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บทคัดย่อ 

โครงการฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อการศึกษากระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
ประเภทอาหารบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้าประเภทอาหารของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) เพื่อศึกษารูปแบบ
บรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทอาหาร เพื่อนําปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากบรรจุภัณฑข์องสินค้าประเภทอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อนําความรู้ที่ได้
จากเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการไปใช้ในการศึกษาต่อและใช้ในการทํางานอย่างรอบคอบ 

โปรแกรมที่ใช้พัฒนาในการทําโครงการฉบับนี้ ได้แก่โปรแกรม Microsoft Word 

ในการสร้างเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ศึกษากระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทอาหาร

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด ได้ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, และ

โปรแกรม SweetHome 3D ที่มาทําภาพโมเดลแบบ 3D ให้สวยงาม 

ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้และประโยชน์ที่ได้รับจาก
การศึกษาในครั้งนี้ คณะผู้จัดทําได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของ
สินค้าประเภทอาหารนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลในการตัดสินใจมาใช้ในการ
จัดการทําโครงการ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อาทิเช่น การ
ติดเทปสีในสมุดจุดงานเพื่อเป็นจุดเด่น ให้ทราบถึงลําดับความสําคัญในการทํางาน  
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กิตติกรรมประกาศ 

                โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวิชาโครงการ สําเร็จได้จากการให้คําแนะนํา

ของ อาจารย์ ยุพิน รอดไผ่ล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง 

ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้ศึกษาโครงการตระหนักถึงความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของ

อาจารย์และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

                   ขอขอบพระคุณ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และขอขอบคุณ คุณ
คุณน้ําฝน หร่ังชะเอม ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน และคุณอุ้ม เขื่อนศิริ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า  ที่ให้
ความอนุเคราะห์เสียสละเวลาอันมีค่าของท่าน ที่ให้คําแนะนําให้ความรู้ข้อมูลภายในบริษัทที่ เป็น
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าด้านอ่ืนๆ คณะผู้จัดทําขอกราบขอบพระคุณไว้  ณ  โอกาสนี้ 

                สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดทําโครงการหวังว่า โครงการฉบับนี้อาจมีประโยชน์ไม่มากก็

น้อยกับผู้สนใจศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้า หากเกิดข้อผิดพลาดประการใด 

ผู้จัดทําต้องขอ อภัยมา ณ ที่นี้ 
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บทที ่1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มีความสําคัญต่อธุรกิจเกือบทุกธุรกิจ  รวมทั้งต้องหา
วิธีการพัฒนาสร้างสรรค์รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ใหม่เป็นแรงจูงใจ ให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า 
ซึ่งบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่ หลากหลายตั้งแต่การปกป้องสินค้าระหว่างการจัดเก็บการขนส่งสินค้าและ
การจัดจําหน่ายไป จนถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการใช้
งานให้กับ ผู้บริโภค บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทอาหารจึงมีความสําคัญอย่างมาก  ของการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ คือ การป้องกันและรักษาคุณภาพอาหารด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ถ้าไม่มีการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์อาจประสบกับปัญหาสินค้าล้าสมัยเพราะผู้บริโภคสมัยนี้ต้องการความแปลกใหม่ 
สะดวก สะอาด น่าบริโภค หรือสามารถนําใช้สอยได้ต่ออีก จึงจําเป็นต้องหาวิธีและเทคนิคต่างๆ  
เพื่อให้การบรรจุภัณฑ์พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด 

กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทอาหารจึงมีบทบาทความสําคัญ
ต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค ที่ช่วยดึงดูดสินค้า ตัดสินใจซื้อสินค้า ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท เพื่อให้ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) สามารถบรรลุ
เป้าหมายด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มากขึ้น คณะผู้จัดทําจึงได้ศึกษากระบวนการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้าประเภทอาหารของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด และนําปัญหาที่เกิดขึ้นมา
วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานด้านการบรรจุภัณฑ์และเพิ่มประสบการณ์ความเข้าใจและสามารถนําหลักเศรษฐกิจ
ด้านความมีเหตุผลในการตัดสินใจใช้ในการจัดทําโครงการอย่างรอบคอบ นําความรู้ที่ได้มาปรับ
ใช้ในการเรียนการศึกษาและการทํางาน 

คณะผู้จัดทําได้ดําเนินการศึกษากระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
ประเภทอาหารของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษา บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ต
ติ้ง จํากัด (มหาชน) ได้นําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านกระบวนการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้าประเภทอาหาร และเพิ่มความรู้ความเข้าใจในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
ประเภทอาหาร เพิ่มประสบการณ์ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษา 
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วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทอาหารของบริษัท 
พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

2.  เพื่อศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑข์องสินค้าประเภทอาหาร 

3.  เพื่อนําปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากบรรจุภัณฑ์
ของสินค้าประเภทอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. เพื่อนําความรู้ที่ได้จากเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการไปใช้ในการศึกษา
ต่อและใช้ในการทํางาน 

5.  เพื่อนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลในการตัดสินใจใช้ในการ
จัดทําโครงการอย่างรอบคอบ 

 

ประโยชย์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  รู้ถึงกระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทอาหารของบริษัท 
พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

 2.  ได้รู้ถึงรูปแบบบรรจุภัณฑข์องสินค้าประเภทอาหาร 

3.  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภท
อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

4.  นําความรู้ที่ได้จากเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการไปใช้ในการศึกษาต่อ
และใช้ในการทํางาน 

5.  นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลในการตัดสินใจใช้ในการจัดทํา
โครงการอย่างรอบคอบ 
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บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

คณะผู้รับผิดชอบโครงการนี้ได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลกรณีศึกษาเร่ือง ศึกษาการ
ควบคุมความเสียหายของสินค้าที่บรรจุลงกล่องเพื่อส่งมอบลูกค้า บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังต่อไปนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

2. รูปภาพป้ายหนา้บริษัท 

3. ผังองค์กร 

4. แผนที่ 

5. นโยบาย/วิสัยทัศน์ 

6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

1.  ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.ค.2520 ในนาม

ของบริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) โดยคุณสุวิทย์ โอสถานุเคราะห์ ดําเนินธุรกิจด้าน

การตลาด ส่งเสริมการขาย และจัดจําหน่ายสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลิตภัณฑ์อาหารและ

เคร่ืองดื่ม เม็ดอมและอาหารเสริม  ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว และของใช้ในครัวเรือน ก่อตั้งขึ้นด้วย

ทุนจดทะเบียนคร้ังแรก 1 ล้านบาท เร่ิมต้นดําเนินธุรกิจโฆษณา ประชาสัมพันธ์และจัดทํานิตยสาร 

ที่รู้จักกันในชื่อ"เพื่อนเดินทาง" บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)  ได้มีบริษัทย่อยที่อยู่ใน

ความดูแลอีก 3 บริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัทพี.เอม.ฟูด จํากัด หรือ  PMF ประกอบธุรกิจผลิต 

และจําหน่ายสินค้าประเภทปลาเส้น และปลาแผ่น หรือที่เรารู้จักกันดีในนาม “ปลาสวรรค์ทาโร่” , 

บริษัทพรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตร้ี จํากัด หรือ PCI ทําธุรกิจผลิตปลาทูน่าสําเร็จรูปเพื่อการส่งออกไป

ยังตลาดต่างประเทศและผลิตซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ภายใต้แบรนด์ที่เรารู้จักกันดีคือ คิงส์คิท  

เช่น , บริษัทพรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จํากัด หรือ  PFP ดําเนินการผลิตและจําหน่ายอาหาร

สําเร็จรูปแช่แข็ง  และบริการรับฝากแช่เยือกแข็งอีกด้วย 

ปี 2522 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4 ล้านบาท เร่ิมมีระบบการบริหาร

การตลาดและจัดจําหน่ายสินค้า ประเภทขนมขบเคี้ยว จากนั้นได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของสินค้า

เป็นตัวแทนจัดจําหน่าย 
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ปี 2526 บริษัทฯได้ร่วมทุนกับผู้ผลิตปลาเส้นที่มีชื่อเสียงอันดับ1ของไต้หวัน ตั้ง

โรงงาน บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด และนําสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด คือ ปลาสวรรค์ตราทาโร ซึ่งได้เป็น

สินค้าขนมขบเคี้ยวสุขภาพ ที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยม สามารถครองตําแหน่งผู้นําในตลาดปลาเส้น

มาโดยตลอด 

ปี 2532 บริษัทฯ ได้ลงทุนขยายธุรกิจตั้งโรงงาน บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตร้ี 

จํากัด ผลิตสินค้าปลากระป๋อง และซอสมะเขือเทศ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ "โรซ่า" ซึ่งต่อมาผลิตสินค้า

ภายใต้ผลิภัณฑ์ คิงส์คิทเช่น (KK) 

ปี 2533 บริษัทฯ ได้งทุนขยายธุรกิจตั้งโรงงาน บริษัท พรีเมียร์ โฟร์เซ่น โพรดักส์ 

จํากัด ผลิตสินค้าอาหารแช่แข็ง เพื่อส่งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศ 

ปี 2533 บริษัทฯ ย้ายอาคารสํานักงานจาก ซอยหลังสวน มาที่ถนน.ศรีนครินทร์ 

เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 

ปี 2545 บริษัทฯได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500 ล้านบาท ขยายธุรกิจกลุ่มสินค้า

อุปโภคบริโภค รวมไปถึงสินค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ภายใต้ผลิตภัณฑ์ มิราจ , ฟิลโก และอริสตัน 

ปี 2551 บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพกิจการเป็นบริษัทมหาชน เป็นบริษัท 

พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) ด้วยทนจดทะเบียน 650 ล้านบาท 

ปี 2558 บริษัทฯ ร่วมลงทุนและดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม ที่มีเป้าหมายหลักในการ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  เพื่อแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูป่าต้นน้ําที่เสื่อมสภาพในเขต

พื้นที่อุทยานขุนแจ   และอุทยานแห่งชาติลําน้ํากก  โดยการส่งเสริมการปลูกกาแฟอินทรีย์ภายใต้    

บริษัท พีเอ็ม เอสอี จํากัด 

พันธกิจ 

- นําเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณค่าพร้อมคุณภาพ โดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง 

- ดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

- ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ส่งเสริมความมีคุณธรรมและจริยธรรม 

- สนับสนุนแนวคิดสร้างสรรค์และผลักดันให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านอย่าง

ต่อเน่ือง 
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- ในวิถีแบบคนไทยตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการผสานความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันเพื่อยกระดับมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน 

ลักษณะธุรกิจ 

จัดจําหน่ายและเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค แบ่งเป็น 5 กลุ่ม 

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและ

อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยมีร้านค้ากว่า 30,000 แห่งทั่ว

ประเทศติดต่อค้าขายโดยตรงกับบริษัท และมีบริษัทย่อย 4 แห่ง ได้แก่  

 1. บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด ผลิตและจําหน่ายสินค้าปลาเส้นและปลาแผ่น ปลาสวรรค์ทาโร 

 2. บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตร้ี จํากัด ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและ

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสําเร็จรูปอ่ืนสําหรับอาหารคนและสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า 

ส่งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศ และผลิตและจําหน่ายสินค้าซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอส

ปรุงรสอ่ืน ตราคิงส์ คิท เช่น 

 3. บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จํากัด ให้บริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น 

 4. บริษัท พีเอ็ม เอสอี จํากัด ดําเนินธุรกิจลงทุนในกิจการเพื่อสังคม และจัดจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์จากกิจการเพื่อสังคมและผลิตภัณฑ์กาแฟอินทรีย์ภายใต้ชื่อแบรนด์ มีวนา 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 

2520 ในนาม บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ล้านบาท ในระยะแรก

ดําเนินธุรกิจด้านการตลาด ส่งเสริมการขาย และจัดจําหน่ายสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว สินค้า

อุปโภคบริโภค ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 และเข้า

เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ด้วยทุนจด

ทะเบียนและชําระแล้ว 650 ล้านบาท  

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการ

ซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน จํานวนไม่เกิน 65 ล้านหุ้น (มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท) หรือ

คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยกําหนดวงเงินซื้อคืนหุ้นสูงสุดไม่
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เกิน 130 ล้านบาท บริษัทได้ดําเนินการซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 8 

กันยายน 2553 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2554  โดยหุ้นที่ซื้อคืนแล้วมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 51,754,700 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 7.96 ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายและเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าอุปโภค

และบริโภค สินค้าภายใต้การจัดจําหน่ายและเป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม 

ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยจําหน่ายผ่าน

ช่องทางการขายที่ครอบคลุมร้านค้ากว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ   

บริษัทยึดปรัชญาในการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท กล่าวคือ ธุรกิจก้าวหน้า 

พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน ควบคู่กับความพึงพอใจของลูกค้า  มุ่งเน้นเร่ือง คุณภาพ คือ การใส่ใจ

ในคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพ กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล  

และ คุณค่า คือ นําเสนอสินค้าที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค   บริษัทจึงได้จัดให้มีระบบ

การตรวจสอบสภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตสินค้าที่บริษัทคัดเลือกมาจัดจําหน่าย

อย่างเคร่งครัด รวมถึงการพิจารณาจากการรับรองมาตรฐานคุณภาพต่าง  ๆ ของผลิตภัณฑ์อีกด้วย 

ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายใต้การจัดจําหน่าย

ของบริษัทอันสะท้อนมาสู่การกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก เป้าหมาย และความมุ่งมั่นขององค์กร

(Brand Essence) ดังนี้ 

   เป้าหมายของบริษัท 

   บริษัทกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจในการสร้างความเติบโตอย่าง

ต่อเน่ืองและมั่นคงใน 4 แนวทางหลัก ดังนี้ 

   การรักษาและเพิ่มความเข้มแข็งฐานธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งธุรกิจใน

และนอกกลุ่มอาหาร (Food และ Non-Food) ที่มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในแต่ละปี 

   การพัฒนาธุรกิจและแนะนําสินค้าใหม่ๆ โดยการอาศัยความเข้มแข็งของ

ระบบการจัดจําหน่ายที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน 

   การเปิดตลาดใหม่ โดยเฉพาะตลาด AEC – Asean Economic Community  

โดยเน้นสินค้าที่เป็นตราสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเอง การมองหาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจ ด้วย
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การร่วมทุนกับพันธมิตรที่มีความรู้ความสามารถความมุ่งมั่นขององค์กร (Brand Essence) ส่งมอบ

คุณค่า อย่างมีคุณภาพ  (The Delivery of Value with Quality) 

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในปี 2556  บริษัทวางตลาด ผลิตภัณฑ์ใหม่และ

ผลิตภัณฑ์รสชาติใหม่ ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

 ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว  สินค้าใหม่และรสชาติใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่   

   -  ทาโร่ รสปลาย่างญี่ปุ่น และ ทาโร่อบกรอบ รสเข้มข้น และ รสบาร์บีคิว 

   -  ขนมข้าวโพดอบกรอบ  

- โคโคริ ริง ชีส  โคโคริ ป๊อป ชีส และ บิ๊กคาด้า ชีส   

   -  ขนมถั่วลันเตาอบกรอบ – บัน บัน รสปูผัดผงกระหรี่       

   -  ข้าวเกรียบกุ้ง - คาลบี้ รสพริกไทยดํา      

   -  มันฝร่ังแท่งทอดกรอบ  - แจ็กซ์ เวจจี้ และ แจ๊กซ์ เลมอน      

   -  มะขามหวานแปรรูป – จิ๊ดจ๊าด มะขามสะดุ้ง รสบ๊วย และ รสแซป   

   ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม  สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ 

-  “พรานทะเล” ข้าวมือถือ  

-  บ๊ะจ่างสูตรฮ่องกง ข้าวผัดพะแนงหมู และ ข้าวผัดไก่กุนเชียง  

   -  กาแฟกระป๋อง – เพรียว คอฟฟี่ 

   -  ซอสปรุงสําเร็จ – รสพริกไทยดําและรสสาหร่าย ตราคิงส์ คิทเช่น (KK) 

   -  ทูน่าครีบเหลืองในน้ํามันทานตะวัน – ตราคิงส์ คิทเช่น (KK) 

   -  น้ําว่านหางจระเข้ - อโล เวร่า ตราเซ็ปเป้ 

   -  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร - บิวติ ชอท ตราเซ็ปเป้ 

   ผลิตภัณฑ์ลูกอม  สินค้าใหม่และสินค้ารสชาติใหม่ในกลุ่ม  ได้แก่  

   -  ลูกอมช็อกโกแล็ต – ช็อคโก บี้ 

   -  ลูกอมที่มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาการระคายคอ 
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 – คอริฟินซี เลมอนฮันนี่ และ คอริฟินซีลิมิเต็ด 

   -  ลูกอม  

- โอเล่ ซูเปอร์สตรอเบอร์ร่ี โอเล่ กีวีแอปเปิ้ล และ โอเล่ กลิ่นมะนาโซดา 

   -  ลูกอมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้รวม – ฟรุ๊ต เทน   

ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน  สินค้าใหม่ในกลุ่มนี้ 

ได้แก่ 

   -  ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม - บิวตี้ลาโบ้ และ บีเง็น อีซี่แอนด์เนเชอรัล บริษัท

ลงนามเซ็นต์สัญญาเป็นคู่ค้า กับ บริษัท โอสถสภาไทโช ฟาม์มาซูติคัล  บริษัทได้รับการแต่งตั้งจาก 

บริษัท B-ONE จํากัด ให้เป็นผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกอมช็อคโกแลต ตรา “ช็อคโก-บี้”  

   -  บริษัทได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) ให้เป็นผู้จัด

จําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ําผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวตรา “โมกุ โมกุ” ผลิตภัณฑ์น้ําว่านหางจระเข้ตรา “เซ็ป

เป้อโล เวร่า” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตรา “เซปเป้บิวติ ชอท” ผลิตภัณฑ์กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผงและ

ชนิดบรรจุกระป๋องตรา “เพียว” 

   -  บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็น “1 ใน 53 บริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรพัย์ที่มีความโดดเด่นในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

   -  บริษัทได้รับรางวัล “คู่ค้าที่มีอัตราการเติบโตทางการค้า 1 ใน 50 อันดับ

แรก” จากบริษัท ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 

   -  บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด – บริษัทย่อย ได้รับ  

   -  ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน

ประกอบการ ประจําปี 2556 

   -  รางวัล “โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR – DIW)” 

   -  รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ

แรงงาน ประจําปี 2556 สถานประกอบการขนาดกลาง ประเภทมีสหภาพ’’ 
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   -  ห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน GLP (Good Lab Practice) ภายใต้การรับรองโดยกรมประมง ซึ่งมาตรฐาน GLP แสดงถึง

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการที่มีการวางแผนและกิจกรรมการทํางานอย่างเป็น

ระบบ ทําให้มั่นใจได้ว่าผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการดังกล่าวเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบ

ได้ 

   -  การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 จาก

กระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม

ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

บริษัท พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดัสตร้ี จํากัด – บริษัทย่อย ได้รับ  

   -  การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 3 จาก

กระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม

ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

   บริษัทได้รับรางวัล “สุดยอด 200 บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia’s 200 Best Under a Billion)” จากนิตยสาร Forbes Asia 

   บริษัทได้ รับรางวัลดี เด่น “ด้ านผลการดํ า เนินงาน ” (Outstanding 

Company Performance Awards)ในหมวดบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์

ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000 – 10,000 ล้านบาท จากงาน SET Awards 2013   

   กรรมการผู้จัดการบริษัท ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์ ได้รับรางวัลผู้บริหาร

สูงสุดดีเด่น (Outstanding CEO Awards) จากงาน SET Awards 2013   

   จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.19 บาทต่อหุ้น เป็นจํานวนเงิน

รวมทั้งสิ้น 113,666,607 บาท ในเดือน กันยายน 2556 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  

   โครงสร้างของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจําหน่ายและเป็น
ตัวแทนจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขนมขบ
เคี้ยว ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม ผลิตภัณฑ์ลูกอม ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน โดยสินค้าที่บริษัทจัดจําหน่ายเป็นการจําหน่ายในประเทศ
ทั้งหมด ผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายต่างๆทั้งช่องทางการจําหน่ายแบบร้านค้าสมัยใหม่ ( Modern 
Trade) ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และรถขายเงินสด (Cash Van) โดยมีร้านค้า
กว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศติดต่อค้าขายโดยตรงกับบริษัท  

บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด (PMF) บริษัท 
พรีเมียร์ แคนนิ่งอินดัสตร้ี จํากัด (PCI) และบริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จํากัด (PFP) ซึ่ง
บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วในแต่ละบริษัท บริษัท
ย่อยทั้ง 3 แห่ง ประกอบธุรกิจดังนี้ 

1.  บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด (PMF) ผลิตและจําหน่ายสินค้าประเภทปลาเส้นและ
ปลาแผ่น ที่รู้จักกันในชื่อ “ปลาสวรรค์ทาโร”  ผลิตภัณฑ์ของ PMF มีการจําหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ และได้มอบหมายให้บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจําหน่าย
ภายในประเทศแต่เพียงผู้เดียว  

PMF 

บจก.พี.เอม.ฟูด 

100% 

 

PCI 

บจก.พรีเมียร์ แคนน่ิง อินดัสตร้ี 

100% 

 

PFP 

บจก.พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพร

ดักส์ 

100% 

 

PM 

บมจ. พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง  
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2.  บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตร้ี จํากัด (PCI) ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปลา
ทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเล (Sea Food) สําเร็จรูปอ่ืนๆ บรรจุถุง (Pouch) และบรรจุกระป๋อง 
(Canned) สําหรับอาหารคนและสัตว์เลี้ยงภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะส่งออก
ไปจําหน่ายในต่างประเทศทั้งในเอเชีย ยุโรป และตะวันออกกลาง  นอกจากนี้ PCI ยังประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงรสอ่ืน อันได้แก่ ซอสพริกไทยดํา
และซอสสาหร่าย รวมทั้งทูน่าบรรจุถุง (Pouch) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “คิงส์ คิทเช่น” โดย
มอบหมายให้ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าประเภทซอส
แต่เพียงผู้เดียว 

3.  บริษัท พรีเมียร์ โฟรเซ่น โพรดักส์ จํากัด (PFP) ผลิตอาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง 
โดยผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกค้า นอกจากนี้บริษัท ให้บริการรับฝากแช่ผลิตภัณฑ์ในห้องเย็น รวมทั้ง
ยังมีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้และผลตอบแทน       

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 

ประเภทของรายได้ 
ดําเนิน 

การโดย 

%การ
ถือหุ้น
ของ

บริษัท 

2556 2555 2554 

ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 
ล้าน
บาท 

% 

ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้า  PM/PMF 100.00 3,092 76.70 2,907 74.07 2,524 75.03 

ผลิตอาหารปลาทูน่า  อาหาร
ทะเลสําเร็จรูป และซอส 

 

PCI 

 

100.00 922 22.87 1,003 25.55 810 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 (โอนกลับค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของเงินลงทุน)  

บริษัทและ
บริษัทย่อย 

  

1 0.03 

 

2 0.05 

 

1 0.03 

              รายได้รวม   4,031 
100.0

0 3,925 
100.0

0 3,364 100.00 

ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย 
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   การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

   ธุรกิจจัดจ าหน่ายและเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า 

   ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

   บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) ทําธุรกิจการจัดจําหน่ายและการเป็น
ตัวแทนจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมาเป็นเวลากว่า 36 ปี จากความรู้ความชํานาญและการสร้าง
เครือข่ายการจัดจําหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านขาย
ส่งทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ รวมทั้งร้านค้าปลีกย่อยที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทําให้บริษัทมีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจจัดจําหน่ายและตัวแทนจําหน่าย และสามารถขยายขอบข่ายการดําเนิน
ธุรกิจอย่างเข้มแข็งจวบจนทุกวันนี้ บริษัทได้แบ่งหมวดสินค้าที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันออกเป็น 5 
กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆ ดังต่อไปนี้ 

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

    -  บริษัท พี เอม ฟูด จํากัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ผู้ผลิตปลาสวรรค์ ตรา
ทาโร (Taro fish snack) ที่ผลิตมาจากเนื้อปลาบดจากปลาทะเล โดยสินค้าทุกชนิดจะผลิตภายใต้
มาตรฐานที่เข้มงวดทุกขั้นตอน ในปัจจุบันนอกจากสินค้าตรา “ทาโร” ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้ว 
ยังมีสินค้าตรา “ทาโรฮีโร” และ“ทาโรเอ็กไซด์”  อีกด้วย โดยมีให้เลือกหลายรสชาติ ประกอบด้วย 
รสดั้งเดิม รสเข้มข้น รสบาร์บีคิว รสซุปเปอร์แซบ รสสโมคกี้แซลมอน รสบาร์บีคิว &กิมจิ รส
สาหร่ายเกาหลี รสปลาหมึกย่าง  รสลาบปลาทะเล  รสพิซซ่า และรสปลาย่างญ่ีปุ่น นอกจากนี้ยังมี 
ผลิตภัณฑ์ทาโรชุบน้ําจิ้ม รสน้ําจิ้มไก่และรสน้ําจิ้มเผ็ดเกาหลี และผลิตภัณฑ์ “ทาโรอบกรอบ” รส
เข้มข้นและรสบาร์บีคิว อีกด้วย 

