์ 2  
ถนน ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย 
เบอร์โทรศัพท์ 023-011600,023-011000 
เบอร์โทรสาร 023-011020 
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5. นโยบาย/วิสัยทัศน์ 
นโยบาย 
“ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” 
 
กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ใช้แนวคิดนี้ในการด าเนินธุรกิจของ 6 สายธุรกิจ อันได้แก่ 
- สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค 
- สายธุรกิจสารสนเทศ 
- สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม 
- สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม 
- สายธุรกิจการเงิน 
- สายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม 
-  
วิสัยทัศน์ 
มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นน าของคนไทยในธุรกิจจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคด้วย

การยึดถือ คุณค่าหลัก 5 ประการ เพื่อสร้างความสมดุล ระหว่างธุรกิจพนักงานและสังคมที่ยั่งยืน
ร่วมกัน 

 
ปรัชญากลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 
เพราะความส าเร็จไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวคนเดียวธุรกิจย่อมไม่สามารถ ด ารงอยู่

ได้หากมุ่งหวังเพียงผลก าไรขององค์กรโดยขาดการสร้างคุณค่าสู่สังคม และพนักงานตลอดระยะเวลา
กว่า 40 ปี กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้ยึดถือปฏิบัติตาม แนวคิด “ความส าเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” สิ่งที่ดีต่อ
ธุรกิจต้องสร้างคุณค่าต่อ สังคมและพนักงานของเราจึงจะถือเป็นความส าเร็จที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง (ที่มา
http://www.premier-marketing.co.th) 

 

 

 

 

http://www.premier-marketing.co.th/
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6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
 

 
ภาพท่ี 2.5 แสดงภาพผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว 

 

 
ภาพท่ี 2.6 แสดงภาพผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 
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ภาพท่ี 2.7 แสดงภาพผลิตภัณฑ์ลูกอม 

 

 
ภาพท่ี 2.8 แสดงภาพผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม 
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ภาพท่ี 2.9 แสดงภาพผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน 

 
 

 
ภาพท่ี 2.10 แสดงภาพรถขนส่งทาโร 

 



40 

 
ภาพท่ี 2.11 แสดงภาพคลังสินค้า 

 

 
ภาพท่ี 2.12 แสดงภาพเครื่องเช็คสต็อกสินค้าท่ีทันสมัย 

 

 
ภาพท่ี 2.13 แสดงภาพการโหลดสินค้าเข้าตู้ 
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บทที ่3 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาค้นคว้าข้อมูลใน ศึกษากระบวนการควบคุมการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 
ของ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกระบวนการควบคุม 
2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า 
3.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคลังสินค้า 
4. นิยามศัพท์ 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับกระบวนการควบคุม 
การควบคุมคือ กระบวนการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการบริหาร

สินค้าคงคลัง ตลอดจนการวางแผนว่าจะต้องตัดสินใจซื้อสินค้าเมื่อใด จ านวนเท่าไร ณ เวลาใด รวมถึง
การก าหนดสถานที่จัดเก็บ และระดับปริมาณความเหมาะสมของสินค้าที่มีอยู่ในคลัง ทั้งนี้ต้อง
ประเมินผลความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นถ้าสินค้าขาด หรือ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ และก าหนด
แนวทางการแก้ไขต่อไป เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด 
ความหมายและความส าคัญของการควบควบคุมสินค้าคงคลัง 

การควบคุมสินค้าคงคลังหมายถึง กระบวนการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดใน
กระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง ตลอดจนการวางแผนว่าต้องซื้ออะไรเมื่อใด/เวลาใด เท่าไร รวมถึง
เก็บที่ไหน และกับใคร ทั้งนี้ต้องประเมินความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ต่อไป “ What Where When Who How ” 

1. การควบคุม (Control) คือ กระบวนการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดต่างๆใน
กระบวนการการท างานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตลอดจน
ประเมินผลการด าเนินงานจริงกับแผนงานที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยอาศัยเคร่ืองมือ ที่เรียกว่า การ
รายงานข้อมูลหรือการรายงานผลการผลการด าเนินงาน (Performance Report) ส าหรับแสดงผลการ
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ด าเนินงานจริงว่ามีปะสิทธิภาพหรือไม่ รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุ และก าหนดแนวทางแก้ไขเพื่อ
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีก 

องค์ประกอบของการควบคุม 
1. สิ่งที่ต้องการควบคุมสามารถวัดหรือประเมินผลได้ 
2. ผลหรือค่าที่วัดได้สามารถเปรียบเทียบกับแผนงานที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าหรือตาม

มาตรฐาน 
3. เมื่อมีการรายงานผลการด าเนินงานสนออกมาแล้ว ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่

ก าหนดไว้ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางการแก้ไข 
4. หลังจากที่ก าหนดแนวทางการแก้ไขได้แล้วจะต้องด าเนินการแก้ไขทันที 
5. เมื่อด าเนินการแก้ไขแล้วจะต้องมีการวัดผลใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 แสดงภาพองค์ประกอบของการควบคุม 

 

 

 

 

การวัด 

เปรียบเทียบกับ

มาตรฐาน 

วิเคราะห์หาสาเหตุและก าหนดวิธีการแก้ไข 

ด าเนินการแก้ไข 
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2. การควบคุมสินค้าคงคลัง ผู้บริหารจะต้องส ารวจและตัดสินใจว่ามีสินค้าอะไรบ้าง

ที่จ าเป็นต้องเก็บเป็นสินค้าคงคลัง 

ขั้นตอนการควบคุมสินค้าคงคลัง 

 

 

 

 

 

                                                -จ าหน่ายทิ้ง                                                                                                                                                 

 -สิ่งของเพิ่ม 

                                               - ติดตามของที่ไม่มาตามก าหนด 

 

ภาพท่ี 3.2 แสดงภาพการควบคุมสินค้าคงคลัง 

จากรูปที่ 3.2 การควบคุมสินค้าคงคลังซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนและก าหนดแนวทางการควบคุมสินค้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดแผนงานไว้ล่วงหน้าหรือมาตรฐาน ซึ่งอาจก าหนดเป็นระดับร้อยละ 

ขั้นตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4 เป็นการตัดสินใจว่าจะจัดเก็บสินค้าชนิดใด และปริมาณ

เท่าใด จึงจะเพียงพอต่อการผลิต หรือการจ าหน่าย ตลอดจนลงมือปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 5 การเปรียบเทียบระหว่างผลการด าเนินงานจริงกับแผนงานที่ก าหนด 

ไว้ล่วงหน้า แล้วแสดงผลออกมาในรูปของรายงาน 

ขั้นตอนที่ 6 เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุ และก าหนดแนวทางแก้ไขตลอดจนน า

วิธีการแก้ไขไปเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ถ้ายังไม่ดีขึ้นจะต้องหาวิธีการแก้ไขใหม่จนกว่าจะไม่มี

ข้อผิดพลาดเหลืออยู่ 

1. วิธีที่ใช้ควบคุม 

2.ก าหนดระดับมาตรฐาน 

5.เปรียบเทียบ 

3. ตัดสินใจว่าจะเก็บสินค้าอะไร 

4. ตัดสินใจว่าจะเก็บปริมาณท่าไร 

หาวิธีการแก้ไข 
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3. ความส าคัญของการควบคุมสินค้าคงคลัง การควบคุมสินค้าคงคลังมีความส าคัญ

ต่อการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นหลักการควบคุมสินค้าคงคลัง สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

3.1 การตัดสินใจว่ารายการสินค้าชนิดใดจะต้องจัดเก็บไว้ในคลังสินค้าบ้าง 

3.2 การก าหนดวิธีจัดเก็บสินค้า 

3.3 การประเมินผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่สินค้ามีไม่พอจ าหน่าย 

3.4 การก าหนดระดับสินค้าคงคลังที่สามารถจัดเก็บได้ และมีความ

สอดคล้องกับระบบควบคุมที่ใช้ 

4. แนวทางการแก้ไขปัญหาการควบคุมสินค้าคงคลัง 

4.1 สินค้าที่สั่งซื้อข้ามาไม่มีการเลื่อนไหวมาเป็นเวลานาน จึงต้องอาศัยการ

ข าหน่ายออกไปหรือการส่งเสริมการขาย เช่น การลดราคา การแลกซื้อสินค้า เป็นต้น 

4.2 ความล่าช้าของการส่งสินค้า ท าให้ธุรกิจต้องติดตามของที่ส่งไม่ได้ตาม

ก าหนดตกลงกัน 

4.3 ปริมาณสินค้ามีไม่เพียงพอต่อการจ าหน่าย ท าให้ต้องสั่งซื้อเพิ่ม 

จุดมุ่งหมายของการควบคุมสินค้าคงคลัง 

1. เพื่อลดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกะบวนการบริหารสินค้าคงคลัง 

2.  ลดค่าใช้จ่ายการด าเนินงานที่ไม่จ าเป็น เช่น หน่วยเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

ผลิต ถ้าธุรกิจมีระบบการควบคุมที่ดี จะท าให้ผลผลิตที่ได้ออกมาไม่มีหน่วยเสียอยู่เลย หรือมีน้อยที่สุด 

ส่งผลให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออกไป 

3. ระบบการท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเมื่อเกิดปัญหาแล้วในกระบวนการ

ควบคุมจะก าหนดแนวทางแก้ไขเพื่อลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
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แสดงถึงระบบระบบควบคุมสินค้าคงคลังท่ีสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3แสดงภาพระบบควบคุมสินค้าคงคลังท่ีสมบูรณ์ 

 
 
 

ฝ่ายการตลาด 

พยากรณ์การขาย ด าเนินเรื่องใบส่ังซื้อและใบจา้งของลูกค้า ฝ่ายควบคุมการผลิต

และสินค้าคงคลัง 

ก าหนดวิธีส่ังและปริมาณส่ังของ

ในสต๊อกทุกรายการ 

จัดท าใบขอซื้อ ออกใบส่ังผลิต ออกใบส่งของ 

ฝ่ายจัดซื้อ 
คลังสินค้า 

แผนกผลิต 

ส่ังซื้อวตัถุดิบและชิ้นส่วน

ตามใบขอซื้อ 

การควบคุมทางกายภาพ 

ผลิตชิ้นส่วนหรือ

ประกอบตามใบสั่ง วัตถดุิบ 

ชิ้นส่วน 

สินค้าส าเรจ็รูป 

แผนกขนส่ง 

แผนกรับของ 

รับและตรวจรับของตาม

ใบส่ังซื้อ 

จัดส่งสินคา้ส าเรจ็รูป 
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การวัดผลการควบคุมสินค้าคงคลัง 
1. วัดจากผลการให้บริการลูกค้า ประเมินผลจากปริมาณสินค้าที่ให้บริการสามารถ

สนองความต้องการของลูกค้า 
2. การวัดผลจากการวัดระดับสินค้าคงคลัง หมายถึง การประเมินผลจากการมีระดับ

สินค้าคงคลังต่ าสุดทั้งนี้ในการลดลงของสินค้าคงคลังจะส่งผลให้สินทรัพย์รวมของกิจการลดลงท าให้
ปริมาณการลงทุนลดลงด้วยดังนั้นเมื่อค านวณอัตราผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment : 
ROI) จะส่งผลให้ผลตอบแทนของผู้ลงทุนสูงขึ้น           

 
อัตราผลตอบแทนการลงทุน     =ผลก าไร                        100 

ปริมานการลงทุน           
ตัวอย่างถ้าบริษัท ABC จ ากัด มีผลก าไรที่เกิดขึ้นในปี 2549 เป็นเงิน 2,000,000 บาท 

สินทรัพย์รวม 1,000,000 บาท (รวมสินค้าคงคลัง 3,000,000 บาท ) กิจการมีนโยบายลดระดับสินค้าคง
คลังลงร้อยละ 20  

 
ไม่มีนโยบายลดระดับสินค้า

คงคลัง 
มีนโยบายลดระดับสินค้าคงคลัง 

         

          
 100 = 20% 

         

                        
  

    
  

             

ตารางท่ี 3.1 ตารางตัวอย่างเปรียบเทียบนโยบายลดระดับสินค้าคงคลัง 
 

จากตัวอย่างถ้าสมมติว่าร้อยละ 20 เป็นมาตรฐานและร้อยล่ะ 21.28 เป็นผลการ

ด าเนินงานจริง แสดงว่าบริษัท ABC จ ากัด มีระบบการบริหารที่ดี 

3) การวัดผลจากอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover) 

อัตราการหมุนเวียนของสินค้า= รายได้จากการขาย 

 มูลค่าของสินค้าคงคลังเฉลี่ย 

 

ข้อดี/ข้อเสียของการวัดอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง  (Inventory TurnOver) 
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ข้อดี  

- ปฏิบัติง่ายพิจารณาแค่เพียงอัตราการหมุนเวียนของสินค้าใดสูงกว่านั้น 

ข้อเสีย 

1. ผู้รับผิดชอบในการควบคุมสินค้าคงคลังอาจท าตัวเลขยอดขายให้สูงขึ้น

โดยการชะลาการสั่งสินค้าให้ลูกค้าในเวลาเดียวกัน แต่ตัวเลขนี้เป็นแค่ภาพลวงตาแก่ผู้บริหารระดับสูง 

2. การใช้อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังไม่สามารถนาไปเปรียบเทียบ

กับธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นได้(ที่มา :http://bell555.blogspot.com/2008/08/blog-post.html) 

เทคนิคการควบคุมสินค้าคงคลังในเชิงปฏิบัติ 

1) ก าหนดแนวทางการควบคุมสินค้าคงคลัง ธุรกิจต้องค านึงถึงปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจ

โดยตรง เช่น เงินทุน สถานที่จัดเก็บสินค้าการสั่งซื้อแต่ละคร้ังส่วนลด ขนาดการสั่งซื้อเป็นต้นรวมทั้ง

เร่ืองการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพราะมีประโยชน์ ดังนี ้

1. ควบคุมสินค้าได้ด ี

2.  แก้ไขปัญหาได้ง่าย 

3.  ควบคุมงานทางการบัญชี 

4. ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง 

5.  จัดท ารายงานได้ง่าย รวดเร็ว 

6. จัดกลุ่มประเภทสินค้าได้สะดวกรวดเร็ว 

7. ช่วยก าหนดขนาดของการสั่งซื้อ หรืออการผลิตที่แน่นอนกว่าท าด้วยมือ 

2) องค์ประกอบของการควบคุมสินค้าคงคลังเชิงปฏิบัติมี 3 ข้อดังนี ้

1.ปัจจัยที่ส าคัญในการก าหนดขนาดของสินค้าคงคลังได้แก่ 

ก. ความรวดเร็วในการขนส่งของผู้ขายวัตถุดิบ 

ข.ความสามารถของฝ่ายจัดซื้อ 

ค. ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้า 

จ.ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทูนหรือดอกเบี้ยเงินทุน 

ง. การค านวณขนาดการสั่งซื้อที่ดีสุด 

การแสดงความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังในกิจการ (P55.) 

http://bell555.blogspot.com/2008/08/blog-post.html
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ภาพท่ี 3.4แสดงภาพความเคลื่อนไหวของสินค้า 

2. ระบบการตรวจสอบและตรวจนับปริมาณสินค้าคงคลัง มี 2 วิธีระบบ 

1. ตรวจสอบแบบต่อเน่ือง(Perpetual)  

2. ระบบตรวจสอบแบบสินงวด (Periodic) 

3. วิธีการควบคุมสินค้าคงคลังธุรกิจสามารถควบคุมได้หลายวิธีเช่น การ
ควบคุมระดับการมีสินค้าคงคลังการควบคุมโดยค านึงมูลค่าของสินค้าคงคลัง เป็นต้น 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า 

การจัดเก็บสินค้า หมายถึง การจัดระเบียบและจัดวางสินค้าไว้ในคลังสินค้าเพื่อให้
พร้อมส าหรับการผลิตในกระบวนการผลิตหรือขายให้กับลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็วถ้าเรามีการ
จัดเก็บที่ดีเราจะทราบได้ว่าสินค้าได้เสื่อมสภาพ และสามารถใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาเวลา และ
แรงงานได้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

ความส าคัญของการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
การจัดเก็บสินค้าคงคลังถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสินค้าคงคลังเพราะ

กระบวนการดังกล่าวเป็นหลักประกันว่า สินค้าที่ถูกจัดเก็บไว้จะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที 
และสามารถค้นหาสาเหตุได้เมื่อสินค้าเกิดการเสื่อมสภาพ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันภัยอันตรายใน
รูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งระบบการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่ดีนั้น หมายถึง 
ความสามารถในการใช้พื้นที่เก็บรักษา เวลา และแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

จุดมุ่งหมายของการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
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จุดมุ่งหมายของการจัดเก็บสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพสามารถแบ่งออกเป็น 4 

ประเภท ดังนี ้

1)การใช้พื้นที่เก็บรักษาให้เกิดประโยชน์สูดสุดกล่าวคือ กระบวนการจัดเก็บสินค้า

คงคลังจะเป็นการส่งเสริมระบบการบริหารพื้นที่ให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้ในปริมาณที่สูงเป็นระบบ 

และเกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนการท างาน 

2)การใช้เวลาและแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ การจัดเก็บสินค้าจะ

ส่งเสริมให้พนักงานในธุรกิจเห็นความส าคัญในเร่ืองของเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บตลอดจนหาวิธีการ

จัดเก็บอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ท าให้ระยะเวลาที่ใช้มีความรวดเร็วประกอบกับพนักงานในธุรกิจจะ

มีความรู้และความเข้าใจในการท างานมากขึ้น 

3)การค้นหาสินค้าได้ง่ายขึ้น การจัดเก็บสินค้าที่เป็นระบบเรียบร้อยจะท าให้สามารถ

ค้นหาสินค้าได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหา ตลอดจนให้ลูกค้าทั้งภายในและ

ภายนอกไม่เสียเวลารอคอยนานและเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูดสุด 

4)การป้องกันสินค้าไม่ให้สูญหายหรือเสียหายการจัดเก็บสินค้าจะช่วยป้องกันภัย

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และเป็นการป้องกันไม่ให้สินค้าสูญหายเพราะมีระบบการจัดเก็บที่

มีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 

คลังสินค้าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ใช้ส าหรับจัดเก็บวัตถุดิบที่ซื้อจากผู้ขายปัจจัย

การผลิตหรืองานระหว่างการผลิตแต่ยังผลิตไม่เสร็จ ตลอดจนเป็นสถานที่ที่ใช้เก็บสินค้าที่ผ่าน

กระบวนการผลิตมาแล้ว เพื่อรอขายให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้นคลังสินค้าจึงถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญ

นอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้าคงคลัง ดังนี้ 

1. ที่ตั้งของคลังสินค้าได้มีนักวิชาการหลายท่าน กล่าวว่า คลังสินค้าเหมือนกับ

โรงงานอุตสาหกรรม คือ ตั้งอยู่กับที่ และอาศัยการขนส่งเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสารกับระบบภายใน

และภายนอกของธุรกิจ ดังนั้นท าเลที่ตั้งของคลังสินค้าจึงมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพของการขนส่ง

เป็นอย่างมาก กล่าวคือ ถ้าท าเลที่ตั้งของคลังสินค้าอยู่ในที่ที่ขนส่งได้ยาก ท าให้ระบบการขนส่งล่าช้า 

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มขึ้น สี่ยงต่อการเกิดความเสียหายกับคลังสินค้า ซึ่งระบบดังกล่าวส่งผลให้

การด าเนินงานโดยรวมเสียหายที่ตั้งของคลังสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก ดังนั้นการ

เลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้ามีหลักในการพิจารณา ดังนี้ 

51 
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(1) ลูกค้าที่มาใช้บริการกับธุรกิจของเรามีความสะดวกสบายหรือไม่ในการ

มาติดต่อ ซึ่งลูกค้าในที่นี้ได้แก่ โรงงานผลิตสินค้า ผู้ส่งออก ผู้น าข้า และตลาดจัดจ าหน่าย เป็นต้น 

(2)  ระบบคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร สถานที่เก็บรักษาสินค้าควรตั้งอยู่

ใกล้จุดที่มีระบบเครือข่ายการขนส่ง และการสื่อสารหลายๆ รูปแบบ เช่น ทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ า 

และทางอากาศ เป็นต้น ตลอดจนเคร่ืองมือสื่อสาร เช่นโทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail เป็นต้น เพื่อให้

เกิดความสะดวกในการติดต่อทางธุรกิจ 

(3)  ชุมชน ผู้ประกอบการไม่ควรตั้งอยู่ในสถานที่ดังกล่าว เพราะจะประสบ

ปัญหาทางด้านทัศนคติของประชาชนในชุมชน ภัยโรงงาน และสินค้าอาจอยู่ในช่วงที่ไม่ปลอดภัย 

เช่น ไฟไหม้ สินค้าสูญหาย เป็นต้น ตลอดจนอย่างชุมชนมักจะมีค่าใช้จ่ายสูง 

2) การก าหนดผังเมื่อก าหนดสถานที่ตั้งคลังสินค้าเรียบร้อยแล้วปัจจัยต่อมาจะ

พิจารณาถึงการวางลักษณะงานหรือวางโครงสร้างว่าจะมีการจัดวางสินค้าอย่างไร ให้มี ความเรียบร้อย 

และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการก าหนดผังจะต้องค านึงถึงเนื้อที่ที่ใช้เก็บรักษา การล าเลียง ปริมาณสินค้าที่

จัดเกบ็ ตลอดจนความคล่องตัวในการท างานเพื่อสะดวกในการค้นหาสินค้าเมื่อมีความต้องการใช้ 

3) เคร่ืองทุนแรง เป็นสิ่งที่คอยสนับสนุนให้กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น ซึ่งการใช้เคร่ืองทุนแรงต้องค านึงถึงพื้นที่ที่ใช้ท างาน เพราะในบางคร้ัง เคร่ืองจักรที่มีขนาดใหญ่

จะท าให้สิ้นเปลืองในเร่ืองการจัดวาง และจัดเก็บสินค้าได้ในปริมาณที่ลดลง เคร่ืองทุนแรงดังกล่าว 

ได้แก่ รถยก รอก สายพานล าเลียง เป็นต้น นอกจากนี้ในการพิจารณาเลือกซื้อเคร่ืองทุนแรง ต้องมีการ

วิเคราะห์ถึงผลที่ได้รับมาว่าคุ้มหรือไม่กับเงินทุนที่ได้จ่ายไปหรือไม่ นอกจากนี้ต้องค านึงถึง

ความสามารถของบุคลากรในธุรกิจด้วยว่ามีความพร้อมมากแค่ไหน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้ และการ

ดูแลรักษาเคร่ืองทุนแรง 

4)  การออกแบบอาคาร เมื่อทราบว่าผังอาคารเป็นอย่างไร และธุรกิจจะใช้เร่ืองทุน

แรงประเภทใด งานชั้นต่อมาคือ การออกแบบเพื่อก่อสร้างอาคารในการจัดเก็บสินค้า ซึ่งการก่อสร้าง

อาคารต้องแบบไม่ให้มีอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในคลังสินค้า กล่าวคืออาคารต้องก่อสร้างด้วยวัสดุ

ที่มีความแข็งแกร่ง ทนทาน มีช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

5) การจัดการ เป็นแนวคิดและกลยุทธ์ในการบริหารงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

ตลอดจนเป็นตัวสนับสนุนให้ระบบการแจกจ่ายข้อมูลสินค้าทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง เพราะ

ถ้าระบบการบริหารมีความล่าช้า และผิดพลาดจะส่งผลกระทบกับหน่วยงานอื่นด้วย 
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ภาพท่ี 3.5 แสดงภาพรถแฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า 

 

ภาพท่ี 3.6 แสดงภาพรถลาก 

 

ภาพท่ี 3.7แสดงภาพพาเลท 

 

ภาพท่ี 3.8แสดงภาพรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า 
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ภาพท่ี 3.9 แสดงภาพรถเครน    

 

ภาพท่ี 3.10 แสดงภาพรถเข็น 

 
กระบวนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 
การจัดเก็บ ( Storing ) ในปัจจุบันถือเป็นงานหลักที่ช่วยให้การบริหารสินค้ามีความ

สะดวกรวดเร็ว และง่ายต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
สนับสนุนให้งานจัดเก็บสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมการ
ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้ระบบการจัดเก็บสินค้ามีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารงานควรพิจารณาถึงความส าคัญของกระบวนการจัดเก็บสนค้าคงคลัง ดังนี้ 

1) การออกแบบและก าหนดผัง ( Lay – Out and Design ) ถ้าธุรกิจมีการออกแบบ
และก าหนดผังไว้อย่างดี มีความถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยประหยัดเงินทุนในระยะยาวงานรับและ
จ่ายสินค้าจะมีความคล่องตัวมากขึ้น ตลอดจนสามารถให้บริการทั้งฝ่ายผลิตและฝ่ายขายได้เต็มที่ และ
ทันเวลาเมื่อเกิดความต้องการ 

2) การวางแผนระบบการจัดเก็บ ( Storage Planning ) ผู้บริหารจะต้องมีการก าหนด
แผนงานโดยพิจารณาแนวทางดังต่อไปนี้ 

2.1 ขนาดของคลังสินค้า ( Sizing Planning ) กล่าวคือ มีการค านวณพื้นที่
คลังสินค้าออกเป็นลูกบาศก์เมตร ทั้งความกว้าง ความยาว และความสูง ตลอดจนมีการก าหนดว่าพื้นที่
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ทั้งหมดที่ใช้จัดเก็บ เช่น จะใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าประมาณร้อยละ 60 ส่วนที่เหลือไว้ส าหรับ
ช่องทางจราจรส านักงานและแผนการตลาด เป็นต้น 

2.2 ความต้องการในการจัดเก็บ( Storage Requirement ) เป็นการพิจารณาถึง
คุณลักษณะของสินค้าแต่ละรายการตามมุมมองต่างๆดังนี้ 

2.2.1 สภาพแวดล้อมของสินค้าว่ามีลักษณะ ขนาด และสภาพบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้า ตลอดจนค านึงถึงความจ าเป็นว่าต้องจัดเก็บเป็นพิเศษหรือไม่ เช่น ควบคุมอุณหภูมิ
จัดเก็บตามที่กฎหมายก าหนด หรือเป็นสินค้าที่ต้องกักกันไว้เป็นพิเศษ เป็นต้น 

2.2.2 สินค้าดังกล่าวก่อให้เกิดภัยอันตรายได้หรือไม่ เช่น เป็นสาร
ไวไฟ สารเคมี กรด น้ ามัน และแก๊ส เป็นต้น 

2.2.3 สินค้าดังกล่าวต้องมีความปลอดภัยสูง กล่าวคือ การค านึงถึง
มูลค่าของสินค้าที่จัดเก็บว่ามีราคาแพงหรือไม่ ถ้าใช่ต้องมีการจัดเก็บอย่างเข้มงวด หรือต้องหาอุปกรณ์
ต่างๆ ในการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้น 

2.2.4 สินค้าที่มีรูปร่างพิเศษ รูปร่างของสินค้าเป็นส่วนหนึ่งที่ต้อง
อาศัยการออกแบบและการวางแผนผังในการจัดเก็บต้องมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย ซึ่ง
สินค้าบางชนิดที่มีรูปร่างต่างจากสินค้าชนิดอ่ืน อาจต้องมีกาจัดเก็บในกรณีพิเศษต่อไป 

3)ความต้องการในการก าหนดต าแหน่งที่จัดเก็บ ( Stock Location Requirement ) 
การก าหนด ต าแหน่งในการจัดเก็บสินค้าต้องมีการค านึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

3.1 ชนิดของสินค้า ว่าเป็นสินค้าประเภทไหน ขนาดเท่าไร ตลอดจนการ
ค านึงถึงน้ าหนักของสินค้าดังกล่าวด้วย 

3.2 ปริมาณของสินค้าที่ท าการจัดเก็บ เพราะจะเป็นตัวช่วยในการก าหนด
อาณาเขต หรือพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า 

3.3 อัตราการหมุนของสินค้า ว่าเป็นอย่างไร เช่น สินค้า A มียอดการขายสูง
และมีการเคลื่อนย้ายเข้าออกบ่อย ดังนั้นสินค้า A ควรอยู่ ณ ต าแหน่งที่ใกล้กับทางออกมากที่สุด เป็น
ต้น 

4) ปฏิกิริยา หรือผลกระทบซึ่งกันและกันระหว่างการจัดเก็บสินค้าและอุปกรณ์การ
เคลื่อนย้าย ( Interaction of Storage and Handing System ) ข้อควรค านึงในการเลือกอุปกรณ์
เคลื่อนย้าย คือ ต้องง่ายสะดวกต่อการปฏิบัติงานและคุ้มค่ากับการช่วยทดแทนแรงงานและบุคลากรได้ 
นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมระหว่างอาคารและงานที่จัดเก็บ ตลอดจนค านึงถึงความ
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จ าเป็นหรือข้อจ ากัดของช่องทางรถวิ่ง เพื่อให้การจัดเก็บเกิดอรรถประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการใช้
พื้นที่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแนวราบหรือแนวสูง โดยต้องเก็บสินค้าให้สูงใกล้เพดานที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

5) การก าหนดสถานที่จัดเก็บโดยอาศัยความส าคัญในการดูแล(Location by 
Popularity ) กล่าวคือ สินค้าที่มีมูลค่าสูงควรจะอยู่ใกล้ตัวและมีการดูแลอย่างเข้มงวด ส่วนสินค้าที่มี
อัตราการหมุนเวียนสูง ควรอยู่ใกล้ประตูทางออก 

การบริหารพื้นที่จัดเก็บให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด ( Space Utilization ) จะต้องมี
การจัดแบ่งพื้นที่ทั้งหมดออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งในที่นี้จะก าหนดระดับร้อยละตามข้อมูลที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบัน ดังนี ้

1. ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด จัดเป็นส่วนของพื้นที่ประกอบเพื่อท าหน้าที่
สนับสนุนการบริหารงานจัดเก็บและสินค้า ได้แก่ ส านักงาน ช่องทางวิ่ง ลานขนถ่าย สถานที่ขาย
สินค้า เป็นต้น 

2. ร้อยละ 60 ที่เหลือ เป็นส่วนของการบริหารงานจัดเก็บสินค้า ซึ่งในส่วนนี้ควร
จัดเก็บแบบผสม กล่าวคือ พื้นที่ตั้งร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 60 ของพื้นที่การจัดเก็บสินค้า ควร
จัดเก็บแบบรวงผึ้ง ส่วนที่เหลือจะจัดวางเป็นกอง 

การก าหนดสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้า ( Stock Location ) ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
มี 3 วิธี 

1.การก าหนดต าแหน่งที่จัดเก็บแน่นอน ( Fixed Storage Address ) คือการก าหนด
ต าแหน่งที่จัดเก็บไว้แน่นอน โดยการจัดกลุ่มแต่ละประเภท แต่ละรายการเพื่อความสะดวกในการ
จัดเก็บและแจกจ่ายได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีการระบุรหัสไว้ชัดเจน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ 

2. การก าหนดต าแหน่งที่จัดเก็บเป็นพิเศษ( Zoned Storage ) คือ การก าหนดอาณาเขต
ไว้เป็นพิเศษ ตามลักษณะของสินค้าที่จัดเก็บ เช่น วัตถุไวไฟ สินค้าที่มีน้ าหนักมากรูปร่างผิดปกติหรือ
ต้องอยู่ในที่ควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น 

3. การก าหนดต าแหน่งที่จัดเก็บไม่แน่นอน ( Floating Slot System ) หรือ 
( Random Storage ) ไม่มีการก าหนดต าแหน่งที่จัดเก็บตายตัวแน่นอน สามารถเก็บได้ทุกที่ทุกแห่งที่
ว่าง ต้องมีการวางระบบการควบคุมและติดตามที่ดี เพื่อให้สามารถควบคุมได้ทั้งระบบการเก็บการจ่าย 
ต้องง่ายตอ่การตรวจนับด้วย สามารถพิสูจน์และสุ่มได้ 

ระบบการจัดเก็บสินค้าที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีอยู่  2  ประเภท ดังนี้  ระบบปิด  
( Closed Stores System ) และระบบเปิด ( Open Stores System ) ซึ่งทั้ง 2 ระบบอาจน ามาใช้ในเวลา
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เดียวกัน หรือในธุรกิจเดียวกันได้ แต่การน ามาใช้ต้องพิจารณาถึงลักษณะของกระบวนการผลิต และ
วิธีการที่จะน าวัตถุดิบนั้นไปใช้ในการผลิต ซึ่งรายละเอียดของทั้ง 2 ระบบดังนี้ 

1. ระบบปิด ( Closed Stores system ) เป็นระบบการจัดเก็บสินค้าไว้อย่างมิดชิดและ
มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้า ต้องมีเอกสารแนบ และมี
ระบบการควบคุมทางการบัญชีอย่างเคร่งครัด เช่น มีการบันทึก การตรวจรับ การเบิกจ่าย ตลอดจนบ่ง
บอกถึงที่จัดเก็บ เป็นต้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของระบบดังกล่าวนี้ต้องการให้สินค้ามีความปลอดภัยมาก
ที่สุด ดังนั้นจึงเหมาะสมกับลักษณะการผลิตตามค าสั่งซื้อ ( Job Order ) หรือสินค้าที่ต้องการควบคุม
เป็นพิเศษ 

2. ระบบเปิด ( Open Stores System ) เป็นระบบการจัดเก็บที่นิยมใช้กันมากที่สุดใน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง และมีการผลิตเป็นจ านวนมาก ( Mass 
Production ) สามารถคาดคะเนความต้องการของลุกค้าได้แน่นอน เพราะระบบดังกล่าวจะพยาม
จัดเก็บสินค้าไว้ใกล้แหล่งผลิตมากที่สุด เพื่อสะดวกในการด าเนินงานตลอดจนระบบดังกล่าวไม่
จ าเป็นต้องควบคุมดูแลสิ้นค้าอย่างเข้มงวด แต่จะเน้นที่การควบคุมคุณภาพของงานผลิตมากกว่าการ
ควบคุมปริมาณของสินค้า 

ดังนั้นระบบที่กล่าวมาข้างต้นถ้าเป็นระบบแบบเปิดจะมีความเหมาะสมกับ
กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง และมีการก าหนดระดับมาตรฐานของสินค้า ซึ่งระบบนี้จะต้องอยู่
ภายใต้ข้อสมมติบานที่ว่า สินค้าไม่เสียหายง่าย กล่าวคือ ต้องไม่เปราะบาง เสียหายหรือถูกโจรกรรม
ได้ง่าย แต่ถ้าลักษณะของสินค้าตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาควรใช้ระบบแบบปิดจะเหมาะสมกว่า 

ระบบมาตรฐาน WMS ในการจัดการคลังสินค้า 
ระบบ WMS ที่ดีจะถูกออกแบบเพื่อให้สามารถรองรับการบริหารจัดการ ทุก

กิจกรรมภายในคลังสินค้าประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะคลังสินค้าในศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ของ
กิจการค้าส่ง ค้าปลีก อีกทั้งยังต้องสามารถดัดแปลงเพื่อเชื่อมโยงกับระบบการวางแผนทรัพยากรของ 
ธุรกิจ (Enterprise resource planning: ERP) อ่ืน ๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรมีอยู่ ในบางคร้ังเพื่อลด
ความสับสน จึงมีการเรียกระบบ WMS ที่สนับสนุนระบบ ERP ว่า Warehouse-focused ERP system 
มาตรฐานของการวางระบบ WMS ที่ส าคัญจะต้องประกอบด้วยส่วนประกอบทุกส่วนในองค์การที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน โดยจะต้องประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1. การสร้างระบบเครือข่ายและการเชื่อมโยงข้อมูลภาย (Data network flow) โดย
ศึกษาว่าผู้เกี่ยวข้องในระบบหรือ ผู้ใช้ใน Supply network มีองค์กรอะไรบ้าง เช่น คลังสินค้า 
(Warehouse) ผู้ผลิตสินค้า (Manufacture/Supplier) ศูนย์กระจายสินค้า (Distributor) หน่วยงานการ
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ขนส่ง และลูกค้า (Customer) สามารถทราบข้อมูลและสถานะของสินค้าแบบเรียลไทม์ ยกตัวอย่างเช่น 
ผู้ผลิตสินค้า (Supplier) สามารถทราบปริมาณของสินค้าที่ถูกจัดจ าหน่ายออกไปและปริมาณสินค้าคง
คลัง ท าให้ผู้ผลิตสามารถคาดคะเนและจัดหาวัตถุดิบได้ล่วงหน้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
ลดปัญหาการผลิตสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มระดับการบริการให้แก่
ลูกค้า ในส่วนของการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลสามารถก าหนดให้ ผู้ใช้
หลายระดับได้แก่ ผู้บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล (Administrator) ผู้ปฏิบัติการ (Operator) ผู้ใช้งาน 
(User) ผู้ผลิต (Supplier/Manufacture) 

