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บทสรุปผูบริหาร
บริษัท ผลิตภัณฑนมขาวไทย จํ ากัด เปนบริษัทผูผลิตและจัดจํ าหนายผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม

ที่มีคุณคาทางโภชนาการ โดยใชวัตถุดิบจากขาวไทยจึงเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกขาวและใหความสนับสนุน
เกษตรกรไทย โดยผลิตภัณฑที่ออกสูตลาดในปแรกคือผลิตภัณฑเครื่องดื่มนมขาว ภายใตตรายี่หอ “Supreme
Rice” ซึ่งเปนผลิตภัณฑแรกของบริษัท โดยการคนควาและวิจัยจากทีมงานที่เชี่ยวชาญ ดร. เชิดชัย  เชี่ยวธีรกุล
คณะไบโอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผลิตภัณฑนมขาวมีคุณคาทางโภชนาการสูง ไมมีคลอสเตอรอล
และนํ้ าตาลแลคโตส ดังนั้นนมขาวจึงเปนผลิตภัณฑที่เหมาะสํ าหรับผูที่อยูในวัยทํ างาน ผูสูงอายุ ผูควบคุมนํ้ า
หนัก และผูที่ไมสามารถยอยนํ้ าตาลแลคโตสได จึงเปนทางเลือกใหมสํ าหรับผูที่ใสใจในสุขภาพอยางแทจริง นอก
จากนี้ผลิตภัณฑนมขาวของบริษัทมีความแตกตางจากคูแขงขันทั้งดานรสชาติที่มีความหลากหลายและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ โดยคํ านึงถึงความตองการของผูบริโภคเปนสํ าคัญ ผลิตภัณฑนมขาวของบริษัทเปนผลิตภัณฑที่ผาน
กระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน เทคโนโลยีทันสมัยและรักษาสภาพแวดลอมบริษัทวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ
อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความหลากหลายแกผูบริโภค

ปจจุบันตลาดของนมขาวยังไมเปนที่รูจักของผูบริโภคมากนัก มีภาวะการแขงขันตํ่ า คือ มีคูแขงเพียง
4 รายเทานั้น ดังนั้น ภาวะอุตสาหกรรมจึงจะพิจารณาจากภาวะอุตสาหกรรมของสินคาทดแทน นั่นคือ นมวัว
และนมถั่วเหลืองเปนหลัก อุตสาหกรรมนมพรอมดื่มในป 2543 มีมูลคาตลาดนมพรอมดื่มและผลิตภัณฑจากนม
ในประเทศประมาณ 40,000 ลานบาท โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณรอยละ 25% และตลาดนมถั่ว
เหลืองมีมูลคาประมาณ 2,600 ลานบาท มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุก ๆ ป เฉล่ียปละ 10%

จากผลการวิจัยตลาดนมพบวาผูบริโภคดื่มนมเพื่อสุขภาพมากที่สุด ประเภทของนมเปนประเภท
พลาสเจอรไรซ และรสชาติที่ผูบริโภคชอบ คือ รสจืด รสช็อคโกแลค และรสหวานตามลํ าดับ ขนาดที่ซื้อคือขนาด
เล็ก โดยปจจัยที่ผูบริโภคจะคํ านึงถึงในการซื้อนมคือ รสชาติอรอย มีคุณคาทางโภชนาการสูง ราคา และเลือกซื้อ
นมที่ซุปเปอรมารเก็ตและซุปเปอรสโตรมากที่สุด เมื่อวัดระดับการรูจักผลิตภัณฑนมขาวของผูบริโภคจะเห็นวามี
ผูบริโภคจรูจักผลิตภัณฑนมขาว 44% และมีผูเคยดื่มนมขาวเพียง 22% และจากผลการทดลองชิมจะเห็นวากลุม
ตัวอยางรูสึกชอบรสชาติและกลิ่นของผลิตภัณฑนมขาวมาก รูปแบบผลิตภัณฑควรเปนประเภทพรอมดื่ม และ
กลุมเปาหมายจะมีชวงอายุตั้งแต 21 ปขึ้นไปจะมีแนวโนมการซื้อนมขาวมาก

ในดานราคา จากผลการวิจัยจะเห็นวาราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อเปนอันดับ 3 ดังนั้นจึงจัดวา
ราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อนมขาว คือมี Price Sensitivity สูง จึงใชกลยุทธการตั้งราคาแบบ High-Value และ
Markup Pricing คือ การตั้งราคาตามคุณคาที่ผูบริโภคยอมรับผลิตภัณฑในระดับที่ตํ่ ากวาคูแขงขันเล็กนอยเพื่อ
ใหคุณคาตอผูบริโภคมากที่สุดสํ าหรับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงเทาเทียมกันและจะตั้งราคาโดยคํ านึงถึงตนทุน
การผลิตดวย และเพื่อดึงดูดใจผูบริโภค และระดับราคาที่ผูบริโภคเห็นวาเหมาะสมคือ10 บาท ดังนั้นจึงตั้งราคา
นมขาว 200 cc. ที่ราคา 10 บาท

การจํ าหนาย บริษัทจะมี 3 ชองทางหลักคือ ขายตรงผาน Kiosk ตามยานธุรกิจของกรุงเทพกระจาย
สินคาผานบริษัทแทรดดิ้งซี่งมีความเชี่ยวชาญการกระจายสินคาอุปโภคและบริโภค และกระจายสินคาผาน
Modern Trade คือ Makro และ Tops Supermarket การสงเสริมการขายเนนกระตุนใหเกิดการทดลองชิมและ
ซื้อตามจุดขาย ควบคูกับการใหสวนลดการคาเพื่อกระตุนรานคาในการจํ าหนายสินคา นอกจากนี้บริษัทมีการ
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รวมมือกับชองทางกระจายสินคาเพื่อวางแผนจัดรายการสงเสริมการขาย ในระยะแรกของจํ าหนายสินคา บริษัท
มีการใชส่ือโฆษณาที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายผานสื่อตาง ๆ เชน รายการวิทยุ ส่ิงพิมพ และ Tuk Tuk Ads.
ควบคุมกับกิจกรรมดานการประชาสัมพันธ เพื่อใหสินคาเปนที่รูจักอยางแพรหลาย

บริษัท ผลิตภัณฑนมขาวไทย จํ ากัด มีเงินลงทุนทั้งส้ิน 30 ลานบาท โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 15
ลานบาท และกูจากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 15 ลานบาท IRR เทากับ 37.7% และมี NVP
75.5 ลานบาท
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กิตติกรรมประกาศ

แผนธุรกิจฉบับนี้สํ าเร็จลุลวงไปไดดวยดีเนื่องจากไดรับความอนุเคราะหเปนอยางสูงจาก ดร.เชิดชัย
เชี่ยวธีรกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งไดใหขอมูลมีคายิ่งเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ
นมขาว อ.ดร.อภิรดี  เมธารมรณ ในฐานะอาจารยที่ปรึกษาโครงการ ผศ.โอภาศ  โสตถิลักษณ และ ผศ.กิตติ   สิริ
พัลลภ ในฐานะกรรมการสอบ Defend Project ซึ่งทานอาจารยทั้งสามไดใหคํ าแนะนํ าในการทํ าแผนธุรกิจ ตลอด
จนใหคํ าแนะนํ าในการทํ าแผนธุรกิจ ตลอดจนใหคํ าแนะนํ าในการแกไขจุดบกพรองจนแผนธุรกิจฉบับนี้สํ าเร็จลุ
ลวงไปไดดวยดี

ทางคณะผูจัดทํ าขอแสดงความคารวะและขอบคุณเปนอยางสูงตออาจารยทุกทานดังไดกลาวนาม
ขางตน

ทางคณะผูจัดทํ าขอแสดงความขอบคุณตอบุพการีซึ่งไดใหการศึกษาและอบรมจนกระทั่งผูรวมงาน
ทุกทานสามารถสํ าเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตศึกษา

สุภาภรณ   ศรีเลขะรัตน
วันดี อเรศสกุล
ชัชพร หลูไพบูลย
วันชัย สุพัตรานนท

         จรัสพร เกล็ดมณี
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บทสรุปผูบริหาร
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เกษตรกรไทย โดยผลิตภัณฑที่ออกสูตลาดในปแรกคือผลิตภัณฑเครื่องดื่มนมขาว ภายใตตรายี่หอ “Supreme
Rice” ซึ่งเปนผลิตภัณฑแรกของบริษัท โดยการคนควาและวิจัยจากทีมงานที่เชี่ยวชาญ ดร. เชิดชัย  เชี่ยวธีรกุล
คณะไบโอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผลิตภัณฑนมขาวมีคุณคาทางโภชนาการสูง ไมมีคลอเลสเตอรอล
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หนัก และผูที่ไมสามารถยอยนํ้ าตาลแลคโตสได จึงเปนทางเลือกใหมสํ าหรับผูที่ใสใจในสุขภาพอยางแทจริง นอก
จากนี้ผลิตภัณฑนมขาวของบริษัทมีความแตกตางจากคูแขงขันทั้งดานรสชาติที่มีความหลากหลายและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ โดยคํ านึงถึงความตองการของผูบริโภคเปนสํ าคัญ ผลิตภัณฑนมขาวของบริษัทเปนผลิตภัณฑที่ผาน
กระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน เทคโนโลยีทันสมัยและรักษาสภาพแวดลอมบริษัทวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ
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ปจจุบันตลาดของนมขาวยังไมเปนที่รูจักของผูบริโภคมากนัก มีภาวะการแขงขันตํ่ า คือ มีคูแขงเพียง
4 รายเทานั้น ดังนั้น ภาวะอุตสาหกรรมจึงจะพิจารณาจากภาวะอุตสาหกรรมของสินคาทดแทน นั่นคือ นมวัว
และนมถั่วเหลืองเปนหลัก อุตสาหกรรมนมพรอมดื่มในป 2543 มีมูลคาตลาดนมพรอมดื่มและผลิตภัณฑจากนม
ในประเทศประมาณ 40,000 ลานบาท โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณรอยละ 25% และตลาดนมถั่ว
เหลืองมีมูลคาประมาณ 2,600 ลานบาท มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุก ๆ ป เฉล่ียปละ 10%

จากผลการวิจัยตลาดนมพบวาผูบริโภคดื่มนมเพื่อสุขภาพมากที่สุด ประเภทของนมเปนประเภท
พลาสเจอรไรซ และรสชาติที่ผูบริโภคชอบ คือ รสจืด รสช็อคโกแลค และรสหวานตามลํ าดับ ขนาดที่ซื้อคือขนาด
เล็ก โดยปจจัยที่ผูบริโภคจะคํ านึงถึงในการซื้อนมคือ รสชาติอรอย มีคุณคาทางโภชนาการสูง ราคา และเลือกซื้อ
นมที่ซุปเปอรมารเก็ตและซุปเปอรสโตรมากที่สุด เมื่อวัดระดับการรูจักผลิตภัณฑนมขาวของผูบริโภคจะเห็นวามี
ผูบริโภคจรูจักผลิตภัณฑนมขาว 44% และมีผูเคยดื่มนมขาวเพียง 22% และจากผลการทดลองชิมจะเห็นวากลุม
ตัวอยางรูสึกชอบรสชาติและกลิ่นของผลิตภัณฑนมขาวมาก รูปแบบผลิตภัณฑควรเปนประเภทพรอมดื่ม และ
กลุมเปาหมายจะมีชวงอายุตั้งแต 21 ปขึ้นไปจะมีแนวโนมการซื้อนมขาวมาก

ในดานราคา จากผลการวิจัยจะเห็นวาราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อเปนอันดับ 3 ดังนั้นจึงจัดวา
ราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อนมขาว คือมี Price Sensitivity สูง จึงใชกลยุทธการตั้งราคาแบบ High-Value และ
Markup Pricing คือ การตั้งราคาตามคุณคาที่ผูบริโภคยอมรับผลิตภัณฑในระดับที่ตํ่ ากวาคูแขงขันเล็กนอยเพื่อ
ใหคุณคาตอผูบริโภคมากที่สุดสํ าหรับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงเทาเทียมกันและจะตั้งราคาโดยคํ านึงถึงตนทุน
การผลิตดวย และเพื่อดึงดูดใจผูบริโภค และระดับราคาที่ผูบริโภคเห็นวาเหมาะสมคือ10 บาท ดังนั้นจึงตั้งราคา
นมขาว 200 cc. ที่ราคา 10 บาท

การจํ าหนาย บริษัทจะมี 3 ชองทางหลักคือ ขายตรงผาน Kiosk ตามยานธุรกิจของกรุงเทพกระจาย
สินคาผานบริษัทแทรดดิ้งซี่งมีความเชี่ยวชาญการกระจายสินคาอุปโภคและบริโภค และกระจายสินคาผาน
Modern Trade คือ Makro และ Tops Supermarket การสงเสริมการขายเนนกระตุนใหเกิดการทดลองชิมและ
ซื้อตามจุดขาย ควบคูกับการใหสวนลดการคาเพื่อกระตุนรานคาในการจํ าหนายสินคา นอกจากนี้บริษัทมีการ
รวมมือกับชองทางกระจายสินคาเพื่อวางแผนจัดรายการสงเสริมการขาย ในระยะแรกของจํ าหนายสินคา บริษัท
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มีการใชส่ือโฆษณาที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายผานสื่อตาง ๆ เชน รายการวิทยุ ส่ิงพิมพ และ Tuk Tuk Ads.
ควบคุมกับกิจกรรมดานการประชาสัมพันธ เพื่อใหสินคาเปนที่รูจักอยางแพรหลาย

บริษัท ผลิตภัณฑนมขาวไทย จํ ากัด มีเงินลงทุนทั้งส้ิน 30 ลานบาท โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 15
ลานบาท และกูจากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 15 ลานบาท IRR เทากับ 37.7% และมี NVP
75.5 ลานบาท
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กิตติกรรมประกาศ

แผนธุรกิจฉบับนี้สํ าเร็จลุลวงไปไดดวยดีเนื่องจากไดรับความอนุเคราะหเปนอยางสูงจาก ดร.เชิดชัย
เชี่ยวธีรกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งไดใหขอมูลมีคายิ่งเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ
นมขาว อ.ดร.อภิรดี  เมธารมรณ ในฐานะอาจารยที่ปรึกษาโครงการ ผศ.โอภาศ  โสตถิลักษณ และ ผศ.กิตติ
สิริพัลลภ ในฐานะกรรมการสอบ Defend Project ซึ่งทานอาจารยทั้งสามไดใหคํ าแนะนํ าในการทํ าแผนธุรกิจ
ตลอดจนใหคํ าแนะนํ าในการทํ าแผนธุรกิจ ตลอดจนใหคํ าแนะนํ าในการแกไขจุดบกพรองจนแผนธุรกิจฉบับนี้
สํ าเร็จลุลวงไปไดดวยดี

ทางคณะผูจัดทํ าขอแสดงความคารวะและขอบคุรเปนอยางสูงตออาจารยทุกทานดังไดกลาวนาม
ขางตน

ทางคณะผูจัดทํ าขอแสดงความขอบคุณตอบุพการีซึ่งไดใหการศึกษาและอบรมจนกระทั่งผูรวมงาน
ทุกทานสามารถสํ าเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตศึกษา

สุภาภรณ   ศรีเลขะรัตน
วันดี อเรศสกุล
ชัชพร หลูไพบูลย
วันชัย สุพัตรานนท
จรัสพร เกล็ดมณี
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บทที่ 1

บทนํ า

ชื่อบริษัท บริษัท ผลิตภัณฑนมขาวไทย จํ ากัด
Thai Paddy Foods and Beverage Company Limited

คํ าจํ ากัดความของธุรกิจ
การผลิตและจัดจํ าหนายผลิตภัณฑจากขาวที่มีคุณคาทางโภชนาการ สํ าหรับผูที่อยูในวัยทํ างานและ

ผูใสใจในสุขภาพ

วิสัยทัศน (VISION)
ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณคาทางโภชนาการ โดยใชวัตถุดิบจากขาวไทย เพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคที่มีความใสใจสุขภาพ

พันธกิจ (MISSION)
ผลิตและจํ าหนายผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม โดยกระบวนการ

ผลิตที่ไดมาตรฐาน เทคโนโลยีที่ทันสมัยและรักษาสภาพแวดลอม โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองกลุมผูบริโภคที่ตองการอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง รวมทั้งเปนการสรางมูลคา
เพิ่มใหความสนับสนุนเกษตรกรไทย

เปาหมายองคกร (OBJECTIVE)
1. สรางผลิตภัณฑนมขาวใหเปนที่รูจัก และไดรับการยอมรับจากผูบริโภค
2. สราง Brand Awareness ให “Supreme rice” เปนที่รูจักและนาเชื่อถือในคุณภาพของผลิตภัณฑ
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กลยุทธ (STRATEGIES)

กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy)
บริษัทมีนโยบายในการบริหารงานใหสามารถครอบคลุมงานทุกดาน ภายใตการบริหารงานของทีมผู

บริหารดานตางๆ มีการผลิตครบวงจร เริ่มตั้งแตจัดซื้อวัตถุดิบจนกระทั่งเปนสินคาพรอมจํ าหนาย การผลิตซึ่งเปน
Know-how เฉพาะของบริษัท บริษัทจึงดูแลการผลิตเองเนื่องจากนมขาวยังเปนสินคาที่มีคูแขงที่มีความรูในการ
ผลิตไมมาก และสํ าหรับงานดานที่ตองอาศัยทรัพยากรมาก บริษัทก็จะมอบหมายใหบริษัทอื่นที่มีความเชี่ยว
ชาญเฉพาะดานเขามาชวย โดยเฉพาะดานการกระจายสินคาในปแรกของการวางจํ าหนายสินคา ฝายขายของ
บริษัทไดทํ าการวางแผนการจัดจํ าหนาย รูปแบบการโฆษณา ประชาสัมพันธ และสงเสริมการขาย ผานชองทาง
การกระจายสินคา 3 ระดับ การจํ าหนายสินคาโดยตรง บริษัทไดมอบหมายใหผูที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดหา
พนักงานขายชั่วคราว รวมทั้งการอบรมใหความรูแกพนักงานขาย เพื่อลดภาระในการสรางทีมงานขายของบริษัท
สํ าหรับการกระจายสินคาใหเขาถึงรานคาปลีก บริษัทไดมอบหมายใหบริษัทแทรดดิ้ง ที่มีชองทางการกระจายสิน
คาประเภทอาหารและเครื่องดื่มกวางขวาง ดูแลการกระจายสินคาให โดยอยูภายใตการดูและของบริษัทเชนกัน
อยางไรก็ตาม การอาศัยผูเชี่ยวชาญดานการกระจายสินคาเขาชวยนั้น จะเปนนโยบายระยะสั้นหากบริษัท
สามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว โดยเฉพาะยอดขาย บริษัทก็จะสรางทีมงานขายเพิ่มขึ้น

กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy)
เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทเปนสินคาที่คอนขางใหม (Embryonic industry) ถึงแมจะมีคูแขง

ระดับ Brand level นอยราย ในขณะที่มีคูแขงที่เปนสินคาทดแทนเปนจํ านวนมากราย สัดสวนการตลาดของ
เครื่องดื่มนมขาวที่มีสวนแบงในตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตํ่ ามากเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มธัญญพืชอื่น การเสนอ
สินคาเขาสูตลาดตั้งแตตลาดอยูในระยะเริ่มตน จึงถือโอกาสดีในการสรางฐานการตลาดในหมูผูบริโภคกลุมใหญ
ใหสินคาเปนที่รูจักและจดจํ าตรายี่หอ ดังนั้น กลยุทธหลักเพื่อใหบรรลุเปาหมายของบริษัทที่วางไว คือ การใชกล
ยุทธ Cost Leadership มุงผลิตสินคาในราคาเหมาะสมและมีคุณภาพสูง โดยยึดจุดแข็งของบริษัทดาน Know-
how ในการผลิตและการวิจัยผลิตภัณฑ

กลยุทธระดับปฏิบัติการ (Functional Strategy)
บริษัทไดวางกลยุทธในการบริหารใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อใหเกิดความสามารถในการแขงขัน

บริษัทมีการจัดรูปแบบองคกรใหมีการทํ างานสอดคลองกัน เพื่อลดการทํ างานซํ้ าซอนของแตละแผนก เพื่อให
สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดสูงสุด บริษัทจึงเนนความสามารถในการคิดคนผลิตภัณฑใหตรง
กับความตองการของผูบริโภค ฝายขายทํ าหนาที่ดูแลการขายและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการของผู
บริโภค เพื่อใชเปนขอมูลสํ าหรับฝายพัฒนาผลิตภัณฑในการพัฒนาผลิตภัณฑ ฝายผลิตมุงรักษาคุณภาพของ
สายการผลิตตั้งแตการคัดเลือกคุณภาพวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑและการควบคุม
ปริมาณของเสีย
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บทที่ 2

ภาวะอุตสาหกรรม

ภาวะอุตสาหกรรมนมขาว

ผลิตภัณฑนมขาว เปนผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบหลักคือ ขาว เปนสินคาที่
ยังไมเปนที่รูจักมากนักสํ าหรับผูบริโภคทั่วไป เนื่องจากเปนผูผลิตรายยอยทํ าใหการโฆษณาสินคามีนอย สวน
ใหญจะรูจักในสวนของผูที่ใสใจในสุขภาพและจํ าหนายในรานขายอาหารเสิรมสุขภาพ รานขายสินคาเพื่อสุขภาพ
ในป 2543 ตลาดนมขาวมีมูลคา 240 ลานบาท (ประมาณการจากผูประกอบการ) ในแตละตรายี่หอก็มีความ
แตกตางกันทั้งในดานผลิตภัณฑและรูปแบบผลิตภัณฑ โดยคูแขงในอุตสาหกรรมนมขาวมีดังตอไปนี้

คูแขงในตลาดนํ้ านมขาว (Brand Level)
คูแขงในระดับ Brand Level ของบริษัท คือ บริษัทผูผลิตและจํ าหนายผลิตภัณฑนมขาวในปจจุบัน

ไดแก
1. บริษัท พี กรีน เฮิรบ จํ ากัด

ผูผลิตและจํ าหนายผลิตภัณฑจากนํ้ านมขาวตรายี่หอ “เลดี้สิริณ” เปนตนตํ ารับเจาแรกในประเทศไทย
ซึ่งเปนซึ่งเปนสูตรการผลิตที่มีมาตั้งแตโบราณ โดยเริ่มจํ าหนายผลิตภัณฑนํ้ านมขาวในป 2540 มีโรงงานตั้งอยูที่
จังหวัดอยุธยา

ผลิตภัณฑของบริษัทจะผลิตจากขาวระยะนํ้ านม (พลับพลึง) ไดแก นํ้ านมขาวยาคูชนิดพรอมดื่ม นํ้ านม
ขาวชนิดผงสํ าหรับชง คุกกี้นํ้ านมขาว ถั่วตัดเนยสดนํ้ านมขาว ลูกอมนํ้ านมขาว คุกกี้สิงคโปร ไทยคุกกี้ อเมริกัน
คุกกี้ ไอศกรีมนํ้ านมขาวไขมันตํ่ า แครกเกอรนํ้ านมขาว ซาละเปานํ้ านมขาวครัวซองทนํ้ านมขาว ซึ่งจะเห็นวาผลิต
ภัณฑของเลดี้ สิริณจะใชนมขาวเปนสวนประกอบหลัก และมีผลิตภัณฑออกมาหลากหลาย โดยผลิตภัณฑนํ้ านม
ขาวยาคูจะมีสีเขียวใบเตย บรรจุในขวดแกวใสรูปหยดนํ้ าและไมมีการรับรองจากสํ านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา แตสํ าหรับรูปแบบชนิดผงและผลิตภัณฑอื่นจะไดรับการรับรองจากสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (ขอมูลจากแผนพับของบริษัท พี กรีน เฮิรบ จํ ากัด ในงานแสดงสินคา SME เดือนกุมภาพันธ 2544)

บริษัท ฯ จํ าหนายผลิตภัณฑผานตัวแทนจํ าหนาย ซึ่งตัวแทนจํ าหนายผลิตภัณฑในกรุงเทพฯมีอยู
ประมาณ 22 สาขา และรับสมัครตัวแทนจํ าหนายในตางจังหวัดละ 1 สาขา ปจจุบันมีสาขาอยูที่จังหวัดตรัง
เชียงรายและพิจิตร

ในดานการสงเสริมการตลาด บริษัทฯ ทํ าการสงเสริมการตลาดโดยเนนการประชาสัมพันธผานงาน
แสดงสินคาตาง ๆ อยางนอย 1-2 ครั้งตอเดือน ดังเชน งานผลิตภัณฑอาหาร, งานของพื้นบานไทย หรือ งาน
แสดงสินคา SME เปนตน เพื่อเขาถึงผูบริโภคและใหผูบริโภคไดทดลองชิม สราง Brand Awareness และใหผู
บริโภคสามารถจดจํ าตรายี่หอผลิตภัณฑได นอกจากนี้ ยังสามารถเผยแพรขอมูลใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑแกผูบริโภคผานตัวแทนจํ าหนายและจํ าหนายแผนพับอีกดวยบริษัทฯ ยังใหความสํ าคัญตอการเผย
แพรขอมูลผานสื่อส่ิงพิมพตางๆ เชน บทสัมภาษณลงนิตยสารและหนังสือพิมพ เพื่อใหผูบริโภคเกิดความรูความ
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เขาใจในผลิตภัณฑ รวมถึงมีการใหขอมูลผลิตภัณฑผานสื่ออินเตอรเน็ต http://www.ladysirinrice.com อีกดวย
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมเนนการโฆษณา เนื่องจากตองใชเงินทุนจํ านวนมากและมองวาไมคอยไดผลตอบแทนที่
ชัดเจนมากนัก

2. Far East Home Made Co.,Ltd.
ผูผลิตและจํ าหนายผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพตรายี่หอ “ศรีเรือน” โดยเริ่มจํ าหนายผลิตภัณฑ

นํ้ านมขาวในป 2543 โรงงานตั้งอยูที่จังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ประกอบดวยผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คือ เครื่องดื่มนมขาวกระยาคูสด

เครื่องดื่มนํ้ าขาวโพดสด เครื่องดื่มมะขาม เครื่องดื่มนํ้ าเสาวรส เครื่องดื่มนํ้ าล้ินจี่ เครื่องดื่มนํ้ าลํ าใย และผลิต
ภัณฑอื่นๆ เชน นํ้ าพริกเผากุงสด พริกเผาเห็ดหอม ปลาเผาทรงเครื่อง พริกขิงปลาดุกฟู เห็ดหอมเสวย ผลิตภัณฑ
ในบริษัทหลากหลายชนิด โดยรูปแบบและสีผลิตภัณฑของนํ้ านมขาวยาคูจะเหมือนกับเลดี้สิริณ คือเปนขวดแกว
รูปหยดนํ้ าแตมีการรับรองจากสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดรับตราจากสํ านักจุฬาราชมนตรี และมี
ชนิดผงซึ่งบรรจุในกระดาษฟอยด (ขอมูลจากแผนพับของบริษัท Far East Home Made Co.,Ltd. ในงานแสดง
สินคา SME เดือนกุมภาพันธ 2544)

