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อ านาจหน้าที่ ฝ่ายการตลาดและการขาย 

ฝ่ายการตลาดและการขาย 

 มีหัวหน้าฝ่าย (นักบริหาร 8) เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา งานบริหารการตลาด 
วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด และจัดท าแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ทุกชนิด งานส่ือสารการตลาด การประสานงานกับ
หน่วยผลิต ในการวางแผนการผลิต การประสานงานกับแผนกการตลาดและการขาย ส านักงานภาค การก าหนดราคา
ผลิตภัณฑ์ งานส่งเสริมการขาย งานขายผลิตภัณฑ์นมภายในประเทศ ตามช่องทางการตลาดด้ังเดิมในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล งานขายผลิตภัณฑ์นมตามช่องทางการตลาดใหม่ งานการค้าระหว่างประเทศ งานติดตามทวงถามหนี้การค้า งาน
บริหารจัดระบบรับข้อร้องเรียนคู่ค้าและผู้บริโภค (Consumer Service) งานบริหารระบบการให้บริการและสร้าง
ความสัมพันธ์ลูกค้า และปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและหรือผู้อ านวยการ โดยแบ่งส่วนงานใน
ระดับกอง ดังนี้ 

1. กองการตลาด 

 มีหัวหน้ากอง (นักบริหาร 7) เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการตลาด วิเคราะห์
สถานการณ์ทางการตลาด และจัดท าแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ทุกชนิด งานส่ือสารการตลาด การประสานงานกับหน่วยผลิต
ในการวางแผนการผลิต งานบริหารจัดระบบรับข้อร้องเรียนคู่ค้า และผู้บริโภค (Consumer Service) งานบริหารระบบการ
ให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า โดยแบ่งส่วนงานในระดับแผนก ดังนี้ 

1.1 แผนกบริหารการตลาด 
มีหัวหน้าแผนก (นักบริหาร 6) เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับ 

- งานก าหนดกลยุทธ์และวางแผนการตลาด 
- งานข้อมูลและสารสนเทศด้านข้อมูลการตลาด 
- งานประเมินและวิเคราะห์การด าเนินงานด้านการตลาด 
- งานการประสานงานกับแผนกประชาสัมพันธ์ในการวางแผนส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ( Integrated 

Marketing Communication) 
- งานวิจัยและศึกษาแนวโน้มการพัฒนาการตลาด 
- งานอื่นๆ ตามท่ีได้มอบหมาย 

 1.2 แผนกส่ือสารการตลาด 

  มีหัวหน้าแผนก (นักบริหาร 6) เป็นผู้รับผิดชอบมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับ 
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- งานก าหนดกลยุทธ์ วางแผนตราสินค้า และต าแหน่งของสินค้า 
- งานออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 
- งานพัฒนาผลิตภัณฑ์           
- งานรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคนม ท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
- งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการขายท้ังในส่วนกลางและส านักงาน อ.ส.ค.ภาค 
- งานรวบรวมข้อมูลความเคล่ือนไหวของธุรกิจคู่แข่ง 
- งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 1.3 แผนกลูกค้าสัมพันธ์   

  มีหัวหน้าแผนก (นักบริหาร 6 ) เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าท่ี ด าเนินการเกี่ยวกับ 
- งานบริหารจัดระบบรับข้อร้องเรียนลูกค้า และผู้บริโภค (Consumer Service) 
- งานบริหารระบบการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า 
- งานสารบรรณเลขานุการ 
- งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. กองการขาย 
  กองการขาย มีหัวหน้ากอง (นักบริหาร 7)  เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริหารการขาย 
งานขายผลิตภัณฑ์นมตามช่องทางตลาดด้ังเดิมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล งานขายผลิตภัณฑ์ตามช่องทางการตลาดใหม่ 
และงานการค้าต่างประเทศ โดยแบ่งส่วนงานระดับแผนก ดังนี้ 

2.1 แผนกบริหารการขาย  
มีหัวหน้าแผนก (นักบริหาร 6) เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินเกี่ยวกับ 
- งานก าหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย 
- งานข้อมูลสารสนเทศด้านข้อมูลการขาย 
- งานประเมินและวิเคราะห์การด าเนินงานด้านการขาย 
- งานแต่งต้ังตัวแทนจ าหน่ายและพื้นท่ีเขตการขายผลิตภัณฑ์นมภายในประเทศ 
- งานแผนพัฒนายอดการขายผลิตภัณฑ์นมตามช่องทางพิเศษและส่วนราชการ 
- งานประสานและแจ้งกิจกรรมออกร้านแสดงสินค้าภายในประเทศ 
- งานจัดแสดงสินค้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
- งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

2.2 แผนกการค้าภายในประเทศ 
 มีหัวหน้าแผนก (นักบริหาร6) เป็นผู้รับผิดชอบมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินเกี่ยวกับ 
  - งานขายผลิตภัณฑ์นมตามช่องทางด้ังเดิมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
  - งานขายผลิตภัณฑ์นมตามช่องทางใหม่ 
  - งานติดตามทวงถามหนี้การค้า 
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  - งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
2.3 แผนกการค้าต่างประเทศ  
 มีหัวหน้าแผนก (นักบริหาร6) เป็นผู้รับผิดชอบมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินเกี่ยวกับ      
  - งานวางกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายต่างประเทศ 
  - งานแต่งต้ังตัวแทนและพื้นท่ีเขตจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมของตัวแทนจ าหน่ายต่างประเทศ 
  - งานวิจัยและพัฒนาการตลาดและการขายต่างประเทศ 
  - งานวางแผนการจ าหน่ายและพัฒนายอดขายผลิตภัณฑ์นมให้กับตัวแทนจ าหน่ายและช่องทางพิเศษกับต่างประเทศ 
  - งานกิจกรรมการออกร้านงานแสดงสินค้าต่างประเทศ 
  - งานสารสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและการขายต่างประเทศ 
  - งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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อัตราก าลังของฝ่ายการตลาดและการขาย 
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ฝ่าย/ส านัก ระดับ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 รวมพนักงาน

กรอบอตัรา 1 2 6 20 3 2 3 0 37

ฝ่ายการตลาดและการขาย 1 1

กองการตลาด 1 1

 - แผนกบริหารการตลาด 1 2 1 1 5 1

 - แผนกส่ือสารการตลาด 1 7 8 2

 - แผนกลูกคา้สมัพนัธ์ 1 1 1 1 4 3

กองการขาย 1 1

 - แผนกบริหารการขาย 1 5 1 7

 - แผนกการคา้ภายในประเทศ 1 3 1 5

 - แผนกการคา้ต่างประเทศ 1 3 1 5

รวม 1 2 6 21 3 2 2 37 6

ขาด 1 1

รวมพนักงานสัญญาจ้าง 43

พนักงาน

สัญญาจ้าง

กรอบอตัราก าลงัฝ่ายการตลาดและการขาย อพัเดท เดือนตุลาคม 2564
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ผลการด าเนินงานโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 3 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีมูลค่าสูง (High Value Added Product) 

ผลการด าเนินงาน 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลพัธ ์(Outcome) ของโครงการ : มกีารรับรู้ในตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เพิม่ขึ้น  ผู้บริโภคให้ความสนใจ และมส่ีวนรวมกบักจิกรรมต่างๆ ท่ี
จัดผ่านช่องทาง Online มากขึ้น

โครงการสือ่สาร Digital Marketing

โครงการใหม่
1. เพือ่สร้างการรับรู้และตอกย้้าตราสินค้าและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค

สนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์

2. เพือ่สร้างกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหมท่ี่มอีายุน้อยลง

ช่ือโครงการ : 

ประเภทโครงการ :

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

5.  เพือ่สร้างความภักดีของลูกค้า โดยเฉพาะช่องทาง online

KPI C4 ระดับ Facebook Engagement ของกลุ่มผู้บริโภค
ผู้บริโภค กลุ่มคนรุ่นใหม่

มกีารส่ือสารและการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ  ในรูปแบบ Online  ทางช่องทางต่างๆ เช่น   
Facebook / Youtube / Instragram / Twitter

กลุม่เป้าหมาย :
ผลผลติ (Output) ของโครงการ :

3. เพือ่รักษาลูกค้ากลุ่มเกา่  ให้มคีวามจงรักภักดีในตราสินค้า

4. เพือ่รณรงค์ให้คนไทยเห็นความส้าคัญของการด่ืมนมโคแท้ 100% ไมผ่สมนมผง ในทุกเพศทุกวัย"

วัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ : SO3 ตอกย้้าความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค เป็น Top of Mind Brand
เป้าประสงค์ : G7 เพือ่สร้างความภักดีของลูกค้า โดยเฉพาะช่องทาง online

C4 ยกระดับความสัมพนัธ์กบัลูกค้าและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียผ่านช่องทาง onlineกลยทุธ ์:
ตัวช้ีวัด :
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2. โครงการ TOP of Mind Brand 

 ผลการด าเนินงาน 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลลพัธ ์(Outcome) ของโครงการ : มกีารรับรู้ในตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เพิม่ขึ้น  ผู้บริโภคให้ความสนใจ และมส่ีวนรวมกบักจิกรรมต่างๆ ที่
จัดผ่านช่องทาง Online มากขึ้น

โครงการสือ่สาร Digital Marketing

โครงการใหม่
1. เพือ่สร้างการรับรู้และตอกย้้าตราสินค้าและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค

สนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์

2. เพือ่สร้างกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหมท่ี่มอีายุน้อยลง

ช่ือโครงการ : 

ประเภทโครงการ :

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

5.  เพือ่สร้างความภักดีของลูกค้า โดยเฉพาะช่องทาง online

KPI C4 ระดับ Facebook Engagement ของกลุ่มผู้บริโภค
ผู้บริโภค กลุ่มคนรุ่นใหม่

มกีารส่ือสารและการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ  ในรูปแบบ Online  ทางช่องทางต่างๆ เช่น   
Facebook / Youtube / Instragram / Twitter

กลุม่เป้าหมาย :
ผลผลติ (Output) ของโครงการ :

3. เพือ่รักษาลูกค้ากลุ่มเกา่  ให้มคีวามจงรักภักดีในตราสินค้า

4. เพือ่รณรงค์ให้คนไทยเห็นความส้าคัญของการด่ืมนมโคแท้ 100% ไมผ่สมนมผง ในทุกเพศทุกวัย"

วัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ : SO3 ตอกย้้าความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค เป็น Top of Mind Brand
เป้าประสงค์ : G7 เพือ่สร้างความภักดีของลูกค้า โดยเฉพาะช่องทาง online

