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AROMA CANDLE
Summary for Investors

Aroma Candle is regarded as an innovation in candle-making history.  Aroma candles can be
used in aroma therapy, especially in the age that most people are stressed.  With their herbal aromas
released while burning, aroma candles help relax people�s minds and moods.   The aromas in candles
varied in their ability to provoke or relax the body.  Local aromas; such as, lemon grass, bergamot,
lime, and cinnamon, as well as western aromas; such as, lavender and rosemary help relieve the body�s
stress.  Some other aromas, on the contrary, help activate the body, so that those who use them feel
more active and energetic.  Hence, demand for this product has a potential to grow as people nowadays
increasingly want to relive their stress.

There are both local and export markets for aroma candles.  The local market is focused
primarily at hotels, spas, restaurants, and general consumers with middle to upper income level.
Important export markets are European countries, Japan, and Australia, where people have high
interest in natural therapy.

At present, there are only 4 aroma candle makers, most of them are small-scaled
manufacturers with around Baht 1 million capital.  Most raw materials are from local sources.  Only
some; such as, paraffin and specific types of aromas, are imported.  Machinery is not necessary since
the manufacturing process requires only manual candle molding.  Approximately 90% of investment is
used in production operation, while 10% is for marketing and sales.  Major channels in the local
market are home decoration section in department stores and manufacturers� own showrooms in
shopping centers.  The latter channel can be the center for foreign importers and foreign traders�
contact.

There is no constraint for investment on aroma candle since the size of business varies along the
amount of candles made and marketing capability.  A manufacture does not have to invest on fixed asset
and therefore any amount of capital is sufficient for the beginning.  This is a low-risk market for new
business owners.

The investment capital case of 1 Million Baht., with the production and sales volume of 9,600 unit
per month and unit price is ~ 120 Baht, the net profit on sales will be ~ 13.2 %, the pay back period will be
within the first year. Within 5 years of investment, the internal rate of return (IRR) is expected ~ 181%
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If you are interested in information on production technique, please contact Department of Skill
Development, Kasetsart University or Ban Benjawan at Silom Complex Tower.
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เทียนสมุนไพร
(Aroma Candle)

บทสรุปสํ าหรับนักลงทุน
เทียนสมุนไพร Aroma นับไดวาเปนพัฒนาการผลิตเทียนไข โดยเทียนอโรมาสามารถใชในการ

บํ าบัดทางดานจิตใจและอารมณของผูคนในยุคท่ีมีความเครียดสูง เพราะกล่ินอโรมาในเทียนมีคุณสมบัติ
ในการกระตุนหรือผอนคลายรางกายหลายรูปแบบ เชน กล่ินตะไคร กล่ินมะกรูด กล่ินมะนาว
กล่ินอบเชย ซ่ึงเปนกล่ินไทยๆจะชวยผอนคลายความตึงเครียดของรางกาย สวนกล่ินอ่ืนๆทางดานตะวัน-
ตกดวย เชน ลาเวนเดอร โรสแมร่ี  ก็มีคุณสมบัติเชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีกล่ินอ่ืนๆท่ีทํ าใหเกิดความ
กระฉับกระเฉงของรางกาย ดังนั้นความตองการสินคาประเภทนี้จึงนับไดวามีแนวโนมท่ีดีตามสภาวะ
ของผูคนท่ีตองการการผอนคลายทางดานจิตใจมากข้ึน

ตลาดของเทียนอโรมา จึงมีอยูท้ังในประเทศและเพ่ือการสงออก โดยในประเทศนั้นความ
ตองการหลักๆอยูท่ีกลุมโรงแรม สปา หองอาหาร และผูบริโภคท่ัวไปที่มีระดับรายไดปานกลางถึงสูง
สวนตลาดสงออกนั้นตลาดท่ีสํ าคัญคือประเทศกลุมยุโรป ญ่ีปุนและออสเตรเลีย ซ่ึงใหความสนใจเร่ือง
การบํ าบัดดวยธรรมชาติคอนขางมาก 