    -  บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จํากัด ผู้ผลิตสินค้าขนมขบเคี้ยวภายใต้ตราสินค้า
ต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้งตรา “คาลบี้” มีหลายรสชาติ เช่น รสดั้งเดิม รสต้มยํา รสจัมโบ้
โนริ และรสพริกไทยดํา เป็นต้น ผลิตภัณฑ์มันฝร่ังแท่งทอดกรอบตรา “แจ็กซ์” ที่มาพร้อมน้ําจิ้ม
หลากหลายรสชาติ  ทั้งซอสมะเขือเทศ  ซอสพริก ซอสบาร์บีคิว ซอสมายองเนสครีม ซอสครีมเล
มอน และซอสแนวหวานอย่าง มิลค์ช๊อกโกแลต และมิลค์สตรอเบอร่ี รวมทั้งผลิตภัณฑ์แนวสุขภาพ
ด้วยมันฝร่ังแท้ผสมผัก 3 ชนิด “แจ๊กซ์ – เวจจ้ี” นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์มันฝร่ังแท่งทอดกรอบชนิด
ปรุงรสชาติในตัวทั้งรสโนริสาหร่าย รสพิซซ่า รสซอสมะเขือเทศ และรสอเมริกัน 

เฟรนซ์ฟรายส์ ตรา “แจ็กซ์ มิกซ์”  ผลิตภัณฑ์ขนมถั่วลันเตาอบกรอบตรา “บันบัน” รสดั้งเดิม รสโน
ริวาซาบิ และรสปูผัดผงกระหร่ี และขนมมันเทศทอดกรอบตรา “โดเรมี” รสนมเย็น เป็นต้น 
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    -  บริษัท นําเชา (ประเทศไทย) จํากัด ผู้ผลิตขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบ
ปรุงรส (Jasmine Rice Cracker) ภายใต้ตราสินค้า “ชินมัย” ปัจจุบันมี 2 รสชาติ ได้แก่ รสต้นตํารับ 
รสสาหร่ายปรุงรส 

    -  บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้าคุกกี้ภายใต้
เคร่ืองหมาย “เดลิโอ” ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคด้านรสชาติที่อร่อย และคุณภาพสินค้าได้
มาตรฐาน มีให้เลือกหลายรสชาติ ได้แก่ คุกกี้ข้าวโอ๊ต คุกกี้ชอคโกแลคชิพ คุกกี้บัทเทอร์ และ 
คุกกี้อัลมอนด์  

    -  บริษัท 3 เอ็มฟูด โปรดักส์ จํากัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์มะขามหวานแปรรูป 
ภายใต้ตราสินค้า “จี๊ดจ๊าด” ซึ่งเกิดจากการนําเนื้อมะขามคลุกเคล้าด้วยบ๊วยผ่านกระบวนการผลิตที่
สะอาดได้มาตรฐานพร้อมบรรจุภัณฑ์ทันสมัย มีทั้งรสบ๊วย และรสแซบ และผลิตภัณฑ์ประเภทลูก
อมเคี้ยวหนึบผสมผลไม้รวมตรา “ฟร๊ตุ-เทน”  

    -  บริษัท เอส พี อาร์ ฟู้ด อินดัสทรี จํากัด  ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมข้าวโพด
อบกรอบ ภายใต้ตราสินค้า “โคโคริ”  “โอโตริ”   “โอเดนย่า” และ “บิ๊กคาด้า”  ซึ่งเป็นสินค้าที่มี
คุณภาพ มีประโยชน์ ใช้ข้าวและข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลัก และมีให้เลือกในหลากหลายรสชาติ 

   (2)  ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม    ได้แก่  ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทซอสปรุงรส 
ผักและผลไม้ดอง วุ้นเส้นและธัญพืช กาแฟปรุงสําเร็จ และอาหารพร้อมรับประทาน โดยสินค้าใน
กลุ่มนี้ ได้แก่   

    -  บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตร้ี จํากัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ผู้ผลิต
ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงสําเร็จ-รสพริกไทยดําและรสสาหร่าย ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า “คิงส์ คิทเช่น” (King’s Kitchen) หรือใช้ชื่อย่อว่า “KK” โดยคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี จึง
เปี่ยมไปด้วยรสชาติที่อร่อยได้มาตรฐาน มีทั้งบรรจุขวด ถุง กระป๋อง และแกลลอน ในขนาดต่างๆ 
เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค และช่องทาง Catering อันประกอบด้วยร้านอาหาร
และโรงแรม นอกจากนี้ยังผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าในน้ํามันดอกทานตะวันบรรจุถุง (Pouch) อีกด้วย 

    -  บริษัท ลําปางฟู้ดโปรดักส์ จํากัด ผู้ผลิตสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
“แม่จินต์” และเคร่ืองหมายการค้าอ่ืนๆ เช่น “J.F.Farm” และ “LCC” ในการผลิตจะคัดสรรวัตถุดิบ
ชั้นดี  พร้อมความใส่ใจในความสะอาดทุกขั้นตอน สินค้าที่จัดจําหน่าย ได้แก่ กระเทียมโทนดอง 
กระเทียมดอง ขิงดอง ผักกาดดอง บ๊วยดอง มะนาวดอง ลูกชิด ไชโป้วหวาน และผลไม้กระป๋อง 
เช่น ข้าวโพดหวาน เงาะ ลิ้นจี่ และลําไย เป็นต้น 
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    -  บริษัท บอดี้ เชพ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จํากัด ผู้ผลิตกาแฟ ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า “Body Shape” สินค้าที่จัดจําหน่ายเป็นกาแฟสําเร็จรูปสําหรับผู้ควบคุมน้ําหนัก
และผู้ที่ห่วงใยสุขภาพ  

    -  บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้าเกษตรบรรจุถุง และสินค้า
เกษตรแปรรูปภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ตราเกษตร” ซึ่งสินค้าที่บริษัทจัดจําหน่ายได้แก่ วุ้นเส้น ถั่ว
และงาบรรจุถุง น้ําส้มสายชูกลั่น โจ๊ก และวุ้นเส้นกึ่งสําเร็จรูป 

    -  บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซน โปรดักส์ จํากัด ผู้ผลิตอาหารแช่แข็งพร้อม
รับประทานภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “พรานทะเล” ซึ่งประกอบด้วยสินค้าในกลุ่มข้าวต้ม ตรา
พรานทะเล ได้แก่ ข้าวต้มปลาต่าง ๆ ข้าวต้มกุ้ง และข้าวต้มรวมมิตรทะเล  และสินค้ากลุ่มข้าวต้ม 
ตราพรานไพร ได้แก่ ข้าวต้มหมูทรงเคร่ืองสูตรชาววัง ข้าวต้มไก่ทรงเคร่ืองสูตรชาววัง และข้าวต้ม
บะกุ๊ดเต๋  และสินค้ากลุ่มข้าวกล่องต่าง ๆ อาทิ ข้าวราดผัดกะเพราไก่ ข้าวราดผัดกะเพราหมู ข้าวผัด
กะเพราขี้เมาหมู ข้าวไข่เจียวกุ้งสับ และ เกี๊ยวกุ้งน้ํา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าพร้อมประทานใน
กลุ่มข้าวมือถือ ได้แก่ บะจ่างสูตรฮ่องกง ข้าวผัดพะแหนงหมู และข้าวผัดกุนเชียง อีกด้วย  

    -  บริษัท สินวารีพัฒนา จํากัด ผู้ผลิตน้ําปลาแท้ ซีอ้ิวขาว และซอสหอย
นางรม ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เมกาเซฟ”    

    -  บริษัท เซ็ปเป้ จํากัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ําผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า “โมกุ โมกุ” และน้ําว่านหางจระเข้ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เซ็ปเป้อโล เวร่า” 
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เซปเป้บิวติ ชอท” มี 3 รสได้แก่รสเบต้า-กูล
แคน รสคอลลาเจน และ รสคลอโรฟิลล์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง และ กาแฟ
บรรจุกระป๋อง สําหรับผู้ที่ห่วงใยสุขภาพภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “เพรียว” 

   (3)  ผลิตภัณฑ์ลูกอม   สินค้าในกลุ่มนี้ ได้แก่ 

   -  บริษัท โอสถสภา จํากัด ผู้ผลิตลูกอมเนื้อแข็ง (Hard Boiled Candy) 
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “โอเล่” ทุกรสและทุกขนาดบรรจุ สินค้าดังกล่าวมีรสผลไม้ต่าง ๆ เช่น รส
สตรอเบอร่ี รสเลมอน รสสละ รสกีวีแอปเปิ้ลซูเปอร์สตรอเบอร์ร่ี และกลิ่นมะนาวโซดา เป็นต้น 
นอกจากนี้ ยังมีสินค้าในกลุ่ม “โอเล่บิวตี้” ลูกอมเม็ดแข็งที่เพิ่มคุณประโยชน์ ไม่มีส่วนผสมของ
น้ําตาล และเพิ่มสารคอลลาเจน  “โอเล่ บิวตี้ วิ้งกี้อาย” ลูกอมแท่งเนื้อนุ่ม (Soft Candy) ผสมเนื้อ
ผลไม้ ปราศจากน้ําตาล รสสตรอเบอร์ร่ีและรสกีวี  และลูกอมเคี้ยวหนึบ “โอเล่ วิ้งกี้อายโกโก้ ฟรุต” 
กลิ่นส้มผสมโก้โก้และกลิ่นสตรอเบอร่ีผสมโก้โก้ 
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   -  ลูกอม “คอริฟิน-ซี”  ลูกอมที่มีคุณสมบัติช่วยบรรเทาการระคายคอ ชุ่ม
คอ ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า “คอริฟิน-ซี” มีรสชาติหลากหลาย เช่น รสเมนทอล รส
คลาสสิค รสเชอร่ีมิ้นท์ รสสโนวี่มิ้นท์ และรสเลมอนฮันนี่ เป็นต้น 

       -  บริษัท B-ONE จํากัด ผู้นําเข้าลูกอมช็อคโกแลตจากประเทศมาเลเชีย 
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ช็อคโก-บี้” 

       (4)  ผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม   ได้แก่  ยาอม ยาธาตุ และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ 
ผลิตโดยบริษัท โอสถสภา จํากัด  ประกอบด้วย พิมเสนเจล ยาธาตุ4  ยาแก้ปวดพาราเซต ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม ตราแบนเนอร์โปรตีน น้ํายาอุทัยทิพย์ ยูทิปเจล เม็ดอมตรา  “โบตัน” แบบดั้งเดิม  เม็ด
อมตรา “โบตันมิ้นท์บอล” รสดั้งเดิม รสนาโนไอซ์ รสมิกซ์เบอร์ร่ี และลูกอมผสมวิตามินซี “โบตัน” 
กลิ่นซุปเปอร์เลมอนและกลิ่นซุปเปอร์กีวีแอปเปิ้ล  

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

      -  บริษัท สยามกรีน คอนซูเมอร์ โพรดักส์ จํากัด  ผู้แต่งตั้งบริษัท พรีเมียร์ 
มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน “ดาร์ลี่” ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันที่ได้รับ
ความนิยมจากผู้บริโภคมานาน มีหลากหลายรสชาติ ทั้งรสดับเบิ้ลแอ็คชั่น รสทีแคร์  รสเลมอนต์มิ้น
ไวท์   ดาร์ลี่เอนนาเมล โพรเทค  และ ดาร์ลี่เอ็กซ์เปิร์ทไวท์  

     -  บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จํากัด (มหาชน)  ผู้ผลิตพลาสเตอร์ 
ตรา“เทนโซพล๊าส” และ ตรา “ไทเกอร์พล๊าส” แป้งและสบู่หอมตรา“ตาบู” น้ํามันยูคาลิปตัสสเปรย์
ตรา“จิงโจ”้ และ น้ํามันไฟแช็ค ตรา“รอนสัน” 

      -  บริษัท โฮยู คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสี
ผม (Hair Coloring) ตรา“บีเง็น”(Bigen)  ตรา “บิวทีน” (Beauteen)   ตรา “บิวตี้ลาโบ้” (Beautylabo)  
ตรา “Bigen Men’s Speedy Color” และตรา “บีเง็นอีซี่แอนด์เนเชอรัล” (Bigen Easy&Natural) 

     คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ท่ีจ าหน่าย 

     บริษัทเน้นให้ความสําคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และสิ่งที่ยึด
มั่นมาโดยตลอด คือ “ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้สินค้าอย่างแท้จริง” 
ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดระบบการตรวจสอบสภาพและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตอย่าง
เคร่งครัด บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีห้องทดลองและ
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยเคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ภายใต้การจัดจําหน่ายของ
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บริษัทมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการจัดเก็บสินค้าที่ดีและมี
มาตรฐาน ซึ่งบริษัทให้ความสําคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนงานอ่ืน โดยบริษัทได้จัดระบบการเก็บสินค้า
ที่มีความทันสมัย สามารถตรวจเช็คสินค้าในคลังได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา การจัดส่งสินค้าจึงมีความ
คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว สินค้าส่งถึงมือลูกค้าในสภาพสมบูรณ์และตรงตามกําหนดเวลา 

     การตลาดและการแข่งขัน  

(1) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

     ในปัจจุบัน บริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) จัดได้ว่าเป็นผู้จัดจําหน่าย
สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนําแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยมีบริษัทที่ดําเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน 
เช่น บริษัท ดีทแฮล์ม จํากัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งแต่ละรายมีความชํานาญ มีกล
ยุทธ์การจําหน่ายสินค้า และมีเครือข่ายในการจัดจําหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ  ดังนั้นการเข้ามา
แข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่อาจทําได้ยาก เพราะจําเป็นต้องมีฐานข้อมูลลูกค้า ช่องทางการจัด
จําหน่ายให้กับร้านค้าต่างๆอย่างเข้มแข็ง อีกทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาเป็นระยะเวลานาน ซึ่ง
การลงทุนสร้างเครือข่ายการจัดจําหน่ายที่เข้มแข็งนั้น ต้องอาศัยทีมงานการขายและการตลาดมือ
อาชีพ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ธุรกิจจัดจําหน่ายและเป็นตัวแทนจําหน่ายประสบความสําเร็จ 

     สําหรับธุรกิจขนมขบเคี้ยวมีสภาพการแข่งขันรุนแรง โดยมีผู้ประกอบการราย
ใหญ่ๆ เป็นเจ้าตลาดในตลาดขนมขบเคี้ยวแต่ละประเภท เช่น ขนมขบเคี้ยวประเภทมันฝร่ัง มีบริษัท 
ฟริโต-เลย์ จํากัด เป็นผู้นําตลาด ขนมขบเคี้ยวประเภทปลาสวรรค์ (Fish Snack) มีบริษัท พี.เอม.ฟูด 
จํากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตปลาสวรรค์ภายใต้ตราสินค้า “ทาโร” เป็นผู้นําตลาด โดยผู้นําแต่ละตลาดมีสินค้า
ที่มีความเข้มแข็งของแบรนด์สูง ดังนั้นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเข้ามาสู่ธุรกิจขนมขบเคี้ยว 
จะต้องใช้เงินลงทุนและมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดจํานวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการ
ขายให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค นอกจากนี้การแข่งขันส่วนใหญ่ของ
ผู้ประกอบการในตลาดขนมขบเคี้ยวจะเน้นการนําเสนอรสชาติความอร่อย หรือแจกของแถม เพื่อจูง
ใจให้เด็ก วัยรุ่น ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีความสนใจบริโภค และซื้อสินค้ามากขึ้น ดังนั้นการ
คิดค้นและนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการกระตุ้นยอดขายและสร้าง
การจดจําของยี่ห้อให้อยู่ในใจของผู้บริโภคในระยะยาว 

(2) แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

     เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
จึงเป็นที่คาดหมายว่าผู้ผลิตสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคจะยังคงแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
ออกสู่ตลาด และต้องมีเครือข่ายในการกระจายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ดังนั้นผู้ผลิตเหล่านี้
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ย่อมเห็นถึงความจําเป็นในการว่าจ้างตัวแทนจัดจําหน่ายสินค้า เพื่อที่จะสามารถควบคุมต้นทุนใน
การบริหารด้านการขายและการตลาดได้ดียิ่งขึ้น เช่น ค่านําเข้าสินค้า (Listing Fee) ในช่องทาง
การค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)  ค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า  ค่าส่งเสริมการขาย เป็นต้น 
นอกจากนี้จากกระแสการบริโภคที่ห่วงใยสุขภาพมากขึ้น ทําให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ทันกับพฤติกรรมการผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ในอีกด้านหนึ่งของการแข่งขันนั้น ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวต่างๆ อาจต้องพิจารณาปัจจัย
แวดล้อมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาด คือ การที่คณะกรรมการอาหารและยา หรือ 
อย. ได้ออกมาตรการเข้มงวดกับสินค้าขนมขบเคี้ยวมากขึ้น เช่น การเพิ่มมาตรการควบคุมการ
โฆษณาขนมในรายการเด็ก และการห้ามแจกของแถมในภาชนะบรรจุ เป็นต้น  

     อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ปลาเส้นตรา “ทาโร” ภายใต้การผลิตของบริษัท พี.เอม.ฟูด 
จํากัด ไม่ได้รับผลกระทบในส่วนน้ี เน่ืองจากเป็นสินค้าที่ผลิตจากเนื้อปลา ให้คุณค่าทางโภชนาการ 
อุดมไปด้วยโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงเป็นสินค้าที่ตอบรับกับกระแสการบริโภคใน
ปัจจุบันที่เน้นอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น  

(3) กลยุทธ์การแข่งขัน 

    บริษัทเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภค
และบริโภคมาเป็นเวลานาน สินค้าที่บริษัทจัดจําหน่ายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของ
ตลาด  บริษัทได้ให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ของสินค้าที่เน้นคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค ในราคาที่เหมาะสมคุ้มค่าที่ลูกค้าสามารถหาซื้อได้   

     บริษัทมีกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด ดังนี้ 

     -  เน้นประโยชน์ของผู้บริโภคที่ต้องได้รับทั้งคุณภาพ รสชาติ และคุณค่าทาง
โภชนาการ โดยมีราคาเทียบเคียงได้กับคู่แข่งในตลาด 

     -  เน้นการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายในการ
สั่งซื้อสินค้า และการได้รับสินค้าอย่างรวดเร็วและตรงเวลา 

     -  ลดความสูญเสียโอกาสในการขายของร้านค้าในกรณีที่สินค้าขาดสต็อก  ด้วย
การติดตามข้อมูล วิเคราะห์และประเมินการขายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ร้านค้ามีสินค้าหมุนเวียนอย่าง
เพียงพอ  

     -  จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า  โดยการวางแผน
การตลาดร่วมกับผู้ผลิต รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินยอดขายและยอดสั่งซื้อเป็นระยะ 
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     -  วางแผนร่วมกับผู้ผลิตในการโฆษณา  ส่งเสริมการขาย และการจัดกิจกรรม
ร่วมกับร้านค้าอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท ร้านค้า และผู้บริโภค เพื่อ
กระตุ้นยอดขายเป็นระยะๆ รวมทั้งจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายเพื่อสร้างยอดขายและฐานลูกค้า
ใหม่ๆ โดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด 

     -  ร่วมวางแผนกับผู้ผลิตในการพัฒนาและแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดตาม
ความเหมาะสม โดยพิจารณาจากสภาพตลาดและความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก 

     -  เน้นการพัฒนาคุณภาพและทักษะของพนักงานขาย  รวมทั้งสร้างเครือข่าย  
(Network) ของพนักงานขายในการรับส่งข้อมูลกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสร้าง
ความคุ้นเคยและสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า 

     ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

     ปัจจุบันนี้สินค้าของบริษัทได้จัดจําหน่ายโดยตรงไปยังร้านค้ากว่า 30 ,000 แห่งทั่ว
ประเทศ ประกอบด้วย ร้านค้าขายส่งซึ่งจะทําหน้าที่กระจายสินค้าต่อไปยังร้านค้าย่อยๆ ตลอดจน
ผู้บริโภคสุดท้าย และยังมีร้านค้าขายปลีกทั้งขนาดใหญ่และร้านค้าย่อยทั่วไป ดังนั้น บริษัทจึงได้
แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มร้านค้า (Outlets) และผู้บริโภค 
(Consumers) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่  (Modern Trade) ที่มี
เครือข่ายสาขาครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด และช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึ่งมี
การติดต่อซื้อขายกับบริษัทมายาวนาน ประกอบด้วยร้านค้าส่งขนาดกลางและขนาดใหญ่รวมทั้ง
ร้านค้าย่อยทั่วไป ส่วนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคคนสุดท้ายนั้นจะมีความหลากหลายโดย
ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นสินค้ากลุ่มไหนเป็นหลัก เช่นในกรณีของสินค้าขนมขบเคี้ยวก็จะมีตั้งแต่วัยเด็ก 
วัยรุ่น และวัยทํางาน ในขณะที่สินค้าประเภทอาหารและของใช้ในครัวเรือนนั้นจะเน้นไปที่กลุ่ม
แม่บ้านและครอบครัวทันสมัย เป็นต้น                     

                           การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  

                           บริษัทจัดจําหน่ายสินค้าทั้งแบบเงินสด และการให้เครดิตทางการค้าให้กับ
เครือข่ายร้านค้าตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งความรับผิดชอบของ
ทีมงานด้านการขายออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ายขายกรุงเทพฯ และฝ่ายขายต่างจังหวัด ครอบคลุมในทุก
ภาคของประเทศ โดยทีมงานขายที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเหล่านี้จะทําหน้าที่เยี่ยม
ร้านค้าและติดต่อประสานงานการขายกับร้านค้าต่างๆ ก่อนที่สินค้าจะกระจายไปสู่ผู้บริโภคอย่าง
ทั่วถึง ทั้งนี้บริษัทได้นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สําหรับการรับคําสั่งซื้อ การตรวจสอบข้อมูล การ
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ออกเอกสารการขาย การจัดส่งสินค้า  รวมทั้งการดําเนินงานด้านต่างๆให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

                           ช่องทางการจําหน่ายสินค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

                           (1)  ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ประกอบด้วย ร้านค้าประเภทไฮเปอร์
มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต เช่น โลตัส บิ๊กซี  ท็อปส์  และ The Mall เป็นต้น  ร้านค้าประเภทคอนวี
เนียนสโตร์ และ Gas Station Store เช่น  เซเว่น-อีเลฟเว่น แฟมิลี่มาร์ท จิ๊ฟฟี่ สตาร์มาร์ท เป็นต้น  
และร้านค้า CASH AND CARRY อันได้แก่ แม็คโคร โดยบริษัทจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามที่ตกลง
กัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะส่งโดยตรงไปยังศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ของลูกค้าแต่ละ
รายที่อยู่ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด     

                           (2)  ร้านค้าส่งและปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade)  ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าส่ง
ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและร้านค้าย่อยทั่วไป ที่กระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ โดย
พนักงานขายของบริษัทจะเข้าเยี่ยมและติดต่องานอย่างสม่ําเสมอ 

                           (3) รถขายเงินสด (Cash Van) เป็นการขายสินค้าให้กับร้านค้าย่อยแบบเก็บเงินสด 
โดยใช้หน่วยรถขนาดต่างๆตามความเหมาะสมของพื้นที่ การตระเวนเยี่ยมเยียนและเสนอขายสินค้า
ให้กับร้านค้าย่อยเหล่านี้จะกระทําเป็นรอบๆอย่างสม่ําเสมอ ในปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าประเภทนี้
มากกว่า 20,000 รายทั่วประเทศ 

