
 

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เพ็ท ฟูด จำกัด 

 บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เพ็ท ฟูด จำกัด (International Pet Food Company Limited – IPF) กอตั้งเมื่อ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2546 

เปน 1 ใน 98 บริษัทภายใตบริษัท CPF ของเครือเจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) ตั้งอยูในเขตพื้นที่ อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

ผลิตอาหารเสริม (Protein Supplement) สำหรับสุนัขและแมว เพือ่ตอบสนองตอความตองการของผูรักสัตวเลี้ยง โดย IPF มีการผลิต 

และจำหนายผลิตภัณฑอาหารเสริมสำหรับสัตวเลี้ยงประเภทสุนัข (95%) และแมว (5%) ที่หลากหลาย โดยผลิตภัณฑแบงเปน 2 กลุมใหญ 

คือ Sterilize Meal 20% และ Snack 80% ซึ่งในกลุมที่เปน Snack นั้นสินคาประเภท Soft Snack คิดเปนสัดสวน 77% สวนที่เหลือเปน 

Hard Snack 3% โดยจัดจำหนายสินคาภายใตแบรนด              ซึ่งเปนแบรนดดาน Snack ที่เปนอันดับ 2 ในประเทศไทย และอันดับ 35 

ของโลก จากการสำรวจของ EURO Monitor PET Food Industry ป 2010 หนึ่งในพันธกิจของบริษัท คือ สามารถจำหนายไดทั้งภายใน

ประเทศและตางประเทศ โดยมีสัดสวนภายในประเทศ 52% สวนที่เหลือ 48% มีการจำหนายไปยัง 12 ประเทศทั่วโลก 

การวางแผนเชิงกลยุทธ�    

 เพื ่อใหสามารถบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย และ

สอดคลองกับทิศทางของ CPF IPF จึงไดวางกรอบเวลาสำหรับการ

วางแผนกลยุทธทั ้งระยะสั ้นและระยะยาว โดยกรอบเวลาระยะสั ้น

กำหนดไวที่ 1 ป เพื่อใชในการวัดและประเมินผลการดำเนินงานใน 

รูปแบบ Target Setting ประจำป สำหรับพนักงานทุกระดับ พรอมทั้ง

นำโปรแกรม MYPIs มาใชในการบริหารผลการปฏิบัติงานดวย  

สวนกรอบเวลาระยะยาวกำหนดไวที ่  5 ป พิจารณาจากรอบ 

การเปลี ่ยนแปลงดานการตลาดของธุรกิจอาหารสัตวเลี ้ยง กระบวนการจัด 

ทำแผนกลยุทธ หรือ Strategic Planning Process (SPP) ของ IPF ดำเนินการโดยใช PVMV ของ CPF เปน 

Driver และเปาหมายที่สำคัญโดย IPF Board รับนโยบายและทิศทางกลยุทธจากองคกรแม CPF–CEO จากนั้น 

SLT/LT ทบทวน PVMV ของ IPF โดยใชขอมูลในอดีต 5 ปจนถึงปจจุบัน พรอมทั้งพิจารณาขอมูลและ

ปจจัยสำคัญจากแหลงสารสนเทศตางๆ พรอมทั ้งกำหนด Strategic Challenges & Strategic 

Advantages และนำขอมูลในอดีตมาวิเคราะหหาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อกำหนดจุดบอด 

สำหรับขั้นตอนการกำหนด Strategic Objective จะพิจารณา Challenge ที่ได ประกอบกับพิจารณา

การใชประโยชนจาก Advantage รวมกับความสามารถพิเศษพรอมทั้งคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่

อาจจะเกิดขึ้นและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อกำหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธใหสมดุล

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตาม BSC 5 ดาน คือ การเงิน, ลูกคา, ประสิทธิภาพ, บุคลากร, และความยั่ง

ยืน เชน ดานลูกคามีการเปลี่ยนแปลงดานความตองการตลอดเวลา ซึ่งคำนึงถึงสุขภาพของนองสุนัขมากขึ้น 

