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บทสรุปผูบริหาร

การขนสงสินคากลายเปนปจจัยสํ าคัญปจจัยหนึ่งสํ าหรับธุรกิจที่มีการสงสินคาไปยังตลาดตางประเทศ  การมีบรรจุ
ภัณฑสํ าหรับการขนถายที่เหมาะสมจึงเปนส่ิงที่สามารถสรางความไดเปรียบทางธุรกิจได  บริษัทดํ าเนินธุรกิจสงออกจะไมได
ผลิตบรรจุภัณฑสํ าหรับการขนถายใชเอง  เนื่องจากสภาพการแขงขันในตลาด  ทํ าใหหนวยธุรกิจมุงใหความสนใจที่จะพัฒนา
และลงทุนในสายกระบวนการหลักของตนมากกวา  และยกการผลิตบรรจุภัณฑสํ าหรับการขนถายใหกับผูอื่นชวยทํ าแทน
(Outsourcing)  จากขอมูลของกรมเศรษฐกิจการพาณิชยและกรมการสงออก  กระทรวงพาณิชย  พบวา  ชวง  5  ปลาสุด
ประเทศไทยมีปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  แมจะชะลอตัวอยูบางในชวงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศ และมีแนวโนมจะ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คาดวาจะมีอัตราการเติบโตราว  5-6%  ภายในระยะ  2-3  ปขางหนา

จากการสํ ารวจและวิเคราะหสภาพตลาด  พบวาธุรกิจสงออกยังคงใชบรรจุภัณฑสํ าหรับการขนถายในรูปแบบที่เปน
กระบะอยูเปนสวนใหญ  ซึ่งทํ าจากวัสดุตางๆ  อาทิ  ไม  โลหะ  พลาสติก  โดยกระบะที่ทํ าจากวัสดุดังกลาวยังไมตรงตามความ
ตองการของผูใชงานบางกลุม  โดยเฉพาะกลุมที่ตองการประหยัดนํ้ าหนักในการขนสง  ตองการบรรจุภัณฑสํ าหรับการขนถายที่
ปลอดเชื้อ  และความชื้นตํ่ า  โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและกลุมอุตสาหกรรม
อาหารสดและอาหารแชแข็ง  ซึ่งเปนอุตสาหกรรม  สงออกหลักของประเทศ  Wise Pack  จึงเปนบริษัทผูเสนอนวัตกรรมใหม
ของบรรจุภัณฑสํ าหรับการขนถาย  ในรูปแบบของกระบะที่ทํ าจากกระดาษ  ซึ่งทํ าใหเบากวาทวาสามารถรับนํ้ าหนักไดในระดับ
เดียวกับกระบะที่ทํ าจากวัสดุอื่นๆ  ในขณะเดียวกันก็ยังมีราคาที่ถูกกวาอีกดวย

เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชงาน Wise Pack  นํ าเสนอกระบะกระดาษใน  2  รูปแบบ  คือรูปแบบ  Light
Duty  Pallet  ที่รับนํ้ าหนักสินคาในชวงไมเกิน  600  กิโลกรัม  และรูปแบบ  Heavy Duty Pallet  ที่รับนํ้ าหนักสินคาในชวง  600
ถึง  1,500  กิโลกรัม  ซึ่งทั้งสองรูปแบบสามารถผลิตไดในทุกขนาดตามความตองการในการใชงาน  ดวยกระบวนการผลิตที่ทัน
สมัยและแรงงานที่ไดรับการฝกอบรมทํ าใหมีกํ าลังการผลิตถึง  300  ชิ้นตอวัน  ซึ่งนอกจากความแข็งแรงของโครงสรางที่ถูกออก
แบบมาอยางพิถีพิถันและไดรับการจดสิทธิบัตรอยางถูกตองตามกฎหมายแลว  ผลิตภัณฑทุกชิ้นยังไดรับการควบคุมคุณภาพ
อยางเขมงวด  ตั้งแตการเลือกใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง  ตลอดจนการตรวจสอบชิ้นงานในทุกขั้นตอนการผลิตทํ าใหไดกระบะ
กระดาษที่มีคุณภาพสูงถูกตองตามความตองการของผูใชอยางแทจริง

เนื่องจากคาใชจายในการขนสงกระบะกระดาษสํ าเร็จรูปสูงกวาคาใชจายการขนสงวัตถุดิบถึง  3  เทา  การเลือกทํ าเล
ที่ตั้งโรงงานที่สามารถประหยัดคาขนสงกระบะกระดาษไปยังผูใชงานจึงเปนส่ิงจํ าเปน  โดยเลือกตั้งโรงงาน  2  แหงไดแก  ที่  อ.
ลํ าลูกกา  จ.ปทุมธานี  และ  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ  ซึ่งจะครอบคลุมกลุมผูใชงานในแถบภาคกลางตอนบนและภาค
กลางตอนลางตามลํ าดับ  ซึ่งคํ าส่ังซื้อจากลูกคาทุกรายจะถูกสงไปยังพนักงานวางแผนที่โรงงาน  จ.ปทุมธานี  ซึ่งถือเปนสํ านัก
งานใหญของบริษัท  เพื่อวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ  วางแผนการผลิต  และ  วางแผนการจัดสงสินคา  ใหกับโรงงานทั้งสองแหง
ทั้งนี้ขอมูลของผูขายวัตถุดิบ  ขอมูลในกระบวนการ  ตลอดจนขอมูลของลูกคาทุกรายจะถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ  เพื่อการ
พัฒนากระบวนการ  การประมาณการปริมาณความตองการของตลาด  นั่นหมายถึงความสามารถในการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม

กลยุทธในการทํ าธุรกิจของ Wise Pack  จะใชคุณสมบัติที่แตกตางของกระบะกระดาษเปนเครื่องมือในการทํ าตลาด
ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสงออก  และอุตสาหกรรมอาหารสดและอาหารแชแข็ง  (โดยเนนที่ผูผลิต
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กุงแชแข็งในปแรก)  ซึ่งกิจกรรมทางการตลาด  นอกจากการเขารวมงานนิทรรศการตางๆ  แลว  ยังใชการมอบสวนลดตาม
ปริมาณการซื้อใหกับลูกคาดวย  สํ าหรับชองทางการขายนอกจากจะมีการเปดเวปไซทที่ใหความรูความเขาใจในตัวผลิตภัณฑ
แกลูกคาแลว  ยังมีพนักงานขายที่ผานการฝกอบรมมาอยางดีและมีแรงจูงใจจากโครงสรางผลตอบแทนซึ่งนอกเหนือจากเงิน
เดือนประจํ าแลวยังมีผลตอบแทนตามยอดขายอีกดวย  คอยใหคํ าปรึกษา  รับขอมูลส่ังซื้อ  และแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นใหกับ
ลูกคาอีกดวย Wise Pack  จึงตั้งเปาหมายที่จะครอบสวนแบงในตลาดอิเล็กทรอนิกส  20%  ในปแรก  และเพิ่มขึ้นเปน  25  30
33  และ  35%  ในปถัดไป  และ  สวนแบงการตลาดสงออกกุงแชแข็ง  5% ในปแรก  และเพิ่มขึ้นเปน  10  15  17  20%  ในป
ถัดไปลํ าดับ

ในสวนโครงสรางการลงทุน  ของ Wise Pack  จะประกอบไปดวย  เงินลงทุนจากผูรวมทุน  หลัก  5  ราย  รายละแปด
แสนบาท  ใชลงทุนในการสรางโรงงานและจัดซื้อเครื่องจักรอุตสาหกรรมเกิน  5  ป  จากการประมาณผลการดํ าเนินงานจะมีผล
ตอบแทนใหกับผูถือหุนโดยเฉลี่ย  24%  ตอป

ปจจุบันสภาวะการณในทุกตลาดมีการเปดกวางทํ าใหมีการแขงขันกันในธุรกิจที่กวางขวางขึ้น  ผูประกอบการที่อยูใน
ตลาดจํ าตองใหความสํ าคัญในกระบวนการของตนมากขึ้น  การรูจักเลือกยอมนํ ามาซึ่งความไดเปรียบทางธุรกิจ  กระบะ
กระดาษของ Wise Pack   จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสํ าหรับบรรจุภัณฑสํ าหรับการขนถาย  ที่ทดแทนคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ
สํ าหรับการขนถายอื่นไดในราคาที่ตํ่ ากวาทํ าใหผูประกอบการมีตนทุนที่ตํ่ าลง  อีกทั้งยังเปนการลดตนทุนทางสังคมอีกดวยคณะ
ผูบริหารมีความเชื่อม่ันวา  ผลิตภัณฑนี้เปนผลิตภัณฑที่สามารถสรางโอกาสในตลาดได  นอกจากนี้  ในระยะยาวคณะผูบริหาร
ยังเชื่อม่ันอีกวา  ทางเลือกที่ชาญฉลาดของหนวยธุรกิจจะนํ ามาซึ่งผลตอบแทนที่คุมคาใหกับสังคมนั้น
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กิตติกรรมประกาศ

แผนธุรกิจฉบับนี้  เริ่มตนและสํ าเร็จไดดวยดี  ดวยความกรุณาอยางสูงจากอาจารยที่ปรึกษา  อาจารยศรายุธ  แสง
จันทร  อาจารยพิเศษ  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาวิทยลัยธรรมศาสตร  ที่ไดใหแนวคิด  ความรู  คํ าแนะนํ าและมุม
มองในการทํ าธุรกิจ  ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งในการดํ าเนินงานจัดทํ าแผนธุรกิจนี้  คณะผูจัดทํ าขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง
สูงไว  ณ  โอกาสนี้

ในการจัดทํ าแผนธุรกิจฉบับนี้  นอกจากจะตองอาศัยขอมูลจากแหลงขอมูลทุติภูมิตางๆ  อาทิ  ขอมูลจากกรมสงเสริม
การสงออก  กรมเศรษฐกิจการพาณิชย  กระทรวงพาณิชย  หนังสือพิมพตางๆ  เปนตน  ตลอดจนบทความและบทวิจัยตางๆ
ดังที่ไดแสดงไวในบรรณานุกรมแลว  คณะผูจัดทํ ายังไดรับความอนุเคราะหในเรื่องขอมูลทางการตลาด  สภาพการแขงขันในอุต
สาหกรรม  จากเจาหนาที่หลายทานของบริษัท  ซีเกท  จํ ากัด  บริษัทโชติวัฒนหองเย็น  จํ ากัด  (มหาชน)  บริษัท  เนสเลย
(ประเทศไทย)  จํ ากัด  และผูผลิตและจํ าหนายกระบะหลายทาน  ตลอดจนขอมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
และกระดาษจากเจาหนาที่ของบริษัทในกลุมสยามบรรจุภัณฑ  โดยขอมูลหลายอยางเปนขอมูลที่เปนความลับทางธุรกิจ  และ
พึงเปดเผยเฉพาะในงานวิจัยเทานั้น  นอกจากนี้  ในการสํ ารวจขอมูลภาคสนาม  คณะผูจัดทํ ายังไดรับความอนุเคราะหเปน
อยางดีจากกลุมผูประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมสงออก  ที่ไดใหขอมูลดังกลาว  คณะผูวิจัยใครขอแสดงความขอบคุณใน
ความอนุเคราะหของทานเหลานั้นมา  ณ.  โอกาสนี้

คณะผูจัดทํ าจึงหวังเปนอยางยิ่งวา  ผลจากการถายทอดความรู  ความพยายาม  และความรวมมือจากบุคคลหลาย
ฝาย  แผนธุรกิจนี้คงใหประโยชนแกผูคนควาไมมากก็นอย

คณะผูจัดทํ า
           9  เมษายน  2545
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บทนํ า

จากการที่แตละประเทศมีการเปดกวางในการคาขายระหวางกันมากขึ้น  ทั้งการลดระดับกํ าแพงภาษี  การตั้งกลุมรวม
มือทางการการคา  การเปดเสรีทางการคา  โดยมีการประมาณการจากภาครัฐถึงแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นของมูลคาการสงออก
สํ าหรับในมุมของธุรกิจสงออกแลว  นี่คือการขยายตัวของตลาดตางประเทศ  และโอกาสที่สูงขึ้นของการเขาสูตลาดของคูแขง
รายใหม  นั้นหมายถึงสภาวะการแขงขันที่ผลักดันใหผูที่อยูในตลาดทุกรายตองพัฒนาตัวเอง  เพื่อสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน  ไมวาจะเปนการจัดหาเทคโนโลยีใหมใหกับกระบวนการ  การปรับเปล่ียนรูปแบบกระบวนการ  เพื่อเพิ่มผลผลิตและลด
ตนทุนใหกับธุรกิจของตนเอง  รวมไปถึงการปรับเปล่ียนรูปแบบสินคาของตนใหเหมาะสมตรงตามความตองการของตลาดอยู
ตลอดเวลา  และสํ าหรับธุรกิจสงออกแลวการขนสงจัดเปนปจจัยสํ าคัญอยางยิ่ง  ซึ่งมีผลกระทบทั้งตอตนทุนสินคา  เวลาในการ
เขาสูตลาด  และคุณภาพของสินคา   หีบหอสินคาหรือบรรจุภัณฑจึงกลายเปนตัวแปรสํ าคัญที่ไมสามารถมองขามไดนอกจาก
จะเปนเครื่องมือที่ชวยรักษาคุณภาพสินคา  ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนสงแลวในบางตลาด  เชนตลาดยุโรปยังมีขอจํ ากัด
ดานกฎหมายที่มีมาตรการที่เขมงวดตอหีบหอหรือบรรจุภัณฑของสินคาอีกดวย  ดังนั้นการใชหีบหอหรือบรรจุภัณฑที่เหมาะสม
สามารถสรางความไดเปรียบในการแขงขันได

ปจจุบันดวยแนวคิดที่มีการตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอมมากขึ้นอีกทั้งนํ้ าหนักของหีบ
หอหรือบรรจุภัณฑมีผลกระทบโดยตรงตอตนทุนในการขนสงสํ าหรับตลาดตางประเทศ  ดังนั้นการใชกระดาษซึ่งเปนผลผลิต
จากวัตถุดิบที่นํ ามาใชหมุนเวียน  (Recycle)  เปนหลัก  และยังมีนํ้ าหนักเบากวาวัสดุประเภทอื่น  มาใชผลิตเปนหีบหอและ
บรรจุภัณฑกลายเปนทางเลือกที่ไดรับความสนใจจากตลาดและ  มีโอกาสสูงที่จะพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับหีบหอหรือบรรจุภัณฑ
จากกระดาษ

บริษัท  ไวส  แพ็ค  จํ ากัด  (Wise Pack  Co.,Ltd.)  ดวยแนวคิดดังกลาว  ในการที่จะสรางผลิตภัณฑที่สามารถทด
แทนกระบะในรูปแบบเดิมอันมีขอจํ ากัดและลดทอนศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจสงออกของประเทศไทย  บริษัทจึงมีความ
มุงมั่นในการนํ าเสนอผลิตภัณฑที่ทํ าจากกระดาษเพื่อตองการเขามามีสวนชวยสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสงออกของไทยให
สามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ
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สภาพตลาดของสินคาและโอกาสทางธุรกิจ

การวิเคราะหสภาพของธุรกิจกระบะ  (Pallet)  ที่ทํ าจากกระดาษ

รูปแบบของกระบะในปจจุบันสามารถแบงออกจากประเภทของวัสดุที่นํ ามาทํ า
• กระบะ  (Pallet)  ที่ทํ าจากพลาสติก
• กระบะ  (Pallet)  ที่ทํ าจากไม
• กระบะ  (Pallet)  ที่ทํ าจากเหล็ก
• กระบะ  (Pallet)  ที่ทํ าจากโลหะกันสนิมอื่นๆ
ลักษณะของผูประกอบธุรกิจกระบะในปจจุบันมีหลายหลากขนาด  ตั้งแตผูประกอบการรายยอยในลักษณะรับจางทํ า

จนไปถึงผูประกอบการขนาดใหญที่มีเครือขายทั่วโลก  ซึ่งอาจจะทํ าธุรกิจทั้งดานของการใหเชา  หรือขายขาด  สํ าหรับตลาด
กระบะภายในประเทศโดยสวนใหญเปนกระบะที่ทํ าจากไม  และเปนลักษณะของการเชาใช  ผูดํ าเนินธุรกิจรายหลักสํ าหรับการ
เชากระบะคือ GE Capital  ซึ่งใหเชากระบะตรา LOSCAM  สวนนอกนั้นจะเปนผูผลิตภายในประเทศ (รายชื่อดู APPENDIX E)

ในสภาพตลาดโดยรวม  กลุมผูใชงานกระบะภายในประเทศมีวัตถุประสงคในการใชงานที่แตกตางกัน  เชนผูใชงาน
บางรายใชเพียงในประเทศและตองการกระบะที่มีความคงทน  สามารถใชงานไดซํ้ า  ในขณะที่ลูกคาบางรายมีการสงตัวกระบะ
ไปพรอมกับสินคาของตน  และโดยเฉพาะอยางยิ่งสํ าหรับลูกคาที่มีการสงสินคาออกยังตางประเทศ  โดยสวนใหญจํ าเปนตอง
สงตัวกระบะไปพรอมกับสินคา  และไมสามารถนํ ากลับมาใชใหมได  ทํ าใหตนทุนของกระบะกลายเปนสวนหนึ่งของตนทุนสิน
คา  อยางไรก็ตาม  สํ าหรับกระบะที่มีการจํ าหนายอยูในปจจุบัน  ผูบริโภคไมเห็นถึงความแตกตางของสินคาที่จํ าหนายจากผู
ผลิตแตละรายมากนัก  ทั้งนี้ปจจัยหลักที่ผูบริโภคใหความสนใจคือตนทุนของสินคา  ในขณะที่ปจจัยอื่นๆ  ที่ผูบริโภคใชในการ
เลือกซื้อ  คือ  การจัดสง  ความสะดวกรวดเร็ว  และความคงทนของตัวกระบะไม  ดวยปจจัยดังที่ไดกลาวมาแลว  ทํ าใหลูกคามี
ตนทุนในการเปลี่ยนการเลือกซื้อสินคา  (Switching Cost)  ตํ่ า  ทํ าใหการที่สินคาจะถูกตัดสินใจซื้อจากผูบริโภคจึงขึ้นอยูกับที่
บริษัทที่จัดจํ าหนายสามารถนํ าตัวสินคาและบริการใหลูกคาไดพิจารณาไดเร็วเพียงใด

อุปสรรคในการเขาตลาดเนื่องจากผูบริโภคเดิมที่มี  Brand Loyalty  นอยอยูแลวก็จะยิ่งเริ่มลดนอยลงไปอีก  สํ านัก
งานตาง  ๆ  สามารถเลือกและทดลองใชกระบะที่ทํ าจากผูผลิตรายอื่น  ๆ  ทํ าใหปจจัยดานราคามีผลมากขึ้นในการแขงขัน

ในปจจุบันผูบริโภคมีความรูมากขึ้น  การแพรกระจายของขาวสารเปนไปอยางกวางขวาง  รวดเร็ว  และ  ทั่วถึง  ผู
บริโภครูจักเลือกซื้อเลือกบริโภคมากขึ้น  และกลาทดลองในสินคาอื่นที่ราคาถูกกวาแตคุณภาพเทาเทียมกันหรือดีกวา  ทํ าใหผู
ผลิตหลายรายตองเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑใหดีขึ้นและตรงตามความตองการของลูกคามากขึ้น  ในขณะเดียวกันตองมีการนํ า
เสนอรูปแบบของการใหบริการหลังการขายเพิ่มขึ้นเพื่อเปนการสรางความแตกตางของทั้งตัวสินคาและการบริการการ

สํ าหรับกระบะ  (Pallet)  ทํ าจากกระดาษเขาสูตลาดกอนจะเปนขอไดเปรียบในการแขงขันดานนี้  เพราะลูกคาจะ
สามารถจํ าตรายี่หอ  (Share of Mind)  และมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑมากกวารายใหมอื่นๆ  แตอยางไรก็ตาม หากสินคา
ไมมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  ก็มีโอกาสที่จะถูกลอกเลียนแบบสินคา

ดังนั้น  การเขาสูตลาดจะตองพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพที่ดี  นาเชื่อถือ  ตรงตามความตองการของลูกคาและมุง
เนนที่จะแกปญหาหรือขอบกพรองของผลิตภัณฑที่มีอยูในตลาดที่ลูกคาใชอยูในปจจุบัน
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ในดานแรงงานและวัตถุดิบ  ประเทศไทยเปนประเทศกํ าลังพัฒนา  ประชาชนที่ประกอบอาชีพการใชแรงงานยังมีอีก
มาก  และคาจางแรงงานคอนขางตํ่ า  ซึ่งวัตถุดิบหลักของกระบะ  (Pallet)    ที่ทํ าจากกระดาษ  ไดแก  กระดาษอุตสาหกรรม
(Kraft Paper)  กระดาษลอนลูกฟูก  กาว  แกนกระดาษ  เปนตน  ตนทุนของวัสดุเหลานี้มีโอกาสที่จะลดลงเนื่องดวยขอบังคับ
ของการคาระหวางประเทศที่กํ าหนดใหกํ าแพงภาษีลดลง  ผูประกอบการผลิตวัสดุภายในประเทศตองเกิดการแขงขันจาก
กระดาษนํ าเขาทํ าใหไมสามารถกํ าหนดราคาเองไดทั้งหมด  ดังนั้นแนวโนมของตนทุนจึงลดลง  การประกอบวัตถุดิบเหลานี้ดวย
กันสามารถใชแรงงานคนในการประกอบขึ้นรูปเพื่อผลิตกระบะ  โดยวัตถุดิบสามารถจัดหาจากภายนอก  (Outsource)  ให  ผู
จัดจํ าหนาย  (Supplier)  ภายนอกทํ าตามแบบที่บริษัทกํ าหนดได  ทํ าใหสามารถลดปญหายุงยากตาง  ๆ  และลดการลงทุนใน
ดานเครื่องจักรไปคอนขางมาก

สํ าหรับการจัดหา  (Outsource)  ของกระดาษกลองลูกฟูก  (Sheet board)  เลือกผูจัดหา  (Supplier)  ไดมาก  เพราะ
ประเทศไทยมีโรงพิมพและโรงกลองที่สามารถตัดกระดาษและพิมพตามความตองการของลูกคา  และการผลิตจะเปลี่ยนแปลง
บอย  ๆ  เนื่องจากความตองการที่หลากหลายของลูกคา  ซึ่งแสดงใหเห็นวา  บริษัทเหลานี้ตองเอาใจลูกคาคอนขางมากเพื่อที่
จะไดคํ าส่ังซื้อของลูกคามาผลิต  จึงจํ าเปนตองรับ  Order  ทุกรูปแบบของลูกคา  ทํ าใหบริษัทมีอํ านาจการตอรองตอ  Supplier
สูง
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การสํ ารวจตลาด

ในปจจุบันผูใชกระบะแบบเดิมภายในประเทศสามารถจัดกลุมไดดังตอไปนี้
แบงตามลักษณะของการเปนเจาของจะสามารถแบงออกไดเปนดังตอไปนี้
1. บริษัทที่ซื้อขาด  หรือ  จัดทํ ากระบะใชงานเอง  บริษัทเหลานี้จะมีการใชงานกระบะในปริมาณไมมาก  และการใชงานสวน

ใหญจะเปนการใชงานภายในองคกร  ดวยวัตถุประสงคการขนสงระหวางบริษัท  หรือกลุมที่มีการใชกระบะสงออกไปพรอม
กับการขนสง

2. บริษัทที่เชากระบะใชงาน  บริษัทเหลานี้จะมีการใชงานกระบะจํ านวนมากและตองการ  OUTSOURCE  ขั้นตอนของการ
เตรียม  จัดทํ า  และดูแลรักษากระบะออกไป  สวนใหญจะเปนกลุมบริษัทจํ าหนายสินคาประเภทอุปโภคหรือบริโภคภายใน
ประเทศขนาดใหญ  จึงมีการใชงานมาก

แบงตามการใชงาน  สามารถแบงไดดังตอไปนี้
1. ลูกคาที่มีวัตถุประสงคการใชงานภายในประเทศ  เชนการขนสงจากโรงงานไปยังศูนยกระจายสินคา  หรือจากศูนยกระจาย

สินคาไปยังลูกคา  เชน  สินคาอุปโภค  บริโภคภายในประเทศ
2. ลูกคาที่มีวัตถุประสงคการใชงานเพื่อการสงออก  กลุมบริษัทเหลานี้  จํ าเปนตองสงตัวกระบะไปพรอมกับสินคาที่สงออก

ซึ่งสงผลใหตนทุนของกระบะกลายเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินคา ตัวอยางของกลุมบริษัทเหลานี้ไดแก สินคาอิเล็กทรอนิกส
เคมีภัณฑ  อาหารสงออก  เปนตน  กลุมเหลานี้  นอกจากตนทุนของกระบะที่เกิดขึ้นแลว  ตนทุนในการขนสงอันเนื่องจาก
นํ้ าหนักกระบะถือวาเปนอีกหนึ่งปจจัยที่มักไดรับการพิจารณา
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การประเมินโอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจ

จากสภาพอุตสาหกรรมและการแขงขัน  สามารถสรุปโดยใช  Five Force Model ไดดังนี้
ผูประกอบการรายใหมที่จะเขาสูตลาด  (Risk of entry by potential competitors)
เนื่องจาก  ธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนเริ่มตนไมมากนัก  และไมตองใชเทคโนโลยีหรือกระบวนการผลิตที่ซับซอน  สามารถ
ลอกเลียนแบบไดงาย  การเขามาของผูประกอบการรายใหมจึงทํ าไดไมยากนัก  อยางไรก็ตาม  การที่สินคามีการจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์ไว  ก็เปนสวนหนึ่งในการปองกันการลอกเลียนแบบและเปนการจํ ากัดการเขามาของคูแขงขันรายใหม  (Barriers to
entry)  ไดในระดับหนึ่ง  ทั้งนี้  ส่ิงสํ าคัญในการทํ าธุรกิจนี้  คือ  การสรางความสัมพันธ  ใหความใกลชิดกับลูกคา  มีการแนะ
นํ า  ใหความรูที่เปนประโยชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑและใหบริการอื่นๆ  ที่เกี่ยวของรวมกันไปดวย

อํ านาจตอรองของผูขายสินคา  (Bargaining power of suppliers)
เนื่องจาก  สินคาของบริษัทเปนสินคาที่คิดคนขึ้นมา  ผลิตและจัดจํ าหนาย  supplier  ที่จํ าหนายวัตถุดิบก็มีอยูหลายราย  การ
เจรจาตอรองในการจางผูผลิตเหลานี้ทํ าการผลิตให  ทํ าไดไมยาก  และผูผลิตแตละรายก็มีอํ านาจตอรองไมมากนัก  อยางไรก็
ตาม  การเลือกผูผลิตสวนประกอบแตละสวนก็มีความสํ าคัญ  ตองมีการคํ านึงถึงคุณภาพของสินคาที่ผลิตดวย  นอกเหนือจาก
จะคํ านึงถึงเรื่องตนทุนการผลิตแลว

อํ านาจตอรองของผูซื้อสินคา  (Bargaining power of buyers)
เนื่องจาก  ในสถานการณปกติ  สินคานี้เปนสินคาที่กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญยังไมรูจัก  หรือไมเคยใชมากอน  เพราะคิดวา
อาจจะไมเหมาะสมกับการใชงาน  แตจากผลการวิจัยพบวาถาหากกระบะกระดาษสามารถใชงานไดจริง  ก็จะชวยใหสามารถ
ลดคาใชจายในการขนสงลงได  ดังนั้น  ในสถานการณปกติแลว  อํ านาจตอรองของผูซื้อสินคานี้จึงมีสูง  การสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับลูกคา  ใหคํ าแนะนํ าที่เปนประโยชน  สรางทัศนคติใหกับลูกคาเห็นประโยชนของ  กระบะกระดาษ  จึงเปนส่ิงสํ าคัญที่จะ
ชวยลดอํ านาจตอรองของผูซื้อสินคาลงได

สินคาทดแทน
สินคาทดแทนที่ควรพิจารณาถึง  คือ  slip sheet  ซึ่งมีการใชบางบริษัทเทานั้น  เนื่องจากจะตองมีอุปกรณพิเศษ  ในการสอด
slip sheet  เขา  และดึงออก  ซึ่งจํ าเปนที่จะตองมีอุปกรณนี้ติดตั้งที่รถ  forklift  ทั้งสองฝาย  คือฝายที่สงสินคา  และฝายที่รับ
สินคา  ซึ่งหากพิจารณาแลว  จะเห็นวาขาดความคลองตัว  เมื่อเทียบกับกระบะที่สามารถใชงารถ  forklift  เสียบและยกขึ้นลงได
เลย  และยังมีราคาแพงกวาอีกดวย  สํ าหรับสินคาทดแทนอีกอยางคือ  บริษัทที่มีเครือขายการใหบริการเชากระบะไมระหวาง
ประเทศ  เชน  GE Capital  บริษัทเหลานี้จะมีเครือขายในประเทศตางๆ  ที่ตนดํ าเนินกิจการอยูและสามารถใหขอเสนอตอลูกคา
ที่จะเชากระบะไมของตนและสงมอบใหกับบริษัทของตนที่มีสาขาอยูในตางประเทศหรือประเทศที่สินคาสงไปถึง
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คูแขงปจจุบันในธุรกิจ
คูแขงในปจจุบันของธุรกิจคือกระบะที่ทํ ามาจากไม  และ  พลาสติก  ซึ่งมีราคาคอนขางแพง  อีกทั้ง  ยังมีนํ้ าหนักที่มากกวา
กระบะกระดาษ  แตดวยความคุนเคยของลูกคาที่ใชกระบะทั้งสองประเภทมาเปนเวลานานแลว  ทํ าใหยังคงมีความนิยมและ
เชื่อม่ันในการใชงานของกระบะที่ทํ าจากวัสดุไมและพลาสติกอยูมาก  จึงเปนหนาที่ที่สํ าคัญของฝายการตลาดและพนักงานขาย
ที่จะตองพยายาม  ใหลูกคากลุมเปาหมายยอมรับในสินคากระบะกระดาษ  อีกทั้งบริษัทคูแขงที่มีอยูในปจจุบันก็มิไดดํ าเนิน
แผนการตลาดหรือกลยุทธทางการตลาดอยางจริงจังเนื่องจากเห็นวาเปนสินคาทั่วๆ ไป  จึงเปนโอกาสที่ดีของบริษัทที่จะ
สามารถเขาถึงกลุมลูกคา
นอกจากกระบะที่ทํ าจากไมและพลาสติกแลว  ปจจุบันยังมีผูผลิต  1  รายที่ทํ าการผลิตกระบะที่ทํ าจากระดาษอยูแลว  โดยวัตถุ
ดิบเปนเศษกระดาษและแกนกระดาษที่เหลือจากกระบวนการผลิต  กลองกระดาษลูกฟูก  ซึ่งถือไดวาเปนการผลิตจาก  by-
product  ดังนั้นถึงแมวาตนทุนในการผลิตจะตํ่ ากวา  แตคุณภาพของกระบะ  และ  ความแนนอนของปริมาณวัตถุจึงควบคุมได
ยาก  ดังนั้นลูกคาจึงนาจะใหความเชื่อม่ันในคุณภาพสินคา  และกํ าหนดสงมอบ  ของ  wise pack  มากกวา

