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The Humanisation of  Pets over the last 20 years 
has been Revolutionary     

การตระหนกัถงึการมชีวีติจติใจของสตัวเ์ลี2ยงใน 
20 ปีที)ผา่นมา ถอืวา่กา้วไกล

2020

Excuses will always be there……..Opportunity won’t    
คาํแกต้วัอาจมอียูเ่สมอ…….. แตโ่อกาสไมไ่ดเ้ป็นเชน่น ั2น
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The Year of the Dog will it be 
‘Paw-Sitive’ or ‘Ruff’ times ahead………..

ปีจอนี2 จะออกหวัหรอืกอ้ยนะ

In China alone the petcare sector was worth $21.2b in 2017 almost 10% 
higher than 2016
แคใ่นประเทศจนี การดแูลสตัวเ์ลี8ยงมมีลูคา่ถงึ 21.2 พันลา้นดอลลาร์ ในปี 2560 ซึBง
สงูกวา่ปี 2559 เกอืบ 10%
This 'Purrfect economy' sees roaring expansion as young people spend
“เศรษฐกจิเยีBยมยอด” เพราะคนหนุ่มสาวมกํีาลงัซื8อ
In china national domestic production of petfood hit 1mmt compared to 
700kmt in 2015
การผลติอาหารสตัวภ์ายในประเทศจนีกา้วไปถงึ 1 mmt เมืBอเทยีบกบัตวัเลขเพยีง 
700 kmt ในปี 2558
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Today we will cover
วนันี8 เราจะครอบคลมุเนื8อหา

• Pet Food Forecasts   การพยากรณอ์าหารสตัวเ์ลี8ยง

• Key Growth Categories    หมวดการเตบิโตทีBสําคญั

• Raw Materials – Quality and Challenges
วตัถดุบิ - คณุภาพและความทา้ทาย

• The use of Cereals   การใชธ้ญัพชื

• Alternative Proteins   โปรตนีทดแทน

• Drivers & Expectations สิBงผลกัดนัและความคาดหวงั
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The Forces Shaping Pet Care
แรงที)ขดัเกลาการดแูลสตัวเ์ลี2ยง

Circles represent historical importance against forecast importance
วงกลมแทน ความสาํคญัในอดตี กบั ความสาํคญัที)คาดการณ์

Premiumisation
ความเป็นพรเีมยีม

Rising Power of 
e-commerce
พลงัอคีอมเมริซ์ 
ที)เพิ)มขึ2น

Focus on Health
มุง่เนน้ที)สขุภาพ

Protein to the fore
โปรตนีสาํหรบัสตัว ์

Clean, Green 
Certified
สะอาด  

รบัรองสเีขยีว

Pet Care Globally: US$ 109.8bn as at 2017 
การดแูลสตัวเ์ลี2ยงมมีลูคา่ 109.8 ดอลลา่รส์หรฐัในปี 2560
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Asia Pacific will account for a third of expected value growth in pet care over the forecast period. Value growth is expected to come from both consumers 
entering the prepared food market, as well as from consumers trading up to premium prepared food.
คาดวา่ ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิคจะมมีลูคา่เพิBมขึ8นเป็น 3 เทา่ในธรุกจิการดแูลสตัวเ์ลี8ยง การเตบิโตของมลูคา่คาดวา่จะมาจากทั 8งผูบ้รโิภคทีBเริBมเขา้สูต่ลาดอาหารสําเร็จรปู รวมทั 8ง
ผูบ้รโิภคทีBเริBมซื8ออาหารสําเร็จรปูพรเีมีBยม

Pet	Food		US$	80.2 Bn
อาหารสตัว์เลี 2ยง US$	80.2 Bn

Pet	Products	US$	29.6 Bn
สนิค้าสตัว์เลี 2ยง US$	29.6 Bn

in	context....about	14th	in	Consumer	Goods
กคื็อ .... เป็นอันดบั 14 ในสนิค้าอุปโภคบริโภค
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AsiaPac Petcare as at 2017

Pet Parents are driving these Trends
เจา้ของสตัวเ์ลี2ยงกาํลงัขบัเคลื)อนเทรนดเ์หลา่นี2
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the rise of the ‘fur baby ’ การเพิ=มขึ 2นของ “ลกูสตัว์เลี 2ยง”
Humanisation  

การมีชีวิตจิตใจเชน่มนษุย์

• Pets are family, 2/3 of pet owners regard their cats as dogs as part of the family   
เจา้ของสตัวเ์ลี8ยง เชน่ สนัุขและแมว 2 ใน 3 ยอมรับวา่สตัวเ์ลี8ยงเป็นสมาชกิในครอบครัว

• Trends follow human food – natural, holistic, grain free     
มแีนวโนม้เดยีวกบัอาหารคนคอืมคีวามเป็นธรรมชาติ เป็นแบบองคร์วม และไมม่ธีญัพชืปน