C4 ยกระดับความสัมพนัธ์กบัลูกค้าและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียผ่านช่องทาง onlineกลยทุธ ์:
ตัวช้ีวัด :
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3. โครงการสื่อสาร Digital Marketing 

 ผลการด าเนินงาน 100% 

 

TOP of Mind Brand

โครงการต่อเนื่อง
1. เพือ่สร้างการรับรู้และตอกย้้าตราสินค้าและผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค

เชิงยุทธศาสตร์

2. เพือ่สร้างกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหมท่ี่มอีายุน้อยลง

ช่ือโครงการ : 

ประเภทโครงการ :

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

KPI C3 ระดับ Top of mind Brand โดยใช้เกณฑ์ Brand Perceived
"กลุ่มลูกค้าเดิมของนมไทย-เดนมาร์คท่ีบริโภคและเลือกซ้ือนมไทย-เดนมาร์ค
มกีารส่ือสารและการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ  ท้ัง Offline และ 
Online เช่น การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทางรายการทีวี  ส่ือส่ิงพมิพ ์ส่ือและ

กลุม่เป้าหมาย :
ผลผลติ (Output) ของโครงการ :

ผลลพัธ ์(Outcome) ของโครงการ : มกีารรับรู้ในตราสินค้าและผลิตภัณฑ์เพิม่ขึ้น  ผู้บริโภคให้ความสนใจใน
สินค้ามากขึ้น

3. เพือ่รักษาลูกค้ากลุ่มเกา่  ให้มคีวามจงรักภักดีในตราสินค้า

4. เพือ่รณรงค์ให้คนไทยเห็นความส้าคัญของการด่ืมนมโคแท้ 100% ไมผ่สม
นมผง ในทุกเพศทุกวัย"                        วัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ : SO3 ตอกย้้าความเข้มแข็งในแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค เป็น Top of Mind 
Brandเป้าประสงค์ : G6 เพือ่สร้างการรับรู้ในตราสินค้า และตอกย้้า Top of Mind Brand ของ
ตราสินค้าไทย - เดนมาร์คC3 ขยายผลการรับรู้และสร้างคุณค่าในตราสินค้ากลยทุธ ์:

ตัวช้ีวัด :
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แผนงานประจ า แผนกบริหารการตลาด 

 

 

 

กิจกรรม/งาน หน่วย เป้าหมาย ผลงาน % หมายเหตุ 

1.จัดท าแผนการตลาด
ปีงบประมาณถัดไป 

ครั้ง 1 จัดสัมมนาเพื่อวางแผนการตลาด ท าบันทึก
รายงานแผนการตลาดส่งให้ทุกภาคพร้อม  
E-mail. ทุกไตรมาสท่ี 1 ของทุกปีเพื่อเตรียม
แยกการจ าหน่ายของปีถัดไปเป็นไปตามแผนงาน
ท่ีก าหนด 

100  

2. จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าป ี

ครั้ง 1 ท าบันทึกรายงานแผนปฏิบัติแผนงานพร้อม 
E-mail. ทุกไตรมาท่ี 1 ของทุกปีเพื่อเตรียมแยก
การจ าหน่ายของปีถัดไป เป็นไปตามแผนงานท่ี
ก าหนด 

100  

3. เก็บรวบรวมรายงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ครั้ง 30 เก็บรวบรวมรายงานครบถ้วน 100  

4. จัดท าระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการผลิตและการตลาด
ผลิตภัณฑ์นม 

ครั้ง 10 จัดเตรียมเอกสารระเบียบวาระคณะกรรมการ 
อ.ส.ค. คณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค.  
ตรงตามแผนงานท่ีก าหนด 

100  

5. ประสานช้ีแจงแจ้งมติท่ี
ประชุม 

ครั้ง 10 ให้ข้อมูลช้ีแจงมติครบถ้วน 100  

6.รายงานข้อมูลการ
จ าหน่าย 

รายงาน 20 ส่งรายงานบันทึกข้อมูลการจ าหน่ายพร้อม 
E-mail.  

100  

7. รายงานข้อมูลต้นทุน รายงาน 10 ท าบันทึกข้อมูลจัดเก็บรวบรวม ประจ าทุกเดือน 
ตามแผนงานครบถ้วน 

100  

8.รายงานข้อมูลน้ านมดิบ รายงาน 10 ท าบันทึกรายงานข้อมูลน้ านมดิบประจ าทุกเดือน 
ตามแผนงานท่ีก าหนดพร้อม E-mail. 

100  

9. รายงานสต็อกประจ าวัน/
สัปดาห์ 

รายงาน 40 จัดท าบันทึกรายงานสต็อกประจ าวัน/สัปดาห์ 
พร้อม E-mail. เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

100  

10. การประเมินผู้จ าหน่าย
รายเดือน 

เรื่อง 10 จัดท าแบบประเมินผู้จ าหน่ายรายเดือนพร้อม
บันทึกรายงาน เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

100  
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แผนงานประจ า แผนกสื่อสารการตลาด 

 

 

 

กิจกรรม/งาน หน่วย เป้าหมาย ผลงาน % หมายเหตุ 

1.จัดท าแผนส่ือสาร
การตลาดปีงบประมาณ
ถัดไป 

ครั้ง 1 แผนการตลาดและงบประมาณประจ าปีเพื่อใช้ใน
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

100  

2. งานก าหนดกลยุทธ์และ
วางแผนตราสินค้า และ
ต าแหน่งของสินค้า 
 

   ครั้ง 1 รวบรวมข้อมูล เอกสารการขออนุมัติต่างๆ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์เกี่ยวกับแผนการตลาด 
กลยุทธ์ วางแผนตราสินค้า และต าแหน่งของ
ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า   

100  

3. ศึกษาวิจัยผู้บริโภค การ
ทดสอบภายใน และการ
ทดสอบกับผู้บริโภค 

  ครั้ง  1 ผลทดสอบความพึงพอใจ ในผลิตภัณฑ์ และ 
ทดสอบความพึงพอใจรสชาติใหม่ๆ 

100  

4. งานรณรงค์ส่งเสริมการ
บริโภคนม ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร 

 ครั้ง 1 งานรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคนม ท้ังภายใน
และภายนอกองค์กร 

100  

5. งานส่ือสารการตลาดเชิง
บูรณาการ (IMC) เพื่อ
สนับสนุนและสอดคล้องกับ
กลยุทธ์การตลาดและการ
ขาย 

ครั้ง 1 กิจกรรมส่ือสารการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
และควบคุมดูแลการผลิตส่ือ การใช้ส่ือประเภท
ต่างๆ 

 

100  

6.งานกิจกรรมการตลาด
ด้าน Sport Marketing 

 ครั้ง 1 กิจกรรมส่ือสารการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
และควบคุมดูแลการผลิตส่ือ การใช้ส่ือประเภท
ต่างๆ ผ่านสโมสร  สมาคม หรือการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ 

100  

7. งานด้านเอกสาร อย.  
เอกสารรับรองต่างๆ  

 ครั้ง 1 การขอ / การต่ออายุ เอกสารรับรอง เอกสาร
ใบอนุญาตต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ของ อ.ส.ค 

100  

8. งานจัดท านิติกรรมสัญญา  ครั้ง 1 สัญญา นิติกรรมของการจัดจ้างโครงการ  100  
9. งานควบคุมพัสดุ ครั้ง 1 งานควบคุมพัสดุ 100  
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แผนงานประจ า แผนกลูกค้าสัมพันธ ์

กิจกรรม/งาน หน่วย เป้าหมาย ผลงาน % หมายเหตุ 

1. งานบริหารจัดการ/ดูแลรับข้อร้องเรียน
ลูกค้าและผู้บริโภคทุกช่องทาง 

100 100 ได้ด าเนินการบริหาร จัดการแก้ไข
ข้อร้องเรียนได้ครบถ้วน 100% 

100 เป็นภารกิจหลักในการ
บริหารจัดการและ
แก้ไขข้อร้องเรียนนม
เสื่อมสภาพก่อนวัน
หมดอายุ 

2. งานกรอกข้อมูลบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายในของแผนกประจ าทุกเดือน 

12 12 ได้กรอกข้อมูลครบถ้วนทันตาม
ก าหนดเวลา จัดการแก้ไขครบ 
100% 

100 เป็นภารกิจในการ
บริหารจัดการองค์กร
ทุกๆ เดือน 

3. รายงานสรุปข้อมูลลูกค้าร้องเรียนราย
ย่อยประจ าทุกเดือน 

12 12 สรุปข้อมูลเพื่อจัดท าวาระน าเสนอ
ท่ีประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการผลิตฯประจ าทุกเดือน 

100 เป็นภารกิจในการ
บริหารจัดการองค์กร
ทุกๆ เดือน 

4. งานกรอกข้อมูลก ากับดูแลตัวชี้วัด KPI 
ของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

12 12 ได้ด าเนินการบริหาร จัดการแก้ไข
ครบ 100% 

100 เป็นภารกิจในการ
บริหารจัดการองค์กร
ทุกๆ เดือน 

5. งานตรวจจ่ายงบประมาณท่ีต้ังเบิก-จ่าย 
/งานรายงานการใช้งบประมาณ
ประจ าเดือนส่งฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์/ส านักตรวจสอบและประเมิน
ระบบงาน 

100 100 ได้ด าเนินการบริหาร จัดการงาน
ตรวจจ่ายงบประมาณฯได้
ครบถ้วน 100% 

100 เป็นภารกิจหลักในการ
บริหารจัดการและ
แก้ไขข้อร้องเรียนนม
เสื่อมสภาพก่อนวัน
หมดอายุ 

6. จัดท าโครงการรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า
และส่ังซื้อผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คผ่าน
ช่องทาง Line Official Account 

1 100 อยู่ระหว่างการด าเนินการตาม  
กษ 1910/421 ลว.24 พ.ย 63  
(ผอ.ได้อนุมัติหลักการแล้ว) 

20 เป็นการด าเนินงาน
ตามมติประชุม
คณะอนุกรรมการ 
CG/CSR ครัง้ที่ 2/64 
เมื่อวันที่ 13 พ.ย 63 
 

7. แผนการปรับปรุงคู่มือการจัดการข้อ
ร้องเรียนลูกค้านมไทย-เดนมาร์ค ประจ าปี 
2564 

1 100 ได้ด าเนินการปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงานและมอบทีมลูกค้า
สัมพันธ์ประจ าส านักงาน อ.ส.ค.
ภาคทุกภาคเพื่อปฏิบัติตาม 