2. การรับสินค้า (Receiving) การรับสินค้าเป็นขั้นตอนที่กระท าต่อเนื่องมาจากการ
จัดซื้อซึ่งถูกจัดท าเป็น ฐานข้อมูลการสั่งซื้อ ระบบการรับสินค้าจะใช้ข้อมูลการสั่งซื้อ เป็นข้อมูลการ
น าเข้า (Input data) ซึ่งท าให้ผู้รับสินค้าหรือคลังสินค้า ทราบว่าสินค้านั้น ๆ สั่งซื้อเมื่อใด ปริมาณ
เท่าไร ผู้ขายและผู้ซื้อคือใคร และก าหนดการส่งมอบสินค้าว่าตรงตามเวลาหรือไม่ พาหนะที่ใช้ในการ
ขนส่งคืออะไร ข้อมูลการสั่งซื้อที่เป็นระบบฐานข้อมูลท าให้ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้าสามารถ จัดสรร
พื้นที่และชั้นเก็บของ (Rack/Slot) ในการวางสินค้าได้ล่วงหน้า ในบางกรณีที่สินค้ายังไม่ได้ถูกก าหนด
ข้อมูลหรือบาร์โค้ดไว้ก่อนล่วงหน้า ระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อมูลลงไปในระบบ
ฐานข้อมูลและพิมพ์บาร์ โค้ดออกมาตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่ต้องการ 

 

ภาพท่ี 3.11แสดงภาพการรับสินค้า 
3. การเก็บสินค้า (Put-away) ฐานข้อมูลจะมีการตรวจสอบขนาดของพื้นที่และชั้น

เก็บของต่าง ๆ ว่ามีขนาดและน้ าหนักเท่าไร เพียงพอต่อสินค้าที่จะน ามาเก็บหรือไม่ และจ าแนก
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ประเภทของสินค้าไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือตามเงื่อนไขที่ ต้องการแล้วท าการบันทึกลงใน
ระบบฐานข้อมูลในระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง ต่อจากนั้นระบบจะท าการก าหนดล าดับงานและ
เส้นทางในการจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสม 

4. หยิบสินค้า (Order picking) เมื่อคลังสินค้าได้รับใบสั่งสินค้าจากลูกค้า (Order) 
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าจะต้องออกไปหยิบสินค้าที่ก าหนดไว้ตามค าสั่งซื้อ สินค้าอาจอยู่กระจัดกระจายใน
พื้นที่ต่าง ๆ หลังจากหยิบแล้วจะน ากลับมาที่จุดรับของหรือจุดส่งของ โปรแกรมจะท าการประมวลผล
ข้อมูลจากฐานข้อมูลและจัดเรียงล าดับก่อนหลังการหยิบ สินค้าตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 

ภาพท่ี 3.12แสดงภาพหยิบสินค้า 
5. การตรวจสอบยอดสินค้า (Cycle count) ผู้ใช้ในคลังสินค้าสามารถท าการตรวจนับ

สินค้าเฉพาะบางส่วนหรือตามที่ต้องการ ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดโดยอาศัยการประมวลผลจาก
ฐานข้อมูลแบบ Real time หรือสามารถตรวจนับในขณะที่ก าลังปฏิบัติงานอยู่ โดยที่ระบบ Cycle 
count สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Mobile network ซึ่งจะท าให้การตรวจนับสินค้ามีความถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้น 

6. การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory control) ถือได้ว่าเป็นหัวใจในการบริหาร
จัดการคลังสินค้าโดยการท างานเชื่อมต่อกับระบบ อ่ืน ๆ ควบคุมและตรวจเช็คการไหลเวียนของ
สินค้าภายในคลัง เช่น สินค้ารายการใดจ าหน่ายได้ดีหรือไม่ มีสินค้าเหลือปริมาณเท่าไร ท าให้สินค้า
ไม่จมคลังสินค้า นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล
การส่งเสริมการขายจากร้านค้าปลีกต่าง ๆ จะถูกส่งเข้ากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต
ในช่วงที่ต้องมีการส่ง เสริมการขาย ในขณะที่คลังสินค้าต้องได้รับข้อมูลและเตรียมพื้นที่ในการเก็บ
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ส ารองสินค้า ซึ่งท าให้กิจกรรมภายในคลังสินค้าเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้มี
การน าระบบ Dynamic slotting ที่ใช้กับคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าที่มีสินค้าหลากหลายชนิด 
(Product diversification) และมีอัตราการรับและส่งสินค้า (Turn over rate) ในปริมาณที่สูง ระบบจะ
ท าการจัดเก็บสินค้าที่มีอัตรา Turn over สูง ไว้ในส่วนหน้าของคลังสินค้าที่อยู่ติดกับ Shipping dock 
ส าหรับสินค้าที่มีอัตรา Turn over ต่ าก็จะถูกจัดเก็บไกลออกไป โปรแกรมจะประมวลผลการจากสถิติ 
Turn over ของสินค้าในทุก ๆ ช่วงเวลาที่ก าหนด และก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บสินค้าแต่ละชนิดที่
เหมาะสมเพื่อลดเวลาในการหยิบ สินค้า ลดพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน 

 

ภาพท่ี 3.13แสดงภาพการควบคุมสินค้าคงคลัง 
7. Mobile network ระบบ Mobile network อนุญาตให้ผู้ใช้หรือผู้เกี่ยวข้องเฉพาะ

สามารถติดต่อส่งผ่านข้อมูลเชื่อมต่อ ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ภายในคลังสินค้าโดยใช้เทคโนโลยี
ไร้สาย เช่น เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดแบบพกพา (Portable barcode) หรือ PDA นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย เช่น ในระบบการหยิบสินค้า ใน
บางคร้ังขณะที่พนักงานก าลังหยิบสินค้าอาจจะมี Order ใหม่เข้ามา ระบบจะท าการตรวจสอบว่า
พนักงานคนนั้นสามารถหยิบสินค้าภายใน Order ใหม่ได้หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบค่าดัชนี
ประสิทธิภาพ (ระยะเวลา, ระยะทาง หรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหยิบสินค้าทั้งหมด) ถ้าผลของ
จากการประมวลผล พบว่า ค าสั่งซื้อ หรือOrder ใหม่ที่เข้าหากส่งให้พนักงานหยิบสินค้าคนนั้นไม่
ขัดแย้งกับเงื่อนไข และค่าดัชนีประภาพเพิ่มขึ้น ระบบก็จะส่งข้อมูลและแทรกรายการของสินค้าที่จะ
หยิบภายใน Order ใหม่ไปยังเคร่ือง PDA ของพนักงานหยิบสินค้า หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ติด
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ตั้งอยู่กับรถฟอร์คลิฟท์ ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่สามารถหยิบสินค้าได้ทันทีท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น (ที่มา : http://www.okretails.com/news-events/news/wms.html) 

ปัจจัยท่ีใช้ในการก าหนดปริมาณของการจัดการคลังสินค้า 
การพิจารณาถึงปริมาณของการจัดการคลังสินค้าในระดับที่ถูกต้องนั้นเป็นเร่ือง

ค่อนข้างยากจึงจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องทราบถึงสิ่งที่สามารถน ามาช่วยในการก าหนด
ปริมาณของการจัดการคลังสินค้าในระดับที่เหมาะสมอันได้แก่ 

-จุดมุ่งหมายหลักในการมีสินค้าคงคลัง โดยปกติแล้วธุรกิจมีสินค้าคงคลังไว้เพื่อให้
การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืน ไม่มีการสะดุดหรือหยุดชะงัก แต่ในบางคร้ังธุรกิจอาจมี
จุดมุ่งหมายอ่ืนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น เช่นธุรกิจคาดการณ์ว่าราคาสินค้ามีแนวโน้มจะสูงขึ้นใน
อนาคต ธุรกิจก็อาจจะท าการเก็งก าไรโดยเลือกเก็บสินค้าคงคลังในปัจจุบันเพื่อขายในราคาที่สูงขึ้นใน
อนาคต ปริมาณของสินค้าคงคลังจึงมีจ านวนมาก นอกจากนี้ธุรกิจอาจได้รับข้อเสนอส่วนลดเงินสด
จาก  Supplier โดยต้องสั่งซื้อสินค้าเป็นจ านวนมากๆ ถึงจะได้รับส่วนลดเงินสดนั้น ในกรณีนี้ 
ผู้ประกอบการคงต้องท าการพิจารณาถึงผลดี (ส่วนลดเงินสดที่ได้รับ) และผลเสีย  (ต้นทุนในการ
บริหารสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้น) ของการรับส่วนลดนั้นเสียก่อนว่าคุ้มค่าหรือไม่ และถ้าเลือกที่จะรับ
ข้อเสนอส่วนลดนั้น ปริมาณของสินค้าคงคลังของธุรกิจก็คงจะเพิ่มขึ้นตามข้อเสนอที่ได้รับนั่นเอง 

-  ยอดขายในอดีตของธุรกิจ โดยผู้ประกอบการสามารถน ายอดขายที่เกิดขึ้นในอดีต
ของตนมาพยากรณ์ยอดขายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้การก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังของธุรกิจจะ
แปรผันโดยตรงกับยอดขายที่พยากรณ์ได้นั่นเอง ถ้าขายมาก ก็อาจต้องมีปริมาณสินค้าคงคลังในระดับ
ค่อนข้างมาก เพื่อรองรับการขายที่พยากรณ์ไว้นั้น แต่ถ้าเป็นธุรกิจที่พึ่งเกิดขึ้นใหม่ยังไม่มียอดขายใน
อดีต ก็สามารถก าหนดระดับของสินค้าคงคลัง ได้จากการประมาณการยอดขายของตน 

-  การซื้อขายตามฤดูกาล (Seasonal Selling) ถ้าเป็นธุรกิจที่มีการซื้อขายตามฤดูกาล 
เช่นธุรกิจขายร่ม ซึ่งถ้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ยอดขายก็อาจมากกว่าปกติ ดังนั้นระดับของปริมาณสินค้าคง
คลังในในช่วงฤดูฝนก็จะมากขึ้นตามปริมาณของยอดขายที่เพิ่มขึ้น หลังจากนั้นยอดขายก็จะลดลงมาสู่
ระดับปกติ ซึ่งระดับของปริมาณสินค้าคงคลังก็จะลดลงตาม 

-  คุณสมบัติของสินค้า อันได้แก่ วงจรชีวิต ความคงทน ขนาด รูปลักษณ์ เป็นต้น ถ้า
เป็นธุรกิจที่ขายผักหรือผลไม้ ซึ่งมีวงจรชีวิตน้อย การที่ธุรกิจจะมีปริมาณสินค้าคงคลังมากก็คงไม่ใช่
สิ่งที่ดีแน่นอน เนื่องจากถ้าขายไม่หมด ผักหรือผลไม้นั้นก็อาจจะเน่าเสียหายได้ในเวลาค่อนข้างเร็ว 
นอกจากนี้สินค้าบางชนิดแม้ว่าจะเก็บได้นาน อาจเสื่อมสภาพ หมดอายุ หรือเสียหายได้ ธุรกิจก็อาจ
ต้องมีสินค้าเผื่อปลอดภัย (Safety Stock) เพื่อรองรับไม่ให้การขายสะดุดลงได้ 
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-   การแบ่งประเภทของสินค้า ในบางคร้ังธุรกิจอาจมีการผลิตสินค้าหลายชนิด
ส าหรับขาย บางอย่างอาจขายได้มาก บางอย่างอาจขายได้ค่อนข้างน้อย ผู้ประกอบการก็อาจแบ่ง
ประเภทของสินค้าในสายการผลิตของตนตามปริมาณการขายออกเป็น สินค้าประเภทที่มีความส าคัญ
มาก ซึ่งสามารถขายได้เป็นจ านวนมาก สินค้าที่มีความส าคัญปานกลาง ขายได้ในระดับปานกลาง และ
สินค้าที่มีความส าคัญน้อย เพราะขายได้น้อย หลังจากนั้นจึงก าหนดปริมาณของสินค้าคงคลังตาม
ความส าคัญของสินค้าแต่ละประเภท เช่น สินค้าที่มีความส าคัญมาก ขายได้มาก ก็ควรมีปริมาณของ
สินค้าคงคลังมาก สินค้าที่มีความส าคัญน้อย ขายได้น้อย ก็ควรมีปริมาณของสินค้าคงคลังน้อย เป็นต้น 

-   ความนิยมในตัวสินค้า ถ้าธุรกิจมีสินค้าประเภทล้าสมัยไม่เป็นที่นิยม ปริมาณ
สินค้าคงเหลือของสินค้าชนิดน้ีก็ควรจะมีปริมาณน้อยกว่าสินค้าประเภทอ่ืนในสายการผลิตของธุรกิจ
นั้น นอกจากนี้ความนิยมของลูกค้ายังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้ 
ดังนั้นส าหรับกรณีที่ธุรกิจมีสินค้าที่เป็นที่นิยม ติดตลาด และมีแนวโน้มว่าจะขายได้เพิ่มขึ้น ธุรกิจจึง
ควรต้องพิจารณาถึงการมีสินค้าเผื่อปลอดภัยในการก าหนดปริมาณของสินค้าคงคลังของตนด้วย เพื่อ
ป้องกันการขาดแคลนสินค้าซึ่งจะน ามาซึ่งการสูญเสียลูกค้าในที่สุดนั่นเอง 

-   ความไม่แน่นอนในการจัดส่งสินค้าของ Suppliers ในบางคร้ังธุรกิจอาจต้องสั่งซื้อ
วัตถุดิบจาก Suppliers ซึ่งโดยปกติจะมีระยะเวลาการสั่งซื้อสินค้า (Lead Time) ที่ค่อนข้างแน่นอน แต่
เมื่อถึงเวลาการจัดส่งวัตถุดิบจริงอาจมีความล่าช้าเกิดขึ้น ทั้งนี้อาจเกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ ที่
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เกิดอุบัติเหตุรถขนส่งชนกันขึ้น ดังนั้นในการก าหนดปริมาณของสินค้าคง
คลัง ผู้ประกอบการก็ควรจะต้องมีสินค้าเผื่อปลอดภัยเก็บไว้ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงัก 
และสูญเสียโอกาสในการขาย อันอาจเกิดจากความไม่แน่นอนของการจัดส่งสินค้านี้ 

-  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารสินค้าคงคลัง โดยเฉพาะใน
ด้านการสื่อสาร และการด าเนินรายการทางการค้ากับลูกค้า ทั้งนี้เพราะหากการสื่อสารผิดพลาด ธุรกิจ
ก็จะเสียโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า อันเนื่องมาจากขายสินค้าผิดประเภท ขายสินค้าไม่ตรง
ตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ หรืออาจไม่มีสินค้าส าหรับขาย นอกจากนี้หากการตอบสนองต่อค าสั่งซื้อ
จากลูกค้าล่าช้า ก็จะท าให้คาดการณ์ปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อรองรับการขายได้ยากขึ้น  ดังนั้นยิ่งธุรกิจ
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการสื่อสาร  และการด าเนินรายการ
ทางการค้ากับลูกค้าได้ดีเท่าไร การคาดการณ์ปริมาณสินค้าคงคลังก็จะง่ายขึ้นเท่านั้น 

-   การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ อันได้แก่ กฎหมาย ข้อก าหนด และระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งท าให้เกิดทั้งโอกาส หรืออุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ และส่งผลโดยตรงต่อปริมาณ
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สินค้าคงคลังของธุรกิจแต่ละประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจที่ขึ้นกับนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
ของภาครัฐ 

-   ต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลัง อันได้แก่ ต้นทุนในการสั่งซื้อ  (Ordering 
Cost) และต้นทุนในการเก็บรักษา (Carrying Cost) ทั้งนี้ในการก าหนดปริมาณของสินค้าคงคลังของ
ธุรกิจนั้นต้องค านึงถึงต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วย โดยจุดมุ่งหมายหลักก็คือ ต้องมีปริมาณของสินค้าคง
คลังที่เหมาะสมและมีต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลังต่ าที่สุดในที่นี้จะขอพูดถึงความหมายของ
ต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลังแต่ละประเภทเสียก่อนต้นทุนในการสั่งซื้อ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่
ธุรกิจต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าส าหรับการผลิตและขาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าโทรศัพท์
ในการสั่งซื้อ ค่าเอกสารต่างๆ ในการสั่งซื้อ เป็นต้น 

ต้นทุนในการเก็บรักษา หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ธุรกิจต้องจ่ายเพื่อใช้ในการดูแลเก็บ
รักษาสินค้าเพื่อการผลิตและขาย เช่น ค่าเช่าคลังสินค้า ค่าจัดเก็บสินค้า เป็นต้น 

ถ้าปริมาณของสินค้าคงคลังของธุรกิจมาก ธุรกิจจะสั่งซื้อน้อยคร้ังท าให้ต้นทุนใน
การสั่งซื้อลดลง แต่ต้นทุนในการเก็บรักษาจะสูงเพราะมีสินค้าจ านวนมากในคลังสินค้า ในทางตรงกัน
ข้าม  ถ้าปริมาณของสินค้าคงคลังของธุรกิจน้อย ธุรกิจต้องสั่งซื้อมากคร้ังท าให้ต้นทุนในการสั่งซื้อ
มากขึ้น แต่ต้นทุนในการเก็บรักษาจะต่ าเพราะมีสินค้าจ านวนน้อยในคลังสินค้า จะเห็นได้ว่าต้นทุนทั้ง
สองประเภทแปรผกผันซึ่งกันและกัน 