ปจจุบันมีผูผลิตเทียนอโรมาเพียง 4 ราย เทานั้น โดยสวนใหญเปนผูผลิตรายเล็กมีเงินทุนใน
ธุรกิจประมาณ 1 ลานบาท โดยใชวัตถุดิบสวนใหญภายในประเทศ และบางชนิด เชน พาราฟน และกล่ิน
หอมบางชนิดจากตางประเทศ สวนเคร่ืองจักรนั้นไมมีความจํ าเปนตองใชเพราะเปนการผลิตโดยใชแรง
งานคนหลอเทียนในแมพิมพดวยมือท้ังส้ิน จึงเห็นไดวาเงินลงทุนสวนใหญจะใชในการดํ าเนินการดาน
การผลิตเกือบท้ังหมดถึง 90 % และอีก 10% เปนคาใชจายในดานการตลาดและการขาย ซ่ึงการขายใน
ป ร ะ เ ท ศ
มีชองทางหลักคือ แผนกของตกแตงบานในหางสรรพสินคาและการเปดรานของตนเองในศูนยสรรพ-
สินคาเพื่อใชเปนโชวรูมและเพื่อใหผูซ้ือจากตางประเทศสามารถติดตอซ้ือขายสงออกไดดวยอีกทางหนึ่ง

การลงทุนดานการผลิตเทียนสมุนไพรนั้น สามารถเร่ิมตนดวยเงินทุนเทาท่ีจะสามารถหาไดเนื่อง
จากจะแปรผันตามปริมาณเทียนท่ีตองการผลิตและความสามารถในการทํ าตลาด โดยผูผลิตไมมีความ
กังวลเร่ืองการลงทุนในสินทรัพยถาวรเหมือนกิจการอ่ืนๆ จึงมีความเส่ียงนอยสํ าหรับผูประกอบการ
รายใหม

ในกรณีท่ีทํ าการลงทุนผลิตและสามารถจํ าหนายไดประมาณ 9,600 แทง/เดือน จากการใช
เงินลงทุนข้ันตนประมาณ 1 ลานบาท และไดรับกํ าไรสุทธิโดยเฉล่ียประมาณ 13.2% จะสามารถคืนทุน
ไดภายในระยะเวลา 1 ป  ณ ระดับราคาจํ าหนายประมาณ 120 บาท/แทง และถาโครงการลงทุนมีอายุ 5
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ป โดยสามารถจํ าหนายเทียนไดผลตอบแทนสุทธิเทากันโดยตลอด ผูลงทุนจะมีอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุนประมาณ 181%

ผูสนใจลงทุนสามารถรับทราบขอมูลดานเทคนิคการผลิตไดท่ีโครงการฝกอบรมอาชีพของ-
ประชาชน สํ านักฝกอบรม กรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือฝายวิเคราะหโครงการ มหาวิทยาลัย-
เกษตรศาสตร หรือบานเบญจวรรณสีลมคอมเพล็กซ

1.  ขอมูลท่ัวไปของสินคา
เทียนไขเปนผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนเพื่อใชประโยชนในดานการใหแสงสวาง แตในระยะตอมา

เทียนไขไดถูกทดแทนดวยความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีดานพลังงานแสงสวางจากกระแสไฟฟา  
ทํ าใหบทบาทของเทียนไขท่ีมีตอชีวิตประจํ าวันของผูคนลดนอยลง และเปล่ียนสถานะจากส่ิงของจํ าเปน
เปนส่ิงของตกแตง  ซ่ึงทํ าใหมีการพัฒนาทางดานรูปแบบ สีสันของเทียนใหมีความสวยงามมากข้ึน
นอกจากนี้ในปจจุบันมีการดัดแปลงจากเทียนท่ีใหแสงสวางธรรมดามาผสมกล่ินหอมประเภทตางๆ  
เพิ่มลงไป เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาไดมากยิ่งข้ึน โดยการนํ ากล่ินสมุนไพรประเภทตางๆ เชน
กล่ินตะไครหอม  มะกรูด มะนาว อบเชย เปนตน เขามาผสมและมีวัตถุประสงคในการใชสอยท่ีเพิ่มข้ึน
จากเดิม เพื่อประโยชนในการบํ าบัดทางดานจิตใจและอารมณของคนในสังคมปจจุบัน ท่ีเกิดภาวะความ
ตึงเครียดทางอารมณคอนขางสูง และสงผลกระทบตอสุขภาพรางกายในลํ าดับตอมา ซ่ึงการนํ ากล่ินหอม
เขามาบํ าบัด จะทํ าใหภาวะรางกายเกิดการผอนคลาย สามารถนอนหลับพักผอนไดงายข้ึนและบางกล่ิน
จะชวยกระตุนใหรางกายมีความกระตือรือรน กระฉับกระเฉง พรอมท่ีจะทํ างานหรือดํ าเนินกิจกรรม
ตางๆ อยางสดช่ืนข้ึน ท้ังนี้เทียนสมุนไพร Aroma  มีรายละเอียดของการลงทุนดังตอไปนี้