What is in my pet food? มีอะไรอยูใ่นอาหารสตัว์เลี 2ยงบ้าง
Transparency  

ความโปร่งใส

• I want to know there are ‘quality’ ingredients…       ฉันอยากรูถ้งึคณุภาพของสว่นผสม
• where is it from and how is it produced?    มาจากไหน ผลติอยา่งไร

I expect my pet food to be SAFE! ฉนัคาดหวงัให้อาหารสตัว์เลี 2ยงของฉนัปลอดภยั!
Safety 

ความปลอดภยั

• No tolerance for perceived risks   ไมย่อมตอ่ความเสีBยงทีBรูไ้ด ้
• Safe food: no “contamination”     อาหารปลอดภยั: ไมม่ี “สิBงเจอืปน”
• No chemical or physical risks, no foreign matter     ไมม่คีวามเสีBยงสารเคมหีรอืกายภาพ ไมม่สี ิBงแปลกปลอม
• no microorganism issues    ไมม่ปัีญหาดา้นจลุชพี
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Market 
ตลาด

Dog Population 

ประชากรสนุขั
(m)

Cat Population  
ประชากรแมว 

(m)

Dog CC (%)
สนุขั CC (%)

Cat CC (%) 
แมว CC (%)

Australia 
ออสเตรเลยี

4.1 2.2 81 103

China จนี 44 19.9 10 19
India อนิเดยี 22 4.5 8.4 N/A
Indonesia
อนิโดนเีซยี

3.3 9.7 1 1

Japan ญีBปุ่ น 9.9 9.8 79 82
Malaysia
มาเลเซยี

400K 1.3 46 44

New Zealand
นวิซแีลนด์

683K 1.134 100 100

Philippines
ฟิลปิปินส์

7 3.6 2 1

Singapore
สงิคโปร์

146K 77K 64 66

Thailand ไทย 8 4 14 32
Vietnam
เวยีดนาม

402K 1.5 0 0

Calorie Conversion – The Real Opportunity 
การคาํนวนคา่แคลอรี)-โอกาสที)แทจ้รงิ

It would be fair to say Mars like most others see  
availability to quality Protein as a key to sustain AsiaPac growth 10

Growth Areas in AsiaPac 
พื2นที)ท ี)มกีารเตบิโตใน AsiaPac
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Most products around the world follow the same basic formula …
ผลติภณัฑ์ส่วนใหญ่ทั2วโลก มสูีตรพื;นฐานดงันี;…

GRAINS
ธญัพืช

PROTEIN
โปรตีน

PALATANT	พาราแทนท์

FAT	ไขมนั

MINORS	ธาตอืุ=นๆ

PALATANT	พาราแทนท์

FAT	ไขมนั

MINORS	ธาตอืุ=นๆ

PROTEIN	โปรตีน

GRAINS	ธญัพืช

• Next	slide	explains	why	we	need	grains
ธญัพืช สไลด์ตอ่ไปอธิบายวา่ทําไมต้องการธญัพืช

• Meat	meals	or	plant	protein	isolates
โปรตีน จากเนื 2อสตัว์เกือบทกุมื 2อหรือโปรตีนไอโซเลตจากพืช

• Flavour	system	to	drive	intake
สารแตง่รส เพื=อให้นา่กิน

• Plays	a	role	in	nutrition,	palatability	and	shelf	life
ไขมนั ซึ=งมีผลทางโภชนาการ รส และอายขุองสนิค้า

• Vitamins,	minerals,	salts,	antioxidants,	amino	acids,	
processing	aids	etc	to	deliver	a	complete	&	balanced	product
วิตามิน แร่ธาต ุเกลอื แอนตี 2ออกซแิดนท◌์ กรดอะมิโน สารชว่ยในการผลติอื=นเพื=อให้ได้
ผลติภณัฑ์ที=สมบรูณ์และสมดลุ

40	- 70%

10	- 40%

2	- 8%

2	- 15%

2	- 10%
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Why do we need grains in our formulas? 
ทาํไมต้องมธัีญพืชในสูตรอาหาร

• ENERGY พลังงาน

• Provides the majority of calories for most dry petfood diets  ให้พลงังานสว่นใหญ่สาํหรับอาหารสตัว์เลี 2ยงที=แห้งมากที=สดุ

• FIBRE ใยอาหาร

• Main source of dietary fibre; important to maintain proper gut health    แหลง่อาหารหลกัของใยอาหาร สาํคญัตอ่การรักษาสขุภาพทางเดนิอาหารที=เหมาะสม

• NUTRITION โภชนาการ

• Significant source of protein/amino acids, vitamins and minerals    แหลง่สาํคญัของโปรตีน / กรดอะมิโน วิตามิน และแร่ธาตุ