ต้นทุนในการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น          ต้นทุนในการเก็บรักษาลดลง 
ต้นทุนในการสั่งซื้อลดลง             ต้นทุนในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น 
 
การก าหนดปริมาณของการจัดการคลังสินค้า 
โดยค านึงถึงต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลังด้วย ผู้ประกอบการต้องพิจารณา 
1. ปริมาณการสั่งซื้อที่มีต้นทุนต่ าที่สุด (Economic Order Quantity) ในแต่ละคร้ัง ซึ่ง

ถ้าผู้ประกอบการสามารถค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ท าให้ทั้งต้นทุนในการสั่งซื้อ และต้นทุนใน
การเก็บรักษานี้ได้ ก็จะท าให้ทราบว่าเมื่อสินค้าในคลังสินค้าถูกขายออกไปจนหมด จะต้องสั่งซื้อ
สินค้าเข้ามาใหม่ในจ านวนเท่าใดจึงจะประหยัดที่สุดโดยใช้สูตรค านวณดังนี้ปริมาณการสั่งซื้อที่
ประหยัด : EOQ  = SQR(2DO/UC) 

D = ความต้องการสินค้าในเวลา 1 ป ี      O = ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อต่อคร้ัง 
U =ต้นทุนของสิค้าต่อหน่วย                        C =ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคิดเป็น % 
ของมูลค่าสินค้าทั้งปี                           
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ตัวอย่าง  ร้านค้าในห้างแห่งหนึ่งขายหนังสือ ขายหนังสือได้ปีละ 300000 เล่ม ต้นทุน เฉลี่ย ทุกแบบ
เล่มละ 50 บาทจะเสียค่าโทรศัพท์สั่งซื้อคร้ังละ 10 บาทร้านควรสั่งซื้อคร้ังละเท่าไรจึงจะเสียค่าใช้จ่าย
ต่ าสุด ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาประมาณ 15% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมดEOQ = 
SQRT(2DO  / UC) = SQRT([2   x  300000  x 10 ]/[50x15] =      SQRT(6000000/750)=89 ดังนั้นปริ
มานการสั่งซื้อที่ประหยัด = 89 เล่ม 

2.  สินค้าเผื่อปลอดภัยจาก เพื่อป้องกันความไม่แน่นอนอันอาจเกิดจากตัวสินค้า และ
การขนส่งสินค้าที่ล่าช้า 

3.  จุดสั่งซื้อ (Reorder point) ซึ่งบอกให้ผู้ประกอบการทราบว่าควรสั่งสินค้าเข้ามา
ใหม่เมื่อสินค้าคงคลังลดลงเหลือระดับเท่าใด 

โดยที่ d = อัตราความต้องการสินค้าคงคลัง              L = สินค้าเข้ามาใหม่ 
ตัวอย่าง ถ้าโรงงานท าเค้กขายใช้แป้งสาลี วันละ 30 ถุงและการสั่งแป้งจากร้านค้าส่งจะใช้เวลา 2 วัน
กว่าของจะมาถึง ควรจะสั่งสินค้าเข้ามาใหม่เมื่อสินค้าเหลือเท่าใด   

จุดสั่งซื้อใหม่ = d x L= 30 x 2 =60 ถุง 
เมื่อแป้งสาลีเหลือ  60 ถุง ต้องท าการสั่งซื้อสินค้าข้ามาใหม่มาเพิ่มเติมเมื่อทราบทั้ง

ปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละคร้ัง ปริมาณสินค้าเผื่อปลอดภัย และจุดสั่งซื้อสินค้าแล้ว ผู้ประกอบการก็
สามารถน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังของตนได้ 

แม้ว่าการจัดการสินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสมเป็นเร่ืองที่ค่อนข้างยาก แต่ถ้า
ผู้ประกอบการได้มีการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสินค้าคงคลังอย่างละเ อียดถี่ถ้วน
แล้ว ก็จะสามารถก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคลังสินค้า 

คลังสินค้า คือ สิ่งปลูกสร้างที่มีไว้เพื่อใช้ในการพักและเก็บรักษาสินค้าในปริมาณที่
มาก กิจกรรมของคลังสินค้าส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือวัตถุดิบ การจัดเก็บโดย
ไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพหรือแตกหักเสียหาย ลักษณะทั่วไปของคลังสินค้าคืออาคารชั้นเดียวมีพื้นที่
โล่งกว้างส าหรับเก็บสินค้า มีประตูขนาดใหญ่หลายประตูเพื่อสะดวกในการขนถ่ายสินค้า 

ความหมายของคลังสินค้า 

1. พื้นที่ที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยและ
เคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบ (A planned space for the efficient accommodation and handling of 
goods and materials) (ค านาย อภิปรัชญาสกุล.2547) 



63 

2.  เป็นส่วนหน่ึงของระบบโลจิสติกส์ของกิจการซึ่งเก็บสินค้าคงคลังที่อยู่ใน
ระหว่างจุดก าเนิดกับจุดบริโภค และจัดหาสารสนเทศเพื่อการบริหารในเร่ืองสถานะภาพ เงื่อนไข และ
การจัดเรียงของสินค้าคงคลังที่ก าลังเก็บอยู่ (โภคทรัพย์ พุ่มพวง.2549; อ้างอิงมาจาก J R Stock and D 
M Lambert) 

3.  ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ค าว่า “คลังสินค้า” 
หมายความว่า “โรงพักสินค้าที่มั่นคง” ปัจจุบันความหมายคลังสินค้าครอบคลุมถึงสถานที่จัดเก็บ
สินค้าท าหน้าที่เป็น จุดพัก จัดเก็บ กระจายการจัดสินค้า หรือ วัตถุดิบ ทั้งในส่วนของการบริหารสินค้า
คงคลัง และการบริหารการจัดเก็บ 

4.  สถานที่ส าหรับจัดเก็บของหรือสินค้าต่าง ๆ จ านวนมาก 
5. สิ่งปลูกสร้างที่มีไว้ใช้ในการพักและเก็บรักษาสินค้าในปริมาณที่มาก ๆ 

วัตถุประสงค์ของคลังสินค้า 
1. เพื่อท าหน้าที่รักษาระดับสินค้าคงคลังเพื่อสนับสนุนการผลิต (Manufacturing 

support) 
2. เพื่อท าหน้าที่ผสมสินค้า (Product-mixing) เพื่อท าหน้าที่รวบรวมสินค้าก่อนจัดส่ง 

(Consolidation) 
3.  เพื่อท าหน้าที่แยกหีบห่อ (Break-bulk) หรือท าหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้า 

(Cross dock) เป็นต้น 
 

 

ภาพท่ี 3.14แสดงภาพวัตถุประสงค์ของคลังสินค้า 

ประโยชน์ของคลังสินค้า 
1.  เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเร่ืองการขนส่ง 
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2.  เพื่อให้เกิดการประหยัดในระบบการผลิต 
3.  เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเร่ืองการสั่งซื้อในปริมาณมาก 
การแบ่งประเภทของคลังสินค้าตามลักษณะงาน 
คลังสินค้าส าหรับเก็บรักษาสินค้า  คลังสินค้าชนิดนี้มีหน้าที่หลักในการเก็บรักษา

สินค้าซึ่งอาจจะอยู่ในรูป วัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูป เพื่อท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการของฝ่าย
ผลิต หรือร้านค้าตามล าดับ 

ดังนั้นการจัดการสินค้าประเภทน้ีจะเน้นที่การรักษาสภาพสินค้า และการป้องกันการ
สูญหายของสินค้าเป็นส าคัญ 

หน้าที่ของคลังสินค้า (WAREHOUSE) หมายถึง หน้าที่ในการรับสินค้า (Receiving) 
โดยการตรวจสอบจ านวน คุณลักษณะในการที่จะแยกแยะ จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ โดยการจัดการที่มี
ระบบการตรวจสอบและตรวจนับความถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ ,จ านวน ,สภาพ และคุณภาพ 
คลังสินค้าทุกประเภทจะท าหน้าที่ในฐานะผู้ทรงสิทธิในความเป็นเจ้าของสินค้าชั่วคราว ซึ่งหมายถึง 
ความรับผิดชอบที่จะมีต่อตัวสินค้า 

หน้าที่ของคลังสินค้า ในการควบคุมและรับผิดชอบต่อสินค้าที่จัดเก็บอยู่ในคลัง ซึ่ง
ต้องอาศัยการบริหารจัดการ ทั้งการใช้เทคนิค เทคโนโลยีในการเก็บเพื่อความคุมคุณภาพของสินค้า 
รวมถึงการจัดเตรียม , เคร่ืองมือและเคร่ืองทุ่นแรงประเภทต่างๆ เช่น รถยก , ชั้นหรือหิ้งส าหรับวาง
สินค้า , การควบคุมบรรยากาศ อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อม”ในคลังให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละ
ประเภทรวมถึงอาศัยระบบและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Automated 
Robot System (ระบบหุ่นยนต์) ,ระบบ Bar Code หรือ RFID รวมถึงระบบการสื่อสารอิเล็กโทรนิกส์ 

หน้าที่ของคลังสินค้าในการส่งมอบจ่ายแจกสินค้า เป็นการส่งมอบสินค้าให้กับฝ่าย
ผลิตหรือลูกค้า หรือผู้ที่มาเบิกหรือตามค าสั่งของผู้ฝากสินค้าซึ่งจะต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้รับ ทั้งจ านวน , สภาพ , สถานที่และเวลา (The right thing at the right place in the right 
time) ซึ่งจะต้องมีกระบวนการคัดเลือกสินค้าและระบบการจัดส่งให้กับลูกค้า ด้วยหน้าที่นี้ท าให้
คลังสินค้า 

สามารถแยกออกตามลักษณะของภารกิจ  
1.  คลังสินค้าเพื่อการจัดเก็บ (Storage Warehouse)  
2. คลังสินค้าส าหรับจ าหน่าย  ศูนย์ขนส่งสินค้า  
3. คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded)  ศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า 
4. ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ฯลฯ 

https://www.logisticafe.com/tag/%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2/
https://www.logisticafe.com/tag/warehouse/
https://www.logisticafe.com/tag/receiving/
https://www.logisticafe.com/tag/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2/
https://www.logisticafe.com/tag/%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80/
https://www.logisticafe.com/tag/storage-warehouse/
https://www.logisticafe.com/tag/%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2/
https://www.logisticafe.com/tag/bonded/
https://www.logisticafe.com/tag/%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2/
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หน้าที่ของคลังสินค้า ความรับผิดชอบทางกฎหมายในการชดใช้ความเสียหาย ที่
เรียกว่า “Liability” อันเกิดจากการกระท าใดๆซึ่งท าให้ผู้ฝากสินค้าหรือเจ้าของสินค้าเสียหาย ทั้งจาก
การเสียหายโดยตรงจากการเก็บรักษา , การสูญหาย , การเสื่อมสภาพ หรือเสื่อมราคา ซึ่งเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อของผู้รับฝากสินค้าซึ่งความรับผิดชอบนี้ครอบคลุมถึงผู้รับผิดชอบดูแลคลังสินค้าใน
ฐานะนายคลังฯ และผู้ให้บริการภายนอก (Outsources Service) 

ประเภทของคลังสินค้า 

 

ภาพท่ี3.15แสดงภาพประเภทของคลังสินค้า 

คลังสินค้า โดยทั่วไปจะท าหน้าที่จัดเก็บวัตถุดิบ หรือ สินค้าส าเร็จรูป เป็นหลัก หรือ

บางคร้ังอาจใช้เก็บงานระหว่างการผลิต ชิ้นส่วนหรือสินค้ากึ่งส าเร็จรูปบ้าง ซึ่งในการจัดเก็บสินค้า

หรือวัตถุดิบจ าพวกนี้ จ าเป็นต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด และไม่เกิดความเสียหายต่อสินค้าหรือวัตถุดิบที่เก็บอยู่ภายในคลังสินค้า 

ประเภทของคลังสินค้า สามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ 
1. ประเภทของคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะธุรกิจ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดดังนี ้

1.1 คลังสาธารณะ (Public warehouse)คลังสาธารณะคือ คลังที่เจ้าของธุรกิจ
เปิดขึ้นเพื่อรับเก็บสินค้าเป็นหลัก เป็นโกดังสินค้าแล้วเก็บค่าเช่าในการจัดเก็บสินค้า เช่น พวกคลัง
ห้องเย็นต่างๆ ที่รับจัดเก็บปลาแช่แข็งที่มาจากเมืองนอก โดยที่โรงงานแปรรูปไม่ต้องการลงทุนสร้าง
คลังห้องเย็นเป็นของตัวเอง ก็จะจัดจ้างให้คลังห้องเย็นช่วยจัดเก็บให้ โดยคิดค่าจัดเก็บ เป็นต้น 

ข้อดีของคลังสาธารณะ 
-  มีการใช้ประโยชน์ของเงินทุนมากขึ้น เนื่องจากคลังที่สร้างได้ให้บริการแก่ลูกค้า

หลายคน 
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-  มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ดีกว่า เพราะมีการให้บริการแก่ลูกค้าหลายคน 
-  เป็นการลดความเสี่ยงจากการว่างของคลังสินค้า 
-  มีการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economies of scale) มากกว่า 
-  มีความยืดหยุ่นสูง 
-  มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเร่ืองการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายมากกว่า 
 
ข้อเสียของคลังสาธารณะ 
-  อาจมีปัญหาเร่ืองการสื่อสารข้อมูล เพราะระบบการสื่อสารอาจมีความแตกต่างกัน

มาก 
-  อาจไม่มีการบริการพิเศษบางประเภท  ซึ่งเป็นความต้องการเฉพาะด้านของตัว

สินค้า 
-  พื้นที่อาจไม่เพียงพอในบางช่วงของความต้องการ 
1.2 คลังส่วนตัว (Private warehouse)คลังส่วนตัวคือคลังโดยทั่วไปของบริษัทซึ่ง

บริษัทหลายๆแห่ง ได้สร้างคลังในพื้นที่ของตัวเอง เช่น คลังวัตถุดิบ คลังสินค้าส าเร็จรูป เป็นต้น และ
ใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูปของบริษัทเท่านั้น 

ข้อดีของคลังส่วนตัว 
-  มีการควบคุมที่ท าได้ง่าย 
-  มีความยืดหยุ่นสูง 
-  มีต้นทุนต่ ากว่าในระยะยาว 
-  มีการใช้แรงงานที่มีประสิทธิภาพสูง 
ข้อเสียของคลังส่วนตัว 
-  ขาดความยืดหยุ่น 
-  ข้อจ ากัดทางด้านการเงิน 
- ผลตอบแทนต่อการลงทุนต่ า 

 
ระบบการจัดการคลังสินค้าWarehouse Management System WMS 
WMS คือระบบที่ใช้บริหารจัดการคลังสินค้า โดยจะมีกระบวนการจัดการ

ตั้งแต่สินค้าเข้าคลังจนออกจากคลัง ซึ่งกระบวนการหลักคือ การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า 
และการเบิกสินค้า  
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ภาพท่ี 3.16 แสดงภาพการระบบการจัดการคลังสินค้า  
 
การรับสินค้า เป็นกระบวนการแรกที่เกิดขึ้นในคลัง ซึ่งเมื่อสินค้าถูกน าน าส่งมาที่

คลัง เจ้าหน้าที่คลังจะท าการบันทึกรายละเอียดของสินค้าซึงสามารถท าได้โดย Manualคือการคีย์
ข้อมูลเข้าระบบ หรือ จะใช้การ Interface ข้อมูลเพื่อใช้เป็นค่าตั้งต้นก็ได้ ซึ่งการInterfaceนี้ จะ
ประหยัดเวลา ในการคีย์ข้อมูลเข้า ซึ่งค่าตั้งต้นนี้อาจจะมีการน าข้อมูลมาจาก PO จากโปรแกรมบัญชี 
หรือ ข้อมูลอ่ืนๆเช่น ASN Advance Ship Notice หรือจะน าเข้ามาจาก EDI ก็ได้การจัดเก็บสินค้า เป็น
กระบวนการต่อเน่ืองจากการรับ ทางเจ้าหน้าที่คลังสินค้าสามารถใช้ WMS เพื่อค้นหาต าแหน่งจัดเก็บ
ที่เหมาะสม ซึ่งระบบจะช่วยคิดให้ว่า ตรงไหนมีที่ว่าง และตรงไหนที่ควรจะเก็บสินค้า ซึ่ง WMS จะ
ช่วยให้การให้เก็บสินค้าถูกต้อง และสามารถค านวณพื้นที่ในคลังได้การเบิกสินค้า เป็นกระบวนการ
น าสินค้าออก โดยระบบ WMS จะมีเงื่อนไขที่ช่วยค้นหาสินค้าได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น เช่น
สินค้าบางประเภท ต้องการ Lot ที่ถูกต้องระบบบริหารคลังสินค้า (WMS) ช่วยแก้ปัญหาการหาได้
อย่างไร 

1. กระบวนการรับสินค้า (Receiving) :ระบบWMS สามารถReserve พื้นที่ หรือจอง
พื้นที่ให้ล่วงหน้าเพื่อช่วยในการวางแผนการใช้พื้นที่ในคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะคลังสินค้า
บางที่ไม่มีระบบที่ดี เมื่อรับสินค้าเข้าคลังก็เอาไปตามใจชอบ สุดท้ายก็จ าไม่ได้ว่าน าไปเก็บไว้ที่ไหน 

2. กระบวนการจัดเก็บ (Put Away) :ระบบWMS สามารถ แนะน าต าแหน่งที่
เหมาะสมในการจัดเก็บ และมีการยืนยันต าแหน่งการจัดเก็บที่ถูกต้องManual : โดยผู้ตรวจเซ็นอนุมัติ 
หลังจากตรวจสอบว่าจัดเก็บในต าแหน่งนั้นจริงBarcode Scanner : โดยการยิง Barcode Scanner ใน
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ต าแหน่งที่จัดเก็บจริง ซึ่งตรงนี้จะช่วยในการ Confirm ต าแหน่งจัดเก็บอย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยลดปัญหา
การหาของไม่เจอได้ 