โอกาส  (Opportunities)
 พฤติกรรม  ผูบริโภคกลุมที่มีการสงสินคาออกยังตางประเทศตองการบรรจุภัณฑที่มีตนทุนที่ตํ่ า  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่
มีการสงสินคาทางอากาศ  (Air Freight)  นอกเหนือจากตนทุนบรรจุภัณฑที่ตํ่ าแลว  นํ้ าหนักของกระบะเอง  ก็ถือวาเปน
ปจจัยสํ าคัญในการพิจารณา  นอกจากนั้นแลวการขนสงทางอากาศมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

 กฎระเบียบ  และขอกํ าหนดในเรื่องของการกํ าจัดบรรจุภัณฑของสินคาที่มีการจํ าหนายระหวางประเทศ  เชน  ในกลุม
ประเทศยุโรป  ทํ าใหผูสงออกจํ าเปนตองเสาะแสวงหาบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  งายตอการยอยสลาย  หรือมี
ตนทุนในการทํ าลายตํ่ าที่สุด  วัตถุดิบสามารถหาไดงายในทองถิ่นและตนทุนไมสูง

 ผูบริโภคไมยึดติดในยี่หอ  (Brand Loyalties)  ทํ าใหสามารถเขาตลาดไดงาย
 สินคากระบะที่ทํ าจากตลาด  แมวาจะเปนสินคาที่ใหมสํ าหรับตลาดภายในประเทศ  แตสํ าหรับตลาดในตางประเทศถือวา
มีการพัฒนาและเปนที่ยอมรับในชวงระยะเวลาหนึ่งแลว  กอปรกับในปจจุบันขอมูลขาวสารเปนไปอยางกวางขวาง  ผู
บริโภคมีการยอมรับในตัวสินคางายขึ้น

อุปสรรค  (Threats)
 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในรูปแบบของการขนสง  อาจทํ าใหมีความเสี่ยงตอการเลือกใชงานรูปแบบบรรจุภัณฑ  ทํ า
ใหตัวกระบะที่ทํ าจากกระดาษอาจเสื่อมความนิยมไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 คูแขงสามารถเขาตลาดไดงาย  เนื่องจากการลงทุนไมสูงมากและผลิตภัณฑสามารถทํ าไดงายโดยคูแขงรายใหมอาจเปน
ไปไดทั้งผูประกอบกิจการภายในประเทศ  เชน  ผูผลิตกลอง  หรือผูกระดาษเอง  หรือเปนผูประกอบการจากตางประเทศซึ่ง
มีการดํ าเนินธุรกิจประเภทนี้อยูแลว

 สินคาถูกเลียนแบบไดงาย  (กรณีหมดความคุมครองจากสิทธิบัตร)
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บริษัท  และแนวคิดของบริษัท

วิสัยทัศน  (Vision) “WE DO BEYOND PACKAGING”

ภารกิจ  (Mission)
สงเสริมสนับสนุนธุรกิจสงออกของไทยโดยรับภาระในการพัฒนาบรรจุภัณฑจากวัสดุที่ชวยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและไม
เบียดเบียนสิ่งแวดลอม  ที่มีคุณภาพมาตรฐานมีความเหมาะสมและสามารถสรางศักยภาพในการแขงขันใหกับผูประกอบธุรกิจ
สงออกได

เปาหมายทางธุรกิจ  (Goals)
 สวนแบงทางการตลาด  เทากับ  35%  ของตลาดกระบะที่ใชในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส  และ  20%  สํ าหรับตลาดอาหารแชแข็ง  (โดยเฉพาะกุงแชแข็ง)  ภายในระยะเวลา  5  ป

 ผลตอบแทนในสวนของผูถือหุน  20%  ตอป
รายละเอียดของผลิตภัณฑ
ชื่อ:  กระบะที่ทํ าจากระดาษ  (Paper Pallet)
ลักษณะทั่วไป: เปนผลิตภัณฑเพื่อใชในรองรับตัวสินคา  เพื่อใชในการขนยายขนถายสินคาโดยตัวผลิตภัณฑจะได

จากการนํ าเอากระดาษอุตสาหกรรม  (Liner Kraft Paper)  และกระดาษลอนลูกฟูก
(Corrugated Paper)  ซึ่งทํ าจากเศษกระดาษ  Recycle  90%  โดยประมาณ  คุณสมบัติกระดาษ
ชนิดนี้สามารถนํ ามาใชเปนบรรจุภัณฑที่มีคุณสมบัติรับนํ้ าหนัก  และทนตอการฉีกขาด  ซึ่ง
กระดาษทั้งสองประเภทจะเปนวัสดุหลักในการทํ าบรรจุภัณฑที่ใชโดยทั่วไป  เชน  ถุงปูนซีเมนต
กลองบรรจุภัณฑตาง  ๆ  ความแข็งแรงของกระบะจะขึ้นอยูกับสามปจจัยหลัก  อันไดแก  นํ้ าหนัก
กระดาษ  (Basis Weight)  ที่เลือกใชในการผลิตจํ านวนชั้นของกระดาษลอนลูกฟูก  และการออก
แบบของตัวกระบะ

คุณสมบัติสํ าคัญ: นํ้ าหนักของตัวกระบะตํ่ า  และสัดสวนระหวางนํ้ าหนักของที่รองรับได  กับนํ้ าหนักของตัวกระบะ  มี
สัดสวนที่สูง  (200  :  1)1  และเปนกระบะที่ราคาตํ่ าเหมาะกับการใชงานในระยะสั้น

รูปแบบผลิตภัณฑ:
- LIGHT DUTY MODEL  รับนํ้ าหนักไมเกิน  600  กิโลกรัม
- HEAVY DUTY MODEL  รับนํ้ าหนักไมเกิน  1,500  กิโลกรัม

ขนาดของผลิตภัณฑ:
- 800    mm  x  1,200  mm
- 1,000  mm  x  1,200  mm
- 1,200  mm  x  1,200  mm
- 1,140  mm  x  1,140  mm

                                                          
1 กระบะกระดาษหนักประมาณ  7  กิโลกรัม  นํ้ าหนักที่รับไดมากที่สุด  1.5  ตัน
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จุดแข็งและจุดออนของบริษัทและผลิตภัณฑ

จากการประเมินศักยภาพของบริษัท  สามารถสรุปจุดแข็งและจุดออนของบริษัทและผลิตภัณฑที่จะออกวางจํ าหนาย
ไดดังนี้

จุดแข็ง  (Strengths)
 ผลิตภัณฑมีนํ้ าหนักเบากวา  กระบะที่ทํ ามาจากวัสดุอื่น  ๆ  จึงเหมาะสํ าหรับการขนสงที่นํ้ าหนักของตัวสินคา
และบรรจุภัณฑมีความสํ าคัญตอตนทุนการขนสง

 ผลิตภัณฑมีความชื้นภายในตํ่ ากวากระบะที่ทํ าจากไม  และปลอดเชื้อ  ไมมีโอกาสเกิดปญหาเชื้อราและแมลงขึ้น
ในระหวางการขนสง

 ผลิตภัณฑมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต  โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักคือกระดาษที่มีการกํ าหนดคุณ
สมบัติดานความแข็งแรง  ทํ าใหคุณภาพของกระบะที่ไดมีคุณภาพสมํ่ าเสมอ  ขนาดที่แนนอน

 เหมาะสํ าหรับผูสงสินคาออก  ที่ตองรับภาระการทํ าลายบรรจุภัณฑเอง
 วัตถุดิบที่ใชเปนวัตถุดิบ  Recycle  ซึ่งมีตนทุนตํ่ าแตสามารถขายไดในราคาสูงตามความคิดของผูบริโภคใน
ปจจุบัน

 สามารถ  Customize  ตัวผลิตภัณฑไดตามความตองการของลูกคา  ภายใตตนทุนการผลิตที่ตํ่ า
 มีการจัดการบริหารที่ดี  และมีบุคลากรที่มีความชํ านาญเฉพาะทางดานกระดาษ  ขึ้นรูปกลอง  และการบริหาร
ธุรกิจ
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จุดออน  (Weaknesses)
 ตนทุนของการขนสงผลิตภัณฑไปยังผูใชมีสัดสวนที่สูงเมื่อเทียบกับตนทุนดานอื่น  ๆ  เพราะผูใชมีฐานการผลิตที่
แตกตางกัน  ทํ าใหปจจัยดานฐานการผลิตของบริษัทมีความสํ าคัญ

 เปนบริษัทตั้งขึ้นใหมและผลิตภัณฑมีลักษณะใหมสํ าหรับตลาดภายในประเทศ  ดังนั้นการทํ าใหเปนที่รูจักและ
ยอมรับของลูกคาตองใชเวลาและใชเงินลงทุนคอนขางสูงในการทํ าตลาด

 วัตถุดิบที่ใชเปนกระดาษทํ าใหผูใชมีทัศนคติเชิงลบในดานความแข็งแรงของผลิตภัณฑ

สรุปจุดแข็งและจุดออนของบริษัทและผลิตภัณฑ
จุดแข็ง จุดออน
 มีนํ้ าหนักเบา  ราคาถูกที่สุด
 ความชื้นตํ่ า  ปลอดเชื้อ  และแมลง
 คุณภาพสมํ่ าเสมอ
 ใชวัตถุดิบ  Recycle  เหมาะกับความนิยมในปจจุบัน
 เหมาะสํ าหรับผูสงออกที่รับภาระการทํ าลายบรรจุภัณฑ
 SET UP COST  ตํ่ า
 บุคลากรมีความรู  ความชํ านาญสูง

 ตนทุนการขนสงสูง
 เปนผูผลิตรายใหม  ยังไมเปนที่รูจักของลูกคาทั่วไป
 ทัศนคติเชิงลบดานความแข็งแรง

จุดแข็งจุดออนของกระบะที่ทํ าจากวัสดุอื่น
สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้

กระบะ  (Pallet)  ที่ทํ าจากไม
จุดแข็ง จุดออน
 ราคาถูกกวากระบะที่ทํ าจากเหล็กและพลาสติก
 มีผูผลิตจํ านวนมากในตลาด
 มีสัดสวนการใชงานสูง  เมื่อเทียบกับกระบะแบบอื่น  ๆ
 สินคามีความแข็งแรง
 สินคาสามารถ  Customize  ไดตามความตองการของ
ลูกคา

ไมยางพารา
 ไมปลอดเชื้อ  และแมลง
 คุณภาพไมสม่ํ าเสมอ  ขึ้นอยูกับคุณภาพของไมที่นํ ามาใช
งาน

 ราคาสูงเมื่อเทียบกับไมอัด

ไมอัด
 Sensitive  ตอความชื้น
 นํ้ าหนักมาก
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กระบะ  (Pallet)  ที่ทํ าจากเหล็ก
จุดแข็ง จุดออน
 รับนํ้ าหนักไดมาก
 มีความคงทนถาวร   สามารถใชซํ้ าได
 ปลอดเชื้อ  ไมมีปญหาเรื่องแมลง
 คุณภาพสมํ่ าเสมอ

 ราคาสูง
 การปรับเปล่ียนรูปแบบทํ าไดยาก  และมีตนทุนที่สูง
 นํ้ าหนักมากที่สุดเมื่อเทียบกับแบบอื่นๆ

กระบะ  (Pallet)  ที่ทํ าจากพลาสติก
จุดแข็ง จุดออน
 รับนํ้ าหนักไดมาก
 มีความคงทนถาวร   สามารถใชซํ้ าได
 ปลอดเชื้อ  ไมมีปญหาเรื่องแมลง
 คุณภาพสมํ่ าเสมอ
 พื้นที่กองเก็บตํ่ า

 ราคาสูงเมื่อเทียบกับกระบะกระดาษและไม
 การปรับเปล่ียนรูปแบบทํ าไดยาก  และมีตนทุนที่สูง
 นํ้ าหนักใกลเคียงกับกระบะที่ทํ าจากไม

เปรียบเทียบกระบะที่ทํ าจากกระดาษกับกระบะที่ทํ าจากวัสดุอื่น  ๆ
คุณสมบัติ กระดาษ ไมอัด ไมยางพารา เหล็ก พลาสติก
ราคา ตํ่ าสุด ตํ่ า ตํ่ า สูง สูง
นํ ้าหนักกระบะ ตํ่ าสุด ตํ่ า ตํ่ า สูง สูง
การรับนํ้ าหนัก ตํ่ าสุด ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง
การใชซํ้ า ตํ่ าสุด ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง
ปลอดเช้ือ ตํ่ า ปานกลาง ปานกลาง ตํ่ า ตํ่ า
ความสมํ่ าเสมอของคุณภาพ สูง ตํ่ า ตํ่ า ปานกลาง สูง
ความตองการพื้นที่กองเก็บ ตํ่ า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ตํ่ า
จํ านวนคูแขงในตลาด นอยมาก มาก มาก นอย ปานกลาง
การทนความชื้น ตํ่ า ตํ่ า ปานกลาง สูง สูง

นอกจากนั้นแลวเมื่อทํ าการเปรียบเทียบกระบะที่ทํ าจากกระดาษ กับกระบะที่มีการใหบริการแบบเชา โดยจะพบวา
เงื่อนไขของบริษัทที่ใหบริการดังกลาวคือจะคิดคาเชากระบะเปนรายวัน และเมื่อสินคาถึงยังประเทศปลายทาง และมีการสง
มอบตัวกระบะที่ใหเชากับผูใหบริการที่มีสาขาอยูภายในประเทศนั้น จะมีการคิดคา RELOCATION ซึ่งจากขอมูลของบริษัท GE
Capital ซึ่งเปนผูใหบริการรายใหญในการใหเชากระบะที่ทํ าจากไม ราคาของกระบะที่อยูในบริการแบบนี้จะอยูที่ประมาณ 5
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 225 บาท สํ าหรับคา RELOCATION (สํ าหรับการสงสินคาไปยังสิงคโปร) และคิดคาเชาตอวันตก
วันละประมาณ 5 บาท ซึ่งอัตราจะขึ้นอยูกับระยะทางและอํ านาจการตอรองของผูซื้อ ซึ่งหากคิดที่อัตราดังกลาว คาเชากระบะ
จะมียอดรวมโดยประมาณเทากับ 270 บาท
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แมวาการเชาซื้อกระบะไมจะเปนอีกหนึ่งทางเลือก แตหากกรณีที่นํ้ าหนักของกระบะมีสวนสํ าคัญตอคาขนสงของ
บริษัท กระบะไมจึงจะทํ าใหตนทุนสวนนี้เพิ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกระบะที่มีการเชา กับกระบะกระดาษ กระบะ
กระดาษยังถือวามีความไดเปรียบในสวนของการมีนํ้ าหนักเบา และตนทุนของสินคาที่ถูกกวา

สํ าหรับเมื่อพิจารณาถึงคาขนสงสินคาแลว เมื่อทํ าการเปรียบเทียบกรณีขนสงสินคาทางอากาศ โดยการใชกระบะไม
และกระบะกระดาษ นํ้ าหนักของกระบะกระดาษจะตางจากนํ้ าหนักจากกระบะไมประมาณ 15 กิโลกรัม ซึ่งการขนสงสินคาทาง
อากาศจะคิดหลัก นํ้ าหนักจะทํ าใหบริษัทผูใชกระบะกระดาษสามารถลดตนทุนการขนสงในสวนของคาขนสงที่ลดลงเนื่องจาก
นํ้ าหนักของกระบะที่ลดลงดวย
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แผนการตลาด

การแบงสวนตลาด การกํ าหนดตลาดเปาหมาย และการกํ าหนดผลิตภัณฑ
(STP-Segmenting, Targeting and Positioning)

การแบงสวนตลาด (Segmentation)
ในการแบงสวนแบงการตลาด เนื่องจากลักษณะของสินคา มุงเนนเพื่อใชงานในการสงออก ดังนั้น บริษัทจึงมุงเนนใหความสน
ใจตอบริษัทที่มีการสงสินคาออกจากประเทศไทยเปนหลัก และไดแบงกลุมลูกคาตามลักษณะอุตสาหกรรมดังตอไปนี้
ซึ่งบริษัทไดสงแบบสอบถามงานไปยังอุตสาหกรรมดังตอไปนี้
• อุตสาหกรรมของเด็กเลน (Toys and Games Category)
• อุตสาหกรรมบริษัท Trading (Trading Company)
• อุตสาหกรรมอาหารสัตว (Petfood)
• อุตสาหกรรมเพื่อการพิมพและบรรจุภัณฑ (Printing Service and Packaging)
• อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร (Furniture)
• อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา (Electronic and Electrical Product and Parts)
• อุตสาหกรรมยานยนตและเครื่องจักร (Automotive/Parts and Accessories / Machinery & Equipment)
• อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
• อุตสาหกรรมเคมี เครื่องสํ าอาง และผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
• อุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี
• อุตสาหกรรมผลิตภัณฑส่ิงกอสราง
• อุตสาหกรรมผลิตภัณฑในครัวเรือน
• อุตสาหกรรมของขวัญ งานหัตถกรรม
• อุตสาหกรรมการเกษตร
• อุตสาหกรรมอาหาร
• อุตสาหกรรมสิ่งทอ

การกํ าหนดตลาดเปาหมาย (Targeting)
จากงานวิจัย ตลาดที่ใหความสนใจตอสินคาของบริษัท และมีแนวโนมความเปนไปไดในการใชงานกระบะจาก

กระดาษมีอยูสองกลุมอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้

ตลาดกุงสดและกุงแชแข็ง เพื่อการสงออก
กลุมตลาดเปาหมายของอุตสาหกรรมกุงสดและกุงแชแข็งเพื่อการสงออก เนื่องจากสินคาของอุตสาหกรรมกลุมนี้ เนน

การสงออกเปนหลัก และบรรจุภัณฑที่ใชจะตองไปพรอมกับตัวสินคา และนํ้ าหนักของสินคาที่ใชมีนํ้ าหนักที่กระบะจากกระดาษ
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สามารถรับไดคือ นอยกวา 1.5 ตัน ทั้งนี้บริษัทสวนใหญจะตั้งอยูบริเวณ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ และ
ทางภาคตะวันออกและภาคใต

ตลาดคอมพิวเตอรและอิเล็คทรอนิกส
กลุมตลาดเปาหมายของอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส สํ าหรับกลุมเปาหมายในตลาดนี้ จะมุงเนนสินคาเพื่อการสงออก

และมีนํ้ าหนักของสินคาที่นอยกวา 1.5 ตัน
กลุมเปาหมายจะเปนบริษัทที่มีโรงงานตั้งอยูในพื้นที่กรุงเทพตอนบน หรือภาคกลางตอนลาง เชน จังหวัดอยุธยา ปทุมธานี หรือ
ภาคอีสานตอนลาง   เชน   นครราชสีมา  ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีโรงงานผลิตสินคาประเภทอิเล็คทรอนิกสตั้งอยูเปนจํ านวนมาก  สินคา
อิเล็คทรอนิกสจะนิยมการสงออกโดยทางอากาศ เนื่องจากจะมีเครือขายทั่วโลกและตองการการเคลื่อนยายที่รวดเร็วเพื่อใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น

Market Potential
จากงานวิจัย พบวาตลาดสินคากระบะในประเทศไทยถือวามีขนาดใหญ แตสํ าหรับตลาดที่ใหความสนใจตอกระบะที่

ทํ าจากกระดาษจะเปนบริษัทที่มีการสงออกยังตางประเทศ และตนทุนของกระบะเปนสวนหนึ่งของตนทุนสินคาทั้งหมด และ
บริษัทที่มีความสนใจในตัวสินคา ประกอบดวยสองกลุมใหญดังนี้

1. บริษัทผูสงออกสินคากุงสดและกุงทะเลแชแข็ง
2. บริษัทผูสงออกสินคาประเภทคอมพิวเตอรหรืออิเล็คทรอนิกส เชน บริษัท ไอบีเอ็ม ฟูจิตซึ หรือ ซีเกต ซึ่งเปนผูสง

ออกอุปกรณคอมพิวเตอรและอิเล็คทรอนิกสรายใหญ
โดยกลุมตลาดทั้งสองกลุมจะเปนกลุมที่เนนสินคาเพื่อการสงออกเปนหลัก

เมื่อพิจารณาถึงขนาดของตลาดทั้งสองจะสามารถสรุปขนาดของตลาดไดดังนี้
1. บริษัทผูสงออกกุงสดและกุงทะเลแชแข็ง
มีขนาดของตลาด 105 ลานบาท
2. บริษัทผูสงออกสินคาประเภทคอมพิวเตอรและอิเล็คทรอนิกส
มีขนาดของตลาด 755 ลานบาท
รวมขนาดของตลาดทั้งหมด 860 ลานบาท
(รายละเอียดในแผนการเงิน)

ซึ่งสามารถสรุปเปนแผนภาพขนาดตลาดและแนวโนมของอุตสาหกรรมไดดังนี้
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Industrial Growth
จากหนังสือพิมพสยามธุรกิจ อางอิงจากกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย

Industrial Attractiveness
พิจารณาจากความยากงายในการเขาตลาด ความสนใจของลูกคากลุมเปาหมาย สินคาเปนสินคาที่มีการสงออกทางอากาศ
เปนหลัก สินคามีเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมจากประเทศผูนํ าเขา

การกํ าหนดตํ าแหนงของผลิตภัณฑ (Positioning)

จากแผนภาพแสดงถึงตํ าแหนงของผลิตภัณฑกระบะกระดาษ เมื่อเปรียบเทียบกับกระบะประเภทอื่น ๆ ในอุตสาห
กรรม กระบะที่ทํ าจากกระดาษจะถือวามีราคาที่ถูกกวากระบะอื่น ๆ นอกจากนั้น กระบะที่ทํ าจากกระดาษยังสามารถเปลี่ยนรูป
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แบบของตัวกระบะไดงายกวากระบะที่ทํ าจากวัสดุอื่น ๆ แตหากเปรียบเทียบในเรื่องของการนํ ามาใชซํ้ าหรือความคงทนของตัว
กระบะ กระบะที่ทํ าจากกระดาษ จะมีความคงทนหรือสามารถนํ าใชซํ้ าไดนอยกวากระบะจากวัสดุอื่น ๆ ดังนั้น บริษัท Wise
Pack จึงจะกํ าหนดตํ าแหนงของผลิตภัณฑดังนี้
1. เปนกระบะที่มีราคาถูกเมื่อเทียบกับกระบะที่ทํ าจาก เหล็ก พลาสติก หรือ ไม
2. เปนกระบะที่มุงเนนใหกับสินคาเพื่อการสงออกที่ไมตองการนํ ากระบะกลับมาใชอีก ซึ่งตนทุนของกระบะถือวาเปนตนทุน

สวนหนึ่งของสินคาที่สงออก
3. กระบะกระดาษจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินคาไดตามความตองการของลูกคาได เพื่อใหตอบสนองตอการใช

งานหลายรูปแบบของลูกคา
4. กระบะกระดาษเปนกระบะที่มีนํ้ าหนักนอยที่สุด ซึ่งสามารถทํ าใหตนทุนการขนสงลดลงเหมาะสํ าหรับลูกคาที่นํ้ าหนักของ

ตัวสินคาและผลิตภัณฑมีผลตอคาขนสง

วัตถุประสงคทางการตลาด (Marketing Objective)
1. ครองสวนแบงการตลาด 20% จากตลาดอิเล็คทรอนิกสในปแรก และเพิ่มขึ้นเปน 25% 30% 33% และ 35% ในปถัดไป

และสวนแบงการตลาด 5% 10% 15% 17% 20% ในปที่หนึ่งถึงหาตามลํ าดับ
2. มีอัตราการซื้อซํ้ า 100% เพื่อรักษาลูกคาเดิม

กลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy)
บริษัทเลือกใชสวนประสมทางการตลาด 4 P’s เปนกลยุทธในการตอบสนองความตองการลูกคา ไดแก ผลิตภัณฑ

(Products), ราคา (Price), การจํ าหนาย (Place), การสงเสริมการตลาด (Promotion)

ผลิตภัณฑ (Product)
เนื่องจากบริษัทจะมุงเนนตลาดเพื่อการสงออก ดังนั้นจึงไดทํ าการศึกษาหาขนาดของกระบะที่มีการสงออกไปยัง

ประเทศตาง ๆ ที่กลุมเปาหมายจะมีการสงสินคาออกไป ซึ่งกลุมประเทศที่กลุมตลาดเปาหมายสงสินคาออกไปมีดังตอไปนี้
ประเทศอเมริกา กลุมสหภาพยุโรป ญี่ปุนและออสเตรเลีย และสินคาที่มีการสงทางอากาศ (Air Cargo)
ทํ าใหบริษัทสรุปไดจัดทํ ากระบะที่เปนสินคามาตรฐาน (Standard Product) ดังตอไปนี1้

ขนาดกระบะ ประเทศที่สงออก
800 mm x 1,200 mm อเมริกา
1,000 mm x 1,200 mm กลุมประเทศสหภาพยุโรป
1,200 mm x 1,200 mm ญี่ปุนและออสเตรเลีย
1,140 mm x 1,140 mm สํ าหรับการสงทางอากาศ

1 ขอมูลจากบริษัท THAI CONTAINER จํ ากัด
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โดยรูปแบบจะแบงออกเปนสองโมเดลคือ
1. Light duty model : รับนํ้ าหนักไมเกิน 600 กิโลกรัม
2. Heavy duty model : รับนํ้ าหนักระหวาง 600 ถึง 1,500 กิโลกรัม

นอกจากสินคามาตรฐานแลว บริษัทยังไดมีบริการจัดทํ าสินคาตามขนาด และรูปแบบที่ลูกคาตองการ (Customized
Product) โดยลูกคาจะสามารถปรึกษากับบริษัทเพื่อผลิตตัวกระบะใหตรงกับความตองการของลูกคามากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจาก
สินคากระบะกระดาษสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบไดงาย

และเพื่อเปนการปองกันการลอกเลียนแบบ   บริษัทจะดํ าเนินการจดสิทธิบัตรของกระบะที่บริษัทไดออกแบบไว (ราย
ละเอียด APPENDIX G การจดสิทธิบัตร)

ชองทางการจัดจํ าหนาย (Place)
จากขอมูลกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน จะพบวาโรงงานกลุมเปาหมายจะตั้งอยูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

เขตปริมณฑล รวมถึงภาคกลางตอนบน อันไดแกพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน นิคมอุตสาหกรรมวังนอย (อยุธยา)
หรือ นิคมอุตสาหกรรม Northeasthen (นครราชสีมา) ดังนั้นเพื่อใหการติดตอกับกลุมเปาหมายมีประสิทธิภาพ การลดเวลาการ
ขนสงมอบสินคาใหกับลูกคา รวมทั้งเปนการลดตนทุนในการสงสินคาใหกับลูกคา บริษัทจึงจะตั้งศูนยกระจายสินคาและติดตอ
ไวสองพื้นที่หลักดวยกัน คือ
1. พื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อรองรับลูกคาที่อยูในพื้นที่ภาคกลางตอนบน และตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง รวมถึงเขต

ปริมณฑลทางดานเหนือ เชน ปทุมธานี ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู ซึ่งลูกคาสวนใหญจะเปนลูกคาที่ดํ าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
อุปกรณอิเล็คทรอนิกส

2. พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับลูกคาที่อยูในพื้นที่เขตปริมณฑลตอนลาง อันไดแก สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร หรือรวมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออก ซึ่งสวนใหญจะเปนบริษัทที่ดํ าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลสงออก
และมีบางสวนเปนอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส
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นอกเหนือจากการตั้งศูนยกระจายสินคาและติดตอลูกคา บริษัทยังไดจัดทํ า WEBSITE www.wisepack.com เพื่อใหลูกคา
สามารถเขาศึกษาขอมูลของบริษัททั้งในสวนของผลิตภัณฑ   ขอมูลของบริษัท   และสามารถติดตอบริษัทผานทาง  WEBSITE
ไดดวย

การจัดจํ าหนายโดยพนักงานขาย (Sale Force)
เนื่องจากกระบะของบริษัทฯ เปนสินคาอุตสาหกรรม ชองทางการจัดจํ าหนายที่มีประสิทธิผลคือผานทางพนักงานขาย

สินคาจะสามารถเปนที่รูจัก และลูกคาตัดสินใจซื้อ กระบวนการสํ าคัญคือพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อใหบรรลุเปา
หมายของบริษัท บริษัทฯ จึงไดกํ าหนดแผนกลยุทธสํ าหรับพนักงานขายดังตอไปนี้

วัตถุประสงคของพนักงานขาย
พนักงานขายจะทํ าหนาที่ในการเสาะหาลูกคา และจัดสรรเวลาการทํ างานของตนเองในการที่จะดูแลลูกคาเดิมและ