100 เพ่ือเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียน 

8. แผนการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้านม
ไทย-เดนมาร์คในสถานการณ์แพร่ระบาด
ไวรัสโควิด 19 

1 100 ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือแผนการ
จัดการข้อร้องเรียนลูกค้านมไทย-
เดนมาร์คในสถานการณ์แพร่
ระบาดไวรัสโควิด 19และมอบทีม
ลูกค้าสัมพันธ์ประจ าส านักงาน   
อ.ส.ค.ภาคทุกภาคเพื่อปฏิบัติตาม 

100 เพ่ือเป็นการทดแทน
การอบรมหลักสูตร 
“เทคนิคการสื่อสาร
เพ่ือจัดการข้อ
ร้องเรียน ประจ าปี 
2564 เน่ืองจากไม่
สามารถจัดการอบรม
หลักสูตรดังกล่าวได้ 
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แผนงานประจ า แผนกบริหารการขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม/งาน หน่วย เป้าหมาย ผลงาน % หมายเหตุ 

1.จัดท าโครงการ Smart 
Agent ประจ าปี 2564 

ราย 10 ตัวแทนจ าหน่ายท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นไปตาม
เป้าหมายในช่องทาง Traditional Trade  

100  

2.จัดท าโครงการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง 

(%) 100 จ านวน Turn Over Stock สินค้าคงคลังรอ้ยละ
ผลิตภัณฑ์นมโซนเหลืองไม่เกิน3% และนมโซน
ลดลง 

100  

3.รายงานยอดขายออนไลน ์ (%) 100 ยอดการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมช่องทางออนไลน ์ 100  

4.ท าตามแผนการตลาดท่ีได้
ก าหนดไว้ในการส่งเสริม
ตัวแทนจ าหน่าย MT/TT  
(มีแผนการตลาด) 

(%) 100 จ านวนตัวแทนจ าหน่ายท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ครบทุกราย 

100  

5.กิจกรรมรับวัคซีนใจOn 
Siteนมไทย-เดนมาร์ค 

(%) 100 กระตุ้นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คให้
ตัวแทนจ าหน่ายในการจัดกิจกรรม CSR สถานการณ์
ท่ีเกิดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคCOVID -19 

100  

6. ส่งเสริมการขายให้กับ 
ตัวแทนจ าหน่ายนมแช่เย็น 
และนมยู.เอช.ที 

(%) 100 ผลักดันผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เข้าสู่ร้านค้า
ปลีกมากขึ้น  

100  

7.โครงการ Thai-Denmark    
Sales Blitz ปี 2564 

ครั้ง 5 จัดกิจกรรมในเขตพื้นท่ีจ าหน่ายของ บจ.พี.เอ็ม
สุรินทร์ 1994  ระหว่าง 30 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2563  

20  
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แผนงานประจ า แผนกการค้าภายในประเทศ 
 

กิจกรรม/งาน หน่วย เป้าหมาย/เดือน ผลงาน % หมายเหตุ 
1. การจัดรายการส่งเสริมการขาย
และก าร ปร ะ ชา สัม พั น ธ์ เ พื่ อ
จ าหน่ายโยเกิร์ตพร้อมด่ืมไทย-เดน
มาร์คในร้านค้าสมัยใหม่ และผู้จัด
จ าหน่ายต่างประเทศ 

ปี         

     1.1 Tesco-Lotus :     
บริษัท เอก-ชัยดิสทริบิวชั่น จ ากัด 

  136 
ล้านบาท 

ยอดขายมูลค่า 713.73ล้านบาท  โดยมี
กิจกรรมส่งเสริมการขาย  

43.62   

     1.2 Makro :  
 บริษัท สยาม แม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

  90 
ล้านบาท 

ยอดจ าหน่าย 586.84 ล้านบาท 
สนับสนุนการส่งเสริมการขายด้วย
โปรโมช่ันขายส่งอย่างต่อเนื่อง พร้อม
สนับสนุนการให้ส่วนลดจัดต้ังกอง ใน
แต่ละช่วงเวลาของทางห้างฯ 
 

54.33   

     1.3 Big C : บริษัทบิ๊กซีซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

  60 
ล้านบาท 

ยอดจ าหน่าย 277.64 ล้านบาท           
มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย  

38.56   

     1.4 7-ELEVEN :  
บริษัท ซี พี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 

  70 
ล้านบาท 

ผลการด าเนินงานยอดจ าหน่าย 476.83 
ล้านบาท รายการส่งเสริมการขาย 8 
ครั้ง 

56.76   

     1.5 TOPs :                
บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทลจ ากัด 

  12 
ล้านบาท 

ผลการด าเนินงานยอดจ าหน่าย 106.85 
ล้านบาท จัดโปรโมช่ันลดราคาในห้างฯ 
จ านวน  5 ครั้ง 
 

71.23   

     1.6 Family Mart :บริษัท 
เซ็นทรัลแฟมิล่ีมาร์ท จ ากัด 

  2 
ล้านบาท 

 
 

ผลการด าเนินงานยอดจ าหน่าย 10.45 
ล้านบาท จัดโปรโมช่ันลดราคาในห้างฯ 
จ านวน  4ครั้ง 

43.55   

    1.7 บริษัท อิออน ไทยแลนด์  1.5 
ล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน  ยอดจ าหน่าย 
15.43 ล้านบาท 

85.74   

   1.8 บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง 
จ ากัด 

 5 
แสนบาท 

 

ผลการด าเนินงาน  ยอดจ าหน่าย .456 
บาท 

7.6  
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 แผนงานประจ า แผนกการค้าต่างประเทศ  

  กิจกรรม/งาน หน่วย เป้าหมาย ผลงาน % หมายเหตุ 

1.โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ
บุคลากร ด้านการส่งออกและการค้าต่างประเทศ 

 2 ครั้ง 100 -จัดอบรมความรู้ด้านการส่งออก
ผลิตภัณฑ์นมให้แก่ 5 ส านักงานและ
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนงาน 
-เข้าร่วมอบรมสัมมนา FTA กับกรม
เจรจาการค้า 

90 - สภต.ไม่ได้เข้าร่วม 

2.โครงการที่ปรึกษาด้านการค้าและกฎหมาย
ต่างประเทศ (เครื่องหมายการค้า) 

 อุทธรณ์; เวียดนาม, กัมพูชา 
 รอการพิจารณา; ประเทศไต้หวัน 

1 ครั้ง 100 ด าเนินการจดเครื่องหมายการค้าใน
ต่างประเทศเพ่ือรองรับการส่งออก
ผลิตภัณฑ์นม 

70 ล่านช้าเน่ืองจาก
กระบวนการท างาน
ของแต่ละประเทศ
ต่างกัน 

3.โครงการจัดท า Model น าร่องเพ่ือส่งออกประเทศ
จีนในรูปแบบของ Second Brand 

1 ครั้ง 100 เครื่องหมายการค้าใหม่ส าหรบั
ส่งออกไปประเทศจีน พร้อมคู่มือ
การส่งออกและค าแนะน าต่างๆ ด้าน
การส่งออก 

80 สถานการ์โควิด-19 ไม่
สามารถเดินทางไป
ส านักงาน อ.ส.ค. 
ภาคใต้ 

4.โครงการเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานโรงงาน
ส าหรับการสง่ออกประเทศจีน 

1 ครั้ง 100 การข้ึนทะเบียน GACC ของโรงงาน
นมขอนแก่นและสุโขทัย 

60 ล่ายช้าเน่ืองจากรอ
การพิจารณาจาก
ประเทศจีน 

5.การข้ึนทะเบียนผู้น าเข้า-ส่งออก กรมการค้า
ต่างประเทศ (ต่ออายุ/ข้ึนทะเบียนใหม่) 

1 ครั้ง 100 อายุบัตรผู้น าเข้า-ส่งออก กรมการค้า
ต่างประเทศ 2 ปี 

80 สถานการณ์โควิด-19 

6.จัดรายการส่งเสริมการขายต่างประเทศแบบ
ข้ันบันไดปี 2564 (กัมพูชา) 

1 ครั้ง 100  10 - สินค้าในประเทศไหล
เข้าไปจ าหน่ายตัด
ราคาในต่างประเทศ 
ตัวแทนฯ ต่างประเทศ
ไม่สามารถจ าหน่ายได้ 
- สถานการณ์โควิด-19
ในแต่ละประเทศ 
-ด่านชายแดนปิดไม่
สามารถขนส่งสินค้า 

7.จัดรายการส่งเสริมการขายช่วงสถานการณ์โควิด-19 11 ครั้ง 100 มียอดการสั่งซื้อสินค้าต่อเน่ือง 
 

70  

8.จัดรายการส่งเสริมการขายพิเศษช่วงเทศกาล
เทศกาลตรุษจีน (สปป.ลาว) 

1 ครั้ง 100 ช่วง ธ.ค.63-ก.พ.64 มียอดสั่งซื้อ
สินค้าเพ่ิมข้ึน 5% 

100  

9.โครงการพัฒนาและสื่อสารการตลาดออนไลน์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ปีกัมพูชา 

1 ครั้ง 100 เพ่ิมการรับรู้ตราสินค้าและข้อมูลสิ
ค้า รวมถึงจัดกิจกรรมบน FB 

90 ตัวแทนฯ ไม่มี FB 
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  กิจกรรม/งาน หน่วย เป้าหมาย ผลงาน % หมายเหตุ 

10.โครงการพัฒนาและสื่อสารการตลาดออนไลน์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) สปป.ลาว 

1 ครั้ง 100 เพ่ิมการรับรู้ตราสินค้าและข้อมูล
สินค้า รวมถึงจัดกิจกรรมบน FB 

100 

 

 

11.โครงการพัฒนาและสื่อสารการตลาดออฟไลน์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คผ่านสื่อโฆษณา
เคลื่อนที่ใน สปป.ลาว  

1 ครั้ง 100 จัดท าสต๊ิกเกอร์ติดรถบรรทุกของ
ตัวแทนฯ เพ่ิมการรับรู้ตราสินค้า
และข้อมูลสินค้า 

100  

12.โครงการสง่เสริมการขายและกิจกรรมทางการ
ตลาดต่างประเทศ 

1 ครั้ง 100 จัดท าเสื้อตราไทย-เดนมาร์ค 3,000 
ตัว มอบให้แก่ตัวแทนฯ เพ่ือใช้ใน
การส่งเสริมการตลาดในประเทศน้ัน 