3. กระบวนการเบิก (Picking) :ระบบ WMS จะมีระบบ Search เพื่อช่วยในการค้นหา
ได้อย่างง่ายดายแค่กรอกเงื่อนไข ระบบก็สามารถค้นหาสินค้าให้เองไม่ว่าจะเป็นการเบิกแบบ FIFO, 
LIFO ,FEFO หรือสามารถ ก าหนดเองได้คลังสินค้าจ าเป็นต้องใช้ WMS หรือไม่“คลังสินค้าทุกคลังไม่
จ าเป็นต้องใช้ WMS” แต่ สิ่งที่แน่นอนคือว่า หากคลังสินค้าใดน า WMS ไปใช้จะต้องได้รับประโยชน์
จากการใช้ซอฟแวร์อย่างแน่นอนเช่น การลดจ านวนของสินค้าคงคลัง การลดปริมาณการใช้คนงาน 
การเพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่การจัดเก็บอย่างเต็มที เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า และ
สุดท้ายคือการเพิ่มความถูกต้องให้กับระบบสินค้าคงคลัง 

ประโยชน์ท่ีได้รับจาก WMS 
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและลดความผิดพลาด  
2. มีความถูกต้องแม่นย าในการจัดการกับระบบคลังสินค้า  
3. สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด  
4. ลดปัญหาสินค้าค้างสต็อก  
5. ควบคุมกระบวนการท างานต่างๆ  
6. การปฏิบัติงานประจ าวัน (Daily Operation) 
7. การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล (Inventory Control and Analysis) 
8. งานบัญชีและการเงิน (ส าหรับ 3pl) 
การจ าแนกประเภทคลังสินค้า   
กลุ่มคลังสินค้าสาธารณะ(Public Warehouse)  มี 3 ประเภท คือ 
1. คลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชนกิจการที่ด าเนินงานคือรับฝากสินค้าโดยผู้

ประกอบกิจการคลังสินค้า และได้รับเงินค่าตอบแทนหรือประโยชน์อ่ืนใดให้ผู้ฝากกู ผู้ยืมเงิน โดยเอา
สินค้าฝากจ านวนไว้เป็นประกันแก่ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า  โดยผู้ประกอบกิจการ ฯ ได้รับ
ดอกเบี้ย หรือประโยชน์อ่ืนใดเป็นการตอบแทนให้บริการด้านความเย็นในการเก็บรักษาสินค้า  รับอบ
พืชลดความชื่น และกรรมวิธีอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ฝาก กระท าการใด ๆ ตามพิธีการศุลกากร การ
น าเข้า ส่งออก ขนส่งสินค้า 

2. คลังสินค้าสาธารณะของรัฐบาลจะตั้งขึ้นในรูปของรัฐวิสาหกิจหรือรัฐพาณิชย์รูป
อ่ืนๆ จุดมุ่งหมายเพื่อสนองโยบายขอรัฐบาลในด้านต่าง ๆ เป็นส าคัญ เช่น องค์การคลังสินค้าองค์การ
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อุตสาหกรรมห้องเย็น องค์การเหล่านี้นอกจากจะมีกิจการคลัง ฯ เป็นกิจกรรมหลักแล้ว ยังประกอบ
กิจการเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าควบคู่ไปด้วย 

3. คลังสินค้าสาธารณะของสหกรณ์จะประกอบกิจการคลังสินค้า ในลักษณะ
คลังสินค้าสาธารณะ โดยรับท าการเก็บรักษาสินค้าของสมาชิกและเป็นสินค้าเฉพาะอย่างอันเป็น
ผลผลิตของสมาชิกของสหกรณ์นั้นๆ 

ตามหลักสากล คลังสินค้าสาธารณะ สามารถจ าแนกลักษณะการใช้งานออกเป็น  6 
รูปแบบ คือ 

1.คลังสินค้าทั่วไป (General merchandisewarehouse) ออกแบบส าหรับเก็บรักษา
สินค้าชนิดใดก็ได้ของผู้ผลิต ผู้ขายส่งและผู้ขายปลีก คลังฯแบนจะเป็นแบบธรรมดาที่สุดส าหรับเก็บ
รักษาสินค้าไม่ต้องใช้วิธีการเก็บรักษาพิเศษ 

2. คลังสินค้าห้องแอร์(Refrigerated or cold-storagewarehouse) คือคลังที่มีอุปกรณ์
ท าความเย็น สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้ จะใช้เก็บของที่เสียง่าย เช่น ผักเนื้อ 
ฯลฯ 

3. คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded warehouse) คือ คลัง ฯ ที่ตั้งขึ้นส าหรับเก็บรักษา
สินค้าบางชนิด ซึ่งต้องรอการด าเนินการตามตั้งขึ้นเก็บรักษาสินค้าบางชนิด ซึ้งต้องรอการด าเนินการ
ตามระเบียบกรมศุลกากร 

4.คลังสินค้าเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (Household-goods and furniture 
warehouses) คือ คลัง ฯ ที่ท าหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินส่วนบุคคลมากกว่าเก็บรักษาสินค้า และมักจะ
เป็นการเก็บรักษาชั่วคราวอัน กลุ่มคลังสินค้าส่วนบุคคล  

จุดประสงค์เก็บรักษาสินค้าเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกิจการเป็นธุรกิจหลักที่
เป็นเจ้าของคลัง ฯ นั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

1. คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการผลิตสินค้า การจัดการคลังสินค้าประเภทนี้ไม่
เกี่ยวกับการก าหนดปริมาณสะสมในการ เก็บรักษา แต่มีการวางแผนในการใช้เนื้อที่ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณสินค้า ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามอิทธิพลของการผลิตและอัตราการ
จ าหน่าย 

2. คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการจ าหน่ายสินค้า จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ฝ่าย
ควบคุสินค้า จะท าหน้าที่ก าหนด ความต้องการจัดหาสินค้าและก าหนด ชนิด ปริมาณ ที่จะสะสม
สินค้าชนิดใดซึ่งใช้หลัก“ปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัด(Economic Order Quantity : EOQ)โดยมี
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หลักอยู่ว่า สั่งซื้อมาสะสมเฉพาะรายการที่จ าเป็นในปริมาณจ ากัดแต่ต้องไม่ขาดแคลนด้วยอัตรา
ความถี่ของการสั่งซื้อที่เหมาะสม 

3. คลังสินค้าส่วนบุคคลของกิจการขนส่งสินค้า   เป็นการลงทุนของเอกชน องค์การ
รัฐบาล หรือสหกรณ์ที่ประกอบกิจการรับบริการการขนส่งสินค้า หรือกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
สินค้าเป็นธุรกิจหลักเพื่อการค้า โดยกิจการเหล่านี้เป็นเจ้าของคลัง ฯแต่สินค้าที่เก็บรักษาในคลัง ฯ 
เป็นทรัพย์สินของผู้อื่น สินค้าที่เก็บไว้ จะเป็นสินค้าที่พักรอการบรรทุกขนส่งต่อไป 

ประเภทของคลังสินค้าตามลักษณะงาน หรือ แบ่งตามลักษณะสินค้าที่เก็บรักษา
คลังสินค้าชนิดนี้มีหน้าที่หลักในการเก็บรักษาสินค้าซึ่งอาจจะอยู่ในรูปวัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูป 
เพื่อท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการของฝ่ายผลิต หรือร้านค้าตามล าดับ ดังนั้นการจัดการสินค้า
ประเภทนี้จะเน้นที่การรักษาสภาพสินค้า และการป้องกันการสูญหายของสินค้าเป็นส าคัญ 

ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center, DC)ศูนย์กระจายสินค้า คือ คลังสินค้าที่ท า
หน้าที่ทั้งในฐานะเป็นคลังสินค้า (Warehouse) และเป็นหน่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต (Manufacturer) 
กับผู้ขายปลีก (Retailers) จะเป็นผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ในด้านการ
จัดเก็บสินค้าและการจัดการขนส่งสินค้าส าเร็จรูปให้กับลูกค้าได้ อย่างทันเวลาและถูกต้องตรงตาม
ความต้องการ 

DC ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการภายนอก(Outsource) หรือ Third Party Logistics 
Service Providers (3PL) จะท าหน้าที่รับสินค้าจากผู้ผลิตแต่ละรายมาเก็บในคลังสินค้าของตน โดย
ด าเนินการบริหารจัดการในการควบคุมปริมาณด้านเทคโนโลยีในการกระจายและจัด ส่งสินค้าแทน
เจ้าของสินค้าหรือผู้ผลิตสินค้าโดรับผิดชอบงานขนส่งจนสินค้าไป สู่ผู้รับ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนี้ คือ 
การลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งของผู้ผลิตไปสู่ผู้ขายปลีกหรือลูกค้าแต่ละราย ผู้ผลิตสามารถขนส่งมาที่ 
DC เพียงแห่งเดียว 

โดย DC จะท าการกระจายสินค้าสู่ผู้ขายปลีกตามความถี่ที่ผู้ขายปลีกต้องการท าให้ไม่
จ า เป็นต้องมีที่เก็บสินค้าคงคลังจ านวนมากที่ผู้ขายปลีกอีกต่อไป ค่าใช้จ่ายส่วนวัสดุคงคลังของร้าน
ขายปลีกก็ลดลง ท าให้ต้นทุนรวมส่งผลให้มีความได้เปรียบในด้านการแข่งขันทั้งด้านราคาและความ 
รวดเร็วในการบริการ ในปัจจุบันร้านขายปลีกหลายแห่งจึงสามารถรับประกันราคาต่ าสุดแก่ผู้บริโภค
ได้ 
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ภาพท่ี 3.17แสดงภาพศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center, DC) 

ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Cross Dock)ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า
หมายถึงคลังสินค้าใช้ส าหรับในการรับสินค้าและส่ง สินค้าในเวลาเดียวกัน หรือเป็นคลังสินค้าซึ่งมี
การออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการขนถ่ายจากพาหนะหนึ่งไปสู่อีกพาหนะหนึ่งโดย Cross Dock 
ส่วนใหญ่แล้วเหมาะจะเป็นสถานที่ ซึ่งมีลักษณะเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ซึ่งจะท าหน้าที่
ในการบรรจุและคัดแยกสินค้า โดย Cross Dock จะท าหน้าที่เป็นสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่าง
รูปแบบการขนส่ง ซึ่งอาจเป็นจากซับพายเออร์หลายราย แล้วน ามาคัดแยกรวมรวม บรรทุก เพื่อจัดส่ง
ให้ลูกค้าแต่ละราย ซึ่งจะจัดส่งต่อให้ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านผู้ขายปลีก หรือร้านสะดวกซื้อ ซึ่ง
จะมี ความต้องการสินค้าย่อยที่หลากหลาย 

 

ภาพท่ี 3.18แสดงภาพศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Cross Dock) 
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ท่าเรือ-สนามบินซึ่งแสดงให้เห็นว่า Cross Dock จะมีบทบาทและเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การสนับสนุนรูปแบบการขนส่ง ที่เรียกว่า Multimodal Transport (ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรศิ
ริดิสสร.  (2545).  การจัดเก็บสินค้า(พิมพ์คร้ังที่6).  กรุงเทพฯ:  เท็กซ์ แอนด์เจอร์นัล  พับลิคชั่น) 

ประเภทของคลังสินค้าแบ่งตามลักษณะสินค้า 
1. คลังสินค้าทั่วไปคลังสินค้าทั่วไปท าหน้าที่เก็บสินค้าหลากหลายที่ไม่ต้องการการ

รักษาดูแลเป็นพิเศษ อาทิเช่น สินค้าอุปโภคและเครื่องใช้สอยทั่วไป เป็นต้น 
2. คลังสินค้าของสดคลังสินค้าชนิดนี้ท าหน้าที่เก็บสินค้าที่เป็นของสด อาทิเช่น 

อาหาร ผัก ผลไม้ และ เคร่ืองดื่ม เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านี้ต้องการการรักษาดูแลเป็นพิเศษด้วยการ
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อรักษาความสดใหม่ของสินค้า 

3. คลังสินค้าอันตรายคลังสินค้าชนิดนี้ท าหน้าที่เก็บสินค้าที่เป็นอันตราย อาทิเช่น 
สารพิษ สารเคมี เชื้อเพลิง และ วัตถุระเบิด เป็นต้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดของคลังสินค้าอันตรายคือการ
จัดการแยกประเภทของวัตถุอันตรายและการจัดเก็บให้เหมาะสมตามหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์
ของวัตถุนั้นๆ คลังสินค้าชนิดนี้จะต้องมีผู้ควบคุมดูแลระบบบ าบัดมลพิษ ซึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาต
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคผนวก ข. แสดงถึงบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย 
ภาคผนวก ค แสดงถึงขั้นตอนการสอบขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลระบบบ าบัดมลพิษ ภาคผนวก ง 
แสดงถึงพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ.  2535 นอกจากนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากสมาคมผู้
ประกอบวัตถุอันตราย (Hazardous Substances Logistics Association: HASLA) ที่ www.hasla.or.th 

4. คลังสินค้าพิเศษ (ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น)คลังสินค้าพิเศษมักจะเป็นคลังสินค้าที่
มีขนาดเล็ก เพื่อใช้เก็บสินค้าที่มูลค่าสูง ซึ่งต้องได้รับการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เหมาะสม 
เพื่อคงคุณสมบัติของสินค้าไว้ให้มีอายุยืนยาว ตัวอย่างสินค้าได้แก่ ยา และเคร่ืองเวชภัณฑ์ต่างๆ 
รวมถึงสารเคมีบางชนิดด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับการดูแลและการจัดการคลังสินค้าซึ่งก าหนด
โดยราชการสามารถหาเพิ่มเติมได้จากเอกสารดังต่อไปนี้ 

1. คู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการคลังสินค้า 2541 
2. ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการกิจการคลังสินค้า (2537) 

การดูแลรักษาสินค้าคงคลัง 
การดูแลรักษาสินค้าคงคลัง หมายถึง กระบวนการวางแผนควบคุมตลอดจนการ

ตรวจสอบมิให้สินค้าที่จัดเก็บไว้ในคลังเกิดการแตกหัก ช ารุด เสียหายหรือสูญหาย และอยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานได้ทันที 

http://www.hasla.or.th/
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การผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพนั้นนอกจากจะต้องมีระบบการผลิตที่ดีแล้วต้องอาศัย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เคร่ืองจักรจากต่างประเทศที่ได้รับความนิยม และมีการรับรองจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคหากวัตถุดิบที่
น ามาจากคลังสินค้านั้นมีคุณภาพและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีจะช่วยให้ผลผลิตที่ออกมามี
คุณภาพเช่นกัน ดังนั้นการที่จะให้วัตถุดิบที่อยู่ในคลังสินค้ามีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา พนักงานใน
คลังสินค้าต้องคอยตรวจตรา ดูแลรักษาวัตถุดิบในคลังสินค้าไม่ให้แตกสูญหาย เพราะถ้าพนักงานดูแล
วัตถุดิบไม่ดีเมื่อนพเข้าสู่กระบวนการผลิตจะท าให้ผลผลิตที่ได้เป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ เมื่อน าสินค้า
ดังกล่าวออกสู่ตลาดจะท าให้ยอดขายตกต่ า และสร้างความไม่พอใจให้กับลุกค้า ส่งผลกระทบให้ผล
การด าเนินงานโดยรวมอยู่ในสภาพที่ไม่ดี 

ความส าคัญของการดูแลรักษาสินค้าคงคลัง 
การดูแลรักษาสินค้าคงคลัง ผู้ที่รับผิดชอบ คือ แผนกคลังสินค้า มีหน้าที่ควบคุมมิให้

สินค้าหรือวัตถุดิบสูญหาย อ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ที่ต้องการใช้ และดูแลเก็บรักษา
สินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

ผู้ดูแลรักษาสินค้าคงคลังเป็นผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อในใบรับสินค้า จนกระทั่ง
สินค้านั้นได้มีการเบิกออกไป ตามวิธีการที่อยู่ในคู่มือหรือระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานสินค้า
รายการใดเมื่อรับเข้ามาในคลังแล้ว จะต้องน าเข้าเก็บไว้ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งสะดวกในการเบิกจ่าย การ
จัดสถานที่ภายในคลังสินค้าจะต้องพิจารณาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สินค้าประเภทเดียวกันควรเก็บ
ไว้ ณ ที่ใกล้เคียงกัน ควรจัดท าชั้นภายในคลังสินค้าส าหรับเก็บสินค้าที่มีราคาสูง ภาชนะที่เก็บสินค้า
ประเภทต่างๆ จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพของสิ่งของนั้นๆ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือ
ถูกท าลายโดยสัตว์หรือธรรมชาติ ไม่ควรอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในคลังสินค้าเป็นอันขาด 
ผู้บริหารควรจัดท าบัตรประจ าสินค้าหรือบัตรสินค้าขึ้นใช้ส าหรับสินค้าแต่ละรายการเพื่อควบคุม
สินค้าคงคลัง โดยให้มีการบันทึกจ านวนสินค้าที่รับเข้าและวันที่รับเข้า ตอนจ่ายจะต้องบันทึกจ านวน
ที่จ่ายและวันที่จ่ายด้วย สรุปยอดคงเหลือตลอดเวลา หากสินค้ารายการใดมีจ านวนน้อยถึงจุดสั่งซื้อ
จะต้องออกใบขอซื้อ แจ้งไปยังแผนกจัดซื้อต่อไป 

จุดมุ่งหมายของการดูแลรักษาสินค้าคงคลัง 
1. เพื่อเป็นหลักประกันว่าสินค้าที่ถูกเก็บรักษาไว้นั้น จะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

ได้ทันที เมื่อมีเอกสารค าขอเบิกหรือค าสั่งซื้อจากลูกค้า 
2. เพื่อสามารถค้นหาสาเหตุต่างๆ ที่มีผลท าให้สินค้าเกิดการช ารุด แตกหัก เสียหาย 

และเสื่อมคุณภาพ 
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3. เพื่อป้องกันสินค้าที่เก็บรักษาให้พ้นภัยที่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น การ
ลักขโมย ไฟไหม้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ น้ าท่วม และสิ่งเปรอะเปื้อนต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้
สินค้าอยู่ในสภาพเหมือนเดิมก่อนน าไปใช้ตามปกติ 