เสาะหาลูกคาใหม พนักงานขายจะตองทํ าหนาที่ในการแนะสินคาของบริษัทใหกับลูกคา และนํ าเสนอขายสินคาออกไป หนาที่
ในการบริการหลังการขาย ถือวาเปนหนึ่งในหนาที่หลักของพนักงานขาย นอกจากนั้นพนักงานขายยังตองพบลูกคาเพื่อรวบรวม
ขอมูลมาใชในการปรับปรุงสินคาใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา

โครงสรางพนักงานขาย
เนื่องจากสินคาที่บริษัทจัดจํ าหนาย เปนกระบะที่ทํ าจากกระดาษ แตตอบสนองตอความตองการยังลูกคาแตละพื้นที่

บริษัทจึงใชการจัดโครงสรางขายแบบพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับโรงงานและศูนยกระจายสินคา ซึ่งแบงออกเปน

1. พื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อรองรับลูกคาที่อยูในพื้นที่ภาคกลางตอนบน และตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง รวมถึงเขต
ปริมณฑลทางดานเหนือ เชน ปทุมธานี ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู ซึ่งลูกคาสวนใหญจะเปนลูกคาที่ดํ าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
อุปกรณอิเล็คทรอนิกส

2. พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรองรับลูกคาที่อยูในพื้นที่เขตปริมณฑลตอนลาง อันไดแก สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร หรือรวมไปถึงจังหวัดในภาคตะวันออก ซึ่งสวนใหญจะเปนบริษัทที่ดํ าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลสงออก
และมีบางสวนเปนอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส

http://www.wisepack.com/
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จ ํานวนโรงงานที่อยูในแตละพื้นที่
คอมพิวเตอรและอิเล็คทรอนิกส กุงสดและกุงแชแข็ง
เขต 1 (ปทุมธานี) จํ านวน เขต 2 (สมุทรปราการ) จํ านวน เขต 2 (สมุทรปราการ) จํ านวน
กรุงเทพมหานคร 355 ชลบุรี 88 ชลบุรี 2
ฉะเชิงเทรา 66 ระยอง 27 ระยอง 4
นครปฐม 60 สมุทรปราการ 253 สมุทรปราการ 3
นครราชสีมา 38 สมุทรสงคราม 90 สมุทรสงคราม 8
นนทบุรี 40 รวม 17
ปทุมธานี 105
ปราจีนบุรี 16
อยุธยา 63
รวม 743 458
เปอรเซ็นต 62% 38%
ขอมูลจากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

จํ านวนพนักงานและเงินจูงใจ
เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางเหมาะสม จํ านวนพนักงานจึงตองเหมาะสมกับปริมาณลูกคา จาก
ขอมูลพบวาประมาณ 60% ของลูกคากลุมเปาหมายอยูในพื้นที่เขตที่หนึ่งปทุมธานี ซึ่งบริษัทไดกํ าหนดจํ านวนพนักงานขายสวน
หนึ่งจากจํ านวนครั้งในการติดตอกับลูกคา ดังตอไปนี้

พื้นที่ขายที่หนึ่ง
(ปทุมธานี)

พื้นที่ขายที่สอง
(สมุทรปราการ)

จํ านวนครั้งของการโทรศัพทตอป 26 26
จํ านวนลูกคาที่ตองรับผิดชอบ(ในปที่1) 150 90
จํ านวนเฉลี่ยของการโทรศัพทของผูแทนขายตอคนตอป 2,560 2,560
จํ านวนผูแทนขายที่ตองการ 1.5 หรือ 1 คน 0.9 หรือ 1 คน

นอกจากพิจารณาจากการติดตอกับลูกคาแลว อีกปจจัยหนึ่งที่บริษัทพิจารณาคือยอดขายที่ใหพนักงานขายดูแล โดย
กํ าหนดไวประมาณ 15 ลานบาทตอคน การเพิ่มจํ านวนพนักงานจะพิจารณาจากจํ านวนลูกคาที่เพิ่มขึ้นในแตละป (รายละเอียด
จํ านวนพนักงานขายอยูในภาคการเงินจํ านวนพนักงาน)
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เงินจูงใจ
เพื่อใหยอดการขายบรรลุเปาหมายของบริษัท พนักงานขายจะตองไดรับเงินจูงใจในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และสรางความ
กระตือรือรนใหกับพนักงานในการที่จะบรรลุซึ่งเปาหมายยอดขายได บริษัทจึงไดกํ าหนดระบบเงินชดเชยและเงินจูงใจดังตอไปนี้
1. ระบบเงินจูงใจแบบคงที่ (Fixed amount) โดยการกํ าหนดเงินเดือนเปนผลตอบแทนใหกับพนักงานขาย เพื่อเปนหลัก

ประกันตอรายรับของพนักงานขาย
2. ระบบเงินจูงใจแบบผันแปร (Variable amount) ระบบนี้จะเปนตัวหลักสํ าคัญในการที่จะทํ าใหพนักงานขายมีแรงจูงใจที่จะ

เขาหาลูกคา เสาะหาลูกคาใหม และรักษาลูกคาเดิมไว บริษัทไดกํ าหนดแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
• ในปที่ 1 เนื่องจากถือวาเปนการเปดตัวทั้งสินคาและบริษัท เพื่อใหการขยายลูกคาบรรลุใหเกิดความสํ าเร็จ บริษัทได

ใหเปอรเซ็นตยอดขายกับพนักงานขาย 2 % ของยอดการสั่งซื้อ
• ในปที่ 2 เปนตนไป ภายหลังจากที่สามารถจับกลุมลูกคาไดแลว บริษัทจะเปลี่ยนคา Commission ลดลงเหลือเพียง

1% สํ าหรับลูกคาเกา และให 3% สํ าหรับคํ าส่ังซื้อแรกของลูกคารายใหม เพื่อใหพนักงานขายรักษาลูกคาเดิม และยัง
คงพยายามเสาะหาลูกคารายใหม ๆ ตอไป

3. คาใชจายอื่น ๆ (Expense Allowance) เนื่องจากพนักงานขายจะตองมีการติดตอกับลูกคา ทั้งในรูปแบบของการติดตอ
ทางโทรศัพท การเดินทางไปพบกับลูกคา หรือแมแตการเลี้ยงลูกคาบริษัทจะใหคาใชจายอื่น ๆ แกพนักงานขายในระดับที่
เหมาะสม

4. ผลประโยชนอื่น ๆ เชน คารักษาพยาบาล การจัดทํ านามบัตร สวัสดิการ เงินโบนัส เปนตน

การฝกอบรมพนักงานขาย
เพื่อใหพนักงานขายมีความรูและความเขาใจ บริษัทจะมีแผนการฝกอบรมใหกับพนักงานในเรื่องตาง ๆ ตอไปนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท
2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
3. ลักษณะของลูกคาและคูแขง
4. เทคนิคการนํ าเสนอขายสินคา
5. ขั้นตอนการสั่งซื้อ

การกํ าหนดเปาหมายของพนักงานขาย
เพื่อใหพนักงานขายแตละคนมีเปาหมายในการปฏิบัติงาน บริษัทไดกํ าหนดเปาหมายในปตาง ๆ ดังตอไปนี้
เปาหมาย
ยอดจํ าหนายกระบะชิ้นตอป

พนักงานขาย
สาขาปทุมธานี

พนักงานขาย
สาขาสมุทรปราการ

ปที่ 1 38,000 38,000
ปที่ 2 52,000 52,000
ปที่ 3 69,000 69,000
ปที่ 4 83,200 83,200
ปที่ 5 97,200 97,200
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การประเมินผลพนักงานขาย
เนื่องจากพนักงานขาย ตองใชเวลาสวนใหญในการติดตอลูกคา ซึ่งตองมีการออกไปพบปะลูกคาทํ าใหการควบคุม

พนักงานขายจึงมีจํ ากัด เพื่อใหพนักงานขายปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พนักงานขายทุกคนเมื่อออก
ไปปฏิบัติหนาที่พบปะลูกคาจะมีการเขียนรายงานเสนอใหกับผูจัดการโรงงานที่ตนสังกัด และรายงานถึงแผนการทํ างานที่วางไว
และจํ านวนการติดตอลูกคาตอเดือน เพื่อใหผูบังคับบัญชาสามารถติดตามและประเมินผลไดอยางใกลชิด

กลยุทธดานราคา (PRICE)
การตั้งราคาของกระบะกระดาษ เนื่องจากการวางตํ าแหนงของสินคากระบะกระดาษคือเปนกระบะราคาถูก ดังนั้น

ราคาของกระบะกระดาษที่ตั้งจึงตั้งไวตํ่ ากวากระบะทั้งหมดที่มีใชอยูในทองตลาด ซึ่งมีราคาเริ่มตนสํ าหรับกระบะมาตรฐานแต
ละประเภทดังตอไปนี้

ราคาขนาดกระบะ
Heavy Duty Model Light Duty Model

800 mm x 1,200 mm 165 135
1,000 mm x 1,200 mm 195 160
1,200 mm x 1,200 mm 230 190
1,140 mm x 1,140 mm 210 170
สํ าหรับกระบะพิเศษที่มีการสั่งทํ า จะมีการกํ าหนดราคาเปนเฉพาะงาน ขึ้นอยูกับระดับความตองการของสินคาของลูกคา และ
ตนทุนของวัตถุดิบที่นํ ามาใช
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบราคาโดยเฉลี่ยของกระบะที่มีอยูในอุตสาหกรรมแสดงไดดังกราฟ
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และบริษัทไดกํ าหนดสวนลดการคาดังตอไปนี้

สวนลดการคา
อุตสาหกรรมกุงแชนํ้ าแข็ง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

จํ านวนสั่งซื้อ 300-500 ชิ้น สวนลดการคา 5% 5%
จํ านวนสั่งซื้อ 500-1,000 ชิ้น สวนลดการคา 10% 7%
จํ านวนสั่งซื้อตั้งแต 1,000 ชิ้นขึ้นไป สวนลดการคา 20% 10%
บริษัทใหสวนลดการคาในอุตสาหกรรมกุงแชแข็ง ที่มากกวาเนื่องจากตองการกระตุนใหลูกคาสนใจใชผลิตภัณฑ และลูกคาใน
กลุมอุตสาหกรรมนี้ เพื่อเปนตลาดเปดใหม

การสงเสริมการขาย (PROMOTION)
เนื่องจากสินคากระบะจากกระดาษเปนสินคาที่ใหมตอตลาด การแนะนํ าสินคาใหกลุมเปาหมายรูจักจึงเปนส่ิงจํ าเปน

ตอการสั่งซื้อ และการบรรลุถึงเปาหมายของบริษัท เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาว บริษัทฯจะทํ าการสงเสริมการขาย เพื่อ
ใหเกิดการซื้อจากลูกคาเร็วขึ้น ดังนี้

การทํ าประชาสัมพันธ (Public Relations)
โดยการนํ าผลิตภัณฑออกแสดงในงานแสดงสินคาที่เกี่ยวของ เชนงานแสดงสินคา เพื่อการบรรจุภัณฑ หรือตามงาน

Trade Fair ตาง ๆ เพื่อเปนการแนะนํ าสินคาใหกับตลาด

การขายโดยพนักงานขาย (Sale Force)
บริษัทไดจัดทํ าชุดเครื่องมือสํ าหรับพนักงานขาย (Sale Kit) เพื่อใหสามารถแนะนํ าตัวผลิตภัณฑใหกับลูกคาปจจุบัน

และลูกคารายใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ชุดเครื่องมือสํ าหรับพนักงานขาย จะประกอบดวย
- แผนพับแสดงสินคา
- Price List
- CD ROM แนะนํ าสินคา

การโฆษณา (Advertising)
บริษัทจะใชส่ือโฆษณาดังตอไปนี้ในการประชาสัมพันธผลิตภัณฑของบริษัท

- การลงโฆษณาผานทาง Yellow pages
- ส่ือแผนพับ   แนะนํ าผลิตภัณฑบริษัทในเบื้องตน     พรอมแจงรายละเอียดในการติดตอและตารางแสดงการนํ าสินคาไป

ออกงานแสดงสินคาที่สํ าคัญของบริษัท โดยสงใหกลุมเปาหมายของบริษัทหรือพนักงานขายเปนผูนํ าไปใหระหวางการ
เยี่ยมลูกคา
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- แจกตัวอยางใหกับกลุมลูกคาเปาหมายทดลองใช โดยมีเปาหมาย 100 ชิ้นตอเดือน เพื่อใหลูกคาไดทดลองใชผลิตภัณฑ
จริง และลดความไมเชื่อม่ันในตัวสินคาของบริษัท

กลยุทธการขาย
เพื่อใหยอดขายเปนไปตามแผนการเงินของบริษัทฯ นับตั้งแตเริ่มดํ าเนินงานในปแรก กลยุทธการขายที่สํ าคัญที่จะนํ า

มาใชเปนไปดังตอไปนี้
การใชพนักงานขายเขาไปติดตอลูกคาโดยตรง เพื่อใหพนักงานขายไดมีโอกาสอธิบายขอดีและขอไดเปรียบของผลิต

ภัณฑใหลูกคาไดรูจักและมีความเขาใจเพิ่มขึ้น และยังเปนการเปดโอกาสใหลูกคาไดแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพื่อเก็บ
เปนขอมูลสํ าหรับการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้ง
นํ ามาเปนขอมูลในวางแผนการตลาดสํ าหรับบริษัทฯ อีกดวย

นํ าผลิตภัณฑออกแสดงในงานแสดงสินคาที่เกี่ยวของที่สํ าคัญตลอดป เชน Thailand International Food Exibition
2002, Thailand International Muslim Food Exibition 2002 (THAIFEX&THAIEX) ที่ศูนยแสดงสินคา BITEC หรืองานแสดง
สินคา ASEAN Trade Fair 2002 (ATF 2002) ณ ศูนยแสดงสินคา IMPACT เปนตน เนื่องจากผลิตภัณฑเปนผลิตภัณฑใหม
ชองทางการจัดจํ าหนายยังจํ ากัด ทํ าใหลูกคามีโอกาสที่จะพบกับปญหาไมสามารถซื้อผลิตภัณฑไดโดยทั่วไป ดังนั้นกลยุทธนี้จะ
ทํ าใหปญหาดังกลาวลดลงและยังเปนโอกาสที่จะเพิ่มชองทางการจัดจํ าหนายโดยตรง และเปนส่ิงที่ตรงกับความตองการของ
กลุมเปาหมายที่ตองการผลิตภัณฑจริง

ระบบการควบคุมและตรวจสอบดานการตลาด
นอกเหนือจากการประเมินยอดขายประจํ าเดือนของพนักงานแลว ทุก 3 ถึง 6 เดือนจะมีการสํ ารวจระดับการรับรูเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ วาเปนที่รูจักของกลุมเปาหมายมากนอยเพียงใด เพื่อเปนขอมูลสํ าหรับการวางแผนการตลาดในงวด 6
เดือนขางหนาโดยแบงเปน
- ทดสอบระดับความพอใจของผูซื้อผลิตภัณฑไปใชทุกราย เพื่อนํ ามาเปนขอมูลในดานการพัฒนาผลิตภัณฑรุนใหม
- ประเมินผลแผนการตลาดที่วางไววาไดผลหรือไม มีจุดบกพรองที่ตองรับการแกไขหรือจุดแข็งที่จะตองปฏิบัติตอเพื่อประ

สิทธิภาพใหสูงขึ้น โดยใชขอมูลดานการเงินเปนขอพิจารณา

ปจจัยที่ทํ าใหธุรกิจประสบความสํ าเร็จ
- การทํ าใหสินคาเปนที่รูจักและยอมรับในตัวผลิตภัณฑ

เนื่องจากธุรกิจการผลิตกระบะจากกระดาษ เปนสินคาที่เหมาะสมตอสินคาเพื่อการสงออกเนื่องดวยราคาที่ตํ่ าเมื่อ
เทียบกับกระบะที่ทํ าจากวัสดุอื่นๆ แตกลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญยังไมรูจักผลิตภัณฑของบริษัท ดังนั้นการทํ าใหสินคา
เปนที่รูจักและเห็นถึงโอกาสในการนํ ากระบะไมไปลดตนทุนของสินคาจะเปนแรงจูงใจสํ าคัญของกลุมเปาหมาย และทํ าให
ธุรกิจประสบความสํ าเร็จได

- พนักงานขาย
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ในแผนธุรกิจนี้ พนักงานขายจะเปนองคประกอบหลักที่จะทํ าใหธุรกิจประสบความสํ าเร็จ ไมวาจะจํ าหนายตามงาน
แสดงสินคาตางๆ หรือ การใหพนักงานขายโดยตรง ดังนั้น บริษัทจะใชคานายหนาจากการขายเปนแรงจูงใจที่สํ าคัญที่ทํ า
ใหพนักงานขายปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมายของบริษัท

- ตนทุนของสินคา
เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัท เปนผลิตภัณฑที่เนนกลยุทธดานราคาที่ถูกเปนส่ิงสํ าคัญ ดังนั้นเพื่อใหสินคาของบริษัท

ยังสามารถแขงขันได บริษัทจะตองรักษาตนทุนของสินคาเปนหลักและมุงเนนในการพัฒนาลดตนทุนอยางตอเนื่อง อันเปน
การรักษาจุดแข็งของผลิตภัณฑคือมีราคาที่ถูก ทํ าใหลูกคาตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑไปใชงาน

แผนปฏิบัติการทางการตลาด (Action Plan)
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด บริษัทฯ ไดวางแผนปฏิบัติการดังนี้

จัดงานแสดงสินคา
กลุมเปาหมาย ลูกคารายใหม
วัตถุประสงค เพื่อเปนการใหขอมูลและสรางการรับรู รวมทั้งสรางการยอมรับใหกับกลุมลูกคา และกระตุนยอด

ขายของสินคา
วิธีการ เขารวมงานแสดงสินคาดังตอไปนี้

- งานแสดงสินคา Thailand International Food Exibition 2002, Thailand International
Muslim Food Exibition 2002 (THAIFEX&THAIEX) ที่ศูนยแสดงสินคา BITEC ในระหวาง
วันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2002

- หรืองานแสดงสินคา ASEAN Trade Fair 2002 (ATF 2002) ณ ศูนยแสดงสินคา IMPACT
ในระหวางวันที่ 14 ถึง 20 ตุลาคม 2002

- งานแสดงสินคา Made in Thailand 2002 (MIT 2002) ณ ศูนยแสดงสินคา IMPACT ใน
ระหวางวันที่ 15 ถึง 24 พฤศจิกายน 2002

งบประมาณ
- คาเชาสถานที่ 120,000 บาทตองาน
- คาตบแตงสถานที่ 30,000 บาทตองาน
- คาจางพนักงานชั่วคราว 2 คน ตองาน 3,000 บาท
- คาใชจายอื่นๆ 13,666 บาทตองาน (เชนเตรียมเอกสาร ใบปลิว เปนตน)
รวม 500,000 บาทตอสามงานแสดงสินคา

การใชพนักงานขาย
กลุมเปาหมาย ลูกคาเดิมและลูกคาใหม
วัตถุประสงค เพิ่มยอดขาย สรางการรับรู
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วิธีการ ในชวง 2 ปแรกใชพนักงานขาย 2 คนปฏิบัติงานอยู ณ ศูนยกระจายสินคาทั้งสองแหงของบริษัทที่ ปทุมธานี
หนาที่หลักคือการติดตอยังลูกคา เพื่อประสานงานเรื่องตางๆ ตลอดจนการรับคํ าส่ังซื้อจากลูกคา เพื่อใหเกิด
แรงจูงใจตอการปฏิบัติงานของพนักงานขาย บริษัทไดให Incentive แบงเปนดังนี้
- 2% จากยอดขายสํ าหรับปแรก
- 1% จากยอดขายสํ าหรับลูกคาเดิม และ 3% สํ าหรับคํ าส่ังซื้อแรกที่ไดรับจากลูกคารายใหม เพื่อให

พนักงานขายพยายามเสาะหาลูกคารายใหม
คา Commission ของพนักงานขายจะไดรับเมื่อไดรับการจายเงินจากลูกคา

งบประมาณ 200,000 บาท (สํ าหรับปแรก)

การฝกอบรมพนักงานขาย
กลุมเปาหมาย พนักงานขาย
วัตถุประสงค เพิ่มความรูความเขาใจ เกี่ยวกับบริษัท ตัวสินคา ลักษณะของคูแขงและลูกคา รวมถึงการนํ าเสนอสินคา

อยางมีประสิทธิภาพ และขั้นตอนของการสั่งซื้อ
วิธีการ จัดอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง ใหขอมูลสนับสนุนในเรื่องของขอมูลทางการตลาด ตลอดจนการเปลี่ยน

แปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น ในแวดวงอุตสาหกรรม เชน กฎระเบียบตางๆ ที่ตองคํ านึง รวมถึงวิธีการสั่งซื้อสินคา
การตามเก็บเงิน และการใหบริการหลังการขาย เปนตน

ระยะเวลาดํ าเนินการ จัดอบรมทุกๆ 3 เดือน
งบประมาณ อยูในงบประมาณพัฒนาพนักงานของบริษัท

การลงโฆษณาใน Yellowpages
กลุมเปาหมาย กลุมลูกคาเปาหมาย
วัตถุประสงค เพื่อเปนส่ือใหลูกคาเปาหมายรับรูและรูจักผลิตภัณฑและกระตุนใหเกิดความสนใจซื้อ
วิธีการ เลือกลงโฆษณาของบริษัทเทเลอินโฟ มีเดีย จํ ากัด หรือใน Yellowpages
ระยะเวลาดํ าเนินการ  ลงโฆษณาทุกป
งบประมาณ 15,000 บาทตอป

ส่ือแผนพับ
กลุมเปาหมาย กลุมลูกคาเปาหมาย
วัตถุประสงค เพื่อใชเปนส่ือกระตุนใหเกิดความสนใจซื้อ และใชเปนส่ือในการแนะนํ าสินคาและสรางความมั่นใจในตัว

ผลิตภัณฑใหกับลูกคาเปาหมาย
วิธีการ -  จัดทํ าเอกสารแนะนํ าผลิตภัณฑของบริษัท ในรุนตางๆ และตัวอยางบริษัทที่มีการใชงานเพื่อสรางความมั่น

ใจใหกับลูกคา และระบุถึงวิธีการติดตอบริษัทดวย
-  พนักงานขายสงเอกสารไปยังกลุมลูกคาเปาหมายทางไปรษณีย

ระยะเวลาดํ าเนินการ ตลอดทั้งป
งบประมาณ 36,000 บาทตอป จํ านวน 900 ชุด
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ชุดอุปกรณแนะนํ าสินคา (Sale Kits)
กลุมเปาหมาย กลุมลูกคาเปาหมาย
วัตถุประสงค เพื่อใชเปนส่ือกระตุนใหเกิดความสนใจซื้อ และใชเปนส่ือในการแนะนํ าสินคาและสรางความมั่นใจในตัว

ผลิตภัณฑใหกับลูกคาเปาหมาย
วิธีการ -  จัดทํ าแผนพับแนะนํ าสินคา แผนซีดีรอม แสดงการรับนํ้ าหนักของสินคา และ Price List ตัวอยางกระดาษ

ที่ใชทํ ากระบะ และ Model ขนาดเล็กแนะนํ าลูกคา
-  พนักงานขายจะนํ าชุด Sale Kit ไปแนะนํ าลูกคาโดยจะนํ าคอมพิวเตอรไปฉายซีดีดรอมแสดงการสาธิต
และอธิบายของคุณลักษณะของสินคาใหกับลูกคากลุมเปาหมายทราบ

ระยะเวลาดํ าเนินการ ตลอดทั้งป
งบประมาณ 10,000 บาทตอป

จัดทํ า Website “Wisepack.com”
กลุมเปาหมาย กลุมลูกคาเปาหมาย
วัตถุประสงค แสดงขอมูลบริษัทและผลิตภัณฑของบริษัท และลูกคาสามารถแสดงความคิดเห็นขอแนะนํ าเกี่ยวกับผลิต

ภัณฑและบริษัทไดตลอดเวลา ผาน e-mail เพื่อใหประชาชนไดรูจักผลิตภัณฑของบริษัทมากขึ้น
วิธีการ เชาพื้นที่ของ WEBSITE MAILDOZY.COM โดยเลือก Package พื้นที่ 50 MB และพัฒนา WEBSITE

“WISEPACK.COM” เพื่อแนะนํ าบริษัททั้งวิธีการติดตอ WEBSITE จะเปนเพียงแหลงนํ าเสนอขอมูล จะไม
สามารถดํ าเนินการสั่งซื้อผานทาง WEBSITE ได

ระยะเวลาดํ าเนินการ
กอนสินคาออกจํ าหนายเปนตนไปและมีการ UPDATE WEBSITE ทุกสองเดือน

งบประมาณ คาจดทะเบียน 600 บาทตอป
คาเชาพื้นที่ 2,000 บาทตอป
คาพัฒนา WEBSITE 7,400 บาทตอป
รวมงบประมาณ 10,000 บาทตอป

ตัวอยางใหลูกคาทดลองใช
กลุมเปาหมาย กลุมลูกคาเปาหมาย
วัตถุประสงค เพื่อเปนการสรางการทดลองใชกับกลุมเปาหมาย และสรางความมั่นใจตอตัวสินคาแกกลุมเปาหมาย
วิธีการ พนักงานขายเสนอใหตัวอยางกระบะกระดาษใหลูกคาทดลองใช เพื่อเปนการสรางความมั่นใจในตัวผลิต

ภัณฑ โดยมีตัวอยางใหพนักงานขายจํ านวน 100 ชิ้นตอเดือน
ระยะเวลาดํ าเนินการ ตลอดทั้งป
งบประมาณ 200,000 บาทตอป
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ตารางแสดงแผนปฏิบัติการทางการตลาด 5 ป

เดือน
กจิกรรมทางการตลาด

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
หมายเหตุ

ปที่ 1 และปที่ 2
1.งานแสดงสินคา
- Thailand International Food Exibition 2002
- ASEAN Trade Fair 2002
- Made in Thailand 2002
2.  พนักงานขาย
2.1  เตรยีมและประจํ างานแสดงสินคา
2.2  ตดิตอโดยตรงกับกลุมเปาหมาย
2.3 ฝกอบรมพนักงานขาย

3.  การโฆษณา
3.1  ผานทาง Yellowpages
3.2  ผานทาง Website “www.wisepack.com”
     -  ก ําหนดการ Update Website
3.3  สือ่แผนพับและคูมือ
3.4  แจกตวัอยางใหกลุมลูกคาทดลองใช

- กจิกรรมที่ 1 ใชพนักงานขายพลัดทํ า
หนาทีโ่ดยจะจางพนักงานชั่วคราว

- เพือ่เปนการสรางความรู ความเขาใจใน
ขัน้ตอนการขายใหกับพนักงานขาย

- เชนขอมูลสินคาใหม การติดตอบริษัท

- ใชคูกับการขายของพนักงานขาย
- เพือ่เปนการสรางความเชื่อม่ันในสินคา

ปที่ 3 และปที่ 5
1. งานแสดงสินคา
- Thailand International Food Exibition 200X
- ASIAN Trade Fair 200X
- Made in Thailand 200X
2.  พนักงานขาย
2.1  เตรยีมและประจํ างานแสดงสินคา
2.2  ตดิตอโดยตรงกับกลุมเปาหมาย
2.3 ฝกอบรมพนักงานขาย

3.  การโฆษณา
3.1  ผานทาง Yellowpages
3.2  ผานทาง Website “www.wisepack.com”
     -  ก ําหนดการ Update Website
3.3  สือ่แผนพับและคูมือ
3.4  แจกตวัอยางใหกลุมลูกคาทดลองใช

- กจิกรรมที่ 1 ใชพนักงานขายพลัดทํ า
หนาทีโ่ดยจะจางพนักงานชั่วคราว

- เพือ่เปนการสรางความรู ความเขาใจใน
ขัน้ตอนการขายใหกับพนักงานขาย

- เชนขอมูลสินคาใหม การติดตอบริษัท

- ใชคูกับการขายของพนักงานขาย
- เพือ่เปนการสรางความเชื่อม่ันในสินคา



33

การจัดการงานผลิตและงานจัดสง

ท ําเลของโรงงานผลิต
บริษัท ไวส แพ็ค จํ ากัด (Wise Pack Co., Ltd.) เปนบริษัทใหมที่เพิ่งเริ่มตนทํ าธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจํ าหนายผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ โดยมีผลิตภัณฑที่ออกสูตลาดเปนอันดับแรก คือ กระบะกระดาษ (Paper Pallet) โดยเลือกทํ าเลในการตั้ง
ฐานการผลิตโดยคํ านึงถึงปจจัยดังนี้

1. ตนทุนการขนสง เนื่องจากในการขนสงวัตถุดิบมีคาใชจายตํ่ ากวาในการขนสงผลิตภัณฑประมาณ 3 เทา (เปรียบ
เทียบที่นํ้ าหนักเทากัน)1 ดังนั้นจึงเลือกทํ าเลที่ประหยัดคาขนสงผลิตภัณฑมากที่สุด เปนปจจัยแรก

2. ความสะดวกในการใหบริการหลังการขาย
ในเบื้องตนจะลงทุนตั้งฐานการผลิต 2 แหง โดยการเชาอาคารพรอมที่ดินและลงทุนเครื่องจักรดังตอไปนี้

1. โรงงานที่ อํ าเภอลํ าลูกกา จังหวัดประทุมธานี มีกํ าลังการผลิต 190,000 ชิ้นตอป มีเครื่องจักร
เครื่องตัดแกน (Core Cutting Machine) 1 เครื่อง
เครื่องทับรอย (Die Cutting Machine) 1 เครื่อง
เครื่องทากาว (Glue Layer) 1 เครื่อง
รถลากสินคา (Hand Lift Truck) 2 คัน

2. โรงงานที่ อํ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีกํ าลังการผลิต 190,000 ชิ้นตอปมี
เครื่องตัดแกน (Core Cutting Machine) 1 เครื่อง
เครื่องทับรอย (Die Cutting Machine) 1 เครื่อง
เครื่องทากาว (Glue Layer) 1 เครื่อง
รถลากสินคา (Hand Lift Truck) 1 เครื่อง