2.     ดานการตลาด
• ภาวะตลาดท่ัวไป
ปจจุบันตลาดเทียนสมุนไพรจะถูกจัดอยูในกลุมของเทียนสวยงาม มีวัตถุประสงคในการใชเปน

ของตกแตงบานหรือสถานท่ีตางๆ แมวาเทียนสมุนไพร Aroma จะมีประโยชนใชสอยเพื่อวัตถุประสงค
อยางอ่ืนแฝงอยูดวยก็ตาม โดยเทียนสมุนไพร Aroma  เปนผลิตภัณฑท่ีจัดเปนงานหัตถกรรมระดับ
อุตสาหกรรม ท่ีตองอาศัยความประณีต ละเอียดออนในการผลิต  ซ่ึงจัดเปนความโดดเดนท่ีสํ าคัญ
ประการหน่ึงท่ีมีผลตอการทํ าตลาดโดยเฉพาะในกลุมลูกคาตางประเทศท่ีนิยมสินคาประเภท Hand Made
โดยเฉพาะในกลุมประเทศยุโรป ซ่ึงใหความใสใจตอสภาพแวดลอม และพยายามตอตานการผลิตสินคา
อุตสาหกรรมอันจะสงผลเสียตอสภาพแวดลอม รวมท้ังยังเปนกลุมตลาดท่ีมีอํ านาจการจับจายใชสอยสูง
จึงมีงบประมาณในการบริโภคผลิตภัณฑประเภท Accesories  เม่ือพิจารณาจากมูลคาสงออกเทียนของ
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ไทย (ตาม Hs.code : 34060000061) พบวา มีการสงออกในป 2543 ท้ังส้ิน 812.0 ลานบาท โดยสวนใหญ
มีการสงออกไปยังประเทศอังกฤษ แคนาดา และในชวงเดือน ม.ค.- พ.ย. ของป 2544 มีมูลคาการสงออก
ท้ังส้ิน 540.6 ลานบาท ซ่ึงจะเห็นไดวาตลาดสงออกจะอยูในกลุมประเทศอังกฤษ  อิตาลี ออสเตรเลีย
แคนาดา และ ญ่ีปุน

สํ าหรับตลาดในประเทศ เทียนสมุนไพร  Aroma    เปนท่ีตองการของตลาดลูกคาระดับกลางข้ึน
ไป ซ่ึงมีอํ านาจซ้ือคอนขางสูง เนื่องจากมิไดจัดวาเปนสินคาจํ าเปนในชีวิตประจํ าวัน โดยวัตถุประสงคใน
การซ้ือนอกเหนือจากเพื่อการตกแตงบานเรือนของผูซ้ือเองแลวยังเปนสินคามอบเปนของขวัญใหแกกัน
ในโอกาสพิเศษตางๆ อีกดวย
• ผูผลิต/ปริมาณการผลิต
ปจจุบันจากขอมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ขอมูล ณ 28 สิงหาคม 2543) ยังไมมีแจงรายช่ือ

ผูผลิตเทียนสมุนไพร มีเพียงผูผลิตเทียนไข จํ านวน 50 ราย ซ่ึงลวนแลวแตเปนผูผลิต ขนาดกลางและยอม
ท้ังส้ิน โดยมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 35 ลานบาท  แตจากการสํ ารวจ ณ เดือนตุลาคม 2544 มีผูผลิตเทียน
สมุนไพรท่ีดํ าเนินการในรูปของการจัดต้ังบริษัท และบุคคลธรรมดา 4 ราย ดังตอไปนี้

 ตารางแสดงรายช่ือผูผลิตเทียนสมุนไพร
ช่ือ ที่ต้ัง ผลิตภัณฑ ทุนจดทะเบียน

ขนาดเล็ก
1. บริษัท ตรีตะวัน
    เอ็นจิเนียริ่ง  จํ ากัด

212/41  ซ.งามวงศวาน 1 ถ.งามวงศวาน
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Tel : 0-2968-8751 Fax: 0-2968-8751,   