บริษัทฯ ทํ าการสงเสริมการตลาดโดยเนนการประชาสัมพันธผานงานแสดงสินคาตาง ๆ เพื่อเขาถึง
บริโภคและใหผูบริโภคไดทดลองชิม และมีการเผยแพรขอมูลใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑแกผูบริโภค
ผานตัวแทนจํ าหนายและแผนพับอีกดวย อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมเนนการโฆษณาผานสื่อตาง ๆ

บริษัทฯ เปนทั้งผูผลิตและผูจํ าหนายทํ าใหยังมีการกระจายสินคาไมดีเทาที่ควร

3. บริษัท ธัญญาทิพย จํ ากัด
ผูผลิตและจํ าหนายนํ้ าขาวกลองผสมธัญพืชตรายี่หอ “d rice” โดยเริ่มวางจํ าหนายผลิตภัณฑนํ้ านม

ขาวในตนป 2544 โรงงานตั้งอยูที่จังหวัดชลบุรี โดยผลิตภัณฑในบริษัทมีเพียงอยางเดียวคือนํ้ าขาวกลองผสมธัญ
พืช ผลิตภัณฑของ d rice มีสีนํ้ าตาลออนและบรรจุในขวดพลาสติกในขวดพลาสติกสีขาวขุนปดฝาดวยฟอยด
และยังไมมีตรารับรองจากสํ านังงานคณะกรรมการอาหารและยา

บริษัทฯ เปนทั้งผูผลิตและผูจํ าหนายทํ าใหยังมีการกระจายสินคาไมดีเทาที่ควร และไมเนนการโฆษณา
ผานสื่อตางๆ

4.  โรงงานนมถั่วเหลืองสมบูรณ
ผูผลิตและจํ าหนายนํ้ าขาวกลองผสมธัญพืชตรายี่หอ “หมี่เจียง” โดยเริ่มวางจํ าหนายผลิตภัณฑนํ้ า

นมขาวป 2542 เปนการซื้อ License ตรายี่หอและ  Know-how การผลิตจากประเทศไตหวัน โรงงานตั้งอยูที่จัก
หวัดตาก

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ นอกจากขาวกลองผสมธัญพืชตรายี่หอ  “หมี่เจียง” แลว โรงงานยังไดผลิต
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอื่นๆ อาทิเชน นํ้ าขาวกลองผสมธัญญพืชมีอยู 2 รสชาติ คือ ผสมถั่วลิสง และผสมถั่วเหลือง
สีของผลิตภัณฑเปนสีนํ้ าตาลออน รูปแบบของผลิตภัณฑเปนขวดพลาสติกใสปดฝาดวยฟอยด ไดรับตรารับรอง

http://www.ladysirinrice.com/
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จากสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้ง ไดตรารับรองจากสํ านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทยดวย

ดานชองทางการจัดจํ าหนาย บริษัทฯ มีการบริหารจัดการโดยใหผูชํ านาญการเปนผูกระจายสินคาให
คือการขายผานตัวแทนจํ าหนายสินคา (Distributor) กระจายตามภูมิภาคตาง ๆ ทํ าใหสามารถกระจายสินคาได
ทั่วประเทศ

สวนแบงตลาดของนํ้ านมขาวตั้งแตเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2544
ยอดขายของแตละตรายี่หอ ลิตรตอวัน บาทตอวัน
เลดี้ สิริณ
ศรีเรือน
หมี่เจียง
d rice

180
133
14,000
400

24,000
23,333
700,000
20,000

ที่มา : ขอมูลจากการสอบถามผูประกอบการ d rice , ศรีเรือน , เลดี้ สิริณ , หมี่เจียง ในเดือน
กุมภาพันธ 2544

จากขอมูลจะเห็นวาสวนแบงตลาดของหมี่เจียงมีสวนแบงตลาดมากที่สุดถึง 91% นอกนั้นจะเปน
ตรายี่หออื่นอีกเพียง 9% คือ d-rice , ศรีเรือน และเลดี้ สิริณ มีสวนแบงการตลาดใกลเคียงกัน คือ 3% เนื่องจาก
หมี่เจียงมีการบริหารในเรื่องชองทางการจัดจํ าหนายโดยใหผูชํ านาญการเปนผูกระจายสินคาให คือการขายผาน
ตัวแทนจํ าหนายสินคา (Distributor) กระจายตามภูมิภาคตางๆ แตสํ าหรับ d-rice , ศรีเรือง และเลดี้ สิริณ จะ
เปนผูผลิตและผูจัดจํ าหนายดวย ความชํ านาญทางดานการกระจายสินคายังไมดีเทาที่ควร

MARKET SHARE

Mei Chiang
91%

Sirin
3%

d-rice
3%

Sri Ruan
3%



14

เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการซื้อนมขาวจะมีลักษณะเดียวกับการบริโภคและการ
ซื้อนมพรอมดื่ม ดังนั้น ในสวนของภาวะอุตสาหกรรม จะพิจารณาถึงอุตสาหกรรมนมพรอมดื่ม ซึ่งตลาดสวน
ใหญเปนนมวัว และภาวะอุตสาหกรรมนมถั่วเหลือง ซึ่งเปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีอัตราการขยายตัวตัวอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ จะพิจารณาถึงภาวะอุตสาหกรรมขาวซึ่งเปนวัตถุดิบหลักดวย แมวาปริมาณการใชวัตถุดิบ
จากขาวจะนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตขาวในประเทศไทย แตการเปลี่ยนแปลงทางดานผล
ผลิตและราคาของขาว ก็มีผลตอตนทุนการผลิตนมขาว

ภาวะอุตสาหกรรมนมพรอมดื่ม
ในป 2543 อุตสาหกรรมพรอมดื่มสวนใหญ ผลิตเพื่อสนองความตองการของตลาดในประเทศ

ประมาณรอยละ 98 โดยมีมูลคาตลาดนมพรอมดื่มในประเทศประมาณ 40,000 ลานบาท มีอัตราการขยายตัว
เฉล่ียประมาณรอยละ 25%  ไดรับการสนับสนุนจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 เพื่อให
ประชาชนในประเทศมีอัตราการดื่มนมไมตํ่ ากวา 30 ลิตรตอคนตอป

มูลคาตลาดนมและผลิตภัณฑจากนม
ป 2543

(ลานบาท)
ประมาณการป 2544

(ลานบาท)
อัตราการเปลี่ยนแปลง อัตราการเติบโตในสภาวะปกติ

นมยูเอชที
นมพาสเจอรไรซ
นมสเตอริไรซ
นมเปรี้ยว
นมผง
นมขนหวาน

24,000
6,000
2,000
8,000
8,000
2,000

26,160
6,540
2,100
8,800
8,560
2,100

9%
9%
5%

10%
7%
5%

15%
10%
8%

20%-30%
15%
8%

ที่มา : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย, ธันวาคม

แมวาในชวงป 2540-2542 อุตสาหกรรมนมไดประสบกับปญหาเรื่องกํ าลังซื้อของผูบริโภคลดลง  สง
ผลใหมูลคาตลาดโดยรวมตกลงกวารอยละ  35  จากมูลคาตลาดกอนวิกฤติเศรษฐกิจ โดยมีผูประกอบการนมทั้ง
รายเล็ก รายกลาง รายใหญ รวมถึงสหกรณโคนม วิทยาลัยเกษตรกรรมกวา 100 รายทั่วประเทศ มีผลผลิตมาก
กวา 700,000 ตันตอป ในขณะที่การบริโภคนมในประเทศยังอยูในเกณฑที่ตํ่ ามากแคเพียง 12 ลิตรตอคนตอป
หรือประมาณ 600,000 ตันตอป (ฐานเศรษฐกิจ 11-14 เมษายน 2542) จึงเกิดการแยงตลาด และมีการใชกล
ยุทธการตัดราคา โดยลดราคาใหแกเอเยนต และยี่ปว ซาปว เพื่อลอใจใหสตอกสินคาเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ในป
2543 สภาวะตลาดไดปรับตัวดีขึ้นและมีแนวโนมวาจะขยายตัวเพิ่มขึ้นในป 2544 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 8 และจากการคาดการณโดยผูประกอบการ

นมพรอมดื่มที่มีอยูในตลาดสวนใหญ ไมใชนมที่ผลิตจากนํ้ านมดิบ 100% นมพรอมดื่มจึงแยกออก
เปน 2 ประเภทใหญ คือ นมโคแท 100% คือใชวัตถุดิบเปนนํ้ านมดิบทั้งหมดและนมประเภทนมคือรูปหรือนมดัด
แปลง ซึ่งจะไมใชวัตถุดิบเปนนํ้ านมดิบทั้งหมด ในแงของปริมาณการผลิตนํ้ านมดิบนั้น ยังไมเพียงพอกับความ
ตองการสํ าหรับ อุตสาหกรรมผลิตนมพรอมดื่ม กลาวคือในปจจุบันปริมาณนํ้ านมดิบที่ผลิตไดในประเทศนั้น คิด
เปนเพียงรอยละ 30 ของปริมาณความตองการนํ้ านมดิบของโรงงานผลิตภัณฑนมพรอมดื่มเทานั้น ดังนั้น จึงไมา
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จะเกิดปญหานํ้ านมดิบลนตลาดปจจุบันปญหานํ้ านมดิบลนตลาดจะเกิดขึ้นเฉพาะชวงที่โรงเรียนปดภาคเรียน
เทานั้น ซึ่งก็ไดมีการแกปญหาโดยการอนุญาตใหมีการผลิตเปนนมยูเอชทีเพื่อเก็บไวสงใหกับโรงเรียนตางๆ เมื่อ
ปดภาคเรียนแลว ปจจุบัน เกษตรกรผูเล้ียงโคนมในประเทศมีอยูราว 22,000 ครัวเรือน ปริมาณโคนมในประเทศ
มีประมาณ 300,000 ตัว ปริมาณนํ้ านมดิบที่ผลิตไดเกือบ 600,000 ตันตอป โดยมีอัตราการขยายตัวของการ
ผลิตนมเฉลี่ยประมาณรอยละ 14 ตอป อยางไรก็ตาม ปญหาของธุรกิจนมพรอมดื่มในปจจุบันก็คือการตรวจพบ
วา มีการนํ านมผงหรือหางนมผงมาผสมกับนํ้ าผลิตเปนนมพรอมดื่มจํ าหนาย  ทํ าใหปริมาณการรับซ้ือนํ้ านมดิบ
จากเกษตรกรลดลง จนเกิดปญหานํ้ านมดิบลนตลาดในบางพื้นที่ โดยเหตุจูงใจใหมีการใหนมผงหรือหางนมผง
มาสํ าหรับผลิตนมพรอมดื่น เนื่องจากตนทุนการผลิตนํ้ านมดิบในประเทศเฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 12.50 บาท
ในขณะที่การนํ านมผงมาผลิตนมพรอมดื่มมีตนทุนเพียงกิโลกรัมละ 6.84 บาท นอกจากนี้ เมื่อมีการเปดเสรี
ตลาดนมตามภาระผูกพันธกับองคการการคาโลก มีผลใหตนทุนการนํ าเขานมผงตํ่ าลง

คูแขงในตลาดนมวัว (Substitute Level)
ผูผลิตและจํ าหนายผลิตภัณฑนม
1. บริษัท โฟรโมสต ฟรีสแลนด (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) ผูผลิตนมภายใตตรายี่หอ “โฟรโมสต” และ

“แคลซีเม็กซ”
2. บริษัท มาลี สามพราน จํ ากัด (มหาชน) ผูผลิตนมภายใตตรายี่หอ “แอนลีน” และ “แอนเด็ค”
3. บริษัท เนสทเล (ประเทศไทย) จํ ากัด ผูผลิตนมภายใตตรายี่หอ “ตราหมี” และ “ไมโล”
4. บริาท อุตสาหกรรมนมไทย จํ ากัด ผูผลิตและจํ าหนายนมยูเอชที นมขนหวาน นมขนจืด นมผงตรายี่หอ

“มะลิ” , นมสดสเตอริไลสและนมสดพาสเจอรไรสตรายี่หอ “ออรคิด” , กะทิยูเอชทีตรายี่หอ “ฮาวาย” และ
นมผงตรายี่หอ “อะแล็คตา-เอ็นเอฟ” , เนยสดตรายี่หอ “ออรคิด”

5. บริษัท ดัชมิลด  จํ ากัด ผูผลิตและจํ าหนายนมภายใตตรายี่หอ “ดัชมิลด”
6. บริษัท คันทรีเฟรช แดรี่ จํ ากัด ผูผลิตนมภายใตตรายี่หอ “คันทรีเฟรช”
7. บริษัท แดรี่พลัส จํ ากัด ผูผลิตนมภายใตตรายี่หอ “แดรีพลัส”
8. สหกรณโคนมหนองโพราชบุรี จํ ากัด ผูผลิตและจํ าหนายนมภายใตตรายี่หอ “หนองโพ”
9. บริษัท ซีพี-เมจิ จํ ากัด ผูผลิตและจํ าหนายนมภายใตตรายี่หอ “เมจิ”
10. โรงงานผลิตภัณฑนมปราณบุรี ผูผลิตนมภายใตตรายี่หอ “ไทย-เดนมารก”
11. บริษัท โฟรโมสต ฟรีซแลนด จํ ากัด (มหาชน) ผูผลิตและจํ าหนาย “โอวัลติน”

ภาวะอุตสาหกรรมของนมถั่วเหลือง
ตลาดนมถั่วเหลืองในประเทศไทย มีมูลคาประมาณ 2,600 ลานบาท โดยมีกํ าลังการผลิตประมาณ

88,000 ตัน (ฐานเศรษฐกิจ 13-16 มิถุนายน 2542) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดนมพรอมดื่มแลว นับวายังเปน
ตลาดที่เล็กมากคือ ไมถึง 10% ของตลาดนมสดพรอมดื่มและเปนตลาดที่ยังมีชองวางอีกมาก เพราะพฤติกรรมผู
บริโภคหันมานิยมดื่มนมถั่วเหลืองมากขึ้น ตามกระแสความใสใจในสุขภาพ ทํ าใหผูบริโภคหันมาสนใจเครื่องดื่ม
ที่มีประโยชนตอสุขภาพมากขึ้น โดยตลาดนมถั่วเหลืองมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกๆ ป เฉล่ียปละกวา 10%
นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเชื้อสายจีน เชน มาเลเซียและสิงคโปรนั้น ตลาดนมถั่วเหลืองมีมูลคาถึง
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60% - 70% ของตลาดนมสดพรอมดื่มนอกจากนี้ ตลาดนมถั่วเหลืองยังมีคูแขงนอยราย โดยมีบริษัทกรีนสปอต
จํ ากัด ผูผลิตและจํ าหนายนมถั่วเหลืองตราไวตามิ้ลคเปนเจาตลาด มีสวนแบงตลาดกวา 50% ผูผลิตรายอื่น ได
แก บริษัท แลคตาซอย จํ ากัด ผูผลิตและจํ าหนายนมถั่วเหลืองตราแลคตาซอยและมีผูผลิตรายใหมซึ่งเพิ่งเขาสู
ตลาดเมื่อป 2542 คือ บริษัทเสริมสุขเยียบเฮียบเส็ง จํ ากัด ผูผลิตและจํ าหนายนมถั่วเหลืองตราโย ทํ าใหตลาดนม
ถั่วเหลืองมีการแขงขันรุนแรงมากขึ้น

เนื่องจากภาวะการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นและการที่ตลาดนมถั่วเหลืองมีอัตราการเติบโตอยางตอ
เนื่อง ทํ าใหผูผลิตพยายามปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ โดยในชวงแรกจากเดิมที่มีการบรรจุผลิตภัณฑ
นมถั่วเหลืองแบบขวดแกวประเภทคืนขวดได ก็มีการเพิ่มรูปแบบการบรรจุเปนแบบกลองยูเอชทีทั้งขนาดเล็ก
250-300 ซีซี และขนาดใหญ 1 ลิตร เพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมในการบริโภค

คูแขงในตลาดนมถั่วเหลือง (Substitute Level)
ผูผลิตและจํ าหนายผลิตภัณฑนมถั่วเหลือง
1. บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จํ ากัด ผูผลิตและจํ าหนายนมถั่วเหลืองยูเอชที ภายใตตรายี่หอ “ไวตามิ้ลด”

และ “วี-ซอย”
2. บริษัท แลคตาซอย จํ ากัด ผูผลิตนมถั่วเหลืองยูเอชที ภายใตตรายี่หอ “แลคตาซอย”
3. บริษัท เสริมสุขเยียวเฮียบเส็ง เบเวอรเรจ จํ ากัด ผูผลิตและจํ าหนายนมถั่วเหลืองยูเอชที ภายใตตรายี่หอ

“โย”
4. บริษัท สาลีกิจ จํ ากัด ผูผลิตนมถั่วเหลืองชนิดชง ภายใตตรายี่หอ “โปรตาซอย”

ภาวะอุตสาหกรรมขาว
ในชวงป 2542-2543 ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตขาวนาปรังและนาปประมาณ 24 ลานตัน

ขาวเปลือก สูงขึ้นจากป 2541-2542 ประมาณ 2 ลานตันหรือคิดเปนรอยละ 9 ผลผลิตขาวที่ผลิตไดในประเทศ
ประมาณรอยละ 60 จะใชบริโภคในประเทศ สวนที่เหลือจะสงออกไปตลาดตางประเทศโดยตลาดขาวในประเทศ
ยังคงมีการขยายตัวตามการขยายตัวของประชากรและความตองการจากอุตสาหกรรมแปรรูปตางๆ ในสวนของ
ตลาดโลก ปริมาณผลผลิตในชวงป 2542-2543 เพิ่มสูงขึ้นจากป 2541-2542 ประมาณรอยละ 2.22 เนื่องจาก
สภาวะอากาศเอื้ออํ านวยตอการเพาะปลูก สงผลใหสภาวะคาขาวของโลกมีสภาพแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น ราคา
ขาวลดตํ่ าลง เนื่องจากมีการขายตัดราคา จากการคาดการณของกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ปริมาณผลผลิต
ขาวของโลกป 2544  จะลดลงจากป 2543 ประมาณรอยละ 1.24 เนื่องจากการลดลงของผลผลิตของประเทศผู
สงออกและนํ าเขาที่สํ าคัญของโลก เชน จีน บัคลาเทศ ปากีสถาน เวียดนาม ฟลิปปนส สหรัฐฯ และประเทศ
ในสหภาพยุโรปอยางไรก็ตาม การคาขาวของโลกจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เล็กนอย เนื่องจากแตละประเทศยัง
มีสตอกขาวเหลืออยูคอนขางมาก สํ าหรับการสงออกขาวของไทยในป 2544 คาดวาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป
2543 เนื่องจากความตองการขาวคุณภาพดี ขาวหอมมะลิแลวขาวนึ่ง มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม ไทย
อาจไดรับผลกระทบจากการสงออกขาวไปยังสหภาพยุโรป เนื่องจากปจจุบันอียูประสบปญหาผลผลิตขาวลน
ตลาด อีกทั้งไมสามารถสงออกไดมากตามที่ตองการ ทํ าใหสหภาพยุโรปหันมาเพิ่มการอุดหนุนแกเกษตรกรใน
ประเทศโดยตรง นอกจากนี้ แมวาการสงออกขาวคุณภาพดีของไทยจะยังมีแนวโนมที่ดี แตในสวนของขาวคุณ
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ภาพ ปานกลางและขาวคุณภาพตํ่ า ที่มีประเทศผูผลิตเพื่อการสงออกมากราย ยังมีปริมาณนอยและมีแนวโนม
ลดลง เนื่องจากมีการแขงขันทางดานราคา ซึ่งในชวงที่ผานมา ประเทศเวียดนามสามารถแยงสวนแบงตลาดสง
ออกขาวคุณภาพปานกลางถึงตํ่ าไปจากไทยไดคอนขางมาก เนื่องจากขาวจากเวียดนามมีราคาถูกกวาขาวจาก
ไทยคอยขางมาก ในขณะที่คุณภาพของขาวไมแตกตางกันเทาใดนัก

เนื่องจากปริมาณผลผลิตขาวเปลือกในแตละฤดูกาลผลิตมีไมแนนอน ผลผลิตขาวเปลือกจะมีมาก
หรือนอยนั้น จะขึ้นอยูกับสภาวะภูมิอากาศในแตละฤดูกาลเพาะปลูกเปนสํ าคัญ ดังนั้น ผูประกอบการโรงสีจะ
ตองมีระบบการบริหารสินคาคงคลังที่ดี ทํ าใหมีคาใชจายในการสตอกขาวคอนขางสูงนอกจากนี้ ยังปญหาใน
เรื่องขาวมีความชื้นสูง เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนในชวงฤดูกาลผลิตและเก็บเกี่ยว อีกทั้งลักษณะการเก็บ
เกี่ยวขาวในปจจุบันที่ใชเครื่องจักรแทนแรงงาน โดยจะไมมีการตากขาวหลังเก็บเกี่ยว ทํ าใหขาวที่เก็บไดมี
ความชื้นคอนขางสูง และไมเปนที่ตองการของตลาด

การวิเคราะหสภาพการแขงขัน (FIVE FORCE MODEL)

1. Potential Competitors
ผลิตภัณฑนมขาวเปนผลิตภัณฑใหมที่เพิ่มเขาสูตลาดไดไมนาน ผูบริโภคยังมี Product Awareness

ตํ่ าและมีคูแขงขันในตลาดเพียงไมกี่ราย ผลิตภัณฑนมขาว จึงเปนผลิตภัณฑที่มีแนวโนมดีเปนสินคาที่คอนขาง
ใหม (Embryonic industry) จะเห็นจากในชวง 2 ปที่ผานมามีผูประกอบการเขาสูตลาดเพียง 4 ราย เมื่อ
พิจารณาในแงของการลงทุนและเทคโนโลยีในการผลิตสินคานั้น การผลิตนมขาวธุรกิจที่ใชเงินทุนคอนขางตํ่ า
และมีเทคโนโลยีในการผลิตไมซับซอน จึงมีการลอกเลียนแบบกันไดงาย เปนอุตสาหกรรมที่มี Barrier to Entry
ตํ่ า อยางไรก็ตาม ในปจจุบันสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดเขามาควบคุมดูแลคุณภาพของผลิต
ภัณฑอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น ดังนั้น ในการวางจํ าหนายผลิตภัณฑ จึงตองมีกฎเกณฑและขั้นตอนที่ยุงยาก
มาก ทํ าใหผูที่จะเขามาในตลาด ตองใชระยะเวลาในการขออนุญาต รวมทั้งผลิตภัณฑที่จะวางจํ าหนายได ตอง
เปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณคาตามที่มีการโฆษณาจริง

2. Rivalry Among Established Companies
การแขงขันกับคูแขงระดับตรายี่หอยังไมรุนแรงนัก เนื่องจากผลิตภัณฑนมขาวเปนทางเลือกใหมและมีผู

ประกอบการนอยราย ไมมีผูผลิตรายใดเปนเจาตลาด เนื่องจากผูประกอบการแตละรายเปนรายเล็กมีกํ าลังการ
ผลิตไมมาก การกระจายสินคาเปนการวางจํ าหนายเฉพาะพื้นที่ ซึ่งทํ าใหตลาดยังมีชองวางอีกมาก ชวยใหการ
แขงขัน ไมรุนแรงมากเหมือนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพประเภทอื่น

3. The Bargaining Power of Buyers
แมวาตลาดนมขาว จะมีผูประกอบการรายเล็ก ๆ เพียงไมกี่ราย แตตัวผลิตภัณฑยังไมไดรับความนิยม

จากผูบริโภคนัก รวมทั้งผูบริโภคมีความรูความสนใจในประโยชน และคุณคาทางโภชนาการของสินคามากขึ้น
การทดลองตรายี่หอใหมๆ ก็ทํ าไดงาย ผูบริโภคจึงพยายามเลือกสรรสินคาที่ดีที่สุดทํ าใหผูบริโภคมีอํ านาจการตอ
รองสูง
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4. The Bargaing Power of Suppliers
เนื่องจากผลิตภัณฑนมขาว ใชวัตถุดิบหลักคือ ขาว ซึ่งเปนผลผลิตที่สามารถหาไดงายในประเทศ โดย

เฉพาะขาวคุณภาพปานกลางถึงคุณภาพตํ่ าซึ่งสงออกไดนอยและมีการแขงขันทางดานราคาสูง ซึ่งการผลิตนม
ขาว สามารถใชขาวคุณภาพปานกลางถึงคุณภาพตํ่ าในการผลิตได รวมทั้งปริมาณขาวที่ใชเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตนั้นนอยมาก เทียบกับปริมาณขาวที่ผลิตไดในประเทศ ทํ าใหผูผลิตมีอํ านาจตอรองตํ่ า

5. The Threat of Substitute Products
เนื่องจากนมขาวเปนผลผลิตภัณฑที่ยังไมไดรับความนิยมและมีสินคาทดแทนมาก เชน นมวัวและนม

ถั่วเหลือง ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมอยูแลว เปนเครื่องดื่มที่มีคุณคาทางโภชนาการ มีระดับราคาใกล
เคียงกัน จึงเปนอุปสรรคตอนมขาวในการทํ าตลาดคอนขางมาก

การเขาสูตลาดนมขาวในชวงนี้นับเปนโอกาสดีของบริษัท เห็นไดจากแนวโนมตลาดเครื่องดื่มสํ าหรับผู
รักสุขภาพยังมีโอกาสขยายตัวอีกมาก ถึงแมผูผลิตมีอํ านาจการตอรองตํ่ าและผูซื้อมีอํ านาจตอรองสูง แตตลาดก็
มี Barrier to Entry และภาวะการแขงขันตํ่ า คือ มีจํ านวนคูแขง 4 ราย ซึ่งแตละรายเพิ่งเขาสูตลาด ไมนานนัก
และแตละรายมีการมุงกลุมเปาหมายแตกตางกัน ทํ าใหยังไมมีรายใดสามารถครองตลาดสวนใหญได ผูบริโภคมี
Brand Awareness ตํ่ าเนื่องจากการทํ าตลาดที่ผานมาแตละบริษัทมีการสงเสริมการตลาดนอย บริษัทจึงเนนการ
สงเสริมการตลาด เพื่อกระตุนและจูงใจผูบริโภคใหหันมาบริโภคเครื่องดื่มนมขาวของบริษัท

POTENTIAL
COMPETITORS

(LOW BARRIER TO ENTRY)

THREAT OF
SUBSTITUE
PRODUCT

(HIGH)

BARGAINING
PORER OF
BUYERS
(HIGH)

RIVALAY AMONG
ESTABLISHED

FIRMS
(LOW)

BARGAINING
POWER OF
SUPPLIERS

(Low)



19

บทที่ 3

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT ANALYSIS)

บริษัท ผลิตภัณฑนมขาวไทย จํ ากัด วางแผนเพื่อนํ าเสนอนํ้ านมขาวออกสูตลาดในประเทศในเดือน
ตุลาคม 2544 บริษัทฯ จึงทํ าการวิเคราะหปจจัยตางๆ ทั้งภายนอกและภายในที่มีผลตอการทํ าการตลาดของ
บริษัท

การวิเคราะหปจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
▪  วัตถุดิบหลักในการผลิตหาไดงายในประเทศ เพราะไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมีการปลูกขาวเปนหลัก ใน

การผลิตสามารถใชขาวเกรดใดก็ไดมาทํ าการผลิต จึงชวยใหตนทุนในการผลิตคอนขางตํ่ า และยังชวยลด
ปริมาณการนํ าเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ

▪  คุณภาพและคุณคาผลิตภัณฑ นมขาวเปนนมพรอมดื่มที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง ไมมีคลอเลสเตอรอลและ
นํ้ าตาลแลคโตส มีรสชาติอรอย สามารถทนไดทั้งรอนและเย็นเหมือนนมวัว ซึ่งเปนทางเลือกใหมของผูใสใจ
ในสุขภาพและกลุมผูที่มีปญหาการยอยนํ้ าตาลแลคโตสจากการดื่มนมวัว

▪  ผลิตภัณฑนมขาวของบริษัท จัดเปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีราคาตํ่ า เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารเสริมอื่นๆ
หรือนมขาวที่นํ าเขาจากตางประเทศ อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังอยูในชวงฟนตัว จึงเปนโอกาสดี
สํ าหรับผูที่ใสใจในสุขภาพในการทดลองซื้อนมขาวที่มีคุณคาสมราคา

▪  เปนผูผลิตเพียงรายเดียวที่ไดรับลิขสิทธิ์การผลิตนมขาวจากศูนยพันธุวิศวกรรมแหงชาติกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

จุดออน (Weaknesses)
▪  ในระยะแรกบริษัทจะทํ าตลาดสินคาเพียงชนิดเดียว คือเครื่องดื่มผลิตภัณฑนมขาวเทานั้น ซึ่งอาจเปนขอ

จํ ากัดในการขยายสินคาสูกลุมผูบริโภคหรือการทํ าการตลาด ผลการดํ าเนินกิจการตองพึ่งพายอดขายจาก
ผลิตภัณฑเดียว ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอความอยูรอดของบริษัท หากนมขาวไมสามารถทํ าตลาดได
บรรลุเปาหมายที่ตั้งไว

▪  นมขาวเปนผลิตภัณฑใหมชื่อเสียงยังไมเปนที่รูจักนัก การทํ าตลาดสํ าหรับผลิตภัณฑของบริษัทจึงจํ าเปนตอง
อาศัยการตลาดเขามาชวยมาก โดยเฉพาะในระยะแรกที่สินคาวางตลาด

▪ การกระจายสินคาใหเขาถึงผูบริโภคอยางทั่วถึง จํ าเปนตองอาศัยคูคาคอนขางมาก ซึ่งทํ าใหตนทุนในการ
กระจายสินคาสูง
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การวิเคราะหปจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)
▪  ครอบครัวในปจจุบันเปนครอบครัวขนาดเล็กมีสมาชิกนอย พอแมสวนใหญมีการศึกษาดี รายไดตอครอบครัว

สูงและมีความใสใจในเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการมากขึ้น จึงเปนโอกาสดีสํ าหรับนมขาว ซึ่งเปนเครื่องดื่มที่ให
คุณคาสูงเหมาะสํ าหรับทุกคนในครอบครัว

▪ ตลาดสํ าหรับเครื่องดื่มเสริมสุขภาพเปนตลาดที่มีขนาดใหญและยังมีอัตราการขยายตัวไดอีกมากเนื่องจาก
ปญหาสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมที่เรงรีบ ทํ าใหผูบริโภคมีเวลาดูแลสุขภาพนอยลงเครื่องดื่มที่ดื่มได
สะดวกรวมเร็วและมีประโยชนตอรางกาย จึงเปนทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง (ขาวฐานเศรษฐกิจ ปที่ 18
ฉบับที่ 1332)

▪  ในขณะที่คนไทยไดรับการปลูกจิตสํ านึกในการดื่มนมเปนประจํ า เพราะสามารถบริโภคไดทุกเพศทุกวัย แต
นมวัวกอใหเกิดภูมิแพ เนื่องจากปญหาในการยอยนํ้ าตาลแลคโตส (ภาคผนวก ก.) นมวัวเปนปจจัยเสี่ยงตอ
ไขมันเลือดสูง รวมถึงโรคหัวใจ นมขาวจึงเปนทางเลือกที่ดีสํ าหรับการดื่มเพื่อทดแทนนมวัว (บทความนม-
มะเร็งความคิด 2 โดยนายแพทยบรรจบ ชุณหสวัสิกุล)

▪  ปญหาโรควัวบายังเปนที่วิตกกังวลสํ าหรับผูดื่มนมวัว ถึงแมนมที่นํ าเขาจากตางประเทศ จะมีการออกใบรับ
รองคุณภาพวาปราศจากเชื้อไวรัสวัวบา แตอาจมีเหตุผลผลทางการคาแฝงอยู ดังนั้น นมขาวซึ่งผลิตไดใน
ประเทศ จึงเปนทางเลือกที่ดีเพื่อทดแทนการนํ าเขาและการดื่มนมวัว (ภาคผนวก ข., ตารางที่ 1)
(www.tfrc.co.th ปที่ 7 ฉบับที่ 985)

อุปสรรค (Threat)
▪  ถึงแมนมขาวจะเปนเครื่องดื่มที่มีคุณคาสูง แตผูบริโภคสวนใหญก็ยังคงมั่นใจในคุณคาของนมวัวเนื่องจากมี

การปลูกฝงคานิยมในการดื่มนมวัวในหมูคนไทยมาเปนเวลานาน
▪  การแขงขันรุนแรง โดยเฉพาะสินคาทดแทน เชน นมถั่วเหลือง เนื่องจากเปนตลาดที่ยังมีอัตราการขยายตัวอีก

มาก ผูครองสวนแบงในตลาดมีการเพิ่มกลยุทธ เพื่อรักษาสวนการตลาด ทํ าใหการรุกเขาสูตลาดเครื่องดื่ม
ธัญญพืชของบริษัทตองเผชิญการแขงขันที่คอนขางสูง

▪  ผูบริโภคโดยสวนใหญยังขาดความรูเกี่ยวกับคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑที่แทจริง ซึ่งอาจทํ าใหเกิด
ความเขาใจวานมขาวเปนเครื่องดื่มที่มีคุณคาทางโภชนาการตํ่ ากวานมวัวหรือเครื่องดื่มจากถั่วเหลือง จึงตอง
มีการใหความรูเกี่ยวกับคุณคาของผลิตภัณฑแกผูบริโภคอยางมาก

▪  การผลิตนมขาวเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนคอนขางตํ่ า และมีเทคโนโลยีในการผลิตไมซับซอน จึงมีการลอกเลียน
แบบกันไดงาย
การเขาสูตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนับเปนชวงที่ดีสํ าหรับบริษัท เนื่องจากกระแสความใสใจในสุขภาพ และ

ความมีเอกลักษณของผลิตภัณฑที่มีคุณคาทางโภชนาการสูงแตไมมีคลอเลสเตอรอล และเพื่อหลีกเลี่ยงความ
เส่ียงจากไวรัสโรควัวบาผูบริโภคจึงเพิ่มความระมัดระวังผลิตภัณฑจากวัว นอกจากนี้ นมขาวยังเปนทางเลือก
ใหมสํ าหรับผูบริโภคที่แพนม เนื่องจากรางกายไมสามารถยอยนํ้ าตาลแลคโตส ซึ่งเปนสาเหตุของอาการทองรวง
เปนตน ปจจัยสํ าคัญที่บริษัทควรคํ านึงถึงคือ การแขงขันของสินคาทดแทน เชน นมถั่วเหลือง และการลอกเลียน
แบบเทคโนโลยีของคูแขงรายใหม

http://www.tfrc.co.th/
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บทที่ 4

การวิจัยตลาดและวิเคราะหผล

การวิจัยตลาด
วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาพฤติกรรม กระบวนการตัดสินใจซื้อ ทัศนคติและความสนใจในผลิตภัณฑของผูบริโภคที่มี
ตอผลิตภัณณนมขาว

1. ระเบียบวิธีวิจัย

ในการวิจัยตลาด ใชการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ดวยวิธีสํ ารวจ (Survey Method)
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ระยะเวลาการเก็บขอมูลอยูในชวงวันที่
24 กุมภาพันธ 2544 – วันที่ 4 มีนาคม 2544โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้

1.1 แหลงขอมูล

1.  การศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ ใชการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอก (External Source) โดย
การคนควาจากรายงานการวิจัย หนังสือ บทความ วารสาร ที่ไดมีการจัดทํ า ขึ้นโดยหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน ไดแก

♦ สํ านักงานสถิติประจํ าจังหวัด
♦ สถาบันอาหาร
♦ บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย
♦ บริษัทศูนยวิจัยไทยพาณิชย
♦ Internet website ตาง ๆ
♦ ขาวจากฐานเศรษฐกิจ
♦ กรมอนามัย
♦ ฯลฯ

2. การศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ จะรวบรวมขอมูลทั้งที่เปนขอมูลเชิงคุณภาพ และขอมูลเชิงปริมาณดังนี้

2.1  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ใชวิธีการดังนี้
สัมภาษณเจาะลึก (Depth Interviews) เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต, เทคโนโลยีที่ใชโดย

สอบถามจากการวิจัยทีมงานของ ดร.เชิดชัย  เชี่ยวธีรกุล  คณะไบโอเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



22

1.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ใชวิธีการดังนี้
สํ ารวจความคิดเห็น (Survey Method) โดยการใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณผู

บริโภคเปนรายบุคคล (Personal Interview) เพื่อศึกษาพฤติกรรม กระบวนการตัดสินใจซื้อทัศนคติ และความสน
ใจในผลิตภัณฑของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑนมขาว

1.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ
• กลุมผูบริโภค : ประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 150 คน โดยเลือกประชากรที่มีอายุตั้ง

แต 15 ปขึ้นไป โดยมีจํ านวนชายหญิงใกลเคียงกัน

หมายเหตุ : แมวาในการทํ าวิจัย ควรใชกลุมตัวอยางที่มีขนาดอยางตํ่ า 400 คน เพื่อใหไดขอมูลที่มี
ความถูกตอง แตเนื่องจากในการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑของบริษัท ตองใหกลุมตัวอยางทดลองชิมผลิตภัณฑ
(Product Test) และตองสัมภาษณกลุมตัวอยางดวย รวมทั้ง ผลิตภัณฑที่ใชในการวิจัย มีจํ านวนนอย และยังมิ
ไดบรรจุเพื่อใหเก็บรักษาไดนาน จึงสามารถเก็บไวไดไมเกิน 7 วันเทานั้น ดังนั้น ถาใชกลุมตัวอยางจํ านวนมากใน
การวิจัย จะตองใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลนาน และใชผลิตภัณฑจํ านวนมาก บริษัทจึงลดขนาดกลุมตัว
อยางลงเหลือจํ านวน 150 คน

1.3 วิธีการสุมตัวอยาง
โดยวิธีการสุมตัวอยางจะใชวิธี Convenience ซึ่งจะกระจายการสุมแบบสอบถามไปตามหางสรรพสิน

คาและสถานที่ทํ างานในเขตกรุงเทพมหานคร

3. การเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

จะใชแบบสอบถามในการสอบถามกลุมตัวอยาง จะเปนแบบสอบถามแบบปลายปด (Closed
Question) และแบงออกเปน 5 สวน คือ

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมวัวและนมถั่วเหลืองของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อนมวัวและนมถั่วเหลืองของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาระดับการรูจักและความสนใจที่มีตอผลิตภัณฑนมขาว
4. เพื่อศึกษาการตอบสนองตอผลิตภัณฑนมขาว และระดับราคาที่ผูบริโภคยอมรับ
5. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนมและผลิตภัณฑนมขาว

2.2 การวัดขอมูล (Level of Measurement) ที่ไดรับจากแบบสอบถาม
สํ าหรับการเก็บรวบรวมขอมูลของผูบริโภคโดยวิธี Survey Method ซึ่งใชแบบสอบถามแบบปลายปด

ชวยในการรวบรวมขอมูล จะใชวิธีการวัดขอมูลในระดับตางๆ ดังนี้
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1. The Nominal Scale  เปนการวัดขอมูลในระดับตํ่ าสุด การวัดระดับนี้อาจถือวาเปนการวัดทางคุณ
ลักษณะ เชน เพศ อาชีพ

2. The Ordinal Scale  เปนการวัดขอมูลในระดับที่สูงขึ้น โดยการวัดลํ าดับที่ของประเภทยอย
ประเภทที่มีคุณลักษณะมากกวาก็จะไดรับการจัดลํ าดับที่เหนือกวา ซึ่งเปนคุณลักษณะที่เปรียบ
เทียบได แตไมสามารถระบุไดวามากกวาเทาไร

3. The Interval Scale  เปนการวัดขอมูลในระดับที่สูงขึ้นอีก โดยสามารถเปรียบเทียบไดวามากกวา
หรือนอยกวา และมากกวาเทาไร โดยระยะหางระหวางหนวยจะเทากัน ระยะดังกลาวเปนระยะใน
เชิงเสนตรง

3.  การประมวลขอมูลและเครื่องมือที่จะใชในการวิเคราะหขอมูล
จะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าเร็จรูป  เชน SPSS, Excel  และ อื่น ๆ ในการประมวลผลขอมูลที่ได

4.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คาความถี่ (Frequency) เพื่อแสดงการแจกแจงขอมูล
คาเฉลี่ย (Average)

สรุปผลการวิจัย
จากการสํ ารวจตลาดโดยใหผูตอบแบบสอบถามจํ านวน 150 คน ที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครทํ าการ

ตอบแบบสอบถาม (แบบสอบถามที่ใช ดูภาคผนวก ค.) ไดผลจากการสํ ารวจดังนี้

ขอมูลดานประชากร

การวิจัย จะใชวิธีการตอบแบบสอบถาม และทดลองชิมผลิตภัณฑ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ เปนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จํ านวนทั้งหมด 150 คน ซึ่งมีลักษณะดังนี้
                                                                                             จํ านวนคน                         สัดสวน
1. เพศ

- ชาย                                             70              46.7%
- หญิง            80                                     53.3%
   รวม                                                                             150                                 100.0%

2. อายุ
- ตํ่ ากวา 21 ป                                                                   17                                  11.3%
- 21-25 ป                                                                         18                                  12.0%
- 26-30 ป                                                                         25                                  16.7%
-  31-35 ป                                                                        20                                  13.3%
- 36-40 ป                                                                         20                                  13.3%
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- 41-45 ป           20                                 13.3%
- 46-50 ป                                                                          20                                 13.3%
- มากกวา 50 ป                                                                 10                                    6.7%

รวม                                                                         150                                100.0%
3. การศึกษา

- ตํ่ ากวาปริญญาตรี                                                            10                                   6.6%
- ปริญญาตรี                                                                      91                                  60.7%
- สูงกวาปริญญาตรี                                                            49                                  32.7%
    รวม                                                                             150                                100.0%

4. อาชีพ
- รับราชการ                                                                       10                                 6.7%
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ                                                         12                                 8.0%
- รับจาง                                                                               4                                 2.7%
- พนักงานบริษัทเอกชน                                                       68                               45.3%
- คาขาย / ธุรกิจสวนตัว                                                       15                               10.0%
- วางงาน                                                                             5                                 3.3%
- นักเรียน / นักศึกษา                                                          20                                13.3%
-  แมบาน                                                                          10                                  6.7%
- เกษียณอายุ                                                                       4                                 2.7%
- อื่น ๆ                                                                                 2                                 1.3%
   รวม                                                                              150                             100.0%

5. ระดับรายไดตอครอบครัว
- ตํ่ ากวา 20,001 บาทตอเดือน                                            16                                15.0%
- 20,001-30,000 บาทตอเดือน                                           15                                14.0%
- 30,001-40,000 บาทตอเดือน                                           12                                11.2%
- 40,001-50,000 บาทตอเดือน                                            9                                   8.4%
- 50,001-60,000 บาทตอเดือน                                            8                                   7.5%
- ตั้งแต 60,000 บาทตอเดือนขึ้นไป                                     47                                 43.9%
   รวม                                                                            150                                100.0%

ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคและการซื้อนมวัวและนมถั่วเหลือง

ผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคนมวัวและนมถั่วเหลือง
1.  การดื่มนมวัวหรือนมถั่วเหลือง                                                                                  จํ านวนคน       สัดสวน
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     กลุมตัวอยางเคยบริโภคนมวัวหรือนมถั่วเหลืองในชวง 1 ปที่ผานมา                                  143           95.3%
กลุมตัวอยางไมเคยบริโภคนมวัวหรือนมถั่วเหลืองในชวง 1 ปที่ผานมา                                  7             4.7%

150 100.0%

2.  เหตุผลใดการดื่มนม
ในการวิจัยเหตุผลในการดื่มนมของกลุมตัวอยาง จะใหกลุมตัวอยางพิจารณาวาดื่มนมดวยเหตุผล

ตางๆ มากนอยเพียงใด โดยจะมีระดับคะแนนดังนี้
มากที่สุด             5
มาก 4
ปานกลาง 3
นอย 2
นอยที่สุด 1

จากนั้น จะหาคาเฉลี่ยคะแนนของเหตุผลแตละอยาง ไดผลดังนี้

จากการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางดื่มนมเพื่อสุขภาพมากที่สุด ไดคะแนนเฉลี่ย 4.2 รองลงมาคือรับ
ประทานนมแทนอาหารและดื่มนมเพราะเห็นวามีรสชาติอรอย ไดคะแนนเฉลี่ย 3.2 สวนปจจัยอื่น ๆ เชน อยากสูง
และรับประทานตามเพื่อน มีผลใหผูบริโภคดื่มนมดวย
3.  ความถี่ในการดื่มนมชนิดตางๆ

เหตุผลในการดื่มนม
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ในการวิจัยความถี่ในการดื่มนมชนิดตาง ๆ ของกลุมตัวอยาง จะใหกลุมตัวยางพิจารณาวาดื่มนมแต
ละชนิดมากนอยเพียงใด โดยจะมีระดับคะแนนดังนี้

เปนประจํ า 5
บอยครั้ง 4
บางครั้ง 3
ไมคอยดื่ม 2
นาน ๆ ครั้ง 1
ไมเคยดื่ม 0

จากนั้น จะหาคาเฉลี่ยคะแนนสํ าหรับความถี่ในการดื่มนมแตละชนิด ซึ่งไดผลดังนี้

จะเห็นวา กลุมตัวอยางมีความถี่ในการดื่มนมวัวมากที่สุด ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ย 3.6 รองลงมา คือ นม
เปรี้ยว / โยเกิรต และนมถั่วเหลือง สวนนมขาว ยังมีความถี่ในการดื่มตํ่ ามาก ผูบริโภคสวนใหญยังไมเคยดื่ม
เนื่องจากเปนผลิตภัณฑใหม
4.  ความถี่ในการดื่มนมประเภทตาง ๆ

ในการวิจัยความถี่ในการดื่มนมประเภทตาง ๆ ของกลุมตัวอยาง จะใหกลุมตัวอยางพิจารณาวาดื่ม
นมแตละประเภทมากนองเพียงใด โดยจะมีระดับคะแนนดังนี้

เปนประจํ า 5
บอยครั้ง 4
บางครั้ง 3
ไมคอยดื่ม 2
นาน ๆ ครั้ง 1
ไมเคยดื่ม 0

ความถีใ่นการดื่มนมชนิดตางๆ
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จากนั้น จะหาคาเฉลี่ยคะแนนสํ าหรับความถี่ในการดื่มนมแตละประเภท ซึ่งไดผลดังนี้

จะเห็นวา ประเภทของนมที่ไดรับความนิยมจากกลุมเปาหมายมากที่สุดคือ นมพรอมดื่ม UHT ได
คะแนนเฉลี่ย 3.6 รองลงมาคือนมพรอมดื่มพาสเจอรไลซ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.2 สวนนมประเภทอื่น ๆ เชน นม
สเตอริไลซ นมอัดเม็ด และนมผง ยังไดรับความนิยมจากผูบริโภคนอย
5.  ความนิยมในการดื่มนมรสชาติตาง ๆ

จากการวิจัยพบวา นมรสชาติที่กลุมเปาหมายชื่นชอบมากที่สุด คือ รสจืด รองลงมาคือ
รสช็อคโกแล็ต และรสหวาน ตามลํ าดับ สวนรสชาติอื่น ๆ เชน รสกาแฟ รสสตรอเบอรี่ยังไดรับความนิยมนอย
6.  ปริมาณการดื่มนม

จากการวิจัยพบวา กลุมเปาหมายแตละชวงอายุ มีปริมาณการบริโภคนมในปริมาณตาง ๆ กันดังนี้
ปริมาณการบริโภคเฉลี่ยตอสัปดาห ตํ ่ากวา 400 cc. 401-800 cc. 801-1200 cc. 1201-1600 cc. 1601-2000 cc. มากกวา 2000 cc. รวม
ผูบริโภคชวงอายุตํ่ ากวา 21 ป
ผูบริโภคชวงอายุ 21-25 ป
ผูบริโภคชวงอายุ 26-30 ป
ผูบริโภคชวงอายุ 31-35 ป
ผูบริโภคชวงอายุ 36-40 ป
ผูบริโภคชวงอายุ 41-45 ป
ผูบริโภคชวงอายุ 46-50 ป
ผูบริโภคชวงอายุมากกวา 50 ป

0.0%
18.2%
17.3%
35.7%
20.0%
33.3%
100.0%

0.0%

33.3%
36.4%
28.8%
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14.3%
0.0%
0.0%
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0.0%
22.7%
19.2%
7.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

33.3%
0.0%
3.8%
7.1%

20.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

เมื่อพิจารณาโดยรวม กลุมเปาหมายยังมีปริมาณการดื่มนมนอย โดยสวนใหญจะมีปริมาณการดื่ม
นมประมาณ 401-800 cc. ตอสัปดาห ซึ่งสามารถสรุปสัดสวนการบริโภคนมในปริมาณตาง ๆ กัน ดังนี้

ความถี่ในการดื่มนมประเภทตางๆ
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ปริมาณการดื่มตอสัปดาห
สัดสวน
ตํ่ ากวา 400 cc. 20.6%
401-800 cc.                                                                                                            31.4%
801-1,200 cc.                                                                                                         18.6%
1,201-1,600  cc.                                                                                                       8.8%
1,601-2,000 cc.                                                                                                      15.7%
มากกวา 2,000 cc.                                                                                                     4.9%

รวม                                                                                                      100.0%

ผลการวิจัยพฤติกรรมการซื้อนมวัวแนะนมถั่วเหลือง
1. ขนาดของนมพรอมดื่มที่ซื้อ

จากการวิจัยพบวากลุมเปาหมายสวนใหญประมาณ 66.3% ซื้อนมพรอมดื่มขนาดเล็ก (200-250 cc.)
รองลงมาคือ ขนาดกลาง (400-450 cc.) 18.8%  และขนาดใหญ (830-1,000 cc.) 14.9%

2. ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ในการวิจัยปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมของกลุมตัวอยาง จะใหกลุมตัวอยางพิจารณาวาแตละ

ปจจัยมีผลตอการตัดสินใจซื้อนมมากนอยเพียงใด โดยมีระดับคะแนนดังนี้

ขนาดนมพรอมดื่มที่กลุมเปาหมายซื้อ

ขนาดเล็ก
66.3%ขนาดกลาง

14.9%

ขานาดใหญ
18.8%

c
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มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
นอย 2
นอยที่สุด 1

จากนั้น จะหาคาเฉลี่ยคะแนนสํ าหรับแตละปจจัย ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมของกลุมตัวอยาง ซึ่งได
ผลดังนี้

จะเห็นวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมมากที่สุดคือ รสชาติของนม ไดคะแนนเฉลี่ย 4.5 ปจจัย
รองลงมาคือ มีคุณคาทางโภชนาการสูง คะแนนเฉลี่ย 4.1 สวนความสะดวกในการหาซื้อและราคาที่เหมาะสมก็
มีผลตอการตัดสินใจซื้อมาก ปจจัยอื่น ๆ เชน ตรายี่หอ รูปแบบบรรจุภัณฑ และการสงเสริมการขาย มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในระดับปานกลาง

3. แหลงที่ผูบริโภคซื้อนม
ในการวิจัยแหลงหรือสถานที่ที่กลุมตัวอยางซื้อนม จะใหกลุมตัวอยางใหคะแนนวา มีการซื้อนมจาก

แหลงตาง ๆ มากนอยเพียงใด โดยมีระดับคะแนนดังนี้

เปนประจํ า 5
บอยครั้ง 4
บางครั้ง 3

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนม
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ไมคอยซื้อ 2
นาน ๆ ครั้ง 1
ไมเคยซื้อ 0

จากนั้น จะหาคาเฉลี่ยคะแนนสํ าหรับแหลงซื้อแตละแหลง ซึ่งไดผลดังนี้

จะเห็นวา กลุมตัวอยางซื้อนมจากซุปเปอรมารเก็ตและซุปเปอรสโตรมากที่สุด ไดคะแนนเฉลี่ย 3.6 รอง
ลงมาคือ รานสะดวกซื้อ ไดคะแนนเฉลี่ย 3.3 สวนรานขายของชํ า กลุมตัวอยางไมคอยไดซื้อ สวนแหลงอื่น ๆ เชน
บริการสงตามบาน บริการสงตามบาน และเครื่องกดอัตโนมัติ กลุมตัวอยางซื้อเพียงนาน ๆ ครั้งเทานั้น
4. รายการสงเสริมการขายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

ในการวิจัยรายการสงเสริมการขายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมของกลุมตัวอยาง จะใหกลุมตัวอยาง
พิจารณาวารายการสงเสริมการขายแตละรายการ มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมมากนอยเพียงใด โดยมีระดับ
คะแนนดังนี้

มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
นอย 2
นอยที่สุด 1

จากนั้น จะหาคาเฉลี่ยคะแนนสํ าหรับแตละรายการสงเสริมการขาย ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนมของ
กลุมตัวอยาง ซึ่งไดผลดังนี้

แหลงซื้อนมของกลุมตัวอยาง
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จะเห็นวา รายการสงเสริมการขายที่มีผลตอการสินใจซื้อนมของกลุมตัวอยางมากที่สุดคือการใหสวน
ลด ไดคะแนนเฉลี่ย 4.2 รองลงมาคือ มีของแถม มีผลตอการตัดสินใจซื้อในระดับปานกลาง ไดคะแนนเฉลี่ย 3.2
รายการสงเสริมการขายอื่น เชน ชิงรางวัล มีผลตอการตัดสินใจซื้อนอย

ขอมูลเกี่ยวกับชนิดและรูปแบบของผลิตภัณฑนมขาว

การวิจัยระดับการรูจัก และความสนใจที่มีตอผลิตภัณฑนมขาว
1. ระดับการรูจักผลิตภัณฑนมขาว
                                                                                                 จํ านวนคน            สัดสวน
กลุมตัวอยางรูจักผลิตภัณฑนมขาว                                                     66                44.0%
กลุมตัวอยางไมรูจักผลิตภัณฑนมขาว                                                 84                56.0%
                                                                                                     150               100.0%

รายการสงเสรมิการขายที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ

4.2

3.2

2.2

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

มีสวนลด มขีองแถม ชิงรางวัล

รายการสงเสริมการขาย

คะแนนเฉลี่ย
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จะเห็นวากลุมเปาหมายสวนใหญคือประมาณ 56% ไมรูจักนมขาว เนื่องจากนมขาวเปนผลิตภัณฑ
ใหม ที่ยังมีผูผลิตเพียงไมกี่ราย และไมมีผูผลิตรายใหญ อยางไรก็ตาม เนื่องจากผูผลิตและจํ าหนายนมขาวที่มีอยู
ในปจจุบัน ยังมิไดมีการทํ าการสงเสริมการจํ าหนายมากเทาใดนัก รวมทั้งผูผลิตบางรายยังอยูในชวงพัฒนาผลิต
ภัณฑ ดังนั้น การที่กลุมเปาหมายรูจักผลิตภัณฑนมขาวถึง 44% ก็นับวาอยูในระดับที่สูง
2. การดื่มนมขาว
                                                                                              จํ านวนคน            สัดสวน
กลุมตัวอยางเคยดื่มผลิตภัณฑนมขาว                                                  34            22.4%
กลุมตัวอยางไมเคยดื่มผลิตภัณฑนมขาว                                            116            77.6%