และบริษัทจะลงทุนขยายเครื่องจักรในปตอไปเพื่อรองรับปริมาณความตองการที่เพิ่มขึ้นตามแผนการตลาด

การส่ังซื้อและการตรวจรับวัตถุดิบ
เมื่อไดรับขอมูลและคํ าส่ังซื้อของลูกคาจากพนักงานขายทั้งสองโรงงาน พนักงานวางแผนซึ่งอยูที่สํ านักงานใหญ จะ

วางแผนงานและทํ าการสั่งซื้อวัตถุดิบตางๆ ที่ใชในกระบวนการผลิตใหกับทั้งสองโรงงาน จากผูขายรายเดียวเพื่อใหไดยอดสั่งซื้อ
ที่สูงทํ าใหมีอํ านาจการตอรองมากกวาและมีโอกาสรับสวนลดที่มากขึ้น (โดยในการคิดคาใชจายและเวลาที่ใชในการจัดซื้อวัตถุ
ดิบจะประเมินรวมถึงการสงถึงโรงงาน คือรวมคาขนสงและเวลาในการจัดสงถึงโรงงานแตละแหงไปในวัตถุดิบแตละตัวดวย)
วัตถุดิบของกระบวนการผลิตประกอบดวย

1ในการขนสงหนึ่งเที่ยวดวยรถบรรทุก 6 ลอจะสามารถขนผลิตภัณฑสํ าเร็จรูปได 160 ชิ้นตอเที่ยว แตสามารถขนสงวัตถุดิบ เชน
กระดาษ Sheet board แกนกระดาษ สํ าหรับใชทํ าผลิตภัณฑไดถึง 500 ชิ้น
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1. กระดาษกลองกระดาษ หรือกระดาษ Sheet board
กระดาษกลองกระดาษ หรือ กระดาษ Sheet board จะเปนกระดาษที่เกิดจากการนํ าเอากระดาษผิวกลองสีนํ้ าตาล

(Liner Board) มาประกบกับกระดาษทํ าลอนลูกฟูก (Corrugated Paper) ที่ผานการขึ้นลอนแลว โดยกระดาษกลองกระดาษจะ
สามารถปรับเปล่ียนคุณสมบัติความแข็งแรงไดโดยการเพิ่มหรือลดจํ านวนชั้นของกระดาษผิวกลอง (Liner board) และกระดาษ
ลอนลูกฟูก (Corrugated Paper) ที่ใชงาน ทั้งนี้กระดาษที่ทางบริษัทจะใชเปนกระดาษสามชั้น (กระดาษผิวกลองสองชิ้น และ
กระดาษลอนลูกฟูกหนึ่งชิ้น) หรือกระดาษกลองกระดาษหาชั้น (กระดาษผิวกลองสามชิ้น และกระดาษลอนลูกฟูกสองชิ้น) โดย
จัดซื้อจากผูผลิตที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในตลาดดังรายชื่อผูผลิตกระดาษผิวกลองและกระดาษลอนลูกฟูกใน APPENDIX
A)

ระยะเวลาจัดซื้อกระดาษ Sheet Board อยูที่ประมาณ 4 วัน (สามารถเปลี่ยนวัตถุดิบเปนกระดาษกันความชื้นไดโดย
ระยะเวลาจัดซื้อจะเพิ่มขึ้นเปน 8 วัน) อายุการกองเก็บมากกวา3 ป1 (กองเก็บในที่รม)

2.  แกนกระดาษ
แกนกระดาษเปนการนํ ากระดาษอุตสาหกรรมมาทํ าการขึ้นรูปเปนทอกลมกลวงเสนผานศูนยกลางภายใน 76.2 mm

เสนผานศูนยกลางภายนอก 106.2 mm โดยจัดซื้อจากผูผลิตที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในตลาด ดังรายชื่อผูผลิตใน
APPENDIX B ระยะเวลาจัดสงแกนกระดาษ อยูที่ประมาณ 3 วัน. อายุการกองเก็บมากกวา 5 ป1 (กองเก็บในที่รม)

3.  กาว
ในการผลิตกระบะกระดาษใชกาว 2 ชนิด คือ

1.1 กาวเทซาเบอร 3 เปนกาวความหนืดตํ่ าใชสํ าหรับทาประกบผิวพื้นกระบะ ซึ่งยึดติดไดดีบนผิวเสน
ไยแตไมเกาะติดกับอุปกรณหรือเครื่องจักรโลหะ เหมาะสํ าหรับใชกับเครื่องทากาวซึ่งเปนเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ มีคุณ
สมบัติที่สํ าคัญคือไมเก็บความชื้นเมื่อแหงตัวและไมแปรสภาพในสภาวะที่ความชื้นเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาจัดสงกาว
เทซาเบอร 3 อยูที่ประมาณ 7 วัน อายุการกองเก็บมากกวา 1 ป (กองเก็บในที่รม และไมเปดภาชนะบรรจุ)

1.2 กาว H13 S เปนกาวพลาสติกแหงเร็วทํ าละลายดวยแอลกอฮอลไมซึมเขาเนื้อกระดาษไมแปรสภาพใน
สภาวะที่ความชื้นเปลี่ยนแปลง ใชในการเก็บความเรียบรอยของชิ้นงานในมุมอับเชนสวนของขารับนํ้ า
หนัก (ไมใชสวนที่ตองสัมผัสกับสินคาของผูใชงาน) ระยะเวลาจัดสงกาว H13 S อยูที่ประมาณ 7 วัน
อายุการกองเก็บมากกวา 6 เดือน (กองเก็บในที่รม และไมเปดภาชนะบรรจุ) รายชื่อบริษัทผูผลิตการ
APPENDIX C

4  สี
ใชในการพิมพประทับตราสินคาของผูผลิต และรายละเอียดตางในกรณีที่ผูใชผลิตภัณฑตองการ โดยสีที่ใชเปนสีชนิด

เดียวกับที่ใชในงานพิมพสีทั่วไป ระยะเวลาจัดสงสี อยูที่ประมาณ 2 วัน อายุการกองเก็บมากกวา 6 เดือน (กองเก็บในที่รม และ
ไมเปดภาชนะบรรจุ)

                                                          
1 ขอมูลจากบริษัทสยามคราฟทอุตสาหกรรม
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5  แบบพิมพ
5.1 ตรายางพิมพประทับมาตรฐาน สํ าหรับพิมพประทับตราสินคา “Wise Pack” ระยะเวลาสั่งทํ าตรายางพิมพ อยู

ที่ประมาณ 3 วัน (ส่ังทํ าเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มดํ าเนินกิจการ)
5.2 ตรายางพิมพประทับตามสั่ง สํ าหรับพิมพประทับตราสินคาหรือรายละเอียดตามลูกคาส่ัง ระยะเวลาสั่งทํ าตรา

ยางพิมพ อยูที่ประมาณ 3 วัน (ส่ังทํ า 1 ครั้งตอลูกคาใหม 1 ราย โดยประมาณ)

ขั้นตอนการผลิต
1. การตัดขนาด
คือขั้นตอนในการนํ าวัตถุดิบหลักมาวัดและตัดตามขนาดโดยใชเครื่องตัด Sheet Board และเครื่องตัดแกนกระดาษ

ตามจํ านวนที่วางแผนไว ซึ่งดํ าเนินการโดยพนักงานทับรอย แบงออกเปน 2 ประเภทคือ
- การตัดเตรียมในสวนประกอบที่เปนขนาดและรูปแบบคงที่ไดแก แกนกระดาษ และแผนขากระบะ และ
Sheet Board สํ าหรับผลิตภัณฑที่เปน ขนาดมาตรฐาน (Stand Product) ซึ่งสามารถดํ าเนินการไดโดยไมตองการขอมูลขนาด
จากพนักงานวางแผน นั่นคือเปนขั้นตอนที่สามารถะตรียมไดลวงหนาไมมีสวนใน Lead Time ของกระบวนการ

กํ าลังการผลิตในการตัดแกน 60 ชิ้นตอ ชม.
กํ าลังการผลิตในการตัดแกน Sheet Board ขนาดมาจรฐาน 30 ชิ้นตอ ชม.

- การตัดเตรียมในสวนประกอบที่เปนขนาดและรูปแบบที่ตามสั่งไดแก การตัด Sheet Board สํ าหรับผลิต
ภัณฑที่เปน ขนาดเฉพาะของลูกคาแตละราย (Customized Product) ซึ่งตองสามารถดํ าเนินการตามขอมูลจากพนักงาน
วางแผน

กํ าลังการผลิตในการตัด Sheet Board ขนาดตามสั่ง 30 ชิ้นตอ ชม.
2. การสุมตรวจคุณภาพงานตัด
คือใชการสุมตรวจคุณภาพของชิ้นงานหลังกระบวนการตัดและเตรียมขนาด โดยคุณสมบัติที่สุมตรวจคือ ขนาดของชิ้น

งานและสภาพรอยตัด
3. การประกอบผลิตภัณฑ
คือการยึดติดชิ้นสวนจากขั้นตอนในการตัดขนาดดวยเครื่องทากาวโดยประกอบสวนขาตั้งกอนแลวประกอบติดกับ

กระดาษผิวพื้นซึ่งดํ าเนินการโดยพนักงานประกอบ และตรวจสอบความเรียบรอยของผลิตภัณฑทุกตัว และเก็บรอยตอที่ไมแนบ
สนิทโดยการทากาวบริเวณมุมประกบอีกครั้ง

กํ าลังการผลิตในการประกอบชิ้นงาน 10 ชิ้นตอ ชม.

การประกอบชิ้นสวนเปนดังรูป



36



37

4. การสุมตรวจคุณภาพสินคาสํ าเร็จรูป
คือใชการสุมตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑหลักกระบวนการตัดและเตรียมขนาด โดยคุณสมบัติที่สุมตรวจคือ

ขนาดของผลิตภัณฑและสภาพรอยตอ จุดประกบ
5. การจัดสงสินคา
ใชการขนสงดวยรถบรรทุก 6 ลอไปสงใหลูกคาโดยการขนสงตอเที่ยวจะสามารถสงสินคาได 160 ชิ้น ซึ่งโรงงาน

แตละโรงจะรองรับลูกคาในพื้นที่ของตนเองกลาวคือ โรงงานที่จังหวัดปทุมธานี จะรองรับลูกคาบริเวณกรุงเทพตอนบนและภาค
กลางตอนบน และโรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการ จะรองรับลูกคาบริเวณกรุงเทพตอนลางและภาคกลางตอนลาง ซึ่งจะลดระยะ
ทางในการขนสง นั่นคือภาระคาใชจายในการขนสงที่นอยลง ทั้งนี้ระยะเวลาในการขนสงจากโรงงานถึงที่ตั้งของลูกคาอยูไมเกิน
8 ชม. โดยประมาณ : ซึ่งงานจัดสงจะจัดจางผูประกอบกิจการ(รายชื่อบริษัทขนสงดู APPENDIX D)
ซึ่งสามารถสรุปกํ าลังในการผลิตกระบะกระดาษไดดังนี้

กํ าลังการผลิต (Process Capacity)
1. การตัดขนาด

1.1 การตัดแกน ใชเครื่องตัดแกน 1 เครื่อง มีกํ าลังการผลิต 100 ชิ้นตอ ชม.
1.2 การตัด Sheet Board ใชเครื่องตัดทับรอย 1 เครื่อง มีกํ าลังการผลิต 50 ชิ้นตอ ชม.

2. การประกอบผลิตภัณฑ
ใชเครื่องทากาว 1 เครื่อง และแรงงานในการประกอบ 5 คนตอชม. มีกํ าลังการผลิต 30 ชิ้นตอ ชม.

ดังนั้นกํ าลังการผลิตของกระบวนการคือ 30 ชิ้นตอ ชม.

การจัดการและบริหารสินคาคงคลัง

วัตถุดิบ (raw material)
เวลาของขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบแตละตัวเปนดังนี้
การสั่งซื้อและการตรวจรับวัตถุดิบ ระยะเวลาจัดซื้อ/ส่ังทํ า (วัน)
กระดาษ Sheet Board 4
แกนกระดาษ 3
กาวเทซาเบอร 3 7
กาว H13 S 7
สี 2
ตรายางพิมพประทับ 3
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ซึ่งระดับวัตถุดิบคงคลังกรณีที่ระบบมีประสิทธิภาพตํ่ าที่สุด  หรือ ระบบไมสามาถกะประมาณระดับความตองการของลูกคาได
และไมสามารถจัดหาวัตถุดิบไดอยางเหมาะสม ทํ าใหจะตองมีวัตถุดิบอยูในคลังวัตถุดิบ ที่ระดับตํ่ าสุดเทาที่จะสามารถรองรับ
ปริมาณการผลิตไดตลอดชวงเวลาที่ตองรอเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบแตละตัว ดังแสดงในตารางขางตน โดยขอมูลและคาใชจายในการ
เก็บรักษาของวัตถุดิบปริมาณดังกลาว เปนดังนี้

วัตถุดิบ พื้นที่ที่ใชในการกองเก็บ (ตร.ม.) มูลคาวัตถุดิบ 4 วัน
กระดาษ Sheet Board
แกนกระดาษ
กาวเทซาเบอร 3
กาว H13 S
สี

40
10
10
2
1

54000
45000
4300
4200
1500

รวม 63 109000

คาใชจายในการกองเก็บวัตถุดิบ (บาท/วัน)
คาเชาพื้นที่ 80 ตร.ม.
คาพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 คน
คาขนสงระหวางโรงงาน-คลัง

300
100
500

รวม 900

งานระหวางผลิต (work in process)
กระบวนการผลิตถูกออกแบบใหกระบวนการในแตละสถานีมี Work Load รองรับกันเพื่อใหระดับปริมาณงานระหวาง

ผลิตตํ่ าที่สุด และใชการเพิ่มลดระดับปริมาณงานระหวางผลิตของสินคาขนาดมาตรฐานที่กระบวนการหลังจากการตัดขนาด
กอนการประกอบผลิตภัณฑ ทดแทนการเพิ่มลดระดับสินคาคงคลัง ซึ่ง มีคาใชจายสูงกวาเนื่องจากตองใชพื้นที่ในการกองเก็บ
สูงกวาประมาณ 3 เทา
ระดับปริมาณงานระหวางผลิตของสินคาขนาดมาตรฐาน จะรักษาใหอยูในระดับ

สินคา (finished goods)
ระดับสินคาคงคลังจะเปนสินคาที่รอสงใหกับลูกคาเทานั้น เนื่องจากการสะสมสินคาเพื่อรองรับความปรวนแปรของตลาดจะเก็บ
อยูในรูปของงานระหวางผลิตดังที่กลาวไวแลวในเรื่องงานระหวางผลิต
ดังนั้นระดับสินคาคงคลังจะมีระดับไมเกิน 5-7 วัน
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กลยุทธองคกร
โครงสรางองคกร

บริษัท ไวส แพ็ค จํ ากัด (Wise Pack Co., Ltd.) เปนบริษัทใหมที่เปดดํ าเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจบรรจุภัณฑจาก
กระดาษ ซึ่งกอตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของวิศวกรจากบริษัทผลิตกระดาษ นักการตลาด และนักบริหารธุรกิจรุนใหม ทั้งนี้มีการ
วางกลยุทธขององคกรในระยะยาวเปนลักษณะของ Diversification strategy กลาวคือ พัฒนาบรรจุภัณฑรูปแบบใหมใหครอบ
คลุมความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมายโดยการดํ าเนินงานของบริษัท ในระยะแรกจะมีการจัดตั้งเปนองคการขนาดเล็ก
เพื่อความคลองตัวและมีคาใชจายตํ่ า โดยจัดโครงสรางองคการใหมีการบริหารจัดการแบบลักษณะงาน ตามพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่ง
ในชวงตนมี 2 พื้นที่คือ โรงงานและสํ านักงานใหญ ตั้งอยูที่ จ.ปทุมธานี และโรงงานตั้งอยูที่ จ.สมุทรปราการ โดยมีผังองคกรและ
บุคลากรของบริษัทดังนี้

กลุมผูบริหารและพนักงานประจํ า
กลุมผูบริหาร ประกอบดวย
1. นายภมร  นภสินธุ
ตํ าแหนง  กรรมการผูจัดการและผูจัดการสาขาปทุมธานี

กรรมการผูจัดการ

ผูจัดการสาขา
ปทุมธานี

ผูจัดการสาขา
สมุทรปราการ

พนง.บัญชีตนทุนพนง.ผลิต
(ชั่วคราว)

พนง.ขายพนง.บัญชีและ
การเงิน

พนง.วางแผน
การผลิต

พนง.บัญชีตนทุนพนง.ผลิต
(ชั่วคราว)

พนง.ขาย
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หนาที่ ดูแลและรับผิดชอบงานบริหารการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ การลดตนทุน ตลอดจนงานจัดซื้อวัตถุดิบ
งานขาย ผลิตและจัดสง ในเขตจังหวัดอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง รวมถึงการจัดการบริหารงานภาพรวม
ขององคกร

2. นายภานวีย  อัคนิวรรณ
ตํ าแหนง  ผูจัดการสาขาสมุทรปราการ
หนาที่ ดูแลและรับผิดชอบงานบริหารการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ การลดตนทุน ตลอดจนงานจัดซื้อวัตถุดิบ

งานขาย ผลิตและจัดสง ในเขตจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกลเคียง
3. ตํ าแหนง พนักงานวางแผนการผลิต
หนาที่ รับคํ ายอดสั่งซื้อจากพนักงานขายและวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ วางแผนการผลิต และการจัดสงสินคา
4. ตํ าแหนง พนักงานขาย
หนาที่ หาลูกคาใหม, ติดตอลูกคา, รับคํ าส่ังซื้อจากลูกคา และ ติดตามแกไขปญหาใหลูกคา
5. ตํ าแหนง พนักงานบัญชีและการเงิน
หนาที่ จัดทํ างบการเงิน วางแผนดานการเงิน และควบคุมการทํ ารายงานบัญชีและการเงิน
6. ตํ าแหนง พนักงานบัญชีตนทุน
หนาที่ บันทึกบัญชีและจัดทํ ารายงานบัญชีและการเงิน

คาตอบแทนผูบริหารและพนักงานประจํ า
ตํ าแหนง อัตราการจางงานรายเดือน
กรรมการผูจัดการ 50,000 บาท
ผูจัดการสาขา 30,000 บาท
พนักงานวางแผนการผลิต 12,000 บาท
พนักงานแผนกบัญชีและการเงิน 12,000 บาท
พนักงานขาย 10,000 บาท
พนักงานบัญชีตนทุน 6,000 บาท

ผูรวมทุนและสัดสวนการถือหุน
บริษัท ไวส แพ็ค จํ ากัด (Wise Pack Co., Ltd.) ตองการเงินทุนในการดํ าเนินงานทั้งส้ิน 4,000,000 บาท เพื่อพัฒนา

สินคาและขยายกิจการ โดยเงินทุนดังกลาวจะระดมมาจาก เงินทุนของผูถือหุน จํ านวน 200,000 หุน หุนละ 10 บาท ดังตอไปนี้
ลํ าดับ รายชื่อ จํ านวนหุน เงินลงทุน (บาท) สัดสวน (%)

1 นายภานวีย  อัคนิวรรณ 79,998 799,980 19%
2 นายชนมเฉลิม  อัคนิวรรณ 79,998 799,980 19%
3 นายวันเฉลิม  อัคนิวรรณ 80,000 800,000 20%
4 นายเอกวุฒิ  ชื่นชม 80,000 800,000 20%
5 นายสุเทพ  ปูอุตรี 80,000 800,000 20%
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6 นายยุทธเดช  วงษพัวพัน 1 10 1%
7 นายพาน  หาญกลา 1 10 1%

รวม 400,000 4,000,000 100%
บุคลากร
1. พนักงานขาย

ทํ าหนาที่ ติดตอส่ือสารกับลูกคาในเขตภาคกลางและภาคใต (รับรายละเอียดขอมูลลูกคาส่ังซื้อ เสนอราคา และรับขอรอง
เรียน) แลวสงรายละเอียดไปยัง พนักงานวางแผนการผลิตในสวนกลาง

คุณสมบัติ
1.1 การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
1.2 อายุ 24 ป ขึ้นไป
1.3 บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี
1.4 มีรถยนตเปนของตนเองและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
1.5 ใชภาษาอังกฤษไดดี
1.6 หากมีประสบการณขายสินคาอุตสาหกรรมจะพิจารณาเปนพิเศษ
1.7 มีบุคคลคํ้ าประกัน

2. พนักงานวางแผนการผลิต
ทํ าหนาที่  รวบรวมขอมูลรายละเอียดคํ าส่ังซื้อจากพนักงานขาย มาทํ าการวางแผนการผลิตจัดซื้อวัตถุดิบ และจัดสงสินคา

คุณสมบัติ
2.1 การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ดานบริการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวของ
2.2 อายุ 24 ป ขึ้นไป
2.3 ใชคอมพิวเตอรไดดี
2.4 มีความเชี่ยวชาญดานการเก็บและวิเคราะหขอมูล
2.5 มีทักษะการเจรจาตอรองและสามารถติดตอประสานงานไดดี
2.6 ใชภาษาอังกฤษไดดี

3. พนักงานบัญชีและการเงิน
ทํ าหนาที่  รวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติ
3.1 การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ดานบัญชี หรือการเงิน
3.2 อายุ 24 ปขึ้นไป
3.3 ใชคอมพิวเตอรไดดี
3.4 มีความเชี่ยวชาญดานการเก็บและวิเคราะหขอมูลทางการเงิน

4. พนักงานบัญชีตนทุน
ทํ าหนาที่  รวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางบัญชี
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คุณสมบัติ
4.1 การศึกษา ปวส.ขึ้นไป ดานบัญชี หรือ การเงิน
4.2 อายุ 20 ป ขึ้นไป
4.3 ใชคอมพิวเตอรไดดี

5. พนักงานผลิต (เปนพนักงานชั่วคราว) มีหนาที่ตางๆ ดังตอไปนี้
5.1 พนักงานตัดแกน
5.2 พนักงานทับรอย
5.3 พนักงานทากาว
5.4 พนักงานประกอบ
คุณสมบัติ
1. มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
2. สามารถทํ างานเปนกะได

โดยจํ านวนของพนักงานจะปรับตัวตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น (รายละเอียดในภาคการเงิน)

แนวทางการจัดการธุรกิจ
บริษัท ไวส แพ็ค จํ ากัด (Wise Pack Co., Ltd.) มีแนวทางในการดํ าเนินธุรกิจโดยใหความสํ าคัญกับการพัฒนารูป

แบบของผลิตภัณฑ และการดํ าเนินกิจกรรมดานการตลาด ซึ่งจะเนนการสรางผลิตภัณฑที่มีราคาถูก (Cost leader ship
Strategy) โดยอาศัยคุณสมบัติของวัสดุที่ใชผลิต และสรางการยอมรับจากลูกคาในการใชงาน สวนในดานการผลิต จะพัฒนา
กระบวนการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคุมดูแลคุณภาพอยางใกลชิด และมุงเนนการลดตนทุนการผลิตอยางตอเนื่อง รวมถึง
การพัฒนาและสรางความสัมพันธอันดีกับผูขายวัตถุดิบ เพื่อรักษามาตรฐานของสินคา

บริษัทมีแนวทางในการดํ าเนินงานบริหารจัดการดานการเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดโครงสรางเงินทุนให
เหมาะสมกับธุรกิจดํ าเนินกิจการ โดยพยายามใชตนทุนตํ่ าสุดและบริหารสินทรัพยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและใหมีกระแสเงิน
สดเขาเร็วที่สุดเพื่อใหมีสภาพคลองสูงสุด ซึ่งรายละเอียดของการดํ าเนินงานในแตละสวนจะไดอธิบายไวในบทตอไป

แผนการดํ าเนินงานในชวงเริ่มตนกิจการ
เดือนที่กิจกรรม
-1 1 2 3 4 5 6

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไวส แพ็ค จํ ากัด
จัดทํ าแผนระดมเงินทุน
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
จางผลิตตัวอยางเพื่อขอสิทธิบัตร
คัดเลือกพนักงาน
เชาสํ านักงานและจัดหาอุปกรณสํ านักงาน
ฝกอบรมพนักงานขาย
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เขารวมงานแสดงสินคา
ดํ าเนินการผลิต
ออกวางจํ าหนาย

การจัดทํ างบประมาณทางการเงิน

การจัดทํ าแผนการเงินไดจัดทํ าภายใตสมมติฐานของความเปนไปไดมากที่สุด โดยอาศัยขอมูลที่สามารถคาดการณได
อยางสมเหตุสมผล ประกอบกับการใชหลักความระมัดระวัง

บริษัท ไวส แพ็ค จํ ากัด (Wise Pack Co., Ltd.) ดํ าเนินกิจการจํ าหนายกระบะเพื่อการขนสง โดยเนนสินคาเพื่อการสง
ออกเพื่อลดคาใชจายสํ าหรับบริษัทที่ดํ าเนินกิจการเพื่อการสงออก อีกทั้งชวยลดปญหาในการกํ าจัดบรรจุภัณฑสํ าหรับประเทศ
ที่นํ าสินคาเขาดวยอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตกระบะคือกระดาษ ที่สามารถนํ ามาใชใหมไดงาย ดังนั้น
บริษัทตองมีการลงทุนในสินทรัพยถาวรเพื่อใชในการผลิต

สมมติฐานที่สํ าคัญ
1. การประมาณการยอดขาย

การประมาณยอดขาย บริษัทประมาณการจากขอมูลหลายๆสวนที่สํ าคัญ ไดแก
 ขอมูลปริมาณการสงสินคาออก ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจการคา กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย
และเปาหมายการสงออก กรมการสงออก กระทรวงพาณิชย
2541 2542 2543 2544 2545

10,083.70 11,004.70 12,244.35 15,909.00 17,181.71 
1,418.90   1,274.10   1,480.95   2,100.00   2,352.00   

11,502.60 12,278.80 13,725.30 18,009.00 19,533.72 
54,490.10 58,643.40 69,876.05 65,376.03 69,000.00 

19% 19% 18% 24% 25%
3% 2% 2% 3% 3%

6.0% 9.1% 11.3% 29.9% 8.0%
-6.4% -10.20% 16.2% 41.8% 12.0%

Unit: thousands U.S. dollars
Source: Department of Business Economics
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จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส (Computers and Electronic
circuits part) และกลุมอุตสาหกรรมกุงสดและกุงแชแข็ง (Fresh and frozen shrimp products) มีสัดสวนโดยประมาณ 25%
ของการสงออกทั้งหมด

ในสวนขอมูลที่เปนเปาหมายในการสงออกพบวาในป 2546 กลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
โตขึ้นจากป 2545 เปน 8.5% และในปถัดๆไป เพิ่มขึ้น 9.5% สํ าหรับกุลมอุตสาหกรรมกุงสดและกุงแชแข็งโตขึ้นจากป 2545
เปน 14% และเปน 15% ในปถัดๆไป ดังแสดงในตารางขางลางนี้
Unit : Million of US dollars 2546 2547 2548 2549 2550
computers and Electronic circuits part 18,642.17 20,413.18 22,352.43 24,475.91 26,801.12 
Fresh and frozen shrimp products 2,618.28   3,083.47   3,545.99   4,077.89   4,689.57   
Total 21,323.45 23,496.65 25,898.42 28,553.80 31,490.70 
Total Exports 72,912.30 77,046.43 
%Computers of Export 26% 26%
%Frozen shrimp of Export 4% 4%
%Growth of Computer & Electronic 8.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5%
%Growth of Frozen shrimp products 14.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%
Source: กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย

 สัดสวนการสงออกสินคาแตละอุตสาหกรรมในแตละประเทศ ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจการคา กรมเศรษฐกิจการ
พาณิชย กระทรวงพาณิชย

Unit: Millions of U.S. dollars 2541 2542 2543 Average
United States & Canada 43% 42% 42% 42%
Europe 28% 30% 32% 30%
Japan & Australia 29% 28% 26% 28%
Source: Department of Business Economic

 ขอมูลจากการวิจัยตลาด
ผลที่ไดรับการวิจัยตลาดทํ าใหบริษัทสามารถตั้งกลุมลูกคาเปาหมายไดดังนี้
Segmentation: กลุมอุตสาหกรรมที่เปนกลุมเปาหมายหลักที่บริษัทสนใจคือ อุตสาหกรรมสงออกที่ใชกระบะเพื่อ
การขนสงสินคา
Targeting: กลุมอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมในการใชกระบะกระดาษเพื่อทดแทนกระบะไมหรือกระบะพลาสติกที่
ใชอยูในปจจุบัน
ทั้งนี้กลุมอุตสาหกรรมที่เปนกลุมลูกคาหลักไดแก กลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

(Computers and Electronic circuits part) กลุมอุตสาหกรรมกุงสดและกุงแชแข็ง (Fresh and frozen shrimp
products) โดยทั้งสองอุตสาหกรรมมีสัดสวนเปน 25% ของการสงออกทั้งหมด
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นอกจากนี้ ผลการวิจัยตลาดยังบอกดวยวาคาใชจายที่ใชสํ าหรับกระบะคิดเปน 0.1% ของตนทุนในการผลิต
และในแตละกลุมมีความสนใจที่จะเปลี่ยนมาใชกระบะกระดาษแทนกระบะไมในอัตราที่แตกตางกัน

กลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส สนใจเปลี่ยนมาใชกระบะกระดาษ 15.07%
ขณะที่กลุมอุตสาหกรรมกุงสดและกุงแชแข็ง สนใจเปลี่ยนมาใชกระบะกระดาษที่ 5.07%

 ขอมูลจากตลาดหลักทรัพย โดยพิจารณาจากเอกสาร 56-1 ของบริษัทในแตละกลุมเพื่อใชในการหาตนทุนในการ
ผลิตของทั้งสองกลุมอุตสาหกรรมพบวา กลุมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส มีตนทุนใน
การผลิตคิดเปน 90% ของยอดขาย
กลุมอุตสาหกรรมกุงสดและกุงแชแข็ง มีตนทุนในการผลิตคิดเปน 90% ของยอดขาย