                           การจัดหาผลิตภัณฑ์ 

                           สินค้าที่บริษัทจัดจําหน่ายมีทั้งสินค้าที่ผลิตจากบริษัทในเครือ และจากผู้ผลิต
ภายนอก อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการจัดจําหน่ายและเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายของประเภทสินค้า โดยบริษัทจะคัดเลือกผู้ผลิต
ตามความสามารถและศักยภาพของผู้ผลิต  คุณภาพของสินค้า  ตลอดจนพิจารณานโยบายการ
สนับสนุนการขาย และการทําตลาด ซึ่งผู้ผลิตสินค้าเหล่านี้มีทั้งที่ติดต่อร่วมงานกันมาเป็นระยะ
เวลานาน และที่เป็นคู่ค้าใหม่ๆ  ทั้งนี้บริษัทได้คํานึงถึงคุณภาพของความสัมพันธ์ในระยะยาว
มากกว่าด้านปริมาณของจํานวนคู่ค้า จึงทําให้การดําเนินงานและการแก้ปัญหาได้รับการสนับสนุน
จากคู่ค้าเป็นอย่างดี ในการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตเพื่อมาจําหน่ายต่อให้กับลูกค้านั้น บริษัทมีการวาง
แผนการสั่งซื้อล่วงหน้าในปริมาณที่เหมาะสม  โดยพิจารณาจากปริมาณสินค้าคงคลัง การคาดการณ์
แนวโน้มความต้องการของตลาดและรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมสินค้าให้
เพียงพอต่อการจําหน่ายในแต่ละรอบของการขาย ลดการสูญเสียโอกาสในการขายสินค้าในกรณี



28 
 

สินค้ามีไม่เพียงพอ  ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมปริมาณสินค้าในคลังไม่ให้มีมากจนเกินไปอันจะ
ส่งผลให้เกิดการเสียหายจากการมีอายุสินค้าคงค้างเป็นระยะเวลาที่นานเกินไป  

                           ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

                           ธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารดําเนินการโดยบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง คือ 
บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด (PMF) บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตร้ี จํากัด (PCI) และบริษัท พรีเมียร์ 
โฟรเซ่น โพรดักส์ จํากัด (PFP) ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น ปลาแผ่นและปลาอบกรอบ  

                           ผลิตภัณฑ์ปลาเส้นและปลาแผ่นซึ่งผลิตโดย PMF เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วน
ยอดขายสูงสุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) จัดจําหน่าย  
ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น ปลาแผ่น และปลาอบกรอบของ PMF เป็นที่รู้จักอย่างทั่วไปในนามปลาสวรรค์
ตรา “ทาโร” เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางอาหารสูง ผลิตจากเนื้อปลาบดแช่แข็ง (Surimi) 
จากปลาทะเลที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพเป็นอย่างดีนํามาผ่านกระบวนการผลิตพร้อมทั้งปรุงรสชาติ
ในลักษณะต่างๆกัน  ได้แก่ รสดั้งเดิม รสเข้มข้น รสบาร์บีคิว รสซูเปอร์แซบ รสสโมคกี้ แซลมอน 
รสบาร์บีคิว&กิมจิ รสปลาหมึกย่าง รสลาบปลาทะเล รสพิซซ่า และปลาเส้นชุบน้ําจิ้ม รสน้ําจิ้มไก่ 
และรสน้ําจิ้มเผ็ดเกาหลี เป็นต้น  ภายใต้ชื่อตราสินค้าต่างๆ กัน เช่น ทาโร ทาโรฮีโร ทาโรเอ็กไซท์ 
ทาโรวี-พลัส เป็นต้น จัดเป็นสินค้าที่มีปริมาณไขมันต่ําและเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง สามารถ
รับประทานได้ในทุกโอกาสทั้งเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ และด้วยคุณภาพของสินค้าที่มีชื่อเสียงมาช้า
นาน จึงทําให้ผลิตภัณฑ์ปลาเส้น “ตราทาโร” สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของ
ขนมขบเคี้ยวประเภท Fish Snack มาอย่างต่อเน่ือง 

                           สินค้าทุกตัวได้ผ่านการผลิตภายใต้มาตรฐานคุณภาพที่มีความปลอดภัยต่อการ
บริโภค มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและความสะอาดทุกขั้นตอน โดย PMF ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพต่างๆ ดังต่อไปนี้    

                           -  ISO 9001:2008 ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพจาก Moody 
International Certification Ltd. ซึ่ง   เป็นระบบมาตรฐานสากลที่จะทําให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของทุก
ผลิตภัณฑ์มีความสม่ําเสมอและมีมาตรฐานเดียวกัน 

                           -  ISO 22000:2005 ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของ
อาหาร (Food Safety) จาก Moody International Certification Ltd. ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมอาหารตัวแทนขององค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่า ทุกผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อการบริโภค 
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                           -  ISO 14001:2004 ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจาก 
Moody International Certification Ltd. ซึ่งเป็นระบบที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติ 
และบริษัทมีนโยบายในการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในชุมชนอันเป็นที่ตั้งบริษัท และ
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

                           -  Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) จากกรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นการรับรองระบบที่เน้นถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสําคัญ ซึ่งได้
วิเคราะห์ถึงจุดอันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ตลอดจนกําหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขในจุด
วิกฤติน้ันๆ เพื่อให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลักสากล 

                           -  Good Manufacturing Practices (GMP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์โดยถือว่าเป็นบริษัทที่มีคุณภาพการผลิตและการควบคุมทางชีวอนามัยที่ดี 

                           -  หนังสือรับรอง Thailand’s Brand  เพื่อรับรองการเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มี
คุณภาพสูง 

                           -  หนังสือรับรองการอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมาย “ฮาลาล” จากสํานักคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย  เพื่อรับรองว่าบริษัทได้ดําเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตาม
หลักการศาสนาอิสลาม 

                           -  ห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ของบริษัท พี.เอม.ฟูด ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน GLP (Good Lab Practice) ภายใต้การรับรองโดยกรมประมง ซึ่งมาตรฐาน 
GLP แสดงถึงบริษัทที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีของห้องปฏิบัติการที่มีการวางแผนและกิจกรรมการ
ทํางานอย่างเป็นระบบ ทําให้มั่นใจได้ว่าผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการดังกล่าวเป็นที่น่าเชื่อถือ 
สามารถตรวจสอบได้ 

                           นอกจากนี้ PMF ยังได้นําเอาระบบการบริหาร Supply Chain มาใช้ เร่ิมตั้งแต่ผู้ผลิต
วัตถุดิบ มาถึงกระบวนการผลิต กระบวนการโลจิสติกส์ รวมทั้งกระบวนการขายและการตลาด โดย
มีเป้าหมายทางธุรกิจคือผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์ทาโรที่มีอยู่ในตลาดต้องสดใหม่ และรสชาติถูกปาก 
อร่อยถูกใจทุกครั้งที่รับประทาน 

                           สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

                           บริษัท พี.เอม.ฟูด จํากัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตปลาเส้น 
ประเภท 1.11 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่ง
เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท 
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                           สิทธิและประโยชน์ที่ได้มีดังนี้ 

                           -  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชํานาญการ คู่สมรสและบุคคล
ซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจํานวนและกําหนด
ระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร โดยคน
ต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชํานาญการดังกล่าว ได้รับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าที่การ
ทํางานที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร 

                           -  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริม รวมกันไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต และมีมูลค่าไม่เกิน 77.49 ล้านบาท มีกําหนดเวลา 3 ปีนับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากได้รับ
บัตรส่งเสริม 

                           -  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นที่ต้องนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันนําเข้าครั้งแรก 

                           -  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนําเข้ามาเพื่อส่งกลับ
ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันนําเข้าครั้งแรก  

                           ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส าเร็จรูป     

                           นอกจากผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ PCI ที่ใช้ปลาทูน่าเป็น
วัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าสําเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง 
(Pet Food) แล้ว  ปัจจุบัน PCI ยังผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสําเร็จรูปอ่ืนสําหรับอาหารคนและ
อาหารสัตว์เลี้ยงอีกด้วย  ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดส่งไปจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นไป
ยังตลาด เอเชีย ยุโรป และ ตะวันออกกลาง เป็นต้น โดยมีความหลากหลายของสินค้า ทั้งชนิดที่
บรรจุในถุงอลูมิเนียม (Aluminum Pouch) และกระป๋อง ที่ขนาดบรรจุต่างๆ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา 
บริษัทยังคงให้ความสําคัญในการพัฒนาสินค้า และการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยลดเวลาในการฆ่าเชื้อลงจากกรรมวิธีการผลิต
แบบดั้งเดิม และยังส่งผลดีต่อคุณค่าทางอาหารของสินค้าโดยยังคงมีความปลอดภัยเหมือนเดิมแต่
ช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้พลังงานให้น้อยลง และเพื่อตอบสนองต่อกระแสความต้องการ
สินค้าที่มีความห่วงใยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นอกจากนี้บริษัทยังคงให้ความสําคัญ
กับระบบคุณภาพ มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนการผลิต และ
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สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (Food Traceability) ตามมาตรฐานสากล และยังได้เพิ่มระบบ Food 
Safety เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับคู่ค้าเพิ่มอีกด้วย  

                           ระบบคุณภาพที่บริษัทได้รับมีดังนี้    

                           -  ISO 9001:2008 ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพจาก Moody 
International Certification Ltd. 

                           -  Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) จากกรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สําหรับผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าสําเร็จรูป และจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ สําหรับผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าที่เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง โดยเป็นการรับรองระบบที่เน้นถึงความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสําคัญ ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงจุดอันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม ตลอดจน
กําหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขในจุดวิกฤตินั้นๆ รวมถึงการเฝ้าติดตามจุดวิกฤตเพื่อให้มีความ
ปลอดภัยและได้มาตรฐานตามหลักสากล  

                           -  Good Manufacturing Practices (GMP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์โดยถือว่าเป็นบริษัทที่มีคุณภาพการผลิตและการควบคุมทางชีวอนามัยที่ดี 

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

                           -  ฮาลาล (Halal)  จากคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองว่า
บริษัทได้ดําเนินการผลิตอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม 

                           -  TQM System (Total Quality Management System) จาก JICA ประเทศญ่ีปุ่น 

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

                           สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนบริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง 
อินดัสตร้ี จํากัด ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตอาหารทะเลบรรจุ
ภาชนะผนึก ประเภท 1.11  กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
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                           สิทธิและประโยชน์ที่ได้มีดังนี้ 

                           -  ได้รับอนุญาตนําคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชํานาญการ คู่สมรสและบุคคล
ซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลทั้งสองประเภทนี้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ ตามจํานวนและกําหนด
ระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควร โดยคน
ต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชํานาญการดังกล่าว ได้รับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหน่งหน้าที่การ
ทํางานที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้
อยู่ในราชอาณาจักร 

                           -  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนพิจารณาอนุมัติ  

                           -  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริม มีกําหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 

                           -  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นที่ต้องนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต เพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันนําเข้าครั้งแรก 

                           -  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนําเข้ามาเพื่อส่งกลับ
ออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันนําเข้าครั้งแรก  

                           ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ซอสปรุงส าเร็จ 

ผลิตโดย PCI ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “คิงส์ คิทเช่น”(King’s Kitchen) หรือใช้ชื่อย่อว่า “KK” 
ประกอบด้วยสินค้าซอสมะเขือเทศที่มีรสชาติกลมกล่อม ผลิตจากมะเขือเทศสดตามธรรมชาติ  ซอส
พริกสูตรเผ็ดกําลังดี และซอสปรุงสําเร็จสูตรพริกไทยดําและสูตรสาหร่าย บรรจุในภาชนะรูปแบบ
ต่าง ๆ ทั้งชนิดอยู่ในขวดแก้ว ถุง กระป๋อง และแกลลอน อีกทั้งยังมีขนาดต่าง ๆ กัน คือ 300 กรัม  
600 กรัม  และขนาด 1 กิโลกรัม  ผลิตภัณฑ์ซอสของ PCI ได้รับการรับรองและอนุญาตให้ใช้
เคร่ืองหมาย “ฮาลาล” จากสํานักคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อรับรองว่าบริษัท
ได้ดําเนินการผลิตสินค้าตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม ปัจจุบันสินค้า KK มี
วางจําหน่ายทั่วประเทศและยังมีการส่งออกไปขายยังประเทศใกล้เคียง                        

   ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง      
  ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งที่ผลิตโดยบริษัท PFP นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการนําวัตถุดิบในการประกอบอาหารต่างๆ เช่น อาหารทะเล และเห็ด เป็นต้น มาผ่านขั้นตอน
การแปรรูป และปรุงรสต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้กลายเป็นสินค้าที่เพิ่มคุณค่า 
(VAP: Value Added Products) จากนั้นจะนําผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปเหล่านี้มาเก็บโดยการแช่เยือกแข็ง 
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ทั้งนี้เพื่อสามารถเก็บได้นานและยังคงคุณค่าของรสชาติอาหารให้คงสภาพเดิมได้ และตั้งแต่ไตร
มาสที่ 4 /2556 ที่ผ่านมา PFP ได้ขยายไปผลิตอาหารกล่องแช่แข็งตรา Any Meal โดยวางตลาดใน 
Mini Big C อีกด้วย     

                           การตลาดและการแข่งขัน 

                           สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม ข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูป พบว่า
บริษัทผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องในประเทศไทยมีจํานวนรวมกันทั้งสิ้น 31 บริษัท ประกอบด้วยผู้ผลิต
ที่มีโรงงานทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก กระจายอยู่ตามพื้นที่ทั่วประเทศ แต่เมื่อ
พิจารณาถึงผู้ประกอบการรายใหญ่แล้ว จะมีผู้ผลิตรายใหญ่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟร
เซ่นโปรดักส์ จํากัด (มหาชน) และกลุ่มซีแวลู ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีโรงงานในเครือรวมกันมากกว่า 7 
โรงงาน และมีกําลังการผลิตรวมกันคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 70 หรือกว่า 2 ใน 3 ของกําลังการผลิต
ในภาพรวมของประเทศ ทําให้ผู้ผลิตรายใหญ่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันจากการที่มีต้นทุนการ
ผลิตที่ต่ํากว่า แนวโน้มการแข่งขันในอนาคตคาดว่าผู้ประกอบการรายเล็กคงได้รับผลกระทบ
เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่มีอํานาจในการต่อรองสูงทั้งด้านราคาวัตถุดิบ และด้านราคาขาย 
ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีขนาดเล็กกว่าจึงต้องมุ่งไปในด้านของคุณภาพและ ความปลอดภัยด้าน
อาหาร (Food Safety) โดยอาจเน้นชนิดสินค้าเฉพาะมากขึ้น รวมทั้งผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถดําเนินงานภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในอนาคต  

                           กลยุทธ์การแข่งขัน 

                           1)  ให้ความสําคัญด้านคุณภาพสินค้า โดยเร่ิมตั้งแต่ขบวนการคัดสรรวัตถุดิบไป
จนถึงขั้นตอนการผลิตที่ยึดหลักความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) และระบบการตรวจสอบ
ย้อนหลังได้ (Food Traceability) 

                           2)  ผลิตสินค้าภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองตาม
มาตรฐานการผลิตในระดับสากลไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GMP, HACCP, รวมทั้งคุณภาพมาตรฐาน 
ISO ซึ่งจะทําให้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในต่างประเทศ 

                           3)  ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

                           4)  มีการวางแผนร่วมกันกับคู่ค้า ทําให้สามารถส่งสินค้าได้อย่างสม่ําเสมอและ
เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 

                           5)  สร้างความไว้วางใจให้กับคู่ค้า ด้วยคุณภาพสินค้า การบริการที่ดี และการ
แก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมา 
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                           6)  รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย (Suppliers) เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 
(Business Alliances) ให้ยั่งยืน 

                           ลักษณะลูกค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

                           PMF   ผู้ผลิตปลาสวรรค์ “ตราทาโร”  และ “ทาโร อบกรอบ” จําหน่ายในประเทศ
ผ่านบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) ที่ทําหน้าที่กระจายสินค้าผ่านร้านค้าในช่องทางค้า
ส่งและค้าปลีกดั้ ง เดิม  รวมทั้ งช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่  โดยลักษณะลูกค้า  (Consumers) 
กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ คือ มีตั้งแต่ วัยเด็ก วัยรุ่นและวัยทํางาน ส่วน
ลูกค้า (Consumers)ในต่างประเทศนั้น จะขึ้นอยู่กับตลาดในแต่ละแห่ง  

                           PCI   เป็นผู้ผลิตสินค้าปลาทูน่าเพื่อการส่งออกทั้งหมด โดยเป็นการผลิตตามคําสั่ง
ซื้อของลูกค้าแต่ละราย และมีตลาดหลักอยู่ที่ประเทศญ่ีปุ่น รวมทั้งลูกค้าจากประเทศตะวันออก
กลางและลูกค้าในกลุ่มประเทศยุโรปด้วย สําหรับผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุง
สําเร็จสูตรพริกไทยดําและสูตรสาหร่าย ตรา“คิงส์ คิทเช่น” (King’s Kitchen) นั้น จะจําหน่ายผ่าน
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) ทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง โดยมีแม่บ้านเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักและลูกค้าประเภทสถาบัน เช่นร้านอาหาร ภัตตาคารและโรงแรม ที่นําสินค้า
เหล่านี้ไปใช้เป็นส่วนประกอบของการปรุงอาหารและมีไว้บริการลูกค้าของตนเอง 

                           PFP   สินค้าอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งพร้อมใช้และพร้อมรับประทานที่ผลิตจาก
โรงงาน PFP นั้นจะเป็นลูกค้าในประเทศเป็นหลัก อันได้แก่ เครือข่ายฟาสฟู้ดส์ขนาดใหญ่ และ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น 

                           การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย ปลาสวรรค์ตรา “ทาโร” “ทาโร อบกรอบ” 
และผลิตภัณฑ์ซอสตรา “คิงส์ คิทเช่น” (King’s Kitchen) ทั้งปลาสวรรค์ตรา “ทาโร” “ทาโร อบ
กรอบ” ภายใต้การผลิตจากโรงงาน PMF และซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงสําเร็จ ตรา 
“คิงส์ คิทเช่น” (King’s Kitchen) ภายใต้การผลิตจากโรงงาน PCI นั้นเป็นการผลิตเพื่อจําหน่ายใน
ประเทศเป็นหลัก ส่วนการขายนั้นจะผ่านบริษัท พรีเมียร์  มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ทํา
หน้าที่กระจายสินค้าผ่านร้านค้าประเภทต่างๆ ทั้งช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ ( Modern Trade) 
ช่องทางร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และรถขายเงินสด(Cash Van) 

                           ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลส าเร็จรูป              
              การจําหน่ายสินค้าปลาทูน่าและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสําเร็จรูปนั้น มีทั้งการขายไป
ถึงลูกค้าโดยตรง และการขายผ่านตัวแทนการค้า หรือ Trading Firms ทั้งในและต่างประเทศ โดย
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ทีมงานด้านการตลาดของ PCI เอง และได้แบ่งช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าออกเป็น 3 ประเภท
ดังนี ้ 

                           1. จําหน่ายตรงให้กับกลุ่มลูกค้าที่คัดเลือกมาเป็นพันธมิตร มีความใกล้ชิดในการ
ติดต่อค้าขายกันเป็นเวลานานดังนั้น จึงมีความร่วมมือในการศึกษาและผลิตสินค้าให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด 

                           2. จําหน่ายผ่านบริษัทตัวแทนการค้า หรือ Trading Firm ต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวแทน
การค้าที่นําสินค้าไปจําหน่ายต่อยังห้างสรรพสินค้า คอนวีเนียนสโตร์ และร้านอาหาร เป็นต้น 

                           3. จําหน่ายตรงไปยังผู้ซื้อโดยไม่ผ่านตัวแทนการค้า  

                           ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง  

                           ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งที่ผลิตจากโรงงานของ PFP นั้น จะจัดจําหน่าย
ตรงไปยังลูกค้าประเภทเครือข่ายฟาสฟู้ดขนาดใหญ่ โดยทีมงานการตลาดของ PFP เอง 

                           การจัดหาวัตถุดิบ  

                           PMF วัตถุดิบที่สําคัญและเป็นต้นทุนหลักในการผลิตปลาสวรรค์ ทาโร คือ เนื้อ
ปลาบดแช่แข็ง (Surimi) ซึ่งแปรรูปมาจากปลาสด ได้แก่ ปลาไล้กอ และปลาฤาษี เป็นต้น ซึ่งเป็น
ปลาที่มีเนื้อขาวนุ่ม ไม่ยุ่ย มีกลิ่นคาวน้อยมาก และเป็นปลาที่จับได้ในน่านน้ําของประเทศไทยและ
ประเทศใกล้เคียง  โดย PMF จัดหาเนื้อปลาบดแช่แข็งจากโรงงานผู้ผลิตหลายรายทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยก่อนที่จะมีการสั่งซื้อเนื้อปลาบดแช่แข็งดังกล่าวจะต้องมีการทดลองผลิตจนมั่นใจ
ในคุณภาพ ซึ่งผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการซื้อขายอย่างเคร่งครัด  ซึ่งการสั่งซื้อจะทํา
ล่วงหน้า รวมทั้งกําหนดจํานวน ราคา แผนการส่งมอบเป็นเดือนๆ ไปด้วยนโยบายที่สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตวัตถุดิบหลายรายทําให้ PMF ลดความเสี่ยงในช่วงวัตถุดิบหายากและไม่
เคยมีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ราคา
จําหน่ายเนื้อปลาบดแช่แข็งจะมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในบางช่วงหรือบางฤดูกาล  
ขึ้นอยู่กับปริมาณปลาที่จับได้ในช่วงนั้นๆ ดังนั้นด้วยนโยบายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิต
และกระจายการสั่งซื้อวัตถุดิบที่สําคัญไปในหลายภูมิภาคดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น ทําให้  PMF 
สามารถลดความเสี่ยงไปได้นอกจากเน้ือปลาบดแช่แข็งแล้ว บรรจุภัณฑ์นับเป็นวัตถุดิบหลักอีกชนิด
หนึ่งซึ่ง PMF ได้วางนโยบายไว้คล้ายกัน โดยจัดซื้อจากโรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศหลาย
ราย ตามขนาด และรูปแบบที่ต้องการ ทําให้สามารถควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้  

                           PCI จะจัดหาวัตถุดิบปลาทูน่าและวัตถุดิบอาหารทะเลจากทั้งแหล่งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยจะสั่งซื้อให้เหมาะสมกับแผนงานด้านการผลิต ในบางช่วงอาจต้องมีการสั่งซื้อ
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มากกว่าระดับปกติและเก็บไว้ในห้องเย็นเพื่อป้องกันในกรณีที่วัตถุดิบอาจจะขาดแคลน ในด้าน
บรรจุภัณฑ์ ที่ประกอบด้วยกระป๋องและถุง (Pouch) นั้น PCI จะจัดหามาจากทั้งในประเทศและ
นําเข้าจากต่างประเทศ  สําหรับการสั่งซื้อในประเทศนั้น PCI จะติดต่อกับผู้ผลิตหลายราย ส่วน
บรรจุภัณฑ์ที่นําเข้าจากต่างประเทศนั้นจะเป็นการจัดหาโดยผู้ว่าจ้างผลิตแต่ละราย ในการสั่งซื้อ
บรรจุภัณฑ์เหล่านี้จะพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการผลิตซึ่งเป็นไปตามคําสั่งซื้อของลูกค้า  ส่วน
การจัดหาวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก และซอสปรุงสําเ ร็จนั้นจะ
ประกอบด้วยเนื้อมะเขือเทศเข้มข้น พริกชี้ฟ้า กระเทียม สาหร่าย และพริกไทย ซึ่งจัดซื้อจากโรงงาน
ผู้ผลิตในประเทศหลายราย โดย PCI มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตทุกราย และมีการติดต่อค้าขายกัน
มาเป็นระยะเวลานาน สําหรับวัตถุดิบอ่ืนๆ ซึ่งมีมูลค่าการสั่งซื้อไม่มาก ได้แก่ น้ําตาล เกลือ และ
น้ําส้มสายชู เป็นต้น ซึ่งสามารถจัดหาได้ง่ายจากตลาดทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีบรรจุภัณฑ์ประเภท
ต่างๆทั้งขวดแก้ว ถุง ซอง และแกลลอน จะเป็นการจัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ ซึ่งได้ทําการสั่งซื้อ
กันเป็นประจํา   

                           PFP ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งที่ PFP ผลิต ประกอบด้วยวัตถุดิบที่เป็น
เนื้อสัตว์ทะเล เช่น กุ้ง ปลาหมึก เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอ่ืนๆ ได้แก่ เห็ด ผัก และ
เคร่ืองเทศและเคร่ืองปรุงรสต่างๆ การจัดหาวัตถุดิบดังกล่าวจัดหาจากในประเทศทั้งหมดซึ่ง
สามารถหาซื้อได้ง่ายและมีผู้ค้าหลายราย ประกอบกับ PFP มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ค้าวัตถุดิบเหล่านี้ 
ทําให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใด 