150 100.0%

เมื่อพิจารณาถึงสัดสวนที่กลุมเปาหมายเคยดื่มนมขาว จะพบวา กลุมเปาหมายเคยดื่มนมขาวเพียง
22% ซึ่งเปนเปรียบเทียบกับระดับการรูจักผลิตภัณฑนมขาวซึ่งมีประมาณ 44% แสดงวา กลุมเปาหมายสวนหนึ่ง
รูจักผลิตภัณฑ แตยังไมเคยทดลอง ซึ่งอาจเกิดจากการที่รูปแบบผลิตภัณฑยังไมนาสนใจ การสงเสริมการ
จํ าหนายที่ยังไมดึงดูดผูบริโภค ดังนั้น ถาสามารถทํ าใหผูบริโภคทดลองผลิตภัณฑไดเพิ่มมากขึ้น ก็จะสงผลดีตอ
ผลิตภัณฑ

3. ระดับการรูจักผลิตภัณฑนมขาวยี่หอตาง ๆ
                                                                                              จํ านวนคน            สัดสวน
กลุมตัวอยางรูจักผลิตภัณฑนมขาวยี่หอสิริณ                                    25                 16.7%
กลุมตัวอยางรูจักผลิตภัณฑนมขาวยี่หอศรีเรือน                                11                   7.3%
กลุมตัวอยางรูจักผลิตภัณฑนมขาวยี่หอหมี่เจียง                                  6                  4.0%
กลุมตัวอยางรูจักผลิตภัณฑนมขาวยี่หอ d rice                                    4                  2.7%
กลุมตัวอยางรูจักผลิตภัณฑนมขาวยี่หออื่น ๆ                                      6                   4.0%

ระดับการรูจักผลิตภัณฑนมขาว

รูจัก
43.9%

ไมรูจัก
56.1%
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จะเห็นวา ผลิตภัณฑนมขาวยี่หอที่เปนที่รูจักของกลุมตัวอยางมากที่สุดคือ นมขาวยี่หอสิริณซึ่งเปนยี่หอ
ที่เปน เปนผูผลิตและจํ าหนายนมขาวกอนยี่หออื่น ๆ สวนหมี่เจียงแมวาจะมีระดับการรูจักนอย แตในสวนของ
การขาย จะขายไดมากกวายี่หออื่น ๆ มาก เนื่องจากมีการจํ าหนายผานผูจัดจํ าหนายแบบ Wholesales ไปยังผู
บริโภคทั่วประเทศ สวนนมขาวยี่หอศรีเรือน และ d rice ยังเปนผูผลิตที่เพิ่งเขาสูตลาดไดไมนาน โดยเฉพาะ d
rice เพิ่งอยูในชวงทดลองตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑสวนนมขาวยี่หออื่น ๆ ก็เปนเพียงรายเล็ก ๆ ที่ยังไมเปนที่รู
จักนัก

การวิจัยการตอบสนองตอผลิตภัณฑนมขาวที่ไดทดลองชิม และระดับราคาที่ยอมรับ
1. การตอบสนองตอผลิตภัณฑนมขาว

การวิจัยการตอบสนองของกลุมเปาหมายตอผลิตภัณฑนมขาวจะใหผูบริโภคทดลองชิมนมขาวและให
พิจารณาวา รูสึกอยางไรกับสวนประกอบตาง ๆ ของนมขาว คือ รสชาติ กล่ิน และความเขมขน โดยมีระดับ
คะแนน ดังนี้

ชอบมาก 5
ชอบ 4
เฉย ๆ 3
ไมชอบ 2
ไมชอบมาก 1

จากนั้น จะหาคาเฉลี่ยคะแนนสํ าหรับแตละสวนประกอบของนมขาว ซึ่งไดผลดังนี้
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จะเห็นวา กลุมตัวอยางรูสึกชอบรสชาติ และกลิ่นของนมขาวที่ไดทดลองชิม โดยไดคะแนนเฉลี่ย 3.8
และ 3.7 ตามลํ าดับ สวนสี และความเขมขนของนมขาว กลุมตัวอยางยังไมคอยชอบเทาไรโดยเห็นวา นมขาวที่
ไดทดลองชิมมีความเขมขนนอยเกินไป และมีสีที่ดูขุน คลายเปนตะกอน

2. รูปแบบผลิตภัณฑนมขาวที่กลุมตัวอยางสนใจ
จากการวิจัยพบวา รูปแบบผลิตภัณฑนมขาวที่กลุมตัวอยางสนใจมากที่สุด คือ รูปแบบที่เปนนมขาว

พรอมดื่ม รองลงมาคือผงละลายนํ้ าดื่ม และนมขาวอัดเม็ด ตามลํ าดับ

3. ระดับราคาที่ผูบริโภคยอมรับ
ในเบื้องตน ไมมีการประมาณระดับราคาของนมขาว ในระดับที่สูงกวานมวัวและนมถั่วเหลืองเล็กนอย

เนื่องจากผลิตภัณฑมีคุณคาทางโภชนาการสูงและไมมีคลอเลสเตอรอล รวมทั้ง เปนการตั้งราคาเพื่อใหมีกํ าไร
ตามสมควร จึงกํ าหนดราคาขั้นตนของผลิตภัณฑนมขาวแบบพาสเจอรไลส และUHT ปริมาณ 200 cc. ไวที่ราคา
10 บาท ดังนั้น จึงตองการวิจัยวา ระดับราคาดังกลาว ผูบริโภคเห็นวาเหมาะสมหรือไม โดยจากผลการวิจัยพบ
วา

จํ านวนคน            สัดสวน
กลุมตัวอยางที่เห็นวาราคาเหมาะสม                                            100                  66.7%
กลุมตัวอยางที่เห็นวาราคาไมเหมาะสม                                          50                  33.3%

150 100.0%

จะเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญคือประมาณ 67% เห็นวา ผลิตภัณฑนมขาวแบบพาสเจอรไลส และ
UHT ปริมาณ 200 cc. ในราคา 10 บาท เปนราคาที่เหมาะสม สํ าหรับกลุมตัวอยางที่เหลืออีก 33% ซึ่งเห็นวา
ราคาไม เหมาะสมจะมีการวิจัยตอไปวา ราคาที่เห็นวาเหมาะสมคือเทาไร ซึ่งไดผลดังนี้

การยอมรับในระดับราคา

เหมาะสม
66.7%

ไมเหมาะสม
33.3%
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                                                                                                      จํ านวนคน          สัดสวน
ราคาที่เหมาะสมคือ 5 บาท                                                                      1                     2%
ราคาที่เหมาะสมคือ 6 บาท                                                                      4                     8%
ราคาที่เหมาะสมคือ 7 บาท                                                                      8                   16%
ราคาที่เหมาะสมคือ 8 บาท                                                                   35                       70%
ราคาที่เหมาะสมคือ 11 บาท                                                                   2                         4%
                                                                                                           50                     100%

จะเห็นวา กลุมตัวอยางที่เห็นวาระดับราคา 10 บาท เปนราคาที่ไมเหมาะสม ประมาณ 70% เห็นวา
ราคาที่เหมาะสมคือ 8 บาท ซึ่งอยูในระดับเดียวกับราคาของนมวัวและนมถั่วเหลือง โดยกลุมตัวอยางเกือบทั้ง
หมด ซึ่งเห็นวาราคา 10 บาท ไมเหมาะสม เห็นวาราคาที่เหมาะสมไมควรเกิน 8 บาท คือ ไมควรมีราคาสูงกวา
นมวัว เนื่องจากเห็นวา ขาวเปนผลิตภัณฑที่หาไดงายในประเทศ และราคาไมแพง

4. แนวโนมการซื้อผลิตภัณฑนมขาว
การวิจัยแนวโนมการซื้อผลิตภัณฑนมขาวของกลุมเปาหมาย จะใหกลุมเปาหมายตอบวามีแนวโนมการ

ซื้อผลิตภัณฑนมขาวตามที่ไดชิม ในระดับราคาที่ตองการมากนอยเพียงใด โดยแนวโนมการซื้อแตละระดับมี
คะแนนดังนี้

มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
นอย 2
นอยที่สุด 1

จากนั้น จะหาคาเฉลี่ยคะแนนสํ าหรับกลุมเปาหมายแตละชวงอายุ ซึ่งไดผลดังนี้

แนวโนมการซื้อนมขาว

3.8 3.75 3.6 3.7 3.5 3.53.48
3.23.0

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

ตํ่าก
วา 2

1 ป


21-2
5 ป


26-3
0 ป


31-3
5 ป


36-4
0 ป


41-4
5 ป


46-5
0 ป


มาก
กวา

 50 
ป

เฉล
ี่ยทั้ง
หมด

ชวงอายุกลุมเปาหมาย

คะแนนเฉลีย่



36

จะเห็นวา กลุมเปาหมายชวงอายุตั้งแต 31 ปถึง 50 มีแนวโนมการซื้อนมขาวมาก คือ มีคะแนนเฉลี่ย
3.6 ถึง 3.8  โดยกลุมเปาหมายที่มีอายุตํ่ ากวา 25 ป จะมีแนวโนมการซื้อนมขาวในระดับปานกลางสํ าหรับ
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกชวงอายุเทากับ 3.5 ซึ่งอยูในระดับที่คอนขางมาก

5.  เหตุผลในการซื้อนมขาวของผูบริโภค
จากแนวโนมการซื้อนมขาวของกลุมเปาหมาย จะวิจัยตอไปถึงเหตุผลที่กลุมเปาหมายซื้อหรือไมซื้อนม

ขาว หากกลุมเปาหมายมีแนวโนมที่จะซื้อนมขาวมากที่สุดหรือมากที่สุดหรือมาก จะถือวามีแนวโนมที่จะซื้อนม
ขาว และจะใหพิจารณาถึงเหตุผลในการซื้อวา ซื้อนมขาวดวยเหตุผลตาง ๆ มากนอยเพียงใดโดยมีระดับคะแนน
ดังนี้

มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
นอย 2
นอยที่สุด 1

จากนั้น จะหาคาเฉลี่ยคะแนนของแตละเหตุผล ซึ่งไดผลดังนี้

จะเห็นวา การที่กลุมเปาหมายมีแนวโนมที่จะซื้อนมขาว เพราะเห็นวามีประโยชนตอรางกายมากที่สุด
โดยไดคะแนนเฉลี่ย 4.4 สวนเหตุผลอื่น ๆ เชน ชอบรสชาติ เปนทางเลือกใหมเพื่อทดแทนนมวัว ควบคุมนํ้ าหนัก
โดยไดคุณคาทางโภชนาการ และเห็นวาคุณคาสมราคา ก็เปนเหตุผลที่ทํ าใหผูบริโภคซื้อนมขาวมาก
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6.  เหตุผลที่ผูบริโภคไมซื้อนมขาว
สวนถากลุมเปาหมายมีแนวโนมที่จะซื้อปานกลาง นอย หรือนอยที่สุด จะถือวามีแนวโนมที่จะไมซื้อนม

ขาว และจะใหพิจารณาถึงเหตุผลที่ไมซื้อวา ไมซื้อนมขาวดวยเหตุผลตาง ๆ มากนอยเพียงใด โดยมีระดับคะแนน
ดังนี้

มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
นอย 2
นอยที่สุด 1

จากนั้น จะหาคาเฉลี่ยคะแนนของแตละเหตุผล ซึ่งไดผลดังนี้

จะเห็นวา เหตุผลที่กลุมเปาหมายไมซื้อนมขาวสวนใหญคือ เนื่องจากดื่มนมวัวหรือนมถั่วเหลืองอยูแลว
และไมชอบรสชาติของนมขาว คะแนนเฉลี่ย 2.8 สวนเหตุผลอื่น ๆ ก็มีใหกลุมเปาหมายไมซื้อ แตคอนขางนอย
เชน ไมแนใจในคุณคาทางโภชนาการ เห็นวาไมจํ าเปนไดรับสารอาหารครบถวนอยูแลว และเห็นวาไมมีประโยชน

การนํ าผลวิจัยมาใชในการวางแผนการตลาด

การวางแผนผลิตภัณฑ
ขนาดของผลิตภัณฑ

จากการวิจัยพบวา กลุมเปาหมายสวนใหญ 66.3% นิยมซื้อผลิตภัณฑนมพรอมดื่มขนาดเล็กดังนั้น
บริษัทจึงออกผลิตภัณฑเปนขนาดเล็ก 200 cc.
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รูปแบบผลิตภัณฑ
จากการวิจัยพบวา กลุมเปาหมายนิยมดื่มนมพรอมดื่มยูเอชทีมากที่สุด รองลงมาคือ พลาสเจอรไรส แต

เนื่องจาก การผลิตนมขาวในรูปแบบยูเอชที ตองการเงินลงทุนสูง ดังนั้น ในชวงแรกบริษัทจึงออกผลิตภัณฑนม
ขาวพรอมดื่มในรูปแบบพลาสเจอรไรส และวางแผนในการออกนมขาวแบบยูเอชทีในปที่ 4

รสชาติของผลิตภัณฑ
จากการวิจัยพบวา รสชาตินมพรอมดื่มที่ผูบริโภคชื่นชอบมากที่สุด คือ นมพรอมดื่มรสจืดรองลงมา คือ

รสช็อคโกแล็ต และรสหวาน บริษัทจึงออกผลิตภัณฑ 3 รสธรรมชาติ รสช็อคโกแล็ต และรสวานิลลา
การวางแผนราคา

จากการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญ 67% เห็นวา ผลิตภัณฑนมขาวซึ่งไดทดลองชิม ในรูปแบบพลาส
เจอรไรส และยูเอสที ขนาด 200 cc. ในราคา 10 บาท ซึ่งเปนราคาที่บริษัทประมาณไวเปนราคาที่เหมาะสม และ
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบราคากับผลิตภัณฑของคูแขง ที่มีลักษณะใกลเคียงกับบริษัทมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ
นมขาวยี่หอหมี่เจียง และ d rice ซึ่งเปนนมขาวพรอมดื่มที่มีลักษณะเปน Daily Product  คือ สามารถดื่มไดทุก
วัน ซึ่งมีขนาด 200 cc. ก็มีราคา 10 บาท เชนกันอยางไรก็ตาม ถาพิจารณาในดานคุณคาทางโภชนาการ ผลิต
ภัณฑของบริษัทจะมีคุณคาทางโภชนาการสูงกวาผลิตภัณฑของคูแขง ดังนั้น บริษัทจึงตั้งราคา 10 บาท สํ าหรับ
ผลิตภัณฑนมขาวพลาสเจอรไรส และยูเอสที ขนาด 200 cc. เพื่อใหแขงขันได และมีอัตรากํ าไรตามสมควร

การวางแผนชองทางการจํ าหนาย
จากการวิจัยพบวา ชองทางการจํ าหนายที่ผูบริโภคนิยมซื้อนมพรอมดื่มมากที่สุด คือซุปเปอรมารเก็ต

รองลงมา คือ ซุปเปอรสโตร บริษัทจึงวางแผนในการจํ าหนายสินคาผาน Big C และ Tops นอกจากนี้ จะมีการ
ขายตรง โดยการตั้ง Kiosk และจํ าหนายผานพอคาคนกลางดวย

การวางแผนการสงเสริมการจํ าหนาย
จากการวิจัยเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย พบวา รายการสงเสริมการขายที่ผูบริโภคใหการตอบสนอง

มากที่สุด คือ การใหสวนลด ดังนั้น บริษัท จะใชการใหสวนลดเปนรายการสงเสริมการขาย โดยเฉพาะในชวงแรก
เพื่อใหผูบริโภคทดลองผลิตภัณฑ และใหสํ าหรับการซื้อในปริมาณมาก ๆ
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บทที่ 5

แผนการตลาด

วัตถุประสงคทางการตลาด
1. เพื่อใหผลิตภัณฑนมขาวเปนที่รูจัก (Product Awareness) รอยละ 40 ในปที่ 1 และรอยละ 70 ภายในปที่ 5
2. เพื่อใหผูบริโภคเกิด Brand Knowledge กับตรายี่หอ “Supreme Rice” รอยละ 15 ในปที่ 1 และ รอยละ 40

ภายในปที่ 5
3. มีการแนะนํ าผลิตภัณฑรสชาติใหมสูตลาดในป 1 เพื่อเพิ่มความหลากหลายแกผูบริโภค 3 รสชาติคือ รส

ธรรมชาติ รสช็อกโกแลต และรสวานิลลา

วัตถุประสงคทางการขาย
1. เพื่อใหมียอดขายตามเปาหมาย ดังนี้

    ยอดขายปที่ 1          51           ลานบาท
    ยอดขายปที่ 2          71           ลานบาท
    ยอดขายปที่ 3          80           ลานบาท
    ยอดขายปที่ 4        163            ลานบาท
    ยอดขายปที่ 5         172           ลานบาท

การแบงสวนตลาด
หลักเกณฑที่ใชในการแบงสวนตลาด
1. Geographic Segmentation โดยจะแบงเปน 3 สวน ดังนี้

1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล
2) จังหวัดใหญ ๆ เชน เชียงใหม ภูเก็ต ขอนแกน
3) ตางจังหวัด

2. Demographic Segmentation โดยใชหลักเกณฑดังตอไปนี้
2.1) อายุ แบงเปน 2 กลุม ดังนี้

1) อายุตํ่ ากวา 21 ป
2) อายุตั้งแต 21 ป ขึ้นไป

2.2) การศึกษา แบงเปน 2 กลุม ดังนี้
1) การศึกษาตํ่ ากวาปริญญาตรี
2) การศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป
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3.  Behavioral Segmentation จะพิจารณาจากคุณประโยชนที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑโดยแบงเปน 3
กลุม ดังนี้

1) Economy (Low price) เปนกลุมผูบริโภคที่ใหความสํ าคัญกับราคาผลิตภัณฑ ตองการสินคาที่มี
ราคาถูก

2) Health Concern เปนกลุมผูบริโภคที่ใหความสํ าคัญกับคุณคาทางโภชนาการ และเปนผูที่รักษา
สุขภาพ ตองการสินคาที่มีประโยชนตอรางกาย

3) Taste (Good Tasting) เปนกลุมผูบริโภคที่ใหความสํ าคัญกับรสชาติของผลิตภัณฑตองการ
ผลิตภัณฑที่มีรสชาติอรอย

ลูกคากลุมเปาหมาย (TARGET GROUP)
เมื่อพิจารณาจากผลการสํ ารวจแบบสอบถามเพื่อใชประกอบการพิจารณาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย จะ

เห็นวากลุมลูกคาที่อยูในเขตกรุงเทพฯ มีอายุตั้งแต 21 ปขึ้นไปมีแนวโนมการซื้อนมขาวในระดับปานกลางจนถึง
มาก ดังนั้นลูกคากลุมเปาหมายของผลิตภัณฑนมขาว มีลักษณะดังนี้

- อยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- อายุตั้งแต 21 ปขึ้นไป
- การศึกษา ตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- Health Concern

เนื่องจากผูบริโภคที่อยูในวัยทํ างาน มีการศึกษาสูง และมีความใสใจในสุขภาพ จะมีความสนใจผลิต
ภัณฑใหม ๆ ที่มีคุณคาทางโภชนาการ และมีกํ าลังซื้อเพียงพอ โดยจะเนนผูที่มีอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เนื่องจากมีกลุมลูกคาเปาหมายอยูมาก และสามารถเขาถึงไดงาย

อยางไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑนมขาว เปนผลิตภัณฑที่มีคุณคาทางโภชนาการ เหมาะกับทุกเพศ
ทุกวัย และสามารถรับประทานไดทุกคน ดังนั้น นอกจากลูกคากลุมเปาหมายแลว ทางบริษัทก็จะพยายามเขาถึง
ผูบริโภคกลุมอื่น ๆ ดวย

การวางตํ าแหนงผลิตภัณฑ (Positioning)
เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทเปนเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ ซึ่งเปนทางเลือกใหมเพื่อทดแทนการดื่ม

นมวัวหรือเครื่องดื่มธัญญาพืชอื่นๆ โดยยังคงใหคุณคาทางโภชนาการเทียบเทานมวัวหรือเครื่องดื่มธัญญาพืช
อื่นๆ กลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมวัยทํ างาน มีความใสใจในสุขภาพ ดังนั้น จึงวางตํ าแหนงผลิตภัณฑในลักษณะ
ที่เปน Benefit Positioning คือ เนนคุณคาและประโยชนที่ผูบริโภคจะไดรับ โดยวาง Positioning วาเปน
“Nutrition Rice Milk อุดมดวยคุณคาทางโภชนาการ จากเมล็ดขาว”
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กลยุทธทางการตลาด

ผลิตภัณฑ (PRODUCT)

บริษัททํ าการพัฒนาผลิตภัณฑนํ้ านมขาวพรอมดื่มเพื่อเสริมสุขภาพ “Supreme Rice” สํ าหรับผูที่อยู
ในวัยทํ างาน โดยเปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากเมล็ดขาวซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจของไทย และมีคุณคาทางโภชนาการสูง
คลอเลสเตอรอลตํ่ าและไมมีนํ้ าตาลแลคโตส ดังนั้น นมขาวจึงเปนผลิตภัณฑที่เหมาะสํ าหรับผูที่อยูในวัยทํ างาน
ผูสูงอายุและผูที่ไมสามารถยอยนํ้ าตาลแลคโตสได จึงเปนทางเลือกใหมสํ าหรับผูที่ใสใจในสุขภาพอยางแทจริง

รายละเอียดผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑนมขาวของบริษัทไดรับลิขสิทธิ์การผลิตเพียงรายเดียวจากศูนยพันธุวิศวกรรมแหงชาติ 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเกิดจากการคนควาและวิจัยจากทีมงานของ ดร.เชิดชัย  เชี่ยวธีรกุล
คณะไบโอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีการพัฒนาใหแตกตางจากนํ้ านมขาวบริษัทอื่น โดยเปนนํ้ านม
ที่ไดจากการเพาะของขาวเปลือกในระยะเวลา 3 วัน ดังนั้น สีของนํ้ านมขาวของบริษัทจึงมีสีขาวขุนซึ่งเปนสีธรรม
ชาติของขาวมีกล่ินของขาวผสมและมีความเขมขนนอยกวานมเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลิตภัณฑนมขาวยี่หอ
อื่น ความแตกตางของนํ้ านมขาวแตละตรายี่หอเปนดังนี้

ตรายี่หอ ลักษณะของผลิตภัณฑ
Supreme Rice

ศรีเรือนและเลดี้ สิริณ

เปนนํ้ านมขาวที่ไดจากการเพาะขาวเปลือก มีความเขมขนตํ่ ากวาศรี
เรือนและเลดี้สิริน แตสูงกวา  d-rice และหมี่เจียง มีสีขาวขุน มีกลิ่น
ขาวผสม บรรจุในขวดพลาสติกขุนปดฝาดวยฟอยด สามารถเก็บได 3
เดือน

เปนนํ้ านมขาวยาคูซ่ึงผลิตจากขาวระยะนํ้ ามัน (พลับพลึง)
มีความเขมขนสูงเหมือนสังขยา โดยที่สิริณมีความเขมขนสูงกวาศรี
เรือนและผสมใบเตยเพื่อลดกลิ่นขาวจึงทํ าใหสีของนํ้ านมขาวมีสีเขียว
ใบเตย บรรจุในขวดแกวทรงหยดนํ้ าปดดวยฝาจีบเก็บไดระยะเวลา 2
เดือนตองแชเย็นแวลาเย็น สํ าหรับ 2 ตรายี่หอนี้รูปแบบชนิดผงออกมา
จํ าหนายดวย โดยรูปแบบผลิตภัณฑของเลดี้  สิริณ จะบรรจุในกลอง
สํ าหรับชงไดหลายครั้งสวนของศรีเรือนจะบรรจุในกระดาศฟอยด
เคลือบ สํ าหรับชงไดเพียงครั้งเดียว

d-rice และหมี่เจียง เปนนํ้ าขาวกลองโดยมีธัญญพืชผสม คือ ถั่วเหลืองและถั้วลิสงมีสี นํ้ า
ตาลออน มีกลิ่นขาว มีความเขมขนนอยสุดเมื่อเปรียบเทียบกับยี่หอ
อื่น บรรจุในขวดพลาสติกปดฝาดวยฟอยดสามารถเก็บได 3 เดือน
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บริษัทเริ่มออกผลิตภัณฑ “Supreme rice” ในเดือนตุลาคม 2544 โดยแผนการออกผลิตภัณฑในปที่
1-4 ของบริษัทเปนดังนี้

 ในปที่ 1     บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑนมขาวของบริษัทโดยออกเปนรูปแบบพรอมดื่ม 3 รส ไดแก รส
ธรรมชาติ (Natural) รสช็อกโกแลตและรสวานิลลา เนื่องจากผลการวิจัยจากแบบสอบถามแสดงใหเห็นวาผู
บริโภคนิยมดื่มนมขาวชนิดพรอมดื่มมากสุด รองมาคือชนิดผงและอันเม็ด และชอบดื่มนมรสจืดมากที่สุด
ช็อกโกแลตและรสหวานรองลงมา นมขาวของบริษัทมีกระบวนการฆาเชื้อแบบพลาสเจอรไรซและมีรูปแบบ
ผลิตภัณฑเปนขวดพลาสติกขุน บริษัทจะออกขนาดบรรจุภัณฑขนาดเล็ก คือ 200 มิลลิลิตรเทานั้น โดยมี
การจํ าหนายแยกขวดและแบบ 6ขวดตอแพ็ค

 ในปที่ 2-3  เมื่อผลิตภัณฑเปนที่รูจักและตอบรับของผูบริโภคแลว บริษัทจะทํ าการเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ
เปนชนิดผงเพิ่มความสะดวกใหกับผูบริโภค

 ในปที่ 4      บริษัทจะออกผลิตภัณฑในรูปแบบยูเอชที ขนาดเล็ก 200 cc. และมีการจํ าหนายเปนแบบ 4
ขวดตอแพ็ค

คุณคาทางโภชนาการ  (ขอมูลจากสํ านักงานสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
กรกฎาคม 2538)

ความตองการพลังงานที่แทจริงตอวันของผูใหญคือ 2,000 Kcal จากตารางที่ 1 และที่ 2 ในภาค
ผนวก แสดงใหเห็นถึงปริมาณและแคลเซียมและปริมาณสารอาหารที่ตองการในแตละวันที่มีอยูในอาคารตางๆ
จะเห็นวานํ้ านมขาวเปนผลิตภัณฑที่มีแคลเซียมและคารโบไฮเดรตสูงแตไมมีคลอเรสเตอรอล คุณประโยชนของ
นํ้ านมขาวมีดังนี้

สารอาหาร                                     คุณประโยชน
แคลเซียม                              บํ ารุงกระดูก
ไฟเบอร                                          ชวยดูดซับไขมันและระบบขับถาย
วิตามินบี 1, บี 2              บํ ารุงสายตาและแกเหน็บชา
คารโบไฮเดรต                                   เสริมสรางพลังงาน
เกลือแร                                            เพื่อความสดชื่น
กลูโคส                                              ใหพลังงาน
แมกเนเซียม                ชวยเสริมบํ ารุงขอตอของกระดูก
ธาตุเหล็ก                                           บํ ารุงเลือด

จะเห็นวานมขาวนํ้ านมขาวมีประโยชนมากจึงเปนนํ้ านมขาวพรอมดื่มที่มีคุณคาทางโภชนาการ จาก
ตารางขางลางแสดงใหเห็นถึงสารอาหารที่ไดรับจากนมขาวเปรียบเทียบกับนมถั่วเหลืองและนมวัว ดังนี้

สารอาหาร (ตอนม 240 มล.) นมขาว นมถั่วเหลือง นมวัว
แคลอรี่ (Kcal)
Total fat (กรัม)
Saturated fat (กรัม)
คลอเรสเตอรอล (กรัม)
คารโบไฮเดรต (กรัม)ล

194
2.63
0
0
39

202
8.64
4.8
0
24

164
3.34
0
264-336
11.18
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นํ้ าตาล (กรัม)
โปรตีน (กรัม)
แคลเซียม (%)
โซเดียม (มก.)