4. เพื่อให้ระบบการเก็บรักษาสินค้ามีความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการซ่อมแซมสินค้า ตลอดจนท าให้ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก มีความเชื่อมั่นในตัวสินค้ามาก
ขึ้น 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสินค้าคงคลัง 
การดูแลรักษาสินค้าคงคลังมีปัจจัยที่เป็นตัวสนับสนุนให้กระบวนการดูแลรักษา

สินค้าเป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังต่อไปนี้ 
1.กระบะ เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้ส าหรับใส่วัตถุดิบหรือสินค้าให้เป็นสัดส่วน ซึ่งอาจแบ่ง

ตามลักษณะ ขนาดหรือรูปร่างของการจัดเก็บ ทั้งนี้เพื่อให้เวลาค้นหาสินค้ามีความ 
2.ไม้รอง เป็นสิ่งที่มีไว้ส าหรับรองสินค้า ไม่ให้กระทบกับพื้น เพื่อป้องกันปัญหา 

เช่น น้ าท่วม ปลวก เป็นต้น 
3.กรอบไม้ เปรียบเสมือนร้ัวบ้าน กล่าวคือ ใช้แผ่นไม้ในการล้อมรอบสินค้าเพื่อเป็น

การแบ่งอาณาเขตว่าสินค้าชนิดใดอยู่ตรงไหน และเพื่อเป็นการก าหนดหน้าที่ว่าใครเป็นผู้ควบคุมดูแล
สินค้าชนิดน้ัน 

4.แผ่นไม้กันกลิ้ง เป็นอุปกรณ์ที่ท าขึ้นส าหรับสินค้าที่มีลักษณะกลม สามารถกลิ้งไป
มาได้แล้วน าแผ่นไม้ดังกล่าวไปคั่นไว้เพื่อไม่ให้สินค้านั้นกลิ้งไปกระทบสินค้าชนิดอ่ืน 

5.ชั้นวางของ หรือตู้เก็บของ เป็นอุปกรณีที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้สินค้าถูกจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ เมื่อเกิดความต้องการใช้สามารถค้นหาได้ง่าย บางคร้ังอาจมีกุญแจล็อตเพื่อควบคุมสินค้าที่
มูลค่าต้นทุนสูง หรือต้องการดูแลเป็นพิเศษ 

วิธีการดูแลรักษาสินค้าคงคลัง 
วิธีการดูแลรักษาสินค้าในคลังสินค้าสามารถท าได้ 3 วิธี ดังนี้ 
1.การส ารวจ ( Survey ) คือ การตรวจนับจ านวนของสินค้าที่เก็บรักษาไว้ว่ามีจ านวน

เท่าใด แล้วน ามาเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือที่ปรากฏอยู่ในบัญชีคุมยอดสินค้า ถ้าเกิดความแตกต่างจะ
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องพร้อมกับวิเคราะห์หาสาเหตุต่างๆ เพื่อหาทางไม่ให้เกิดขึ้นอีก ซึ่งการ
ส ารวจสามารถท าได้หลายวิธี ดังนี้ 

1.1การส ารวจแบบเบ็ดเสร็จ คือ การตรวจนับจ านวนสินค้าทุกรายการที่มีอยู่
ในคลังสินค้า และมีการก าหนดช่วงวันเวลาที่แน่นอน ตลอดจนในขณะที่ส ารวจนั้นจะปิดคลังสินค้า 
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เพื่อไม่ให้มีการเบิกจ่ายสินค้า ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ ซึ่งวิธีการตรวจนับดังกล่าว อาจถือเป็นวิธีการ
ตรวจนับประจ าปีได ้

1.2 การส ารวจแบบหมุนเวียน คือ การตรวจนับจ านวนสินค้าทุกรายการแต่
จะตรวจนับไปเร่ือยๆ อย่างต่อเน่ืองตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เช่น วันที่ 1 จะตรวจนับสินค้า 
A วันที่ 2 ตรวจนับสินค้า B เป็นต้น การตรวจนับตามวิธีนี้จะไม่มีการปิดคลังสินค้า แต่ให้ด าเนินการ
รับจ่ายสินค้าได้ตามปกติ 

1.3 การส ารวจแบบพิเศษ คือ การตรวจนับจ านวนสินค้าที่ก าหนดรายการ 
หรือประเภทไว้เฉพาะเจาะจง หรือมีเหตุผลพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สินค้า A เป็นสินค้าที่มีต้นทุน
สูง จะมีการตรวจนับสินค้า A เป็นต้น ซึ่งช่วงเวลาจะไม่มีการก าหนดไว้ตายตัว 

การส ารวจที่กล่าวมาข้างต้นนี้ อาจใช้เจ้าหน้าที่ชุดเดียวหรือ 2 ชุด ถ้าใช้เจ้าหน้าที่ 2 
ชุด จะท าให้ตรวจสอบงานซึ่งกันและกันได้ และการส ารวจสามารถท าได้รวดเร็วกว่า ซึ่งจ านวนคร้ัง
ของการส ารวจจะขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหาร แต่โดยทั่วไปจะท าการส ารวจปีละคร้ัง แต่ถ้าเป็น
สินค้าที่มีมูลค่าสูงจะท าการส ารวจบ่อยคร้ังขึ้น 

2.การตรวจสอบ( Checking ) คือ การตรวจดูสภาพของสินค้า เพื่อเป็นหลักประกันว่า
สินค้าที่เก็บอยู่ในคลังสินค้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งการก าหนดเวลาการตรวจสอบสภาพ
ของสินค้านั้นจะแตกต่างกันออกไป เนื่องจากสินค้าแต่ละชนิดมีคุณสมบัติและลักษณะพิเศษแตกต่าง
กัน ดังสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 วิธี ดังนี้ 

1. การตรวจสอบโดยใช้สายตา คือ การตรวจสอบสภาพแบบกว้างๆ จากภายนอก ซึ่ง
อาจจะพบหรือไม่พบการช ารุดของสินค้า ซึ่งผลที่ได้มักจะไม่แน่นอน แต่เป็นวิธีที่นิยมปฏิบัติเพราะ
ง่าย สะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย 

2.การตรวจสอบโดยประมาณ คือ การตรวจสอบสภาพโดยอาศัยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
ของสินค้าแทนการตรวจสอบทั้งหมด ซึ่งมักจะก าหนดเป็นสัดส่วน เช่น สินค้า ประเภทเสื้อเชิ้ต อาจ
ตรวจสอบเพียงร้อยละ 20 ของจ านวนเสื้อเชิ้ตทั้งหมด เป็นต้น 

3. การตรวจสอบทุกรายการ คือ การตรวจสอบสภาพของสินค้าทุกรายการอย่าง
ละเอียด ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่ผลที่ได้รับมีความแน่นอนสูง เช่นกัน 

 
การควบคุม  
การควบคุม ( Controlling ) คือ วิธีการป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับ

สินค้าในคลังสินค้า เช่น 



76 

1.การควบคุมแมลงหรือสัตว์ประเภทหนู นก ปลวก มอด และอ่ืนๆ ไม่ให้มาท าลาย
สินค้าที่เก็บไว้ในคลัง เป็นต้น ซึ่งวิธีการควบคุมดังกล่าวมักจะอาศัยการตรวจสอบในขณะที่มีการรับ
หรือจ่ายสินค้า ถ้าตรวจพบจะท าการแก้ไขทันที เช่น โรยยา พ่นยา เคลือบยา อบ หรือรมควัน และ
ควบคุมอุณหภูมิให้มีความเหมาะสม ตลอดจนการท าความสะอาดคลังสินค้าอยู่เสมอ เป็นต้น 

2.การป้องกันอัคคีภัยหรือเพลิงที่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อสินค้า ซึ่งอัคคีภัยหรือเพลิง
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

2.1 เพลิงประเภท ก คือ เพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้ กระดาษ 
เสื้อผ้า และขยะมูลฝอย เพลิงชนิดนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถดับได้โดยใช้น้ าหรือสารผสมที่มีน้ าเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญและใช้เคร่ืองดับเพลิงชนิดโซดาแอซิด 

2.2 เพลิงประเภท ข คือ เพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้ของน้ ามันชนิดต่างๆ 
หรืออาจเกิดจากการลุกไหม้ของสี ยางเหนียว หรือวัสดุที่เป็นของเหลวอ่ืนๆ ชนิดที่ไม่ปนกับน้ า การ
ดับเพลิงประเภทนี้ท าได้โดยการป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไปช่วยการลุกไหม้ เพลิงประเภทนี้ใช้น้ าดับ
ไม่ได ้

2.3 เพลิงประเภท ค คือ เป็นเพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อเกิดเพลิงชนิด
นี้ขึ้นสารที่น ามาใช้ดับเพลิงต้องเป็นสารที่ไม่น าไฟฟ้า การดับเพลิงชนิดนี้อาจต้องใช้เคร่ืองดับเพลิงชิด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลวหรือใช้น้ าประกอบกัน 

2.4 เพลิงประเภท ง คือ เพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้จากเชื้อไฟที่เป็นโลหะ 
เช่น แมกนีเซียม ลิเทียม และโซเดียม ฉะนั้นเมื่อต้องการจะดับเพลิงประเภทนี้ต้องใช้เคร่ืองดับเพลิง
ชนิดพิเศษ แต่โดยปกติแล้วเพลิงชนิดนี้มักจะเกิดขึ้นได้ยากและมักไม่มีปัญหาในการดับมากนัก 

ดังนั้นสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย ผู้บริหารควรมีการฝึกอบรมการเรียนรู้ถึง
อัคคีภัยประเภทต่างๆ ตลอดจนวิธีการดับเพลิงที่ถูกต้องให้กับพนักงานในธุรกิจเพื่อระมัดระวังไม่ให้
เกิดอัคคีภัยกับสินค้าในคลังสินค้าได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การดูแลรักษาสินค้าคงคลังมีความส าคัญมาก 
เพราะสามารถช่วยให้วัตถุดิบหรือสินค้าที่เก็บรักษาไว้มีความปลอดภัย ถูกต้องและสามารถน ามาใช้
งานได้ทันทีเมื่อมีความต้องการ 

 
กลยุทธ์ในการดูแลและป้องกันสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ 
หลักการส าคัญในการดูแลและป้องกันสินค้าคงคลังให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน

นั้นมีดังนี ้
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1.การวางแผน ไม่ว่าจะท างานอะไรควรมีการวางแผนทุกคร้ัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ซึ่งเป้าหมายในที่นี้ หมายถึง ความปลอดภัยของทรัพยากรที่อยู่ในคลังสินค้าการวางแผนเร่ิม
จากการผังคลังสินค้าไปจนกระทั่งการวางแผนเฉพาะเพื่อความปลอดภัยและป้องกันภัยต่างๆ พร้อม
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยธุรกิจควรเน้นให้พนักงานทุกระดับทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

2.การก าหนดวินัยและข้อบังคับ ธุรกิจมีความจ าเป็นต้องมีข้อบังคับเพื่อ ให้การ
ท างานมีระเบียบวินัย และด าเนินตามแผนงานได้เร็วขึ้น หลักปฏิบัติดังกล่าวมุ่งเน้นใช้กับพนักงาน
มากกว่าเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในคลังสินค้าซึ่งการออกกฎระเบียบต่างๆ ควรเป็นข้อความสั้น
กะทัดรัด มีความเข้าใจง่าย ใช้บังคับกับทุกคนเสมอกัน และไม่ควรออกกฎบ่อยจนเกินไป 

3.การเลือกคน อุปกรณ์ เคร่ืองมือให้มีความเหมาะสม ธุรกิจควรพิจารณาเลือกหนัก
งานและเคร่ืองมือให้มีความเหมาะสมกับงานในคลังสินค้า  ตลอดจนพนักงานผู้นั้นต้องมี
ประสบการณ์และมีความรู้ในเร่ืองนั้นๆ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ธุรกิจควรค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงานเกี่ยวกับหน้าที่ที่ก าหนดให้ท า 

4.ความสะอาดเรียบร้อย เป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอีกประการหนึ่งในการดูแลรักษา
สินค้าคงคลัง เพราะความสะอาดเรียบร้อยจะช่วยให้การท างานมีความเป็นระเบียบปลอดภัย ตลอดจน
สร้างขวัญและทัศนคติในการท างานที่ดี ทั้งนี้ยังช่วยรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที 

5.การบ ารุงรักษา เป็นกระบวนการตรวจสอบตามระยะเวลาที่ก าหนด ตลอดจนการ
ซ่อมแซมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่มีอายุการใช้งานมาก การเปลี่ยนอะไหล่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ 

6.การบันทึกข้อมูล คือ การจดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ว่าเร่ิม
ใช้เมื่อไร และจะบ ารุงรักษาสภาพของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ณ เวลาใด ตลอดจนการบันทึกรายงาน
เกี่ยวกับประสิทธิภาพที่ได้รับจากเคร่ืองมือและอุปกรณ์ดังกล่าว 

การเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง 
การเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง หมายถึง กระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ถูกเก็บรักษาไว้ใน

คลังสินค้าไปยังอีกต าแหน่งหนึ่งทั้งนี้ต้องอาศัยศิลปะในการสรรหาเคร่ืองมืออุปกรณ์และวัสดุในการ
ขนย้าย ตลอดจนค านึงถึงความเหมาะสมและความเป็นระบบ ในบางคร้ังเราอาจเรียกการเคลื่อนย้ายนี้
ว่า “การขนถ่าย” 

ความส าคัญของการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง 
การเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งในการปฏิบัติงานของ

การบริหารสินค้าคงคลัง เพราะถ้าไม่มีระบบการควบคุมและติดตามที่ดีแล้วย่อมหมายถึงการร่ัวไหล
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ของวัตถุดิบหรือสินค้า นั้นคือ ปริมานของวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีอยู่จริงไม่ตรงกับยอดคงเหลือในบัญชี 
ซึ่งอาจเกิดจากการทุจริตของพนักงาน บางคร้ังอาจเกิดจากวัตถุดิบหรือสินค้าที่รับมาช ารุด โดยไม่มี
การแจ้งให้ทราบ ณ วันที่รับวัตถุดิบหรือสินค้าเข้ามาท าให้ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลต้องสูญเสียเงินชดใช้
และชื่อเสียงในการปฏิบัติงานได้ตลอดจนการเบิกจ่ายนี้จะเป็นตัวสนับสนุนให้กระบวนการผลิตมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีการน าเข้ามาและผ่านกระบวนการผลิตจนกลายเป็น
สินค้าส าเร็จรูปยังต้องอาศัยการเคลื่อนที่ด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าระบบงานดังกล่าวมีความรวดเร็วและ
มีความถูกต้องจะท าให้แผนกผลิต ผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ตลอดจนตรงตามความต้องการ
ของลุกค้าด้วย เช่นกัน 

จุดมุ่งหมายของการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง 
กระบวนการผลิตจะต้องอาศัยการเคลื่อนย้ายด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นถ้ากระบวนการ

เบิกจ่ายมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะท าให้กระบวนการผลิตมีความรวดเร็วและถูกต้องด้วย 
เช่นกัน ดังจะเห็นได้ว่ากระบวนการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังเป็นเพียงปัจจัยสนับสนุนให้ระบบการ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่จุดมุ่งหมายหลักของการเบิกจ่ายยังมุ่งสนับสนุนในเร่ืองอ่ืนด้วย 
ดังนี ้

1.การลดต้นทุน คือ การลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่าย
สินค้า และลดต้นทุนการผลิตของสินค้า เน่ืองจากกระบวนการเบิกจ่ายจะส่งเสริมให้ระบบการผลิตใช้
เวลาน้อยที่สุด ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาลดต้นทุนสามารถพิจารณาการใช้กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ใน
การลดต้นทุน 

1.1 การลดระบบขนถ่ายที่ใช้แรงงานคน มาเป็นการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ตลอดจนให้แรงงานคนมาควบคุมการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์แทน 

1.2 การลดแรงงานสนับสนุนที่ใช้ในการขนถ่ายออกบางส่วน เช่น พนักงาน
ตรวจรับ-ส่งของ พนักงานควบคุมการผลิต พนักงานตรวจสอบด้านคุณภาพ พนักงานซ่อมบ ารุง  

1.3การควบคุมระบบการขนถ่ายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณความ
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้น 

1.4 ลดปริมาณสินค้าในคลังสินค้าให้เหลือน้อยที่สุด โดยพยามหาวิธีท าให้
วัตถุดิบไหลไปในกระบวนการผลิตอย่างรวดเร็ว 

1.5 การลดอุปกรณ์สนับสนุนบางอย่าง เช่น ภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ป้องกัน  
ถาด ชั้น เป็นต้น เพราะการที่ใส่สินค้าไว้ในภาชนะหลายๆ ที่ ท าให้ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบมาก
ขึ้น 
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2.การเพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินงาน  การบริหารงานเบิกจ่ายให้มี
ประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการท างานทั้งหมดมีความรวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น
นอกจากนี้ยังช่วยให้มีการจัดการในเร่ืองของการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บและขนย้ายให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งถ้าทางธุรกิจมีการปรับปรุงผังโรงงานให้มีความคล่องตัวมากขึ้น จะท าให้ลดระยะทางการ
ขนถ่ายสินค้า ตลอดจนลดความสูญเสียในเร่ืองของพื้นที่ด้วย 

3.การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ทั้งคนงาน 
สินค้า และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้มีการท างานที่ง่ายและ
สะดวกสบาย 

4.เพื่อส่งเสริมการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  เพราะการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องและ
ตรงตามเวลาตามที่ลูกค้าก าหนดย่อมช่วยให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและจงรักภักดีในตัวสินค้าของ
ธุรกิจอยู่เสมอ ท าให้ยอดขายโดยรวมของธุรกิจเพิ่มขึ้น 

ประเภทของการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง 
ประเภทของการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังสามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
1.การเบิกจ่ายขั้นต้น คือ การเบิกจ่ายรายการของสินค้าที่ไม่เคยเบิกมาก่อนเลย 
2.การเบิกจ่ายทดแทน คือ การเบิกจ่ายรายการเฉพาะของวัตถุดิบที่ถูกใช้งานหมดไป

มาแทนที่วัตถุดิบเดิมและการเบิกจ่ายประเภทนี้จะไม่พิจารณาถึงสินค้า 
3.การเบิกจ่ายพิเศษ คือ การเบิกจ่ายในกรณีพิเศษโดยที่มิได้มีการเตรียมล่วงหน้า 