                           ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

                           บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง  จํากัด (มหาชน) คํานึงถึงการช่วยกันลดภาระของ
มลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการทํางานเชิงรุกตั้งแต่การจัดเก็บสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับ
เหมาะสม มีการหมุนเวียนสินค้าในร้านค้าเพื่อให้เกิดความสดใหม่ อีกทั้งการบริหารจัดการเพื่อลด
ปัญหาที่สินค้าจะหมดอายุและอาจต้องนํากลับมาทําลาย ด้วยมาตรการที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้
บริษัทประสบความยุ่งยากน้อยมากเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวและมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
จากมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมไปได้มาก นอกจากนี้แล้วบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ PMF PCI และ PFP ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกรม
โรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ในเร่ืองของการบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยน้ําทิ้งสู่แหล่งน้ําสาธารณะ 
บริษัทย่อยทั้งสามบริษัท ได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตและ
ได้ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดอย่างเคร่งครัด  โดยมีมาตรการป้องกันน้ําทิ้งจากโรงงานอย่างดี  
ซึ่งน้ําเสียที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านการบําบัดน้ําเสียในโรงงานก่อน เพื่อให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะนําไป
ปล่อยทิ้ง  โดยบริษัทย่อยมีการตรวจสภาพน้ําอย่างสม่ําเสมอ ผลของการตรวจสอบผ่านเกณฑ์
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มาตรฐานที่กําหนด และปัจจุบันได้นําน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วบางส่วนมาใช้หมุนเวียนภายในบริษัท 
เพื่อช่วยลดการใช้น้ําและเป็นการช่วยอนุรักษ์แหล่งน้ําอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวสามารถ
ควบคุมของเสียจากการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งยังสามารถนําพลังความร้อนสูญเสีย
จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย  ด้วยความตระหนักและการกําหนดแนวทางการ
บริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและให้ความสําคัญอย่างยิ่ง ในปี 2556 บริษัท
ย่อยทั้ง PMF และ PCI จึงได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 
3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นโรงงานที่มีการบริหารงานที่ได้มุ่ งเน้นระบบสีเขียว (Green 
System)  หรือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวน
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง PMF ยังได้รับรางวัล CSR-DIW Award – โครงการพัฒนา
โรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนรวมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม อีกด้วย 

                           ปัจจัยความเสี่ยงธุรกิจการจัดจ าหน่ายสินค้า 

                           ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่ออายุสัญญาตัวแทนจําหน่ายสินค้า  ในธุรกิจการ
ให้บริการเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้า บริษัทจะร่วมหารือแนวทางการดําเนินงานกับคู่ค้า เพื่อให้มี
เป้าหมายและประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจนในระยะยาว อย่างไรก็ดีสัญญาตัวแทนจําหน่ายสินค้าถือ
เป็นเคร่ืองมือสําคัญสําหรับธุรกิจด้านจัดจําหน่ายสินค้า โดยสัญญาจะมีอายุระหว่าง 3 -5 ปี  และมี
การกําหนดเงื่อนไขในการต่ออายุสัญญาไว้อย่างชัดเจน  บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่
ต่ออายุสัญญาหรือขอยกเลิกสัญญาเมื่อครบกําหนดของสัญญาและทําให้บริษัทสูญเสียรายได้จาก
การเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้านั้นๆ นอกจากนี้ในการต่ออายุสัญญา อาจมีโอกาสที่คู่สัญญาจะขอ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือข้อกําหนดของสัญญาที่ทําใ ห้บริษัทเสียผลประโยชน์หรือได้รับ
ผลตอบแทนที่ลดลง จากแนวทางที่ได้ดําเนินงานร่วมกับคู่ค้าโดยมองประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
ดังกล่าวข้างต้น ทําให้โอกาสที่บริษัทจะสูญเสียคู่ค้าจากการยกเลิก หรือไม่ต่ออายุสัญญาน้อยลง 
นอกจากนี้บริษัทยังได้กระจายความเสี่ยงดังกล่าวโดยการจัดจําหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตหลายรายและ
หลายตราสินค้า ทั้งยังมีสินค้าที่ผลิตจากบริษัทย่อยเป็นสําคัญ  ในระยะที่ผ่านมา บริษัทและผู้ผลิต
หรือเจ้าของสินค้าที่เป็นคู่สัญญาได้มีการร่วมงานกันมาเป็นเวลานานจนเป็นพันธมิตรทางการค้า อีก
ทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างครบถ้วนมาโดยตลอด จึงทํา
ให้บริษัทได้รับความไว้วางใจในการต่ออายุสัญญา รวมทั้งสามารถเจรจาเพื่อให้ได้รับอัตรา
ผลตอบแทนที่เหมาะสมด้วย   

                           ความเสี่ยงจากสินค้าเก่าหรือหมดอายุ  สินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายเป็น
สินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค  ซึ่งคุณภาพของสินค้าจะสัมพันธ์กับอายุของสินค้า  บริษัทจึงมี
ความเสี่ยงหากสินค้าหมดอายุลงก่อนที่จะจําหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการ
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กําหนดนโยบายและระบบในการบริหารควบคุมการหมุนเวียนของสินค้าที่วางจําหน่ายตามร้านค้า
ต่างๆ ให้มีความสดใหม่อยู่ตลอดเวลาโดยมีแผนงานเพื่อควบคุมอายุสินค้าตั้งแต่การจัดเก็บ การ
ขนส่งให้ร้านค้า การหมุนเวียนของสินค้าในตลาด รวมทั้งให้พนักงานขายสินค้าออกสํารวจสินค้า
ตามร้านค้าต่างๆอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวของสินค้าและเป็นการควบคุมดูแล
อายุของสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้  

                           ความเสี่ยงจากการจัดจําหน่ายในช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่  ปัจจุบันช่องทาง
การค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) อันได้แก่ร้านสะดวกซื้อ ห้างดิสเคาน์สโตร์ ห้าง Cash & 
Carry มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีบทบาทมากขึ้นเร่ือยๆสําหรับธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค  และ
มีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง  มีการใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขันเพื่อดึงดูดผู้บริโภค ประกอบ
กับอํานาจต่อรองที่มากขึ้นจากการรวมตัวกันของห้าง Modern Trade ต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้มี
การเรียกร้องค่าใช้จ่ายในอัตราที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทคู่ค้าต้องรับภาระการแข่งขันและค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้นจากการเรียกร้องการให้ส่วนลดการค้าที่สูงขึ้นของห้าง เกิดเป็นต้นทุนการขาย หรือต้นทุน
การตลาดที่สูงขึ้น  บริษัทจึงมีการกําหนดแผนงานเพื่อสร้างความสมดุลของสัดส่วนการขายระหว่าง
ช่องทางการค้าปลีกสมัยใหม่และการค้าปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ให้เกิดความเหมาะสม 
รวมทั้งควบคุมดูแลการบริหารการใช้จ่ายในแต่ละช่องทางให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการวาง
แผนการขายและวิเคราะห์การใช้งบประมาณ/ผลตอบแทน/ติดตาม/ประเมินและวางแผนการขาย
เป็นรายห้าง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาและฝึกอบรมทักษะการเจรจาต่อรองและความรู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้กับพนักงานอีกด้วย 

                           ปัจจัยความเสี่ยงธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร 

                           ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและปริมาณวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ย่อยต้องพึ่งพาวัตถุดิบหลัก ได้แก่ ปลาทูน่า และเนื้อปลาบดแช่แข็ง โดยวัตถุดิบดังกล่าวมาจาก
ธรรมชาติ ทําให้ปริมาณของวัตถุดิบขึ้นกับฤดูกาล สภาพดินฟ้าอากาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
ภัยธรรมชาติ เป็นต้น รวมทั้งราคามีการขึ้น/ลงตามระดับอุปสงค์และอุปทานในตลาด อีกทั้งราคา
วัตถุดิบดังกล่าวยังอาจได้รับผลกระทบโดยอ้อมจากปัจจัยภายนอกต่างๆที่ไม่อาจควบคุมได้ อัน
ได้แก่ ราคาน้ํามัน การปรับขึ้นค่าแรงตามนโยบายของภาครัฐ หรือแม้กระทั้งกฎหมายและ
กฎระเบียบใหม่ๆของประเทศคู่ค้า ก็ล้วนส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาซื้ออย่างรวดเร็ว และ
ส่งผลต่อเนื่องต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทย่อย ดังนั้นการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบอย่างมี
ประสิทธิภาพของบริษัทย่อย จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของวัตถุดิบลงได้ โดย
ผู้ เกี่ยวข้องในการสั่งซื้อวัตถุดิบจะติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ประกอบกับ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน ทําให้สามารถคาดการณ์และ
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการวางแผนการผลิตและสํารองวัตถุดิบ
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ให้อยู่ในปริมาณและราคาที่เหมาะสม มีการวางแผนการทํางานร่วมกับคู่ค้ าในระยะยาวด้วยการ
พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบร่วมกัน มีการพัฒนาวัตถุดิบใหม่ๆร่วมกับคู่ค้า ตลอดจนมีการจัดหาแหล่ง
วัตถุดิบที่มีคุณภาพเพิ่มเติมทั้งในและต่างประเทศด้วย 

                           ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการส่งออกร้อย
ละ 22.82  ของรายได้รวมในปี 2556 โดยรายได้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเป็นหลัก 
ดังนั้น กิจการจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมี
ความผันผวนค่อนข้างมากอันจะส่งผลกระทบต่อรายได้และกําไร อย่างไรก็ตาม บริษัทมีค่าใช้จ่าย
เป็นเงินสกุลต่างประเทศ อันได้แก่ ค่าวัตถุดิบและวัสดุหีบห่อที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ ทําให้
บริษัทลดความเสี่ยงในเร่ืองขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ระดับหนึ่งโดยการวางแผนการจ่ายชําระ
ค่าสินค้าในเวลาเดียวกันกับการรับชําระค่าสินค้า (Natural Hedge)  นอกจากนี้ บริษัทยังมีวงเงินซื้อ
ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) จากสถาบันการเงินที่เพียงพอต่อการป้องกัน
ความเสี่ยง อีกทั้งบริษัทยังได้มีการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และมีการเปิดบัญชีเงิน
ฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit - FCD) เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐเพื่อลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย    

                           ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และตลาดส่งออกในประเทศญ่ีปุ่น  ในปีที่
ผ่านมาบริษัทย่อย-บริษัทพรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตร้ี จํากัด (PCI) ซึ่งส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า และ
อาหารสําหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Food) ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นลูกค้าหลักที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและนโยบายลด
ค่าเงินเยนของรัฐบาลญ่ีปุ่น ส่งผลให้การส่งออกสินค้าไปยังประเทศญ่ีปุ่นมีปริมาณลดลง อย่างไรก็
ตาม บริษัทย่อยมีนโยบายจะลดระดับการพึ่งพิงกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ด้วยการกระจายการขายสินค้า
ไปยังลูกค้าในประเทศอ่ืนๆในหลากหลายทวีปเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาแบ
รนด์ที่เป็นของบริษัทเองให้มีความแข็งแกร่ง ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น 
อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่นเร่ิมมีแนวโน้มดีขึ้นในปลายปี 2556 และ
คําสั่งซื้อจากลูกค้าก็ยังคงมีแม้จะปริมาณลดลงอย่างเป็นสาระในปี 2556 ก็ตาม 

                           ความเสี่ยงจากข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ  การทําข้อตกลงทางการค้า ทั้ง
การตกลงร่วมกันในกลุ่มทวีปหรือข้อตกลงเฉพาะประเทศต่อประเทศ อาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
กับบริษัทขนาดกลางและบริษัทขนาดเล็กในการแข่งขันทางการค้า เช่น การทําความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจไทย - ญ่ีปุ่น JETEPA (Japan - Thailand Economic Partnership Agreement) เพื่อเปิดเสรี
และอํานวยความสะดวกให้กับสินค้าและบริการระหว่างประเทศคู่เจรจามากขึ้นนั้น  อาจส่งผลให้
บริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากข้อตกลงดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดของสินค้า (Rule 
of Origin) ซึ่งระบุว่า ปลาทูน่าที่จับได้ต้องจับโดยเรือประมงที่มีสัญชาติไทยหรือจับโดยเรือประมง
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ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของ IOTC (Indian Ocean Tuna Catching) รวมทั้งไม่มีปลาทูน่าครีบ
เหลือง (Yellow Fin) ในน่านน้ําของประเทศไทย  ทําให้ปริมาณปลาทูน่าที่จับได้และการขอใช้สิทธิ
ว่าด้วยแหล่งกําเนิดสินค้าดังกล่าวมีข้อจํากัด ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าของบริษัทย่อยที่ส่งไปขาย
ยังประเทศญ่ีปุ่นอาจไม่ได้รับประโยชน์จากข้อตกลงดังกล่าวมากนักและอาจมีผลทําให้รายได้จาก
การส่งออกปลาทูน่าของบริษัทไปญ่ีปุ่นลดลง บริษัทได้พยายามพัฒนากลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ มีการติดตามความคืบหน้าของกฎระเบียบต่างๆอย่างใกล้ชิด ร่วม
ทํางานกับหน่วยงานราชการ อาทิ กรมประมง กรมปศุสัตว์ และคู่ค้าอย่างใกล้ชิด และขยายฐาน
ลูกค้าการส่งออกไปประเทศอื่นๆมากขึ้น โดยใช้วัตถุดิบที่มีแหล่งกําเนิดภายในประเทศ เพื่อกระจาย
ความเสี่ยงดังกล่าว  

                           ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ

องค์กรเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จขององค์กร มีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้มี

ส่วนได้เสียของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งหมายความรวมถึง ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ขายสินค้ าและ

บริการให้บริษัทและบริษัทย่อย ผู้ซื้อและรับบริการจากบริษัทและบริษัทย่อย หากบริษัทมี

ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีหรือไม่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือและไว้วางใจในองค์กรของผู้มี

ส่วนได้เสียได้ เพื่อลดความเสี่ยงในด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร บริษัทและบริษัทย่อยจึง

ให้ความสําคัญและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในเร่ือง การกํากับดูแลกิจการที่ดี การป ฏิบัติตาม

กฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การ

เปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความชัดเจน ถูกต้องและเหมาะสม มีความโปร่งใส ตรวจสอบ ได้ 

รวมทั้งมีการกําหนดแนวปฏิบัติในเร่ืองของผู้มีอํานาจในการให้ข้อมูลแก่สาธารณะอีกด้วย  (ที่มา : 

https://sites.google .com/site/marketinghyy ) 
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1. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 
 

 
ภาพที่ 2.2 รูปภาพป้ายหน้าบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) 
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2. ผังองค์กร 

ภาพที่ 2.3 ผังองค์กร 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

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

 

ภาพที่ 2.4 แผนที่ 

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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4. นโยบาย/วิสัยทัศน์ 

                           นโยบาย 

                           “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” 

                           กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ใช้แนวคิดนี้ในการดําเนินธุรกิจของ 6 สายธุรกิจ อันได้แก่ 

- สายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค 
- สายธุรกิจสารสนเทศ 
- สายธุรกิจสิ่งแวดล้อม 
- สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงแรม 
- สายธุรกิจการเงิน 
- สายงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคม 

                           วิสัยทัศน์ 

                           มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนําของคนไทยในธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคด้วย
การยึดถือ คุณค่าหลัก 5 ประการ เพื่อสร้างความสมดุล ระหว่างธุรกิจพนักงานและสังคมที่ยั่งยืน
ร่วมกัน 

                           ปรัชญากลุ่ม บริษัทพรีเมียร์ 

เพราะความสําเร็จไม่สามารถสร้างได้ด้วยตัวคนเดียวธุรกิจย่อมไม่สามารถ ดํารง
อยู่ได้หากมุ่งหวังเพียงผลกําไรขององค์กรโดยขาดการสร้างคุณค่าสู่สังคม และพนักงานตลอด
ระยะเวลากว่า 40 ปี กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ได้ยึดถือปฏิบัติตาม แนวคิด “ความสําเร็จร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน” สิ่งที่ดีต่อธุรกิจต้องสร้างคุณค่าต่อ สังคมและพนักงานของเราจึงจะถือเป็นความสําเร็จที่
ยั่งยืนอย่างแท้จริง (ที่มา http://www.premier-marketing.co.th) 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
ภาพที่ 2.5 แสดงภาพผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว 

 

 
ภาพที่ 2.6 แสดงภาพผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม 
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ภาพที่ 2.7 แสดงภาพผลิตภัณฑ์ลูกอม 

 

 
ภาพที่ 2.8 แสดงภาพผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริม 
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ภาพที่ 2.9 แสดงภาพผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและของใช้ในครัวเรือน 

 
 

 
ภาพที่ 2.10 แสดงภาพรถขนส่งทาโร 
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ภาพที่ 2.11 แสดงภาพคลังสินค้า 

 

 
ภาพที่ 2.12 แสดงภาพเคร่ืองเช็คสต็อกสินค้าที่ทันสมัย 

 

 
ภาพที่ 2.13 แสดงภาพการโหลดสินค้าเข้าตู้ 
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บทที ่ 3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลใน ศึกษา
กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทอาหารของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด 
(มหาชน) กรณีศึกษา บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทอาหารของบริษัท 
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสินค้า 
5. นิยามศัพท์ 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 

ประวัติความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์ 

ในยุคหินเมื่อมนุษย์ล่าสัตว์ได้เขาก็จะใช้หนังสัตว์ หรือใบไม้ห่อหุ้มสัตว์ที่ล่ามาได้
เพื่อป้องกันพวกแมลง แสงแดดและฝน นอกจากนี้ในการพกพาอาหารหรือวัตถุที่ต้องการ สิ่งที่ใช้ใน
การห่อหุ้มจะเป็น ใบไม้ เปลือกไม้ เปลือกหอย กระบอกไม้ กระเพาะสัตว์ หนังสัตว์ ฯลฯ เป็นต้น 
การรู้จักการแก้ปัญหาด้วยการนําเอาวัตถุดิบ (Raw Materials) จากธรรมชาติเข้ามาเป็นอุปกรณ์ช่วย
เคลื่อนย้ายวัตถุมวลสาร การกระทําดังกล่าวจึงนับว่าเป็นที่มาของการบรรจุ (Filling) ต่อมามนุษย์เร่ิม
รู้จักการประดิษฐ์ คิดค้นภาชนะบรรจุด้วยการดัดแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุธรรมชาติให้มี
รูปร่างและหน้าที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นนี่เอง จึงจัดว่าเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ดั่ งเดิม (Primitive 
Packaging Design) ที่มนุษย์ในสมัยก่อนได้กระทําขึ้นตามสภาพการเรียนรู้และการค้นพบวัสดุในแต่
ละยุค การออกแบบการบรรจุภัณฑ์ จึงเร่ิมเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการค้าและการบริการ ในฐานะ
ของสิ่งที่ช่วยอํานวยความสะดวกแก่การขนส่งสินค้า (Aid Transportation) โดยทําหน้าที่ขั้นพื้นฐาน
อันดับแรกคือ ปกป้อง คุ้มครองสินค้าให้ปลอดภัยจากความเสียหาย อันเนื่องมาจากการ
กระทบกระเทือน และป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่ไม่พึ่งประสงค์  (To Prevent Spillage And 
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ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตไปจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค 
ซึ่งบทบาทนี้มีผลทําให้รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ (Package Form) มีการพัฒนาขึ้นมารองรับ มีการ
ออกแบบภาชนะบรรจุแบบปิด (Closed Container) เช่น ถังไม้ (Barrel) การรู้จักปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ 
(Container Closure) เช่น มีฝาจุกปิดขวด (Bottle Plug Seals) ฯลฯ เป็นต้น เทคนิคและกรรมวิธีการ
บรรจุที่พัฒนาขึ้นตามหน้าที่ใช้สอยเหล่านี้ จึงเป็นผลทําให้เกิดการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่
หลากหลายลักษณะตามกาลเวลา และการค้นพบวัสดุหรือเทคโนโลยีที่นํามาใช้ 

ในราว ค.ศ.1200 รูปแบบของการบรรจุภัณฑ์ที่ปรากฏเป็นหลักฐาน ได้แก่ 

วัสดุ (Materials) รูปแบบและการใช้ 

(Package Form And Use) 

หนัง (Leather) การห่อ พับเป็น กระเป๋า ถุง 

ผ้า (Cloth) การห่อ พับเป็น ถุง กระสอบ 

ไม้ (Wood) ถังไม้ หีบ ไม้ ลัง กําปั่น 

วัชพืชหรือผลิตภัณฑ์จากไม้ 
(Grass/Split Wood) 

ตะกร้า เสื่อ สิ่งทอ 

หิน (Stone) กาน้ํา คณโฑ 

ดิน (Earthenware) หม้อ ถ้วยชาม ฯลฯ 

โลหะ (Metal) หม้อ ถ้วยชาม กาน้ํา 

แก้ว(Glass) แก้วน้ํา ขวด ชาม คณโฑ 

ตารางที่ 3.1 แสดงรูปแบบของการบรรจุภัณฑ์ที่ปรากฏเป็นหลักฐาน 
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ประวัติวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ 

ปี ประเภทบรรจุภัณฑ์ วิวัฒนาการ 

ยุคโบราณ 5,000 ปี เคร่ืองปั้นดินเผา เร่ิมมีกการใช้เคร่ืองปั้นดินเผาในประเทศ
กรีซ 

ก่อนพุทธกาล 2,000 
ปี 

แก้ว  เร่ิมใช้บรรจุภัณฑ์แก้วในอารยะธรรมแถบ
เมโสโปเตเมียหรืออียิปต์ในปัจจุบันก่อน
พุทธกาล 1,000 ปี ผลิตแก้วใส พ.ศ.500 
ผลิตแก้วด้วยการเป่า 

ก่อนพุทธกาล 500-
600 ปี 

กระดาษ เร่ิมมีการผลิตกระดาษ 

ยุคเร่ิมแรก 2245 กระดาษ เร่ิมการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ 

2352 กระป๋อง Nicolas Appet ค้นพบวิธีการผลิตอาหาร
กระป๋อง (Canning) 

2414 กระดาษลูกฟูก มีการจดลิขสิทธิ์ในการผลิตกล่องกระดาษ
ลูกฟูก 

2435 ฝา William Painter ของสหรัฐอเมริกาคิดค้น
ฝาจีบ 

2437 กระดาษลูกฟูก เร่ิมมีการใช้กล่องกระดาษลูกฟูกในการ
ขนส่งทางรถไฟในสหรัฐอเมริกา 

2441 กระป๋องโลหะ ใช้ระบบสุญญากาศเป็นคร้ังสําหรับยาสูบ
ในประเทศอังกฤษ 

2451 บรรจุภัณฑ์แก้ว บริษัท Anchor-Hocking ในสหรัฐอเมริกา
พัฒนาฝาปิดที่มีชั้นในบุด้วยยางและแถบ
โลหะรัดฝาโดยรอบ 
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ปี ประเภทบรรจุภัณฑ์ วิวัฒนาการ 

2458 กระดาษลูกฟูก C.D. Altick คิดค้นกระดาษเหนียวสี
น้ําตาล (Kraft) 

2468 พลาสติก เร่ิมยุคสมัยของพลาสติก โดยมีการใช้ 
PE,Cellophane,PVC,PS 

ยุคปัจจุบัน 

2503 

พลาสติก เร่ิมผลิตถุงพลาสติกที่ต้มในน้ําร้อนได้
แล ะ เ ร่ิม ผลิตขวดนมขนาดใ หญ่จาก 
HDPE 

2505 กระป๋องโลหะ เ ร่ิ ม ผ ลิ ตก ร ะ ป๋ อ งอ ลู มิ เ นี ย ม สํ า ห รั บ
เคร่ืองดื่มและกระป๋องสเปรย์ 

2507 พลาสติก ทําแผงยาที่ใช้กดเม็ดยาให้ทะลุผ่านแผ่น
เปลวอลูมิเนียมและทําฟิล์มหดที่มาใช้
แทนที่กล่องกระดาษลูกฟูก 

2510 พลาสติก ทําหลอดพลาสติกและฝาพลาสติกที่เปิด
แล้วเกลียวขาดจากกัน 

2513 พลาสติก ทําฟิล์มเม็ตทัลไลซ์ (Metallized Film) ที่มี
แสงแวววับ  

2520 พลาสติก ทําขวด PET สําหรับเคร่ืองดื่มน้ําอัดลม 

2521 พลาสติก ทําระบบบรรจุภัณฑ์สุญญากาศและระบบ
ปรับสภาวะบรรยากาศ 

2524 กล่องกระดาษ ทํากล่องปลอดเชื้อที่นิยมใช้บรรจุนมและ
เคร่ืองดื่ม 

2526 พลาสติก ขวดซอสมะเขือเทศที่ผลิตด้วยกรรมวิธี 
Co-Extrusion คือการรีดร่วมด้วยเคร่ืองอัด
รีด 2 ตัวขึ้นไปผ่านหัวดายร่วมกัน 