 ขอมูลราคากระบะไมอาบนํ้ ายา
เนื่องมาจากในปจจุบัน บริษัทที่เปนกลุมเปาหมายใชกระบะไมในการขนสง เพื่อใชในการหาขนาดตลาดสํ าหรับ
กระบะในปจจุบัน จึงตองหาราคากระบะไมเพื่อใชในการหาปริมาณกระบะเปนชิ้นตอป

Item USA USA (Cargo) Europe Japan/Australia
SIZE (mm x mm) 100 x 1200 1140 x 1140 800 x 1200 1200 x 1200
SIZE (inch x inch) 40 x 48 45 x 45 32 x 48 48 x 48
C.M. 300 320 260 345
สรอยแสง 310 310 275 300
เปรมประภา 285 295 275 305
L.P.S 295 340 285 355
ส.วัฒนากร 310 335 285 340
เจริญผล พาเลท 285 300 255 310
P.Multitrade Ltd. 311 355 283 335
Average 299 319 274 327

Average Price (Product Mix) หนวยเปนบาท 306

จากขอมูลขางตนทั้งหมดทํ าใหสามารถหาขนาดของตลาดกระบะในปจจุบันออกมาไดดังนี้

ITEM (Pieces) 2546 2547 2548 2549 2550
Computers and Electronic circuits part 302,728 331,487 362,978 397,461 435,220
Fresh and frozen shrimp products 10,663 12,263 14,102 16,217 18,650

หรือ Computers & Electronic circuits part = 755 ลานบาท
Fresh & frozen shrimp products = 105 ลานบาท
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รวม = 860 ลานบาท

2. ราคาขาย
แบงราคาของผลิตภัณฑออกเปน 2 ราคาตามประเภทของผลิตภัณฑดังนี้
ผลิตภัณฑที่ 1 Light Duty Pallet (ไมใชแกน) ราคาผลิตภัณฑ 160 บาทตอช้ิน
ผลิตภัณฑที่ 2 Heavy Duty Pallet (ใชแกน) ราคาผลิตภัณฑ 185 บาทตอช้ิน

3. ตนทุนสินคา
การประเมินตนทุนสินคา คํ านวณในป 2546 โดยแบงเปน
 ราคา Sheet Board

โครงสรางในการผลิตกระบะใชกระดาษ Sheet Board ประกบกัน 4 ชั้นดังนี้
ชั้นที่ 1 KI 125/3 CA 125/CA 125 ราคา 0.0000139 บาทตอตารางมิลลิเมตร
ชั้นที่ 2 CA 125/3 CA 125/CA 125 ราคา 0.0000143 บาทตอตารางมิลลิเมตร
ชั้นที่ 3 CA 125/3 CA 125/CA 125 ราคา 0.0000143 บาทตอตารางมิลลิเมตร
ชั้นที่ 4 CA 125/3 CA 125/CA 125 ราคา 0.0000143 บาทตอตารางมิลลิเมตร

โครงสรางในการผลิตฐานกระบะสํ าหรับผลิตภัณฑที่ 1 Light Duty Pallet (ไมใชแกน) ดังนี้
ชั้นที่ 1 CA 125/3 CA 125/CA 125 ราคา 0.0000143 บาทตอตารางมิลลิเมตร
ชั้นที่ 2 CA 125/3 CA 125/CA 125 ราคา 0.0000143 บาทตอตารางมิลลิเมตร

โครงสรางในการผลิตฐานกระบะสํ าหรับผลิตภัณฑที่ 2 Heavy Duty Pallet (ไมใชแกน) ดังนี้
สวนที่ 1 CA 125/3 CA 125/CA 125 ราคา 0.0000143 บาทตอตารางมิลลิเมตร
สวนที่ 2 CORE 106.2 mm X 76.2 mm ราคา 0.58 บาทตอเซนติเมตร
เมื่อส่ังในปริมาณที่มาพอ จะไดสวนลดในการสั่งซื้อดังนี้

 ส่ังซื้อ 300 ตัน ขึ้นไป ไดสวนลดทางการคา 35%
 ส่ังซื้อ 20 – 299 ตัน ไดสวนลดทางการคา 20%

 ราคากาว Latex มี 2 ชนิดที่ใชแบงตามการใชงาน ดังนี้
 Latex#1 (H13S) เปนกาวสีขาวขุน มีความแข็งแรงในการยึดเกาะสูง ราคา 15 บาทตอกิโลกรัม
 Latex#2 (กาวเทซาเบอร 3) เปนกาวในสีนํ้ าตาล มีความแข็งแรงในการยึดเกาะตํ่ ากวา ราคา 6.75 บาท
ตอกิโลกรัม

 ราคาแกน (Core) มีหลากหลายขนาด สวนใหญขึ้นกับความหนา ที่บริษัทเลือกใชคือ ขนาดเสนผานศูนยกลางวง
นอก X ขนาดเสนผานศูนยกลางวงใน เทากับ 106.2 มิลลิเมตร X 76.2 มิลลิเมตร ราคาขายตอหนวยความยาว
เทากับ 0.58 บาทตอเซนติเมตร ไดสวนลดทางการ 20%

 คาไฟฟาที่ใชในการดํ าเนินงาน โดยเฉลี่ย คือ 6.09 บาทตอช้ิน
 คาแรงที่ใชในการผลิตโดยตรง ขึ้นอยูกับกํ าลังการผลิต โดยเฉลี่ย 1.49 บาทตอช้ิน
 ในปถัดไป ตนทุนในการผลิตใหคงสัดสวนของตนทุนตอยอดขาย
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สํ าหรับตนทุนในการผลิตแบงตามผลิตภัณฑสํ าหรับแตละอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑที่1 Light Duty Pallet (ฐานกระบะไมไดใชแกน) ใชกระดาษ 2 ชั้น เพื่อใชในการรับนํ้ าหนักไม

มากนัก เหมาะกับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ตนทุนเฉลี่ยตาม Product Mix เทากับ 76 บาท
ตอชิ้น

ผลิตภัณฑที่ 2 Heavy Duty Pallet (ฐานกระบะใชแกน) เพื่อใชในการรับนํ้ าหนักที่มาก เหมาะกับอุตสาห
กรรมกุงสดและกุงแชแข็ง ตนทุนเฉลี่ยตาม Product Mix เทากับ 116 บาทตอช้ิน

4. สวนลดการคาและสวนลดเงินสด
ลูกคาทุกรายจะไดรับสวนลดทางการคาเพื่อเปนการกระตุนยอดขายขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมสํ าหรับอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส สวนลดทางการคาเฉลี่ย 10% แตสํ าหรับอุตสาหกรรมกุงสดและกุงแชแข็งเพื่อการ
หาตลาดใหม สวนลดทางการคาเฉลี่ย 20% เพื่อใหลูกคาสนใจในผลิตภัณฑ
โดยแบงชํ าระคาสินคาออกเปน  2 งวดๆละเทาๆกัน โดยชํ าระงวดแรก ณ วันสงมอบและชํ าระคาสินคาในเดือนถัดมาโดย
จายเงินสดในทุกงวด
ในสวนของเจาหนี้ทางการคา สามารถซื้อสินคาไดเครดิต 30 วัน

5. อัตราการเติบโตของยอดขาย
อัตราการเติบโตของยอดขายสํ าหรับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส โดยเฉลี่ย 9.5%
อัตราการเติบโตของยอดขายสํ าหรับอุตสาหกรรมกุงสดและกุงแชแข็ง โดยเฉลี่ย 15.0%

6. สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแบงออกเปน วัตถุดิบคงเหลือ
สํ าหรับสินคาคงเหลือ เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของลูกคาในการที่จะไดรับสินคาตาม Lead Time ที่กํ าหนดคือ
5 – 7 วัน

7. เงินสดคงเหลือ
เงินสดคงเหลือขั้นตํ่ า 500,000 บาท เพื่อใชในการดํ าเนินงาน

8. คาใชจายในการดํ าเนินงานและการบริหาร
ประกอบดวย
 คาคอมมิสชั่น สํ าหรับลูกคาในปแรกคิดที่ 2% ของยอดขาย และปถัดๆไปคิดที่ 1% ของยอดขายเพื่อใหมีการดูแลลูก
คาเกาอยู สํ าหรับลูกคาใหมในปถัดๆไปคิดที่ 3% ของยอดขายเพื่อใหลูกคาใหมอยูเสมอ

 คาตอบแทนกรรมการและเงินเดือนพนักงาน ปรับขึ้น 5% ทุกป
 คาขนสง ใชรถ 6 ลอ เพื่อขนสงสินคาไปยังลูกคา โดยสามารถขนสินคาไดครั้งละ 160 ชิ้นตอเที่ยว เฉล่ียคาขนสงตอ
เที่ยวเทากับ 1,600 บาทตอเที่ยว

 คาโทรศัพทและคานํ้ ามันรถ คาใชจายอยูที่ 5,000 บาทตอเดือน เติบโตตามยอดขายคิดเปนเปอรเซ็นตของยอดขายใน
ปแรก คิดเปน 0.2% และ 0.3% ตามลํ าดับ

 คาเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดอายุการทํ างานของเครื่องจักรที่ 10 ป ดังนั้นตัดจํ าหนายในอัตรา 10% ตอป
 คาเสื่อมราคาอุปกรณสํ านักงาน คิดอายุที่ 5 ป ดังนั้นตัดจํ าหนายในอัตรา 20% ตอป
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 คาสิทธิบัตร
 คาเชาอาคารพรอมที่ดิน ในอัตราคาเชาที่ 120,000 บาทตอปในแตละที่

9. ดอกเบี้ยจาย
อัตราดอกเบี้ยจาย คิดที่ MLR+2%

10. อัตราคิดลดสํ าหรับการวิเคราะหมูลคาปจจุบัน
อัตราดอกเบี้ยสํ าหรับเจาหนี้ คิดที่ 10% (MLR+2%) อัตราผลตอบแทนสํ าหรับผูถือหุน คิดที่ 20% ดังนั้นอัตราที่ใชในการ
คิดลดสํ าหรับการวิเคราะหมูลคาปจจุบัน
ดังนั้นสามารถหา Weighted Average Cost of Capital ไดดังนี้
อัตราผลตอบแทนของเจาหนี้ Kd = 10% (MLR+2%) และอัตราผลตอบแทนของผูถือหุนตามผลการวิจัยของบริษัท
โนมูระ แคปปตอล พบวาอัตราผลตอบแทนของนักลงทุนทั่วไป 17% แตเนื่องจากเปนบริษัทใหมตองการผลตอบแทนที่สูง
กวา จึงกํ าหนดให ks = 20% บริษัทไมไดกูยืมเงินเพื่อดํ าเนินงาน ดังนั้น Wacc = ks = 20%

11. การจายเงินปนผล
เริ่มมีการจายเงินปนผลเมื่อมีเงินสดสวนเกินโดยกํ าหนดจายเงินปนผลที่ 40% ของกํ าไรสุทธิ

12. ทุนจดทะเบียน
บริษัทออกจํ าหนายหุนจํ านวน 400,000 หุน ราคา 10 บาท

13. การประมาณการสวนแบงการตลาด
Market Share 2546 2547 2548 2549 2550
Computers and Electronic circuits part 20% 25% 30% 33% 35%
Fresh and frozen shrimp products 5% 10% 15% 17% 20%

ดังนั้นจะไดจํ านวนกระบะที่บริษัทตั้งเปาไวเพื่อทํ าการขายดังนี้
Pallet (Pieces) 2546 2547 2548 2549 2550
Computers and Electronic circuits part 74,483 101,949 133,961 161,356 187,393
Fresh and frozen shrimp products 990 2,277 3,927  5,119 6,925

สรุปผลการดํ าเนินการได NPV = 2,849,635 บาท
IRR = 45%
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Normal Case
การประมาณการทางการเงิน

1.      อัตราการเติบโต
Year 1 2 3 4 5

Beginning 2546 2547 2548 2549 2550

    -  Computers and Elcetronic circuits part 8.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5%
    -  Fresh and frozen shrimp products 14.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

    -  Light Duty Pallet 0% 0% 0% 0% 0%
    -  Heavy Duty Pallet 0% 0% 0% 0% 0%

Sale Unit Growth

Sale Price Growth

Growth

หมายเหตุ: Sale Unit Growth อางอิงจากกรมสงเสริมการสงออก หนังสือพิมพสยามธุรกิจ ปที่ 8 ฉบับที่ 374 วันที่ 10-16 กุมพันธ 2545

คาโฆษณา ประชาสัมพันธ (% ของยอดขาย) 6.4% คานํามัน (% ของยอดขาย) 0.3%
คาเชาอาคารพรอมทีดิน 0% คาโทรศัพท (% ของยอดขาย) 0.2%
คาตอบแทนกรรมการและเงินเดือนพนักงาน 5% คาคอมมิสชัน (% ของยอดขาย) -
คาสันทนาการ (% ของยอดขาย) 1% คาขนสง (ขึนกับยอดขาย) -

GrowthGrowth

2.     ราคาขาย (บาท)
Year 1 2 3 4 5

Beginning 2546 2547 2548 2549 2550
Heavy Duty Pallet 185 185 185 185 185
Light Duty Pallet 160 160 160 160 160

สนิคา

3. สวนลดทางการคา
Year 1 2 3 4 5

Beginning 2546 2547 2548 2549 2550
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและชินสวนอิเลคโทรนิกส 10% 10% 10% 10% 10%
อุตสาหกรรม กุงแชแข็ง 20% 20% 20% 20% 20%

อุตสาหกรรม

4. จํ านวนขาย (ชิ้น)
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Year 1 2 3 4 5
Beginning 2546 2547 2548 2549 2550

อตุสาหกรรมคอมพิวเตอรและชินสวนอิเลคโทรนิกส 74,483       101,949     133,961     161,356     187,393     
อุตสาหกรรม กุงแชแข็ง 990            2,277         3,927         5,119         6,925         

อตุสาหกรรม

5.     จ ํานวนเครื่องจักรและกํ าลังการผลิต
ปทุมธานี
เครื่องจักร (เครื่อง) Year 1 2 3 4 5

กําลังการผลิต 2546 2547 2548 2549 2550
เครืองตัดแกน (ชินตอวัน) 720 1 1 1 1 1
เครืองทับรอย (ชินตอวัน) 360 1 1 1 2 2
เครืองทากาว (ชินตอวัน) 360 1 1 1 2 2
Hand Lift 2 2 2 2 2

สมุทรปราการ
เครื่องจักร (เครื่อง) Year 1 2 3 4 5

กําลังการผลิต 2546 2547 2548 2549 2550
เครืองตัดแกน (ชินตอวัน) 720 1 1 1 1 1
เครืองทับรอย (ชินตอวัน) 360 1 1 1 1 1
เครืองทากาว (ชินตอวัน) 360 1 1 1 1 1
Hand Lift 1 1 1 1 1

6 การตัดคาเสื่อมราคา
เครื่องจักร 10 ป
อปุกรณสาํนกังาน 5 ป
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Normal Case
การประมาณการทางการเงิน
7 ตนทุนสินคา

Year 1 2 3 4 5
Beginning 2546 2547 2548 2549 2550

Heavy Duty Pallet 116 116 116 116 116
Light Duty Pallet 76 76 76 76 76
ราคาวัตถุดิบ

Year 1 2 3 4 5
สวนลดการคา 2546 2547 2548 2549 2550

sheet Board (บาทตอตารางมิลลิเมตร) -KI125 20% 0.0000139 0.0000139 0.0000139 0.0000139 0.0000139
Sheet Board (บาทตอตารางมิลลิเมตร) -CA125 20% 0.0000143 0.0000143 0.0000143 0.0000143 0.0000143
CORE 106.2 x 76.2 (บาทตอเซนติเมตร) 20% 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
Latex#1 (บาทตอกิโลกรัม) 15 15 15 15 15
Latex#2 (บาทตอกิโลกรัม) 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75

สินคา

วัตถุดิบ

8 คาตอบแทนกรรมการและเงินเดือนพนักงาน
ปทมุธานี
ตําแหนง วุฒิการศึกษา 2546 2547 2548 2549 2550
กรรมการผูจัดการและผูจัดการสาขา ป.โท MBA 50,000.00       52,500.00       55,125.00       57,881.00       60,775.00       
พนกังานขาย ป.ตรี ทัวไป 10,000.00       10,500.00       11,025.00       11,576.00       12,155.00       
พนกังานวางแผน ป.ตรี ทัวไป 12,000.00       12,600.00       13,230.00       13,892.00       14,586.00       
พนกังานบญัชีการเงิน ป.ตรี การเงิน 12,000.00       12,600.00       13,230.00       13,892.00       14,586.00       
พนกังานบญัชีตนทนุ ปวส.บัญชี 6,000.00         6,300.00         6,615.00         6,946.00         7,293.00         

90,000.00       94,500.00       99,225.00       104,186.00     109,396.00     
1,080,000.00  1,134,000.00  1,190,700.00  1,250,235.00  1,312,747.00  

สมทุรปราการ
ตําแหนง วุฒิการศึกษา 2,546              2,547              2,548              2,549              2,550              
ผูจัดการสาขา ป.ตรี ทัวไป 30,000            31,500            33,075            34,729            36,465            
พนกังานขาย ป.ตรี ทัวไป 10,000            10,500            11,025            11,576            12,155            
พนกังงานบญัชีตนทุน ปวส.บัญชี 6,000              6,300              6,615              6,946              7,293              

รายจายตอเดือน
รายจายตอป

9.     จํ านวนพนักงาน
ปทมุธานี
ตําแหนง วฒิุการศึกษา 2546 2547 2548 2549 2550
กรรมการผูจัดการและผูจัดการสาขา ป.โท MBA 1 1 1 1 1
พนกังานขาย ป.ตรี ทวัไป 1 1 1 1 1
พนกังานวางแผน ป.ตรี ทวัไป 1 1 1 1 1
พนกังานบญัชกีารเงิน ป.ตรี การเงิน 1 1 1 1 1
พนกังานบญัชตีนทนุ ปวส.บญัชี 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5
สมทุรปราการ
ตําแหนง วฒิุการศึกษา 2546 2547 2548 2549 2550
ผูจัดการสาขา ป.ตรี ทวัไป 1 1 1 1 1
พนกังานขาย ป.ตรี ทวัไป 1 1 1 1 1
พนกังงานบญัชตีนทนุ ปวส.บญัชี 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

รวม

รวม
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10.  การขนสง
Year 1 2 3 4 5

Beginning 2546 2547 2548 2549 2550
จํานวนรถ (คันตอวัน) 2 3 4 4 5
คาใชจาย (บาทตอวัน) 844,800  1,267,200  1,689,600  1,689,600  2,112,000       

รถ

หมายเหตุ: ปริมาณการขนสงตอ 1 คันรถ สามารถขนสงได 160 ช้ิน ราคา 1,600 บาทตอคัน
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กรณี Worst Case เนื่องมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรม
เมื่อพิจารณาถึงอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมยอนหลังไป 5 ป พบวา

อัตราการเติบโตของยอดขายสํ าหรับอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสตํ่ าที่สุดที่ 6.0%
อัตราการเติบโตของยอดขายสํ าหรับอุตสาหกรรมกุงสดและกุงแชแข็งตํ่ าที่สุดที่ –11.9%

จึงประมาณการวาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ตํ่ าที่สุดมาใชประมาณการยอดขายเพื่อดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาห
กรรม เพื่อสภาพเศรษฐกิจเลวรายจนถึงจุดที่เคยตํ่ าสุดมากอน
จากขอมูลขางตนทั้งหมดทํ าใหสามารถหาขนาดของตลาดกระบะในปจจุบันออกมาไดดังนี้
Pallet (Pieces) 2546 2547 2548 2549 2550
Computers and Electronic circuits part 72,767 96,416 122,642 143,000 160,767
Fresh and frozen shrimp products 765 1,348 1,781 1,779 1,843

สรุปผลการดํ าเนินการได NPV = 1,900,573 บาท
IRR = 38%

สรุปไดวาการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรม ถึงแมวาจะไมเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายไว แตถาตํ่ าไปจนถึง
จุดที่เคยตกตํ่ าสุดของแตละอุตสาหกรรม งบทางการเงินยังคงแสดงใหเห็นวา บริษัทสามารถดํ าเนินการไดดวยผลตอบแทนที่นา
สนใจ
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Worst Case
การประมาณการทางการเงิน
1. อัตราการเติบโต
Growth Year 1 2 3 4 5

Beginning 2546 2547 2548 2549 2550
Sale Unit Growth
   - Computers and Electronic circuits part 6% 6% 6% 6% 6%
  -  Fresh and Frozen shrimp products -11.9% -11.9% -11.9% -11.9% -11.9%
Sale Price Growth
  - Light Duty Pallet 0% 0% 0% 0% 0%
  - Heavy Duty Pallet 0% 0% 0% 0% 0%
หมายเหตุ: Sale Unit Growth อางอิงจากกรมสงเสริมการสงออก หนังสือพิมพสยามธุรกิจ ปท่ี 8ฉบับท่ี 374 วันท่ี 10-16 กุมภาพันธ 2545

Growth Growth
คาโฆษณาประชาสัมพันธ(% ของยอดขาย) 6.4% คาน้ํ ามัน (%ของยอดขาย) 0.3%
คาเชาอาคารพรอมท่ีดิน 0% คาโทรศัพท(%ของยอดขาย) 0.2%
คาตอบแทนกรรมการและเงินเดือนพนักงาน 5% คาคอมมิสช่ัน (ข้ึนกับยอดขาย) 0%
คาสันทนาการ(% ของยอดขาย) 1% คาขนสง(ข้ึนกับยอดขาย) 0%
2. ราคาขาย (บาท)

สินคา Year 1 2 3 4 5
Beginning 2546 2547 2548 2549 2550

Heavy Duty Pallet 185 185 185 185 185
Light Duty Pallet 160 160 160 160 160
3. สวนลดทางการคา

อุตสาหกรรม Year 1 2 3 4 5
Beginning 2546 2547 2548 2549 2550

อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและช้ินสวนอิเล็กโทรนิกส 10% 10% 10% 10% 10%
อุตสาหกรรมกุงแชแข็ง 20% 20% 20% 20% 20%
4. จํ านวนขาย (ช้ิน)

อุตสาหกรรม Year 1 2 3 4 5
Beginning 2546 2547 2548 2549 2550

อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและช้ินสวนอิเล็กโทรนิกส    72,767     96,416   122,642    143,000    160,767
อุตสาหกรรมกุงแชแข็ง 765 1,348 1,781 1,779 1,843
5. จํ านวนเครื่องจักรและกํ าลังการผลิต
ปทุมธานี

เครื่องจักร (เครื่อง) Year 1 2 3 4 5
กํ าลังการผลิต 2546 2547 2548 2549 2550

เครื่องตัดแกน (ช้ินตอวัน) 720 1 1 1 1 1
เครื่องทับรอย (ช้ินตอวัน) 360 1 1 1 1 2
เครื่องทากาว (ช้ินตอวัน) 360 1 1 1 1 2
Hand Lift 2 2 2 2 2
สมุทรปราการ

เครื่องจักร (เครื่อง) Year 1 2 3 4 5
กํ าลังการผลิต 2546 2547 2548 2549 2550

เครื่องตัดแกน (ช้ินตอวัน) 720 1 1 1 1 1
เครื่องทับรอย (ช้ินตอวัน) 360 1 1 1 1 1
เครื่องทากาว (ช้ินตอวัน) 360 1 1 1 1 1
Hand Lift 1 1 1 1 1
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Worst Case
การประมาณการทางการเงิน
6. ตนทุนสินคา
สินคา Year 1 2 3 4 5

Beginning 2546 2547 2548 2549 2550
Heavy Duty Pallet 116 116 116 116 116
Light Duty Pallet 76 76 76 76 76
ราคาวัตถุดิบ

Year 1 2 3 4 5วัตถุดิบ
Beginning 2546 2547 2548 2549 2550

Sheet Board (บาทตอตารางมิลิเมตร) -Kl125 20% 0.0000139 0.0000139 0.0000139 0.0000139 0.0000139
Sheet Board (บาทตอตารางมิลิเมตร) -CA125 20% 0.0000143 0.0000143 0.0000143 0.0000143 0.0000143
CORE 1.06X76.2 (บาทตอเซนติเมตร) 20% 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
Later #1(บาทตอกิโลกรัม) 15 15 15 15 15
Later #2(บาทตอกิโลกรัม) 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
7. คาตอบแทนกรรมการและเงินเดือนพนักงาน
ปทุมธานี
ตํ าแหนง วุฒิการศึกษา 2546 2547 2548 2549 2550
กรรมการผูจัดการและผูจัดการสาขา ป.โท MBA 50,000 52,500 55,125 57,881 60,775
พนักงานขาย ป.ตรี ท่ัวไป 10,000 10,500 11,025 11,576 12,155
พนักงานวางแผน ป.ตรี ท่ัวไป 12,000 12,600 13,230 13,892 14,586
พนักงานบัญชีการเงิน ป.ตรี การเงิน 12,000 12,600 13,230 13,892 14,586
พนักงานบัญชีตนทุน ปวส.บัญชี 6,000 6,300 6,615 6,946 7,293
รายจายตอเดือน 90,000 94,500 99,225 104,186 109,396
รายจายตอป 1,080,000 1,134,000 1,190,700 1,250,235 1,312,747
สมุทรปราการ

ตํ าแหนง วุฒิการศึกษา 2546 2547 2548 2549 2550
ผูจัดการสาขา ป.ตรี ท่ัวไป 30,000 31,500 33,075 34,729 36,465
พนักงานขาย ป.ตรี ท่ัวไป 10,000 10,500 11,025 11,576 12,155
พนักงานบัญชีตนทุน ปวส.บัญชี 6,000 6,300 6,615 6,946 7,293
8. จํ านวนพนักงาน

ตํ าแหนง วุฒิการศึกษา 2546 2547 2548 2549 2550
กรรมการผูจัดการและผูจัดการสาขา ป.โท MBA 1 1 1 1 1
พนักงานขาย ป.ตรี ท่ัวไป 1 1 1 1 1
พนักงานวางแผน ป.ตรี ท่ัวไป 1 1 1 1 1
พนักงานบัญชีการเงิน ป.ตรี การเงิน 1 1 1 1 1
พนักงานบัญชีตนทุน ปวส.บัญชี 1 1 1 1 1
รวม 5 5 5 5 5
สมุทรปราการ

ตํ าแหนง วุฒิการศึกษา 2546 2547 2548 2549 2550
ผูจัดการสาขา ป.ตรี ท่ัวไป 1 1 1 1 1
พนักงานขาย ป.ตรี ท่ัวไป 1 1 1 1 1
พนักงานบัญชีตนทุน ปวส.บัญชี 1 1 1 1 1
รวม 3 3 3 3 3
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9. การขนสง
สินคา Year 1 2 3 4 5

Beginning 2546 2547 2548 2549 2550
จํ านวนรถ (คันตอวัน) 2 3 3 4 4
คาใชจาย (บาทตอป) 844,800 1,267,200 1,267,200 1,689,600 1,689,600

หมายเหตุ : ปริมาณการขนสงตอ 1 คันรถ สามารถขนสงได 160 ช้ินราคา1,600 ตอคัน
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Worst Case
บริษัท WISE PACK Co., Ltd

งบกํ าไรขาดทุน
Wise Pack Co.,Ltd Year 1 2 3 4 5

Income Statement(Baht) Beginning 2546 2547 2548 2549 2550
รายไดจากการขาย 10,572,282 14,057,857 17,891,491 20,817,216 23,380,444

 อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและช้ินสวนอิเล็กโทรนิกส 11,620,909 15,397,705 19,585,880 22,837,136 25,674,478
-  หักสวนลดการคาสูงสุด 1,162,091 1,539770 1,958,588 2,283,714 2,567,448

  อุตสาหกรรมกุงแชแข็ง 141,830 249,904 330,248 329,742 341,768
       -  หักสวนลดการคา(สูงสุด 20%) 28,366 49,981 66,050 65,948 68,354

ตนทุนสินคา 5,626,459 7,494,013 9,540,159 11,089,052 12,448,592

อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและช้ินสวนอิเล็กโทรนิกส 5,537,219 7,336,948 9,332,598 10,881,809 12,223,792
           อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็ง 89,140 157,064 207,561 207,242 214,801
กํ าไรขั้นตน 4,945,823 6,563,845 8,351,332 9,728,165 10,931,852

คาใชจายในการขายและบริการ
     คาคอมมิสช่ันสํ าหรับลูกคาเดิม (ปแรก2%ปถัดไป1%) -235,255 -117,627 -156,476 -199,161 -231,669
     คาคอมมิชช่ันสํ าหรับการซ้ือคร้ังแรก(3%) 0 -116,546 -128,056 -97,522 -85,481
     คาโฆษณา ประชาสัมพันธ -771,000 -1,025,638 -1,305,422 -1,518,495 -1,705,260
     คาสันทนาการ -120,000 -159,632 -203,178 -236,342 -265,410
     คาขนสง -844,800 -1,267,200 -1,267,200 -1,689,600 -1,689,600
     คาโทรศัพท -24,000 -31,926 -40,636 -47,268 -53,082
     คาน้ํ ามัน -36,000 -47,890 -60,954 -70,903 -79,623
     คาฝกอบรม -50,000 -50,000 -50,000 -50,000 -50,000
     คาใชจายในการจัดตั้งบริษัท -150,000 0 0 0 0
     คาตอบแทนกรรมการและเงินเดือนพนักงาน -1,632,000 -1,713,600 -1,799,280 -1,889,244 -1,983,706
     คาเสื่อมราคาเครื่องจักร -165,000 -165,000 -165,000 -165,000 -237,000
     คาเสื่อมราคาอุปกรณสํ านักงาน -100,000 -100,000 -100,000 -100,000 -100,000
     คาเชาอาคารพรอมท่ีดิน -240,000 -240,000 -240,000 -240,000 -240,000
     คาใชจายอื่นๆ -5,0000 0 0 0 -2,000
กํ าไรกอนดอกเบี้ยและภาษี 572,768 1,528,786 2,835,131 3,424,629 4,209,021