เทียนสมุนไพร
� Artless�

1 ลานบาท

2. บริษัท ฝาย ซอ คํ า
    จํ ากัด

385/62 หมู 4  ประชาอุทิศ 33
แขวงบางมด  เขตทุงครุ กทม. 10140
Tel : 0-2873-3248-9
Fax: 0-2873-3249

เทียนสมุนไพร
� FAI SOR KAM �

1 ลานบาท

3. หจก. รอยัลสยาม
    ลีเจนด

237/1 ซ.อุดมสุข 30  ถ.สุขุมวิท 103
บางนา กทม. 10260
Tel : 0-2749-5747, 393-9638
Fax: 0-2749-5256

เทียนสมุนไพร
กล่ินตะไคร

ไมแจงทุนจดทะเบียน

4.  คุณนงลักษณ
     ตันปทุม

190/4 หมูบานราณี 7 ถ.สวนสยาม
แขวง/เขตคันนายาว กทม. 10230

เทียนสมุนไพร
และเทียนแฟนซี

N.A.
(จดทะเบียนพาณิชย)

                                                                                
1 Hs.code : 3406000006 = Candles, tapers and the likes



โครงการศึกษาและจัดทํ าแบบอยางการลงทุนเพื่อเผยแพรผานเครือขาย Internet

CA International Information Co.,Ltd. 412  -

Tel : 0-2919-7506 กล่ินตางๆ เชน กล่ินลาเวนเดอร
กล่ินซิโตเนอรา  กล่ินตะไคร

 ที่มา : จากการสํ ารวจ ณ เดือนตุลาคม 2544
*หมายเหตุ: จํ านวนผูผลิตเทียนสมุนไพรสวนใหญจะมีการผลิตในรูปแบบของบุคคลธรรมดาทํ าการผลิตเพียงเล็กนอย

และไมมีการจดทะเบียนกับกรมโรงงาน

• ชองทางการจํ าหนายและระดับราคา
การจํ าหนายผลิตภัณฑเทียนสมุนไพร Aroma ในประเทศไทยสามารถวางจํ าหนายในหางสรรพ

สินคา ในแผนกสินคาตกแตงบานหรือรานจํ าหนายของท่ีระลึก/กิฟทชอฟ หรือรานจํ าหนายเชิงเทียน
รวมถึงการเปด Show room จํ าหนายสินคาหัตถกรรมเพ่ือการตกแตงบาน ก็สามารถทํ าได
อยางไรก็ตามชองทางการจัดจํ าหนายจะตองมีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินคาท่ีทํ าการ 

ผลิตได เนื่องจากผูผลิตเทียนสมุนไพรในปจจุบันจะกํ าหนดตํ าแหนง(Position) ของสินคาในระดับ
ราคาท่ีแตกตางกันเพื่อจํ าหนายในกลุมลูกคาแตละระดับ เชน หากมีการวางตํ าแหนงของสินคาเพื่อ 
ตอบสนองตอลูกคาระดับบน ควรมีการวางจํ าหนายในหางสรรพสินคา เชน The Emporium, 
Siam Discovery หรือ World Trade Center เปนตน
โดยระดับราคาการจํ าหนายสามารถจํ าแนกไดตามขนาด รูปแบบ ความยากงาย ความประณีต

ของช้ินงาน โดยมีระดับราคาต้ังแต 45 บาท � 1,500 บาท ซ่ึงระดับราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
รูปแบบหรือตามคํ าส่ังซ้ือของลูกคา สวนการสงออกนั้นตลาดสงออกหลักท่ีมีศักยภาพ คือ ยุโรป

3. ดานการผลิต
• วัตถุดิบในการผลิต
ในการผลิตเทียนสมุนไพร(Aroma ) มีวัตถุดิบท่ีสํ าคัญ คือ
1) เนื้อเทียน(พาราฟน) ซ่ึงนํ าเขามาจากตางประเทศ เชน จีน โดยสามารถหาซ้ือไดจากตัวแทน
จํ าหนายภายในประเทศ เชน บริษัท สหศรีอุตสาหกรรม จํ ากัด  โดยมีราคาประมาณ กิโลกรัมละ
30-50 บาท ตามคุณภาพโดยราคามีการปรับเปล่ียนตามภาวะคาเงิน