100  

13.ประเมินตัวแทนฯ ท่ีไม่มีการการสั่งซื้อสินค้า 2 เรื่อง 100 สรุปยอดการจ าหน่ายสินค้าในแต่ละ
ประเทศ พร้อมแจ้งผลการยกเลิก
ตัวแทนฯ 

100  

14.จัดประชุม/หารือแนวทางการส่งออกสินค้าใน
ประเทศใหม ่

2 เรื่อง 100 จัดประชุมร่วมระหว่างส านักงาน
ภาคที่เกี่ยวข้องและตัวแทนฯ
ประเทศไต้หวันละไนจีเรีย 

100 รูปแบบกล่องนม
เฉพาะรายประเทศ 
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แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2564 ฝ่ายการตลาดและการขาย  

กิจกรรม/ผลงาน/โครงการที่ส าคัญ/ (นอกเหนือแผนงานประจ า) 

1. กิจกรรม/งาน : โครงการจัดจ้างท่ีปรึกษาเพื่อทบทวนแผนการตลาด ปี 2560-2565 (ส าหรับปี 2565) และประเมินความ
พึงพอใจ และความผูกพันธ์ของลูกค้า คู่ค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ  

ระหว่างภายใน ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 และจะต้องด าเนินการตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 27 
กันยายน 2564 

ใช้งบประมาณ 2,200,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) 
วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเป็นไปตามหลักการของระบบประเมินผลฯ มีดังนี้ 
 ๑) เป็นการน านโยบายของรัฐบาลมาช่วยในการผลักดันให้รัฐวิสาหกิจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๒) เป็นระบบท่ีท าให้รัฐวิสาหกิจทราบถึงระดับความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
 ๓) เป็นระบบท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เป็นผู้รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
 ๔) เป็นระบบท่ีมุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 
 ๕) ใช้แผนธุรกิจ/แผนกลยุทธ์/แผนวิสาหกิจเป็นเครื่องมือในการก าหนดเป้าหมายและประเมินผล รวมถึงการ
ติดตามผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
 ๖) เป็นการก าหนดตัวชี้วัดหลักๆ ท่ีสะท้อนผลการด าเนินงาน โดยไม่ต้องพิจารณาในรายละเอียดมากเกินไป 
 ๗) เป็นการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดโดยมุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจมีการเปล่ียนแปลงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๘) เป็นการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงเจ้าสังกัด โดยคณะท างานปรับปรุงประสิทธิภาพ
รัฐวิสาหกิจและกระทรวงการคลัง 

ผลที่ได้รับ 
3.1 จ าแนกและแบ่งกลุ่มลูกค้า/คู่ค้า เพื่อรับฟังลูกค้า/คู่ค้า และประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันธ์

ของลูกค้า คู่ค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ 

  3.2 วิเคราะห์ผลการส ารวจความพึงพอใจ และความผูกพันธ์ของลูกค้า คู่ค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ 

  3.3 วิเคราะห์ศึกษาผลประทบการตลาดจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี 

  3.4 ประชุม/อบรมและ Work shop ให้ความรู้ความเข้าใจจากการส ารวจและวิเคราะห์ความพึงพอใจ และ
ความผูกพันธ์ของลูกค้า คู่ค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ และผลประทบการตลาดจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี 

  3.5 ร่างแผนการตลาด ปี 2560-2565 ส าหรับปี 2565 (ตามผลการวิเคราะห์การส ารวจความพึงพอใจ และ
ความผูกพันธ์ของลูกค้า คู่ค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ) น าเสนอต่อคณะผู้บริหาร โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 
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  3.6 จัดท าแผนการตลาด ปี 2560-2565 ส าหรับปี 2565 (ตามผลการวิเคราะห์การส ารวจความพึงพอใจ 
และความผูกพันธ์ของลูกค้า คู่ค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ) น าเสนอต่อคณะผู้บริหาร โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 

2. โครงการ/กิจกรรมการประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์ค โดยการจัดวางผลิตภัณฑ์นมในรายการโทรทัศน์ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 1. เพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คให้แก่ผู้บริโภค 
 2. เพื่อตอกย้ าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คได้มากท่ีสุด 
 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรและตราสินค้า 
ขอบเขตการด าเนินงาน 
  1. จัดท าแผนประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์ค ในรายการโทรทัศน์ท่ีมีเรตต้ิง 1 ใน 10 อันดับ ในรายการท่ีเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย 

2. จัดวางนมยูเอชที (Product Placement) จ านวน 3 ต าแหน่ง บนโต๊ะพิธีกรในรายการคุยข่าวเช้า สถานีโทรทัศน์
ช่อง 8 

3. รายงานผลการรับรู้ตราสินค้า ในช่วงท่ีมีการเผยแพร่ส่ือ 
 ระยะเวลา 
 7 เดือน (มกราคม – กรกฎาคม 2564) 
ผลการด าเนินงาน 

ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ และสามารถจดจ าผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในรายการ โทรทัศน์ได้มากท่ีสุด 
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3. โครงการ/กิจกรรม การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คในร้านแมคโดนัลด์ ปีงบประมาณ 2564 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 1. เพื่อขยายช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คไปยังกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่ 
 2. เพื่อกระตุ้นการจ าหน่าย (Sale) ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในร้าน 
แมคโดนัลด์ท่ัวประเทศ 
ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ออกแบบ และเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ในร้านแมคโดนัลด์ จ านวนไม่น้อยกว่า 200 สาขา ท่ัวประเทศ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 ส่ือใบปลิวที่แจกไปกับชุดอาหาร (Flyer with Traymat)  
 ส่ือสต๊ิกเกอร์ติดโต๊ะ (Table Wrap)  
 ส่ือใต้จอพลาสมาทีวี (Banner on Plasma TV) 
 ส่ือ Standee 
 ส่ือ POS Screen และ TVC 

ระยะเวลา 
 5 เดือน (มกราคม – พฤษภาคม 2564) 
ผลการด าเนินงาน 
 ผู้บริโภคสามารถจดจ าตราสินค้าไทย-เดนมาร์คในร้านแมคโดนัลด์ และสามารถกระตุ้นยอดจ าหน่ายนมไทย-เดน
มาร์คได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



[31] 
 

4. โครงการ/กิจกรรม การประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Award 2021
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

     1. เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
     2. เพื่อต่อยอดการออกแบบและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการการรีไซเคิลกล่องนม 
     3. วัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 CSR กับนวัตกรรม ภายใต้โครงการ  อ.ส.ค.รักนม รักฟาร์ม Circular 

Economy 
ขอบเขตการด าเนินงาน 

     1. ด าเนินการตัดสินกิจกรรมการประกวด Thailand Green Design Award 2021 
     2. ด าเนินการจัดกิจกรรมในงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี 2564 

ระยะเวลา 
    เริ่มกันยายน 2563 – กันยายน 2564 

ผลการด าเนินงาน 
     ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ และสามารถจดจ าผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คในรายการโทรทัศน์ได้มากท่ีสุด 
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5. โครงการ/กิจกรรม จ้างจัดท าระบบ Line Official Account เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนลูกค้าและสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์นมไทย-
เดนมาร์ค 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 เพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายตลาดออนไลน์/ส่ือสารและเข้าร่วมกิจกรรม 
 สร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์ในการเข้าถึงลูกค้า 
 เพื่อเข้าใจและเข้าถึงพฤติกรรมลูกค้าในตลาดออนไลน์ 

ขอบเขตการด าเนินงาน 

 จัดท าโฆษณา LINE Timeline Ads บน LINE Ads Platform ระยะเวลา 
 สร้างบัญชี LINE Official Account และต้ังค่าบัญชีให้พร้อมใช้งาน  
 บริหารจัดการบัญชี LINE Official Account รายเดือน  

ผลการด าเนินงาน 

 ก าหนดระยะจ้างจัดท าระบบ 8 เดือน (1ก.พ-30ก.ย 64) โดยในขั้นตอนนี ้
 จัดท าโปรไฟล์ Line OA และต้ังค่าบัญชีให้พร้อมใช้งาน 
 อัพเดท Content ,Promotion และรูปแบบ. 
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6. โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม/งาน : Thai-Denmark Sales Force ผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็น 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

  1. เพื่อขยายตลาดการขายแบบ Delivery ให้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็น 
  2. เพื่อให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ท่ีดีกับแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค 
  3. เพื่อกระตุ้นให้ยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็นของแต่ละศูนย์กระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้น ๑๐% 
  4. เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าของผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็นให้เพิ่มมากขึ้น 
ระยะเวลา 

1-5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดเชียงราย 
7-9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดพิษณุโลก 
14-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

ใช้งบประมาณ  980,000 บาท 

ผลผลการด าเนินงาน 

1. ได้ขยายตลาดการขาย Delivery  
2. ได้สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ให้กับผู้บริโภค 

  3. สามารถกระตุ้นยอดขายนมเย็นได้ 
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7. โครงการ/กิจกรรม โปรโมชั่นลดราคานม ยู.เอช.ที. ตราไทย-เดนมาร์ค ในร้าน 7-Eleven 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

1. เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดการจ าหน่ายนม ยู.เอช.ที. ตราไทย-เดนมาร์ค  
2.เพิ่ม SKU ในร้าน7-Eleven ให้หลากหลาย 

ขอบเขตการด าเนินงาน 

ร้าน 7-Eleven 

ระยะเวลา 

เดือนกุมภาพันธ ์

ผลการด าเนินงาน 

  ลูกค้าเข้าถึงนมขนาด 250x12(โหล) มากขึ้นจากปกติต้องไปซื้อท่ีห้าง Hyper Marker 
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8. โครงการ/กิจกรรม โปรโมชั่นลดราคานม ยู.เอช.ที. ตราไทย-เดนมาร์ค ในห้างอิออน (ไทยแลนด์)จ ากัด. 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดการจ าหน่ายนมยู.เอช.ที. ตราไทย-เดนมาร์คในห้างอิออน(ไทยแลนด์)จ ากัด 

ขอบเขตการด าเนินงาน 

ห้างอิออน(ไทยแลนด์)จ ากัด 

ระยะเวลา 

  ระหว่างวนัท่ี15 มกราคม 2564 – 15 กุมภาพันธ์ 2564  

ผลการด าเนินงาน 

  ยอดไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์โควิด 
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9. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการขายโปรโมชั่นด้วยราคาพิเศษในเทศกาลต่างๆของปีเพื่อเปน็การกระตุ้นการซ้ือของ
ผู้บริโภคที่ถดถอย 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 กระตุ้นยอดขายจากภาวะถดถอย จากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน จ าเป็นต้องลดราคาเพื่อลดภาระผู้บริโภคให้
สามารถจับจ่ายในราคาท่ีเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