ตารางที่ 3.2 แสดงประวัติวิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ 
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บรรจุภัณฑ์แก้วเร่ิมมีการผลิตประมาณ 2,000 ปีก่อนพุทธกาลในแถบเมโสโปเต
เมียหรือประเทศอียิปต์ในปัจจุบัน ส่วนขวดแก้วใสนั้นสามารถผลิตได้ประมาณ 1,000 ปีก่อน
พุทธกาลและทําให้อียิปต์เป็นประเทศที่ชํานาญในการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว ต่อมาประมาณ พ .ศ. 
500 วิวัฒนาการทางด้านบรรจุภัณฑ์แก้วได้เปลี่ยนมาเป็นการเป่าแก้ว ซึ่งได้ตกทอดมรดกมาถึง
ปัจจุบันนี้ วิวัฒนาการในการผลิตแก้วได้ก้าวมาสู่จุดสุดยอดด้วยการพัฒนาของชวนโรมัน
ประมาณ พ.ศ. 800  

กระดาษเร่ิมผลิตได้ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกับแก้ว คือ ประมาณ พ .ศ. 600 ใน
ประเทศจีนแต่ในยุคนั้นกระดาษยังไม่ได้นํามาใช้ห่อสินค้า จวบจนกระทั่งกระดาษได้รับการ
นําเข้าสู่ประเทศยุโรปผ่านประเทศทางอาหรับและเร่ิมมีการผลิตกระดาษคร้ังแรกในทวีปยุโรปที่
ประเทศสเปนทางเหนือของวาเลนเซียโดยชาวมุสลิมสเปน กระดาษได้รับการแปรรูปเป็นถุงฃ
กระดาษในช่วง พ.ศ. 2161 ถึง พ.ศ. 2191 และมีการใช้มากถึง 800 ล้านถุงในสหรัฐอเมริกาในช่วง 
พ.ศ. 2418 ส่วนการตัด การทับเส้น พร้อมทั้งการพิมพ์เพื่อแปรรูปกล่องกระดาษแข็งนั้นเร่ิมได้รับ
ความนิยมใน พ.ศ. 2423 

กระดาษของชาวอียิปต์โบราณ ผลิตจากตันกกชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า “พาไพรัส” 
(Papyrus) และเรียกว่า กระดาษพาไพรัส พบว่ามีการใช้จารึกบทสวดและคําสาบาน บรรจุไว้ใน
พีระมิดของอียิปต์ นักประวัติศาสตร์เชื่อว่ามีการใช้กระดาษที่ทําจากพาไพรัสมาตั้งแต่ปฐม
ราชวงศ์ของอียิปต์ (ราว 3,000 ปีก่อนคริสตกาล) 

      

ภาพที่ 3.1 แสดงภาพกระดาษพาไพรัส 

บรรจุภัณฑ์โลหะ เร่ิมจากการค้นพบวิธีการชุบโลหะด้วยดีบุกโดยกระบวนการ 
Hot Dip ของชาวโบฮีเมียน ประมาณ พ.ศ.700 จนกระทั่งมีการแปรรูปมาทําเป็นกระป๋องบรรจุยา
เส้นที่พบในอังกฤษต้องใช้เวลานานถึง 500 ปี หลังจาการค้นพบการชุบดีบุก บรรจุภัณฑ์ในแถบ
ทวีปเอเชียได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ คือ มีการใช้กระป๋องใส่ชาที่ผลิตจากประเทศใน
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แหลมมาลายูด้วยปริมาณชา 1 “Kati” หรือประมาณ 1.5 ออนซ์ในปัจจุบันนี้เพื่อวางจําหน่ายใน
ยุโรป 

ในแง่ของการศึกษาประวัติศาสตร์ของบรรจุภัณฑ์อาหาร บุคคลที่ได้รับการ
กล่าวถึงมากที่สุด คือ ผู้ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ที่สามารถเก็บรักษาอาหารได้เป็นชาวเปอร์เซียนที่ชื่อ 
Nicolas Appert ซึ่งได้รับรางวัลจากจักรพรรดิ์นโปเลียนในฐานะที่เป็นผู้คิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่
สามารถเก็บรักษาอาหารไว้เป็นเสบียงแก่ทหารฝร่ังเศส บรรจุภัณฑ์อาหารดังกล่าวนี้จะใช้ขวดแก้ว
พร้อมจุกที่ปิดสนิทแน่นแล้วนําไปต้มในน้ําเดือดเพื่อฆ่าเชื้อโดยความร้อน 

 
ภาพที่ 3.2 แสดงภาพชาวเปอร์เซียนที่ชื่อ Nicolas Appert 

หลักการถนอมอาหารแบบการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนี้ได้รับการวิวัฒนาการ
ต่อมากลายเป็นกระป๋องโลหะ หลังจากนั้นมีชาวอังกฤษที่ชื่อ Donkin and Hall มาซื้อลิขสิทธิ์จาก 
Appert เพื่อผลิตในอังกฤษ 

ด้วยเหตุนี้ Appert จึงได้รับเกียรติในฐานะผู้คิดค้นบรรจุภัณฑ์กระป๋องโลหะที่
สามารถฆ่าเชื้อได้เป็นคนแรก  

พลาสติกชนิดแรกสุดมีชื่อว่า Parkesine ได้รับการคิดค้นขึ้นในปี พ.ศ.2399 โดย
ชาวอังกฤษที่ชื่อว่า Alexander Parkers นับเป็นพลาสติกจําพวก Thermoplastics ชนิดแรกที่ผลิต
ขึ้นในโลกนี้ และได้นําออกแสดงในงานแสดงสินค้าที่เมือง South Kensington ในอีก 6 ปี ต่อมา
หลังจากนั้น พลาสติกชนิดต่าง ๆ ได้รับการคิดค้นขึ้นมากมาย ตัวอย่างเช่น Styrene ซึ่งได้รับการ
คิดค้นในปี พ.ศ.2409 ตามมาด้วย Vinychloride ในปี พ.ศ.2415 เป็นต้น 
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ภาพที่ 3.3 แสดงภาพชาวอังกฤษที่ชื่อว่าAlexander Parkers 

ในวงการพลาสติก วิวัฒนาการที่พลิกประวัติศาสตร์พลาสติก ได้แก่ การค้นพบ 
โพลิเอทิลีน (Polyethylene) ในโรงงานของ ICI ประเทศอังกฤษเมื่อปี พ.ศ.2468 และได้นํามาใช้
เป็นสารหุ้มฉนวนของสายโทรศัพท์ในระหว่างสงครามโลกคร้ังที่ 2 พร้อมทั้งได้รับการพัฒนามา
จนถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นิยมใช้มากที่สุด 

การใช้กล่องกระดาษลูกฟูกคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ของอเมริกา คือ การใช้
สําหรับบรรจุอาหารเช้าซีริล (Cereal) พร้อมทั้งได้รับการยอมรับให้ใช้บรรจุภัณฑ์ขนส่งในปี 
พ.ศ.2437 

ก่อนสงครามโลกคร้ังที่ 1 จะสิ้นสุดลงมีผู้ประกอบการใช้กล่องอยู่เพียง 20% 
และใช้ลังไม้อยู่ 80% จวบจนกระทั่งสงครามโลกคร้ังที่ 2 จบสิ้นลงตัวเลขการใช้ดังกล่าวได้กลับ
ตาลปัตรเป็นมีผู้ใช้กล่องถึง 80% 

 
ภาพที่ 3.4 แสดงภาพกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น 
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กระดาษลูกฟูกเกิดในทศวรรษที่ 19 จากกลุ่มของแฟชั่นเสื้อผ้า โดยการนําผ้ามา
พับเป็นคอปกและปลายแขนเสื้อ จากการพับผ้าไปมาแล้วรีดทับนั้นจึงเกิดแนวความคิดโดยการใช้
เคร่ืองทําให้เกิดเป็นลอนคลื่นโดยใช้ลูกเหล็ก 2 ลูกที่ทําเป็นลอนประกบกันแล้วหมุนในปี 1856 
Healey และ Allen ชาวอังกฤษ ได้ค้นพบการนํากระดาษเข้ามาทําเป็นลอนแล้วจึงนํามาใช้ใน
หมวกทรงสูงทําให้หมวกอยู่ทรงได้ดีจึงใช้กันมากในสังคมอังกฤษยุคนั้น 

เร่ิมต้นของการ Packaging 

ในปี 1871 Albert L. Jones ชาวอเมริการ ได้จดลิขสิทธิ์บัตรจากการนํากระดาษที่
ทําเป็นลอนมาประยุกต์ใช้งานโดยนํามาห่อหุ้มสินค้า ซึ่งสินค้าที่ถูกห่อหุ้มในคร้ังแรกเป็นขวดแก้ว 
และชุดตะเกียงน้ํามันก๊าด 

ต่อมาในปี 1874 Mr. Oliver Long ได้มีแนวคิดที่จะไม่ให้กระดาษที่ขึ้นรูปเป็น
ลอนมีการยืดตัวออก จึงได้นํากระดาษแผ่นเรียบประกบติดกันจึงเกิดกระดาษ 2 ชั้น แล้วได้มีการ
พัฒนาคิดค้นเคร่ืองจักรในการผลิตจาก 1 ชั้นมาเป็น 2 ชั้น เป็นเคร่ืองแรกของโลก ในปี 1881 ใช้
การหมุนจากกระดาษ 1 ชั้นที่เป็นลอนและมาประกบกับแผ่นเรียบจึงเกิดเป็น 2 ชั้นขึ้นและได้จด
สิทธิบัตรเคร่ืองผลิตเดินกระดาษลูกฟูกในปี 1895 โดยเป็นจุดเร่ิมต้นของกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นและ
เร่ิมทําเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก ซึ่งประโยชน์ของกล่องกระดาษลูกฟูกจะมีน้ําหนักเบา จึงได้ถูก
นํามาใช้แทนไม้   

         
           ภาพที่ 3.5 แสดงภาพเคร่ืองผลิตกระดาษลูกฟูกแรกของโลก ในปี 1881 

ความหมายของบรรจุภัณฑ์ 

- การบรรจุหีบห่อ หรือ การบรรจุภัณฑ์  (Packaging) มีความหมายว่า 
แนวความคิดรวมของระบบในการเตรียมสินค้าเพื่อการขนส่ง จัดจําหน่าย เก็บรักษาและการตลาด 
โดยให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของสินค้า รวมทั้งการใช้ต้นทุนที่เหมาะสม 
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-  วิธีการบรรจุ (Packing) หมายถึง วิธีการบรรจุสินค้า ด้วยการห่อหุ้มหรือการใส่
ลงในภาชนะปิดใด ๆ ก็ได้ 

-  หีบห่อ (Pack) หมายถึง วางผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุหรือทําให้เป็นมัดหรือ
เป็นห่อ 

-  ภาชนะบรรจุ (Package) หมายถึง หนึ่งหน่วยของผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการห่อ 
หรือใส่ลงในภาชนะบรรจุแล้ว 

นอกจากนั้นยังหมายถึงภาชนะบรรจุที่มีผลิตภัณฑ์บรรจุอยู่ในภายในก็ได้ที่ใส่
ของ (Container) มี 2 ความหมาย ความหมายแรกคือที่ใส่ของเพื่อใช้ในการเตรียมสินค้าสําหรับ
การขนส่ง และจัดจําหน่าย ความหมายที่สองคือ ตู้ขนาดใหญ่ซึ่งนิยมใช้ขนส่งสินค้า ไม่ว่าจะเป็น
ทางอากาศหรือทางเรือ ตู้นี้สามารถใช้หมุนเวียนได้หลายคร้ัง  (ที่มา: http://www.xn--
42ca6dcu2a6cwcpr3l1c5a.com) 

หน้าท่ีและบทบาทของบรรจุภัณฑ์ 

ในสมัยก่อนน้ัน การใช้บรรจุภัณฑ์ก็เพื่อเก็บรักษาสินค้าให้คงสภาพ (Protection) 
ในระยะเวลาหนึ่งหรือจนกว่าจะนําไปใช้ แต่เมื่อมีการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น บรรจุภัณฑ์จึงมี
บทบาทในด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เร่ิมเน้นเร่ืองความสวยงาม สะดุดตา ตลอดจน
ความสะดวกในการนําไปใช้ บรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันมีหน้าที่ 

1. ทําหน้าที่รองรับ (Contain) บรรจุภัณฑ์จะทําหน้าที่รองรับสินค้าให้รวมกันอยู่
เป็นกลุ่มน้อย หรือตามรูปร่างของภาชนะนั้น ๆ  

2. ป้องกัน (Protect) บรรจุภัณฑ์จะทําหน้าที่ป้องกันคุ้มครองสินค้าที่บรรจุอยู่
ภายในไม่ให้ยุบ สลาย เสียรูปหรือเสียหายอันเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยสภาพดิน
ฟ้าอากาศ ระยะเวลาในการเก็บรักษา สภาพการขนส่ง กล่าวคือให้คงสภาพลักษณะของสินค้าให้
เหมือนเมื่อผลิตออกจากโรงงานให้มากที่สุด 

3. ทําหน้าที่รักษา (Preserve) คุณภาพสินค้าให้คงเดิมตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค
คนสุดท้าย 

4. บ่งชี้ (Identify) หรือแจ้งข้อมูล (Inform) รายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าเกี่ยวกับ
ชนิด คุณ - ภาพและแหล่งที่มาหรือจุดหมายปลายทาง โดยหีบห่อต้องแสดงข้อมูลอย่างชัดเจนให้
ผู้บริโภครู้ว่าสินค้าที่อยู่ภายใน คืออะไร ผลิตจาที่ไหน มีปริมาณเท่าใด ส่วนประกอบ วันเวลาที่
ผลิต วันเวลาที่ หมดอายุ การระบุข้อความสําคัญ ๆ ตามกฎหมาย โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร
และยา ชื่อการค้า (Trade Name) เคร่ืองหมายการค้า (Trade Mark) 

http://www.รับแพ็คสินค้า.com/
http://www.รับแพ็คสินค้า.com/
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5. ดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal) และช่วยชักจูงในการซื้อสินค้า 
เนื่องจากสินค้าชนิดใหม่มีเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา การแข่งขันทางด้านตลาดก็เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ผู้
ซื้อสินค้าย่อมไม่อาจติดตามการเคลื่อนไหวทางด้านตลาดได้ทัน หีบห่อจึงต้องทําหน้าที่แนะนํา
ผลิตภัณฑ์ที่ถูกบรรจุอยู่ให้กับผู้ซื้อด้วย ต้องดึงความสนใจของผู้ซื้อที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้
สนใจในการใช้ และหลังจากใช้แล้วเกิดความพอใจที่จะซื้อใช้อีก หีบห่อจะทําหน้ าที่ขายและ
โฆษณาสินค้าควบคู่กันไปในตัวด้วย เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานขายเงียบ (Silent Salesman) ดังนั้น
การที่บรรจุภัณฑ์จะสามารถดึงดูดความสนใจ และชักจูงใจให้เกิดการซื้อได้จึงเป็นผลจากปัจจัย
หลาย ๆ อย่าง เช่น ขนาด รูปร่าง สี รูปทรง วัสดุ ข้อความรายละเอียด ตัวอักษร ฯลฯ  

6. ช่วยเพิ่มผลกําไร หีบห่อจะทําหน้าที่อย่างสมบูรณ์ไม่ได้ ถ้าหากหีบห่อไม่
สามารถช่วยเพิ่มผลกําไรให้กับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ หีบห่อสามารถช่วยส่งเสริมยุทธวิธีการตลาด 
โดยการเปิดตลาดใหม่หรือการเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าแต่ละชนิด เนื่องจากในตลาดมีสินค้าและ
คู่แข่งเพิ่มขึ้นตลอดเวลา หากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าใดได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี จะสามารถ
ดึงดูดตา ดึงดูดใจผู้บริโภคและก่อให้เกิดการซื้อในที่สุด รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต  

7. สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้แก่ผลิตภัณฑ์ สร้างความเชื่อถือและเป็นที่
ยอมรับของผู้บริโภค  

8. การส่งเสริมการจําหน่าย (Promotion) เพื่อยึดพื้นที่แสดงจุดเด่น โชว์ตัวเองได้
อย่างสะดุดตา สามารถระบุแจ้งเงื่อนไข แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อจูง
ใจผู้บริโภค เมื่อต้องการจัดรายการเพื่อเสริมพลังการแข่งขัน ก็สามารถเปลี่ยนแปลงและจัดทําได้
สะดวก ควบคุมได้และประหยัด  

9. การแสดงตัว (Presentation) คือ การสื่อความหมาย บุคลิก ภาพพจน์ การ
ออกแบบและสีสันแห่งคุณภาพ ความคุ้มค่าต่อผู้บริโภค / ผู้ใช้ / ผู้ซื้อ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชัดแจ้ง 
สร้างความมั่นใจ เห็นแล้วอดซื้อไม่ได้  

10. การจัดจําหน่ายและการกระจาย (Distribution) เหมาะสมต่อพฤติกรรมการ
ซื้อขายเอ้ืออํานวยการแยกขาย ส่งต่อ การตั้งโชว์ การกระจาย การส่งเสริมจูงใจในตัว ทนต่อการ
ขนย้าย ขนส่ง และการคลังสินค้า ด้วยต้นทุนสมเหตุสมผล ไม่เกิดรอยขูดขีด / ชํารุด ตั้งแต่จุดผลิต
และบรรจุจนถึงมือผู้ซื้อ / ผู้ใช้ / ผู้บริโภคทนทานต่อการเก็บไว้นานได้ (ที่มา : https://th. 
wikipedia.org/wiki) 

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 

1. ประเภทของบรรจุภัณฑ์แบ่งออกตามวิธีการการบรรจุและวิธีการขนถ่าย
สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท 

https://th/
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1.1 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) คือ บรรจุ
ภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์ชั้นแรก หรือเรียกว่า Primary Packaging เป็นสิ่งที่บรรจุภัณฑ์เอาไว้
เฉพาะหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าในเชิงพาณิชย์ (To Increase Commercial Value) 
เช่น การกําหนดให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือทําให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การจับถือ อํานวยความ
สะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใน พร้อมทั้งทําหน้าที่ให้ความปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์และสื่อสารกับ
ลูกค้าโดยตรงอีกด้วย 

 
ภาพที่ 3.6 แสดงภาพบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) 

1.2 บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัด
ออกมาเป็นชั้นที่สอง หรือเรียกว่า Secondary Packaging มีหน้าที่รวบรวมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
ขนาดเล็กเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจําหน่ายรวมตั้งแต่ 2-24 ชิ้นขึ้นไป และ
ป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จากน้ํา ความชื้น ความร้อน แสง แรงกระทบกระเทือน รวมทั้งอํานวย
ความสะดวกในการหยิบยก สําหรับการขายปลีกและการขายส่งด้วย เป็นต้น ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์
ประเภทนี้ ได้แก่ กล่องกระดาษแข็งที่บรรจุเคร่ืองดื่มจํานวน 6  ขวด หรือ ฟิล์มหดรัดกระป๋อง
น้ําอัดลมจํานวน 1 โหล เป็นต้น                    

 
ภาพที่ 3.7 แสดงภาพบรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner Package) 
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1.3 บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด (Outer Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่
เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขนส่ง หรือเรียกว่า Tertiary Packaging โดยปกติแล้วผู้ซื้อจะ
ไม่ได้เห็นบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มากนัก เนื่องจากทําหน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง
เท่านั้น ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ หีบ ลังไม้ กล่องกระดาษหลายขนาดหลายใบที่
บรรจุสินค้าไว้ภายในวางบนพาเลทมีสายคาดและฟิล์มใสพันรัดกันร่วงหล่น ภายนอกจะบอกเพียง
ข้อมูลที่จําเป็นต่อการขนส่งเท่านั้น เช่น รหัสสินค้า (Code) เลขที่ (Number) ตราสินค้า (Brand) 
สถานที่จัดส่ง (Destination) สัญลักษณ์เตือน (Warning icon) เป็นต้น) 

 

 

ภาพที่ 3.8 แสดงภาพบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด (Outer Package) 

ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 

1. การป้องกัน (Protection) เช่น กันน้ํา กันความชื้น กันแสง กันแก๊ส เมื่อ
อุณหภูมิสูงหรือต่ํา ด้านทานมิให้ผลิตภัณฑ์แปรสภาพไม่แต่ไม่ฉีกขาดง่าย ปกป้องให้สินค้าอยู่ใน
สภาพใหม่สดอยู่ในสภาวะแวดล้อมของตลาดได้ในวงจรยาว โดยไม่แปรสภาพขนานแท้และ
ดั้งเดิม  

2. การจัดจําหน่ายและการกระจาย (Distribution) เหมาะสมต่อพฤติกรรมการซื้อ
ขายเอ้ืออํานวยการแยกขาย ส่งต่อ การตั้งโชว์ การกระจาย การส่งเสริมจูงใจในตัว ทนต่อการขน
ย้าย ขนส่ง และการคลังสินค้า ด้วยต้นทุนสมเหตุสมผล ไม่เกิดรอยขูดขีด / ชํารุด ตั้งแต่จุดผลิต
และบรรจุจนถึงมือผู้ซื้อ / ผู้ใช้ / ผู้บริโภค ทนทานต่อการเก็บไว้นานได้  

3. การส่งเสริมการจําหน่าย (Promotion) เพื่อยึดพื้นที่แสดงจุดเด่น โชว์ตัวเองได้
อย่างสะดุดตา สามารถระบุแจ้งเงื่อนไข แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอผลประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อจูง
ใจผู้บริโภค เมื่อต้องการจัดรายการเพื่อเสริมพลังการแข่งขัน ก็สามารถเปลี่ยนแปลงและจัดทําได้
สะดวก ควบคุมได้และประหยัด 
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4. การบรรจุภัณฑ์กลมกลืนกับสินค้า และกรรมวิธีการบรรจุ (Packaging) 
เหมาะสมทั้งในแง่การออกแบบ และเพื่อให้มีโครงสร้างเข้ากับขบวนการบรรจุ และเอ้ืออํานวย
ความสะดวกในการหิ้ว – ถือกลับบ้าน ตลอดจนการใช้ได้กับเคร่ืองมือการบรรจุที่มีอยู่แล้ว หรือ
จัดหามาได้ ด้วยอัตราความเร็วในการผลิตที่ต้องการ ต้นทุนการบรรจุภัณฑ์ต่ําหรือสมเหตุสมผล 
ส่งเสริมจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและอยู่ในทํานองคลองธรรม
ถูกต้องตามกฎหมายและพระราชบัญญัติต่าง ๆ 

5. เพิ่มยอดขาย เนื่องจากในตลาดมีสินค้าและคู่แข่งเพิ่มขึ้นตลอดเวลา หากบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้าใดได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี จะสามารถดึงดูดตา ดึงดูดใจผู้บริโภคและ
ก่อให้เกิดการซื้อในที่สุด รวมทั้งการลดต้นทุนการผลิต (ที่มา: http://plastic.oie.go.th/ReadArticle. 
aspx?id=5408) 

 
ภาพที่ 3.9 แสดงภาพบรรจุภัณฑ์ 

ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยสําคัญในการจําหน่ายสินค้า ที่ต้องผนวกวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การจัดการและศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อสามารถคุ้มครองการเสื่อมสภาพและ
ยืดอายุสินค้า เพิ่มความสะดวกในการลําเลียงขนส่ง ตลอดจนสามารถดึงดูดลูกค้าและโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้าไปในตัว และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วย 

1. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า 

2. ดูประเภทของสินค้า เช่น อาหารสด อาหารแห้ง เป็นต้น 

3. ดูคุณสมบัติของสินค้า เช่น สินค้ามีความชื้นสูง มีความเป็นกรดหรือไม่ 

4. ดูอายุการเก็บของอาหารเช่นนมสดพาสเจอไรซ์นมสดสเตอริไลซ์ 

5. เลือกเทคนิคการบรรจุ ขนส่ง จัดเก็บ และจัดจําหน่าย 

http://plastic.oie.go.th/ReadArticle.%20aspx?id=5408
http://plastic.oie.go.th/ReadArticle.%20aspx?id=5408
https://sites.google.com/site/thanyalak12557/prayochn-khxng-brrcu-phanth/microwave packaging.JPG?attredirects=0
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การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับสินค้า 

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่แบ่งตามประเภทตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย 

สินค้า ลักษณะบรรจุภัณฑ์ 

ยาบํารุงร่างกายตราพญานาค 

 

ประ เภท บ รรจุภัณฑ์ : Primary 
Packaging 

วัสดุ: ขวดแก้มีฝาเกลียวปิด 

ขนาดบรรจ:ุ 150 cc. 