2) ไสเทียน   มี 2 ชนิด คือ   ชนิดท่ีมีไสลวด ซ่ึงจะมีขอดีคือจะสามารถทรงตัวไดดี ราคาประมาณ
เมตรละ 20-30 บาท และชนิดไมมีไสลวดซ่ึงจะทํ าใหออนตัวไมสามารถทรงตัวไดดีเทาชนิด
ไสลวด แตสามารถแกไขไดดวยการนํ าไสเทียนไปชุบเทียนกอนนํ าไปใช โดยมีราคาประมาณ
เมตรละ 7-8 บาท และหาซ้ือไดท่ัวๆไปยานสํ าเพ็ง

3) กล่ินหอมตางๆ (หัวเช้ือ) หาซ้ือไดจากผูจัดจํ าหนาย เชน บริษัท อโรมาเธราพี ไทยแลนด ซ่ึงมีท้ัง
กล่ินท่ีสามารถผลิตไดภายในประเทศ เชน กล่ินตะไคร กล่ินมะนาว และกล่ินท่ีตองนํ าเขาหัวเช้ือ
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100% จากตางประเทศ เชน กล่ินลาเวนเดอร โดยการนํ าเขาจากประเทศในกลุม EU  , U.S.A.
เปนตน

4) มัลติแวกซ (ข้ีผ้ึงเทียม) หาซ้ือไดท่ัวไป เชน จากรานคายานสํ าเพ็ง
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• อุปกรณท่ีใชในการผลิต
อุปกรณสํ าคัญท่ีใชในการผลิต คือ แมพิมพ (Mold) โดยสวนใหญผูผลิตจะตองมีการออกแบบ

เอง ซ่ึงวัสดุท่ีใชในการทํ าแมพิมพ ไดแก กระดาษ(จะใชไดเพียงคร้ังเดียว)  สังกะสี  เหล็ก อลูมิเนียม
ซิลิโคน เปนตน โดยการเลือกใชข้ึนอยูกับความตองการดานรูปแบบ และเทคนิคของผูผลิต   หรืออาจ
จะใชวิธีการบรรจุลงในภาชนะท่ีสวยงามซ่ึงสามารถวางจํ าหนายพรอมกับเทียนสมุนไพรก็ได

• กระบวนการผลิต
ในการผลิตเทียนสมุนไพรจะมีข้ันตอนท่ียุงยากกวาการผลิตเทียนไขธรรมดา แมวาตามหลักการ

ผลิตท่ัวไปจะเหมือนกัน แตเนื่องจากมีวัตถุประสงคของการใชงานท่ีแตกตางจากเดิมดังกลาวขางตน
โดยเปนเทียนท่ีมุงสรางมูลคาเพิ่มในตัวเอง โดยการมีรูปแบบ สีสัน และกล่ินหอมเพิ่มข้ึน ดังนั้นหัวใจ
สํ าคัญในการผลิตเทียนสมุนไพร คือ การออกแบบรูปทรง ลวดลาย  สีสัน  กล่ิน ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะทํ าให
กระบวนการในการผลิตยุงยากข้ึนและจํ าเปนตองใชฝมือแรงงานแทบท้ังส้ิน

โดยมีข้ันตอนในการผลิตดังนี้
1) จัดเตรียมแมพิมพ ดวยวัสดุตางๆ โดยวัสดุท่ีใชในการทํ าแมพิมพจะข้ึนกับรูปแบบท่ี
ตองการ

2) ผสมสวนผสมพาราฟนและมัลติแวกซเขาดวยกันและต้ังไฟออนเพื่อใหสวนผสมละลาย 
หลังจากนั้นเติมสวนผสมอ่ืนๆ เชน สีและกล่ิน

3) เทนํ้ าเทียนลงในแมพิมพท่ีจัดเตรียมไว
4) ใสไสเทียนโดยกะใหอยูตรงกลาง
5) ท้ิงไวใหแหงแลวจึงแกะออกจากแมพิมพ
6) บรรจุหีบหอเพื่อปองกันรอยขูดขีดโดยวัสดุท่ีใชในการหีบหอควรมีความใสเพ่ือใหมอง
เห็นสินคาไดอยางชัดเจน
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ซ่ึงไดแสดงข้ันตอนการผลิตไดตาม Flow Chart ดังนี้