IPF จึงนำ Challenges ในเรื่องการสราง Brand ในตลาดโลกใหเปนที่รูจักและขยายตลาด Blue Ocean เปนตัว

ตั้งตน และนำความไดเปรียบเชิงกลยุทธ คือ สินคามีระดับคุณภาพเทียบเทาอาหารมนุษย มาใชใหเกิดประโยชน 

พรอมทั้งนำเสียงของลูกคา (VOC) มาพิจารณาเชื่อมโยง เพื่อกำหนด Strategic Objective ในดานการพัฒนา

ผลิตภัณฑ ตัวอยางผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการดังกลาว คือ Flexi-Fix ซึ่งเปนอาหารเสริมสำหรับนองสุนัข 

สามารถปองกันและรักษาโรคขอเสื่อม เสริมสรางน้ำในขอตอใหกับนองสุนัขได ซึ่งไดรับการตอบรับจากตลาด

เปนอยางดี นอกจาก Flexi-Fix แลวยังมีผลิตภัณฑ ทั้งที่เปนสินคา และกิจกรรม ในเชิงนวัตกรรมที่ IPF คิดคน 

ไดอีกมากมาย 

SLT/LT ทบทวน PVMV ของ IPF โดยใชขอมูลในอดีต 5 ปจนถึงปจจุบัน พรอมทั้งพิจารณาขอมูลและ

ปจจัยสำคัญจากแหลงสารสนเทศตางๆ พรอมทั ้งกำหนด Strategic Challenges & Strategic 

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตาม BSC 5 ดาน คือ การเงิน, ลูกคา, ประสิทธิภาพ, บุคลากร, และความยั่ง

ยืน เชน ดานลูกคามีการเปลี่ยนแปลงดานความตองการตลอดเวลา ซึ่งคำนึงถึงสุขภาพของนองสุนัขมากขึ้น 

 เพื่อใหสามารถบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย และ

สอดคลองกับทิศทางของ CPF IPF จึงไดวางกรอบเวลาสำหรับการ

วางแผนกลยุทธทั ้งระยะสั ้นและระยะยาว โดยกรอบเวลาระยะสั ้น

กำหนดไวที่ 1 ป เพื่อใชในการวัดและประเมินผลการดำเนินงานใน 

รูปแบบ Target Setting ประจำป สำหรับพนักงานทุกระดับ พรอมทั้ง

นำโปรแกรม MYPIs มาใชในการบริหารผลการปฏิบัติงานดวย  

สวนกรอบเวลาระยะยาวกำหนดไวที ่  5 ป พิจารณาจากรอบ 

การเปลี ่ยนแปลงดานการตลาดของธุรกิจอาหารสัตวเลี ้ยง กระบวนการจัด 

Hard Snack 3% โดยจัดจำหนายสินคาภายใตแบรนด              ซึ่งเปนแบรนดดาน Snack ที่เปนอันดับ 2 ในประเทศไทย และอันดับ 35 
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 หลังจากกำหนด Strategic Objective จะทำการกำหนด Key Goal และ Action Plan 

ซึ ่งในขั ้นตอนนี้จะมีการระบุรายละเอียดของกิจกรรม ตลอดจนระบุความตองการดานทรัพยากร 

งบประมาณที ่เปนตัวเงิน และงบประมาณกำลังคน โดยแตละ FIT จะจัดทำแผนงบประมาณ 

การเงิน และแผนความตองการดานทรัพยากรบุคคล สงใหหนวยงานบัญชีและการเงิน รวบรวมและ

สรุปในภาพรวม ตลอดจนจัดทำ Cash Flow ประเมินความคุมคา (Feasibility Study) และความเสี่ยง

ดานการเงินที่อาจมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ หากโครงการใดไมผานการประเมิน ใหดำเนินการ

ทบทวนปรับใหเหมาะสม สวนโครงการที่ใชงบลงทุนสูงเกิดอำนาจของ IPF Board จะดำเนินการ 

ขออนุมัติในระดับ Executive Committee ของ CPF สำหรับโครงการที่ไดรับการอนุมัติ ผูบริหาร

โครงการตองดำเนินการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุก โดยการจำลองสถานการณ (Scenario Planning) 

อันมีผลจากปจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสรางแผนสำรองไวรองรับใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ที่จะเกิดขึ้น  

จากนั้นจะทำการถายทอดแผนปฏิบัติการ และเปาหมาย ไปยัง

พนักงานทุกระดับ ทั ้ง 15 FIT โดยทุกแผนงานจะมีตัวชี ้วัด 

Leading และ Lagging KPIs ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้ง

กำหนดระยะเวลาในการติดตามผล ตลอดจนติดตามแผน 

การดำเนินงานทุกเดือนผานที ่ประชุม PMR และการ 

Monitor ผานระบบ MYPIs ดวยตัวของพนักงานเอง ในกรณี

ผลลัพธไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด จะรวมกันพิจารณา

หาแนวทางแกไข และรวบรวมแนวทางเก็บบันทึกใน KM  

เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทุกหนวยงานเรียนรู และรวมกันปรับเปน 

OL เพื่อการเรียนรูระดับองคกร  

จากการติดตามอยางเปนทางการเดือนละ 1 ครั้งในที่ประชุม 

IPF-PMR หากเกิดสถานการณเรงดวน จะเชิญประชุม 15 FIT 

ที่เกี่ยวของ และผูมีอำนาจตัดสินใจทันที เพื่อหาทางปองกันและ

แกไขปญหารวมกัน ตลอดจนการเปลี ่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ  

P/WI ที่เกี่ยวของ 
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การมุ่งเน�นลูกค�า 

 IPF ยึดแนวทางตาม Mission 2H2C (Humanization, Healthy, Convenience, Creation) 

เปนแนวทางหลัก ในการกำหนดและสรางนวัตกรรมใหผลิตภัณฑ โดยแบงผลิตภัณฑออกเปน  

2 กลุม ไดแก ผลิตภัณฑที่เปนสินคา และการบริการ  

 ผลิตภัณฑที่เปนสินคา มีแนวทางในการกำหนดและสรางนวัตกรรม โดยแบงเปน 2 กลุม        

• การกำหนดฯ อยางเปนทางการ โดยนำขอเสนอแนะของ SLT และผูนำองคกร EVP ที่ 

มักเสนอสิ ่งแปลกใหมที ่คู แขงไมมีความตองการและความคาดหวังของผู มีสวนไดสวนเสีย 

ตามเสียงของลูกคา ที่มาจากชองทางตางๆ ขอมูลจากผลิตภัณฑเดิมเทียบกับคูแขงขัน โดยใช 

หลักการ Strategy Canvas สำรวจตลาดเดือนละ 1 ครั้ง การศึกษาสินคาในตลาดโลก, เทคโนโลยี

การผลิต, เทคโนโลยีดานบรรจุภัณฑ, ทิศทางและความตองการของธุรกิจ มารวมกันวิเคราะห เพื่อ

สรุปรายละเอียดของสินคาใหม (New Product) และจำนวนผลิตภัณฑ SKU แตละป ตัวอยาง

ผลิตภัณฑนวัตกรรมของ IPF ไดแก Soft Snack ในรูปแบบ Stick ซึ่ง IPF ผลิตและจำหนาย 

เปนรายแรกของประเทศไทย, การใช Zip Lock กับบรรจุภัณฑ เพื่อใหเกิดความสะดวกแกลูกคา 

ในการเก็บสินคาที่เหลือในบรรจุภัณฑไดนานถึง 7 วัน หลังจากเปดซองบรรจุภัณฑ 

• การกำหนดฯ อยางไมเปนทางการ เกิดขึ้นเมื่อไดรับขอมูลจาก Bog Bog VOC ซึ่ง FIT ที่

เกี่ยวของจะรวมกันสรุปตามกระบวนการดังกลาวขางตนในที่ประชุม IPFPMR ในเดือนที่ไดรับ

ขอมูลทันที เพื่อใหตอบสนองตอทิศทางและความตองการของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงในขณะนั้นๆ  