ขอบเขตการด าเนินงาน 

 จัดรายการส่งเสริมการขาย 2ห้าง ได้แก่ 1.ห้างแม็คโคร  2.ห้างบิ๊กซี 

ระยะเวลา 

 จัดรายการในระยะเวลาตามรอบโปรโมช่ันของห้างโดย ขออนุมัติ ผอ.แบบรายเดือนโดยเฉล่ีย2เดือน ต่อการ
จัดรายการ1ครั้ง และราคาปกติเฉล่ีย 15 วัน 

ผลการด าเนินงาน 

   ยอดขายประจ าเดือนอยู่ในเกณฑ์ติดลบ เมื่อเทียบกับเป้าหมายการขายท้ัง 2 ห้าง จากการวิเคราะห์พบว่า 
กลุ่มลูกค้าเดินห้างลดลง เน้นการขายแบบออนไลน์มากขึ้น 
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10. โครงการส่งความห่วงใย ปลอดภัยโควิดกับนมไทย-เดนมาร์ค 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของตราสินค้าไทย-เดนมาร์ค ในใจผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ 
 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและส่งต่อความห่วงใยให้กับผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ 
 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ 

ขอบเขตการด าเนินงาน 

   คลิปวิดีโอความยาว 57 วินาที โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook Fanpageในประเทศกัมพูชา 

ระยะเวลา 

 เดือนกุมภาพันธ ์

ผลการด าเนินงาน 

   เผยแพร่ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 
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11. โครงการ/กิจกรรม อบรมทบทวนจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือ
ข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและบริการพัสดุเก่ียวกับอุตสาหกรรมโคนม พ.ศ.2561 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทราบถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 

 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ข้อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาท่ีพบบ่อย เพื่อแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงานพัสดุ 

 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้น าความรู้ ท่ีได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขอบเขตการด าเนินงาน 

 บรรยายให้ความรู้ 

ระยะเวลา 

 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อ.ส.ค.กรุงเทพฯ 

ผลการด าเนินงาน 

   บุคลากรฝ่ายการตลาดและการขายมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแนวทางการด าเนินงาน และวิธี
แก้ปัญหาการจัดซื้อหรือจ้าง การจัดท าร่าง ขอบเขตงาน การก าหนดราคากลาง การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง การอุทธรณ์ 
การท าสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ การบริหารพัสดุ การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
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12. โครงการ/กิจกรรม การประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านบทความ (Advertorial) ในนิตยสารและเว็บไซต์ BrandAge 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

     1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค และ อ.ส.ค.  
     2. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นและตอกย้ าถึงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร 

ขอบเขตการด าเนินงาน 

     1. น าเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ 
     2. ก าหนดประเด็นค าถามการสัมภาษณ์  
     3. นัดหมายผู้อ านวยการให้สัมภาษณ์ พร้อมถ่ายภาพ  
     4. สัมภาษณ์ผู้อ านวยการ พร้อมถ่ายภาพ 
     5. จัดวางรูปแบบเนื้อหา และรูปภาพในบทความ (Advertorial) 
     6. เผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านบทความ (Advertorial) ในนิตยสารและเว็บไซต์ BrandAge 
     7. น าส่งส่ือประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านบทความ (Advertorial) 

ระยะเวลา 
     เผยแพร่ลงในนิตยสารและเว็บไซต์ Brand Age ฉบับมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 

ผลการด าเนินงาน 
  เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กรและตราสินค้า พร้อมตอกย้ าถึงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
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13. โครงการ/กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ทางรายการโทรทัศน์ Her Day วันของเธอ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค และ อ.ส.ค. 

 2. เพื่อสร้างการรับรู้และตอกย้ าถึงจุดเด่นของตราสินค้า  

ขอบเขตการด าเนินงาน 

 1. น าเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ 
 2. จัดเตรียมส่ือประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์ค ได้แก่ ส่ือโฆษณาโทรทัศน์, ข้อความประชาสัมพันธ์, Logo นมไทย-เดน
มาร์ค, VTR สนับสนุนช่วงรายการ  
 3. เผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คทางรายการโทรทัศน์ เป็นระยะเวลา 2 เดือน 
 4. น าส่งรายงานผลการประชาสัมพันธ์ 
ระยะเวลา 

 2 เดือน (22 มีนาคม – 22 พฤษภาคม 2564) 

ผลการด าเนินงาน 

 เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กรและตราสินค้า พร้อมตอกย้ าถึงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
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14. โครงการ/กิจกรรม ส ารวจความคิดเห็นการใช้หลอดกระดาษในผลิตภัณฑ์นมแลคโตสฟรี 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 1. เพื่อส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า กรณีการใช้หลอดกระดาษในกล่องนม 

 2. เพื่อสรุปข้อมูลน าเสนอในคณะการประชุม CG/CSR 

ขอบเขตการด าเนินงาน 

 1. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 500 ราย ผ่าน Facebook: Thai-Denmark 

 2. จัดส่งกล่องนมพร้อมหลอดกระดาษ,แบบสอบถาม และของรางวัลให้ลูกค้า 

  3. รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทาง Google Documents 

 4. สรุปผลแบบสอบถามท่ีกลุ่มตัวอย่างตอบเข้ามา 

ระยะเวลา 

 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 

ผลการด าเนินงาน 

 เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กรและตราสินค้า พร้อมตอกย้ าถึงวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
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15. โครงการ/กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ทีมสโมสรฟุตบอล 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค และ อ.ส.ค. 
 2. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร และตราสินค้า 
 3. สนับสนุนให้เยาวชนออกก าลังกาย และรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคนม 
ขอบเขตการด าเนินงาน 

 1. น าเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ 

 2. จัดเตรียมส่ือประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์ค ได้แก่ Logo นมไทย-เดนมาร์คในเส้ือแข่งขัน, ป้ายตราสินค้าใน
สนามแข่งขัน, ตราสินค้าในส่ือส่ิงพิมพ์ 
 3. เผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คผ่านสโมสรฟุตบอล 

 สโมสรหนองบัวพิชญ 
 สโมสรเชียงใหม่ ยูไนเต็ด 
 สโมสรขอนแก่น ยูไนเต็ด 

 4. น าส่งรายงานผลการประชาสัมพันธ์ 
ระยะเวลา 
 12 เดือน (มกราคม – ธันวาคม 2564) 
ผลการด าเนินงาน 
 เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กรและตราสินค้า และสามารถส่ือสารแบรนด์  นมไทย-เดนมาร์ค ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
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16. โครงการ/กิจกรรม โปรโมชั่นลดราคานม ยู.เอช.ที. ตราไทย-เดนมาร์ค ในห้างเทสโก้ โลตัส 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

  เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดการจ าหน่ายนม  ยู.เอช.ที. ตราไทย-เดนมาร์ค ในห้างเทสโก้ โลตัส 

ขอบเขตการด าเนินงาน 

  ห้างเทสโก้ โลตัส 

ระยะเวลา 

  เดือนมีนาคม 

ผลการด าเนินงาน 

  ยอดการจ าหน่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้เนือ่งจากสถานการณ์โควิด 
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17. โครงการ/กิจกรรม ... ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “Jet Ski World Cup 2020” 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค และ อ.ส.ค. 

 2. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร และตราสินค้า 

 3. เพื่อแสดงให้เห็นว่านมไทย- เดนมาร์ค เน้นท่ีสุขภาพและน าไปสู่การสนับสนุนแนวคิดการสร้างกีฬาท่ีทันสมัยระดับโลก 

ขอบเขตการด าเนินงาน 

 1. น าเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ 

  2. จัดเตรียมส่ือประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์ค ได้แก่ Logo นมไทย-เดนมาร์คในสนามแข่งขัน, ตราสินค้าในส่ือ
ประชาสัมพันธ์ 

 3. จัดงานแถลงข่าว และจัดการแข่งขัน “Jet Ski World Cup 2020”       

 4. น าส่งรายงานผลการประชาสัมพันธ์ 

ระยะเวลา 

 เดือน เมษายน 2564 

ผลการด าเนินงาน 

 เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กรและตราสินค้า และสามารถส่ือสารแบรนด์นมไทย-เดนมาร์ค ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
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18. โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม/งาน : ส่งเสริมการขายช่องทางออนไลน์ โปรโมชั่น 4 เดือน 4 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

  1. เพื่อขยายตลาดการขายบนช่องทางออนไลน์ Shopee และLazada 

  2. เพื่อให้ผู้บริโภคมีประสบการณ์ท่ีดีกับแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค 

ระยะเวลา 

  4 เมษายน 2564  

รายละเอียด 

  ซื้อผลิตภัณฑ์นม U.H.T ไทย-เดนมาร์ค รสชาติและขนาดใดก็ได้ แบบลัง ขนาด 48 กล่อง/ลัง หรือ 36 กล่อง/ลัง 
จ านวน 1 ลังแบบโหล 12 กล่อง/โหล จ านวน 3 โหลรับฟรี เส้ือยืดไทย-เดนมาร์ค 1 ตัว 
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19. โครงการ/กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันด่ืมนมโลก ประจ าปี 2564 (World Milk Day 2021) 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 1. เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้คนไทยบริโภคนมมากขึ้น                                            

 2. เพื่อบรรลุเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้คนไทยบริโภคนม 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2569 

 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรและตราสินค้า 

ขอบเขตการด าเนินงาน  

  จัดกิจกรรมรณรงค์วันด่ืมนมโลก ประจ าปี 2564 ผ่านช่องทางส่ือออนไลน์ต่างๆ ข้ึน โดยมีกิจกรรมท้ังหมด 4 
กิจกรรม ดังนี้  

  LEARN: การเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ในการท าเมนูต่างๆ จากผลิตภัณฑ์นม ซึ่งกรมปศุสัตว์ร่วมกับผู้ประกอบการ
นมท่ัวประเทศรังสรรค์เมนูจากนมโคของเกษตรกรไทย ต้ังวันท่ี 17 พฤษภาคม 2564 ถึง 1 มิถุนายน 2564 

  SHOP: การจัดโปรโมช่ันผลิตภัณฑ์นมราคาพิเศษ ท้ังออนไลน์และออฟไลน์ในช่วงวันด่ืมนมโลกเพื่อให้ผู้บริโภคได้
เลือกซื้อมากขึ้น 