หมายเหตุ
*1 :  ในข้ันตอนการผสม มัลติแวกซ และพาราฟน ควรผสมในสัดสวนท่ีเทาๆ กัน จะ
ทํ าใหแกะออกจากพิมพไดงายข้ึน
*2  : ในข้ันตอนการเทเทียนลงในพิมพ หากมีการออกแบบเทียนโดยตองใชเทียนรูป
รางตางๆ ท่ีเปนช้ินเล็กเพื่อใชตกแตงในเทียนแทงใหญอีกคร้ังหนึ่งนั้น ก็จะตองจัด
เตรียมพิมพขนาดเล็กไวดวย

ออกแบบแมพิมพตาม Concept

ผสมสวนผสมตามสูตร ประกอบดวย
มัลติแวกซ  พาราฟน *1

ต้ังไฟออนๆ จนกระท่ังสวนผสมละลาย
เปนนํ้ า

                    เพิ่มสี และกล่ิน

เทเทียนลงในแมพิมพท่ีจัดเตรียมไว *2

ใสไสเทียนลงในแมพิมพกะใหอยูตรงกลาง

ท้ิงไวใหแหง แลวแกะออกจากแมพิมพ

บรรจุหีบหอเพื่อปองกันการขูดขีด
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• บุคลากรและแรงงานท่ีเก่ียวของในการผลิต
บุคลากรในการผลิตประมาณ 10 คน ตอการผลิตประมาณ 1,500 กิโลกรัม/เดือน ซ่ึงจะ

เห็นวาในการผลิตจะใชแรงงานคอนขางมากเนื่องจากไมมีการใชเคร่ืองจักรใดๆ ในการผลิต
โดยแรงงานท่ีใชจะตองเปนแรงงานท่ีมีฝมือเปนสํ าคัญ ซ่ึงสามารถฝกฝนเรียนรูไดจากสถาบัน
ฝกอาชีพตางๆ ดังนํ าเสนอในแหลงขอมูลดานเทคโนโลยีในการผลิต(ในภาคผนวก)

4. ดานการเงินและการลงทุน
การลงทุนเพื่อผลิตเทียนสมุนไพร Aroma  จํ านวนเงินลงทุนจะข้ึนกับปริมาณการผลิต ซ่ึงแปร

ตามวัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิต โดยไมมีการใชเคร่ืองจักรในการผลิต ดังนั้นเงินลงทุนข้ันตนจะ
ประกอบไปดวย เงินทุนหมุนเวียนอันประกอบไปดวย ตนทุนวัตถุดิบ คาจางแรงงาน คาโสหุยการ
ผลิต เปนสัดสวนประมาณ 90% และคาใชจายในการขายหรือบริการประมาณ 10% ดังแสดงในตาราง
• โครงสรางตนทุนการผลิต

ประเภท สัดสวน (%)
1. วัตถุดิบในการผลิต 50 %
2.  คาแรงงาน 30%
3. โสหุยการผลิต 10%
4. คาใชจายดานการตลาด 10%

รวม 100%
ที่มา : จากการสัมภาษณผูประกอบการ

ในกรณีท่ีทํ าการลงทุนผลิตและสามารถจํ าหนายไดประมาณ 9,600 แทง/เดือน จากการ
ใชเงินลงทุนข้ันตนประมาณ 1 ลานบาท และไดรับกํ าไรสุทธิโดยเฉล่ียประมาณ 13.2% ของ
ยอดขาย จะสามารถคืนทุนไดภายในระยะเวลา 1 ป  ณ ระดับราคาจํ าหนายประมาณ 120 บาท/
แทง และถาโครงการลงทุนมีอายุ 5  ป โดยสามารถจํ าหนายเทียนไดผลตอบแทนสุทธิเทากัน
โดยตลอด ผูลงทุนจะมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 181%

ภาคผนวก : เทียนสมุนไพร (Aroma Candle)
1. แหลงขอมูลดานเทคโนโลยีการผลิตเทียนสมุนไพร (Aroma Candle)
สามารถศึกษาวิธีการผลิตเทียนข้ันพื้นฐาน โดยสามารถติดตอไดท่ีศูนยฝกอาชีพตางๆ เชน
-   หางสรรพสินคาต้ังฮ่ัวเส็ง สาขาธนบุรี Tel: 0-2434-0448
- โครงการฝกอบรมอาชีพของประชาชน สํ านักงานสงเสริมและฝกอบรม กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน Tel: 0-2942-8822

- ฝายวิเคราะหโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  Tel: 0-2935-8235 กด 1
- บานเบญจวรรณ  สีลมคอมเพล็กซ Tel: 0-2231-3300
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