• STRUCTURE โครงสร้าง

• Gelatinisation of starches bind all the raw materials together and provide texture that promotes palatability.
การเกิดเจลาตนิของแปง้ จะรวมวตัถดุบิทั 2งหมดเข้าด้วยกนัและให้เนื 2อสมัผสัที=อร่อย

• VALUE คุณค่า

• Most of the above could be achieved via alternative raw materials but grains are amongst the cheapest materials we buy.
สิ=งที=กลา่วมาข้างต้นสามารถได้รับจากวตัถดุบิทางเลอืกตา่งๆ แตธ่ญัพืชเป็นวตัถดุบิที=ถกูที=สดุที=สามารถหาซื 2อได้
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Diversity in our protein sourcing will be the key element to be for our long term ambitions   
ความหวงัในระยะยาวของเราก็คอื การจดัหาแหลง่โปรตนีที)มคีวามหลากหลาย

14

Raw Material Sourcing – Same drivers as found elsewhere in Consumer Goods 
การจดัหาวตัถดุบิ - ตวัขบัเคลื)อนเดยีวกบัที)พบในสนิคา้อปุโภคบรโิภคอื)นๆ

• Price   ราคา
• Quality   คณุภาพ
• Service การบรกิาร

• Price ราคา
• Quality คณุภาพ
• Service  การบรกิาร
• SC Safety  ความปลอดภยัของที)มา
• Child Labor  แรงงานเด็ก
• Supplier Diversity  
การมแีหลง่อปุทานที)หลากหลาย

• Single sourcing
การสรรหาจากแหลง่เดยีว

• Price ราคา
• Quality คณุภาพ
• Service  การบรกิาร
• Safety ความปลอดภยัของที)มา
• Labor & Human Rights แรงงานเด็ก
• Supplier Diversity 
การมแีหลง่อปุทานที)หลากหลาย

• Single sourcing  
การสรรหาจากแหลง่เดยีว

• External Innovation  
นวตักรรมจากภายนอก

• Ingredient availability  
การมอียูซ่ ึ)งสว่นผสม

• Social  & Environmental impacts  
ผลกระทบทางสงัคม สภาพแวดลอ้ม

• SC Transparency  
ความโปรง่ใสของที)มา

• SC Traceability
ความสามารถในการสบืสาวหาทีBมา

2000 20202010
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In a rapidly changing future, My Business will look 
for the following from its Supply Partners 

อนาคตที)เปลี)ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ธรุกจิของเราจะ
มองหาสิ)งตอ่ไปนี2จากหุน้สว่นอปุทานของพวกเขา

15

The world has changed.  New supply solutions and relationships within Asia Pacific have 
been identified. Regulatory issues and insights now more important than ever and disease 
risk also ensuring the only constant is change itself.
โลกมีการเปลี=ยนแปลงไป มีการแก้ปัญหาอปุทานใหม่ๆ  รวมถงึมีการตระหนกัถงึความสมัพนัธ์ภายในภมิูภาคเอเชียแปซฟิิก ขณะนี 2 ปัญหาด้าน

กฎระเบียบและข้อมลูเชิงลกึมีความสาํคญัมากกวา่ที=เคยเป็นมาและความเสี=ยงตอ่โรคร้าย ทําให้เราแนใ่จได้วา่ การเปลี=ยนแปลงนั 2น เป็นสิ=งที=คงที=อยู่

ตลอดเวลา

That’s why we are going to challenge the current status quo, unlock new supply chains and 
create new long term mutual relationships.  Often these relationships will be built on un-
common collaboration. 
นัAนเป็นเหตุผลทีAเราจะลุกขึ Jนมาท้าทายสภาพทีAเป็นอยู่ในปัจจุบนัให้ได้ ปลดล็อกโซ่อุปทานใหม่ๆ และสร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวทีA

เกดิได้ใหม่ บ่อยครัJงทีAความสัมพนัธ์เหล่านี J เกดิขึ Jนมาจากการทาํงานร่วมกันแบบไม่ธรรมดา

By becoming better tomorrow than we are today, good things can happen. Improving our 
creativity and agility, we can anticipate and react ahead of the curve and deliver business 
growth objectives
เมื=อวนัพรุ่งนี 2ของเราดีกวา่วนันี 2ที=เราเป็นอยู ่สิ=งดีๆ อาจเกิดขึ 2นได้ หากปรับปรุงความคดิสร้างสรรค์และความคลอ่งตวัของเราเอง เราจะสามารถ
คาดการณ์และวางแผนการตอบสนองตอ่สิ=งตา่งๆ ได้ ก่อนที=มนัจะมาถงึและเราสามารถบรรลถุงึเปา้หมายในการเตบิโตของธรุกิจ

©COPYRIGHT MARS INCORPORATED │ CONFIDENTIAL

Questions?
มีคาํถามไหมล่ะ