 ผลิตภัณฑที่เปนการบริการ จะนำขอมูลที่ไดจากการสำรวจ VOC รวมกับ Humanization 

และ Differentiate รวมทั้งนำขอมูลการประเมินความพึงพอใจ มาวิเคราะหและออกแบบดาน 

การใหบริการใหมเพื่อดึงดูดลูกคาใหมและสรางโอกาสขยายความสัมพันธกับลูกคา 

 ตัวอยางของกิจกรรมและการใหบริการ เชน รายการ Pet Lover by JerHigh ในชอง 

True Vision 07 ตั ้งแตป 2548, โครงการพานองหมามาหาหมอ ในป 2553, พานองหมา 

มาแตงงาน (Pet Wedding), Dog in Train, Unseen Halloween by JerHigh, สุขสันตหรรษา 

พานองหมามาลอยกระทง เปนตน 

 และจากแนวทางในการกำหนดและสรางนวัตกรรมใหกับผลิตภัณฑในดานสินคา ทำให 

ยอดขาย Snack มียอดขายเปนอันดับหนึ่งในประเทศไทย  
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 IPF กำหนดแนวทางในการสรางวัฒนธรรมที่มุ งเนนลูกคา โดยอาศัยพฤติกรรมการเลี ้ยง 

สุนัขและแมว (Feeding Behavior) ของลูกคาในประเทศ และตางประเทศ, ความตองการและ

ความคาดหวังของตลาด, เสียงของลูกคา VOC จนกระทั่งกำหนดให Service mind เปนปจจัย

สำคัญในการสรางวัฒนธรรมการมุงเนนลูกคา และนำ Service mind มาปรับใชในกระบวนการ

ตางๆ เชน การสรรหาและคัดเลือก การปฐมนิเทศ การพัฒนาบุคลากร และกำหนดให % ความ 

พึงพอใจของลูกคา เปน KPI หลักในการวัดผลดานลูกคา 

 เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจและความผูกพันกับองคกร IPF สรางและจัดการความสัมพันธ

กับลูกคา ดวยการออกแบบกิจกรรม ความถี่ และผูรับผิดชอบที่ชัดเจน ใหสอดคลองกับวงจรชีวิต

ของการเปนลูกคา ไดแก กอนเปนลูกคา เปนลูกคารายใหม ลูกคาปจจุบัน และสิ้นสุดการเปนลูกคา 

ไดแก กอนเปนลูกคา เพื่อใหลูกคาในสวนตลาดตางๆ ไดมีโอกาสที่จะรูจัก IPF รวมถึงผลิตภัณฑ 

IPF จะทำการออกกิจกรรมครั้งสำคัญๆ ในแตละป ทั้งในและตางประเทศ, ขณะเปนลูกคาใหม จะ

สนับสนุนลูกคาดวยสื่อการขาย (POP) การลงโฆษณาในสื่อที ่เปน Magazine, Newsletter, 

รายการ Pet Lover by JerHigh, ลูกคาปจจุบัน มีการสื ่อสารผลประโยชน ตกแตงหนาราน 

สนับสนุนกรณีตองการทำการตลาดในพื้นที่การขาย, สิ้นสุดการเปนลูกคา จะมีกลยุทธการติดตาม

ลูกคา เพื่อดึงลูกคากลับมาทำธุรกรรมกันอีกครั้ง  

 เสียงของลูกคา เปนสิ่งที่ IPF ใหความสำคัญเปนอยางมาก โดย IPF กำหนดแนวทางการ 

ฟงเสียงลูกคา เริ่มจากในการประชุม SPP ทุกป EVP สั่งใหจัดทำ Action Plan สำหรับปตอไป  

และกำหนด KPI ที่ตองเพิ่มชองทางรับฟงเสียงใหมทุกป เพื่อใหไดสารสนเทศและขอมูลปอนกลับ

ในดานผลิตภัณฑ ดานการสนับสนุนลูกคา และดานการทำธุรกรรม ตัวอยางชองทางในการ 

รับฟงเสียงของลูกคา ไดแก  www.jerhigh.com, Call Center (02-673-2277) และชองทางลาสุด 

Pet Lover by JerHigh ใน Facebook เปนตน 
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