26
1.62
1.50
177

0
6.72
9.62
91

0
3.29
1.24
84

ขอมูล : The study of rice milk production, Faculty of biotechnology, Assumption University

รูปแบบผลิตภัณฑ
รูปแบบผลิตภัณฑของบริษัทไดรับการออกแบบโดย นายมโนพัศ อัมพาผล บรรจุในขวดพลาสติกสี

ขาวขุน ปดดวยฝาฟอยด แบงเปน 3 รสชาติ ไดแก รสช็อคโกแลต รสวานิลลา และรสจืดดังรูป
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ราคา (PRICE)

วัตถุประสงค  1.  เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงได
                     2.  เพื่อใหบริษัทมีกํ าไรตามสมควร
                     3.  เพื่อคงความนาเชื่อถือของตัวผลิตภัณฑ

ราคาของผลิตภัณฑนํ้ านมขาวในตลาดปจจุบัน

ชนิดพรอมดื่ม
ตรายี่หอ ปริมาณตอขวด

(cc.)
ราคาตอขวด (บาท) ราตาตอ 100 cc.

(บาท)
เลดี้ สิริณ
ศรีเรือน
d-rice
หมี่เจียง

300
220
200
200

40
35
10
10

13.33
15.91
5.00
5.00

พลาสเจอรไรซ
Supreme Rice 200 10 5.00

ชนิดผง
ตรายี่หอ ปริมาณตอแพ็ค

(กรัม)
ราคาตอแพ็ค (บาท) ราคาตอ 10 กรัม

(บาท)
เลดี้ สิริณ
ศรีเรือน

200
22

380
20

19.00
9.09

Supreme 20 18 9.00

สวนราคาของนมและนมถั่วเหลืองทั้งในกระบวนการพลาสเจอรไรซและยูเอชที จะแสดงในตารางที่ 3
และ 4 ภาคผนวกแนบทาย
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แนวทางของกลยุทธการตั้งราคา
                                Price

Product Quality

High Medium Low

High Premium High-value Super-Value
Medium Overcharging Medium-Value Good-Value
Low Rip-off False economy Economy

กลยุทธ จากผลการวิจัยจะเห็นวาราคามีผลตอการตัดสินใจซื้อเปนอันดับ 3 รองจากรสชาติและคุณ
คาทางโภชนาการ และมีผลตอการตัดสินใจซื้อนมขาวมาก ดังนั้น จึงจัดวาผูบริโภคมี Price Sensitvity สูง จึงใช
กลยุทธการตั้งราคาแบบ High-Value pricing และ Markup Pricing คือ การตั้งราคาตามคุณคาที่บริโภคยอมรับ
ในผลิตภัณฑ เพื่อใหคุณคาตอผูบริโภคมากที่สุด เพื่อดึงดูดใจผูบริโภคและจะตั้งราคาโดยคํ านึงถึงตนทุนการ
ผลิตดวย เพื่อใหมีอัตรากํ าไรตามสมควร

High-Value pricing
จากขอมูลของผลิตภัณฑทางดานคุณภาพและราคาสามารถสรุปตํ าแหนงของแตละตรายี่หอไดดังนี้

คุณภาพของผลิตภัณฑ
          สิริณ      Supreme Rice
          ศรีเรือน         หมี่เจียง

        d-rice

              สูง

ปานกลาง

ตํ่ า
ราคา

                สูง                            ปานกลาง                           ตํ่ า

จากลักษณะผลิตภัณฑจะเห็นวา “Supreme Rice” จะมีลักษณะใกลเคียงกับหมี่เจียงและ d-rice
มากกวาเลดี้ สิริณและศรีเรือน เนื่องจาก “Supreme Rice” สามารถบริโภคไดทุกวัน (Daily Product) ราคาควร
ไมแพง สวนเลดี้ สิริณและศรีเรือนมีราคาแพงจึงไมเหมาะสํ าหรับการบริโภคไดทุกวัน ในดานผลิตภัณฑ
“Supreme Rice” ความเขมขน สี รูปแบบผลิตภัณฑใกลเคียงกับหมี่เจียงและ d-rice มากกวา ดังนั้น การตั้ง
ราคาจะพิจารณาจากหมี่เจียง d-rice เปนหลัก จากกลยุทธการตั้งราคา “Supreme Rice” จะใชกลยุทธ High-
Value เปนการตั้งราคาตามคุณคาที่ผูบริโภคยอมรับผลิตภัณฑ “Supreme Rice” มีคุณภาพดีกวาคุณภาพของ
หมี่เจียงและ d-rice เราจึงตั้งราคาเทากับหมี่เจียงและ d-rice คือราคา 10 บาทตอ 200 cc. เพื่อใหคุณคาตอผู
บริโภคมากที่สุด
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Markup Pricing
เมื่อพิจารณาจากตนทุนของผลิตภัณฑจะเห็นวา “Supreme Rice” มีตนทุนแปรผันโดยประมาณเทา

กับ 3 บาทตอขวดตอ 200 cc.

Questionaire
เมื่อพิจารณาจากขอมูลที่ทํ าการสํ ารวจจากแบบสอบถาม สวนใหญคือ 66.4% ผูบริโภคเห็นวาราคา

10 บาทเปนราคาที่เหมาะสม
ดังนั้นจากการใช Value Pricing , Markup Pricing และจากแบบสอบถาม บริษัทจึงวางจํ าหนาย

“Supreme Rice” ในราคา 10 บาท สํ าหรับขนาด 200 มิลลิลิตร
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ชองทางการจัดจํ าหนาย (CHANNEL)
วัตถุประสงค
1. เพื่อกระจายสินคาไปยังผูบริโภคใหทั่วถึง
2. เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินคาและสนับสนุนพฤติกรรมการบริโภคอยางตอเนื่อง

กระบวนการจัดสงสินคา
เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทเปน Daily Product และมีอายุการเก็บประมาณ 3 เดือน การจัดการ

ดานการจัดสงสินคาและสินคาคงคลังจึงเปนเรื่องสํ าคัญมาก ดังนั้น ทางบริษัทจึงควรจางผูชํ านาญการในการจัด
สงสินคาและ สินคาคงคลังจากภายนอก เพื่อที่จะบริหารงานสวนนี้ไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถบริหาร
งานในสวนอื่น เชน การผลิต การตลาดไดดีขึ้น

บริษัทที่รับงานดานโลจิสติกสมีจํ านวนมากทางบริษัทไดวาจาง บริษัท รวมถาวร จํ ากัด ซึ่งมีประสบ
การณทางดานโลจิสติกสมานานถึง 25 ปเปนผูเชี่ยวชาญทางดานโลจิสติกสโดยเฉพาะ มีการจัดสงทุกวัน โดยคา
ขนสงทางบริษัทรวมถาวรจะคิดคาใชจายในการขนสงในราคาลิตรละ 1 บาทนั่นคือ Supreme Rice 1 ขวด เสีย
คาขนสง 20 สตางค ทํ าใหบริษัทสามารถควบคุมคาใชจายใหคงที่ได

การควบคุมและมาตราฐานการจัดสง
บริษัท รวมถาวร จํ ากัด จะรับงานขนสงจัดสงสํ าหรับหลายบริษัท ทํ าใหสามารถรวบรวมสินคาเปน

จํ านวนมากเพื่อจัดสงสินคาในแตละเที่ยว สงผลใหคาใชจายตอหนวยตํ่ าลง ซึ่งจะถูกกวาที่บริษัทจะดํ าเนินการ
เอง

กลยุทธ
ปที่ 1

เนนกลยุทธในการกระจายสินคาแบบ Selective Disbution คือ  พยายามกระจายสินคาใหเขาถึงผู
บริโภคมากที่สุด โดยเลือกการกระจายสินคาผานชองทางที่สามารถเขาถึงผูบริโภคยางทั่วถึง ซึ่งเนนการกระจาย
สินคาแบบ Push Strategy โดยมีการสงเสริมการขายตางๆ เพื่อจูงใจให Wholesalers และ Retailers ส่ังซื้อสิน
คาในปริมาณมาก เพื่อเตรียมความพรอมในการขาย และใหคนกลางพยายามผลักดันใหลูกคาซื้อสินคา โดยจะมี
การสงเสริมการจํ าหนายจูงใจใหลูกคาซื้อสินคาดวย ระดับของชองทางการจัดจํ าหนายที่ใช (Channel Levels)
แบงเปน 3 ลักษณะ คือ
1. A zero-level channel (A direct-marketing channel)

เพื่อแนะนํ าสินคาใหผูบริโภคไดรูจักสินคา ทดลองชิมและจัดจํ าหนายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กล
ยุทธการนํ าสินคาจํ าหนายในชองทางนี้ จะแบงได 2 ลักษณะคือ

Producer Consumers
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 รูปแบบ Kiosk โดยบริษัทจะใชบริการจากบริษัท TOP GUN ในการจัดหาพนักงานขายชั่วคราว 1 คนตอ 1
จุดขาย ซึ่งรวมทั้งการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสินคา คุณคาตาง ๆ แกพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสงสินคาให
แตละจุดขายทุกสัปดาหและเปลี่ยนสินคาใหใหมสํ าหรับสินคาที่หมดอายุ สํ าหรับคาตอบแทนใหแกบริษัท
TOP GUN นอกเหนือจากคาจางพนักงานรอยละ 15 จากยอดขายและใหคาตอบแทนแกพนักงานขายรอย
ละ 10 จากยอดขาย บริษัทไดวางเปาหมายในการตั้ง Kiosk ดังนี้

 อาคารสํ านักงานยานธุรกิจเชน สีลม สาทร เพลินจิต รัชดาภิเษก ศูนยการคา 22 แหง
 Fitness Center & Health Clubs 10 แหง
 โรงพยาบาล จํ านวน 8 แหง

2. A one-level channel (A modern trade channel)

เปนการกระจายสินคาใหเขาสูผูบริโภคผานผูคาปลีกรายใหญและรายยอย ผูคาปลีกรายใหญจะเปนชองทางการ
กระจายสินคาหลักเปนลักษณะของ Modern Trade คือ Supermarket, Superstore บริษัทจะจัดสงสินคาถึง
ศูนยกลางคลังสินคา (Distribution Center) ของผูคาทุกสัปดาหและเปลี่ยนสินคาใหใหมสํ าหรับสินคาที่หมด
อายุ โดยใหคาตอบแทนการจัดการกระจายสินคาของศูนยกลางคลังสินคารอยละ 3 และผูคาปลีกรอยละ 32, 27
ของยอดขายสํ าหรับนมพลาสเจอรไรสและนมยูเอชทีตามลํ าดับ สถานที่ที่วางจํ าหนายสินคาไมแก Big C 6
สาขา, Tops Supermarket 26 สาขา

สํ าหรับผูคาปลีกรายยอย เปนการฝากขายตามรานขายสินคาเพื่อสุขภาพ จํ านวน 30 รานบริเวณ
กรุงเทพฯและปริมณฑล บริษัทจะจัดสงสินคาใหทุกสัปดาหและใหคาตอบแทนแกรานคารอยละ 30, 25 ของยอด
ขายสํ าหรับนมพลาสเจอรไรสและนมยูเอชทีตามลํ าดับสํ าหรับสินคาที่หมดอายุ บริษัทจะเปลี่ยนสินคาใหใหม

3. A two-level Channel (A traditional trade channel)

ชองทางการจํ าหนายแบบ Two-Level ซึ่งเปนลักษณะ Traditional Trade คือ กระจายสินคาใหผูแทนจํ าหนาย
ทํ าหนาที่เปน Wholesaler ลักษณะการขายขาดโดยขายสวนลดใหแกผูคาสงตํ่ ากวาราคาขายปลีกรอยละ 40,
35 สํ าหรับนมพลาสเจอรไรสและนมยูเอชทีตามลํ าดับซ่ึงบริษัทไดมอบใหบริษัท ธนากรเทรดดิ้ง จํ ากัด เปนผูจัด
สงและทํ าหนาที่เปนผูคาสง เพื่อกระจายสินคาแก Retailer อีกทอด ซึ่งชวยใหบริษัทสามารถอาศัยชองทางของ
การกระจายสินคาของทั้งผูสงและปลีก

Producer ConsumersRetailersDistribution
Center

Producer ConsumersRetailersWholesalers
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ปที่ 2-5
เพิ่มชองทางการกระจายสินคาใหครอบคลุมกลุมผูบริโภคมากขึ้น เพื่อรองรับผลิตภัณฑใหมที่บริษัท

จะวางจํ าหนายชองทางกระจายสินคาเดิมใหมากขึ้นอยางนอยรอยละ 10 ตอป และขยายชองทางจํ าหนายสินคา
เขาสูจังหวัดหัวเมือง ตั้งแตปที่ 4 เพื่อสรางโอกาสในการเพิ่มยอดขายใหเติบโตขึ้น
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การสงเสริมการตลาด (PROMOTION)

กลยุทธการสงเสริมการตลาด (PROMOTION)

ปที่ 1

วัตถุประสงค
1. เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับนมขาวใหลูกคากลุมเปาหมายรูจักผลิตภัณฑและเขาใจใน

คุณคาสารอาหารที่จะไดรับ
2. เพื่อสรางแรงจูงใจใหลูกคาเกิดความตองการทดลองสินคาและเกิดการทดลองซื้อ
3. เพื่อสราง Brand Awareness และจดจํ าตรายี่หอ
4. เพื่อกระตุนใหเกิดความนิยมไทย อุดหนุนผลิตผลของคนไทยจากขาวไทย

กลยุทธที่ใช
▪  เลือกใชส่ือที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับวัตถุประสงค ในการนํ าเสนอความรูเกี่ยวกับ

ประโยชนของนมขาวอันเปนจุดเดนของผลิตภัณฑ ใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางทั่วถึงโดยเนนส่ือที่ใชงบ
ประมาณไมสูงนักและสามารถครอบคลุมกลุมเปาหมายไดมาก

▪       เนนกิจการที่ใหกลุมเปาหมายไดทดลองชิมและทดลองซื้อสินคา
▪    สรางความนาเชื่อถือและเกิดความตระหนักถึงคุณประโยชนของนมขาว
▪      พยายามเนนยํ้ าถึงตรายี่หอเพื่อสรางใหเกิด Brand Awareness และความนิยมในผลิตภัณฑ
▪       กรุตุนใหเกิดกระแสอุดหนุนเกษตรกรไทยและสรางความภูมิใจใหกับผูซื้อที่อุดหนุนผลิตผลของคนไทย
▪     วางแผนสงเสริมการขายรวมกับรานคา ตัวแทนขาย เพื่อกระตุนยอดขายและกระจายสินคาใหเขาถึงผู

บริโภคอยางทั่วถึง

І.  การโฆษณา (ADVERTISING)

วัตถุประสงค
1. เพื่อสราง Brand Awareness ในตัวสินคาใหเกิดขึ้นในกลุมเปาหมายและผูบริโภคทั่วไป
2. เพื่อกระตุนใหกลุมเปาหมายเกิดความตองการทดลองชิมและซื้อสินคา
3. สรางความนาเชื่อถือและสรางภาพพจนที่ดีในดานคุณคาและประโยชนที่ไดรับจากการดื่มนมขาว
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กลยุทธ
การใชส่ือโฆษณาจะเลือกใชส่ือที่มีประสิทธิภาพในการเจาะกลุมเปาหมาย ในส่ือประสมโดยเนนการ

ใหความรู และประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายไดรูจักสินคาและรับรูถึงประโยชนของนมขาว ความถี่ในการ
โฆษณาจะใชส่ืออยางตอเนื่องตลอดทั้งป เพื่อกระตุนใหเกิดความตองการทดลองซื้อสินคาและเกิดการซื้อซ้ํ า

แผนการใชส่ือโฆษณา
1. RADIOPROGRAM

ใชส่ือวิทยุโดยการเปนผูสนับสนุนรายการจํ านวน 4 คล่ืน ความยาว SPOT ละ 30 วินาทีจํ านวน 6
SPOTS ตอวัน รายการตางๆ จะเปนรายการที่ตรงกลุมเปาหมาย คือ วัยทํ างานการสนับสนุนรายการจะจัดสรร
อยางตอเนื่องตลอดทั้งป โดย SPOT ที่ใชจะมีการปรับรูปแบบทุกๆ ไตรมาส เพื่อใหสอดคลองกับแผนการตลาดที่
วางไว ชวงแรกระยะเดือนที่ 1 ถึง 3 จะเปนการแนะนํ าใหกลุมเปาหมายไดรูจักผลิตภัณฑและตระหนักถึงคุณคา
สารอาหารที่จะไดรับ กระตุนใหทดลองซื้อสินคาชวงหลัง ระยะเดือนที่ 4 ถึง 15 จะเปนการยํ้ าถึงสินคาและตรา
ยี่หอ เพื่อใหเกิดการจดจํ าตรายี่หอและเกิดการซื้อซ้ํ า

รายการที่บริษัทใหการสนับสนุนประกอบดวย
                  HOT WAVE / FM 91.5 Mhz
                  LIVE RADIO THAILAND/ FM 92.5 Mhz
                  EASY FM 105.5 / FM 105.5 Mhz
                  GREEN WAVE / FM 06.5 Mhz

2. MAGAZINE และ วารสาร
การโฆษณาในนิตยสารมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือและความสนใจในการทดลองซื้อสินคา 

การโฆษณาจะจัดทํ าในหลายรูปแบบ ประกอบดวย EDITORIAL ลักษณะบทความวิชาการจากนักโภชนาการ
การทํ าโฆษณาแฝงใหความรูเกี่ยวกับการเลือกอาหารที่มีคุณคาตอรางกาย และโฆษณาลักษณะ PRINT ADS. 4
สี  นิตยสารที่คัดเลือกลงโฆษณาจะเปนนิตยสารที่ตรงกับกลุมเปาหมายที่กํ าหนดไว คือ เปนกลุมที่รักสุขภาพ
โดยจะลงโฆษณานิตยสาร 4 ฉบับ ไดแก แมและเด็กจํ านวน 8 ครั้ง ใกลหมอจํ านวน 8 ครั้ง ชีวจิตจํ านวน 10 ครั้ง
เพื่อสุขภาพจํ านวน 8 ครั้ง
3. INTERNET

ในปจจุบันอินเตอรเน็ตไดรับความนิยมมากขึ้นซึ่งรูปแบบการใชงานจากอินเตอรเน็ตครอบคลุมความ
ตองการของผูใชที่หลากหลายไมวาจะเปนแหลงในการคนหาขอมูลตางๆ จดหมายอิเลคโทรนิคส เปนตน ส่ือ
อินเตอรเน็ตจึงเปนส่ือที่สามารถนํ าเสนอขอความสูกลุมเปาหมายไดดีอีกส่ือหนึ่ง การโฆษณาในอินเตอรเน็ตจะ
จัดทํ าลักษณะผูสนับสนุน  WEBSITE ตาง ๆ โดยเฉพาะ WEBSITE เพื่อสุขภาพ โดยจัดทํ าในรูปของ BANNER
ขนาด 12 ตารางนิ้ว เปนเวลา 15 เดือน นอกจากนี้ยังมีบริการ CUSTOMER LINE เพื่อใหผูสนใจสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑเพิ่มเติม ซึ่งจะลงโฆษณาอยางตอเนื่องตลอดทั้งป บริษัทไดคัดเลือก WEBSITE ที่ลงโฆษณา
จํ านวน 2 WEBSITE ประกอบดวย thaiclinic.com และ healthnet.in.th
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4. TRADITIONAL ADVERTISING MEDIA
ส่ือที่ใชคือ Tuk Tuk Ads. ปายโฆษณาทายรถตุก ตุก เนื่องจากคนกรุงเทพใชเวลาในการเดินทางเปน

ชวงเวลาที่คอนขางยาวนาน ในแตละวัน การโฆษณาทายรถตุก ตุก ซึ่งเปนอีกส่ือที่สามารถนํ าเสนอผลิตภัณฑแก
กลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึงและมีคาใชจายตํ่ า รูปแบบการโฆษณาจะแบงเปน 2 ชวงแตละชวงมีระยะเวลาตอ
เนื่อง 6 เดือน โดยใชตุก ตุก จํ านวน 300 คัน เนื้อหาในการโฆษณาเปนการนํ าเสนอประโยชนของผลิตภัณฑ
สถานที่สะดวกซื้อ, กระตุนใหเกิดการทดลองซื้อ, สรางใหเกิดการจดจํ าตรายี่หอ

ІІ  การประชาสัมพันธและกิจกรรมทางการตลาด (Public RelatIon / Event MarketIng)
วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ ประโยชนของนมขาวและตรายี่หอใหเปนที่รูจัก โดยเฉพาะลูกคากลุมเปาหมาย

ใหเขาใจคุณคาของสินคา และสารอาหารที่ไดรับจากการบริโภคนมขาว
2. สรางความยอมรับตัวสินคา รับรูในตรายี่หอ
3. สรางคานิยมในการซื้อเครื่องดื่มเสริมสุขภาพที่เปนของคนไทยและใหคุณคาสูง

กลยุทธ
▪     ทํ าการประชาสัมพันธประโยชนและคุณคาของนมขาวตอรางกาย โดยเฉพาะความรูเรื่องโปรตีนและไขมัน

เนนการเขารวมงานที่เกี่ยวของกับอาหาร สุขภาพ ซึ่งเปนรูปแบบของการสัมมนาวิชาการอาหารและ
โภชนาการ การเขารวมงานเทศกาลอาหาร เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประชาสัมพันธใหนมขาวเปนที่รู
จักอยางแพรหลายและเปนผลิตภัณฑที่มีความนาเชื่อถือ

▪      ทํ าการประชาสัมพันธเกี่ยวกับนมขาว ตามสื่อส่ิงพิมพ วิทยุ รายการโทรศัพท ซึ่งเปนการใหความรูหรือการ
สัมภาษณ โดยนักโภชนาการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับโภชนาการ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการเลือกอาหาร
เสริมสุขภาพสํ าหรับผูบริโภคแตละวัย การดูแลรักษาสุขภาพสํ าหรับคนเมือง

▪     จัดทํ า WEB SITE เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับขาว นมขาว การสอบถามปญหาสุขภาพ การดูแลสุขภาพโดย
ผูเชี่ยวชาญ และใชเปนชองทางการติดตอกับกลุมเปาหมาย

ΙΙΙ  การจัดการรายการสงเสริมการขาย (Sales promotion)

วัตถุประสงค
1. เพื่อกระตุนกลุมเปาหมายใหเกิดความสนใจ ตัดสินใจซื้อและซื้ออยางตอเนื่อง
2. เพื่อกระตุนยอดขายและกระจายสินคาใหเขาถึงผูบริโภคอยางทั่วถึงจึงมีการจัด trade promotion ใหรานคา

ตัวแทนขาย

กลยุทธ
▪     เปดโอกาสใหกลุมเปาหมายและผูบริโภคทั่วไปไดทดลองชิมสินคา ตามพื้นที่ตางๆ เชน ยานธุรกิจ

มหาวิทยาลัย สถานที่ราชการ งานแสดงสินคา มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถานรักษาสุขภาพ หางสรรพ
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สินคา งานออกรานตางๆ เปนตน โดยจัดทํ าลักษณะ KIOSK เพื่อใหผูบริโภคไดทดลองชิม ทดลองซื้อ ควบ
คูกับการจัดทํ าแผนพับเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับขาว คุณคาของขาว นมขาว นอกจากนี้ ยังมีการสาธิต
กระบวนการผลิตบางขั้นตอน เพื่อใหเห็นกรรมวิธีการผลิตนมขาวจากขาวไทย เปนการกระตุนใหผูบริโภค
เกิดความสนใจในสินคา

▪     จัดทํ า TRADE PROMOTION ใหกับผูคาสงและผูคาปลีก เปนกระตุนยอดขาย โดยเสนอเงื่อนไขสวนลด
พิเศษ

- ผูแทนขาย (บริษัท ธนากรเทรดดิ้ง จํ ากัด) หากสามารถทํ ายอดขายได 15,000 โหลในแตละส้ิน
เดือน จะไดรับสวนลดการคาจากยอดขาย 2% ของมูลคาราคาสงในเดือนถัดมา

- ผูคาปลีกรายใหญ หากสามารถทํ ายอดขายไดตามเปาหมายในแตละเดือน จะไดรับสวนลดการ
คาจากยอดขาย 2% จากมูลคาราคาสงในเดือนถัดมา บริษัทมีผูคาปลีกหลัก 2 ราย คือ Makro
กํ าหนดเปาหมาย 5000 โหล และ Tops Supermarket กํ าหนดเปาหมาย 12,000 โหล

- รานสินคาเพื่อสุขภาพ 30 ราน หากแตละรานสามารถทํ ายอดขายได 20 โหลเมื่อส้ินเดือน จะได
รับ Promotion เปนการสมนาคุณคืนใหในสัดสวน 10 โหลแถม 6 ขวดในเดือนถัดมา

- ใหความรูแกรานคาและตัวแทนขาย เพื่อสรางความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑและเพิ่มความสะดวก
สบายในการจํ าหนายสินคารวมทั้งการจัดทํ าอุปกรณในการขายเชน การจัดทํ าโปสเตอรและแผน
พับใหความรูเกี่ยวกับนมขาว การใหความชวยเหลือจัดวางสินคาเปนตน

ІV.  การสื่อสาร (COMMUNICATION)

วัตถุประสงค
เพื่อสรางความรูจักและคุนเคยในหมูผูบริโภคตอตรายี่หอใหเปนที่ยอมรับ โดยเฉพาะคุณประโยชน

ของนมขาวที่มีตอรางกาย

กลยุทธ
▪     บริษัทไดรับความอนุเคราะหจากศูนยพันธุวิศวกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํ าหรับ
การใหความรูแกผูบริโภคผานสื่อตางๆ ของภาครัฐ โดยไมเสียคาใชจาย เพื่อใหนมขาวเปนที่รูจักอยางแพรหลาย
ส่ือที่ใชประกอบดวย ส่ือทางโทรทัศน วิทยุและส่ิงพิมพ

ปที่ 2-3
วัตถุประสงค
1. เพื่อกระตุนการซื้ออยางตอเนื่อง ควบคูกับการสรางความเชื่อม่ันในคุณประโยชนของสินคา โดยกระตุนให