     ดอกเบี้ยจาย 0 0 0 0 0
กํ าไรกอนการหักภาษี               572,768            1,528,786            2,835,131            3,424,629            4,209,021
      ภาษี -171,830 -458,636 -850,539 -1,027,389 1,262,706
กํ าไรสุทธิ               400,938            1,070,150            1,984,592            2,397,240            2,946,315
     เงินปนผล (40%)               -160,975              - 428,060              - 793,837             -  958,896         -  1,178,526
กํ าไรสะสม               240,536               642,090            1,190,755            1,438,344            1,767,789

           Financial Ratio
Year 1 2 3 4 5

รายได 100% 100% 100% 100% 100%
ตนทุนสินคา 53% 53% 53% 53% 53%
กํ าไรขั้นตน 47% 47% 47% 47% 47%
กํ าไรสุทธิ 4% 3% 11% 12% 13%
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บริษัท WISE PACK Co.,Ltd
งบดุล

Wise Pack Co.,Ltd Year 1 2 3 4 5
Balance Sheet(Baht) Beginning 2546 2547 2548 2549 2550
สินทรัพย
     สินทรัพย หมุนเวียน         4,000,000         2,996,265         4,345,789         6,363,960         8,373,228       10,034,630

   เงินสดและเงินฝากธนาคาร            4,000,000            1,758,775            2,700,363            4,269,829            5,936,607            7,297,963
ลูกหนี้การคา               881,024 1,171,488 1,490,958            1,734,768            1,948,370
สินคาคงเหลือ           356,466           473,939           603,173           701,853           788,297

     สินทรัพยถาวร            1,885,000            1,620,000            1,355,000            1,090,000            1,545,000
เครื่องจักรหักคาเสื่อมราคา            1,485,000            1,320,000            1,155,000               990,000            1,545,000

            อุปกรณหักคาเสื่อมราคา           400,000           300,000           200,000           100,000                   0

รวมสินทรัพย            4,000,000            4,881,265            5,965,789            7,728,960            9,463,228         11,573,630
เจาหน้ีและสวนของผูถือหุน
     หน้ีสิน
     หน้ีสินหมุนเวียน           640,702         1,083,137         1,645,553         1,951,476         2,300,089
           เจาหนี้การคา               468,872               624,501               795,013               924,088            1,037,383
           ภาษีคางจาย               171,830               458,636               850,539            1,027,389            1,262,706
     หน้ีสินระยะยาว 0 0 0 0 0

รวมหนี้สิน               640,702            1,083,137            1,645,553            1,951,476            2,300,089
     สวนของผูถือหุน
          ทุนจดทะเบียน            4,000,000            4,000,000            4,000,000            4,000,000            4,000,000            4,000,000
          กํ าไรสะสม               240,563               882,653            2,073,408            3,511,752 5,279,541
      รวมสวนของผูถือหุน            4,000,000            4,240,563            4,882,653 6,073,408            7,511,752            9,279,541
รวมเจาหน้ีและสวนของผูถือหุน           4,000,000            4,881,265            5,965,789           7,718,960           9,463,228         11,579,630

Financial Ratio

Year 1 2 3 4 5
Current Ratio 4.68 4.01 3.87 4.29 4.36
Quick Ratio 4.12 3.57 3.50 3.93 4.02
Debt Ratio 0.13 0.18 0.21 0.21 0.20
D/E Ratio 0.15 0.22 0.27 0.26 0.25
ROA 8.21% 17.94% 25.71% 25.33% 25.44%
ROE 9.45% 21.92% 32.68% 31.91% 31.75%



62

บริษัท WISE PACK Co.,Ltd
งบกระแสเงินสด

Wise Pack Co.,Ltd Year 1 2 3 4 5
Cash Flow (Baht) Beginning 2546 2547 2548 2549 2550
Cash Flows From operating activities
กํ าไรสุทธิ           400,938         1,070,150         1,984,592         2,397,240         2,946,315
คาเสื่อมราคา-เคร่ืองจักร               165,000               165,000               165,000               165,000               165,000
คาเสื่อมราคา-อุปกรณสํ านักงาน               100,000               100,000               100,000               100,000               100,000
ปรับลูกหนี้การคา              -881,024               -290,465              -319,469              -243,810               -213,602
ปรับสินคาคงเหลือ               -356,466               -117,472               -129,235                -98,680                 -86,443
ปรับเจาหนี้การคา               468,872               155,629               170,512               129,074               113,295
ปรับรายจายคางจาย               171,830               286,805               391,904               176,849               235,318
Net cash from operating activities             69,150         1,369,648         2,363,303         2,625,674         3,331,882

Cash Flows From investing activities
ลงทุนในสินทรัพยถาวร   -2,150,000        -792,000
Net cash from financing activities                                           -2,150,000         -792,000
Cash Flows From financing activities
เงินปนผล   -160,375          -428,060          -793,837          -958,896        -1,178,526

Net cash from Financing activities   -160,375          -428,060          -793,837          -958,896        -1,178,526

Net increase in cash and cash equivalents -  2,241,225               941,588            1,569,467            1,666,778            1,361,356
cash and cash equivalents at beginning of the period            4,000,000            1,758,775            2,700,363            4,269,829            5,936,607
cash and cash equivalent  at end of the period         1,758,775         2,700,363         4,269,829         5,936,607            7,297,963

บาท
Wise Pack Co.,Ltd Year 1 2 3 4 5
Balance Sheet(Baht) Beginning 2546 2547 2548 2549 2550
EBIT               572,768            1,528,786            2,835,131            3,424,629            4,209,021
TAX(30%) -  171,830 -  458,636 -  850,539 -  1,027,389 -1,262,706
EBIT*(1-T)               400,938            1,070,150            1,984,592            2,397,240            2,946,315
Adjusting item not affecting Cash
   Depreciation and amortization               265,000               265,000               265,000               265,000               337,000
+ (-) in working capital            1,644,437 -  907,090 - 1,455,755 - 1,703,344 - 1,312,789

Free cash flow -  4,000,000            2,310,375               428,060               793,837               958,896            1,970,526
Terminal Value            5,833,552
Free cash flow ( incl Terminal Value) - 4,000,000         2,310,375           428,060           793,837           958,896         7,804,078
NPV (wacc=20%)         1,900,573
IRR 38%
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Sensitivity Analysis
เพื่อการพิจารณาถึงผลกระทบที่มีตอผลการดํ าเนินการจึงทํ า Sensitivity Analysis 2 สวน คือ ผลกระทบที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงทางดานราคาและทางดานสวนแบงทางการตลาด

ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานราคา

จากกราฟแสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงราคามีผลตอสถานะทางการเงินของบริษัท ถาจํ าเปนตองมีการลดราคา
ของผลิตภัณฑลง สามารถลดราคามาอยูที่ราคา 95.8%ของราคาขายปจจุบัน หรือลดลงไดอีกประมาณ 5%จึงจะทํ าใหผลการ
ดํ าเนินงานของบริษัทมีคา NPV เปนลบ

ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานสวนแบงทางการตลาด



64

จากกราฟแสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงทางสวนแบงทางการตลาด มีผลตอสถานะทางการเงินของบริษัท ถาตองมี
การลดการครองสวนแบงทางการตลาดของผลิตภัณฑลง สามารถลงไดอีก 9% จึงจะทํ าใหผลการดํ าเนินงานของบริษัทมีคา
NPV เปนลบ

ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางตนทุนของวัตถุดิบ

จากกราฟแสดงใหเห็นวา   การเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบที่มีผลตอสถานะทางการเงินของบริษัท  ถาราคาของ
วัตถุดิบเปล่ียนแปลงในทางเพิ่มขึ้น จะพบวาสามารถเพิ่มขึ้นไดอีก8%จึงจะทํ าใหผลการดํ าเนินงานของบริษัทมีคา NPV เปนลบ

สรุปผลทางการเงิน
กรณีที่ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าการเปลี่ยนแปลงของยอดการสงออกทั้งอุตสาหกรรมลดลงจนลงมาถึงจุดตํ่ าสุดที่เคยเปนสงผล
กระทบกับตัวธุรกิจแตยังคงดํ ารงอยูไดโดยมี IRR อยูที่ 38%  กรณีการเปลี่ยนแปลงทางดานราคาขาย สามารถปรับราคาลงได
อีก 5% จากราคาขายปจจุบันที่ยังทํ าใหธุรกิจยังคงดํ าเนินงานอยูไดและในสวนสุดทาย พิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางดานสวน
แบงทางการตลาด พบวาถาสวนแบงทางการตลาดตกตํ่ ากวาเปาหมายที่ตั้งไว ไมเกิน 9% ธุรกิจยังคงดํ าเนินงานอยูไดและผล
ทางดานราคาของวัตถุดิบที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไดอีก 8% ที่จะสงผลลบกับธุรกิจ ดังนั้นบริษัทควรกํ าหนดแนวทางใน
การสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อรักษาราคาวัตถุดิบใหคงที่
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การประเมินผลและการควบคุม

การประเมินผลและการควบคุมเปนแนวทางเพื่อควบคุมใหผลที่เกิดขึ้นจริง เปนไปใกลเคียงกับแผนที่ไดวางไว โดย
บริษัทจะทํ าการเก็บรวบรวมขอมูลและวัดผลเปนระยะ ในชวงปแรกจะวัดผลเปนรายเดือน เพื่อติดตามวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น
อยางใกลชิด เนื่องจากเปนชวงที่เริ่มเปดดํ าเนินกิจการ ซึ่งจะทํ าใหบริษัทสามารถแกไขปญหาไดทันเวลา ทั้งนี้ การประเมินผล
และควบคุมจะพิจารณาเปน 2 ระดับ คือ ในระดับภาพรวมของบริษัท และในระดับพนักงาน
การควบคุมในระดับภาพรวมของบริษัท
บริษัทจะทํ าการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับแผนที่วางไวอยางสมํ่ าเสมอ และหาสาเหตุของความแตกตางที่เกิดขึ้น โดย
ประเด็นที่นํ ามาใชในการพิจารณาไดแก
- การประเมินยอดขายและกํ าไรขั้นตน

บริษัทจะทํ าการเปรียบเทียบยอดขายและกํ าไรขั้นตนที่เกิดขึ้นในแตละสาขากับแผนที่ไดประมาณการไว เพื่อตรวจสอบ
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และหาทางแกไขหรือปรับแผนตอไป
โดยปญหาที่สามารถตรวจสอบพบไดจากการควบคุมในขอนี้คือ
- ยอดขายโดยรวมและยอดขายในแตละชองทางการจัดจํ าหนายไมเปนไปตามแผน
- มีการเพิ่มขึ้นของตนทุนผันแปรและคาใชจายในการสนับสนุนการขาย
- มีการลดลงของกํ าไรขั้นตน

- การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัท โดยวัดจากอัตราสวนทางการเงินที่สํ าคัญ เพื่อดูสภาพคลอง ความ
สามารถในการทํ ากํ าไร โดยในชวงปแรกจะประเมินครึ่งปครั้งและปถัดๆ ไปจะประเมินปละครั้ง โดยประเด็นที่สามารถพบ
ไดจากการควบคุมในขอนี้คือ
- ปญหาในดานสภาพคลองของบริษัท
- การลดลงของอัตราผลตอบแทนของบริษัท

- การวิเคราะหสภาพตลาดและคูแขงขัน เพื่อใชในการวิเคราะหความเหมาะสมของกลยุทธทางการตลาดที่วางไว โดยติด
ตามในเรื่องของการรับรูและรูจักผลิตภัณฑ และระดับความสนใจในตัวผลิตภัณฑ นอกจากนี้ จะมีการติดตามขาวและกล
ยุทธของคูแขงรวมตรวจสอบการเขาตลาดของผูประกอบการรายอื่น เพื่อใชในการปรับแผนกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะ
สมตอไป

- การควบคุมคุณภาพสินคา บริษัทไดจัดทํ าแผนการควบคุมคุณภาพสินคาตั้งแตในสวนของการรับวัตถถุดิบที่คุณภาพ และ
มีการทดสอบคุณภาพระหวางการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ ณ สินคาสํ าเร็จ

- การติดตามขอมูลของลูกคา โดยบริษัทจะทํ าการเก็บรวบรวมขอมูลของลูกคาแตละราย จัดทํ าไวเปนฐานขอมูลสํ าหรับการ
ดํ าเนินกิจกรรมทางการตลาด และสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคาเชน ใชติดตอเพื่อสอบถามความตองการเพิ่มของลูกคา
หรือไม การสงขอมูลขาวสารที่เปน ประโยชนแกลูกคา การสงบัตรอวยพรในโอกาสตางๆ ใชในการวิเคราะหการสั่งซื้อและ
การชํ าระเงินเพื่อนํ าไปใชเปนขอมูลในการกํ าหนดแนวทางการปฎิบัติ ดานการตลาดกับลูกคาแตละราย
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การควบคุมในระดับพนักงาน
บริษัทจะเนนไปที่ตัวพนักงานขาย เนื่องจากเปนสวนที่กระทบตอความสํ าเร็จของบริษัทโดยตรงโดยจะวัดผลจากยอดขายที่
พนักงานแตละคนทํ าไดในแคละปเทียบกับเปายอดขายที่ไดกํ าหนดไวเปนรายบุคคล และจะใหพนักงานขายทํ ารายงานการออก
ไปพบลูกคาทุกครั้ง เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงบริการและผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา รวมทั้งมี
สวนที่เปนบันทึกขอเสนอแนะของพนักงานขายเองที่เสนอความคิดเห็นในการปรับเปล่ียนบริการหรือชองทางการเขาพบลูกคา 
และเสนอตอผูจัดการสาขาหรือในการประชุมรวมกันในบริษัทที่ดํ าเนินเปนประจํ าทุกเดือน

ในการดํ าเนินธุรกิจ อาจมีสงที่เกิดขึ้นและมากกระทบตอการดํ าเนินงานของบริษัทได ซึ่งจะตองมีการเตรียมหาวิธีการ
แกไขไวลวงหนา โดยสถานการณที่เปนไปไดที่จะเกิดขึ้นและกระทบกับบริษัท รวมถึงแนวทางในการแกไขมีดังตอไปนี้

สถานการณ แนวทางแกไข
มีคูแขงขันเขามาในตลาด
กรณีมีสินคาเลียนแบบ - ฟองรองดํ าเนินคดีจากการละเมิดสิทธิบัตร

- พยายามสรางความแตกตางของสินคา โดยพัฒนารูปแบบตางๆ และ
การใหอยางตอเนื่อง และเนนการลดตนทุนอยางสมํ่ าเสมอ และให
บริการหลังการขายอยางตอเนื่อง

กระบะที่ทํ าจากวัสดุอื่นเขามาทํ า
ตลาดอยางจริงจัง

- พยายามปดกันชองทางการจัดจํ าหนายตางๆ ของคูแขง โดยให
พนักงานขายเขาพบลูกคามากขึ้นและเสนอผลประโยชนมากขึ้น

- เรงการเขาหาลูกคารายตางๆ ใหมากขึ้น พยายามแยงสวนแบงการ
ตลาดใหมากขึ้น

- สรางความสัมพันธกับลูกคาในระยะยาว โดยนํ าเสนอการใหบริการ
หลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

- มุงเนนการลดตนทุนของสินคาอยางจริงจังเพ่ือใหสามารถแขงขันได
ในตลาด

การลดราคาสินคาของคูแขง - ลดตนทุนการผลิตและเสนอสวนลดทางการคาใหกับลูกคามากขึ้น
- นํ าเสนอขอไดเปรียบอื่น ๆ ใหกับลูกคา เชน นํ้ าหนักที่นอยลง ทํ าให

ประหยัดคาขนสงสินคาเปนตน
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีที่
รวดเร็วทํ าใหสินคาลาสมัย

- ปรับปรุงสินคาใหตรงตามความตองการของลูกคาอยูตลอดเวลา โดย
ใหพนักงานขายสอบถามความตองการของลูกคาถึงความพึงพอใจอยู
เสมอ พรอมปรับปรุงรูปแบบของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง
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ยอดขายไมเปนไปตามเปาหมาย - ประเมินหาสาเหตุ วิเคราะหสถานการณและวิธีการแกไขโดยสาเหตุที่
เปนไปได ไดแก

1)ลูกคาไมตระหนักถึงความจํ าเปนในการใชผลิตภัณฑของบริษัท สามารถ
แกไขไดโดย
- ใหพนักงานขายนํ าเสนอผลประโยชนอื่นๆที่ไดรับจากการใชผลิต

ภัณฑของบริษัท นอกเหนือจากการสินคาที่มีราคาถูกแลว ยังสามารถ
ทํ าใหลูกคาประหยัดคาขนสงสินคาไดมาก

- นํ าตัวอยางจริงใหลูกคาทดลองใช เพ่ือเปนการกํ าจัดทัศนคติในเชิง
ลบของตัวสินคาของลูกคา

- นํ าเสนอขอมูลที่มีผลการะทบตอการดํ าเนินงานของลูกคาในตลาด
ตางประเทศใหลูกคาทราบ เชนเรื่องของการกํ าจัด Waste จากการขน
สงการไดรับสิทธิพิเศษสํ าหรับสินคาที่มี Packaging เปนมิตรตอ
สภาวะแวดลอม เพ่ือเปนการชักจูงใหเกิดการใช

2) ราคาของสินคาอื่นๆ ลดลงมาใกลเคียงกับราคาผลิตภัณฑของบริษัท
- ลดตนทุนของบริษัท หรือ ลด  Contribution Margin ของบริษัทลง ซึ่ง
      เดิมราคาสินคา ของบริษัทมีราคาที่แตกตางจากราคาของกระบะใน
      รูปแบบอื่นอยูแลว ในราคาที่ลดลงของสินคาคูแขงมีแนวโนมที่จะคง
      อยูไมนาน  เนื่องจากตองแบกรับภาระตนทุนของตนอยู การลด MC
      ของบริษัทลงในชวงระยะเวลาส้ันเปนการปองกันการเขามาในสวน
      แบงการตลาดของคูแขง
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APPENDIX A(รายชื่อผลิตกระดาษลอนลูกฟูก)
รายชื่อผูผลิตกระดาษ
ช่ือบริษัท ที่อยู ตํ าบล อํ าเภอ จังหวัด โทรศัพท ผลิตภัณฑ
บ.กรุงไทยไฟเบอรคอน
เทรนเนอรส จํ ากัด

641 ซ.พัฒนาการ1
ถ.สาธุประดิษฐ

บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพ
มหานคร

กลองกระดาษลูกฟูก
4,260 เมตริกตัน แผน
กระดาษลูกฟูก 9,400
เมตริกตัน

หจก.เชษฐาเอ็นเตอร
ไพรส

63/15 ซ.เพชรเกษม 41
ถ.เพชรเกษม ม.4

บางแค บางแค กรุงเทพ
มหานคร

กระดาษลูกฟูก 360
เมตริกตัน

นายนภดล ลีลารุงโรจน 69/425 ซ.ศักดิ์มงคล
ถ.พระรามที่ 2 ม.4

แสมดํ า บางขุนเทียน กรุงเทพ
มหานคร

4521291 แผนกระดาษลูกฟูก
16,200 เมตริกตัน กลอง
กระดาษลูกฟูก 6,488
เมตริกตัน

โรงกระดาษ หนํ่ าเฮี้ยง,
บจก.

83/4 ถ.เพชรเกษม
ม. 3

ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม 332803 กระดาษลูกฟูก 1,500 ตัน

บ.สยามบรรจุภัณฑ
ราชบุรี(1989)จก.

125 ถ.เพชรเกษม
หมู 1

วังเย็น บางแพ ราชบุรี 233011-4 แผนกระดาษลูกฟูก
10,000 ตัน
กลองกระดาษลูกฟูก
30,000 ตัน
สวนประกอบกลอง
กระดาษลูกฟูก 2,000ตัน

แสตนดารด บรรจุภัณฑ
บจก.

12/1 ซ.วัดเทียนดัด ม.1 บานใหม สามพราน นครปฐม กระดาษและกลองลูกฟูก
6,000,000 ตารางเมตร

บ.สยามเปเปอรแมนู
แฟคเจอริ่ง จํ ากัด

16/7 ถ.พุทธมณฑล
สาย 4ม.3

หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพ
มหานคร

3323940 กระดาษลูกฟูก12,000
เมตริกตันกลองกระดาษ
ลูกฟูก 4,800 เมตริกตัน

นางภัทรา กิจชนเลิศ 9/29 ซ.เพชรเกษม 77
ถ.เพชรเกษม ม.8

หนองคางพลู หนองแขม กรุงเทพ
มหานคร

4133056 กลองกระดาษลูกฟูก
300,000ใบแผนกระดาษ
ลูกฟูก 300 เมตริกตัน

บ.เอช.ซี.เปเปอรบอกซ
จํ ากัด

60/10-11 ถ.บางกระดี่
ม.4

แสมดํ า บางขุนเทียน กรุงเทพ
มหานคร

กระดาษลูกฟูก 60
เมตริกตัน

หจก.แสงภากร 4/11 ซ.บางมดพัฒนา
ถ.พระรามที่ 2 ม.1

บางมด จอมทอง กรุงเทพ
มหานคร

4682777 กลองกระดาษ 840,000
ใบ



70

ช่ือบริษัท ที่อยู ตํ าบล อํ าเภอ จังหวัด โทรศัพท ผลิตภัณฑ
บริษัทโอเชี่ยนดรากอน
คารตันอินดัสทรี้ จํ ากัด

163/3 ถ.สุขุมวิท ม.14 บางปะกง บางประกง ฉะเชิง
เทรา

531244 แผนกระดาษลูกฟูก
8,750,000ตรม. กลอง
กระดาษลูกฟูก
1,250,000 ตรม.

บ.แอ็บเวอรพีค
เปเปอรฯ จํ ากัด

23/304 ซ.พงษศิริชัย 2
ม.8

ออมใหญ สามพราน นครปฐม 420-3790 กระดาษลูกฟูก96 ตัน
กลองกระดาษลูกฟูก24

ตัน
บ.รามาคอนเทนเนอร
จํ ากัด

403/2 ถ.ทนุรัตน ทุงวัดดอน สาธร กรุงเทพ
มหานคร

กระดาษลูกฟูก 6,000
เมตริกตัน

หจก.แสงงามอุตสาห
กรรมจํ ากัด

50 ม.4 ซ.สุขสวัสดิ์ 47
ถ.สุขสวัสดิ์

บางครุ พระประแดง สมุทร
ปราการ

463-0098 1. กระดาษมวนลูกฟูก
20,000 กก.

2. กลองกระดาษ
200,000 ใบ 3 แผน
กระดาษ 50,000
แผน

บ.อินเตอรไฟเบอร คอน
เทนเนอร จํ ากัด

99/99 ซ.อินทาปจ13
ถ.เพชรเกษม 69 ม.1

หลักสอง บางแค กรุงเทพ
มหานคร

แผนกระดาษลูกฟูก600
เมตริกตัน กลองกระดาษ
480เมตริกตัน

เลโอเปเปอร บจก. 17/2-3ซ.คลองแค
ถ.เศรษฐกิจ ม.6

ออมใหญ สามพราน นครปฐม กลองกระดาษลูกฟูก2.4
ลานกลอง แผนกระดาษ
ลูกฟูก 4 ลานตร.ม.

ล้ีไฟเบอรบอรด บจก. 22/3 ถนนเศรษฐกิจ
หมู 4

นาดี เมือง
สมุทรสาคร

สมุทร
สาคร

826906-11 กระดาษลูกฟูก7,000ตัน,
กลองกระดาษลูกฟูก
3,000 ตัน

บ.เอ็บเวอรพีคเปเปอร
แอนดพริ้นติ้งอินดัสทรีฯ
จก.

16/2 ซ.สุขาภิบาล
ออมใหญ 8 ม.14

ไรขิง สามพราน นครปฐม 4208481 กระดาษลูกฟูก90 ตัน
กลองกระดาษลูกฟูก 24
ตัน

ซี แอนด เอช เปเปอร
บอกซ (ประเทศไทย)
บจก.

149/183 ถนนเพชร
เกษม หมูที่ 13

ออมนอย กระทุมแบน สมุทร
สาคร

กระดาษลูกฟูก 1,100กก.

เอเอสเอ คอนเทนเนอร
บจก.

361 ถนนเศรษฐกิจ
หมูที่ 4

ออมนอย กระทุมแบน สมุทร
สาคร

8104750-
68

แผนกระดาษลูกฟูก
12,000,000 ตร.ม.
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ช่ือบริษัท ที่อยู ตํ าบล อํ าเภอ จังหวัด โทรศัพท ผลิตภัณฑ
บริษัท อุตสาหกรรม
ไทย บรรจุภัณฑ จํ ากัด

252 ถนนสาย 304
หมู 12

หัวหวา ศรีมหาโพธิ์ ปราจีน
บุรี

กลองกระดาษลูกฟูก
33,600 ตัน แผนกระดาษ
ลูกฟูก 14,400 ตัน

ธนาภัณฑ 79/124-128 ซ.ภูมิจิตร
ถ.พระรามที่ 4

พระโขนง คลองเตย กรุงเทพ
มหานคร

3919918 กลองกระดาษ 66,000
ใบ

นายสิทธิพร นิยมมาลัย 2-4 ซ.โชคชัยจงจํ าเริญ
ถ.พระรามที่ 3

บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพ
มหานคร

2948280 กระดาษกลอง
2,160,000 ชิ้น

นายวิชัย กมลสุธีชัย 35/17 ซ.ศักดิ์มงคล
ถ.บางกระดี่ ม. 4

แสมดํ า บางขุนเทียน กรุงเทพ
มหานคร

4150141 กระดาษลูกฟูก 60
เมตริกตัน

บ.ผลิตภัณฑกระดาษ
คอมพิวเตอร จํ ากัด

427 นิคมอุตสาหกรรม
บางพลี
ถ.บางนา-ตราด

บางเสาธง ก.บางเสาธง สมุทร
ปราการ

กลองกระดาษและ
กระดาษคอมพิวเตอร
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APPENDIX B (รายชื่อผูผลิตแกนกระดาษ)
บริษัท ที่อยู ตํ าบล อํ าเภอ จังหวัด โทรศัพท ผลิตภัณฑ

นายวิวัฒน สิงหชัย 21/2 ถ.บางขุนเทียน
ชายทะเล ม. 1

แสมดํ า บางขุน
เทียน

กรุงเทพ
มหานคร

4153786 ทอกระดาษ 3,000เมตริกตัน
เบาะกระดาษ 200 เมตริกตันถัง
กระดาษ 480 เมตริกตัน แกน
กระดาษ 338 เมตริกตัน ฉลาก
ติดถังกระดาษ 10 เมตริกตัน

พีเคเอส เปเปอรทิ้ว
หจก.

36/12 ถนนสุขาภิบาล
3 หมูที่ 13

ออมนอย กระทุม
แบน

สมุทร
สาคร

แกนกระดาษ 20 ตัน

ไทยอุดมสิงหชัย 8/10 ถ.เอกชัย ม.8 บางบอน บางบอน กรุงเทพ
มหานคร

4510001 แกนกระดาษ240,000ชิ้น

บริษัทแอดวานซ
อัลคอร จํ ากัด

หมู 2 ทางหลวงสาย
3079

ทาตูม ศรีมหาโพธิ์ ปราจีน
บุรี

แกนกระดาษ 3,500 ตัน

บ.นารายณเปเปอร
แอนดคอร จํ ากัด

79/4 ซ.บางกระดี่ ถ.
พระรามที่ 2 ม.4

แสมดํ า บางขุน
เทียน

กรุงเทพ
มหานคร

แกนหลอดดาย 6,000,000 ชิ้น

หจก.แกวฟา
อุตสาหกรรม

79/1 ซ.วัดชมนิมิตร
ถ.สุขสวัสดิ์ ม.8

บางครุ พระ
ประแดง

สมุทร
ปราการ

4635204 1.กรวยกระดาษ 600,000 อัน
2.แกนกระดาษ100,000อัน

บ.พรชัยเปเปอรทิ้ว
จํ ากัด

339/3 ซ.วิเชียร
ถ.ประชาอุทิศ ม. 4

บางมด ทุงครุ กรุงเทพ
มหานคร

4279687 แกนกระดาษ 60,000 มวน

บ.อุตสาหกรรมยู
เนี่ยนเปเปอรทิ้ว
จํ ากัด

522 ซ.ปล่ังเปลง ถ.
พุทธรักษา ม.1

ทายบาน เมืองสมุทร
ปราการ

สมุทร
ปราการ

3951217 1.แกนกระดาษมวนกลม
12,889,280 อัน
2.หลอดกระดาษมวนดาย
6,328,463 อัน

บ.จีนเหมยเปเปอร
จํ ากัด

590นิคมอุตสาหกรรม
บางปู ถ.สุขุมวิท ม.4

บางปูใหม เมืองสมุทร
ปราการ

สมุทร
ปราการ

แกนที่ทํ าจากกระดาษ
(BOBIN)

อุตสาหกรรม วี.ซี.
เปเปอรทิ้ว

161/18 ถ.สุขสวัสดิ์
ม.1

ปากคลอง
บางปลากด

พระสมุทร
เจดีย

สมุทร
ปราการ

แกนกระดาษ 2 ตัน

ไทยเปเปอรทิ้วอิน
ดัสทรี บจก.

327/1 ถนนเศรษฐกิจ
1 หมูที่ 4

ทาไม กระทุม
แบน

สมุทร
สาคร

แกนหลอดกระดาษ 4.8 ตัน

รุงโรจนเปเปอรโคน,
บจก.

80/4 ม.4 สามความ
เผือก

เมือง
นครปฐม

นครปฐม 463-3294 แกนหลอดดาย9,000,000แกน

นารายณทิ้ว บจก. 116/15 ถนนธนบุรี-
ปากทอ กม.15 ม. 1

บางนํ้ าจืด เมือง
สมุทรสาคร

สมุทร
สาคร

แกนหลอดกระดาษ 18 ตัน
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APPENDIX C (รายชื่อผูผลิตกาว)

บริษัท ที่อยู ตํ าบล อํ าเภอ จังหวัด โทรศัพท ผลิตภัณฑ
สแควรอินเตอรเทรด,
หจก.