  SHARE: การแชร์ภาพหรือคลิปวีดีโอ กับผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค แล้วโพสต์ลง Facebook พร้อมติด 
#Enjoydairy และต้องเปิดเป็นสาธารณะ ลุ้นรับรางวัลด่ืมนมฟรี โดยเริ่มกิจกรรมต้ังแต่ 21-31 พฤษภาคม 2564 

  Live for Live: ไลฟ์กิจกรรมเล่นเกมส์ WMD และแจกโปรโมชั่นคูปองสุดพิเศษ 

ระยะเวลา : (พฤษภาคม - มิถุนายน) 
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20. โครงการ/กิจกรรม การประชาสัมพันธ์การใช้หลอดกระดาษในผลิตภัณฑ์นมกล่องแลคโตสฟรี 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 1. เพื่อเป็นแบรนด์แรกที่ใช้หลอดกระดาษจากผู้ผลิตในประเทศ 
 2. สามารถลดการใช้พลาสติก ในอุตสาหกรรมนม 
 3. เพื่อบรรลุตามแผน Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศ พ.ศ.2561-2573 ของภาครัฐ  
ขอบเขตการด าเนินงาน 

 น าร่องใช้หลอดกระดาษในผลิตภัณฑ์นมแลคโตสฟรี ผลิตโดย สภอ. 
 เริ่มผลิตติดหลอดกระดาษในเดือนพฤษภาคม 2564 
 คาดว่าจะจ าหน่ายภายในเดือนมิถุนายน 2564 

ระยะเวลา 

 เริ่มใช้หลอดกระดาษ  ต้ังแต่ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน) 

ผลการด าเนินงาน 
 1) สามารถลดจ านวนขยะพลาสติกได้จ านวน 2.5 ตัน/ปี 
 2) สร้างการรับรู้เป็นหน่วยงานท่ีให้ความส าคัญต่อส่ิงแวดล้อม 
 3) เป็นผู้น าการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
 4) สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร และตราสินค้า 
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21. โครงการ/กิจกรรม THAI-DENMARK U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2021 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
 1. เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้คนไทยบริโภคนมมากขึ้น โดยใช้กลยุทธ์ Sport Maketing 
 2. เพื่อบรรลุเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้คนไทยบริโภคนม 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2569 
 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กรและตราสินค้า 
 4. เปิดโอกาสให้เด็กๆ นักฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ท่ีเป็นอนาคตและก าลังของชาติได้ลงแข่งขัน เสริมสร้าง
สุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง 
ขอบเขตการด าเนินงาน จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล THAI-DENMARK U15 FOOTBALL TOURNAMENT 2021 การจัด
โครงการกิจกรรมกับส านักงาน อ.ส.ค. ใน 5 ภูมิภาค ดังนี้  

 โซนท่ี 1 กทม.และ ปริมณฑล และตะวันออก 
 โซนท่ี 2 (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  
 โซนท่ี 3 (อ.ส.ค.) จังหวัดเชียงใหม่ 
 โซนท่ี 4 (อ.ส.ค.) จังหวัดสุโขทัย  
 โซนท่ี 5 (อ.ส.ค.) จังหวัดขอนแก่น  
 โซนท่ี 6 (อ.ส.ค.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ระยะเวลา : (มิถุนายน – กันยายน 2564) 
ผลการด าเนินงาน : ได้รับความสนใจจากโรงเรียนภูมิภาคต่างๆ เข้าสมัคร มากถึง 170 โรงเรียน 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



[49] 
 

22. โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม/งาน : โครงการ “รับวัคซีนใจ On Site กับนมไทย-เดนมาร์ค” 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

1. เพื่อส่งเสริมการขาย/กระตุ้นให้ยอดขายนมไทย-เดนมาร์คเป็นการสร้างยอดขายให้ตัวแทนจ าหน่าย 
2. สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าผ่าน Application ต่างๆของตัวแทนจ าหน่าย ด้วยการให้ของแถมเป็น

ผลิตภัณฑ์นม และของพรีเมี่ยม โดยจัดส่งให้ถึงบ้าน 
3. เพื่อช่วยระบาย Stock สินค้าของ อ.ส.ค.  

ระยะเวลามิถุนายน - กันยายน 2564  

รายละเอียด 

  1. ตัวแทนจ าหน่าย มี app (line) เป็นของตัวเอง เพื่อให้ลูกค้าส่ังซื้อโดยตรง 
  2. ตัวแทนจ าหน่ายมีรถ Cash Van เพื่อน าส่งผลิตภัณฑ์ได้ถึงท่ี 
  3. ลูกค้าจะได้รับของแถมจากตัวแทนจ าหน่ายเป็นเส้ือ หรือ ของพรีเมี่ยมจากตัวแทนจ าหน่ายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
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การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (MOU) 
 

ช่ือ MOU หน่วยงานภายนอก ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ข้อตกลงความ
ร่วมมือในการพัฒนา
หลอดกระดาษ และ
บรรจุภัณฑ์ท่ีใช้
ส าหรับนมไทย-เดน
มาร์ค ระหว่าง 
องค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) และ บริษัท 
เอสซีจี แพคเกจจ้ิง 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท เอสซีจี แพคเกจ
จ้ิง จ ากัด (มหาชน) 

1 ปี 
 

ประกาศเปิดตัวลง
นามข้อตกลงความ
ร่วมมือในการพัฒนา
หลอดกระดาษ  
ลงนามเม่ือ 
วันท่ี 6 พ.ย.63 

ไม่มี 

 
ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงาน/แนวทางแก้ไข 
 

ปัญหาอุปสรรค ส่งผลกระทบ แนวทางการแก้ไข 

1 Covid-19 ท าให้การกระจายสินค้าของเอเย่นไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์
มากขึ้น 
 

2.ปัญหาการว่างงานของผู้บริโภคมี
จ านวนเพิ่ มมากขึ้ น ใน ช่วง เกิดโรค
ระบาด 

ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพิ่ ม ก ารขายออน ไลน์ , และ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด
กับเอเย่นและไฮเปอร์มาเก็ต 
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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
วันอาทิตย์ท่ี 8 สิงหาคม 2564เวลา 18.00 - 21.00 น. ขอเชิญรับชมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020+1 ณ 
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ True 4U ช่อง 24 ซึ่งนมไทย-เดนมาร์ค นมโคแท้ 100% ไม่ผสม
นมผง ร่วมรณรงค์การบริโภคนมให้แก่ประชาชนท่ัวไป โดยเป็นผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันดังกล่าวในประเทศไทย 
ผ่านช่องทางส่ือสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ และส่ือป้ายโฆษณานอกบ้าน ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ และจังหวัดหัวเมืองท่ัว
ประเทศ 
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คลิปสัมภาษณ์รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. (นายสุชาติ จริยาเลิศศักด์ิ) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 
Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีท่ี 5 “นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน : My Brand Love ของคน
ไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
https://www.youtube.com/watch?v=6_3zuijxRuw 

 

นมไทย-เดนมาร์ค สูตรใหม่ เอาใจคนรักมะม่วง และเผือก ขนาดใหม่ 150 มล. 
มาพร้อมกล่องกระดาษ “รักเรา รักษ์โลก”กับรสชาติใหม่ ท่ีใครได้ลองแล้วจะติดใจ  
 
นมไทย-เดนมาร์ค รสมะม่วงมหาชนก 
นมไทย-เดนมาร์ค รสเผือก 
 
รสชาติเข้มข้น ไม่ผสมนมผง ผลิตจากน้ านมโคสดแท้ 
ผลิตจากผลผลิตเกษตรกรไทย สนับสนุนเกษตรกรไทย 
มีแคลเซียมจากธรรมชาติสูง มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฟันท่ีแข็งแรง 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6_3zuijxRuw
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โปรโมช่ัน นม สิงหาคม ต้องจัดหนัก 
มายกแพ็ค ไทย-เดนมาร์ค รสหวานพร้อมกันท่ี Lazada และ Shopee 
เมื่อส่ังซื้อนม U.H.T ไทย-เดนมาร์ค เฉพาะรสหวาน 250 ml ยกแพ็ค (1 แพ็ค 6 กล่อง)  
ซื้อ 3 แพ็ค รับเพิ่มอีกทันที 2 แพ็ค ในราคา 195 บาท พร้อมจัดส่งฟรี!!  
วันท่ี 11 - 15 สิงหาคม 2564 นี้ หรือจนกว่าสินค้าจะหมด เฉพาะค าส่ังซื้อช่องทางออนไลน์ผ่าน Lazada และ Shopee 
เท่านั้น 
*นมหมดอายุเดือนตุลาคม 2564 
** จัดส่งฟรีต่อ 1 ค าส่ังซื้อ 3+2 แพ็ค เท่านั้น หากเกินจ านวนท่ีก าหนด มีค่าจัดส่ง 
***เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนด 
พร้อมแล้ว! ไปช้อปกันเลย  
Shopee 
https://shopee.co.th/thaidenmarkmall 
https://shopee.co.th/thaidenmark.official?v=40c&smtt=0.0.4Lazada 
https://s.lazada.co.th/s.24Cgu 
https://s.lazada.co.th/s.3wyBQ 
#thaidenmark #ไทยเดนมาร์ค 
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ไทย-เดนมาร์ค ชวนรับชมไลฟ์สด เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 
“นมรสมะม่วงมหาชนก และนมรสเผือก”   
พร้อมรับโปรโมช่ันพิเศษในวันเปิดตัวก่อนใคร 
วันท่ี 12 สิงหาคม 2564 รอพบกันเวลา 10.30 น. ในไลฟ์สด ท่ี Facebook Fan Page Thai-Denmark 
ติดขอบจอ รอไลฟ์สด รับโปรฯ ปัง ๆ กันได้เลย  
#thaidenmark #ไทยเดนมาร์ค 

 
 
 
ลิงค์ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์ และส่ือออนไลน์ "กิจกรรมด่ืมปั๊บ ลุ้นรับโชค กับ นมไทย-เดนมาร์คยูเอชที" ความยาว 15 วินาที
เผยแพร่ช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 
https://youtu.be/QPq1CVDtreg 