เกิดการบริโภคอยางสมํ่ าเสมอ
2. จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่องเพื่อรักษายอดขายที่มีอยูและขยายฐานการตลาด
3. สรางใกเกิดความจงรักภักดีในตรายี่หอและเกิดการบอกตอเพื่อขยายความนิยมสินคา
4. จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ และกระตุนใหเกิดการตอบรับผลิตภัณฑนมขาวในรูปแบบใหมๆ



55

5. เนนการสรางความสัมพันธอันดีกับรานคา และตัวแทนจํ าหนาย โดยการรวมกันพัฒนาการขายรูปแบบ
ใหมๆ การปรับปรุงสินคาใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายมากขึ้น

Ι.  การโฆษณา (ADVERTISING)

วัตถุประสงค
1. เนนการสราง BRAND LOYALTY การตอกยํ้ าภาพพจนที่ดีของสินคา ในแงของคุณคาตอรางกายและ

ประโยชนของการบริโภคอยางสมํ่ าเสมอ
2. กระตุนใหเกิดการซื้อซํ้ าและการบอกตอ
3. แนะนํ าผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายและเพิ่มทางเลือกใหแกผู

บริโภค

กลยุทธ
ประเมินผลจากการโฆษณาสื่อตางๆ ปที่ 1 วาส่ือใดมีประสิทธิภาพ เพื่อใชปรับปรุงส่ือสํ าหรับการ

โฆษณาในปที่ 2-3 อยางไรก็ตาม ยังคงเนนการใชส่ือประสมที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด และ
อาจมีการใชส่ือรูปแบบที่แตกตางจากปที่ 1 เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหมๆ

ΙІ.  การประชาสัมพันธและกิจกรรมทางการตลาด (PUBLIC RELATION / EVENT MARKETING)

วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ ประโยชนของผลิตภัณฑ เปนการตอกยํ้ าใหจดจํ าสินคา และตรายี่หอ
2. เนนการสรางความนาเชื่อถือคุณประโยชนของผลิตภัณฑ สรางความมั่นใจแกกลุมเปาหมาย
3. สรางคานิยมในการสนับสนุนสินคาของไทย การบริโภคอาหารเสริมที่ผลิตในประเทศ

กลยุทธ
▪     จัดใหมีกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธประโยชนของผลิตภัณฑ การดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อตอกยํ้ าใหกลุมเปา

หมายและผูบริโภคทั่วไปใสใจสุขภาพและการเลือกเครื่องดื่มที่มีคุณคาตอรางกายโดยการจัด EVENT
MARKETING ใหสอดคลองกับสินคาและเปนผูสนับสนุนงานเพื่อสุขภาพตางๆ

▪     จัดการสัมมนาวิชาการตางๆ เชน การดูแลสุขภาพ, โภชนาการที่ดี เปนตน  เพื่อสงเสริมใหเกิดกระแสใสใจ
สุขภาพและการเลือกเครื่องดื่มที่มีประโยชนตอรางกาย

▪     มีการประชาสัมพันธกิจกรรมของบริษัทตามสื่อส่ิงพิมพอยางตอเนื่อง
▪     มีการปรับปรุง WEB SITE ใหมีขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหมากขึ้นจํ าหนายผลิต

ภัณฑผาน WEB SITE เพิ่มผูเชี่ยวชาญเพื่อตอบขอซักถามเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการ, สราง
COMMUNITY ของกลุมผูดื่มนมขาว เชน จัดใหมีหองสนทนา, WEB BOARD เปนตน
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ΙΙΙ.  การจัดรายการสงเสริมการขาย (SALES PROMOTION)

วัตถุประสงค
1. เพื่อกระตุนกลุมเปาหมายใหเกิดความสนใจ ตัดสินใจซื้อและซื้อยางตอเนื่อง
2. เพื่อกระตุนยอดขายและกระจายสินคาใหเขาถึงผูบริโภคอยางทั่วถึง โดยการจัด trade promotion ใหราน

คา ตัวแทนขาย
3. จัดใหรานคาและผูแทนจํ าหนายไดมีสวนรวมในการกํ าหนดวิธีการจํ าหนายสินคา เพื่อสรางความรูสึกของ

การเปนผูรวมกิจการ

กลยุทธ
▪     พัฒนารูปแบบของการทํ า TRADE PROMOTION และเพิ่ม CONSUMER PROMOTION เพื่อรักษายอด

ขายและกระตุนกลุมผูบริโภคใหมๆ ใหทดลองซื้อสินคา
▪     จัดรายการสงเสริมการขาย ใหสอดคลองกับรูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ

กลยุทธการขาย (SELLING)

กลยุทธ
ในสวนของการบริหารงานขาย บริษัท จะจัดพนักงานประจํ าในแตละชองทางจํ าหนายโดยแบงการ

บริหารเปน 3 ลักษณะตามประเภทชองทางจํ าหนาย ดังนี้

1. Direct Marketing Channel
จัดพนักงานขายประจํ าแบงตามพื้นที่ในตํ าแหนง Key Account Manager จํ านวน 2 คนและขึ้นตรง

กับผูจัดการฝายการตลาด Key Account Manager จะมีหนาที่รับผิดชอบจัดการงานขายในพื้นที่ที่ไดรับมอบ
หมาย เพื่อผลักดันยอดขายใหเปนไปตามเปาหมายและการนํ าเนินสินคาใหเกิดการทดลองชิมและซื้อใหมากที่
สุด การติดตามตรวจสอบยอดขาย พิจารณาจัดกิจกรรมการสงเสริมการขายในแตละชองทาง การกํ าหนดกิจ
กรรมการตลาดรวมกับฝายการตลาดโดยกํ าหนดใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของบริษัทโดยรวม

2. One-Level Channel
ดูแลการขายโดย Key Account Manager 1 คนและขึ้นตรงกับผูจัดการฝายการตลาด หนาที่รับผิด

ชอบจัดการสายงานขายที่ไดรับมอบหมาย เพื่อผลักดันยอดขายใหเปน ไปตามเปาหมาย ใหความชวยเหลือดาน
การขาย ติดตามการแขงขัน ติดตามตรวจสอบยอดขาย เพื่อพิจารณาจัดกิจกรรมการสงเสริมการขายและ
กํ าหนดกิจกรรมการตลาดรวมกับฝายการตลาด โดยกํ าหนดใหสอดคลองกับแผนกลยุทธหลักของบริษัทโดยรวม
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3. Two-Level Channel
ดูแลการขายโดยผูจัดการฝายการตลาด เพื่อผลักดันยอดขายใหเปนไปตามเปาหมายเพิ่มโอกาสใน

การขยายชองทางการจํ าหนายสินคา ติดตามการแขงขันในตลาด เพื่อพิจารณาจัดกิจกรรมการสงเสริมการขาย
และกํ าหนดกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสม โดยกํ าหนดใหสอดคลองกับแผนกลยุทธหลักของบริษัทโดยรวม
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แผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN)
ป 2544 ป 2545
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1 Market test

2 ศึกษาความเปนไปไดของโครงการการดานตางๆ
3 ศึกษาและปรับปรุงสินคาใหตรงความตองการของตลาด
4 จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท
5 วางแผนและจัดหาเงินทุน
6 กอสรางโรงงาน
7 ติดต้ังเครื่องจักร
8 ทดสอบการผลิต
9 Commercial Run
10 งานแถลงขาวเปดตัวสินคาใหม
11 อบรมและใหความรูพนักงานขาย
12 วางจํ าหนายสินคา - Zero Level channel
13 วางจํ าหนายสินคา - One Level channel
14 วางจํ าหนายสินคา - Two Level channel
15 รายการสงเสริมการตลาด
16 โฆษณาและประชาสัมพันธ
17 ประเมินผลการสงเสริมการตลาด
18 ประเมินผลการจดจํ าตรายี่หอครั้งที่ 1
19 ประเมินผลการจดจํ าตรายี่หอครั้งที่ 2
20 ประเมินผลการจดจํ าตรายี่หอครั้งที่ 3
21 ประเมินผลการดํ าเนินกิจการ
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แผนการสงเสริมการขาย
งบประมาณ                ป 2544 ป 2545ส่ือ
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Kio  sk 2,340,000

1 อาคารสํ านักงาน สีลม 2 จุดขาย 180,000
ขนาดพื้นท่ี 2 x 1 เมตร พรอมตกแตง
รวมสินคาทดลองและเอกสารเผยแพรความรู

2 อาคารสํ านักงาน สาทร 2 จุดขาย 170,000
ขนาดพื้นท่ี 2 x 1 เมตร พรอมตกแตง
รวมสินคาทดลองและเอกสารเผยแพรความรู

3 อาคารสํ านักงาน เพลินจิต 2 จุดขาย 170,000
ขนาดพื้นท่ี 2 x 1 เมตร พรอมตกแตง
รวมสินคาทดลองและเอกสารเผยแพรความรู

4 อาคารสํ านักงาน รัชดาภิเษก 2 จุดขาย 180,000
ขนาดพื้นท่ี 2 x 1 เมตร พรอมตกแตง
รวมสินคาทดลองและเอกสารเผยแพรความรู

5 ศูนยการคา 4 จุดขาย 600,000
ขนาดพื้นท่ี 3 x 2 เมตร พรอมตกแตง
รวมสินคาทดลองและเอกสารเผยแพรความรู

6 Fitness Center & Health Clubs 10 จุดขาย 400,000
ขนาดพื้นท่ี 1 x 1 เมตร พรอมตกแตง
รวมสินคาทดลองและเอกสารเผยแพรความรู

7 โรงพยาบาลในกรุงเทพ 8 จุดขาย 640,000
ขนาดพื้นท่ี 2 x 2 เมตร พรอมตกแตง
รวมสินคาทดลองและเอกสารเผยแพรความรู

Trade Promotion 821,520
1 บริษัทผูแทนขาย 327,600
2 Makro 100,800
3 Tops Supermarket 241,920
4 รานขายสินคาเพื่อสุขภาพ 151,200
งบประมาณการสงเสริมการขาย ฿3,161,520
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แผนโฆษณา
งบประมาณ ป 2544 ป 2545สื่อ

         (บาท)
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ต ุล
าค
ม

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

ธัน
วาค

ม
มก

ราค
ม

ก ุม
ภา
พัน

ธ
มีน

าค
ม

เมษ
ายน

พฤ
ษภ

าค
ม

มิถ
ุนา

ยน
กร
กฎ

าค
ม

สิง
หา

คม
กัน

ยาย
น

ตุล
าค
ม

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

ธัน
วาค

ม

Radio Program 5,700,000

1 Hot Wave / FM 91.5 Mhz 1,500,000
จันทร-อาทิตย Spot และ 30 วินาที 6 Spots/วัน 6
เดือน

2 Live Radio Thailand / FM 92.5 Mhz 1,320,000
จันทร-อาทิตย Spot และ 30 วินาที 6 Spots/วัน 6
เดือน

3 Easy FM 105.5 Mhz 1,380,000
จันทร-อาทิตย Spot และ 30 วินาที 6 Spots/วัน 6
เดือน

4 Green Wave / FM 106.5 Mhz 1,500,000
จันทร-อาทิตย Spot และ 30 วินาที 6 Spots/วัน 6
เดือน

Magazine และวารสาร 1,064,000
1 แมและเด็ก 4 สี Full page 8 คร้ัง 224,000
2 ใกลหมอ 4 สี Full page 8 คร้ัง 240,000
3 แพรว 4 สี Full page 10 คร้ัง 320,000
4 ELLE 4 คร้ัง Full page คร้ัง 280,000
Intemet 270,000
1 www.sanook.com 127,500

Banner 12 square inch 15 months
2 www.mweb.com.th 142,000

Banner 12 square inch 15 months
Nontraditional Advertising Media 888,000
1 Tuk Tuk Ads. ทั่วกรุงเทพ 888,000

ตุก ตุก จํ านวน 300 คัน เวลา 6 เดือน 2 ชวง
งบประมาณการโฆษณา ฿7,922,000
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แผนประชาสัมพันธ
ประมาณ ป 2544 ป 2545

กิจกรรม
         (บาท)
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  1. งานแถลงขาวเปดตัวสินคาใหม 250,000
  2.จัดทํ า www.thaipaddy.co.th 150,000
  3.รวมงานนอกรานเทศกาลอาหารเพื่อสุขภาพ 975,000
งบประมาณการประชาสัมพันธ ฿1,375,000
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บทที่ 6

แผนการผลิต

การจัดตั้งโรงงานเพื่อการผลิตสินคา
ที่ตั้งโรงงาน

จะคํ านึงถึงกลุมลูกคาและแหลงวัตถุดิบเปนเกณฑในการตัดสินใจเลือกทํ าเลที่ตั้ง บริษัทเจาะกลุมลูก
คาที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนหลัก และพิจารณาแหลงวัตถุดิบ คือ ขาวเปลือกซึ่งมีแหลง
เพาะปลูกในภาคกลาง โดยจังหวัดที่ปลูกและใกลกรุงเทพมหานครไดแกอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี อางทอง
นครสวรรค เปนตน ตลอดจนความสะดวกในเสนทางการคมนาคมขนสงโดยทางรถยนต พบวา โรงงานสํ าเร็จรูป
ยานนิคมอุตสาหกรรม นวนคร  โดยซื้อที่ดินจํ านวน 2 ไรในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อํ าเภอ คลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี โดยมีปจจัยที่สํ าคัญคือ

 มีระบบสาธารณูปโภคพรอม
 ไมจํ าเปนตองใชเงินลงทุนในการซื้อที่ดินและสรางอาคารโรงงาน
 เสนทางคมนาคมสะดวก ทั้งถนนพหลโยธิน 10 เลน และทางดวน
 ใกลแหลงวัตถุดิบ
 ใกลแหลงลูกคา

กระบวนการจัดการหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบที่สํ าคัญในการผลิต Supreme Rice คือ ขาวเปลือก ไมจํ าเปนตองใชขาวเกรดสูงมาผลิต

สามารถใชขาวเกรดตํ่ ามาผลิตไดโดยคุณคาทางโภชนาการไมเปล่ียนแปลง เปนการเพิ่ม Value Added ให
กับขาวเปลือกและเพิ่มรายไดใหกับชาวนาที่ถูกกดราคาขาวเกรดตํ่ า ดังนั้นจึงซื้อขาวเปลือกเจา 5% ที่มีความชื้น
15% ซึ่งประเทศไทยเปนแหลงผลิตขาวรายใหญของโลกอยูแลว ดังนั้น จึงไมมีปญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ

การจัดซื้อวัตถุดิบของบริษัทจะซื้อขาวเปลือกที่บรรจุในกระสอบกระสอบละ 100 กิโลกรัมทั้งนี้ เพื่อ
ความสะดวกในการเก็บรักษา และสงขาวเปลือกเขาโรงงานเดือนละ 18 ตัน การสั่งซื้อจะใชการทํ าสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาในระยะยาวกับรานขายขาวเปลือกโดยมีการกํ าหนดราคาซื้อลวงหนาโดยมีการทํ าสัญญากับรานขาว
ทิพย สุพรรณบุรี กับ รานรวมขาวไทย บางแค การจัดซื้อวัตถุดิบนี้สามารถควบคุมตนทุนการผลิตไดคอนขางคงที่
ซึ่งเปนผลดีตอบริษัทและสามารถแขงขันกับคูแขงขันได
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รายการเครื่องจักรที่ใชสํ าหรับอุตสาหกรรมนมขาว  (ที่มา : เวปไซทกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (www.dip.th)
ลํ าดับ รายการเครื่องจักร บริษัท กํ าลังการผลิต ราคา (บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ถังเพาะขาว
ถังพักขาว

เครื่องอบขาว
เครื่องบดขาว
หมอตน,กวน

เครื่องกรองของเหลว
เครื่องฆาเช้ือ
เครื่องบรรจุขวด
เครื่องปดฝา
เครื่องปดฉลาก
เครื่องบรรจุกลอง
สายพานลํ าเลียง

บริษัท พัฒนกล จํ ากัด
บริษัท พัฒนกล จํ ากัด
บริษัท พัฒนกล จํ ากัด
บริษัท พัฒนกล จํ ากัด
บริษัท พัฒนกล จํ ากัด
บริษัท ลาฟาเทค จํ ากัด

บริษัท เดลแมกซแมชชีนเนอรี่
บริษัท ไทยเกียว โต แพคเกจจิ้ง จํ ากัด
บริษัท ไทยเกียว โต แพคเกจจิ้ง จํ ากัด
บริษัท ไทยเกียว โต แพคเกจจิ้ง จํ ากัด
บริษัท ไทยเกียว โต แพคเกจจิ้ง จํ ากัด

บริษัท พัฒนกล จํ ากัด

500 Kg.
500 Kg.

60 Kg./Hr
60 Kg./Hr

850 Lt./Batch
420 Lt./Hr.

850
Liter/Batch
35 ขวด/นาที
35 ขวด/นาที
35 ขวด/นาที
3 โหล/นาที

300,000
50,000

500,000
300,000
500,000
800,000

1,500,000
850,000
450,000
200,000
300,000
200,000

รวม 5,950,000

ในปที่ 2 บริษัทมีการผลิตนมขาวชนิดผงขึ้นมาดังนั้นจะมีเครื่องจักรเพิ่มขึ้นมาดังนี้

รายการเครื่องจักร กํ าลังการผลิต ราคา (บาท)
เครื่องทํ าผง 120 Kg/Day 960,000

ในปที่ 4 บริษัทเพิ่มการผลิตนํ้ านมขาวแบบยูเอชที ดังนั้น จะตองเพิ่มกํ าลังการผลิตขึ้นมาโดยการซื้อ
เครื่องจักรจุดใหม ราคาเครื่องจักรซึ่งคาดการณวาราคาจะเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟอ 4% ตอปคือเทากับ
7,200,00 บาท และไดกํ าลังการผลิต 56,000 ขวดตอวัน

กํ าลังการผลิต
 ผลิตนํ้ านมขาวไดสูงสุด 56,000 ขวดตอวัน นั่นคือ 11,000 ลิตรตอวัน
 ผลิตนํ้ านมขาวชนิดผงไดสูงสุด 400 Kg./Day

กระบวนการผลิต
1. นํ าขาวไปเขาถังลางทํ าความสะอาด และนํ าขาวไปเพาะในถังเพาะขาวโดยใชเวลาเพาะ 3 วัน นํ าขาวที่เพาะ

ไปเขาถังพักเพื่อแยกเอานํ้ าออก
2. จากนั้นสงเขาเครื่องอบขาวใหแหงแลวสงเขาเครื่องบด
3. นํ าขาวที่บดแลวไปตมกับนํ้ าสงเขาเครื่องตมพรอมทั้งเติมสวนผสมอื่นๆ เชน นํ้ าตาล, ผงโกโก, ผงวานิลลา

เสร็จแลวนํ าไปกวนใหเขากัน

http://www.dip.th/
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4. นํ าสวนผสมพันธที่ไดเขาสูกระบวนการฆาเชื้อแบบพลาสเจอรไรซ
5. สวนผสมที่ผานการฆาเชื้อแลวสงเขากระบวนการบรรจุขวด, ปดฝา, ปดฉลาก และบรรจุกลอง
6. สงสินคาในกลองเขาสูระบบสายพานลํ าเลียงไปยังคลังสินคาเพื่อรอการจัดสงไปยังลูกคา

แผนภาพแสดงการวิธีการผลิต

การผลิตสินคา
บริษัท จัดใหมีการผลิตสินคาเปน 3 กะ กะละ  8 ชั่วโมง โดยในชวงปแรกจะทํ าการผลิตเพียง 1 กะ

คือในชวงกะเชาตั้งแต 8:00 ถึง 16:00 น. เนื่องจากในชวงแรกของการผลิต พนักงานยังไมมีความเชี่ยวชาญใน
การผลิต รวมทั้งในเวลากลางวันสามารถควบคุมคุณภาพของสินคาไดดีกวา และพนักงานสามารถเพิ่มความ
สามารถทางการผลิตตาม Learning Curve

บริษัทจะทํ าการผลิตสินคาในวันจันทร ถึงวันเสาร โดยหยุดทํ าการผลิตในวันอาทิตยและวันหยุดของ
บริษัท อยางไรก็ตามในกรณีที่มีความจํ าเปนตองการผลิตสินคาเพิ่มเติม สามารถไดโดยการใหพนักงานทํ างาน
ลวงเวลาในชวงหลังจาก 16:00 น. โดยพนักงานงานจะหยุดพัก 1 ชม. และเริ่มทํ างานตั้งแต 17:00 ถึง 20:00
อยางไรก็ตาม การใหพนักงานทํ างานลวงเวลาจะทํ าใหพนักงานเกิดความออนลาและประสิทธิภาพในการทํ างาน
ลดลง นอกจากนี้บริษัทจะตองจายคาใชจายในอัตรา 1.5 เทาของคาแรงปรกติในการทํ างานลวงเวลา

ในกรณีที่มีความตองการสินคาเพิ่มขึ้นก็สามารถ เพิ่มพนักงานอีก 1 ชุด เพื่อทํ าการผลิตในกะบาย ใน
ชวงเวลา 16:00 ถึง 24:00 โดยการแบงพนักงานชุดแรกที่มีประสบการณมาอยูในชุดที่สองเพื่อใหชวยสอนงานแก
พนักงานใหม พนักงานทั้งสองชุดจะผลัดกันอยูกะเชา โดยมีการเปลี่ยนกะทุกสัปดาห กลาวคือถาพนักงานชุดที่ 1
ทํ าการผลิตกะเชาในสัปดาหนี้ ก็จะทํ าการผลิตกะบายในสัปดาหหนา สลับกันทุกสัปดาห

ในการผลิตสินคาแตละกะจะประกอบดวยพนักงานดังนี้
พนักงานผลิต                 จํ านวน 4 คน                   อัตรา 400 บาท/กะ
หัวหนาพนักงานผลิต      จํ านวน 1 คน                   อัตรา 250 บาท/กะ
ชางควบคุมเครื่องจักร      จํ านวน 1 คน                  อัตรา 200 บาท/กะ

ถังเพาะขาว

เครื่องฆาเชื้อ

เครื่องบดถังพักขาวเครื่องอบ

เครื่องกรอง หมอตม

เครื่องบรรจุกลองเครื่องปดฉลากเครื่องปดฝาเครื่องบรรจุขวด
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การวางแผนการผลิต และจัดการสินคาคงคลัง
เนื่องจากลักษณะของการผลิตสินคาชนิดผลิตเปน (BATCH) เนื่องจากนมขาวที่ผลิตไดตองถูกสง

เขาหมอตมเปนระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพื่อใหเกิดปฎิกริยาของเอนไซม นอกจากนี้การที่ตองแชขาวกอน
ทํ าการผลิตถึง 3 วัน ทํ าใหตองมีการประมาณการณความตองการสินคาลวงหนา 4-5 วันทํ าการ รวมทั้งตองมี
การทํ าแผนความตองการวัตถุดิบ ซึ่งวัตถุดิบที่สํ าคัญคือขาวเปลือก จะตองมีการควบคุมใหมีเพียงพอตอการผลิต
แตตองไมมีมากเกินไปเพื่อไมใหเกิดภาระในการเก็บรักษาและเกิดตนทุนจม

นมขาวที่ผลิตจะบรรจุในขวดพรอมดื่มและบรรจุแพ็คละ 1 โหล ซึ่งจะถูกสงโดยสายพานลํ าเลียงไปยัง
คลังสินคาภายในโรงงาน เพื่อรอการจัดสงไปยังลูกคาโดยบริษัทรวมถาวร จํ ากัด การไหลของสินคาจะจัดใหเปน
แบบสินคาที่ผลิตกอนขายกอน First in First Out (FIFO) เพื่อใหสินคามีความสดเสมอ
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บทที่ 7

ทีมผูบริหาร

BOARD OF MANAGEMENT

ประวัติผูบริหาร

นาย วันชัย  สุพัตรานนท Managing Director
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ

ประสบการณทํ างาน ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท นํ้ ามันคาลเท็กซ (ไทย) จํ ากัด
วิศวกรโครงการ บริษัท วาลเมท เทคโนโลยี (ไทย) จํ ากัด

หนาที่ความรับผิดชอบ กํ าหนดนโยบาย ทิศทาง และกํ าหนดวัตถุประสงคของบริษัท ดู
แลดานการบริหารทั่วไป โดยการติดตามสภาพการแขงขันที่เปน
อยูขณะนั้น และกํ ากับดูและประสานงานกับทีมงานดานอื่น ๆ ของ
บริษัท เพื่อใหการดํ าเนินงานสอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน

นางสาว วันดี  อเรศสกุล Production Manager
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณทํ างาน วิศวกรรมฝายวางแผน บ.อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จก.

Managing
Director

Wanchai S.

Financial
Manager

Charusporn K.

Accounting
Manager

Chatchaporn L

Production
Manager

Wandee A.

Marketing
Manager

Supaporn S.