ทําหน้าที่: ปกป้องตัวผลิตภัณฑ์ให้เก็บ
รักษาได้นานสะดวกต่อการใช้งาน 
สื่อสารกับลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง 
ฉลากจะมีข้อมูลจําเป็น เช่น ชื่อสินค้า 
โลโก้  ราคา ส่วนผสม ขนาดบรรจุ 
สรรพคุณ รหัสสินค้า ผู้ผลิต Lot# วัน
ผลิต วันหมดอายุ มุ่งหวังเพื่อเพิ่มคุณค่า
ทางการตลาด  

ยาบํารุงร่างกายตราพญานาค 

 

 

ประเภทบรรจุภัณฑ์: Secondary 
Packaging 

วัสดุ: ฟิล์มหดใส 

ขนาดบรรจุ: 6 ขวด 

ทําหน้าที่: รวบรวมผลิตภัณฑ์เฉพาะ
หน่วยเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อจําหน่ายรวม
เป็นชุด สะดวกการหยิบเคลื่อนย้าย จัด
เ ก๋ บ แ ล ะ ก า ร นั บ  ทํ า ใ ห้ ทํ า ง า น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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สินค้า ลักษณะบรรจุภัณฑ์ 

ยาบํารุงร่างกายตราพญานาค 

 

 

ประ เภท บ รรจุภัณฑ์ : Tertiary 
Packaging 

วัสดุ: ลังกระดาษสีน้ําตาล 

ขนาดบรรจ:ุ 4 โหล 

ทําหน้าที่: ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่าง
การขนส่ง จะมีข้อมูลจํา เป็นต่อการ
ขนส่ง เช่น โลโก้สินค้า รหัสสินค้า 
Lot# วันผลิต สถานที่จัดส่ง สัญลักษณ์
เตือนต่างๆ ได้แก่ อย่าให้เปียก ระวัง
แตกง่าย เป็นต้น 

 

ตารางที่ 3.3 แสดงตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่แบ่งตามประเภทตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย 

วัสดุและชนิดของบรรจุภัณฑ์ 

1. บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
2. บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
3. บรรจุภัณฑ์โลหะ 
4. บรรจุภัณฑ์แก้ว 
5. บรรจุภัณฑ์ไม้ 

บรรจุภัณฑ์กระดาษ 

กระดาษคือของแปรรูปที่ได้ รับความนิยมมาก เพราะสามารถใช้งานได้
หลากหลาย และยังมีราคาที่ถูก ทําให้ผู้ประกอบการหลายคนหันมาใช้ บรรจุภัณฑ์กระดาษ เพื่อ
ประหยัดต้นทุนแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่ากระดาษนั้นมีกี่ประเภท ซึ่งวันนี้เราก็จะมีอธิบาย ประเภท
ของ บรรจุภัณฑ์กระดาษกัน โดยลักษณะของบรรจุภัณฑ์กระดาษทั่ว ๆ ไป มี 8 ประเภท  
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คุณสมบัติของกระดาษต่อการน ามาท าบรรจุภัณฑ์ 

ข้อดี 

-  สามารถนํามาตัด ดัด พับ งด ได้ง่าย จึงสามารถนํามาออกแบบทําเป็นรูปร่าง 
รูปทรงต่าง ๆ ได้โดยง่าย 

-  มีน้ําหนักเบา ทําให้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

-  สามารถพิมพ์สีสันลวดลายได้ง่าย สะดวกเก็บและขนส่ง 

-  กระดาษมีหลากหลายประเภทหลายระดับ จึงสามารถเลือกใช้กระดาษใน
ระดับคุณภาพต่าง ๆ กัน 

-  เป็นวัสดุที่สามารถนํามาแปรรูปใช้หมุนเวียนได้ง่ายกระดาษย่อยสลายได้ไม่
ยากในสภาวะธรรมชาติ 

-  สามารถนํามาใช้ร่วมกับวัสดุอื่น ๆ ได้ 

ข้อเสีย 

-  ไม่สามารถป้องกันความชื้น จึงเสียความแข็งแรงเมื่อถูกน้ําหรืออยู่ในสภาวะ
เปียกชื้น 

-  มีความแข็งแรงน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่ืน 

-  เมื่อนํามาประกบกับวัสดุอ่ืน เช่นอลูมิเนียมและพลาสติก จะทําได้ยากมาก 

 
ภาพที่ 3.10 แสดงภาพซองกระดาษ 
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ซองกระดาษ 
ซองกระดาษเหมาะสําหรับการบรรจุสินค้าที่มีขนาดเล็กถึงปานกลาง โดยการ

เลือกใช้ขนาดและชนิดของซองกระดาษจะขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า และความแน่นหนาตามที่
ต้องการ กระดาษที่ใช้ทําซองห่อหุ้ม ต้องคิดพิจารณาถึงความปลอดภัย รูปร่าง และราคาเป็นหลัก 

    
 

 
ภาพที่ 3.11 แสดงภาพถุงกระดาษ 

ถุงกระดาษ 

ถุงกระดาษมีทั้งแบบแบนราบและแบบขยายข้างและก้นที่เอาไว้ใส่ของชิ้นเล็ก ๆ 
ส่วนแบบที่ผนึกทั้ง 4 ด้าน ส่วนมากนําไว้ใช้บรรจุสินค้าที่มีปริมาณและน้ําหนักมาก เช่น กาแฟ
หรือเคร่ืองเทศ โดยจะต้องใช้กระดาษที่เหนียว เพราะจะมีค่าการต้านแรงดันสูง ส่วนสินค้ าที่มี
ความชื้นสูง จะต้องใช้กระดาษที่มีค่าการดูดซึมน้ําต่ํา 

 
ภาพที่ 3.12 แสดงภาพถุงกระดาษหลายชั้ 
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ถุงกระดาษหลายชั้น 

ถุงกระดาษหลายชั้น เหมาะสําหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ําหนักมากกว่า 10 
กิโลกรัม สินค้าที่นิยมนําไปใช้ส่วนมากคือ ปูนซีเมนต์ อาหารสัตว์ โดยถุงกระดาษประเภทนี้ จะมี
ทั้งแบบปากเปิด และแบบมีลิ้น แต่ละแบบก็อาจจะมีส่วนขยายด้านข้างด้วยก็ได้ วัสดุที่ใช้ทําถุง
กระดาษประเภทนี้ มาจากกระดาษเหนียวที่ทํามาจากเยื่อเส้นใย เพื่อให้ตัวกระดาษมีความเหนียว
สูง ถ้าหากต้องการเพิ่มการป้องกันความชื้น ก็อาจเคลือบกระดาษด้วยพลาสติก 

 
ภาพที่ 3.13 แสดงภาพกล่องกระดาษลูกฟูก 

กล่องกระดาษลูกฟูก 

กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นกล่องที่มีน้ําหนักเบา และสามารถออกแบบให้มีรูปทรง
ที่มีความแข็งแรงได้ตามต้องการ โดยทั่วไปกล่องกระดาษลูกฟูก จะทําหน้าที่ในการขนส่ง แต่เราก็
สามารถออกแบบกล่องเพื่อนําไปขายปลีกได้ โดยโครงสร้างของกล่องกระดาษลูกฟูกจะขึ้นอยู่กับ
จํานวนแผ่นของกระดาษลูกฟูกนั้น 

กระดาษลูกฟูกเป็นกระดาษที่ประกอบไปด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ติดกาว
ประกบกันไว้กับกระดาษลูกฟูก โดยจะติดเป็นชั้นเดียว 2 ชั้น หรือ 3 ชั้นก็ได้ ตามความต้องการ 
และคุณสมบัติทั่ว ๆ ไปของกระดาษลูกฟูกก็จะคล้ายๆ กับกล่องกระดาษแข็งธรรมดา คือ มีราคา
ถูก สามารถทําเป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ แถมยังรับนํ้าหนักได้มากกว่ากล่องกระดาษแข็งอีกด้วย 
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ภาพที่ 3.14 แสดงภาพกระป๋องกระดาษ 

กระป๋องกระดาษ 

กระป๋องกระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์รูปทรงกระบอก ที่มาจากการพันกระดาษ
หลายๆ ชั้น โดยอาจพันเป็นเกลียวหรือพันเป็นแนวตรง ซึ่งถ้าใช้เป็นกระดาษเหนียวอย่างเดียว เรา
จะเรียกว่า Paper Can ซึ่งนิยมใช้บรรจุของแห้ง แต่ถ้าใช้วัสดุสองอย่างจะเรียกว่า Composite Can 
ซึ่งมักนิยมใช้บรรจุอาหารประเภทขนมขบเคี้ยว โดยฝากระป๋องส่วนใหญ่มักเป็นโลหะหรือ
พลาสติก 

 
ภาพที่ 3.15 แสดงภาพถังกระดาษ 

ถังกระดาษ 

ถังกระดาษ เป็นกระดาษที่มีลักษณะเดียวกันกับ กระป๋องกระดาษ แต่ถังกระดาษ
จะมีขนาดที่ใหญ่กว่า โดยจะใช้สําหรับการขนส่งเป็นหลัก และสินค้าที่นิยมบรรจุคือ สารเคมี เม็ด
พลาสติก โดยการเลือกใช้ถังกระดาษควรคํานึงความแข็งแรงของกระดาษด้วย เพราะเมื่อซ้อนกัน 
ค่าแรงต้านก็จะมีมากขึ้น 
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ภาพที่ 3.16 แสดงภาพกล่องกระดาษแข็ง 

กล่องกระดาษแข็ง 

กล่องกระดาษแข็งเป็นบรรจุภัณฑ์ ที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยกล่องกระดาษ
สามารถทําจากกระดาษแข็งได้หลากหลายชนิด โดยรูปแบบของกล่องกระดาษแข็ง แบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภท คือ กล่องกระดาษแข็งแบบพับได้ และกล่องกระดาษแข็งแบบคงรูป ส่วนกระดาษ
แข็งที่ใช้ทํากล่องมี 2 ประเภทดังน้ี 

1. กระดาษกล่องขาวไม่เคลือบ กระดาษแข็งชนิดนี้จะคล้ายชนิดเคลือบแต่จะมี
เน้ือกระดาษที่หยาบกว่า โดยจะมีสีขาวที่ไม่สม่ําเสมอ แต่มีราคาที่ถูกกว่ามาก 

2. กระดาษกล่องขาวเคลือบ กระดาษแข็งชนิดนี้ มักนิยมใช้ในการบรรจุสินค้า
กันมาก เพราะสามารถพิมพ์และใส่สีได้เยอะ ทําให้สินค้าที่อยู่ภายในกล่องดูมีคุณค่าขึ้น 

 
ภาพที่ 3.17 แสดงภาพบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

บรรจุภัณฑ์พลาสติก 

โพลีเอทิลีน  (Polyethylene) PE 
โพลีโพพีลีน  (Polypropylene) PP 
โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต (Polyethylene terephthalate) PET 
โพลีไวนิล คลอไรด์  (Polyvinyl chloride) PVC 
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โพลีสไตรีน  (Polystyrene) PS 
โพลีแอไมค์ หรือไนลอน  (Polyamide- PA or Nylon) 
เอทิลีน ไวนิลแอลกอฮอล์  (Ethylene-vinyl alcohol- EVOH 
อลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminium foil )  
Metalized film 
คุณสมบัติของพลาสติกต่อการน ามาท าบรรจุภัณฑ์ 
ข้อดี 
-  มีน้ําหนักเบา ไม่นําความร้อน ไม่นําไฟฟ้า มีความเหนียว 
-  มีราคาไม่แพง 
-  สามารถป้องกันการซึมของอากาศ น้ําหรือไขมัน 
-  ทนต่อความร้อนหรือเย็น 
-  สามารถแปรรูปได้ง่ายและมีหลายชนิดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม 
-  สามารถใช้ร่วมกับวัสดุบรรจุภัณฑ์อื่น ได้ดี 
-  สามารถพิมพ์สี ลวดลายต่าง ๆ ลงบนภาชนะได้ไม่ยากนัก 
ข้อเสีย  
- มีความแข็งน้อย ใช้ได้ขนาด จํากัด แต่มีวิธีการทําให้พลาสติกแข็งแรงขึ้น 

 

 
ภาพที่ 3.18 แสดงภาพโพลีเอทิลีน (Polyethylene) PE 

โพลีเอทิลีน (Polyethylene) PE 

ลักษณะโดยทั่วไปแล้ว  พอลิเอทิลีน (Polyethylene) มีสีขาวขุ่นโปร่งแสง  มี
ความลื่นมันในตัวเอง เมื่อสัมผัสจึงรู้สึกลื่น ยืดหยุ่นได้ดี และที่สําคัญ ไม่มีกลิ่น และรส  แถมยังไม่
ติดแม่พิมพ์อีกด้วย  มีความเหนียว  แต่ทนความร้อนได้ไม่มากนัก (<100 C) แต่ทนต่อการกัด
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กร่อนของสารเคมี (Chemical) เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีมาก ใส่สีผสมได้ง่าย มีความหนาแน่นต่ํากว่า
น้ําจึงลอยน้ําได้ดี 

มองในอีกแง่มุมหนึ่งเมื่อมีความหนาแน่นสูงขึ้น จะทําให้มีความแข็งแรง และ
ความเหนียวเพิ่มขึ้น  ดังนั้นอุณหภูมิในการหลอมตัวจึงสูงขึ้นตามไปด้วย จึงทําให้อัตราการคาย
ก๊าซเพิ่มขึ้น  แต่เมื่อความหนาแน่นลดลง จะทําให้อัตราการเสื่อมสลายของผิวเพิ่มขึ้น กล่าวคือผิว
จะแตกรานได้ง่ายขึ้น 

 
ภาพที่ 3.19 แสดงภาพโพลีโพพีลีน  (Polypropylene) PP 

โพลีโพพีลีน  (Polypropylene) PP 

พอลิโพรไพลีน (polypropylene) เรียกย่อว่า PP เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ใช้เป็น
วัสดุสําหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สําหรับอาหาร  

-  มีความหนาแน่นค่อนข้างต่ํา ความหนาแน่น 0.90-0.91 มีจุดหลอมเหลว 160-
170 องศาเซลเซียส  

-  ขึ้นรูปโดยการหลอมเม็ดพลาสติก PP Food Grade แล้วยิงขึ้นรูป  

-  มีความแข็งและเหนียว คงรูปดี ทนต่อการหักงอได้ปานกลาง  

-  ทนต่อความร้อนและสารเคมี  

-  ใสโปร่งแสงมากกว่า HDPE  

-  ป้องกันการผ่านของความชื้นได้ดี  
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-  ป้องกันการผ่านของอากาศได้ตํ่า 

-  ไม่ทนต่อความเย็น 

 

 
ภาพที่ 3.20 แสดงภาพโพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต (Polyethylene terephthalate) 

โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต (Polyethylene terephthalate) 

พลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต   PETเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอโนเมอร์ 
(Monomer)หลายๆ ตัวซึ่งได้จากปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน (Esterification) ระหว่าง Terephthalic 
acid (TPA) กับ ethylene glycol (EG หรือ Ethanediol) โดยมีน้ําเกิดขึ้นในปฏิกิริยา หรือเกิดจากมอ
โนเมอร์ซึ่งได้จากปฏิกิริยาระหว่าง Dimethyl Terephthalate กับ Ethylene Glycol โดยมีเมทานอล
เกิดขึ้นในปฏิกิริยาซึ่งสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิต PET นั้นได้จากอุตสาหกรรมน้ํามัน ทั้งนี้ความ
บริสุทธิ์ของสารตั้งต้นเป็นสิ่งสําคัญมาก และมีผลต่อคุณภาพของ PET ที่ได้ โดยเฉพาะเมื่อใช้ใน
การผลิต 
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ภาพที่ 3.21 แสดงภาพโพลีไวนิล คลอไรด์  (Polyvinyl chloride) PVC 

โพลีไวนิล คลอไรด์  (Polyvinyl chloride) PVC 

ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจาก PVC ทั่วไป ได้แก่ หนังเทียมซึ่งมีความอ่อนนุ่มกว่าหนัง
แท้และเบากว่า ปัจจุบันกระเป๋าหลายชนิดทํามาจากเรซินชนิดนี้ และยังได้ร้บความนิยมเพิ่มสูงขึ้น
เร่ือย ๆ และยังทําสําหรับหุ้มเบาะเก้าอ้ี  หรือปูโต๊ะ กระเป๋าใส่สตางค์ทําเป็นสารเคลือบกระดาษ
และผ้ากระเป๋าถือของสตรี  กระเป๋าเดินทาง    หุ้มลวดเหล็ก รองเท้า  เข็มขัด  ท่อน้ํา ประตู หุ้ม
สายไฟฟ้า  อ่างน้ํา สายเคเบิล  หุ้มด้ามเคร่ืองมือ ท่อร้อยสายไฟฟ้า หน้าต่าง และอ่ืน ๆอีกมากมาย 

ลักษณะของ PVC  

1.  ทนทานต่อสภาวะอากาศ และสิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ ไปในระดับปานกลาง แต่มี

ความแข็งแรงดีมาก 

2.  ต้านทานต่อสารเคมีและน้ํา (Chemical and water resistance) 

3.  เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีชนิดหน่ึง ในกลุ่มของ Vinyl 

4.  ผสมสีและแต่งสีได้อย่างไม่จํากัด จึงเหมาะการตกแต่งผลิตภัณฑ์ ได้ดี 

5.  สามารถเติมสารเติมแต่งต่าง ๆ (Additive) เพื่อปรุงแต่งสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

(Product property) ตั้งแต่อ่อนนิ่ม คงตัว และแข็ง จนถึง และยืดหยุ่นมาก  ๆ ได้  

6. สามารถสลายตัวเองเมื่อทิ้งไว้ในระยะเวลายาวนาน 
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ภาพที่ 3.22 แสดงภาพโพลีสไตรีน  (Polystyrene) PS 

โพลีสไตรีน  (Polystyrene) PS 

พอลิสไตรีน ( Expandable polystyrene ที่เรียกว่า EPS) คือ Polysteyrene ที่ผลิต

ออกมาเป็นโฟม โดยที่มีการเติมสารพองตัว (Blowing agent) อัดขึ้นรูปด้วยความร้อนเป็นรูปถ้วย 

ถาด จาน และใช้เป็นวัสดุป้องกันการสั่นกระแทก (Cushioning) โครงสร้างวัสดุเป็นเซลล์ปิด 

น้ําหนักเบามาก มีสมบัติที่ป้องกันการกระแทกได้เป็นอย่างดี ไม่ดูดซับความชื้น แต่มีขีดจํากัดใน

การคืนรูป ทําให้ไม่เหมาะกับงานที่รับการกระแทกอย่างรุนแรงหลายๆ คร้ัง ลักษณะกึ่งแข็ง

สามารถขึ้นรูปทรงที่ซับซ้อนได้ ตามแม่แบบเฉพาะ ตามรูปแบบของสินค้า แผ่นสี่เหลี่ยมมีขนาด

ความหนาต่าง ๆ และชิ้นเล็ก ๆ ในกรณีใช้งานมาก ๆ 

โพลีแอไมค์ หรือไนลอน  (Polyamide- PA or Nylon) 

เส้นใยไนลอนที่ได้ในขั้นตอนนี้น้ันมีความเนียวต่ํา  มีความเหนียวประมาณ  1.0-

1.3 กรัมต่อ ดิเนียร์ เท่านั้น และเส้นใยยังขุ่นทึบจะต้องนําไปผ่านขบวนการดึงยืดเรียกว่า Cold 

Drawn โดยดืงยืดออก 400% จะทําให้เส้นใยใส มีความเหนียวเพิ่มขึ้นเป็น 5.8 กรัมต่อ ดิเนียร์ และ

มีการยืดได้ 17% ไนลอนเป็นเส้นใยที่มีโมเลกุลยาว และเป็นสายตรงของ Polymide โพลิเมอร์ที่จะ

ทําเป็น เส้นใยได้จะต้องมีน้ําหนักโมเลกุลเฉลี่ย 12 ,000-20,000 ถ้าต่ํากว่า 6,000 จะทําเป็นเส้น

ไม่ได้ เพราะ เส้นใยจะเปราะแต่ถ้าสูงกว่า 20 ,000 ก็จะหลอมละลายซื่งทําให้ไม่เหมาะที่จะนํามา

ทําเป็นเส้นใย 

เอทิลีน ไวนิลแอลกอฮอล์  (Ethylene-vinyl alcohol- EVOH 

โพลิไวนิลแอลกอฮอล์ (PVOH, PVA, or PVAl) เป็นโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่ไม่มี

สารพิษ ไม่มีกลิ่น และละลายน้ําได้   โดยโพลิไวนิลแอลกอฮอล์มีคุณสมบัติการก่อฟิล์ม การ

ละลายของเหลว และการยึดติด (เป็นกาว) ที่ยอดเยี่ยม  อีกทั้งยังทนทานต่อการกัดกร่อนของน้ํามัน

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2162/cushioning-วัสดุป้องกันการสั่นกระแทก
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น้ํามันหล่อลื่นชนิดหนา และตัวทําละลาย (โซลเว้นท์) ได้ดี  โพลิไวนิลแอลกอฮอล์มีความเค้นแรง

ดึงและความยืดหยุ่นสูง รวมถึงมีปริมาณออกซิเจนที่สูงและมีคุณสมบัติป้องกันการระเหยของ

กลิ่นและน้ํามัน  ทั้งนี้คุณสมบัติดังกล่าวขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นด้วย  หากความชื้นสูงขึ้น น้ําก็

จะถูกดูดซับได้มากขึ้น  โดยน้ําซึ่งทําหน้าที่เป็นสารที่ทําให้พลาสติกนิ่ม (พลาสติไซเซอร์) นั้นก็จะ

ลดความเค้นแรงดึงลง  แต่จะเพิ่มแรงยึดและแรงเฉือนให้มากขึ้น  

 

 
ภาพที่ 3.23 แสดงภาพอลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminium foil ) 

อลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminium foil ) 

อลูมิเนียมฟอยล์ คืออลูมิเนียมซึ่งถูกนํามาหลอมและรีดให้เป็นแผ่นบาง โดยมี

ความหนาต่ํากว่า 250 ไมครอน เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์และะรักษา

ความสดของอาหาร ป้องกันการสูญเสียน้ําการซึมผ่านของไขมันและน้ํามันได้ดีนอกจากนี้ยัง

ป้องกันอากาศภายนอก และสิ่งแปลกปลอมเข้าไปสัมผัสกับอาหารด้วย จึงนิยมนําอลูมิเนียมฟอยล์ 

Aluminim foil มาห่ออาหารเพื่อเก็บไว้ในตู้เย็น    ด้วยคุณสมบัติของอลูมิเนียมฟอยล์ Aluminim 

foilไม่มีกลิ่นและรส ไม่เป็นพิษเหมาะสําหรับใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง 

นอกจากนี้ การที่ทึบแสงจึงใช้เป็นภาชนะบรรจุกันแสงสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ เสื่อมคุณภาพได้

ง่าย  เนื่องจากผิวหน้าของอลูมิเนียมฟอยล์ Aluminium foilทั้ง 2 ด้านต่างกัน คือมันและด้าน จึง

สะท้อนรังสีความร้อนได้ 95% นําไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง  ๆ เช่น ถาดอลูมิเนียมฟอยล์ ฝา

อลูมิเนียมฟอยล์  
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ภาพที่ 3.24 แสดงภาพ Metalized film 

Metalized film 

ฟิล์มเคลือบโลหะเป็นฟิล์มพอลิเมอกับชั้นบาง ๆ ของเหล็กมักจะอลูมิเนียม พวก

เขามีลักษณะโลหะเคลือบเงาของอะลูมิเนียมฟอยล์ที่มีน้ําหนักลดลงและค่าใช้จ่าย ภาพยนตร์ที่มี

การใช้กันอย่างแพร่หลายสําหรับการตกแต่งวัตถุประสงค์และบรรจุภัณฑ์อาหารและยังสําหรับ

การใช้งานพิเศษรวมทั้งฉนวนกันความร้อนและอิเล็กทรอนิกส์ 

บรรจุภัณฑ์โลหะ 

ข้อดี 

-  แข็งแรง ทนทาน 

-  สามารถเคลือบผิวภายในเพื่อช่วยลดการสึกกร่อน  

-  สามารถป้องกันไอนํ้าและก๊าซได้ดี 

-  ทนความร้อน จึงสามารถนําไปฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการที่ใช้ความร้อนสูงได้ดี 

-  สามารถนําไปหลอม แปรรูปมาใช้ใหม่ได้อีก 

-  สามารถทําเป็นบรรจุภัณฑ์ลักษณะต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบพอสมควร 

ข้อเสีย 

-  มีน้ําหนักมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็ก 

-  มีราคาสูง 

-  ผลิตภัณฑ์เมื่อผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ มักมีจุดอ่อนอยู่ตามรอยต่อ 

-  ใช้ต้นทุนสูง 
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ภาพที่ 3.25 แสดงภาพบรรจุภัณฑ์โลหะ 