66/12 ถ.พุทธ
มณฑลสาย5 ม.12

ไรขิง สามพราน นครปฐม 413-2999 กาวปูพื้นกระเบื้องยาง
18,000 กก.แวคเคลือบเงา
6,000 กก.

บ.ไทยเคมีภัณฑ จก. 116 ม.1ถ.สุขสวัสดิ์ ในคลอง
บางปลากด

พระสมุทร
เจดีย

สมุทร
ปราการ

4258059 พลาสติกไซเซอร 8,000 ตัน

เฮงเค็ลไทย ,บจก. 111 ถ.พุทธมณฑล
สาย 4 ม.5

กระทุมลม สามพราน นครปฐม 420-2428 Anipur TA70 Olinor 308
FiBrocal FM Cottoclarin
OK Securon 540 others

หยงฟองเอ็นเตอร
ไพรส บจก.

89 ถนนเศรษฐกิจ
หมูที่ 3

ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร กาวและซักคาริน

หจก.วิทยาการอุต
สาหกรรม

ข.98 ซ.อารีนิจ
ถ.สรงประภา ม. 3

สีกัน ดอนเมือง กรุงเทพ
มหานคร

2144633 กาวสํ าหรับติดแผน พี.วี.ซี 36
เมตริกตัน

บ.เนชั่นแนล แอ็ดฮี
ลีฟส จํ ากัด

ก.5-6 นิคมอุตสาห
กรรมบางชัน ถ.
สุขาภิบาล 2 ม.14

บางชัน คลองสามวา กรุงเทพ
มหานคร

5170045 โพลีไวนิลอะซิเตท 1,440
เมตริกตัน เด็กซตริน 1,920
เมตริกตัน ฮิทเมล480
เมตริกตัน

สยามเคมีคัล
แปคกิ้ง บจก.

102 ถนนเศรษฐกิจ
1 หมูที่3

ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร กาวนํ้ าปดฝา 192 ตัน

บ.ยูเนี่ยนวิศวกรรม
จก.

84/1 ม.3 ถ.ปูเจา
สมิงพราย

บางหญา
แพรก

พระประแดง สมุทร
ปราการ

394-3527-8 กาวลาเท็กซ 200 ตัน

นายวิชิต อัครสิทธิพร 19/30 ซ.เอกชัย 63
ถ.เอกชัย ม.6

บางบอน บางบอน กรุงเทพ
มหานคร

4152954 กาวยาง 19 เมตริกตัน

สุทัศน เทพสุทธินันท,
นาย

221,322 ม.1ซ.บอ
ปลา ถ.สุขุมวิท

บางปูใหม เมือง
สมุทรปราการ

สมุทร
ปราการ

กาวหนัง 6,000 กก.

บ.ไทยยงเรซิ่นเคมี
เคิ้ล จก.

277 ถ.ปูเจาสมิง
พราย ม. 16

สํ าโรงใต พระประแดง สมุทร
ปราการ

1. กาวPVC36,000 กก.
2. ขันกาว 12,000 กก.
3. กาวธรรมดา 36,000กก.

บ.คอสมิซันไทย
จํ ากัด

100 นิคมอุตสาห
กรรมบางชัน ถ.
สุขาภิบาล2 ม.3

คันนายาว คันนายาว กรุงเทพ
มหานคร

กาว 1,630 เมตริกตัน เคมี
ภัณฑสํ าหรับยอมผา 30
เมตริกตัน
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บริษัท ที่อยู ตํ าบล อํ าเภอ จังหวัด โทรศัพท ผลิตภัณฑ
ดินเท็กซ เคมิคอล
อินดัสทรี้,บจก.

 4 ซ.วัดเทียนดัด ถ.
เพชรเกษม ม. 1

บานใหม สามพราน นครปฐม กาวผง 120 ตัน

บ.เซมเมดายม
(ประเทศไทย) จํ ากัด

86/99 ซ.สุขุมวิท 77
ถ.สุขุมวิท

สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพ
มหานคร

กาวเหลว 240 เมตริกตัน

หจก.อุลตราคาสท 364/2 ซ.สุขสวัสดิ์
33 ถ.สุขสวัสดิ์

ราษฎร
บูรณะ

ราษฎรบูรณะ กรุงเทพ
มหานคร

กาวแหง 16 เมตริกตัน

บ.ซิค จํ ากัด 6/6 ซ.เพชรเกษม
69 ถ.เพชรเกษม
ม.2

หนองแขม หนองแขม กรุงเทพ
มหานคร

ยากันยุง 42,000 ลิตร นํ้ ายา
ฟอกหนัง 24,000 ลิตร ผลิต
ภัณฑเคมีอื่น 24,000 ลิตร

บริษัท โรแยลไทล
ฟกซ จํ ากัด

54/6 ถนนสุวรรณ
ศร หมู 3

โคกแย หนองแค สระบุรี 036-
371463

กาวซีเมนต และกาวยาแนว
1,800,000 กก./ป

หจก.นํ าวิวัฒน
ฮารดแวร

156/3-4 ซ.นาค
สุวรรณ ถ.ชอง
นนทรี

บาง
โพงพาง

ยานนาวา กรุงเทพ
มหานคร

กาวลาเท็กซ นํ้ ามันทินเนอร
แอลกอฮอล 700,000 ลิตร

วิภาอุตสาหกรรม 142/9 ซ.เพชรเกษม
28 ถ.เพชรเกษม

คูหาสวรรค ภาษีเจริญ กรุงเทพ
มหานคร

467-4861 กาวใชในบาน 168 เมตริกตัน

บ.ริโอเท็กซ โพลิเมอร
จํ ากัด

68 นิคมอุตสาห
กรรมลาดกระบัง ถ.
ฉลองกรุง ม. 4

ลํ าปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพ
มหานคร

3260137 เรซิน 1,048 เมติกตัน กาวลา
เท็กซ 400เมตริกตัน

บ.พี ซี เค จํ ากัด 110 ถ.สุขุมวิท ม. 2 บางปู เมือง
สมุทรปราการ

สมุทร
ปราการ

319-2610 1.กาวลาเท็คส 1,200 ตัน
2.กาวเครีดิค 120 ตัน

บ.ไซซิ้งเท็กซ จํ ากัด 40 ม. 14 ถ.กิ่งแกว ราชาเทวะ บางพลี สมุทร
ปราการ

326-9454 1.kemtex 5,000 kg.
2.ramanal 5,000 kg.
3.กาวสํ าหรับส่ิงทอ12,000
กก.

นายฐิติวัฒน
แพรัตกุล

2/2 ซ.อุดมยศ
ถ.รามคํ าแหง

หัวหมาก บางกะป กรุงเทพ
มหานคร

3143352 กาวยางสังเคราะห 78
เมตริกตัน

บริษัทเคมเอ็กซ
จํ ากัด

63 ถ.บางนา-ตราด
ม. 5

บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา RUBBER CEMENT HIGH
QUALITY 20,000กก.
MODFIED NATURAL
RUBBER
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บริษัท ที่อยู ตํ าบล อํ าเภอ จังหวัด โทรศัพท ผลิตภัณฑ
บ.ดี.บี.เคมีคัลอินดัส
เตรียล จก.

271/1 นิคมอุตสาห
กรรมบางปู
ถ.สุขุมวิท ม.4

แพรกษา เมือง
สมุทรปราการ

สมุทร
ปราการ

3239511 กาว สี หมึกพิมพ สีสกรีน
และสี พี.วี.ซี

บ.บอนด เคมีคอลส
จํ ากัด

5 ถ.เลียบคลอง
ภาษีเจริญฝงเหนือ
ม.5

หนองแขม หนองแขม กรุงเทพ
มหานคร

4211692 กาวยาง

บ.คองโก เคมีฟาไทย
จํ ากัด

101/50 ถ.พหล
โยธิน ม. 20

คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 5293581-8 กาว 480000 kgยาทาฯ
96000kg

ไทยเทปกาวอุตสาห
กรรม บจก.

228/50 ถนนพุทธ
มณฑลสาย 5 ม.6

ออมนอย กระทุม
แบน

สมุทร
สาคร

490173-74 เทปกาว1,200,000 ตาราง
เมตร

บ.หลุยสเทป จํ ากัด 71 ม.14 ถ.วัดกิ่ง
แกว

ราชาเทวะ บางพลี สมุทร
ปราการ

เทป 21,560 มวน

บ.ไทย นันเปาเรซินส
เคมีคอล จํ ากัด

412 ก.นิคมอุตสาห
กรรมบางปู

แพรกษา เมือง
สมุทร

สมุทร
ปราการ

ชิ้นสวนรองเทาเคมีภัณฑ
กาว

บ.ดองซุง เอ็นเอสซี
จก.

212 ม. 1
ถ. เทพารักษ

บางเสาธง ก.บางเสาธง สมุทร
ปราการ

3154238-
40

กาวยางติดรองเทา 2,447 ตัน

บ.ดันลอปไทยแลนด
จํ ากัด

10/9 ม. 13
ถ.บางนา-ตราด

บางแกว บางพลี สมุทร
ปราการ

3168653-4 1.นํ้ ายากันสนิมและปอง
กันแสงสะทอนใตทองรถยนต
40,000 ลิตร
2.กาวยางสังเคราะห
160,000 ลิตร

บ.ยามาโตะ อินเตอร
เนชั่นแนล (ประเทศ
ไทย) จํ ากัด

398 นิคมอุตสาห
กรรมบางพลี ถ.บาง
นา-ตราด ม.17

บางเสาธง ก.บางเสาธง สมุทร
ปราการ

2120813 กาวนํ้ าและขวดพลาสติก

บ.เซมเมดายม
(ประเทศไทย)จก.

494 นิคมอุตสาห
กรรมบางปู
ถ.สุขุมวิท

แพรกษา เมืองสมุทร
ปราการ

สมุทร
ปราการ

กาวอุตสาหกรรม

บ.ที.โอ.เอ-โดฟเดม
อินดัสตรีส จํ ากัด

31/5 ม.3 ถ.บางนา-
ตราด

บางเสาธง ก.บางเสาธง สมุทร
ปราการ

398-0782 1.FORMALIN15,000
T2.UREA
FORMALDEHYDE
20,000T.
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บริษัท ที่อยู ตํ าบล อํ าเภอ จังหวัด โทรศัพท ผลิตภัณฑ
บ.ไทยซีลีคอน แอ็คอี
ซีฟ เคมีคอล จํ ากัด

39 ม.6 ถ.หนอง
เสม็ด-อมพนม

วัดสุวรรณ บอทอง ชลบุรี 211255-6 ADHESIVE FOR
INDUSTERY 500,000 KGS

เฮงเค็ลไทย,บจก. 111 ถ.พุทธมณฑล
สาย 4 ม.5

กระทุมลม สามพราน นครปฐม 420-2428 กาวHotmelt 240 ตัน

บ.โพลีเอ็ดไทย จํ ากัด 155/9 ซ.ดํ ารง 3 ถ.
สุขาภิบาล 1 ม.8

บางแค บางแค กรุงเทพ
มหานคร

กาวรอนพลาสติก 36
เมตริกตัน

บ.ไทยปโตรเลียมอุต
สาหกรรม จก.

116/1 ซ.ประชา
อุทิศ 33 ถ.ประชา
อุทิศ ม.4

บางมด ทุงครุ กรุงเทพ
มหานคร

8732850 Rubber Sulvent 3,200,000
ลิตร White Spirit 800,000
ลิตร

บ.คาสโก แอดฮีสีฟส
จก.

9/8 อาคารA2 ถ.
พหลโยธิน ม.5

คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี ผลิตภัณฑ 120 ตัน

กูดโฮพเคมีเคิล หจก. 48/6 ถนนธนบุรี-
ปากทอ หมูที่ 2

กาหลง เมือง
สมุทรสาคร

สมุทร
สาคร

4276690 กาวแหง 400 ตัน

นายฐิติวัฒน
แพรัตกุล

45/9 ซ.ออนนุช 65
ถ.สุขุมวิท 77 ม. 4

ประเวศ ประเวศ กรุงเทพ
มหานคร

3143352 กาวยางสังเคราะห45
เมตริกตัน

บ.มิกซเวลล จํ ากัด 7/3 ถ.สุวินทวงศ ม.
15

กระทุมราย หนองจอก กรุงเทพ
มหานคร

กาวสังเคราะห 14 เมตริกตัน

สุทธิชัย ศรีสุภัควงศ,
นาย

80 ซอยนวลทอง
ถนนเศรษฐกิจ 1
หมูที่ 9

สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร 5790951 กาวยางทารองเทา

บริษัทเซอราซี-เคียว
จํ ากัด

231 ถนนสุวรรณศร บานลํ า วิหารแดง สระบุรี 036-
377925-6

กาวซิเมนตปูกระเบื้อง3,870
ตัน กาวซิเมนตยาแนว 430
ตัน/ป

สุรัสวดี ทอสุวรรณ
รักษ,นาง

36/33 ถนนเพชร
เกษม หมูที่ 13

ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร 4541269 กาวยางรองเทา 32,400 ปป

บ.ฟกสเวลส จก. 150/13-14 ม.3
ถ.เทพารักษ กม. 10

บางพลี
ใหญ

บางพลี สมุทร
ปราการ

3855519-
20

ฟกซเวลส 7,824,000กก.

นอรคิด เอส.แอนดซี.
บจก.

289/1 ถนน
เศรษฐกิจ หมูที่ 2

ออมนอย กระทุมแบน สมุทร
สาคร

4121686 กาวผา 60 ตัน

ซี.ไทยเดกซทริน
บจก.

162/13 ถนนเพชร
เกษม หมูที่ 4

ออมนอย กระทุมแบน สมุทร
สาคร

4205153 กาวผง 500 ตัน
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บริษัท ที่อยู ตํ าบล อํ าเภอ จังหวัด โทรศัพท ผลิตภัณฑ
บ.สยามกลู จํ ากัด 38/20-21

ถ.ลํ าลูกกา ม. 4
ลํ าลูกกา ลํ าลูกกา ปทุมธานี 5141110 กาวลาเท็กซปริมาณไมแน

นอน
บ.สตาร-บอนด(ไทย
แลนด) จํ ากัด

20/1 ม. 5 นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี WATER BASE 1,200 TONS
,SOLVENT BASE 1,200
TONS

อัครสิทธิพร บจก. หมูที่ 3 ชัยมงคล เมือง
สมุทรสาคร

สมุทรสาคร 839393-4 กาวยาง 2,500,000 กก.

บ.อินเตอรเนชั่นแนล
แอคฮีซีพ จํ ากัด

84/1 ม.2 ซ.สยาม
โลหะภัณฑ
ถ.ปูเจาฯ

บางหญา
แพรก

พระประแดง สมุทร
ปราการ

3943529 กาวลาเท็กซ 200 ตัน

บ.เปอรมาเฟล็กซ
จํ ากัด

113/6 ม.7 ถ.บาง
พลี-ตํ าหรุ

บางพลี
ใหญ

บางพลี สมุทร
ปราการ

7511459-
60

กาวลาเท็กซ 752 ตัน

บริษัท โยโกฮามา รับ
เบอร (ประเทศไทย)
จํ ากัด

64 นิคมอุตสาห
กรรมอีสเทิรนซี
บอรด

ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง กาว(SEALANT)สารรองพื้น
(PRIMER) และสายไฮดรอลิค

บ.หมิงตี้เคมีคอล
จํ ากัด

87 หมู 15 ถ.วัดกิ่ง
แกว

บางพลี
ใหญ

บางพลี สมุทร
ปราการ

กาว 5,000,000 แทง

บ.ทรีบอนด วีไอวี
(ประเทศไทย) จก.

700/432 นิคมอุต
สาหกรรมบาง
ประกง ม.7

ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี กาวสังเคราะหALPHA
ALKYL CYANOACRYLATE
ADHESIVE 150 ตัน

นางสาวเสาวณี
เลิศอัครพล

1314
ซ.จรัญสนิทวงศ 13
ถ.จรัญสนิทวงศ

วัดทาพระ บางกอกใหญ กรุงเทพ
มหานคร

กาว 60 เมตริกตัน

บริษัท สยาม อีมัลช่ัน
จํ ากัด

34/6 ม.7 ไรขิง สามพราน นครปฐม ผลิตภัณฑกาว

บริษัท บางกอกรับ
เบอร จํ ากัด
(มหาชน)

90 ม.9 ถ.เสนา-
ปทุมธานี

บางนมโคม เสนา พระนครศรี
อยุธยา

ผลิตภัณฑสํ าหรับผนึก
หรือกาว
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APPENDIX D (รายชื่อบริษัทขนสง)
บริษัท ที่อยู ตํ าบล อํ าเภอ จังหวัด โทรศัพท ผลิตภัณฑ

บริษัท วังศาลาทราน
สปอรต จํ ากัด

88/6 ถ.แสงชูโต วังศาลา ทามวง กาญจนบุรี 034-661554 การขนสง

บริษัท พงษศักดิ์ชัย ทา
ลาน จํ ากัด

13 ถ.ทรงพล ปากแรด บานโปง ราชบุรี 032-212314 การขนสง
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APPENDIX E (รายชื่อบริษัทผูผลิตกระบะประเภทตางๆ)
บริษัท ที่อยู ตํ าบล อํ าเภอ จังหวัด โทรศัพท ผลิตภัณฑ

อันวารพาราวูด 101 ถ.ปาดัง
เบซาร ม.3

สํ านักขาม สะเดา สงขลา 01-2303153 ไมยางพาราอัดนํ้ ายา
อบแหง 872,000
ลบ.ฟ ไมพาเลทอัด
นํ้ ายา 20,000 ชิ้น
ชิ้นสวนเครื่องเรือน

หจก.วรทัยคาไม 43/1 ม.5 หันสัง บางปะหัน พระนคร
ศรีอยุธยา

พาเลท 10,000 ชุด
วงกบประตู 200 ชุด
วงกบหนาตาง 200
ชุด

บ.บางกอก คาบิ
เน็ต จก.

18/4 ซ.ทรัพย
มหาโชค
ถ.พระรามที่ 2
ม.4

นาดี เมือง
สมุทรสาคร

สมุทร
สาคร

034-834206 ชั้นวางของ 5,000
ชุด ชั้นวางพาเลท
2,000 ชุด โตะ
ทํ างาน 2,500 หนวย
โตะประชุม 100
หนวย พาตชั่น 1,200
ชุดเคาเตอร 100 ชุด
เกาอี้

บ.รอยัล มาสเตอร
(ประเทศไทย) จก.

13/5 ม.1 คลองใหญ  โปงนํ้ ารอน จันทบุรี 750336 เกาอี้ 50,000 ชิ้นโตะ
ผลไม 30,000 ชิ้น ลัง
ไม 5,000 ชิ้น พาเลท
5,000 ชิ้น

หางหุนสวนจํ ากัด
สุธีรพล

19/1 ถนน
สุวรรณศร

โคกเเย หนองแค สระบุรี 036-379226 ลังไม 240,000 ลัง
ไมพาเลท 36,000
ตัว/ป

พรรณรักษริลวูด
หจก.

9/1-2 ถนน
สุขุมวิท หมู 11

วังหวา แกลง ระยอง 671404 วงลอสายไฟ 3,600
ชุด พาเลท 6,000 ชุด
ไมยางแปรรูป 9,500
ลบ.ฟ.

บ.สหสินทรัพย
(1994) จก.

40/1 สุขุมวิท
ม. 6

ทุงควายกิน แกลง ระยอง 669372 วงลอสายไฟฟา พา
เลท ลังไม

มหาชัยทํ าลัง หจก. 30/8 หมูที่ 8 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ลังไม,ไมพาเลท
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บริษัท ที่อยู ตํ าบล อํ าเภอ จังหวัด โทรศัพท ผลิตภัณฑ
นายสนอง กองกุล ถ.สุราษฎรธานี-

ตะกั่วปา ม. 2
เขาวง บานตาขุน สุราษฎร

ธานี
ไมยางพาราแปรรูป
234,000 ลบ.ฟ. ไม
พาเลท 1,200 ชุด
แผงลอไฟฟา 12,000
ชุด

บ.ศรีชัย-พนมรุง
จก.

ถ.เหนือคลอง-
ชัยบุรี ม. 2

ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร
ธานี

01-2294470 ไมยางแปรรูป
70,000 ลบ.ฟ.ลอไฟ
ฟา 15,000 ชุด ไม
พาเลท 3,000 ชุด

หจก.นพรัตน
แพคกิ้ง

200 ม.4 บานแปน เมืองลํ าพูน ลํ าพูน 573272 ลังไมขนาดเล็ก
20,000 ใบ ลังไม
ขนาดใหญ 600 ใบ
พาเลท 3,000 เลทไม
แผน 33,600 แผน
ไมเสน 300,000 เสน

หจก.พรปยะพาเลส 134/2 ถ.หนอง
เสงประตูปา
ม. 4

ประตูปา เมืองลํ าพูน ลํ าพูน ลังไมและพาเลท

หจก.เอส.ที.รีลวูด ถ.สุขุมวิท วังหวา แกลง ระยอง ไมยางแปรรูป 9,500
ลบ.เมตร พาเลท
6,000 ชุด วงลอสาย
ไฟ 3,600 ชุด

วงครุงเรืองอุตสาห
กรรม

001 ซอยปกเปา
ถนนสุขุมวิท

เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 611456 ลังไมบรรจุของ
14,000 ลบ.ฟ พา
เลทวางสิ่งของ
33,500 ลบ.ฟ.

หจก.นารายณ
พาราวูด

984 ซ.นารายณ
2 ถ.เทพารักษ
ม. 4

เทพารักษ เมือง
สมุทรปราการ

สมุทร
ปราการ

3941860 1. ลังไม 3,000 ใบ
2.  พาเลทไม

1,000 อัน
3.  อัดนํ้ ายาไม

1,000 ลบ.ฟ.
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บริษัท ที่อยู ตํ าบล อํ าเภอ จังหวัด โทรศัพท ผลิตภัณฑ
สิงหพาราวูด 153 ม.4 สิงห บางระจัน สิงหบุรี 591439 พาเลท(ที่วางของ)

12,000 อัน ลังใส
ของ 12,000 อัน

หจก.นูโว เพคกิ้ง 85 ถนนสุวรรณ
ศร หมู 4

บานลํ า วิหารแดง สระบุรี 036-377500 ลังไมบรรจุภัณฑ
30,000 ชิ้น ไมพา
เลทรองสินคา 6,000
ชิ้น / ป

เพชรเจริญรุงเรือง 7 ถ.หนองหวา
ม.1

หนอง
ขนาน

เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี ลอไม 2,000 ชิ้น
พาเลท

พาพัฒนาพาราวูด 29 ถนนสุขุมวิท
หมูที่ 3

นายาย
อาม

นายายอาม จันทบุรี 371124 พาเลท 9,600 ตัว,ลัง
ไม 25,000 ใบ

บ.เบทเทอรแฮนด
ล้ิง จก.

252 ถ.สุวรรณ
ศร หมู 3

บานลํ า วิหารแดง สระบุรี ลังไมบรรจุภัณฑ
24,000 ลัง ไมพาเลท
รองสินคา 60,000
ตัว

อางทอง(ลูกปด
ไทย)

25 หมู 5 องครักษ โพธิ์ทอง อางทอง ลูกปดไมยางพารา
10,000ชิ้น,ไมลัง ไม
มะมง 1,000 ชิ้น ,ชิ้น
สวนประกอบ
เฟอรนิเจอร 10,000
ชิ้น,ไมพาเลทวางของ
10,000 ชิ้น

บ.เกียรติรวมทรัพย
จก.

23/2 ม.3 ลาดหลุม
แกว

ลาดหลุมแกว ปทุมธานี ลังไม 1,000 ใบ พา
เลทรองรับสินคา
6,000 ลัง

โฉนดที่ดินเลขที่
714 ถ.นายาย
อามหนองเจ็ก
สรอย ม. 1

เขาวงกต แกงหางแมว จันทบุรี 01-9405071 ลังไม,พาเลท 12,000
ลบ.ฟุต
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บริษัท ที่อยู ตํ าบล อํ าเภอ จังหวัด โทรศัพท ผลิตภัณฑ
ศรีราชาแพคกิ้งวูด 356/10 ม. 2 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 774470 พาเลทไมเกา

60,000 ชิ้น กลอง
กระดาษ 75,000
กลอง

บริษัทอยุธยาพารา
วูด จํ ากัด

14/2 หมู 4 ทับนํ้ า บางปะหัน พระนครศรี
อยุธยา

ลอสายไฟ 2,000 ชิ้น
ไมพาเลท 15,000
ชิ้น

เอส พี พาณิชย 21ถนนสาธารณ
ประโยชน หมู 5

หันสัง บางประหัน พระนครศรี
อยุธยา

ไมพาเลท 18,000
ชุด ลังไม 1,000 ใบ
เครื่องใชจากไม
2,000 ชุด

บ.บี.เค.แพคกิ้ง
แอนด  เซอรวิส จก.

ถ.ทางหลวงสาย
3143 ม.10

หนอง
ละลอก

บานคาย ระยอง ไมพาเลทรองสินคา
1,344 ลบ.เมตร

กิตติพาณิชย 41 ม.6 ถ.สาย
เอเซีย

หันสัง บางปะหัน พระนครศรี
อยุธยา

พาเลท ลังไม

บริษัท โพธิ์ศรี วูด
เดิ้ล ซัพพลายจํ ากัด

38/3 ม.1 บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรี
อยุธยา

ลังไม พาเลท

เอส ดี พานิชย 22 ม.5 หันสัง บางปะหัน พระนครศรี
อยุธยา

พาเลท  ลังไม

ตรีอรรถบูรณอุต
สาหกรรม,บจก.

69/4 พุทธ
มณฑล สาย 5
ม.2

ไรขิง สามพราน นครปฐม 420-0079 พาเลทพลาสติก
2,500 ตัน ลังตางๆ
1,000 ตัน

ตรีอรรถบูรณเพอร
สตอรป,บจก.