 
 

https://youtu.be/QPq1CVDtreg
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โปรโมช่ัน เปิดตัว นมรสมะม่วงมหาชนก และนมรสเผือก 
ให้คุณยกท้ังแพ็ค และลัง ไทย-เดนมาร์ค ท้ัง 2 รส ขนาด 150 ml.  
ได้ท่ี Shopee , Lazada และ LINE SHOPPING 
เมื่อส่ังซื้อนม U.H.T. ไทย-เดนมาร์ค รสมะม่วงมหาชนก และนมรสเผือก ยกโหล และยกลัง (ขนาด 150 มล.) � 
ซื้อ 1 แพ็ค (1 แพ็ค 3 กล่อง) ปกติ 28 บาท พิเศษ 2 แพ็ค ในราคา 50 บาท  
ซื้อ 1 ลัง (1 ลัง 36 กล่อง) ปกติ 330 บาท พิเศษเหลือ 290 บาท พร้อมรับเพิ่มอีกทันที 1 แพ็ค 
เฉพาะวันท่ี 12 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564 นี้เท่านั้น      
เฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น 
ไปช้อปกันเลย 
Shopee 
https://shopee.co.th/thaidenmarkshop?v=d41&smtt=0.0.4 
https://shopee.co.th/thaidenmarkmall 
Lazada 
https://s.lazada.co.th/s.2fTVc 
https://s.lazada.co.th/s.24Cgu 
LINE SHOPPING 
https://shop.line.me/@thai-denmark  
**ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนด** 
#thaidenmark #ไทยเดนมาร์ค 
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ลิงค์ออกอากาศ 
PR :ใหม่! นมปรุงแต่งยูเอชที รสเผือก และรสมะม่วงมหาชนก ตราไทย-เดนมาร์ค  
ออกอากาศในรายการ Her Day วันของ ทางช่อง 9 MCOT HD วันท่ี 13 สิงหาคม 2564 เวลา 12.20 – 12.50 น.
https://www.youtube.com/watch?v=pRvr7ERSUEA 

 
 
ลิงค์ออกอากาศ 
PR :ใหม่! นมปรุงแต่งยูเอชที รสเผือก และรสมะม่วงมหาชนก ตราไทย-เดนมาร์ค  
ออกอากาศในรายการ Her Day วันของ ทางช่อง 9 MCOT HD วันท่ี 13 สิงหาคม 2564 เวลา 12.20 – 12.50 น. 
https://www.youtube.com/watch?v=pRvr7ERSUEA 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pRvr7ERSUEA
https://www.youtube.com/watch?v=pRvr7ERSUEA
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❌ร้านค้า LINE SHOPPING ขอแจ้งระงับการจ าหน่ายโปรโมช่ันนมหวาน 3 แพ็ค แถม 2 แพ็ค ช่ัวคราว 
 

เนื่องจากมีผู้ใช้บริการขนส่งเป็นจ านวนมาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 และมาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาด covid 19 ของภาครัฐ จึงส่งผลท าให้การจัดส่งสินค้าล่าช้ากว่าก าหนด และเกิดความเสียหายต่อสินค้าเป็น
จ านวนมาก  

ดังนั้นทาง อ.ส.ค. จึงขอแจ้งระงับการจ าหน่ายสินค้าโปรโมช่ันนมหวาน 3 แพ็ค แถม 2 แพ็ค ของร้านค้า LINE 
SHOPPING เป็นการช่ัวคราว มีผลต้ังแต่วันท่ี เพื่อท่ีจะท าการเคลียร์สินค้าท่ีเกิดความเสียหายจากการขนส่งให้กับลูกค้าท่ีท า
การส่ังซื้อเข้ามาก่อนหน้านี้ ท้ังนี้ทาง อ.ส.ค จะท าการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อมีการกลับมาเปิดจ าหน่ายสินค้าโปรโมช่ันอีก
ครั้ง 

📍และส าหรับโปรโมช่ันอื่น ๆ ตามช่องทาง Lazada หรือ Shopee ยังจ าหน่ายสินค้าโปรโมช่ันได้ปกติ  
 

🙏🙏🙏ขออภัยในความไม่สะดวกส าหรับลูกค้าทุกท่าน 
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บทความสัมภาษณ์รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. (นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์) ในหัวข้อ “ไทย-เดนมาร์ค 
น านวัตกรรมต่อยอดธุรกิจ รักษาฐานท่ีมั่น Brand Love” เผยแพร่ช่องทางส่ือออนไลน์ และนิตยสารแบรนด์เอจ ฉบับเดือน
กรกฎาคม 2564 

 

 
 

ลิงค์ออกอากาศ 
PR :โปรโมช่ัน เปิดตัว! นมยูเอชที ไทย-เดนมาร์ค รสมะม่วงมหาชนก และนมรสเผือก  
ออกอากาศในรายการ Her Day วันของเธอ ทางช่อง 9 MCOT HD วันท่ี 25 สิงหาคม 2564 เวลา 12.20 – 12.50 น.
https://www.youtube.com/watch?v=wr0gZAia0wg 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wr0gZAia0wg
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ลิงค์ออกอากาศ 
PR ประกาศผลกิจกรรม 
“ด่ืมปั๊บ ลุ้นรับโชค กับนมไทย-เดนมาร์ค ยูเอชที” ครั้งท่ี 3-8  
ในรายการ Her Day วันของเธอ ช่อง 9 MCOT HD วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 
https://www.youtube.com/watch?v=nnE_JUgLqwc 
 

 
ลิงค์ออกอากาศ 
PR ประกาศผลกิจกรรม 
“ด่ืมปั๊บ ลุ้นรับโชค กับนมไทย-เดนมาร์ค ยูเอชที” ครั้งท่ี 3-8  
ในรายการ Her Day วันของเธอ ช่อง 9 MCOT HD วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 
https://www.youtube.com/watch?v=nnE_JUgLqwc 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nnE_JUgLqwc
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เห็นแล้วต้องร้องว้าว กับโปรฯ 9.9 ซื้อ 1 แถม 1 ไปเลยจุก ๆ 
เมื่อส่ังซื้อนม U.H.T. ไทย-เดนมาร์ค เฉพาะรสหวาน ยกโหล (ขนาด 250 มล. X 12 กล่อง) ได้รับเพิ่มอีกทันที 1 โหล ในราคา
เพียง 135 บาท เท่านั้นเฉพาะวันท่ี 5 -11 ก.ย. 64 นี้ 
*เฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น* 
*ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง  
**จ ากัด 1 ออเดอร์ ต่อ 1 ชุดเท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนด 
***นมหมดอายุเดือน ธันวาคม 2564 ค่ะมาช้อปกันเลย 
Shopee 
https://shopee.co.th/thaidenmarkmall 
https://shopee.co.th/thaidenmark.official?v=40c&smtt=0.0.4 
Lazada 
https://s.lazada.co.th/s.24Cgu 
https://s.lazada.co.th/s.3wyBQ 
LINE SHOPPING  
https://shop.line.me/@thai-denmark 
#ไทยเดนมาร์ค #thaidenmark 
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โปรฯ ดี ๆ กับนมคิดดี  
จัดส่งฟรี ไม่มีกั๊ก  
เมื่อส่ังซื้อนม U.H.T. ไทย-เดนมาร์ค คิดดี ยกลัง (ขนาด 125 มล. X 48 กล่อง) � ในราคาเพียง 391 บาท พร้อมจัดส่งฟรี 
เฉพาะวันท่ี 11 - 30 ก.ย. 64 นี้ 
*เฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น* 
*ราคารวมค่าจัดส่งแล้ว 
**จ ากัด 1 ออเดอร์ ต่อ 1 ลังเท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีบริษัทก าหนด 
***นมหมดอายุเดือน ธ.ค. 64 และ ม.ค. 65 

มาช้อปกันเลย 
LINE SHOPPING 

https://shop.line.me/@thai-denmark 
Shopee 

https://shopee.co.th/thaidenmarkmall 
Lazada 

https://s.lazada.co.th/s.24Cgu 
#ไทยเดนมาร์ค #thaidenmark 
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ลิงค์ออกอากาศ รายการ Her Day วันของเธอ  
ทางช่อง 9 MCOT HD ต้ังแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 
หัวข้อ : ใหม่! นมไทย-มาร์ค ยูเอชที รสมะม่วงมหาชนก และรสเผือก 
https://youtu.be/i-_q_YrN3e4 
วันพุธท่ี 8 กันยายน 2564 
หัวข้อ : ไทย-เดนมาร์ค จัดหนักโปร9.9  ซื้อนมไทย-เดนมาร์ค รสหวาน ยกโหล แถมฟรี! อีก 1 โหล 
https://youtu.be/mfNsp_ILvp0 

 
 

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  
ให้เกียรติสัมภาษณ์ในนิตยสาร a LOT V.24 คอลัมน์ Lift Up Your Voice  
หัวข้อ หลอดกระดาษงอได้ นวัตกรรมเพื่อกล่องรกัษ์โลกซึ่งเป็นนิตยสารออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ให้กับพนักงานในเครือ SCGP 
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด (มหาขน) 
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นมรสชาติใหม่ ก็จัดโปรฯ ให้ จนต้องร้องกร๊ีด 
แถมยังจัดส่งฟรี ด๊ีดีไปอีก เม่ือสั่งซ้ือนม U.H.T. ไทย-เดนมาร์ค รสเผือก และรสมะม่วงมหาชนกยกลัง  
(ขนาด 150 มล. X 36 กล่อง)ในราคาลังละ 330 บาท พร้อมจัดส่งฟรี 
เฉพาะวันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 ต.ค. 64 นี้ 
*เฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น* 
*ราคารวมค่าจัดส่งแล้ว 
**จ ากัด 1 ออเดอร์ ต่อ 1 ลังเท่านั้น เง่ือนไขเปน็ไปตามที่บริษัทก าหนด 
มาช้อปกันเลย  
LINE SHOPPING 
https://shop.line.me/@thai-denmark 
Shopee 
https://shopee.co.th/thaidenmarkmall 
Lazada 
https://s.lazada.co.th/s.24Cgu 
#ไทยเดนมาร์ค #thaidenmark 
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ลิงค์ประกาศผลทีมท่ีผ่านการคัดเลือกรอบท่ี 1 จ านวน 50 ทีม ภายใต้โครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา 
ปีท่ี 5 “นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
https://www.thai-denmarkworkshop.com/pageContent.aspx?pagename=qualifiers50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thai-denmarkworkshop.com/pageContent.aspx?pagename=qualifiers50
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รายงานกิจกรรมข่าว 

ช่วงเช้าวันท่ี 3 สิงหาคม 2564นายสุชาติ จริยาเลิศศักด์ิ รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค . ให้เกียรติ
สัมภาษณ์ในการจัดท าคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์โครงการ Workshop และประกวดภาพยนตร์โฆษณา ปีท่ี 5 “นมไทย-เดน
มาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน : My Brand Love ของคนไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องรับรอง ช้ัน 4 ส านักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ซึ่งนิสิต นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไม่จ ากัดช้ันปี สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ ต้ังแต่วันนี้-15 กันยายน 2564 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ท่ี https://www.thai-denmarkworkshop.com/home.aspx 