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์โลหะ 

1. กระป๋อง หมายถึง กระป๋องรูปต่าง ๆ เช่น ทรงกระบอก,รูปสี่เหลี่ยม รูปไข่  

2. ปี้บ  เป็นภาชนะโลหะที่ทําขึ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยม มักมีขนาดใหญ่กว่า กระป๋องใช้

ในการ   บรรจุสินค้าในปริมาณมาก  

3. หลอดบีบ  คือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นครีมหรือกึ่งของแข็ง เช่น ยาสีฟัน ครีมโกน

หนวด 

4. กระป๋องฉีดพ่น เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นของเหลวและใช้สารขับ ซึ่งเป็นทั้ง

ของเหลวและก๊าซผสมอยู่ 

5. ถัง ถังหูหิ้ว และถังเบียร์ เป็นบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่กว่ากระป๋อง ใส่พวก

สารเคมี สีทาบ้าน กาว เป็นต้น 

6. อลูมิเนียมฟอยล์หรืออลูมิเนียมแผ่นเปลว คือแผนอลูมิเนียมที่บางมาก ราคา

ค่อนข้างสูง นิยมใช้ทําเป็นถุงบรรจุอาหารและยา 

บรรจุภัณฑ์แก้ว 

 
ภาพที่ 3.26 แสดงภาพบรรจุภัณฑ์แก้ว 
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1. สมบัติทางกล แก้วเป็นวัสดุที่มีความต้านทานต่อแรงกดและแรงดันภายในสูง 

โดยเฉพาะภาชนะบรรจุแก้วรูปทรงกลม แต่ความต้านทานต่อแรงกระทบของภาชนะบรรจุแก้ว 

ต่างกัน ดังนั้นภาชนะบรรจุแก้วจึงเป็นภาชนะที่เปราะและแตกง่าย  

2. สมบัติด้านความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลัน แก้วแต่ละ

ประเภทจะมีสมบัติในการทนทานต่อ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลันที่แตกต่างกัน 

นอกจากนี้ความหนาของเนื้อแก้วยังส่งผลต่อสมบัติในด้านนี้อีก ด้วย โดยบรรจุภัณฑ์แก้วที่ความ

บางจะมีช่วงของความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างเฉียบพลันที่กว้างกว่า ภาชนะ

บรรจุแก้วที่มีความหนา 

3. สมบัติด้านการมองทะลุ แก้วเป็นวัสดุที่มีความโปร่งใสมากจึงเหมาะกับบรรจุ

ภัณฑ์ที่ต้องการแสดงลักษณะทาง กายภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ในกรณีของการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มี

ความไวต่อแสง เช่น ไวน์ น้าผลไม้หรือยาบางชนิด เป็นต้น จะต้องใช้แก้วที่มีสีจากการเติม

สารเคมีบางชนิดเพื่อกรองแสงท่าให้สามารถป้องกันหรือลดการเสื่อมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์  

4. สมบัติทางเคมี แก้วมีความเฉื่อยต่อปฏิกิริยาเคมีจึงไม่ท่าปฏิกิริยาใด ๆ กับ

ผลิตภัณฑ์ที่ถูกบรรจุอยู่ภายใน  

5. สมบัติป้องกันการซึมผ่านของก๊าช ไอน้า และกลิ่น บรรจุภัณฑ์แก้วเป็นกา

ชนะบรรจุที่สามารถป้องกันการซึมผ่านของ ก๊าช ไอน้า และกลิ่นได้ดีมาก จึงสามารถเก็บความสด

ใหม่ของสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในได้นาน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับความสนิท ของฝาที่ปิดภาชนะบรรจุแก้ว

ด้วย 

ข้อดี 

1. แก้วมีความเป็นกลาง ไม่ทําปฏิกิริยากับสารใด ๆ จึงมีความปลอดภัยต่อสินค้า 

2. มีความใส ทําให้เห็นสินค้าที่อยู่ภายในม่ผลจูงใจต่อการซื้อ 

3. ป้องกันการซึมผ่านของไอน้ําและก๊าซได้ 

4. มีความคงรูป สามารถนํามาใช้ซ้ําได้อีก 

5. ทนความร้อนสูง ทนแรงดันได้ 
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ข้อเสีย 

1. มีน้ําหนักมาก ทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการขนส่ง   

2. ราคาค่อนข้างสูง 

3. มีความแข็งแต่เปราะ แตกหักได้ง่าย 

4. ปัญหาเกี่ยวกับปากขวด มักบิ่น แตก ชํารุด 

 

ภาพที่ 3.27 แสดงภาพบรรจุภัณฑ์ไม้ 

บรรจุภัณฑ์ไม้ 

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ไม้  ได้แก่ 

1. กล่องไม้ หมายถึง กล่องที่ทําจากแผ่นไม้ มีทั้งขนาดเล็กที่ใช้บรรจุสินค้าผัก

และผลไม้ และขนาดใหญ่ใช้ในการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม  

2. ลังไม้  คือ ใช้กับสินค้าที่มีน้ําหนักปานกลางเป็นลังโปร่งใช้กับสินค้าได้ทุก

ชนิดและมักจะตีไม้ห่าง ๆ ให้สามารถตรวจสอบ 

3. ถาดไม้ คือ นิยมใช้ใส่ผักผลไม้สดในยุโรป 

4. เข่ง เป็นบรรจุภัณฑ์ไม้ทําจากไม้ไผ่มาสานกัน (ที่มา : สื่อการเรียนการสอน

อาจารย์ยุพิน รอดไผ่ล้อม) 
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนา 

การพัฒนาในที่นี้ หมายถึงแนวทางในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ 
ทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม ตั้งแต่ระดับบุคคล สถาบันไปจนถึงระดับสังคม จาก 
ลักษณะที่สังคมเคยเป็นอยู่ให้ก้าวไปสู่การเป็นสังคมตามแบบอย่างที่ควรจะเป็นหรือเปลี่ยนแปลง 
ไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งอาจเรียกว่า สังคมที่ได้รับการพัฒนานั้นเอง คําว่า พัฒนา ถูกกําหนด 
ขึ้นโดยนักวิชาการด้านต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาต่างมี 
รากฐานพัฒนาการทางความคิดที่แตกต่างกันด้านความเชื่อ พื้นฐานของนักคิดแต่ละยุคสมัยและ 
ความเหมาะสมของสถานการณ์ภายใต้บริบทการพัฒนาที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มทฤษฎี ทฤษฎี 
ที่สําคัญ ได้แก่ ทฤษฎีความทันสมัย ทฤษฎีการพัฒนาแบบพึ่งพาและทฤษฎีทางเลือกอ่ืน ๆ  ได้แก่ 
ทฤษฎีการพัฒนาที่เน้นความต้องการขั้นพื้นฐาน และทฤษฎีการพัฒนาแบบยั่งยืน  

ความ หมายของก ารพั ฒนา คํ า ว่ า   การพั ฒนา   ใ ช้ ใ นภาษา อังก ฤษ ว่ า  
Development นํามาใช้เป็นคําเฉพาะและใช้ ประกอบคําอ่ืนก็ได้ เช่น การพัฒนาประเทศ การ
พัฒนาชนบท การพัฒนาเมืองและการพัฒนาข้าราชการ เป็นต้น การพัฒนาจึงถูกนํา ไปใช้กัน
โดยทั่วไปและมีความหมายแตกต่างกันออกไป ดังกล่าวแล้ว เกี่ยวกับความหมายของการพัฒนา
นั้นได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมายทั้ง ความหมายที่คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน ซึ่งอาจ
จําแนกออกได้ดังนี้   

ความหมายจากรูปศัพท์   

โดยรูปศัพท์  การพัฒนา  มาจากคําภาษาอังกฤษว่า  Development แปลว่าการ 
เปลี่ยนแปลงที่ละเล็กละน้อย  โดยผ่านลําดับขั้นตอนต่างๆ ไปสู่ระดับที่สามารถขยายตัว ขึ้น  
เติบโตขึ้น  มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น  และเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจก้าวหน้าไปถึงขั้นที่อุดม 
สมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจ ส่วนความหมายจากรูปศัพท์ใน ภาษาไทยนั้น  หมายถึง  การทําความเจริญ  
การเปลี่ยนแปลงในทางที่เจริญขึ้น  การคลี่คลายไป ในทางที่ดี  ถ้าเป็นกริยา  ใช้คํา ว่า  พัฒนา  
หมายความว่า  ทําให้เจริญ คือ ทําให้เติบโตได้  งอก งาม  ทําให้งอกงามและมากขึ้น  เช่น  เจริญ
ทางไมตรี 

การพัฒนา  โดยความหมายจากรูปศัพท์จึงหมายถึง  การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งให้เกิด ความเจริญเติบโตงอกงามและดีขึ้นจนเป็นที่พึงพอใจ  ความหมายดังกล่าวนี้  เป็นที่มา
ของ ความหมายในภาษาไทยและเป็นแนวทางในการกําหนดความหมายอ่ืนๆ 

ความหมายโดยทั่วไป  

การพัฒนาที่เข้าใจโดยทั่วไป  มีความหมายใกล้เคียงกับความหมายจากรูปศัพท์ 
คือ หมายถึง  การทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็น 
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ระบบ  หรือการทําให้ดีขึ้นกว่าสภาพเดิมที่เป็นอยู่อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบทางด้าน
คุณภาพระหว่างสภาพการณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน ช่วงเวลาที่ต่างกัน  กล่าวคือ  ถ้าในปัจจุบัน
สภาพการณ์ของสิ่งนั้นดีกว่า  สมบูรณ์กว่าก็แสดงว่า เป็นการพัฒนา  

การพัฒนา  ในความหมายโดยทั่วไปจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
เกิด คุณภาพดีขึ้นกว่าเดิม  ความหมายนี้  นับว่าเป็นความหมายที่รู้จักกันโดยทั่วไป  เพราะนํามาใช้ 
มากกว่าความหมายอ่ืนๆ แม้ว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการก็ตาม 

ความหมายทางเศรษฐศาสตร์  

นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความหมายของการพัฒนา หมายถึง  ความเจริญเติบโต  
โดย เน้นความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญ  เช่น ผลผลิตรวมของประเทศเพิ่มขึ้น  
รายได้ ประชาชาติเพิ่มขึ้น  รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนของประชากรเพิ่มขึ้น มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น  ประชากรมีรายได้เพียงพอที่สามารถตอบสนอง ความต้องการพื้นฐานของตน
ได้ ซึ่งอาจสรุปได้ว่า  การ พัฒนาเป็นกระบวนการทางสังคม ที่ผลผลิตออกมาในรูปซึ่งสามารถวัด
ได้ด้วยเกณฑ์ทาง เศรษฐศาสตร์ จะเห็นได้ว่า  นักเศรษฐศาสตร์ได้กําหนดความหมายของการ
พัฒนา  โดยใช้ความหมาย จากรูปศัพท์และความหมายโดยทั่วไป คือ  หมายถึง  ความเจริญเติบโต  
แต่เป็นความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ  ตามเนื้อหาของวิชาเศรษฐศาสตร์  ซึ่งเป็นการเน้น
ความหมายเชิงปริมาณ คือ  การ เพิ่มขึ้น  หรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าด้านอื่นๆ 

ความหมายทางพัฒนาบริหารศาสตร์              

นักพัฒนบริหารศาสตร์ได้ให้ความหมายของ การพัฒนา เป็น  2 ระดับ คือ  
ความหมาย อย่างแคบและความหมายอย่างกว้าง  ความหมายอย่างแคบ  การพัฒนา หมายถึง  การ 
เปลี่ยนแปลงในตัวระบบการกระทําการให้ดีขึ้นอันเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านคุณภาพเพียงด้าน 
เดียว  ส่วนความหมายอย่างกว้างนั้น  การพัฒนา  เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงในตัว 
ระบบการกระทําทั้งด้านคุณภาพ  ปริมาณและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กัน  ไม่ใช่ด้านใด
ด้าน หนึ่งเพียงด้านเดียว การพัฒนา  ในความหมายของนักพัฒนบริหารศาสตร์จะมีขอบข่าย
กว้างขวางกว่า ความหมายจากรูปศัพท์  ความหมายโดยทั่วไป  และความหมายทางเศรษฐศาสตร์ที่
กล่าว มาแล้ว  เพราะหมายถึง  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ทั้งในด้านคุณภาพ (ดีขึ้น) 
ปริมาณ  (มากขึ้น)  และสิ่งแวดล้อม  (มีความเหมาะสม)  ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่ง 
เพียงด้านเดียว 

ความหมายทางเทคโนโลยี              

ในทางเทคโนโลยี  การพัฒนา  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงระบบอุตสาหกรรม  
และการผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์  ทํา ให้สังคม
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เปลี่ยนแปลงจากสังคม ประเพณีนิยม  เป็นสังคมสมัยใหม่ที่ทันสมัย หรือการ พัฒนา คือ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีนั่นเอง  จะเห็นได้ว่า  ความหมายของการ
พัฒนา  ในทางเทคโนโลยีแตกต่างออกไปจาก ความหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  โดยหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงสังคมให้ทันสมัยด้วยความ เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็น
ความหมายอีกแนวทางหนึ่ง 

ความหมายทางการวางแผน    

ในทางการวางแผน  การพัฒนา  เป็นเร่ืองเกี่ยวกับการชักชวน  การกระตุ้นเพื่อให้
เกิดการ เปลี่ยนแปลง  ด้วยการปฏิบัติตามแผนและโครงการอย่างจริงจัง  เป็นไปตามลํา ดับ
ขั้นตอน ต่อเนื่องกันเป็นวงจร  โดยไม่มีการสิ้นสุด (ที่มา : หนังสือการพัฒนาอย่างยั่งยืน, บริษัท 
พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด) 

 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทอาหารของบริษัท 

อาหาร คือ สิ่งที่สิ่งมีชีวิตบริโภคเพื่อให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ อาหารมีทั้งที่มา
จากสิ่งไม่มีชีวิต เช่นเกลือ น้ํา และสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ และ จุลินทรีย์ 

อาหาร 5 หมู่ 

1. โปรตีน ได้แก่อาหารจําพวกเน้ือสัตว์ และพืชบางชนิด 
2. คาร์โบไฮเดรต ได้แก่อาหารจําพวกข้าว และแป้ง 
3. เกลือแร่ ได้แก่อาหารจําพวกผักและผลไม้ 
4. วิตามิน ได้แก่อาหารจําพวกผักและผลไม้ 
5. ไขมัน มีทั้งไขมันจากพืชและสัตว์ 
อาหารแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
อาหารคาว คือ อาหารที่ทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียว เช่น ผัด แกง ต้ม ยํา 
อาหารหวาน คือ ของว่างที่รับประทานหลังจากรับประทานอาหารคาว เช่น ขนม

หวานต่างๆ (ที่มา : https://sites.google.com/site/kalyraksphuchabutr/prapheth-khxng-xahar ) 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
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ภาพท่ี 3.28  แสดงอาหารส าเร็จรูป 

อาหารส าเร็จรูป 

อาหารสําเร็จรูป เป็นอาหารที่อํานวยความสะดวกอีกประเภทหนึ่ง ได้แก่ อาหาร
สําเร็จรูปประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารแปรรูปที่ใช้บริโภคเป็นอาหารมื้อหลัก จําพวกเนื้อสัตว์ 
หรืออาหารทะเลบรรจุภาชนะกระป๋องปิดสนิท หรือใช้บริโภคร่วมกับอาหารหลัก เช่น พืชผักดอง
กระป๋อง เคร่ืองดื่ม หรือบริโภคเป็นอาหารว่าง หรืออาหารขบเคี้ยวระหว่างมืออาหารหลัก เช่น ขนม
ปังกรอบ ถั่วอบ วุ้นสําเร็จรูป ขนมหวาน และขนมเยลลี่ 

อาหารสําเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที หมายถึง อาหารที่ผลิตเรียบร้อยพร้อมบริโภค
ที่บรรจุในภาชนะพร้อมจําหน่ายได้ทันที อาหารแช่เยือกแข็ง (frozen food) จัดเป็นอาหารที่อํานวย
ความสะดวกชนิดใหม่ที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วในต่างประเทศ เพราะ
เป็นอาหารสําหรับผู้ที่ไม่มีเวลา แม้กระทั่งจะออกจากบ้าน จึงมีผู้คิดค้นพัฒนาอาหารจานด่วนให้เก็บ
รักษาได้นาน โดยการนําไปแช่เยือกแข็งเมื่อปรุงผสมเสร็จแล้ว นํากล่องกระดาษใส่อาหารที่ปรุง
สําเร็จรูปแช่เยือกแข็งไว้ เมื่อจะรับประทานจะนํามาใส่เตาไมโครเวฟเพียงเวลาไม่กี่วินาทีก็สามารถ
นําออกมารับประทานได้ทันที สําหรับภาชนะบรรจุของอาหารประเภทนี้ อาจเป็นแผ่นหรือ
ถุงพลาสติก กล่องกระดาษ หรือโฟม หรือกระป๋องตามความเหมาะสมของสภาพอาหารและการ
จําหน่าย (ที่มา : https://202.29.15.98/ap/information-resources/index) 

อาหารเสริม 

อาหารเสริม คือ สารอาหารที่ใช้รับประทานเพิ่มเติมจากมื้ออาหารหลัก อาจใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการแพทย์ หรือเพื่อบํารุงสุขภาพตามความเชื่อของบางบุคคล ส่วนสารอาหารที่มัก
ถูกนํามาทําเป็นอาหารเสริม ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน พืช ผัก สมุนไพรต่าง ๆ เป็นต้น  

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ( functional food) จัดเป็นอาหารที่มี
คุณประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อสุขภาพ นอกเหนือจากคุณสมบัติและประโยชน์ของอาหารทั่วๆ 
ไป 

https://202.29.15.98/ap/information-resources/index
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (dietary supplements) เป็นอาหารที่กินเพื่อเสริม
อาหารที่มีอยู่แล้ว เพื่อเสริมสร้างกลไกการทํางานของร่างกายและช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น 
เช่น วิตามิน เกลือแร่ สมุนไพร เป็นต้น. รูปแบบของผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะเป็นแคปซูล เม็ด หรือผง 

โภชนเภสัชภัณฑ์ (nutraceuticals) จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารธรรมชาติ ซึ่งมี
คุณสมบัติป้องกัน หรือรักษาโรคที่มาจากคุณประโยชน์ของสารอาหารและยา ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในรูปของแคปซูล เม็ด หรือผง 

เน่ืองจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่จัดอยู่ใน กลุ่มยาที่ใช้สําหรับบําบัดรักษาโรค จึง
ไม่จําเป็นต้องผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยก่อนออกจําหน่าย รวมถึงฉลาก
เตือนถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังกินผลิตภัณฑ์ รวมทั้งในด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาจ
ไม่ได้ตามมาตรฐาน (Good manufacturing practices, GMP) ซึ่งตามมาตรฐาน ต้องรายงานค่าความ
บริสุทธิ์และค่าความปนเปื้อนที่มักมีโอกาสเกิดขึ้นสูง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจาก
ธรรมชาติ อาจมีความแตกต่างกันจากแหล่งที่เพาะปลูกทําให้ปริมาณความเข้มข้นของสารที่มีใน
ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันรวมถึงความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงหรือโลหะหนัก เช่น 
ตะกั่ว อาซีนิก หรือปรอท7 ตัวอย่างการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีโสมเป็นส่วนประกอบที่
จําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา 22 ชนิดพบว่า 8 ชนิดมีการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงชนิด quintozene 
และ hexachlorobenzene ที่เชื่อว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ และ 2 ชนิดพบมีปริมาณสารตะกั่ว
มากกว่ามาตรฐาน8 และผลการรายงานจาก California Department of Health Services ได้
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่นําเข้าจากประเทศแถบเอเชียพบว่าอย่างน้อย 83 ตัวอย่างจาก
ผลิตภัณฑ์ 260 ชนิดที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักและ 23 ชนิดที่มีส่วนผสมที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน 

 

 
ภาพที่ 3.29  แสดงอาหารเสริม 
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4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสินค้า 

ความหมายเกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอแก่ตลาด เพื่อการรู้จัก การเป็นเจ้าของ 

การใช้หรือการบริโภค และสามารถสนองความพึงพอใจ ความจําเป็นและความต้องการตลาดได้  
ความส าคัญของการมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
ความรู้ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่พนักงานขายจําเป็นต้องศึกษาเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ 

ดังนี ้
1. สามารถตอบสนองข้อซักถามของลูกค้าได้ 
2. เกิดความเชื่อมั่นและสร้างความกระตือรือร้น 
3. ช่วยให้การขายมีชีวิตชีวามากขึ้น 
4. ทําให้การสนองานขายเกิดความสมบูรณ์ 
5. ทําให้การทํางานสนุกสนาน 
6. ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการทํางาน 
รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
พนักงานขายต้องมีความพร้อมที่จะขาย คือ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ

ขายอย่างละเอียด เพราะผลิตภัณฑ์ที่วางขายในท้องตลาดมีมากมาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มี
เทคโนโลยีสูง ดังนั้นพนักงานขายจึงควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. ประวัติของผลิตภัณฑ์ 
2. ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 
3. กรรมวิธีการผลิตหรือกระบวนการผลิต 
4. รูปร่างของผลิตภัณฑ์ 
5. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
6. วิธีการใช้และการระวังรักษา 
7. ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 
8. บริการที่ลูกค้าจะได้รับ 
ประเภทของผลิตภัณฑ์ 
จัดแบ่งออกเป็น  2  ประเภทใหญ่ ๆ  ด้วยกัน คือ ผลิตภัณฑ์บริโภค แล ะ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
1. ผลิตภัณฑ์บริโภค (Consumer Product) หมายถึงผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) 

ที่ซื้อมาโดยผู้บริโภคในขั้นสุดท้าย มีวัตถุประสงค์ในการซื้อไปใช้เพื่อบริโภคโดยส่วนตัวหรือซื้อมา
เพื่อบริโภคในหน่วยของครัวเรือน เป็นต้น 
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2. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Product) หมายถึง สินค้าหรือบริการที่บุคคล
หรือองค์กรธุรกิจซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต แปรรูป หรือใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งผู้ชื่อ
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค (Consumer Product) 
1. ผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการซื้อบ่อยคร้ัง เช่น 

ผงซักฟอก สบู่ น้ํายาล้างจาน ยาสีฟัน แชมพูสระผม เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 3.30 แสดงภาพผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อ 

 
2. ผลิตภัณฑ์เลือกซื้อ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องมีการเปรียบเทียบ

คุณสมบัติต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 

 
ภาพท่ี 3.31 แสดงภาพผลิตภัณฑ์เลือกซื้อ 

3. ผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อ หมายถึง สินค้าหรือบริการที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว เน้นชื่อเสียงตรายี่ห้อ เช่น เคร่ืองประดับ เคร่ืองแต่งกายที่เน้นตรายี่ห้อ อาหารเสริม
สุขภาพ เคร่ืองบันทึกเสียงที่เน้นตราญี่ห้อ เป็นต้น 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS1eS9zqnLAhXCRI4KHRs9Ba8QjRwIBw&url=http://www.techxcite.com/topic/10988.html&bvm=bv.116274245,d.c2E&psig=AFQjCNEP6JqB04fwf6Mx08X_AiuhQEFDRw&ust=1457269510838716
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ภาพท่ี 3.32 แสดงภาพผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อ 

4. ผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื้อ หมายถึง สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคอาจจะรู้หรือไม่
รู้จักก็ได้ เช่น ประกันภัย ประกันชีวิต 

 
ภาพท่ี 3.33 แสดงภาพผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซื้อ 

ผลิตภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรม 
1. วัตถุดิบหมายถึง สินค้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเกิดจากการทําเกษตรกรรม 
2. วัสดุและชิ้นส่วน หมายถึง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นชิ้นส่วนสําหรับ

ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป วัสดุประกอบจะกลายเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภัณฑ์ 
3. สิ่งติดตั้ง หมายถึง สินค้าประเภททุน มีความสําคัญในกระบวนการผลิต มีอายุ

การใช้งานนานมูลค่าสูง เช่น เคร่ืองจักร อาคาร ฯลฯ 
4. อุปกรณ์ประกอบ หมายถึง เคร่ืองมือที่ใช้ในการประกอบการดําเนินการผลิต 

โดยไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต 
5. วัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง สินค้าที่ใช้ในการดําเนินงานซึ่งมีอายุการใช้งานสั้น 

มูลค่าต่ํา ผู้ซื้อใช้ความพยายยามในการซื้อน้อย 
6. บริการ หมายถึง ธุรกิจที่สร้างความสะดวกสบาย ไม่มีตัวตน ไม่สามารถจับต้อง

ได้ 
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ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ 
ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์ หมายถึง กลุ่มของผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นที่บริษัททําการ

เสนอขาย โดยมีลักษณะดังนี้ 
1. สายผลิตภัณฑ์ หมายถึง การจัดกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด 