99/1 ซอยนิคม
10 ถนนสาย 36

หมู6

มะขามคู ก.นิคมพัฒนา ระยอง 893123-7 ภาชนะบรรจุและ
ลํ าเลียงสินคา,แผน
กระบะรองสินคา,ถัง
รองรับขยะ
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APPENDIX F(การวิจัยตลาด)

วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อทราบโครงสรางกลุมผูใชกระบะสํ าหรับการสงสินคาสงออกไปยังตางประเทศในปจจุบัน
2. เพื่อทราบปจจัยในการเลือกใช เลือกซื้อกระบะของผูใชกระบะสํ าหรับการสงสินคาสงออกไปยังตางประเทศใน

ปจจุบัน
3. เพื่อทราบระดับการใหความสนใจในคุณสมบัติของผลิตภัณฑกระบะกระดาษที่แตกตางจากกระบะประเภทอื่น
4. เพื่อประมาณขนาดตลาดของผลิตภัณฑกระบะกระดาษ

ของเขตการวิจัย

การทํ าวิจัยตลาดฉบับนี้ทํ าการศึกษากลุมผูประกอบการผลิตสินคาสงออกของไทยซึ่งทํ าการผลิตสินคาภายในประเทศไทยและ
มีการสงผลิตภัณฑของตนออกไปจํ าหนายนอกประเทศในชวงป2544 ทุกราย (จากขอมูลของกรมสงเสริมการสงออก)

วิธีการวิจัย

ใชการเก็บขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม กับกลุมผูประกอบการผลิตสินคาสงออกจํ านวน 1000 ราย โดยทํ าการสุมผูตอบแบบ
สอบถามจากรายนามผูผลิตสินคาสงออกในป 2544 ของไทยทุกราย จากขอมูลของกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย
ซึ่งไดรับแบบสอบถามกลับมาทั้งส้ิน 228 ราย พบวาสามารถแบงกลุมผูใชกระบะไดเปน 9 กลุม จากนั้นใชการสัมภาษณตัวแทน
ผูประกอบการผลิตสินคาสงออกในกลุมที่คาดวานาจะเปลี่ยนมาใชงานกระบะกระดาษได เพื่อทราบลักษณะเฉพาะของผู
ประกอบการกลุมนี้ ขณะเดียวกันใชการสัมภาษณผูขายผูใหบริการกระบะในตลาด เพื่อทราบขอมูลของสินคาที่เปนคูแขงขันใน
ตลาด
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ผลการวิจัย
1. ประเภทของผูผลิตสินคาสงออกแบงตามอุตสาหกรรม

ประเภท ความถี่ จัดหากระบะเอง
1. อุปกรณอิเล็ทรอนิคส 73 33
2.  ผลผลิตการเกษตร (ไมรวมอาหารทะเล) 50 13
3.  เคมีภัณฑ 29 8
4.   ผลผลิตการเกษตรแปรรูป 20 16
5.  อาหารทะเลแชแข็ง 18 5
6.  ส่ิงทอง 11 1
7.  อัญมณี 7 1
8.  เฟอรนิเจอรและของแตงบาน 6 2
9.  อื่นๆ 14 4
รวม 228 83

2.  ปริมาณการสงออกแบงตามตลาดปลายทาง
ตลาดสงออก อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
1. อเมริกาเหนือ 69 32 44
2. ยุโรป 79 26 31
3. เอเชีย 58 66 12
4. ออสเตรเลีย 12 10 2
5. อื่นๆ 9 5 1

227 139 90

3.  ปริมาณการสงออกแบงตามวิธีการขนสง
วิธีการขนสง อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
1. ทางทะเล 88 56 1
2. ทางบก 12 41 7
3. ทางอากาศ 114 77 3

214 174 11
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4.  จํ านวนผูใหความสํ าคัญตอปจจัยตางๆ ที่มีผลในการเลือกซื้อกระบะที่ใชงานอยูในปจจุบัน
ปจจัยในการเลือกซื้อกระบะที่ใชงานอยูในปจจุบัน ระดับความสํ าคัญ

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม
1. ราคา
2. ความสวยงาม
3. ความสามารถในการนํ ากลับมาใชใหม
4. คุณสมบัติในการปองกันความชื้นตัว Pallet
5. การเกิดรา , แมลงจาก Pallet
6. การรับนํ้ าหนัก
7. รูปแบบและขนาดความตองการ
8. ชื่อเสียงของบริษัทผูจํ าหนาย
9. การรับประกันคุณภาพของ Pallet
10. นํ้ าหนักของ Pallet
11. วัสดุที่ใชทํ า Pallet
12. พื้นที่ในการกองเก็บ Pallet
13. มูลคาของสินคาของทานที่วางบน Pallet
14. วิธีการขนสงขนยายสินคาของทาน
15. ระยะเวลาในการสงมอบ Pallet

0
67
22
4

24
16
3
7
7

15
10
11
3

14
11

2
108
52
114
23
8

21
35
26
9

16
11
6

56
12

5
43
118
77
42
54
66
154
166
13
149
67
161
36
16

167
10
9

28
87
137
112
23
6

153
38
83
29
74
112

54
0

27
5

52
13
26
5
6

38
15
56
27
48
77

228
228
228
228
228
228
228
224
211
228
228
228
226
228
228
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5.  จํ านวนผูสนใจตอคุณสมบัติที่แตกตางของกระบะกระดาษจากกระบะประเภทอื่น
คุณสมบัติของ Pallet กระดาษที่แตกตาง ระดับความเหมาะสม

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด รวม
1. ราคา Pallet ตํ่ ากวาวัสดุอื่น ๆ
2. ผิวดานบนเรียบไรรอยตอ
3. นํ ากลับมาใชซํ้ าไดนอยครั้ง
4. นํ้ าหนักของ Pallet เบา
5. ไมเกิดรา,แมลงจาก Pallet
6. ตองจัดเก็บ Pallet ในที่รม
7. มีความชื้นภายในตัว Pallet ตํ่ ามาก
8. รับนํ้ าหนักไดเทากันแตทนทานนอยกวา
9. สามารถกํ าจัดทํ าลายยอยสลายไดในธรรมชาติ
10. สามารถพิมพภาพ,ลาย,สัญลักษณบน Palletได

0
4

23
2
1

10
5

78
15
7

6
77
89
8
7

23
32
65
63
43

34
34
64
22
12
97
76
34
88
97

99
68
41
73
121
65
79
26
56
54

89
45
11
123
87
33
36
15
6

27

228
228
228
228
228
228
228
218
228
228

6.  จํ านวนผูสนใจที่คิดวาคุณสมบัติเดนของกระบะกระดาษ (ขอ 1,4,5) เหมาะสมกับสินคาของตนในระดับมากที่สุด
ทุกขอแยกตามอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม ความถี่ %
1. อุปกรณอิเล็กทรอนิค
2. ผลผลิตการเกษตร(ไมรวมอาหารทะเล)
3. เคมีภัณฑ
4. ผลผลิตการเกษตรแปรรูป
5.*   อาหารทะเลแชแข็ง
6.    ส่ิงทอ
7. อัญมณี
8. เฟอรนิเจอรและของแตงบาน
9. อื่นๆ
*1 รายในขอ 5เปนธุรกิจสงออกกุงแชแข็งคิดเปน 5%

11
1
1
1
3
1
0
0
1

15.07
2.00
3.45
5.00

16.67
9.09
0.00
0.00
7.14
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7.  จํ านวนผูตอบแบบสอบถามแยกตามมูลคากระบะที่ใช
อุตสาหกรรม ตนทุนกระบะเทียบกับมูลคาสินคา(%)

มากกวา
20

10-20 1-9.99 0.1-0.99 นอยกวา
0.1

รวม

1. อุปกรณอิเล็กทรอนิค
2. ผลผลิตการเกษตร (ไมรวมอาหารทะเล)
3. เคมีภัณฑ
4. ผลผลิตการเกษตรแปรรูป
5. อาหารทะเลแชแข็ง
6. ส่ิงทอ
7. อัญมณี
8. เฟอรนิเจอรและของแตงบาน
9. อื่นๆ

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
28
0
0
0
1
0
0
0

6
18
21
2

16
6
0
0

11

67
4
8

18
2
4
7
6
3

73
50
29
20
18
11
7
6

14

8. ภาระใชงานของกระบะในอุตสาหกรรมตางๆ
อุตสาหกรรม กก.
1. อุปกรณอิเล็กทรอนิค
2. ผลผลิตการเกษตร (ไมรวมอาหารทะเล)
3. เคมีภัณฑ
4. ผลผลิตการเกษตรแปรรูป
5. อาหารทะเลแชแข็ง
6. ส่ิงทอ
7. อัญมณี
8. เฟอรนิเจอรและของแตงบาน
9. อื่น ๆ

50-500
1000-3000
200-2000
100-1000
100-1000
100-1000
0-50
50-500
-
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APPENDIX G
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APPENDIX  G  (สทิธิบัตร)

คํ าจัดกัดความโดยทั่วไปของสิทธิบัตร
สิทธิบัตรพอใหความจํ ากัดความไดวาเปน  พระราชบัญญัติของทรัพยสินทางปญญาที่ออกใหโดยหนวยงานของรัฐ  (สํ านักงาน
สิทธิบัตร  หรือ  องคกรของทรัพยสินทางปญญา)  ซึ่งใหเจาของมีสิทธิผูกขาดแตเพียงผูเดียว  ในการหาประโยชนในชวงระยะ
เวลาจํ ากัดในอาณาเขตที่ใหไวสิทธิทรัพยสินทางปญญานี้ยังไดรวมถึงสิทธิในการผลิต  โอน  ขาย  หรือยินยอมใหบุคคลอื่นใช
สิทธิไดโดยการอนุญาตใหใชสิทธิ  (licensing)
สิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติ  พ.ศ.  2522  แกไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร
สิทธิบัตร  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2535  หมายความวา  หนังสือสํ าคัญที่ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐหรือการออกแบบผลิต
ภัณฑ

ประเภทของสิทธิบัตร
พ.ร.บ.  สิทธิบัตรไดแบงประเภทสิทธิบัตรออกเปน  2  ประเภท  คือ
1) สิทธิบัตรการประดิษฐ
สิทธิบัตรการประดิษฐ  หมายถึง  การใหความคุมครองการประดิษฐคิดคนที่เกี่ยวกับ
ก. ผลิตภัณฑ  องคประกอบ  สวนประกอบ  สารประกอบ  ระบบ  อุปกรณ  โครงสราง  เครื่องมือเครื่องใช  หรือกลไก
ของผลิตภัณฑ
ข. กรรมวิธีในการผลิต  หรือ  การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น  เชน  กรรมวิธีทํ าใหเครื่องสูบนํ้ าไดดีขึ้น เปนตน
ค. การใชผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีดังกลาวขางตน
2) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ  หมายถึง  การใหความคุมครองความคิดสรางสรรคที่เกี่ยวกับ
ก. รูปรางลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ  คือ  ลักษณะหรือรูปทรงของผลิตภัณฑซึ่งเปนลักษณะ  3  มิติ  คือความ
กวาง  ความยาวและความสูงของผลิตภัณฑที่มองเห็นไดจากภายนอก  ตัวอยางเชนรูปทรงของขวดนํ้ าหอมซึ่งตัวขวดมีลักษณะ
เปนรูปครึ่งวงกลม  นาฬิกาขอมือ  ซึ่งมีหนาปทมเปนรูปส่ีเหลี่ยม  หรือรูปรางภาชนะตางๆ  ที่บรรจุส่ิงตางๆ  ไวขางใน
ข. ลวดลายหรือสีของผลิตภัณฑ  คือ  ลวดลายหรือสีที่ทํ าใหเกิดขึ้นบนพื้นผิวภายนอกของผลิตภัณฑตัวอยางเชน
ลวดลายของพรมปูพื้น  ลวดลายของผามัดหมี่  ลวดลายของแกวนํ้ า  ลวดลายประตูโบสถ  โดยการลงรักปดทอง  เปนตน

ระยะเวลาในการใหความคุมครองสิทธิบัตร
ผูทรงสิทธิบัตรจะมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิต  โอน  ขาย  ผลิตภัณฑหรือใชกรรมวิธีของการประดิษฐ
ก. สํ าหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ  เปนระยะเวลา  20  ป  นับแตวันยื่นคํ าขอ
ข. สํ าหรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ  เปนระยะเวลา  10  ป  นับแตวันยื่นคํ าขอ
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การตออายุสิทธิบัตร
ผูทรงสิทธิตองเสียคาธรรมเนียมรายปเริ่มแตปที่หาของอายุสิทธิบัตร  และตองชํ าระภายในหกสิบวันนับแตวันส้ินปที่ส่ี  และ
ชํ าระคาธรรมเนียมรายปตอไปทุกป
ตัวอยางเชน
วันยื่นคํ าขอรับสิทธิบัตร  1  มี.ค.  2541
วันตออายุเริ่มปที่หา  1  มี.ค.  2544
วันชํ าระคาธรรมเนียมรายปไมเกิน  30  เม.ย.  2544
จํ านวนเงิน  2,000  บาท
ถาสิทธิบัตรออกภายหลังวันเริ่มตนระยะเวลาของปที่หาแหงอายุสิทธิบัตร  การชํ าระคาธรรมเนียมรายปสํ าหรับปที่หาถึงปที่ออก
สิทธิบัตรใหชํ าระภายในหกสิบวันนับแตวันออกสิทธิบัตร
ตัวอยางเชน
วันยื่นคํ าขอรับสิทธิบัตร  1  มี.ค. 2540
วันที่ออกสิทธิบัตร  5  ก.ค.  2545
ชํ าระคาธรรมเนียมรายปไมเกิน  3  ก.ย.  2545  (โดยคิดคาธรรมเนียมปที่  5  และปที่  6)
จํ านวนเงิน  2,000+2,400  =  4,400  บาท
ถาผูทรงสิทธิไมชํ าระคาธรรมเนียมรายปภายในระยะเวลากํ าหนด  ใหเสียคาปรับเปนรอยละสามสิบของเงินคาธรรมเนียมรายป
ตัวอยางเชน
วันยื่นคํ าขอรับสิทธิบัตร  1  มี.ค.  2540
วันที่ออกสิทธิบัตร  5  ก.ค.  2545
ชํ าระคาธรรมเนียมรายปไมเกิน  3  ก.ย.  2545
(โดยคิดคาธรรมเนียมปที่  5  และปที่  6)
มาชํ าระคาธรรมเนียม  3  ต.ค.  2545
จํ านวนเงินที่ตองชํ าระ  4,400 + (2,000 + 2,400) X 30, 100
=  4,400 + 1,330  = 5,730 บาท
ถาผูทรงสิทธิไมชํ าระคาธรรมเนียมรายป  และคาธรรมเนียมเพิ่มภายในหกเดือนนับแตวันส้ินกํ าหนดชํ าระคาธรรมเนียม  ใหสิทธิ
บัตรส้ินอายุ
ตัวอยางเชน
วันยื่นคํ าขอรับสิทธิบัตร  4  เม.ย.  2540
ออกสิทธิบัตร  3  ต.ค.  2541
ส้ินปที่  4  4  เม.ย.  2544
ชํ าระคาธรรมเนียมไมเกิน  3  มิ.ย.  2544
ไมมาชํ าระภายใน  4  ต.ค.  2544
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สิทธิบัตรส้ินอายุหลังวันที่  4  ต.ค.  2544  เปนตนไป

การประดิษฐที่มีคุณสมบัติขอรับสิทธิบัตรได  (PATENTABLE INVENTION)
การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรไดจะตองประกอบไปดวยลักษณะ  3  ประการ  คือ
เปนการประดิษฐขึ้นใหม
เปนการประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น  (Inventive Step)
เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม  (Industrial Applicability)

การประดิษฐขึ้นใหม  (Novelty)
การประดิษฐไมวาจะเปนผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีที่ขอรับสิทธิบัตรไดนั้นจะตองเปนการประดิษฐขึ้นใหม  พ.ร.บ.  สิทธิบัตรไดให
ความหมายเกี่ยวกับการประดิษฐขึ้นใหม  โดยบัญญัติวา  “การประดิษฐขึ้นใหมไดแกการประดิษฐที่ไมเปนงานปรากฏอยูแลว”
โดยคํ าวา  “งานที่ปรากฏอยูแลว  (Prior art)”  หมายถึงการประดิษฐที่มีลักษณะดังนี้
ก. การประดิษฐที่มีหรือใชแพรหลายอยูแลวในราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร
ข. การประดิษฐที่ไดมีการเปดเผยสาระสํ าคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือส่ิงพิมพที่ไดแพรหลายอยูแลวไมวาใน
เรื่องนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตรและไมวาการเปดเผยนั้นจะกระทํ าโดยเอกสารสิ่งพิมพ  การนํ าออกแสดง  หรือ
การเปดเผยตอสารธารณชนดวยประการใดๆ  ยกเวนแตวาการเปดเผยสาระสํ าคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นเปนผลมาจากการ
กระทํ าอันมิชอบดวยกฎหมาย  หรือ  การเปดเผยสาระสํ าคัญหรือรายละเอียดโดยผูประดิษฐ  รวมทั้งการการแสดงผลงานของผู
ประดิษฐในงานแสดงสินคาระหวางประเทศ  หรือในงานแสดงตอสาธารณชนตอทางราชการ  ใหถือวาการเปดเผยสาระสํ าคัญ
และรายละเอียดดังกลาวไดภายใน  สิบสองเดือนกอนยื่นการขอรับสิทธิบัตร
ค. การประดิษฐที่ไดรับสิทธิบัตรไวแลว  ไมวาในเรื่องนอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร
ง. การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรไวแลวนอกราชอาณาจักรเปนเวลาเกินกวาสิบสองเดือนกอนวันขอรับสิทธิบัตร  แต
ยังมิไดมีการออกสิทธิบัตรให
จ. การประดิษฐที่มีการขอรับสิทธิบัตรไวแลวในราชอาณาจักรและผูขอไดละทิ้งคํ าขอรับสิทธิบัตรแตทั้งนี้ไมกระทบ
กระเทือนถึงสิทธิของผูประดิษฐรวม  และบุคคลอื่นซึ่งมิใชผูยื่นคํ าขอรับสิทธิบัตร

ขั้นตอนการประดิษฐที่สูงขึ้น  (Inventive Step)
พ.ร.บ.  สิทธิบัตร  บัญญัติวา  “การประดิษฐที่มีขั้นการประดิษฐสูงขึ้น  ไดแกการประดิษฐที่ไมเปนที่ประจักษไดโดยงายแก
บุคคลที่มีความชํ านาญในระดับสามัญสํ าหรับงานประเภทนั้น”  จากคํ านิยามดังกลาวอาจกลาวอยางงายๆ  ไดวาการประดิษฐ
ที่กฎหมายคุมครองจะตองไมใชผลิตภัณฑ  หรือกรรมวิธีที่งายจนเกินไป  หรือเปนส่ิงที่สามารถคิด  หรือทํ าไดโดยงาย
(obvious)  ซึ่งอาจกลาวไดวาการประดิษฐดังกลาวตองมีการปรับปรุงใหดีขึ้นและไดผลที่ไมคาดคิด  (unexpect)  อีกทั้งยังเปน
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่ปรากฏอยูอีกดวย
การประยุกตใชในทางอุตสาหกรรม  (industrial Applicability)
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การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรไดตองเปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตใชไดในทางอุตสาหกรรมอาจสรุปไดวาการประดิษฐจะ
ตองเปนผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีที่สามารถทํ าใหเกิดขึ้นไดจริง  และเปนส่ิงที่สามารถใชประโยชนไดอยางเหมาะสม  ตัวอยางเชน
เครื่องจักรกลที่ผูประดิษฐระบุสามารถใชงานไดตลอดเวลาโดยไมมีกํ าหนดซึ่งเปนส่ิงที่ขัดกับหลักการทางวิทยาศาสตร
พ.ร.บ.  สิทธิบัตรระบุวา  “การประดิษฐสามารถประยุกตใชไดในทางอุตสาหกรรม  ไดแก  การประดิษฐที่สามารถนํ าไปใช
ประโยชนทางอุตสาหกรรม  รวมทั้งหัตถกรรม  เกษตรกรรม  และพาณิชยกรรม”  บทบัญญัติกลาวไดขยายคํ าวา  “อุตสาห
กรรม”  ใหรวมถึงการผลิตในลักษณะอื่นๆ  ดวย  กลาวคือ  ในดานหัตถกรรม  เชน  การผลิตหูกทอผาโดยใชหัตถกรรม  เครื่อง
มือทางการเกษตร  อาทิ  จอบ  เสียม  และเครื่องมือกรีดยาง  และส่ิงที่นํ าไปใชดานพาณิชยกรรม  อาทิ  อุปกรณส่ือสาร  เพื่อ
ติดตอซื้อขายสินคา  เปนตน

การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรไมได  (unpatentable invention)
พ.ร.บ.  สิทธิบัตรระบุวา  การประดิษฐดังตอไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไมได  คือ
ก. จุลชีพ  และสวนประกอบสวนใดสวนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยูตามธรรมชาติ  สัตว  พืชหรือสารสกัดจากสัตว  หรือ
พืช  แตในกรณีที่มีการสังเคราะหขึ้น  แลวไดจุลชีพชนิดใหมขึ้นมานั้น   กรณีนี้ถือวาไดรับความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตรนี้

ข. กฎเกณฑและทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  การคนพบกฎเกณฑหรือหลักการที่มีอยูตามธรรมชาติ
ไมใชการประดิษฐ  เชน  กฎเกี่ยวกับแรงโนมถวง  กฎเกี่ยวกับความฝดหลักเกี่ยวกับการบวก  ลบ  คูณ  หาร  เปนตน  กฎเกณฑ
และทฤษฎีดังกลาวเปนส่ิงที่บุคคลทุกคนมีสิทธิใชไดโดยเสรี  ไมควรใหผูใดผูหนึ่งมีสิทธิขาดแตเพียงผูเดียว

ค. ระบบขอมูลสํ าหรับการทํ างานของเครื่องคอมพิวเตอร  (Soft Ware)  พ.ร.บ.  สิทธิบัตรไมคุมครองระบบขอมูล
สํ าหรับการทํ างานของคอมพิวเตอร  หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร  (computer programs)  เพราะโปรแกรมคอมพิวเตอรไมใช
การประดิษฐ  เนื่องจากไมใชความคิด  เกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑโดยตรง  หากแตมีลักษณะเปนเพียงวิธีการใชผลิตภัณฑคือ
เครื่องคอมพิวเตอรใหทํ างานตามคํ าส่ังของผูใชเทานั้น  เทียบไดกับวิธีการใชเครื่องจักรกลหรือผลิตภัณฑอื่นๆ  เชน  วิธีการขับ
รถยนตเปนตน  วิธีการใชผลิตภัณฑดังกลาวไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายสิทธิบัตร

ง. วิธีวินิจฉัย  บํ าบัด  หรือรักษาโรคมนุษยหรือสัตว  วิธีการวินิจฉัยบํ าบัดหรือรักษาโรคมนุษย  สัตว  โดยแพทย
เชนการหาสมมุติฐานของโรคโดยแพทย  (มิใชเครื่องมือ)  การตัดสินใจวาจะใชยาอะไรในปริมาณเทาไรตอคนไขแตละคนจะไม
ไดรับความคุมครอง  ตามกฎหมายสิทธิบัตรนี้

จ. การประดิษฐที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศัลธรรมอันดี  อนามัยสวัสดิภาพของประชาชนการประดิษฐที่ขัด
ตอความสงบเรียบรอย  ไดแก  ซองจดหมายติดระเบิดเมื่อเปดออก  อุปกรณสํ าหรับขโมยรถยนต  วัตถุเคมีสงคราม  การ
ประดิษฐที่ขัดตอศีลธรรมอันดี  ได  ตุกตายาง  เครื่องมือสํ าเร็จความใคร  การประดิษฐที่ขัดตออนามัยสวัสดิภาพของประชาชน
ไดแก  ยาบา  ยามา  เฮโรอีน  หรือกรรมวิธีในการผลิตส่ิงเหลานี้
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การออกแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตรได
การออกแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตรไดตองประกอบดวยลักษณะ  2  ประการ  คือ
ตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม
ตองเปนการออกแบบผลิตภัณฑเพื่ออุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม
การออกแบบผลิตภัณฑที่ใหม
พ.ร.บ.  สิทธิบัตร  ไมไดใหคํ านิยามไวโดยตรงวาการออกแบบผลิตภัณฑใหมคืออะไรหรือมีลักษณะอยางไร  เพียงแตระบุถึงการ
ออกแบบผลิตภัณฑที่ไมถือวาเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหมไว  4  ประเภทดังนี้
แบบผลิตภัณฑที่มีหรือใชแพรหลายอยูแลว
คือการออกแบบผลิตภัณฑที่ไดมีการผลิตผลิตภัณฑ  หรือ  มีการใชในการผลิตผลิตภัณฑอยางแพรหลายอยูแลวในประเทศ
กอนวันขอรับสิทธิบัตร  ตัวอยางเชน  ผูออกแบบไดนํ าผลิตภัณฑนั้นไปผลิตผลิตภัณฑและวางขายจํ าหนายกอนที่จะยื่นขอรับ
สิทธิบัตร  ก็ถือวาไมใชการออกแบบผลิตภัณฑใหมที่จะขอรับสิทธิบัตรได
แบบผลิตภัณฑที่ไดมีการเปดเผยภาพ  สาระสํ าคัญ  หรือรายละเอียดในเอกสาร  หรือ  ส่ิงพิมพที่ไดเผยแพรอยูแลวไมวาในหรือ
นอกราชอาณาจักรกอนวันขอรับสิทธิบัตร  ถือวาไมเปนการออกแบบผลิตภัณฑใหม  ทั้งนี้ไมรวมถึงการเปดเผยตอสาธารณชน
โดยวิธีในลักษณะอื่น  เชน  การนํ าแบบผลิตภัณฑออกแสดงในนิทรรศการหรือการประชุมการวิชาการ  เปนตน
แบบผลิตภัณฑที่ไดมีการประกาศโฆษณามากอนวันขอรับสิทธิบัตร
คือการออกแบบผลิตภัณฑที่ไดมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรในประเทศไทย  และไดมีการพิมพประกาศโฆษณาแลวกฎหมายถือวาไม
ใชการออกแบบผลิตภัณฑใหม
แบบผลิตภัณฑที่คลายกับแบบผลิตภัณฑประเภทที่  (1) – (3)  มากจนเห็นไดวาเปนการเลียนแบบ  คือ  แบบผลิตภัณฑที่แมจะ
ไมเหมือนกับแบบผลิตภัณฑที่มีอยูแลวทุกประการ  แตมีสาระสํ าคัญเหมือนหรือคลายกันมากใหถือวาไมใชการออกแบบผลิต
ภัณฑใหมหลักเกณฑนี้คลายกับหลักเกณฑในเรื่องขั้นการประดิษฐสูงขึ้นซึ่งเปนลักษณะหนึ่งของการประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตร
ได

การออกแบบผลิตภัณฑที่ขอรับสิทธิบัตรไมได
พ.ร.บ.สิทธิบัตร  บัญญัติวาการออกแบบผลิตภัณฑดังตอไปนี้ขอรับสิทธิบัตรไมได
แบบผลิตภัณฑที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ตัวอยางเชนแบบผลิตภัณฑที่มีรูปรางลักษณะ
ลามกอนาจาร  หรือเปนการแสดงความไมเคารพ  หรือลอเลียนวัตถุที่ประชาชนทั่วไปนับถือ  เชน  ใชพระพุทธเปนฐานของที่เขี่ย
บุหรี่  เปนตน
แบบผลิตภัณฑที่กํ าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  พ.ร.บ.สิทธิบัตร  บัญญัติใหอํ านาจแกรัฐที่จะกํ าหนดไดตามความเห็นสมควร
และเหมาะสม  ยังไมเคยมีการออกพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเรื่องนี้แตประการใด

บุคคลที่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร
บุคคลที่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตร  ไดแกบุคคลที่อยูในประเภทใดประเภทหนึ่งดังตอไปนี้
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ผูประดิษฐหรือผูออกแบบหรือทายาทของบุคคลดังกลาว  ผูประดิษฐหรือผูออกแบบไดแกผูที่เปนเจาของความคิด  และได
ดํ าเนินการทํ าใหเกิดการประดิษฐหรือการผลิตภัณฑขึ้น  จึงเปนผูมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร  อยางไรก็ตาม  ผูประดิษฐหรือออกแบบ
ที่จะมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรจะตองมิใชลูกจางหรือผูรับจางตามสัญญาจางที่มีวัตถุประสงคใหทํ าการประดิษฐหรือออกแบบ  ซึ่ง
สัญญาจางมิไดระบุใหลูกจาง  หรือผูรับจางตามสัญญาจางที่มีวัตถุประสงคใหทํ าการประดิษฐหรืออกแบบ  ซึ่งสัญญาจางมิได
ระบุใหลูกจางหรือผูรับจางเปนผูมีสิทธิของรับสิทธิบัตร  และจะตองมิใชขาราชการหรือพนักงานองคการของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่มีหนาที่ทํ าการประดิษฐหรืออกแบบเพราะในกรณีดังกลาว  นายจางหรือผูวาจาง  หนวยราชการ  องคการของรัฐ  หรือรัฐ
วิสาหกิจเปนผูมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร
ในกรณีที่บุคคลหลายคนทํ าการประดิษฐหรือออกแบบรวมกัน  (joint inventors or joint creators)  บุคคลเหลานั้นมีสิทธิขอรับ
สิทธิบัตรรวมกัน  ดังนี้จึงตองยื่นขอรับสิทธิบัตรรวมกันทุกคน  เวนแตผูประดิษฐรวมหรือผูออกแบบรวมบางคนจะไมยอมรวมขอ
รับสิทธิบัตร  หรือติดตอไมได  หรือไมมีสิทธิขอรับสิทธิบัตร  เนื่องจากสิทธิขอรับสิทธิบัตรเปนทรัพยสินอยางหนึ่งถาผูประดิษฐ
หรือผูออกแบบตาย  สิทธิดังกลาวยอมเปนมรดกตกทอดไปสูทายาทของบุคคลดังกลาว
นายจางหรือผูวาจาง  หนวยราชการ  องคการของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ
สิทธิขอรับสิทธิบัตรสํ าหรับการประดิษฐเพื่อการออกแบบ  ซึ่งลูกจางไดประดิษฐหรือออกแบบขึ้น  โดยการทํ างานตามสัญญา
จางหรือโดยสัญญาจางที่มีวัตถุประสงคใหทํ าการประดิษฐหรือออกแบบยอมตกใหแกนายจาง  เวนแตสัญญาจางจะระบุไวเปน
อยางอื่นและในกรณีที่แมสัญญาจางจะไมเกี่ยวของกับการประดิษฐแตลูกจางไดทํ าการประดิษฐส่ิงหนึ่งส่ิงใดดวยการใชวิธีการ
สถิติ  หรือรายงาน  ซึ่งลูกจางสามารถใชหรือลวงรูไดเพราะการเปนลูกจางตามสัญญาจางนั้น  สิทธิขอรับสิทธิบัตรก็ยอมตกเปน
ของนายจางดวยเชนกัน  อยางไรก็ตามในกรณีตางๆ  ดังกลาวขางตน  ลูกจางมีสิทธิไดรับบํ าเหน็จพิเศษจากนายจาง  สิทธิที่จะ
ไดรับบํ าเหน็จพิเศษนี้เปนสิทธิเด็ดขาด  นายจางจะเขียนสัญญาตัดสิทธิดังกลาวของลูกจางไมได  อธิบดีกรมทรัพยสินทาง
ปญญามีสิทธิกํ าหนดจํ านวนบํ าเหน็จพิเศษ  ในกรณีที่ผูประดิษฐหรือผูออกแบบเปนขาราชการ  พนักงานขององคการของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ  และขาราชการหรือพนักงานดังกลาวมีหนาที่ที่จะตองทํ าการประดิษฐหรือออกแบบสิทธิขอรับสิทธิบัตรยอมตก
ไดแกหนวยราชการองคการของรัฐ  หรือ  รัฐวิสาหกิจนั้น  โดยขาราชการหรือพนักงานซึ่งเปนผูประดิษฐ  หรือผูออกแบบนั้นมี
สิทธิไดรับบํ าเหน็จพิเศษ  เวนแตจะมีระเบียบกํ าหนดไวเปนอยางอื่น

ผูรับโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตรจากบุคคลอื่น
สิทธิขอรับสิทธิบัตรเปนทรัพยสินซึ่งอาจโอนใหแกกันได  ดังนั้น  ผูที่มีสิทธิขอรับสิทธิบัตรเชนผูประดิษฐ  หรือผูออกแบบ  หรือ
ทายาทของผูประดิษฐหรือผูออกแบบหรือนายจาง  หรือผูวาจาง  จึงอาจโอนสิทธิดังกลาวใหแกบุคคลอื่นได  การโอนสิทธิขอรับ
สิทธิบัตรตองทํ าเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน  ในกรณีที่ผูประดิษฐรวมหลายคนเปนผูโอน  ผูประดิษฐรวมทุกคน
ตองลงลายมือชื่อรวมกัน  หากไมทํ าตามแบบที่กฎหมายกํ าหนดไวดังกลาว  การโอนยอมตกเปนโมฆะบุคคลที่มีสิทธิขอรับสิทธิ
บัตรทั้ง  3  ประเภทดังกลาวขางตน  จะตองเปนบุคคลสัญชาติไทย  หรือมีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมใหบุคคลสัญชาติไทย
ขอรับสิทธิบัตรในประเทศนั้นได
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การจดสิทธิบัตรของ  WISE PACK
ผลิตภัณฑ WISE PACK  เปนผลิตภัณฑที่พัฒนามาจากปญหาของกระบะในปจจุบันที่ผูบริโภคไดประสบอยู  ซึ่งผลิตภัณฑจะ
เกิดจากการพัฒนาจากผลิตภัณฑปจจุบันในตลาดใหมีสภาพที่เหมาะสมตอการใชงาน  และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยาง
เหมาะสม
ดังนั้น  การจดสิทธิบัตรของกระบะกระดาษ WISE PACK  จึงไมเขาขายของการประดิษฐใหม หากแตเปนเพียงการออกแบบ
ผลิตภัณฑใหม  จึงสามารถจดสิทธิบัตรในประเภทที่มีอายุ  10  ป
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