สามารถแบ่งออกได้ 3 กรณี ดังนี้ 
3.1 การเบิกจ่ายกรณีเร่งด่วน คือ การเบิกจ่ายวัตถุดิบหรือสินค้าในกรณี

ฉุกเฉิน ที่จ าเป็นต้องเบิกอย่างเร่งด่วน 
3.2 การเบิกจ่ายนอกอัตรา คือ การเบิกจ่ายรายการวัตถุดิบหรือสินค้าที่มิได้

ก าหนดไว้ในอัตราการเบิกปกติ 
3.3 การเบิกจ่ายก่อนก าหนด คือ การเบิกจ่ายรายการวัตถุดิบหรือสินค้าก่อน

ถึงเวลาที่ก าหนดไว้ให้เบิกได้ 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง 
ในระบบการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง ควรค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญที่เป็นตัวสนับสนุนให้

ระบบการเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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1.เวลา นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของ
การเบิกจ่ายว่าสูงต่ าเพียงใด ดังนั้นถ้าธุรกิจมีระบบการเบิกจ่ายที่รวดเร็ว จะท าให้กระบวนการท างาน
อ่ืนๆ มีความรวดเร็วไปด้วย 

2.ปริมาณของสินค้า มีความสัมพันธ์กับการเบิกจ่ายในเร่ืองของจ านวนเที่ยวในการ
เคลื่อนย้าย ดังนั้น ผู้บริหารควรก าหนดจ านวนเที่ยวให้มีความเหมาะสมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและ
เวลา 

3.เนื้อท่ี ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการเบิกจ่าย เพราะในการเคลื่อนย้ายต้องใช้
เน้ือที่ในการติดต้ังเคร่ืองมือในการขนย้าย 

กระบวนการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง 
ในกระบวนการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง สิ่งหนึ่งที่ส าคัญในการเบิกจ่ายสินค้าออกจาก

คลังสินค้าออกจากคลังสินค้า คือ ความจ าเป็นที่ต้องมีเอกสารอ้างอิงประกอบด้วยทุกคร้ัง เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมทางบัญชี ตลอดจนการปรับแต่งยอดคงเหลือให้ถูกต้องอยู่เสมอ ซึ่งผู้บริหาร
สินค้าคงคลังจะมีหน้าที่ในการควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าให้เป็นไปตามระเบียบที่ตั้งไว้ ตลอดจน
เอกสารการเบิกจ่ายจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจการเบิกสินค้า เพื่อให้พนักงานเบิกออกมา
จากคลังสินค้าให้กับผู้เบิกนั้นๆ ไป ซึ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง
สามารถสรุปได้ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1.งานเบิกจ่าย( Pick Order ) เป็นงานที่สนับสนุนของแผนกเบิกจ่ายทั้งหมดเพราะ
พนักงานคนใดที่สามารถช่วยให้การเบิกจ่ายมีความรวดเร็วจะท าให้กระบวนการด าเนินงานมีความ
รวดเร็วมากขึ้นเช่นกัน การที่กระบวนการเบิกจ่ายจะเร็วหรือช้า ย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความ
ช านาญของพนักงานผู้นั้นด้วย ขั้นตอนการท างานของการเบิกจ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อผู้เบิกจ่ายสินค้าได้รับ
ใบเบิกของแล้วจะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1.1 น าส าเนาใบเบิกของที่รับมาพิจารณาแล้วจัดสินค้าที่ผู้เบิกต้องการออกมา
จากคลังสินค้า ตลอดจนการท าเคร่ืองหมายตรงรายการสินค้าที่ได้หยิบออกมาแล้ว ในกรณีที่ไม่มี
ส าเนาใบเบิกของแผนกเบิกจ่ายต้องจดรายการที่เบิกทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิก 

1.2 บันทึกจ านวนรายการที่เบิกจ่ายลงในบัตรคุมสินค้า ( Bin Card ) ทุก
รายการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จ่ายในใบเบิกของ 

1.3 ส่งมอบสินค้าที่จัดเสร็จแล้วให้ผู้เบิกของตรวจทานอีกคร้ัง 
2.งานตรวจเช็คหรือตรวจทาน ( Checker ) ถือเป็นงานหลักและเป็นหัวใจของงาน

เบิกจ่าย ดังนั้นผู้ที่จะท าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีความช านาญรู้จักตัวสินค้าเป็นอย่างดี และต้อง
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เป็นผู้ที่มีความละเอยีดรอบคอบ เนื่องจากการตรวจทานสินค้าที่เบิกจ่ายจะต้องถูกต้องตามใบเบิกของ 
ดังนั้นจ านวนของที่เบิกจ่ายจะถูกหรือผิด อยู่ที่ขั้นตอนนี้เป็นส าคัญซึ่งผู้ตรวจทานควรเป็นคนละคนกับ
ผู้จัดจ่ายสินค้า ต่อไปนี้จะขอกล่าวถึงกระบวนการท างานของผู้ตรวจทานดังนี้ 

2.1 เมื่อผู้ตรวจทานได้รับสินค้าจากผู้จัดจ่ายแล้วจะด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องและตรวจนับจ านวนของที่เบิกว่าตรงกับใบเบิกของหรือไม่ 

2.2 เมื่อถูกต้องแล้ว ผู้ตรวจทานจะให้ผู้เบิกของลงลายมือชื่อรับของ 
3.งานตรวจนับและท ารายงาน ( Counting and Reporting ) คือ การตรวจนับจ านวน

สินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าว่ามียอดคงเหลือเท่าไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่ม A ควรจัดท า
รายงานและตรวจนับทุกวัน เน่ืองจากสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง 

 
จะเห็นได้ว่าหน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกเบิกจ่ายสินค้าคงคลังจะมีอยู่ 3 

ลักษณะงานหลักๆ คือ งานเบิกจ่าย งานตรวจทานหรือตรวจเช็ค งานตรวจนับและจัดท ารายงาน 
ต่อไปนี้ แผนกเบิกจ่ายสินค้าคงคลังต้องจัดให้มีเพื่อให้ระบบการเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
1. ทะเบียนเอกสาร จัดท าเพื่อควบคุมเอกสารทั้งด้านรับและจ่ายสินค้า และจ านวน

คงเหลือสินค้าแต่ละรายการ ผู้บริหารสามารถทราบความเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละรายการจาก
ทะเบียนเอกสารน้ี 

2.การตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายทุกฉบับก่อนลงทะเบียนเอกสารควรมีการ
ตรวจสอบก่อนน ามาลงทะเบียนเอกสาร ควรเน้นตรวจที่ผู้มีสิทธิการเบิกจ่ายผู้ที่มารับสินค้า และ
ความถูกต้องของรายการสินค้า 

3.การตัดยอด การเบิกจ่ายจากบัญชีคุมสินค้า ระบบดังกล่าวสามารถท าได้ 2 วิธี คือ 
การเบิกจ่ายสินค้า ก่อนที่จะมาตัดยอดคงเหลือในบัญชีคุมสินค้า หรือการตัดยอดคงเหลือในบัญชีก่อน
มีการเบิกจ่ายสินค้า ซึ่งวิธีหลังนี้จะเป็นที่นิยมใช้กันมากกว่า 

4.อ านาจในการอนุมัติการเบิกจ่าย การเบิกจ่ายไม่ว่าจะเป็นกรณีการสั่งซื้อสินค้าที่ไม่
มีในคลัง หรือการเบิกจ่ายสินค้าที่มีอยู่ในคลัง จะต้องมี “ผู้มีอ านาจอนุมัต”ิ ลงนามในเอกสารทุกครั้ง 

5.แฟ้มเอกสาร แผนกการเบิกจ่ายต้องจัดให้มีการเก็บเอกสารเกี่ยวกับการรับและจ่าย
สินค้าอย่างสมบูรณ์ที่สุด ทั้งนี้เพื่อการตรวจสอบเปรียบเทียบกับบัญชีคุมสินค้าที่จัดท าขึ้น การเก็บ
เอกสารที่แผนกเบิกจ่ายนี้เมื่อด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารเสร็จสมบูรณ์แล้ว นิยมเก็บเรียงตามเลข
ทะเบียนเอกสาร 
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ระบบการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 
การเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการที่ใช้ทั้ง

ศาสตร์และศิลป์ในการโยกย้าย การบรรจุหีบห่อ และการจัดเก็บ จากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่ง
หนึ่งอย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง และมีความรวดเร็ว 

การเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์เพื่อน าสินค้าออกมา หรือน าออกไปวาง
ให้ถูกที่ ถูกเวลา จ านวนถูกต้อง โดยให้อยู่ในสภาพดี และเสียต้นทุนต่ า จากเป้าหมายนี้ท าให้ทุกคนให้
ความสนใจว่าจะท าอย่างไรให้กระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้านั้นเกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ าที่สุด 
เนื่องจากปัจจัยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้าจะผันแปรไปตามค่าแรงโดยประมาณร้อยละ 10 -15 
และคิดโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 25 หรือประมาณร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายทางอ้อม ดังนั้นผู้บริหารจึง
พยามควบคุมระบบการเคลื่อนย้ายให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ซึ่งกลยุทธ์ของการเคลื่อนย้ายสินค้าคง
คลังให้มีประสิทธิภาพมีดังนี้ 

1.พยามให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าน้อยที่สุด 
2.ถ้าจ าเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายสินค้าแล้ว พยามจัดให้มีระยะทางและระยะเวลาใน

การเคลื่อนย้ายสินค้าน้อย 
3.เมื่อมีการเคลื่อนย้ายสินค้าเกิดขึ้น พยามจัดให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าแบบต่อเนื่อง

หรือเคลื่อนย้ายในแนวด่ิงแทนแนวนอน 
4.ให้อัตราการไหลของสินค้าหรืองานมีความราบร่ืน และมีความรวดเร็วสม่ าเสมอ 

เพื่อประหยัดเวลา และป้องกันสินค้าแตกหัก 
5.อย่าให้สินค้ากองบนพื้นโดยไม่จ าเป็น และไม่เป็นระเบียบ เพราะการกองสินค้าบน

พื้นเท่ากับเพิ่มการเคลื่อนย้าย และเป็นการเพิ่มต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้าด้วย 
6.ให้ใช้เคร่ืองมือชิดจักรกล ( Mechanical Machine ) ในกรณีสมควรใช้ และในกรณี

ที่ใช้แล้วต้องประหยัดค่าใช้จ่าย 
7.ให้ใช้อุปกรณ์เคร่ืองมืออย่างเต็มที่และเต็มก าลัง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย

สินค้าต่อหน่วย 
8.พยามใช้เคร่ืองมือช่วยในการเคลื่อนย้ายสินค้าแบบรายหน่วยใหญ่ ( Unit Load ) 

กับสินค้าที่ต้องเคลื่อนย้าย และจัดเก็บจ านวนมาก เพื่อป้องกันสินค้าตกหล่นแตกหักและประหยัด
ระยะทางระยะเวลาด้วย 

การควบคุมเป็นกระบวนการป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดต่างๆ ในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และจะต้องมีการประเมินผลการด าเนินงาน
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จริงกับแผนงานที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า โดยอาศัยการรายงานข้อมูลหรือรายงานผลการด าเนินงาน 
วิเคราะห์หาสาเหตุพร้อมหาแนวทางแก้ไขและปรังปรุง เพื่อให้ลดปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นใน
กระบวนการบริหารสินค้าคงคลัง ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ไม่จ าเป็นและท าให้ระบบการ
ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การจัดเก็บสินค้าคงคลังเป็นการจัดระเบียบและการจัดวางสินค้าไว้ในคลังสินค้า 
เพื่อให้พร้อมส าหรับการผลิตในกระบวนการผลิต หรือขายให้กับลูกค้าได้สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นการ
จัดเก็บสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาเกี่ยวกับการใช้พื้นที่เก็บรักษาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สามารถค้นหาสินค้าได้ง่าย ป้องกันสินค้าไม่ให้สูญหายหรือเสียหายได้ใช้เวลาและแรงงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

การดูแลรักษาสินค้าคงคลังเป็นกระบวนการวางแผนควบคุม ตลอดจนการตรวจสอบ
มิให้สินค้าที่จัดเก็บไว้ในคลังเกิดการแตกหักช ารุดเสียหาย และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันที 
และอ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายแก่ผู้ที่ต้องการใช้ และดูแลเก็บรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
เหมาะสม โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังเป็นกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้า
ที่ถูกเก็บรักษาไว้ในคลังสินค้าไปยังอีกต าแหน่งหนึ่ง การเคลื่อนย้ายนั้นจะใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือการ
เคลื่อนย้ายโดยค านึงถึงความเหมาะสมรวดเร็วและถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้และลูกค้า  
(ที่มา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรศิริดิสสร.  (2545).  การเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง(พิมพ์คร้ังที่6).  กรุงเทพฯ:    
เท็กซ์ แอนด์เจอร์นัล  พับลิคชั่น.) 
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4.นิยามศัพท์ 

ล าดับ

ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 การจัดการ management 

 

กระบวนการท างานหรือกิจกรรมที่

กลุ่มบุคคลในองค์กร ร่วมกันท างาน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทาง

ที่ก าหนดไว ้ 

2 กระบวนการ Process ขั้นตอนการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่ต้น

จนส าเร็จ 

3 การวางแผน Planning 
 

กระบวนการคิดก่อนลงมือท า เพื่อ

ก าหนดแผนงานไว้เป็นการล่วงหน้า

เพื่อผลส าเร็จที่ตรงตามเป้าหมาย 

4 การเก็บสินค้า Put-away ฐานข้อมูลจะมีการตรวจสอบขนาดของ

พื้นที่และชั้นเก็บของต่างๆ ว่ามีขนาด

และน้ าหนักเท่าไร เพียงพอต่อสินค้าที่

จ ะน า ม า เ ก็ บห รือไม่ แ ละ จ า แนก

ประเภทสินค้าไปเก็บไว้ในพื้นที่ที่

เหมาะสมหรือตามเงื่อนไขที่ต้องการ

แ ล้ ว ท า ก า ร บั น ทึ ก ล ง ใ น ร ะ บ บ

ฐานข้อมูลในระบบการควบคุมสินค้า

คงคลัง  ต่อจากนั้นระบบจะท าการ

ก าหนดล าดับงานและส้นทางในการ

จัดเก็บสินค้าที่เหมาะสม 

5 การเบิกจ่ายขั้นต้น Gross 

Disbursement 

การเบิกจ่ายรายการของสินค้าที่ไม่เคย

เบิกมาก่อนเลย 
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ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

6 การเบิกจ่ายทดแทน Disbursement การเบิกจ่ายรายการเฉพาะของวัตถุดิบที่

ถูกใช้งานหมดไปมาแทนที่วัตถุดิบเดิม

และการ เบิ ก จ่ า ยประ เภทนี้ จะไม่

พิจารณาถึงสินค้า 

7 การเบิกจ่ายพิเศษ Extra Charge การเบิกจ่ายในกรณีพิเศษโดยที่มิได้มี

การเตรียมล่วงหน้า 

8 การเบิกจ่ายกรณี

เร่งด่วน 

Rapid 

Disbursement 

การเบิกจ่ายวัตถุดิบหรือสินค้าในกรณี

ฉุกเฉิน ที่จ าเป็นต้องเบิกอย่างเร่งด่วน 

9 การเบิกจ่ายนอก

อัตรา 

Out-of-pocket การเบิกจ่ายรายการวัตถุดิบหรือสินค้าที่

มิได้ก าหนดไว้ในอัตราการเบิกปกติ 

10 การเบิกจ่ายก่อน

ก าหนด 

Pre-release การเบิกจ่ายรายการวัตถุดิบหรือสินค้า

ก่อนถึงเวลาที่ก าหนดไว้ให้เบิกได้ 

11 การจัดช่วงเวลา Time Phasing กระบวนการแสดงอุปสงค์และอุปทาน

ในอนาคตตามช่วงเวลา 

12 การดึง Pull กระบวนการ ที่ท าให้การผลิตไหลจาก

กระบวนการต้นน้ าไปยังกระบวนการ

ปลายน้ า 

13 การตรวจนับสินค้า

คงคลัง 

Cycle Counting เป็นการตรวจนับสินค้า เพื่อให้ เกิด

ความมั่นใจว่า สินค้าที่มีอยู่จริง 

14 การตรวจแยก

ประเภท 

Sporting Goods ในสินค้าหรือวัสดุบางอย่างอาจมีความ

จ า เป็นต้องแยกประเภทเพื่ อความ

สะดวกในการเก็บรักษา 
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ล าดับ

ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

15 การตรวจสอบ Checking การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเพื่อ

เป็นหลักประกันว่าสินค้าที่จัดเก็บนั้น

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

16 การตรวจยอด

สินค้า 

Cycle count ผู้ ใช้ ในคลั งสินค้ าสามารถท าการ

ตรวจสอบนับสินค้าเฉพาะบางส่วน 

17 การน าออกจากที่

เก็บ 

Picking การน าสินค้าออกจากที่ เก็บเพื่อการ

จัดส่งเป็นการเลือกเอาสินค้าจากพื้นที่

ต่างๆ ในคลังสินค้ามารวมกันไว้ยัง

พื้นที่จัดส่งเพื่อการตรวจสอบความ

ถูกต้อง 

 

18 การบรรจุภัณฑ์ Packaging สิ่งทีใช้ส าหรับห่อสินค้าอาจเป็นวัสดุ

ประเภทกระดาษกล่องหรือ อ่ืนๆ ตาม

ประโยชน์ที่ใช้สอยที่เหมาะสมกับตัว

สินค้า 

 

19 การผลิตจ านวน

มาก 

Mass Production การผลิตสินค้าในรูปแบบเดียวกันเป็น

จ าหนวนมหาศาล 

20 การรวบรวมสินค้า Consolidation การรวบรวมสินค้าตั้งแต่สองรายการ

ขึ้นไปเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการ

ขนส่ง 

21 การส ารวจ Order Picking การเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ล าดับ

ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

 การคัดแยกหรือแป

ล่งหน่วย 

Selection or Let 

down  

เพื่อแยกสินค้าเป็นหน่วยย่อยและบรรจุ

ลงในหีบห่อใหม่ส าหรับจัดส่งสินค้า

กับร้านค้าปลีกที่เป็นสาขาทั่วไป 

22 การจัดการอุปสงค์ Demand 

Management 

หน้าที่ในการพยากรณ์การขายการป้อน

ค าสั่ง 

23 การจัดเก็บสินค้า

แบบสุ่ม 

Random Storage การเก็บสินค้าไว้ ณ จุดใด จุดหนึ่ง หรือ

ต าแหน่งที่วางได้ทั่วคลังสินค้าไม่มีการ

ก าหนดพื้นที่ตายตัว 

24 การจัดการ

คลังสินค้า 

 การจัดการในการรับการจัดการจัดเก็บ 

หมายถึงการจัดส่งสินค้าให้ผู้ รับเพื่อ

กิจกรรมการขาย 

25 การควบคุมสินค้า

คงคลัง 

Inventory control  ควบคุมและตรวจเช็คการไหลเวียนของ

สินค้าภายในคลัง 

26 การควบคุม Control ก ร ะ บ ว น ก า ร ป้ อ ง กั น มิ ใ ห้ เ กิ ด

ข้อผิดพลาดต่างๆในกระบวนการ

ท างานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 

27 การแบ่งแยกสินค้า Segregation สินค้าที่ผู้ซื้อ ซื้อไปเพื่อน าไปบริโภค

เองหรือซื้อไปส าหรับใช้ในครัวเรือน

ขั้นสุดท้าย 
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ล าดับ

ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

28 การน าเข้าข้อมูล Input data เป็นกระบวนการบันทึกข้อมูลเข้าสู่

คอมพิวเตอร์ การสร้างฐานข้อมูลที่

ละเอียด ถูกต้อง เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง

ในการปฏิบัติงานด้วยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมิน

คุณภาพข้อมูล ที่จะน าเข้าสู่ระบบใน

เร่ืองแหล่งที่มาของข้อมูล 

29 การจัดซื้อ Purchasing การจัดซื้อและรับสินค้าหรือบริการ 

30 การจัดส่ง Shipping ผู้ท าหน้าที่ด้านพิธีการเอกสารผ่าน

ธนาคาร พิธีการศุลกากรและบริษัท

เดินเรือหรือบริษัทขนส่งทางเรือ 

31 การจัดสินค้าเข้าที่ Delivery to เป็นกระบวนการต่อการกระบวนการ

รับสินค้า เป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้าย

สินค้าจากพาหนะที่น ามาส่ง หรือจาก

ท่ารับสินค้า หรือพื้นที่ส่วนเติมเต็ม 

โดยมีการตรวจสอบและบันทึกสถานที่

จัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระบบเพื่อง่ายต่อ

การตรวจสอบและการเบิกจ่ายสินค้า 

32 เขตการค้าเสรี Free Trade Zone เขตการค้าระหว่างประเทศเป็นเขตที่

สามารถเลื่อนเวลาในการจ่ายภาษี 

33 เขตเวลา Time Zone ช่ า ง เ ว ล า ต่ า ง ๆ ที่ จั ด ก า ร กั บ ก า ร

เปลี่ยนแปลงในการจ่ายภาษี 
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34 กระบวนการนับส

ต๊อกตามรอบของ

สินค้า 

Stock Counting 

process 

การนับ stock สินค้าที่มีอยู่จริงใน 

Location เป็นรอบ ๆ ซึ่งการนับนั้น

อาจจะท าการนับปีล่ะคร้ัง หรือเดือนล่ะ

คร้ัง แต่ระบบ Pick to Light นั้นจะมี

การนับ Cycle Count ทุกวันก่อนเร่ิม

งาน เพราะเนื่องจากถ้า Stock ใน 

location ไม่เติมให้เต็ม Maximum ของ 

Location ก่ อน  อาจจะท า ให้

กระบวนการจัดสินค้านั้นมีปัญหา 

หยุดชะงักขณะท างาน 

35 ชิ้นงาน work piece ผลงาน ซึ่ ง เกิ ดขึ้ นตั้ ง แต่ เ ร่ิม เข้ าสู่

กระบวนการเทคโนโลยีจนกระทั่ง

สิ้นสุดกระบวนการ โดยถ่ ายทอด

ความคิดได้ 4 รูปแบบ คือ ภาพร่าง 

แผนที่ คว ามคิ ด  แบบจ าลอง  และ

ต้นแบบ 

36 เขตการค้าเสรี Free Trade Zone เขตการค้าระหว่างประเทศเป็นเขตที่

สามารถเลื่อนเวลาในการจ่ายภาษี 

37 เขตเวลา Time Zone ช่ า ง เ ว ล า ต่ า ง ๆ ที่ จั ด ก า ร กั บ ก า ร

เปลี่ยนแปลงในการจ่ายภาษี 

 

38 ข้อมูล Data ข้อเท็จจริงหรือเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับ

สิ่งต่างๆเช่น คน สัตว์ สิ่งของสถานที่ 

ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อ

การสื่อสาร 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

39 คลังสินค้าทัณฑ์บน Bonded Warehouse จุดหรือศูนย์รวบรวมสินค้าที่ได้ รับ

มอบหมายจากศุลกากรให้จัดเก็บสินค้า 

40 คลังข้อมูล Data Bank แหล่งข้อมูลหรือแหล่งที่รวบรวมข้อมูล

ไว้เป็นจ านวนมาก 

41 คลังพัสดุ Depot สถานที่จัดเป็นวัสดุต่างๆ 

42 คุณภาพถูกต้อง Right Quality สินค้าที่มีคุณภาพที่ถูกต้อง 

43 ควบคุมคลังสินค้า 
 

Warehouse control 

 

พื้นที่ที่ ได้วางแผนแล้ว เพื่ อให้ เกิ ด

ประสิทธิภาพ ในการใช้สอยและการ

เคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบ 

44 คลังสินค้า Warehouse  คือสถานที่ส าหรับวาง จัดเก็บ พัก 

กระจายสินค้าคงคลัง คลังสินค้ามีชื่อ

เรียกได้ต่างๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจาย

สินค้า, ศูนย์จ าหน่ายสินค้า 

45 คลังส่วนตัว Private Warehouse คลังโดยทั่วไปของบริษัทซึ่งบริษัท

หลายๆแห่งได้สร้างคลังในพื้นที่ของ

ตัวอง 

46 ความถี่ของการ
พยากรณ์ 

Forecast Frequency ความถี่ของการปรับปรุงและทบทวน

พยากรณ์มักนิยมท ากันเป็นรายเดือน 

 

47 งานดูแลรักษา
สินค้า 

Holding Goods มาตรการต่างๆของการดูแลรักษา

ป้องกันไม่ให้สินค้าที่เก็บรักษาอยู่ใน

คลังสินค้าเกิดความเสียหาย สูญหาย 
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48 โซ่อุปทาน Supply Chain การวางแผน การจัดการและควบคุม

กิจกรรมในโซ่อุปทาน 

49 ตรวจสอบยอด
สินค้า 

Product Review ผู้ใช้ในคลังสินค้าสามารถท าการ

ตรวจนับสินค้าเฉพาะบางส่วนหรือ

ตามที่ต้องการภายในช่วง เวลาที่

ก าหนดโดยอาศัยการประมวลผลจาก

ฐานข้อมูลแบบ Real time หรือ 

สามารถตรวจนับในขณะที่ก าลัง

ปฏิบัติ งานอยู่  โดยที่ ระบบ Cycle 

Count สามารถเชื่อมต่อกับระบบ 

Mobile network ซึ่งจะท าให้การ

ตรวจนับสินค้ามีความถูกต้องมาก

ยิ่งขึ้น 

50 ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย Cost มูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไป

เพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการโดยมูลค่า

นั้นจะต้องสามารถวัดได้เป็นหน่วย

เงินตรา 

51 ต้นทุนคงที่ Fixed Cost เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขนส่ง 

52 ต้นทุนในการเก็บ
รักษา 

Carrying Cost เป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บและรักษา

สภาพสินค้าคงคลังให้ในสภาพที่ใช้

งานได้ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้า

คงคลังและระยะเวลาที่เก็บสินค้าคลัง 
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ล าดับ

ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

53 ต้นทุนในการสั่งซื้อ Ordering Cost เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในขั้นตอน

การสั่งซื้อสินค้าซึ่งขึ้นกับจ านวนคร้ัง

ของการสั่งซื้อแต่ไม่ขึ้นกับปริมาณ

สินค้าที่สั่ง 

54 ต้นทุนผันแปร Variable Cost เป็นต้นทุนหรือค่ าใช้จ่ ายที่มีการ

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า มป ริ ม าณ ก า ร

ให้บริการการขนส่ง 

55 ต้นทุนรวม Total Cost เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่รวมเอา

ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเข้า

ด้วยกัน 

56 ทรัพยากร Resource สิ่งที่ เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ใน

การผลิตและ/หรือการจัดส่ง 

57 น าเข้า Input ข้อมูลที่ป้อนเพื่อที่การประมวลผล 

ซึ่งสามารถส่งผ่านเข้าไปได้หลายทาง 

58 บาร์โค้ด Barcode 

 

ระบบบา ร์ โค้ ดหม า ยถึ ง ก า ร ใช้

สัญลักษณ์บาร์โค้ดบ่งชี้ไปยังข้อมูล

ตัวเลขหรือตัวอักษร และประยุกต์ต่อ

ยอดโดยการน าตัวเลขหรือตัวอักษร

เหล่ านั้นบ่ งชี้ ไปยังสิ่ งต่ างๆ เช่น 

สินค้า  (Product), วันหมดอายุ 

Expirationdate), รหัสเฉพาะสินค้า

(Serial number), บุคคล (Person), 

URL Website เป็นต้น 
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ล าดับ

ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

59 บริหาร Management กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคน

ขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการ เพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด

หรือหลายๆอย่างที่บุคคลร่วมกัน

ก าหนดโดยใช้กระบวนอย่างมีระบบ

และให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิค 

ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

 

60 ปริมานที่เพียงพอ Quantity ปริมาณของสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง ใดที่ บอก

จ านวนได้ เป็นหน่วยน้ าหนักหรือ

หน่วยปริมาตร 

 

61 ระบบการควบคุม
สินค้าคงคลัง 

Inventory Control 

Systems 

เป็นการบริหารสินค้าคงคลังโดย

ควบคุมปริมาณสินค้าในคลังสินค้า

ให้ เพียงพอและในปริมาณที่พอดี

เพื่อให้สมดุลในด้านการบริการลูกค้า 

 

62 รายงานการสั่งซื้อ Purchase Orders เ ป็ น ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ที่ ไ ด้ จ า ก

กระบวนการวางแผนความต้องการ

วัสดุ 
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ล าดับ

ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

63 รับสินค้า Get Products การรับสินค้าเป็นขั้นตอนที่กระท าต่อ

เน่ืองมาจากการจัดซื้อซึ่งถูกจัดท าเป็น 

ฐานข้อมูลการสั่งซื้อ ระบบการรับ

สินค้าจะใช้ข้อมูลการสั่ งซื้อ  เป็น

ข้อมูลการน าเข้า (Input data) ซึ่งท า

ให้ผู้รับสินค้าหรือคลังสินค้า ทราบว่า

สินค้านั้นๆ สั่งซื้อเมื่อใด ปริมาณท่า

ไ ร  ผู้ ข า ยและผู้ ซื้ อ คื อ ใค ร  แล ะ

ก าหนดการส่งมอบสินค้าว่าตรงตาม

เวลาหรือไม่ 

64 ศูนย์กระจายสินค้า Distribution Center หรือที่มักเรียกทับศัพท์ว่า DC เป็น

ส่ วนหนึ่ ง ที่ อ ยู่ ใ น กิ จ ก รรมขอ ง 

Logistics โดยเป็นกลไกให้เกิดการ

ขับเคลื่อนหรือเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่

ลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขของเวลา และ

ต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

65 หยิบสินค้าตาม
ใบสั่ง 

Picking goods by 

order 

คือการน าสินค้าจากที่จัดเก็บมาท า

การจ่ายตามรายการสั่งสินค้า หรือที่

นิยมเรียกว่าตาม Order 

65 หีบห่อ package 
 

วัตถุสิ่งของที่บรรจุกล่องหรือมีสิ่งอ่ืน

ห่อหุ้มอย่างมิดชิด เพื่อส่งไปในที่อื่น 

 
 



 

บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหาและการพัฒนา 

จากการที่ได้รับเข้าศึกษาและเยี่ยมชม ระบบการจัดการคลังสินค้าของบริษัท พรีเมียร์ 
มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน) ในหัวข้อเร่ือง ศึกษากระบวนการควบคุมการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 
ของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน)วันที่  30 ตุลาคม 2561ผู้จัดท าได้วิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

 

1.ศึกษาการบริหารการจัดเก็บสินค้าวัตถุดิบในคลังได้อย่างเป็นระเบียบ      

                        1.1 ท าการแยกประเภทสินค้าและแยกกลุ่มประเภทสินค้าได้อย่างถูกต้อง และท าการ
อ้างอิงให้ตรงกับรายการสินค้าที่จะจัดส่งไปตามร้านต่างๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 แยกประเภทกลุ่มสินค้า 
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1.2มีการแยกประเภทสินค้าที่ขายเร็ว-ช้า ออกจากกัน และจัดให้สินค้าขายเร็วอยู่ใน

พื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้สะดวกในการน าสินค้ามาบรรจุหีบห่อหรือจัดส่งนั้นเอง ซึ่งเรียกว่า (Cross 
docking) 

 
ภาพท่ี 4.2 มีการแยกประเภทสินค้าท่ีขายเร็ว-ช้า ออกจากกัน 

 

1.3จัดระเบียบให้กับสถานที่เก็บสินค้า 

1.3.1ท ารายการสถานที่เก็บสินค้าทุกชิ้น เช่น สถานที่ตั้งคลังสินค้า , เลขชั้นวาง 

1.3.2ท าป้ายก ากับชั้นวางสินค้า โดยมีเลขที่ชั้นวางสินค้าก ากับในชั้น 

 

2.ศึกษาเทคนิคและวิธีการดูแลรักษาสินค้าในคลังได้อย่างถูกต้อง 

                        2.1บริษัทยังมีการใช้แรงงานคนแทนเทคโนโลยีในการในการดูแลและตรวจสต๊อคสิน
ค้าในคลัง 

2.2มีการจัดเก็บและแยกประเภทตามหมวดสินค้าไว้อย่างชัดเจน 
2.3 มีการน าระบบ (Cross docking) เข้ามาใช้ สินค้าที่ขายดี จะถูกแบ่งแยกเพื่อให้

สะดวกในการขนส่งสินค้า   
2. มีการติดสติ้เกอร์แทบสีบนลังสินค้าเพื่อท าให้รู้ถึงวัน/เดือน/ปี ที่ผลิต สินค้าบ่ง

บอกได้ว่าสินค้าถูกจัดจ าหน่ายไปก่อนหรือหลัง 



96 

 

 
ภาพท่ี  4.3 มีการติดสติ้เกอร์แทบสีบนลังสินค้า 

 

3. น าความรู้ท่ีได้จากเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและพัฒนาทักษะ
ในอาชีพ 

  ด้านการศึกษา 

  ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบ (Cross docking) หรือเรียกว่าการจัดเก็บและการแยก
ประเภทสินค้าที่ขายเร็ว-ช้าออกจากกันและจัดให้สินค้าขายเร็วอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่าย 

 

  ด้านพัฒนาทักษะในอาชีพ 

  น าความรู้ระบบ (Cross docking) น าไปประยุกต์ใช้กับสายงานอาชีพของตนเอง 
เพือ่ให้สะดวกในการท างาน ในการแยกประเภทสินค้าที่ขายเร็ว-ช้า ออกจากกัน และจัดให้สินค้าขาย
เร็วอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้สะดวกในการน าสินค้ามาบรรจุหีบห่อหรือด าเนินการส่งจัดส่ง
เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

จากการที่คณะผุ้จัดท าได้เข้าไปศึกษาและเยี่ยมชมบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้งจ ากัด 
(มหาชน) วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ในหัวข้อเร่ืองศึกษากระบวนการควบคุมการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า
ของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด (มหาชน)   คณะผู้จัดท าได้สรุปรายละเอียดดังนี ้

ศึกษาการบริหารการจัดเก็บสินค้าวัตถุดิบในคลังได้อย่างเป็นระเบียบ                

จากการที่ได้เข้าไปศึกษาดูงาน ศึกษากระบวนการควบคุมการจัดเก็บสินค้าใน
คลังสินค้าของบริษัทฯนั้นได้เห็นว่าบริษัทฯมีการแยกประเภทสินค้าและแยกกลุ่มประเภทสินค้าได้
อย่างเป็นระเบียบ 

ศึกษาเทคนิคและวิธีการดูแลรักษาสินค้าในคลังได้อย่างถูกต้อง 

จากการที่ได้เข้าไปศึกษาดูงาน บริษัทฯมีวิธีจัดการสนค้า สินค้ามีการขนถ่ายอยู่
เสมอ จะไม่ค้างสต๊อคนาน และมีการใช้พื้นที่ในการจัดวางสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษากระบวนการควบคุมการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าของบริษัท 
พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด(มหาชน)  คณะผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. บริษัทฯ ควรใช้ระบบเทคโนโลยีซอฟแวร์เข้ามาช่วยหรือระบบมาช่วยในการ
ด าเนินงานเพื่อให้สะดวกในการท างานและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 

2. บริษัทฯ ควรจัดหาบุคลากรเข้ามาในการท างานเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอต่อการดูแล
รักษาสินค้าภายในคลัง 

                      3.ควรน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง มาใช้ประกอบการ
วางแผนและระมัดระวังขั้นตอนในการปฏิบัติโครงการเพื่อพร้อมรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นและแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที 
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ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

 1. ปรับปรุงเร่ืองของการน าเสนอโครงการให้มีความพร้อมเพียงกัน 

 2. ควรฝึกหรือเตรียมพร้อมก่อนมาน าเสนอโดยไม่ต้องมองจอเพื่ออ่านมากเกินไป 
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1. กระดาษไม้อัด 120 บาท 
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3. สี 350 บาท 
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6. รถตกแต่ง 100 บาท 

7. พู่กัน 40 บาท 

8. ปืนกาว 150บาท 
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