มีลักษณะคล้ายกัน ขายให้กับลูกค้ากลุ่มเดียวกัน 
2. รายการผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะหน่วยที่แตกต่างกันภายในสายผลิตภัณฑ์ 

หรือรายละเอียดปลีกย่อยภายในผลิตภัณฑ์ 
 
 

 
ภาพท่ี 3.34 แสดงภาพรายการผลิตภัณฑ์ 
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ภาพท่ี 3.35 แสดงภาพองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ 

องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ 
1.  ผลิตภัณฑ์หลัก หมายถึง ประโยชน์พื้นฐานสําหรับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคได้รับ

จากการซื้อสินค้า 
2. รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ผู้บริโภคสามารถสัมผัส

หรือรับรู ้
3.  ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง หมายถึง คุณสมบัติและเงื่อนไขที่ผู้ซื้อคาดหวังว่าจะได้รับ 

และใช้เป็นข้อตกลงเมื่อมีการซื้อสินค้า 
4. ผลิตภัณฑ์ควบ หมายถึง ผลประโยชน์เพิ่มเติมหรือบริการที่ผู้ซื้อจะได้รับควบคู่

ไปกับการซื้อสินค้า 
5. ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หมายถึง ส่วนของผลิตภัณฑ์ควบทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือ

พัฒนาไปเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต  (ที่มา : http://narinet.sut.ac.th:8080/ 

xmlui/bitstream) 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://narinet.sut.ac.th:8080/%20xmlui/bitstream
http://narinet.sut.ac.th:8080/%20xmlui/bitstream
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5. นิยามศัพท์ 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 กระดาษพาไพรัส Papyrus กระดาษพาไพรัส ที่ เกิดขึ้นคร้ังแรกที่
ประเทศอียิปต ์

2 กระป๋อง Canning บรรจุภัณฑ์กระป๋อง 

3 กันกระแทก Cushioning กันกระแทก 

4 การแสดงตัว Presentation การสื่อความหมาย บุคลิก ภาพพจน์ การ
ออกแบบและสีสันแห่งคุณภาพ ความ
คุ้มค่าต่อผู้บริโภค 

5 การจัดจําหน่าย
และการกระจาย 

Distribution ก า ร จั ด จํ า ห น่ า ย แ ล ะ ก า ร ก ร ะ จ า ย 
เหมาะสมต่อพฤติกรรมการซื้ อขาย
เอ้ืออํานวยการแยกขาย ส่งต่อ การตั้งโชว์ 
การกระจาย 

6 การนํามาใช้ใหม่ Recycle แปรรูปแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ , นํา
ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ใช้งานแล้ว เข้าสู่
กระบวนการผลิตให้สามารถนํากลับมา
ใช้ใหม่ได้  

7 การบรรจุ Filling การกระทําดังกล่าวจึงนับว่าเป็นที่มาของ
การบรรจุ  ต่อมามนุษ ย์ เ ร่ิม รู้จักการ
ประดิษฐ ์

8 การป้องกัน,การ
รักษา 

Protection การใช้บรรจุภัณฑ์ก็เพื่อเก็บรักษาสินค้า
ให้คงสภาพ ในระยะเวลาหนึ่ งหรือ
จนกว่าจะนําไปใช้ 

9 การรีดร่วม Co-Extrusion การรีดร่วมด้วยเคร่ืองอัดรีด 2 ตัวขึ้นไป
ผ่านหัวดายร่วมกัน 

10 การส่งเสริม
การตลาด 

Promotion การโฆษณา การลดแลกแจกแถม 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

11 การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์แบบดั้งเดิม 

Primitive 
Packaging 

Design 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ดั่งเดิม ที่มนุษย์
ในสมัยก่อนได้กระทําขึ้นตามสภาพการ
เรียนรู้และการค้นพบวัสดุในแต่ละยุค 

12 แก้ว Glass วัสดุ เซรามิกชนิดหนึ่งได้จากการใช้
ทรายขาว โซเดียม และปูนขาวมาหลอม
ในเตาที่ อุณหภูมิ ราว  ๑ ,๕๐๐ องศ า
เซลเซียส พอเย็นจะได้สิ่งที่มีลักษณะ
โปร่งใส แข็ง แต่เปราะแตกง่าย 

13 ขบวนการดึงยืด Cold Drawn ขบวนการดึงยืด 

14 ขวดพลาสติก Thermosetting บรรจุภัณฑ์ชนิดขวดพลาสติก 

15 คอนเทนเนอร์ปิด Closed Container การออกแบบภาชนะบรรจุแบบปิด 

16 เคร่ืองแก้ว Glass Ware แก้วที่ผ่านการแปรรูปหรือผลิตเป็นของ
เคร่ืองใช้แล้ว 

17 เคร่ืองหมายการค้า Trade Mark ตรา  หรือสัญลักษ ณ์ด้ านการค้ า  ซึ่ ง
กําหนดขึ้นเป็นเฉพาะของแต่ละสินค้า 
หรือแต่ละบริษัท เป็นต้น 

18 แจ้งข้อมูล Inform ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้า 

19 ชื่อการค้า Trade Name เป็นชื่อเฉพาะหรือคําที่สื่อถึงสารเคมี / 
ส รรพ คุณ  / รูป แบ บ  /  ป ระ เภท ของ
ผลิตภัณฑ์ 

20 ซีริล Cereal อาหารเช้าซีริล 

21 เซรามิคส์ Ceramics วัสดุที่มีความทนทานเหมาะแก่การใช้
งาน 

22 ดิน Earthenware วัตถุธาตุบนพื้นโลกเกิดจากการย่อย
สลายของหินและอินทรียวัตถุ ใช้สําหรับ
เพาะปลูกหรือปั้นสิ่งต่าง ๆ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

23 ดึงดูดความสนใจ Consumer 
Appeal 

การช่วยชักจูงในการซื้อสินค้า เนื่องจาก
สินค้าชนิดใหม่มีเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

24 ตราสินค้า Brand ชื่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ จะแสดงด้วย
ตัวอักษร และหรือสัญลักษณ์ ของภาพที่
เป็นเอกลักษณ์ของผู้ผลิต 

25 ต้านทานต่อ
สารเคมีและน้ํา 

Chemical and 
water resistance 

ความต้านทานต่อสารเคมีและน้ํา 

26 ถังไม้ Barrel บรรจุภัณฑ์ถังไม้ 

27 บ่งชี้ Identify รายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าเกี่ยวกับ
ชนิด คุณ - ภาพและแหล่งที่มาหรือ
จุดหมายปลายทาง 

28 บรรจุภัณฑ์ Packaging แนวความคิดรวมของระบบในการ
เตรียมสินค้าเพื่อการขนส่ง จัดจําหน่าย 
เก็บรักษาและการตลาด 

29 บรรจุภัณฑ์เฉพาะ
หน่วย 

Individual 
Package 

บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์ชั้น
แรก 

30 บรรจุภัณฑ์เพื่อการ
ขายปลีก 

Consumer 
Package 

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อไปใช้ไป 
อาจมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ 

31 บรรจุภัณฑ์ชั้นใน Inner Package บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมาเป็นชั้นที่สอง 

32 บรรจุภัณฑ์
ชั้นนอกสุด 

Outer Package บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่ที่
ใช้ในการขนส่ง 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

33 บรรจุภัณฑ์ที่เป็น
หน่วยรวมขนาด

ใหญ่ 

Tertiary 
Packaging 

ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง 
จะมีข้อมูลจําเป็นต่อการขนส่ง 

34 บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ Secondary 
Packaging 

รวบรวมผลิตภัณฑ์เฉพาะหน่วยเข้าไว้
ด้วยกัน เพื่อจําหน่ายรวมเป็นชุด สะดวก
การหยิบเคลื่อนย้าย 

35 บรรจุภัณฑ์หลัก Primary 
Packaging 

ปกป้องตัวผลิตภัณฑ์ให้เก็บรักษาได้นาน
สะดวกต่อการใช้งาน สื่อสารกับลูกค้าที่
เป็นผู้บริโภคโดยตรง ฉลากจะมีข้อมูล
จําเป็น 

36 ป้องกัน Protect บรรจุภัณฑ์จะทําหน้าที่ป้องกันคุ้มครอง
สินค้าที่บรรจุอยู่ภายในไม่ให้ยุบ สลาย 
เสียรูปหรือเสียหายอันเกิดจากสภาพ
สิ่งแวดล้อม 

37 ปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ Container 
Closure 

การปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ 

38 ผลิตภัณฑ์ Product ทุกสิ่งที่นักการตลาดนํามาเสนอกับตลาด 
เพื่อเ รียกร้องความสนใจ เพื่อการได้
กรรมสิทธิ์ หรือเพื่อการอุปโภคบริโภค 
ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของ
ตลาดได้ 

39 ผลิตภัณฑ์บริโภค Consumer 
Product 

ผลิตภัณฑ์ ( สินค้าหรือบริการ) ที่ซื้อมา
โ ด ย ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น ขั้ น สุ ด ท้ า ย มี
วัตถุประสงค์ในการซื้อไปใช้เพื่อบริโภค
โดยส่วนตัวหรือซื้อมาเพื่อบริโภคใน
หน่วยของครัวเรือน 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

40 ผลิตภัณฑ์อุตสาหก
รรม 

Industrial Product สินค้าหรือบริการที่บุคคล องค์การซื้อ
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าอื่น  

41 ผ้า Cloth บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ผ้ามาใช้ในการรองรับ 

42 ฝาจุกปิดขวด Bottle Plug Seals การออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบมีฝาจุกปิด
ขวด 

43 พนักงานขายเงียบ Silent Salesman การที่บรรจุภัณฑ์จะสามารถดึงดูดความ
สนใจผู้บริโภค 

44 ฟิล์มเม็ตทัลไลซ ์ Metallized Film ฟิล์มเคลือบโลหะเป็นฟิล์มพอลิเมอกับ
ชั้นบาง ๆ ของเหล็กมักจะอลูมิ เนียม 
พวกเขามีลักษณะโลหะเคลือบเงาของ
อะลูมิเนียมฟอยล์ 

45 เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิง
พาณิชย์ 

To Increase 
Commercial 

Value 

การกําหนดให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะ
หรือทําให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การจับถือ 

46 เพื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ 

To Promote 
Products 

เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 

47 เพื่อจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 

To Distribute 
Products 

เพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 

48 เพื่อปกป้อง
ผลิตภัณฑ์ 

To Protect 
Products 

เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์ 

49 เพื่อป้องกันสิ่ง
ปนเปื้อนที่ไม่พึ่ง

ประสงค์ 

To Prevent 
Spillage And 

Contamination 

การป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่ไม่พึ่งประสงค์ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง
สินค้าผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตไป
จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

50 โพลีเอทิลีน Polyethylene: PE เป็นวัสดุที่มีสีขาวขุ่นโปร่งแสง  มีความ
ลื่นมันในตัวเอง เมื่อสัมผัสจึงรู้สึกลื่น 
ยืดหยุ่นได้ดี และที่สําคัญ ไม่มีกลิ่น และ
รส 

51 โพลีเอทิลีน เทเรฟ
ทาเลต 

Polyethylene 
terephthalate: 

PET 

พลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต 

52 โพลีแอไมค์ หรือ
ไนลอน 

Polyamide- PA or 
Nylon 

เส้นใยไนลอนที่ได้ในขั้นตอนนี้นั้นมี
ความเหนียวต่ํา   

53 โพลีโพพีลีน Polypropylene: 
PP 

เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ ใช้ เป็นวัสดุ
สําหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สําหรับอาหาร 

54 โพลีไวนิล คลอ
ไรด์ 

Polyvinyl 
chloride: PVC 

ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจาก PVC ทั่วไป ได้แก่ 
หนังเทียมซึ่งมีความอ่อนนุ่มกว่าหนังแท้
และเบากว่า ปัจจุบันกระเป๋าหลายชนิด
ทํามาจากเรซินชนิดนี้ 

55 โพลีสไตรีน Polystyrene: PS ผลิตออกมาเป็นโฟม โดยที่มีการเติมสาร
พองตัว  อัดขึ้นรูปด้วยความร้อนเป็นรูป
ถ้วย ถาด จาน และใช้เป็นวัสดุป้องกัน
การสั่นกระแทก 

56 ภาชนะบรรจุ Package หนึ่งหน่วยของผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับการ
ห่อ หรือใส่ลงในภาชนะบรรจุแล้ว 

57 ไม้ Wood ไม้ที่ได้จากการแปรรูปแล้ว 

58 รหัสสินค้า Code บาร์โค้ด,รหัสแท่ง 

59 รองรับ Contain ทําหน้าที่รองรับสินค้าให้รวมกันอยู่เป็น
กลุ่มน้อยหรือตามรูปร่างของภาชนะ
นั้นๆ  
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

60 รักษา Preserve ทําหน้าที่รักษา คุณภาพสินค้าให้คงเดิม
ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย 

61 รูปแบบและการใช้ Package Form 
And Use 

รูปแบบและการใช้ 

62 รูปแบบของบรรจุ
ภัณฑ์ 

Package Form รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ มีการพัฒนาขึ้น
มารองรับ 

63 รูปทรงแข็งตัว Rigid Forms บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว 

64 รูปทรงกึ่งแข็งตัว Semi-Rigid 
Forms 

บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ ที่ ทํ า จ า ก พ ล า ส ติ ก อ่ อ น 
กระดาษแข็งและอลูมิเนียมบาง 

65 รูปทรงยืดหยุ่น Flexible Forms บรรจุภัณฑ์ ที่ ทํ าจาก วัส ดุ อ่อนตัว  มี
ลักษณะเป็นแผ่นบาง 

66 เลขที่ Number เลขที่ที่ระบุด้านข้างบรรจุภัณฑ์ 

67 โลหะ Metal ธาตุที่ถลุงจากแร่แล้ว 

68 วัชพืชหรือ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ 

Grass/Split Wood วัชพืชหรือผลิตภัณฑ์จากไม้ 

69 วัตถุดิบ Raw Materials การรู้จักการแก้ปัญหาด้วยการนําเอา
วัตถุดิบจากธรรมชาติเข้ามาเป็นอุปกรณ์
ช่วยเคลื่อนย้ายวัตถุมวลสาร 

70 วัตถุประสงค์ของ
แพคเกจ 

Objective Of 
Package 

เป้าหมายในการสร้างบรรจุภัณฑ์ 

71 วัสดุ Materials อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 

72 วิธีการบรรจุ Packing วิธีการบรรจุสินค้า ด้วยการห่อหุ้มหรือ
การใส่ลงในภาชนะปิดใด ๆ ก็ได้ 



96 
 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

73 สถานที่จัดส่ง Destination สถานที่จัดส่ง 

74 สร้างมูลค่าเพิ่ม Value Added สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ สร้าง
ความเชื่ อถือและ เป็นที่ ยอมรับ ของ
ผู้บริโภค 

75 สัญลักษณ์เตือน Warning icon รูปต้องห้าม,รูปแสดงสัญลักษณ์เตือน 

76 สารเคมี Chemical สสารที่ประกอบด้วย ธาตุเคมีตั้งแต่สอง
ตัวขึ้นไปมาผสมกัน 

77 สารพองตัว Blowing agent การเติมสารพองตัว  อัดขึ้นรูปด้วยความ
ร้อนเป็นรูปถ้วย ถาด จาน และใช้เป็น
วัสดุป้องกันการสั่นกระแทก 

78 หนัง Leather หนังที่ได้จากสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปแล้ว 

79 หิน Stone มวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียว 

80 หีบห่อ Pack วางผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุหรือทําให้
เป็นมัดหรือเป็นห่อ 

81 อลูมิเนียมฟอยล์ Aluminium foil บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทอลูมิเนียม
ฟอยล์ 

82 อํานวยความ
สะดวกแก่การ
ขนส่งสินค้า 

Aid 
Transportation 

สิ่งที่ช่วยอํานวยความสะดวกแก่การ
ขนส่งสินค้า โดยทําหน้าที่ขั้นพื้นฐาน
อันดับแรก 

83 เอทิลีนไวนิล
แอลกอฮอล์ 

Ethylene-vinyl 
alcohol- EVOH 

เป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติเด่นด้านการ
ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี 
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บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

จากการที่ได้เข้าศึกษาและเยี่ยมชมระบบการดําเนินกระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)  วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ในหัวข้อเร่ือง

กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทอาหารของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด 

(มหาชน) ผู้จัดทําได้วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทอาหารของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด 

(มหาชน) 

ในกระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทอาหารของบริษัท พรีเมียร์ 

มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) มีกระบวนการดังนี้ 

1. พัฒนาจากขาวพลาสติกฝาสีน้ําตาลทั้งหมด ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นฝาสีต่าง  ๆ เพื่อ

แยกประเภทสินค้า 

 

 

ภาพที่ 4.1 พัฒนาจากขวดพลาสติก 
 

 

2. พัฒนาจากกล่องลูกฟูกสีน้ําตาลเหมือนกันทุกอย่าง ได้เปลี่ยนมาเป็นการพิมพ์

แถวสีตามฝาประเภทสินค้า 
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ภาพที่ 4.2 พัฒนาจากกล่องลูกฟูก 

3. พัฒนาจากพาเลทไม้มาตรฐาน ก็เปลี่ยนมาป็นพาเลทที่ใหญ่กว่ามาตรฐานมี

ขนาด 124*94cm ซึ่งจะทําการขนย้ายสินค้าได้มากและไวกว่าเดิม 

 

ภาพที่ 4.3 พัฒนาจากพาเลทไม้มาตรฐาน 

2. รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทอาหาร 

โดยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทอาหารแบ่งได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ตามที่ได้

ศึกษาทางบริษัทได้ยกตัวอย่างของสินค้าทาโร่ ดังนี ้
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1. บรรจุภัณฑ์ชั้นใน เป็นแบบถุงพลาสติกห่อหุ้มและซีนไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ปน

เปือนสิ่งสกปรก 

 

ภาพที่ 4.4 บรรจุภัณฑ์ชั้นใน 

2. บรรจุภัณฑ์ชั้นนอก เป็นแบบบรรจุลงในกล่องลูกฟูกโดยมีการแบ่งรสชาติของ

ผลิตภัณฑ์ไว้โดยมีการบ่งบอกสัญญาลักษณ์ออกเป็นสีต่าง ๆ  

 

ภาพที่ 4.5 บรรจุภัณฑ์ชั้นนอก 
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3.  การน าปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภท

อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ปัญหา 

1. กล่องมีการยุบตัวเพราะมีของแถมชิ้นเล็กกว่าช่องว่างรวมกันมาใน

กล่องเดียวกันกับสินค้า 

2. การแพ็คของมาไม่เรียบร้อยทําให้ฝากล่องปิดไม่สนิทและมีรอยเลยทํา

ให้สินค้าตัวน้ันขายยกแพ็คไม่ได้ จึงทําให้บริษัทฯ ต้องทําการรีแพ็คของใหม่และเกิดการขายสินค้า

ในราคาที่ถูกลงเป็นการขายปลีก 

  วิธีการแก้ไขปัญหา 

1. บริษัทฯ ควรได้รับสินค้าที่เป็นของแถมมาเป็นตัวอย่างเพื่อทดลองว่าง

ของก่อนจะได้ไม่เกิดปัญหาในการยุบตัวของกล่อง 

2.  บริษัทฯ ควรตรวจสอบสินค้าก่อนการนําสินค้าเข้ามาในคลังเพื่อปก

กันการปิดไม่สนิทของฝาและแก้ปัญหาการรีแพ็คไปในตัว 

4.  การน าความรู้ท่ีได้จากเข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการไปใช้ในการศึกษาต่อและใช้ในการ

ท างาน 

  ด้านการศึกษา 

การนํามาประยุกต์ใช้ในการศึกษานั้นด้านการนําแทบสีมาติดในหนังสือ

เพื่อบ่งบอกความสําคัญในหน้านั้น ๆ เพื่อเป็นจุดเด่นในการค้นหา 

  ด้านการท างาน 

บริษัทฯ มีการติดสติ๊กเกอร์แทบสีบนลังสินค้าเพื่อทําให้รู้ถึงเดือนที่ผลิต
สินค้าบ่ง บอกได้ว่าสินค้าต้องถูกจัดจําหน่ายไปก่อนหรือหลังสามารถนํามาปรับใช้ในการทํางาน
แบบเข้าก่อนออกก่อนเข้าหลังออกหลังแยกแยะของออกได้อย่างชัดเจนและสะดวกในการทํางาน 
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5.  น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลในการตัดสินใจใช้ในการจัดท าโครงการอย่าง
รอบคอบ 

จากที่ได้จัดทําโครงการนี้ คณะผู้จัดทําก็ได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ คือ ห่วง 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้น นํามาใช้ดังนี้ 

1. ความมีเหตุผลในการคิดก่อนการตัดสินใจในหัวข้อต่างเพื่อให้เกิดการ
ผิดพลาดให้ได้น้อยที่สุด 

2. ในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและนําข้อมูลมา
ปรับใช้ให้เข้ากับเนื้อหาโครงการ 
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บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

จากการที่คณะผู้จัดทําได้เข้าไปศึกษาในหัวข้อเร่ือง กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ของสินค้าประเภทอาหารของบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561  

กรณีศึกษา บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) คณะผู้จัดทําได้รับความอนุเคราะห์จาก

พนักงานในบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งอธิบาย ได้คําตอบและคําแนะนําในเร่ืองเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์  

คณะผู้จัดทําได้สรุปรายละเอียดดังนี ้

กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทอาหารของ 

จากการที่ได้เข้าไปศึกษางาน ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แม่จินต์นั้นจาก
ของเดิมเป็นแบบสีเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนมาเป็นการแยกสีของผลิตภัณฑ์ออกอย่าง
ชัดเจน   

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทอาหาร 

จากการเข้าศึกษางานใน บริษัทฯ บริษัทฯ มีการใช้บรรจุภัณฑ์แบบถุงพลาสติก
และกระดาษลูกฟูกในการบรรจุและรวมสินค้าเป็นหน่วยใหญ่ลงในลังใช้พาเลทในการเคลื่อนย้าย 

น าปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากบรรจุภัณฑ์ของ
สินค้าประเภทอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จากการที่ได้เข้าศึกษาพบว่า ปัญหาเกิดจากการมีของแถมรวมในตัวสินค้าติดมา
ด้วยกันแต่ของแถมชิ้นเล็กกว่ากล่องที่เป็นช่องว่างจึงทําให้เวลาวางซ้อนกล่องกันทําให้กล่องเกิด
การยุบตัว จึงนําปัญหามาแก้โดยการให้นําสินค้าตัวอย่างมาทดลองวางของก่อนว่าจะเรียงได้ไม่
เกินกี่ชั้น 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทอาหารของบริษัท 

พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) คณะผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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ภาพที่ 5.1 ตัวอย่างของแถม 

1.  บริษัทฯ ควรมีการส่งสินค้าตัวอย่างในการบรรจุสินค้าร่วมของแถมมาให้กลับ

ทางบริษัทก่อนการส่งสินค้าของจริงมาจะได้รู้ถึงวิธีการเรียงว่าบรรจุภัณฑ์สามารถรับน้ําหนักได้

เท่าไร 

 

ภาพที่ 5.2 อาหารประเภทขนมขบเคี้ยวอัดลมเข้า 

2.  บริษัทฯ ควรมีการอดลมให้แน่ในการบรรจุขนมคบเคี้ยวเพื่อไม่ให้เกิดการร่ัว

หรือถุงฟีบขนาดการจัดส่งสินค้า 
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ภาพที่ 5.3 การพันฟิล์มที่บรรจุภัณฑ์รอการจัดส่ง 

3.  บริษัท ฯ ควรมีการพันฟิล์มที่บรรจุภัณฑ์รอการจัดส่งเพื่อป้องกันการตกหล่น

ในขนาดเคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์ 

4. ข้อเสนอแนะ เศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลในการตัดสินใจใช้ในการ

จัดทําโครงการ การนําความคิดในการไตร่ตรองการแก้ไขปัญหามาใช้ก่อนการทําโครงการเพื่อ

ไม่ให้เกิดการขัดแย้งกันและทําให้งานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดและดํารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

1. ปรับปรุงเร่ืองของการนําเสนอโครงการให้มีความพร้อมเพียงกัน 

2. ควรฝึกหรือเตรียมพร้อมก่อนมานําเสนอโดยไม่ต้องมองจอเพื่ออ่านมากเกินไป 
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ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 
1 กระดานไม้อัด 120 บาท 
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3 สี 350 บาท 
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5 ไม้ไอศกรีม 24 บาท 
6 รถตกแต่ง 100 บาท 
7 พู่กัน 40 บาท 
8 ปืนกาว 150 บาท 

รวม 1,164 บาท 
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