67

หนาที่ความรับผิดชอบ รวมกํ าหนดนโยบายและทิศทางของบริษัทดานการบริหารทั่วไป
วางแผนและควบคุมนโยบายดานการผลิตและควบคุมตนทุนการ
ผลิต รวมทั้งบริหารสินคาและวัสดุคงคลัง

นางสาว สุภาภรณ  ศรีเลขะรัตน Marketing Manager
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สาขาการตลาด
ประสบการณทํ างาน Account Manager, SAS Institute (PTE)

Market specialist, Exact Software Co., Ltd.
หนาที่ความรับผิดชอบ รวมกํ าหนดนโยบายและทิศทางของบริษัทดานการบริหารทั่วไป

วางแผนและควบคุมนโยบายดานการตลาด วางแผนสื่อและสง
เสริมการขาย

นางสาว จรัสพร  เกล็ดมณี Financial Manager
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณทํ างาน วาณิชธนกร ธนาคารกสิกรไทย จํ ากัด

นักวิเคราะหการเงิน กลุมบริษัท เกษตรรุงเรือง จํ ากัด
หนาที่ความรับผิดชอบ รวมกํ าหนดนโยบายและทิศทางของบริษัทดานการบริหารทั่วไป

วางแผนนโยบาย และควบคุมการปฏิบัติงานดานการเงิน รวม
ทั้งวางแผนและควบคุมดานขอมูลสารสนเทศ

นางสาว ชัชพร  หลูไพบูรย Accounting Manager
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทํ างาน ผูตรงสอบบัญชี บริษัท เอส.จี.วี ณ. ถลาง จํ ากัด
หนาที่ความรับผิดชอบ รวมกํ าหนดนโยบายและทิศทางของบริษัทดานการบริหารทั่วไป

วางแผนนโยบาย และควบคุมการปฏิบัติงานดานการบัญชี

การบริหารงานบุคคล
บริษัทมีการวางแผนและกํ าหนดคุณสมบัติของพนักงานในการจัดการบริหารทางดานบุคคล ระเบียบ

การปฏิบัติงานของบริษัทใหกับพนักงานทั้งทางดานสวัสดิการ เงินเดือน และวันหยุดของบริษัท โดยมีการแจงกฎ
ระเบียบไวอยางชัดเจน ดังแสดงไวในภาคผนวก ง. แนบดวย
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บทที่ 8

แผนการเงิน

นโยบายการเงิน

1. แหลงที่มาของเงินทุนและตนทุนเงินทุน
แหลงเงินทุนระยะยาว

บริษัทใชเงินลงทุน 30 ลานบาท โดยจัดหาเงินทุนจากผูถือหุนใหญ 5 คน คนละ 3 ลานบาทรวม 15
ลานบาท และจัดหาจากการกูยืมเงินระยะยาว อีกจํ านวน 15 ลานบาท โดยมีที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรเปน
หลักประกัน ซึ่งเปนการกูยืมจาก จากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ตามโครงการสนับสนุนอุตสาห
กรรมขนาดกลางและขนาดยอม
ตนทุนเงินทุน
ตนทุนเงินทุนจากสวนของเจาของ

อัตราผลตอบแทนที่ผูถือหุนตองการคือ 20%
ตนทุนเงินกูระยะยาว

อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะยาว ตามโครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ของ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ย MLR*-1.0 ถึง 2.5% ตอป * MLR เฉล่ียของ 4
ธนาคาร ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย

เนื่องจากโครงการนมขาวเปนโครงการลงทุนใหม และบริษัทเพิ่งลงทุนเปนโครงการแรกจึงยังไมมี
ความสัมพันธกับทางบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ดังนั้น ในการประมาณการทางการเงิน จะใช
อัตราดอกเบี้ย MLR + 2.5% โดยอัตราดอกเบี้ย MLR เฉล่ียของ 4 ธนาคาร ไดดังนี้

MLR – BBL
MLR – TFB
MLR – KTB
MLR – SCB

7.25%
7.25%
7.25%
7.50%

Averge MLR 7.31%
ดังนั้น ตนทุนเงินกูระยะยาวเทากับ 7.31%+2.5% เทากับ 9.81%

เงื่อนไขการเบิกและชํ าระเงิน
บริษัทจะเบิกเงินกูเปนงวด ๆ ตามการจายชํ าระเงินคาที่ดิน และการติดตั้งเครื่องจักร โดยในป 2544

จะเบิกเงินกูจํ ารนวน 12 ลานบาท และเบิกเพิ่มในป 2545 อีกจํ านวน 3 ลานบาท
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การจายชํ าระดอกเบี้ยจะจายทุก 6 เดือน ในเดือนมีนาคม และกันยายม โดยสวนของเงินตนจะมี
ระยะเวลาปลอดหนี้ (Grace Period) 2 ป หลังจากนั้นจะจายชํ าระเงินตนทุน 6 เดือน ในเดือนมีนาคม และ
กันยายน เปนจํ านวน 10 งวด

แหลงเงินทุนหมุนเวียน
สํ าหรับเงินทุนหมุนเวียน บริษัทจะใชการกูเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน โดยมีวงเงิน 5 ลาน

บาท
ตนทุนเงินกูระยะสั้น

สํ าหรับอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน จะใชอัตราดอกเบี้ย MOR + 2.5% ตอป
โดยใช MOR เฉล่ีย 4 ธนาคารใหญ ดังนี้

MOR – BBL
MOR – TFB
MOR – KTB
MOR – SCB

7.75%
7.75%
7.75%
8.00%

Average MOR 7.81%

ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีเทากับ 7.81% + 2.5% เทากับ 8.31%

1. เทอมการชํ าระเงินของลูกหนี้การคา
จะใหเครดิตลูกคาประเภทผูคาสงและผูคาปลีก 30 วัน สวนการขายประเภทขายตรง (Zero-level) เปนการ
ขายแบบเงินสด

2. นโยบายการเก็บสินคาคงเหลือ
กํ าหนดใหระดับสินคาคงเหลือเปนดังนี้

นมขาวแบบพลาสเจอรไรซ         ระดับสินคาคงเหลือ 15 วัน
นมขาวแบบยูเอชที ระดับสินคาคงเหลือ     30 วัน
นมขาวชนิดผงและนมขาวอัดเม็ด ระดับสินคาคงเหลือ  30 วัน

3. เทอมการชํ าระเงินของเจาหนาหนี้การคา 30 วัน
4. การถือเงินสดขั้นตํ่ า 1 ลานบาท
5. นโยบายการจายเงินปนผล บริษัทจะเริ่มจายเงินปนผลในปที่ 4 คือ ป 2548 เนื่องจากในชวง 3 ปแรก บริษัท

มีการลงทุนเพิ่มเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ โดยจะจายเงินปนผล 20% ถึง 50% เมื่อบริษัทมีกํ าไร และมี
เงินสดเพียงพอ

6. เมื่อบริษัทมีเงินสดเหลือมาก จะลงทุนในหลักทรัพยระยะสั้น
7. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 2.75% ตอป
8. อัตราดอกเบี้ยเงินลงทุนในหลักทรัพยระยะสั้น 5% ตอป
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นโยบายการบัญชีที่สํ าคัญ
1. การรับรูรายได คํ านวณตามเกณฑสิทธิ์ (Accrual Basis)
2. คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี

บริษัทตัดคาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวรโดยวิธีเสนตรงอายุการใชงานโดยประมาณของทรัพยสินดังนี้
สวนปรับปรุงที่ดิน 20     ป
อาคารและสิ่งปลูกสราง 20     ป
สิทธิการเชาและสวนปรับปรุง 20     ป
เครื่องจักรและอุปกรณ 10     ป
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํ านักงาน   5     ป
ยานพาหนะ   5     ป
บริษัทตัดจํ าหนายคาใชจายกอนการดํ าเนินงาน   5     ป

3. สินคาสํ าเร็จรูปและการตีราคาสินคาคงเหลือ
บริษัทตีราคาสินคาคงเหลือโดยคํ านวณราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลว

แตราคาใดจะตํ่ ากวา และใชวิธีการบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือแบบเขากอนออกกอน (FIFO)
4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดในมือเปนเงินสดที่บริษัทเก็บไวใชเพื่อวัตถุประสงคทั่วไป สวนเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน
ระยะสั้นเปนเงินลงทุนที่มีสภาพคลองสูงและพรอมที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดที่แนนอนเมื่อถึงกํ าหนดภายในสาม (3)
เดือนหรือนอยกวาซึ่งความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลคามีนอย
5. วัตถุดิบ

ตามราคาทุน (วิธีการเฉพาะเจาะจง) หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ ากวา
6. วัสดุ ของใชส้ินเปลืองและอื่นๆ

ตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ ากวา
7. ที่ดิน อาหารและอุปกรณ

อาคารและอุปกรณตางๆ แสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม
8. การบันทึกตนทุนการกูยืมเปนตนทุนของทรัพยสิน

ตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการกอสรางอาคารและการติดตั้งเครื่องจักร รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกี่ยว
ของในชวงเวลาที่มีการกอสรางและติดตั้งไดบันทึกไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนทรัพยสินบริษัทจะหยุดบันทึก     
ดอกเบี้ยเปนตนทุนของทรัพยสินเมื่อการกอสรางและติดตั้งแลวเสร็จและพรอมที่จะใชงานตามวัตถุประสงค
9. นโยบายการจายเงินปนผล

เริ่มจายเงินปนผลในปที่ 4 โดยจายในอัตรารอยละ 20 ของกํ าไรสุทธิ
10. ภาษีเงินไดบริษัทตั้งสํ ารองภาษีเงินไดไวเทากับจํ านวนเงินที่จะตองจายตามประมวลรัษฎากร
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สมมติฐานในการจัดทํ างบการเงิน
การประมาณการยอดขาย
1. การประมาณยอดขายของนมขาวชนิดพรอมดื่ม

1.1 ประมาณขนาดของตลาดทั้งหมด (Market Size)
จากจํ านวนประชากรตามกลุมอายุเปาหมายคือ ประชากรที่อยูในชวงอายุตั้งแต 21 ถึง 45 ปในพื้นที่

เขตกรุงเทพและปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ) ซึ่งมีจํ านวนดังนี้

จํ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อายุ 21-25 ป 26-30 ป 31-35 ป 36-40 ป 41-45 ป รวม
กรุงเทพฯ
ปริมณฑล

723,100
195,048

716,500
212,060

664,000
243,607

577,400
240,654

526,400
201,831

3,207,400
1,093,200

รวมกรุงเทพฯและ 918,148 928,560 907,607 818,054 728,231 4,300,600
 ที่มา : จากสํ านักงานสถิติแตละจํ าหวัดประจํ าป 2542

ดังนั้น จะไดขนาดตลาดทั้งหมดจํ านวน 4,300,600 คน

1.2  ประมาณปริมาณการบริโภคนมพรอมดื่ม
เนื่องจากผลิตภัณฑนมขาว มีลักษณะเปนนมพรอมดื่มชนิดหนึ่ง มีกลุมเปาหมายจะบริโภคในพฤติกรรม

ใกลเคียงกับนมวัวและนมถั่วเหลือง จึงประมาณปริมาณการบริโภคนมขาวโดยอางอิงจากพฤติกรรมบริโภคนม
พรอมดื่ม ซึ่งผูบริโภคในแตละชวงอายุ จะมีปริมาณการบริโภคแตกตางกัน ดังนี้

ปริมาณการบริโภคเฉลี่ยตอสัปดาห ต่ํ ากวา 400 cc.   401-800cc. 801-1200cc. 1201-1600cc. 1601-2000cc. มากกวา 2000cc. รวม
ผูบริโภคชวงอายุ 21-25 ป
ผูบริโภคชวงอายุ 26-30 ป
ผูบริโภคชวงอายุ 31-35 ป
ผูบริโภคชวงอายุ 36-40 ป
ผูบริโภคชวงอายุ 41-45 ป

18.2%
17.3%
35.7%
20.0%
33.3%

36.4%
28.8%
35.7%
40.0%
33.3%

13.6%
25.0%
0.0%
20.0%
33.3%

9.1%
5.8%
14.3%
0.0%
0.0%

22.7%
19.2%
7.1%
0.0%
0.0%

0.0%
3.8%
7.1%
20.0%
0.0%

100%
100%
100%
100%
100%

        ที่มา : จากการทํ าแบบสอบถาม

จากขอมูลขางตน จะนํ ามาหาคาเฉลี่ยการบริโภคตอสัปดาหของผูบริโภคในชวงอายุตาง ๆ ไดดังนี้
                                      ปริมาณการบริโภคเฉลี่ยตอสัปดาห (cc.)

ผูบริโภคชวงอายุ 21-25 ป                         927
                                                     ผูบริโภคชวงอายุ 26-30 ป                         968
                                                     ผูบริโภคชวงอายุ 31-35 ป                         770
                                                     ผูบริโภคชวงอายุ 36-40 ป                         920

                                             ผูบริโภคชวงอายุ 41-45 ป                         599
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จากนั้น จะหาปริมาณการบริโภคนมพรอมดื่มของกลุมเปาหมาย ไดดังนี้
อายุ 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 รวม

จํ านวนกลุมเปาหมาย (คน)
ปริมาณการบริโภคนมเฉลี่ยตอสัปดาห (cc.)
ปริมาณการบริโภคนมตอสัปดาห (ลิตร)

918,148
927

850,940

928,560
968

898,660

907,607
770

698,676

818,054
920

752,610

728,231
599

436,502

4,300,600

3,637,387

1.3  ประมาณขนาดตลาดนมขาว
เมื่อไดปริมาณการบริโภคนมขาว โดยอางอิงจากพฤติกรรมการบริโภคนมวัวและนมถั่วเหลืองแลว

การประมาณยอดขายนมขาว จะพิจารณากลุมเปาหมายซึ่งเปนหมายซึ่งเปนผูที่ใสใจในสุขภาพ โดยอางอิงจาก
ตลาดนมถั่วเหลือง ซึ่งผูที่ดื่มนมถั่วเหลือง นับไดวาเปนผูที่ใสใจสุขภาพ ดังนั้น จะใชสัดสวนของมูลคาตลาดนม
ถั่วเหลืองเปรียบเทียบมูลคาตลาดนมพรอมดื่มทั้งหมด เปนบรรทัดฐานในการหาขนาดตลาดนมขาว โดยมูลคา
ตลาดนมถั่วเหลืองในป 2542 เทากับ 2,600 ลานบาท และมีอัตราการเติบโตไมตํ่ ากวา 10% ตอป (ฐาน
เศรษฐกิจ 13-16 มิถุนายน 2542) ดังนั้น ในป 2543 ตลาดนมถั่วเหลือง มีมูลคาประมาณ 3,000 ลานบาท สวน
มูลคาตลาดนมพรอมดื่มในป 2543 ประมาณ 40,000 ลานบาท (ธนาคารกสิกรไทย ธันวาคม 2543) ดังนั้น
สัดสวนของมูลคาตลาดนมถั่วเหลืองเทียบกับมูลคาตลาดนมพรอมดื่ม เทากับ 7.5% ซึ่งถือเปนสัดสวนของผู
บริโภคที่มีความใสใจในสุขภาพ ดังนั้น จะไดขนาดตลาดนมขาวในแตละชวงอายุ ดังนี้

อายุ 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 รวม
ปริมาณการบริโภคนมตอสัปดาห(ลิตร)
% ผูใสใจในสุขภาพ
ขนาดตลาดนมขาวตอสัปดาห(ลิตร)

850,940
7.50%
63,821

898,940
7.50%
67,421

698,676
7.50%
52,401

752,610
7.50%
56,446

436,502
7.50%
32,738

3,637,668
7.50%

272,825

1.4 ประมาณกลุมเปาหมายที่มีแนวโนมในการซื้อนมขาว
เมื่อไดขนาดตลาดนมขาวแลว จะพิจารณาวา ผูบริโภคมีแนวโนมที่จะซื้อผลิตภัณฑมากนอยเพียงใด
ซึ่งจากการทํ าแบบสอบถาม พบวาผูบริโภคใจแตละชวงอายุ มีแนวโนมที่จะซื้อนมขาวดังนี้

แนวโนมที่จะซื้อ 100% แนวโนมที่จะซื้อ 75% เฉล่ียแนวโนมที่จะซื้อนมขาว
ผูบริโภคชวงอายุ 21-25 ป
ผูบริโภคชวงอายุ 26-30 ป
ผูบริโภคชวงอายุ 31-35 ป
ผูบริโภคชวงอายุ 36-40 ป
ผูบริโภคชวงอายุ 41-45 ป

13.6%
5.7%
0.0%

20.0%
0.0%

45.5%
54.7%
80.0%
60.0%
66.7%

47.7%
46.7%
60.0%
65.0%
50.0%

ที่มา : จากการทํ าแบบสอบถาม
หมายเหตุ :

- ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามวา มีแนวโนมจะซื้อผลิตภัณฑนมขาวมากที่สุด ถือวามีแนวโนมที่
จะซื้อ 100% และใหนํ้ าหนักการซื้อเปน 1

- ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามวา มีแนวโนมจะซื้อผลิตภัณฑนมขาวมาก ถือวามีแนวโนมที่จะซื้อ
75% และใหนํ้ าหนักการซื้อเปน 0.75
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- เฉล่ียแนวโนมที่จะซื้อนมขาว คํ านวณจาก% แนวโนมที่จะซื้อ 100% X 1+% แนวโนมที่จะซื้อ
75+% X0.75

เมื่อไดคาเฉลี่ยแนวโนมที่จะซื้อขาวออกมาแลว จะนํ ามาคํ านวณปริมาณการบริโภคนมขาวไดดังนี้
อายุ 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 รวม

ปริมาณการบริโภคนมขาวตอสัปดาห(ลิตร) 30,442 31,485 31,440 36,690 16,369 146,427

ดังนั้น  จะไดขนาดตลาดนมขาว เทากับ 146,427 ลิตรตอสัปดาห หรือเทากับ 7,614,190 ลิตรตอป

1.5 ประมาณสวนแบงตลาดของบริษัท
ในปจจุบัน ผลิตภัณฑขาวในตลาด มี 4 ยี่หอ ซึ่งหลังจากที่บริษัทวางจํ าหนายผลิตภัณฑนมขาวออกสู

ตลาด จะทํ าใหผลิตภัณฑนมขาวรวม 5 ยี่หอ ดังนั้น ในขั้นตน บริษัทจะประมาณสวนแบงตลาดไวประมาณ 20%
ดังนั้น จะประมาณยอดขายนมขาวของบริษัทไดเทากับ 1,522,838  ลิตรตอป (เทากับ 7,614,190 * 20%) ซึ่ง
เมื่อบรรจุนมขาวในขวดขนาด 200 cc. จะไดยอดขายของนมขาวเทากับ 7,614,190 ขวดตอป นั่นคือใน 1 วันจะ
มียอดขายประมาณ 20,860 ขวด หรือ ยอดขายของบริษัทเทากับ 4,172 ลิตรตอวัน โดยใน 3 ปแรกจะมีรูปแบบ
ผลิตภัณฑเปนพลาสเจอรไรซเพียงอยางเดียว สวนในปที่ 2 จะมีการเพิ่มรูปแบบเปนแบบนมขาวอัดเม็ด และนม
ผง และปที่ 4 บริษัทมีรูปแบบยูเอชทีเพิ่มขึ้นมา ซึ่งจะทํ าใหยอดขายเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากนมยูเอชทีมีรูปแบบที่
สามารถเก็บรักษาไดนาน และสะดวกในการบริโภค

2. การประมาณยอดขายของนมขาวชนิดผง
การประมาณการยอดขายของนมขาวชนิดผง จะประมาณการจาก 1% ของยอดขายนมพรอมดื่ม

พลาสเจอรไรซในปแรกที่เริ่มผลิตนมขาวชนิดผง ดังนั้นจะไดยอดขายทั้งหมด 17,513 ลิตรตอป โดย 1 ซองจะมี
นํ้ าหนัก 20 กรัม ดังนั้นจะไดยอดขาย 875,632 ซองตอป

การประมาณการอัตราการเติบโตของยอดขาย

- นมขาวแบบพลาสเจอรไรซ อัตราการเติบโตของยอดขายนมขาวพลาสเจอรไรซในปที่ 2 และ 3 มี
ยอดขายเพิ่มขึ้นปละ 15% และในปที่ 4 และ 5 ยอดขายเพิ่มขึ้นปละ 5% เนื่องจากบริษัทมีการ
ผลิตนมขาวแบบยูเอชทีดวย อัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายนมขาวแบบพลาสเจอรไรซจึงเพิ่มขึ้น
ในอัตราที่ลดลง แตก็ยังมีการเติบโต เพราะผลิตภัณฑของบริษัทจะเปนที่รูจักและยอมรับของผู
บริโภคมากขึ้น

- นมขาวแบบยูเอชที บริษัทเริ่มผลิตนมขาวแบบยูเอชที ในปที่ 4 โดยจะประมาณยอดขายไวใกล
เคียงกับยอดขายนมขาวแบบพลาสเจอรไรซ คือประมาณ 30,000 กลองตอวัน เนื่องจากนมยู
เอชทีสามารถเก็บรักษาไดนาน และการจัดจํ าหนายทํ าไดสะดวก จึงนาจะไดรับการตอบสนอง
จากผูบริโภคดี โดยในปที่ 5 จะมีอัตราการเติบโตของยอดขาย 5%

- นมขาวแบบผง เริ่มผลิตในปที่ 2 มีอัตราการเติบโตปละ 5%
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จากสมมติฐาน สามารถประมาณการยอดขายได ดังนี้

ยอดขาย (ลิตร) 2544 2545 2546 2547 2548 2549
Growth พลาสเจอรไรซ
พลาสเจอรไรซ (ลิตรตอป)
พลาสเจอรไรซ (ขวดตอ 1 วัน)
% Capacity

380,710 1,522,838
20,861
42

15%
1,751,264
23,990
48

15%
2,013,953
27,588
55

5%
2,114,651
28,968
58

5%
2,220,384
30,416
61

Growth ยูเอชที
ยูเอชที (ลิตรตอป)
ยูเอชที (ขวดตอป)
% Capacity
ชนิดผง (Growth)
ชนิดผง (ลิตร) 17,513

5%
18,388

2,190,000
30,000
60
5%
19,308

5%
2,299,500
31,500
63
5%
20,273

ปริมาณยอดขายรวม (ลิตรตอป) 380,710 1,522,838 1,751,264 2,013,953 4,304,651 4,519,884

การประมาณการราคาขาย
 นมขาวแบบพลาสเจอรไรซ กํ าหนดราคาขายในตลาดขวดละ 10 บาท โดยราคาขายที่บริษัทขาย
ใหกับผูสงและผูคาปลีก เปนดังนี้

พาสเจอรไรซ สัดสวนการขาย ราคา (บาท)
- Zero-level
- One-level : Big C & Tops
- One-level : รานเพื่อสุขภาพ
- Trading

32.1%
30.4%
10.7%
26.8%
100.0%

7.5
6.5
7.0
6.0

 นมขาวแบบยูเอชที กํ าหนดราคาขายในตลาดกลองละ 10 บาท โดยราคาขายที่บริษัทใหกับลูก
คาสงและผูคาปลีก เปนดังนี้

ยูเอชที สัดสวนการขาย ราคา (บาท)
- Zero-level
- One-level : Big C & Tops
- One-level : รานเพื่อสุขภาพ
- Trading

32.1%
30.4%
10.7%
26.8%
100.0%

8.0
7.0
7.5
6.5

การประมาณคาใชจายตางๆ
ขอสมมติฐาน

1. ใน 1 ป มีวันดํ าเนินงานการผลิตเทากับ 330 วัน
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2. ใน 1 กะ มีจํ านวนชั่วโมงในการทํ างาน 8 ชั่วโมง
3. ซื้อที่ดินจํ านวน 2 ไร คาที่ดิน 3,500,000 บาทตอไร (ที่ดินบริเวณนวนคร ตํ าบลคลองหนึ่ง อํ าเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี)
4. คาไฟฟา 19 บาทตอยูนิต (ขอมูลจากนิคมอุตสาหกรรม 304 Industrial Park)
5. คานํ้ าที่ผานกระบวนการดึงเอาแรธาตุตางๆ ออกแลว 100 บาทตอลูกบาศกเมตร (ขอมูลจาก

นิคมอุตสาหกรรม 304 Industrial Park)
6. คาเชื้อเพลิง (นํ้ ามันเตา) 7.5 บาทตอลิตร (ขอมูลจากบริษัท นํ้ ามันคาลเท็กซ (ไทย) จํ ากัด)
7. คาขนสงสินคา 1 บาทตอลิตร (ขอมูลจากบริษัท รวมถาวร จํ ากัด)
8. คาซอมบํ ารุงคิดเปน 10% ของราคาเครื่องจักร
9. คาทํ าแบบขวดพลาสติก 80,000 บาท คาขวดพลาสติก 0.6 บาทตอขวด 200 cc. (ขอมูลจาก

บริษัท ไทยพลาสแพค จํ ากัด )
10. คากลองยูเอชที 2 บาทตอกลอง (ขอมูลจากบริษัท เตตราแพค จํ ากัด)
11. ตนทุนการผลิตนมขาว 5:87 บาทตอลิตร
12. คาปดฝาและฝา 1 บาทตอขวด (ขอมูลจากบริษัท จํ ากัด)
13. คาจางหัวหนาชาง 400 บาทตอกะ
14. คาจางชาง 250 บาทตอกะ
15. คาจางคนงาน 200 บาทตอกะ
16. คาจางคนขับรถยนต 200 บาทตอกะ
17. เงินเดือนผูบริหาร 30,000 บาท
18. เงินเดือนพนักงานระดับสูง 25,000 บาท
19. เงินเดือนพนักงาน 10,000 บาท
20. อัตราเงินเฟอ 4% ตอป
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การวิเคราะหทางการเงิน
ในการประเมินความเปนไปไดของโครงการ จะใชการประมาณการงบการเงิน (Financial Projection)

และประมาณการอัตราสวนทางการเงิน 5 ป (ภาคผนวก จ.) และวิเคราะหทางการเงินดังนี้
1. การวิเคราะหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV)

ในการวิเคราะหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) จะหาปจจุบันสุทธิของ Free Cash Flow ของ
โครงการ โดยใชตนทุนเงินทุนเฉลี่ยของโครงการ (Weight Average Cost of Capital : WACC) เปน Discount
Rate

2. การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนของโครงการ : Internal Rate of Return (IRR)
จะใชการ Discount Free Cash Flow เพื่อหาอัตราผลตอบแทนของโครงการ

ตนทุนเงินทุนเฉลี่ย (Weight Average Cost of Capital : WACC)
ตนทุนเงินกูระยะยาว

บริษัทใชเงินกูระยะยาวจากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย อัตราดอกเบี้ย 9.81% ตอป

ตนทุนเงินทุนสวนของเจาของ
ในสวนของผูถือหุน มีอัตราผลตอบแทนที่ตองการ 20% ตอป

Target Capital Structure
สํ าหรับโครงสรางเงินทุนนั้น เริ่มแรกบริษัทมีเงินลงทุน 30 ลานบาท เปนสวนของเจาของ 15 ลานบาท

และสวนของเจาหนี้ 15 ลานบาท คือ ใชสัดสวนเงินกู 50% แตเมื่อมีการจายชํ าระคืนเงินกู และมีกํ าไรสะสมจะ
ทํ าใหสัดสวนเงินกูลดลง โดย Target Capital Structure ของบริษัทคือ Debt : Equity เทากับ 30:70

ดังนั้น WACC   =       9.81%*0.30*(1-0.3)+20%*0.70
                       =        16%

จากการทํ าประมาณการทางการเงินสํ าหรับงบการเงิน และอัตราสวนทางการเงิน ตามภาคผนวก จ.
สํ าหรับอายุโครงการ 10 ป โดยมีสมมติฐานวาบริษัทมีการเติบโตของกระแสเงินสดหลังจากป 2549 ในอัตรา 5%
ตอป ซึ่งจะไดคา NPV และ IRR ของโครงการ ดังนี้
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                   Financial Analysis                                 2001          2002          2003          2004          2005          2006
Free Cash Flow
EBIT                                                                                     -3,731          -5,380          7,511          14,009          32,970          36,565
NOPAT (Net operating profit after taxes) : EBIT (1-tax)      -2,612          –3,766          5,258            9,806          23,079          25,596
Net investment in operating capital                                    22,713             –675          1,657            5,446            4,274         –1,394
Free Cash Flow                                                                  -25,325          –3,091        3,6014            4,360          18,805         26,990
WACC                                                                                      16%
Terminal Value                                                                                                                                                                          49,508
IRR                                                                                        37.7%
NPV (Thousand Baht)                                                         75,488

บริษัทมี IRR ของโครงการเทากับ 37.7% และมีNPV 75.5 ลานบาท

การทํ าประมาณการงบกํ าไรขาดทุนรายไตรมาสสํ าหรับป 2544 และป 2545
เนื่องจากบริษัทมียอดขาย และคาใชจายในแตละไตรมาสแตกตางกัน จึงไดทํ าประมาณการงบกํ าไร

ขาดทุนสํ าหรับปแรก เปนรายไตรมาส ดังนี้

THAI PADDY FOOD AND BEVERAGE CO.,LTD.
FINANCIAL PROJECTION
STATEMENT OF INCOME

2002THOUSAND BAHT 2001
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Revenues
Net Sales revenue
Interest income

12,704
11

13,726
7

11,614
7

10,558
7

14,782
7

Total Revenues 12,715 13,733 11,621 10,565 14,789
Cost and expenses
Cost of goods sold
Selling and administrative expenses
Depreciation
Amortization

7,793
8,395

261
29

8,443
6,433

261.25
29.25

7,144
5,443

261
29

6,494
4,948

261
29

9,092
6,928

261
29

Total cost and expenses 16,478 15,166 12,878 11,733 16,310
Earning before interest and tax
Interest expense
Income before tax
Income tax