 

 

 

 

https://www.thai-denmarkworkshop.com/home.aspx
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ช่วงเช้าวันท่ี 9 สิงหาคม 2564นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติในการ
ถ่ายท าคลิปวิดีโอเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ นมปรุงแต่งยูเอชที รสเผือก และรสมะม่วงมหาชนก ตราไทย-เดนมาร์คณ ห้องรับรอง
ผู้บริหารช้ัน 4 ส านักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage : Thai-
Denmark โดยมีก าหนดวางจ าหน่ายในวันท่ี 12 สิงหาคม 2564 ซึ่งจะออกอากาศในรายการ Her Day วันของเธอ ทาง
ช่อง 9 MCOT HD วันท่ี 13 สิงหาคม 2564 เวลา 12.20 – 12.50 น. 
โดยผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งยูเอชที รสเผือก และรสมะม่วงมหาชนก ตราไทย-เดนมาร์ค จะเป็นสินค้า Limited Edition เฉพาะ
ในช่วงนี้เท่านั้น สามารถหาซื้อสินค้าได้จากช่องทางออนไลน์  ของ อ.ส.ค  ได้แก่ LINE OFFICIAL นมไทย- เดนมาร์ค 
Shopee Lazada พร้อมท้ังโปรโมช่ัน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เริ่มต้ังแต่วันท่ี 12 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564 
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ช่วงเช้าวันท่ี 12 สิงหาคม 2564นายสุชาติ จริยาเลิศศักด์ิ รองผู้อ านวยการท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ 
นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติสัมภาษณ์ออนไลน์  Facebook Fan Page Thai-Denmark เปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ นมปรุงแต่ง ยูเอชที  ขนาด 150  มล. รสเผือก และรสมะม่วงมหาชนก ตราไทย-เดนมาร์ค จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์นมราคาโปรโมช่ันพิเศษ เริ่มต้ังแต่วันท่ี 12 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564  และ การจัดกิจกรรม FACEBOOK 
LIVE ของฝ่ายการตลาดและการขาย  ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลในการด าเนินการไลฟ์สด และเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ ในช่องทางออนไลน์ Facebook ผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งยูเอชที ขนาด 150 มล. รสเผือก และรสมะม่วงมหา
ชนก ตราไทย-เดนมาร์ค จะเป็นสินค้า Limited Edition เฉพาะในช่วงนี้เท่านั้น สามารถหาซื้อสินค้าได้จากช่องทางออนไลน์ 
ของ อ.ส.ค  ได้แก่ LINE OFFICIAL นมไทย- เดนมาร์ค Shopee Lazada โดยมี นายชัยณรงค์  เปาอินทร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
อ.ส.ค. พร้อมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด -
19 อย่างเคร่งครัด สถานท่ีจัดกิจกรรม ณ  บริเวณห้องรับรองสโมสรผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค.อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
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ช่วงเช้าวันท่ี 26 สิงหาคม 2564นายสุชาติ จริยาเลิศศักด์ิ รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็น
ประธานในการประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม ครั้งท่ี 11/2564 เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีผ่านมา  โดยมี นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค. และนายชัยณรงค์ เปาอินทร์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร และพนักงานผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 อย่างเคร่งครัดประชุมผ่านระบบ VDO Conference และระบบ  Cisco 
Webexณ ห้องประชุม3 ช้ัน 5 ส านักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ  กับ ห้องประชุม1ส านักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี และ
ส านักงาน อ.ส.คทุกภาค 

 

 

 

บ่ายวันท่ี 26 สิงหาคม 2564นายสุชาติ จริยาเลิศศักด์ิ รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็น
ประธานในการประชุมระหว่าง ฝ่ายการตลาดและการขายกับ บริษัท ซีไอพีแวลู จ ากัด  เกี่ยวกับการออกแบบ Second 
Brand  เพื่อการส่งออกประเทศจีน ภายใต้โครงการจัดท าโมเดลน าร่อง เพื่อการส่งออกประเทศจีน ครั้งท่ี 6/2564  และ
ติดตามผลการด าเนินงานตามมติท่ีประชุมครั้งท่ีผ่านมา  ท้ังนี้ทุกท่านได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบ  Cisco Webexณ ห้องประชุม3 ช้ัน 5 ส านักงานอ.ส.ค. กรุงเทพฯ 
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ช่วงบ่ายวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 นายสุชาติจริยาเลิศศักด์ิรองผู้อ านวยการท าการแทนผู้อ านวยการอ.ส.ค. มอบหมายให้
ฝ่ายการตลาดและการขายโดยนายสมเกียรติช่างศรีหัวหน้ากองการขายฝ่ายการตลาดและการขายพร้อมคณะท างานฯจัดหา
ช่องทางขนส่งสินค้าออนไลน์  (online) โดยมีการประชุมร่วมกับ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจในการจัดส่งผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที. สู่ผู้บริโภค ในช่องทางการจ าหน่ายสินค้าแบบออนไลน์  ท้ังนี้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 อย่างเคร่งครัดผ่านระบบVDO 
Conference Microsoft Teams ณ ห้องรับรอง สโมสรผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
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วันท่ี 7 กันยายน 2564นายสุชาติ จริยาเลิศศักด์ิ รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ประธานคณะท างาน
บริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) ร้านTHAI-DENMARK MILK LAND) พร้อมด้วย นายสมพร ศรีเมือง รอง
ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. รองประธานคณะท างานฯและคณะ ได้ประชุมร่วมกับ บริษัท ทีสตอรี่ พระราม 9 จ ากัด ครั้งท่ี  1/2564
ตามค าส่ัง อ.ส.ค. 156/2564 โดยบริษัทฯ น าเสนอผลการด าเนินงาน ครึ่งปีแรก ในปี 2564 รวมถึง MILK LAND TRUCK 
และสรุปประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนครึ่งปีแรก เพื่อหารือแนวทางป้องกันปัญหาท่ีเกิดขึ้น ท้ังนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบ Video Conference (ด้วยโปรแกรม 
CisioWebex) ณ ห้อง ประชุม 3 ช้ัน 5 ส านักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ 

 
 
วันท่ี 7 กันยายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักด์ิ รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติมอบรางวัล
ทองค ามูลค่า 1 สลึง ให้แก่ผู้โชคดีจากกิจกรรม “ด่ืมปั๊บ ลุ้นรับโชค กับ นมไทย-เดนมาร์ค ยูเอชที” ครั้งท่ี 8 ภายใต้โครงการ 
"ส่งเสริมการตลาดและการขายจากกล่องนมไทย-เดนมาร์ค ยูเอชที" จัดโดย ฝ่ายการตลาดและการขาย ณ โครงการชิคดีสท
ริค กทม.และในครั้งท่ี 9 -11 จะมีการจับรางวัลในวันท่ี 17 กันยายน 2564 ประกาศผลผ่านช่องทาง Facebook Fanpage
ด่ืมปั๊บ ลุ้นรับโชค กับนมไทย-เดนมาร์ค ยูเอชที และมีก าหนดจับรางวัลใหญ่ ครั้งสุดท้ายและประกาศผล ในวันท่ี 24 
กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. พร้อมท้ังการไลฟ์สด ผ่านช่องทาง  Facebook Fanpageด่ืมปั๊บ ลุ้นรับโชค กับ นมไทย-เดน
มาร์ค ยูเอชที  ณ ตลาดน้ า อ.ต.ก. ถนนย่านพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
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ช่วงเช้าวันท่ี 13 กันยายน 2564นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานและเข้าร่วมประชุมร่วม
ระหว่างฝ่ายการตลาดและการขาย /ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง กับ บจ. Antipodean ตัวแทนในการน าเข้าผลิตภัณฑ์นมผง 
จาก บจ.Naturalena Brands จากประเทศออสเตรเลีย เพื่อการน าเข้าและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นมผงเล้ียงเด็กใน โครงการ
ผลิตภัณฑ์นมผงภายใต้แบรนด์ "ไทย-เดนมาร์ค " ณ  ห้องประชุม1 ส านักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[72] 
 

ช่วงบ่ายวันท่ี 21 กันยายน 2564นายสุชาติ จริยาเลิศศักด์ิ รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้ 
ฝ่ายการตลาดและการขาย ด าเนินการจัดอบรมและถ่ายทอดแผนแม่บทด้านการตลาดและลูกค้า ปี 2560-2565 (ส าหรับปี 
2565)  เพื่อประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันธ์ของลูกค้า คู่ค้าท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ โดยได้รับเกียรติจากนาย
วิศิษฏ์ แสงคล้อย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เข้าร่วมรับฟังการอบรม พร้อมผู้บริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวข้องทุกส านักงาน
ภาค ร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting ณ ห้องปฏิบัติงานทุกฝ่าย/ส านัก 

 

 

 

 

 

 



[73] 
 

ช่วงบ่ายวันท่ี 24 กันยายน 2564นายสุชาติ จริยาเลิศศักด์ิ รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็น
ประธานการจับรางวัลใหญ่ (ครั้งท่ี 12) ภายใต้กิจกรรม “ด่ืมปั๊บ ลุ้นรับโชค กับ นมไทย-เดนมาร์ค ยู.เอช.ที.” ซึ่งมีรางวัลดังนี้ 
รางวัลท่ี 1 ทองค าแท่งหนัก 10 บาท จ านวน 1 รางวัล/รางวัลท่ี 2 สร้อยคอทองค า หนัก 1 สลึง จ านวน 8 รางวัล/รางวัลท่ี 3 
Samsung Galaxy Tab จ านวน 20 รางวัล และรางวัลท่ี 4 สเก็ตบอร์ด จ านวน 10 รางวัล โดยมี ผู้บริหาร อ.ส.ค.และ
พนักงานผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการจับรางวัลและกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยลูกค้าให้ความสนใจส่งกล่องนม ยู .เอช.ที. เข้าร่วม
กิจกรรมท้ังหมด ประมาณ 858,000 ช้ิน หรือ ประมาณ 5,720 กิโลกรัม และจะได้การน าส่งกล่องนม ยูเอชที ท่ีจับรางวัล
แล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ท้ังนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สถานท่ีจัดงาน ณ ตลาดน้ า อ.ต.ก. จตุจักร กทม. 

 

 

 

 