-3,764
368

-4,132

-1,433
427

-1,860

-1,256
427

-1,683

-1,168
427

-1,595

-1,522
427

-1,948

Net Income (Loss) -4,132 -1,860 -1,683 -1,595 -1,948
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การวิเคราะหทางการเงินในกรณีตาง ๆ (Scenario Analysis)

เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทเปนผลิตภัณฑใหม ที่ยังไมเปนที่รูจักของผูบริโภคนัก ดังนั้นเพื่อเตรียม
แผนรองรับความไมแนนอนของยอดขาย บริษัทจึงไดจัดทํ าประมาณการทางการเงินและวิเคราะหทางการเงิน ใน
กรณีที่ยอดขายไมเปนไปตามที่คาดการณไว ในขณะที่บริษัทมีตนทุนหลายอยางซึ่งเปนตนทุนคงที่ เพื่อพิจารณา
วา การที่ยอดขายไมเปนไปตามประมาณการ บริษัทจะมีฐานะทางการเงิน และมีอัตราผลตอบแทนเปลี่ยนแปลง
ไปอยางไร

ตนทุนคงที่
 คาใชจายในการสงเสริมการจํ าหนาย
เนื่องจากบริษัทไดทํ าการวิจัยถึงคาใชจายในการสงเสริมการจํ าหนาย เพื่อใหผลิตภัณฑนมขาวและตรา

ยี่หอ Supreme Rice เปนที่รูจัก และเกิด Brand Knowledge กับผูบริโภค บริษัทจะตองมีคาใชจายดังนี้
Thousand Bath 2001 2002 2003 2004 2005 2006
คาใชจายดานการสงเสริมการจํ าหนาย
     คาโฆษณา
     คาใชจายในการประชาสัมพันธ
     คาใชจายในการสงเสริมการขาย
รวมคาใชจายในการสงเสริมการจํ าหนาย

1,832
595
1,047
3,474

6,090
780
2,114
8,984

4,500
1,000
3,000
8,500

4,000
1,000
2,000
7,000

4,500
1,000
5,000
10,500

4,500
1,000
5,000
10,500

 คาใชจายสํ านักงาน
บริษัทมีคาใชจายสํ านักงาน ซึ่งเปนตนทุนคงที่ดังนี้

Thousand Baht 2001 2002 2003 2004 2005 2006
คาใชจายสํ านักงาน
     คาใชจายสํ านักงาน
   คาจางผูบริหารและพนักงาน

150
900

600
3,600

624
3,600

649
3,600

675
3,600

702
3,600

 ดอกเบี้ยจาย
เนื่องจากบริษัทมีเงินกูระยะยาว ซึ่งกูยืมมาเปนเงินลงทุนเริ่มแรกจํ านวน 15 ลานบาท ดังนั้นบริษัทจึงมียอด

เงินกูคงเหลือ และภาระที่ตองชํ าระเงินตนและดอกเบี้ย ดังนี้

Thousand Baht 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Long-term debt
Repayment
Interest payment

15,000 15,000

1,178

13,500
1,500
1,472

10,500
3,000
1,251

7,500
3,000
957

4,500
3,000
662
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ดังนั้น บริษัทจึงไดทํ าการประมาณการทางการเงิน ในกรณีที่ยอดขายไมเปนไปตามที่คาดการณไว
เดิม ในขณะที่บริษัทมีภาระคาใชจายบางสวนคงที่ เพื่อพิจารณาวาผลตอบแทนจะเปนอยางไร โดยไดประมาณ
การไว 2 กรณี ดังนี้
1. ในกรณีที่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิม 15%

เนื่องจากตามประมาณการเดิม บริษัทยังมีกํ าลังการผลิตเหลืออยู ดังนั้น แมวาปริมาณการขายจะ
เพิ่มขึ้น  บริษัทก็ยังสามารถผลิตเพื่อรองรับความตองการได โดยไดประมาณการงบการเงินและประมาณการ
อัตราสวนทางการเงินตามภาพผนวก ฉ. และไดมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) และ อัตราผลตอบแทน
(IRR) ดังนี้
                              Financial Analysis                                 2001          2002          2003          2004          2005          2006
Free Cash Flow
EBIT                                                                                                 -2,656          -1,119          14,168          21,420          46,815          51,290
NOPAT (Net operating profit after taxes) : EBIT (1-tax)                   -1,859            -783             9,918          14,994         32,771          35,903
Net investment in operating capital                                                 23,788             821             1,167            4,128           6,120             -240
Free Cash Flow                                                                               -25,647         -1,604             8,751          10,866         26,651         36,143
WACC                                                                                                    16%
Terminal Value                                                                                                                                                                                       65,764
IRR                                                                                                       49.7%
NPV (Thousand Baht)                                                                       109,680

ดังนั้น ถาปริมาณการขายเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิม 15% บริษัทจะมี IRR ของโครงการเทากับ
49.7% และมี NPV 109.7 ลานบาท

2. ในกรณีที่ปริมาณการขายลดลงจากประมาณการเดิม 15%
เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทยังเปนผลิตภัณฑใหม รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ และความตองการของผู

บริโภค ก็เปนปจจัยที่มีความไมแนนอน ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมการรองรับในกรณีที่ยอดขายตํ่ ากวาที่ประมาณ
การไว บริษัทจึงไดประมาณการงบการเงิน และประมาณการอัตราสวนทางการเงินในกรณีที่ยอดขายลดลงจาก
ประมาณการเดิม 15% ตามภาคผนวก ช. และไดมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV)  และ อัตราผลตอบแทน
(IRR) ดังนี้

                    Financial Analysis                                   2001          2002          2003          2004          2005          2006
Free Cash Flow
EBIT                                                                                        -4,808          -9,589          1,236          6,974          19,470          22,027
NOPAT (Net operating profit after taxes) : EBIT (1-tax)         -3,366          -6,712             865          4,882          13,629          15,419
Net investment in operating capital                                       21,636             -274           -400           6,668           2,789            5,020
Free Cash Flow                                                                     -25,002          -6,438         1,265          -1,786         10,839          10,399
WACC                                                                                        16%
Terminal Value                                                                                                                                                                          20,046
IRR                                                                                          16.2%
NPV (Thousand Baht)                                                           25,208                                                    
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ดังนั้น ถาปริมาณการขายเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิม 15% บริษัทจะมี IRR ของโครงการเทากับ
16.2% และมี NPV 25.2 ลานบาท ซึ่งแสดงใหเห็นวา แมวาบริษัทจะมียอดขายลดลงจากประมาณการเดิมถึง
15% บริษัทก็ยังมีอัตราผลตอบแทน IRR มากกวาตนทุนเงินทุนเฉลี่ย (WACC) อยางไรก็ตาม ในกรณีนี้ บริษัทจะ
ตองหาวงเงินกูระยะสั้นเพิ่มเติมเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในชวง 3-4 ปแรก เพื่อไมใหขาดสภาพคลอง
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บทที่ 9

การประเมินผลและการควบคุม

เมื่อมีการดํ าเนินกลยุทธตาง ๆ ตามที่ไดวางไวใน Action Plan จะมีการประเมินผล ดังนี้

1. การวิเคราะหยอดขาย
1.1 การวิเคราะหยอดขายเทียบกับเปาหมายที่ไดตั้งไว
จากที่ไดตั้งยอดขายไว 60 ลานบาทในชวง 15 เดือนแรกของการวางจํ าหนาย เนื่องจากนมขาวเปน

สินคาใหมและอยูในชวงเติบโตโดยที่ยอดขายมิไดเปนไปตามฤดูกาล ดังนั้น การตั้งเปาหมายของยอดขายจะ
พิจารณา 3 เดือนแรกของการออกวางจํ าหนายประกอบดวย ถึงแมจะเพิ่งเริ่มเขาสูตลาดแตจะมีการสงเสริมการ
จํ าหนายมากอยางตอเนื่องในชวง 2 ปแรก ทํ าใหผูบริโภคเริ่มรูจักและยอมรับในผลิตภัณฑมากขึ้น รวมทั้งผู
บริโภคสวนหนึ่งหันมาเปนลูกคาประจํ า ดังนั้นยอดขายจะเพิ่มมากขึ้น

ยอดขายของบริษัทจะไดจาก Big C และ Tops ประมาณ 30% ดังนั้นจึงมีนโยบายใหความชวยเหลือ
ดานการขาย ติดตามการแขงขัน ติดตามยอดขายของ Big C และ Tops เพื่อพิจารณาถึงกิจกรรมการสงเสริม
การขาย และกํ าหนดกิจกรรมรวมกันกับฝายสงเสริมการขาย โดยตองสอดคลองกับกลยุทธของบริษัท

สรุปเปาหมายยอดขาย

ชวงเวลา ยอดขายรวม (ลานบาท)
     ป 2544
     ตุลาคม – ธันวาคม
     ป 2545
     มกราคม – มีนาคม
     เมษายน – มิถุนายน
     กรกฎาคม – กันยายน
     ตุลาคม - ธันวาคม

12

13
11
10
14

รวม 61

1.2 การวิเคราะหสวนแบงตลาด
เปนการตรวจสอบอัตรายอดขายของบริษัทเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม เพื่อวิเคราะหการที่ยอดขาย

ของบริษัทสูงขึ้นหรือลดลงนั้น อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น หรือลดลงโดยมิไดเกิดจากกลยุทธ
ทางการตลาดที่ไดวางแผนไว
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2. การวิจัยตลาด (Marketing Research)
การวิจัยตลาด จะจัดทํ าขึ้นเพื่อวิเคราะหระดับการยอมรับในตรายี่หอ  และความพอใจของผูบริโภคที่

มีตอผลิตภัณฑและการสงเสริมการจํ าหนาย โดยจะทํ าการวิจัยตลาดเปน 3 ชวงในระยะ 15 เดือน

1. ในชวงเวลา 4 เดือนหลังจากวางจํ าหนาย คือ เดือนมกราคม 2545
2. ชวงกลางป 2545 คือ เดือน มิถุนายน 2545
3. ปลายป 2545 คือ เดือน ธันวาคม 2545

2.1 การวิเคราะหระดับการยอมรับในตรายี่หอ (Brand Awareness)
ตามแผนงานทางการตลาดที่ไดวางไว ไดตั้งเปาหมายไววาในชวง 15 เดือนแรก นมขาวจะไดรับการ

ยอมรับในตรายี่หอจากผูบริโภค 20% เนื่องจากผลการวิจัยที่เกิดขึ้นจะเห็นวานมขาวตรายี่หออื่นก็ยังไมเปนที่รูจัก
ของผูบริโภคโดยเลดี้ สิริณเปนตรายี่หอที่ผูบริโภครูจักมากที่สุด คือ 16% ดังนั้นจึงวางแผนการสงเสริมการ
จํ าหนายซึ่งจะทํ าอยางตอเนื่องในชวง 2 ปแรกที่วางจํ าหนายเพื่อเพิ่มระดับการยอมรับในตรายี่หอ จึงตั้งเปา
หมายวา จะไดรับการยอมรับในตรายี่หอ 60% ภายในชวง 5 ปที่วางจํ าหนาย โดยจากการวิจัยตลาด 4 เดือน
หลังจากวางจํ าหนายจะตองวัด Brand Awareness ของนมขาวดวย โดยถาไดรับการยอมรับในตรายี่หอจากผู
บริโภคเพียง 5% จะตองทํ าการวิเคราะหถึงปญหา  และแกไข เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว แลวจึงทํ าการ
วิจัยอีกครั้งหนึ่ง ถายังไมไดตามเปาหมายที่ตั้งไว จะตองมีการวิเคราะหถึงปญหาอึกครั้งหนึ่ง และทํ าการปรับ
เปล่ียนกลยุทธทางการตลาดใหม

2.2 การวิเคราะหความพอใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑ
การวิจัยจะแบงออกเปน 2 กลุมคือ
1) การวิเคราะหความพอใจของลูกคา (Customers) โดยจะออกแบบสอบถามและเขาพูดคุยกับ

ลูกคา วาพอใจในตัวผลิตภัณฑมากแคไหน เชน รสชาติ ขนาดของบรรจุภัณฑ การจัดจํ าหนาย และขอแนะนํ าอื่น
ๆ วาควรปรับปรุงอยางไรบาง ผูบริโภคมีความสนใจมากแคไหนในสวนการสงเสริมการจํ าหนาย อยากใหมีการ
สงเสริมการขายอยางไรบาง และนํ ามาปรับปรุงแกไขนํ ามาใชวางแผนในดานการสงเสริมการขาย

2) การวิเคราะหความพอใจของผูคาสง (Wholesaler) และรานขายอาหารเพื่อสุขภาพ โดยสอบ
ถามในดานการตอบรับของผูบริโภความีความสนใจตอสินคามากนอยเพียงใด ควรปรับปรุงอยางไรบาง และตอง
สอบถามวาผูคาสงพอใจตอการสงเสริมการขายที่ไดรับแคไหน อยางไร และการสงเสริมการขายมีผลตอยอดขาย
มากเพียงใด ควรมีการปรับปรุงอยางไรบาง

3.  การวิเคราะหคาใชจายทางการตลาดที่มีผลตอยอดขาย
เปนการหาอัตราคาใชจายทางการตลาดตอยอดขายโดยใน 15 เดือนแรกจะมีอัตราคาใชจาย 20%

ของยอดขาย เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา บริษัทไมใชจายมากเกินไป เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายที่ไดรับ โดย
บริษัทตองควบคุมและระมัดระวังคาใชจายตาง ๆ ใหอยูภายในงบประมาณที่ตั้งไวและสอดคลองกับยอดขาย
ตามเปาหมายที่ตั้งไวเชนกัน
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บทที่ 10

แผนฉุกเฉินสํ าหรับเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นได

วัตถุประสงค
เพื่อใหบริษัทสามารถปรับตัวรับสถานการณที่ไมเปนไปตามที่คาดไวตามแผนหลักไดทันเวลาเพื่อไม

ใหเกิดความเสียหายตอบริษัทในการดํ าเนินธุรกิจ

รายละเอียดของแผน
1. กรณีที่สินคาไมสามารถขายไดตามที่คาดไว

-  ยอดขายนอยกวาที่คาดไวมากคือ ตํ่ ากวารอยละ 10 ในเวลา 6 เดือนแรกหลังจากวางตลาด
ดานการตลาด
-  หยุดการผลิตสินคาตามแผนการผลิตในงวดถัดไป เพื่อลดการเพิ่มขึ้นของสินคาคงคลัง
- พิจารณาสินคาวาสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคหรือไม โดยเฉพาะรสชาติและความเขมขน หากสิน
คาไมตรงกับความตองการของผูบริโภค บริษัทจะทํ าการปรับปรุงสินคาใหตรงความตองการของผูบริโภค

- พิจารณาชองทางการจํ าหนายวาสามารถกระจายสินคาไดเขาถึงกลุมเปาหมายหรือไม เพื่อใชในการปรับ
เปล่ียนชองทางการจํ าหนายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และหาชองทางการขายสินคารูปแบบใหม เชน กระจาย
เขารานขายอาหารเพื่อสุขภาพหรือสถาบันการศึกษา

- ปรับลดการโฆษณาบางสื่อ ที่มีคาใชจายสูง
ดานการเงิน
-  หยุดการสั่งซื้อวัตถุดิบและวัสดุสํ าหรับบรรจุในงวดถัดไป
-  กรณียอดขายตํ่ ามาก บริษัทจะรอดูผลตออีก 3 เดือนโดยจะชะลอการใชจายตามแผนไว และปรับลดคาใชจาย
ที่สามารถชะลอไดไวกอน

-  ยอดขายนอยกวาที่คาดไวมากคือตํ่ ากวารอยละ 20 ในเวลา 12 เดือนแรกหลังจากวางตลาด
ดานการตลาด
-  วิเคราะหสาเหตุที่สินคาไมสามารถขายไดตามที่ประมาณการไว โดยหาขอมูลวิเคราะหสภาพตลาดโดยรวม
ของกลุมเครื่องดื่มธัญญพืชเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มนมขาว เทียบกับยอดขายของบริษัท

-  ปรับสวนผสมทางการตลาดโดยใชผลจากการวิเคราะหในการพิจารณาแนวทางในการวางแผนดังนี้
PRODUCT

1. ทํ าวิจัยดานการตลาดเกี่ยวกับสินคาเพื่อหาสาเหตุ
2. นํ าผลที่ไดจากการวิจัยมาปรับปรุงสินคา

PRICE คงราคาเดิมเพื่อไมใหเสียภาพพจนแตอาจปรับดวยการเพิ่มปริมาณการบรรจุ
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PLACE
1. วิเคราะหยอดขายในแตละชองทาง ชองทางใดยอดขายสูงจะวางสินคาเพิ่มขึ้น ชองทางใดยอด

ขายตํ่ าจะวางสินคานอยลงหรือไมวางเลยเพื่อลดคาใชจาย
2. พิจารณาหาชองทางการขายสินคาใหม

PROMOTION
1. จัดทํ า SALES FORCE PROMOTION มากขึ้น
2. เพิ่มรายการสงเสริมการขายมากขึ้น เพื่อจูงใจใหเกิดการทดลองซื้อ

2.  กรณีที่มีคูแขงวางตลาดผลิตภัณฑลักษณะเดียวกันวางจํ าหนายภายใน 6 เดือน – 1 ป หลังบริษัทออกมา
จํ าหนาย
ดานการตลาด
PRODUCT
1. วิเคราะหขอดี – ขอดอยของสินคาคูแขง เมื่อเทียบกับของบริษัทและนํ าขอดีของสินคาคูแขงมาปรับปรุงสิน

คาของบริษัท นํ าขอดอยของสินคาคูแขงขันมาเนนเปนจุดเดนของบริษัท
2. ปรับปรุงสินคาใหมีจุดแข็งเหนือคูแขง
3. เพิ่มความหลากหลายของสินคา พิจารณาการผลิตและวางจํ าหนายผลิตภัณฑใหมกอนกํ าหนดเพื่อหนีคู

แขง
PRICE รักษาราคาขายเดิมเพื่อไมใหเสียภาพพจน
PLACE ทํ า Trade Marketing โดยการสรางความสัมพันธที่ดีกับ Trader และเสนอเงื่อนไขที่ดีเพื่อใหคูแขงเขา

ตลาดไดยาก
PROMOTION
1. เนนการประชาสัมพันธและโฆษณาเพื่อใหเกิด Brand Image ที่ดีและเนนการสราง Brand Loyalty
2. จัดทํ า Sales Promotion ในลักษณะใหรางวัลหรือขอบคุณ เพื่อสรางใหลูกคาเกิดความภูมิใจในการบริโภค

สินคา เพื่อสราง Brand Loyalty เชน การบริการปรึกษาปญหาสุขภาพ การจัดทัวรสุขภาพ เปนตน

ดานการเงินและการผลิต
ปรับแผนดานการเงินใหสอดคลองกับยอดขายที่อาจคาดเคลื่อนจากที่ไดทํ าการประมาณไว

3. กรณีที่มีคูแขงนมขาวรายอื่นเพิ่มการสงเสริมการจํ าหนายรุนแรงมากขึ้นในระยะ 15 เดือนแรกของการวาง
จํ าหนายสินคา

ดานการตลาด
-  เพิ่มการประชาสัมพันธเกี่ยวกับคุณคาของผลิตภัณฑใหสินคาเปนที่รูจักมากขึ้น
-  เพิ่มโอกาสใหผูบริโภคไดรูจักสินคาและทดลองชิมโดยผานพนักงานขายตรงตามจุดขายตางๆ เนนยํ้ า ตรายี่หอ
เพื่อใหเกิดการจํ าจดมากขึ้น เนนการวางแผนการคารวมกับชองทางจํ าหนายตาง ๆ เพื่อเพิ่มความใกลชิดและ
กํ าหนดการเพิ่มรายการสงเสริมการขายรวมกัน โดยเฉพาะ Modern Trade และ บริษัทเทรดดิ้ง
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ดานการเงิน
-  ปรับแผนดานการเงินใหสอดคลองกับรายการสงเสริมการขายที่คาดเคลื่อนจากที่ไดทํ าการประมาณไว

4. กรณีที่ยอดขายของผลิตภัณฑสูงกวาเปาหมายที่กํ าหนดไวมากกวารอยละ 20 ภายใน 6 เดือนหลังจากวาง
จํ าหนาย

ดานการตลาด
PRODUCT          1.  เพิ่มขนาดแพ็คใหมีขนาดมากขึ้น เชน แพ็คเปน 36 ขวดตอลัง
                            2.  ออกขนาดบรรจุใหม เพิ่มสะดวกในการซื้อมากขึ้น คือ ขวดใหญขนาด 830 cc.
                            3.  พิจารณาการผลิตและวางจํ าหนายผลิตภัณฑใหมกอนกํ าหนด
PRICE                  รักษาราคาขายเดิม
PLACE                 1.  ขยายชองทางการจัดจํ าหนายใหมากขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
                             2.  เพิ่มปริมาณสินคาวางจํ าหนายในแตละชองทางจํ าหนาย
PROMOTION       1.  เพิ่มการโฆษณาและประชาสัมพันธเพื่อให Brand Awareness และ Brand Loyalty
                             2.  เพิ่มรายการสงเสริมการขาย จัดทํ า Sales Promotion เพื่อเนนการสราง Brand Loyalty
ดานการเงินและการผลิต
1. เพิ่มกํ าลังการผลิตใหสอดคลองกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับปญหาสินคาขาดตลาด
2. จัดหาแหลงวัตถุดิบเพิ่ม เพื่อตอบสนองการเพิ่มกํ าลังการผลิต
3. วางแผนดานการเงินใหสัมพันธกับการเพิ่มกํ าลังการผลิตและยอดขายที่เพิ่มขึ้น
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ภาคผนวก

ตารางที่ 1 :  ปริมาณแคลเซียมและแลคโตสในอาหารทั่วไป

Type Calcium Content Lactose Contant
Brocoli (cooked) 1 cup
Chainese cubbage (Bok Choy, chob) 1 cup
Collard greens (cooked) 1 cup
Kale (cooked) 1 cup
Turnip greens (cooked) 1 cup

Dairy Products
Ice cream / Ice milk 6 oz.
Milk (whole, low fat skim, butter milk) 8 oz.
Processed cheese l oz.
Sour cream 4 oz.
Yogurt (plain) 8 oz.

Fish/Seafood
Oysters (raw), 1 cup
Salmon with bones (canned) 3 oz.
Sadines 3 oz.
Shrimp (canned) 3 oz.

Others
Molasses 2 tbsp
Tofu (processed with calcium salts) 3 oz.

94-117 mg.
158 mg.
148-357 mg.
94-179 mg.
194-249 mg.

176 mg.
291-316 mg.
159-219 mg.
134 mg.
274-415 mg.

226 mg.
167 mg.
371 mg.
96 mg.

274 mg.
225 mg.

0
0
0
0
0

6-7 mg.
12-13 mg.
2-3 mg.
4-5 mg.
12-13 mg.

0
0
0
0

0
0

ที่มา : ขอมูลจาก Lactose Intolerance : A resource including reciples, Food Sensitivity Series,
American Dletetic Association, 1991
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ตารางที่ 2 :  สารอาหารที่แนะนํ าใหบริโภคประจํ าวันสํ าหรับคนไทยอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไป (Thai Recommended
Daily Intakes – Thai RDI)

ลํ าดับที่
(No.)

สารอาหาร
(Nutrient)

ปริมาณที่แนะนํ าตอวัน
(Thai RDI)

หนวย
(Unit)

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ไขมันท้ังหมด (Total Fat)
ไขมันอิ่มตัว  (Saturated Fat)
โคเลสเตอรอล (Cholesterol)
โปรตีน (Protein)
คารโบ ไฮเดรตทั้งหมด (Total Carbohydrate)
ใยอาหาร (Dietary Fiber)
วิตามินเอ (Vitamin A)

วิตามินบี 1 (Thiamin)
วิตามินบี 2 (Riboflavin)
ไนอะซิน (Niacin)
วิตามินบี 6 (Vitamin B6)
โฟลิค แอซิด (Foic Acid)
ไบโอติน (Biotin)
แพนโทธินิค แอซิค (Pentothenic Acid)
วิตามินบี 12 (Vitamin B12)
วิตามินซี (Vitamin C)
วิตามินดี (Vitamin D)

วิตามินอี (Vitamin E)

วิตามินเค (Vitamin K)
แคลเซียม (Calcium)
ฟอสฟอรัส (Phosphorus)
เหล็ก (Iron)
ไอโอดีน (Iodine)
แมกนีเซียม (Magnesium)
สังกะสี (Zinc)
ทองแดง (Copper)
โปตัสเซียม (Potassium)
โซเดียม (Sodium)
แมงกานีส (Manganese)
ซีลิเนียม (Selenium)
ฟลูออไรด (Fluoride)
โมลิบดีนัม (Molybdenum)
โครเมียม (Chromium)
คลอไรด (Chloride)

65
20

300
50

300
25

800
(2,664)

1.5
1.7
20
2

200
150

6
2
60
5

(200)
10

(15)
80

800
800
15

150
350
15
2

3,500
2,400

3.5
70
2

160
130

3,400

กรัม (g)
กรัม (g)

มิลลิกรัม (mg)
กรัม (g)
กรัม (g)
กรัม (g)

ไมโครกรัม อารอี
หนวยสากล (UI)
มิลลิกรัม (mg)
มิลลิกรัม (mg)
มิลลิกรัม (mg)
มิลลิกรัม (mg)
ไมโครกรัม
ไมโครกรัม

มิลลิกรัม (mg)
ไมโครกรัม

มิลลิกรัม (mg)
ไมโครกรัม

หนวยสากล (IU)
มิลลิกรัม แอลฟา-ที อี
หนวยสากล (IU)
ไมโครกรัม

มิลลิกรัม (mg)
มิลลิกรัม (mg)
มิลลิกรัม (mg)
ไมโครกรัม

มิลลิกรัม (mg)
มิลลิกรัม (mg)
มิลลิกรัม (mg)
มิลลิกรัม (mg)
มิลลิกรัม (mg)
มิลลิกรัม (mg)
ไมโครกรัม

มิลลิกรัม (mg)
ไมโครกรัม
ไมโครกรัม

มิลลิกรัม (mg)
ที่มา : ขอมูลจากกองควบคุมอาหาร สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กุมภาพันธ 2539
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ตารางที่ 3 :  ราคานมพลาสเจอรไรซ (สํ าหรับจากโลตัสและคารฟูร สาขาพระรามสี่ เวลา 16.00 – 17.00 วันที่ 20
มกราคม 2544)

ตรายี่หอ ปริมาณ (cc.) ราคาตอกลอง ราคาตอ 100 cc.
โชคชัย

เมจิ

Foremost

ดัชมิลล

เนสทเลท

200
400
800
200
450
830
946
200
450
830
946
200
830
946

8.00
15.00
26.00
8.00
18.00
29.00
30.75
8.00
16.75
31.25
32.50
8.00
26.00
27.00

4.00
3.75
3.25
4.00
4.00
3.49
3.25
4.00
3.72
3.77
3.44
4.00
3.13
2.85

คารฟูรสาขาพระรามสี่
ตรายี่หอ ปริมาณ (cc.) ราคาตอกลอง ราคาตอ 100 cc.
โชคชัย

เมจิ

Foremost

ดัชมิลล

เนสทเลท

200
400
800
200
450
830
946
200
450
830
946
200
830
946

8.00
14.50
28.00
8.00
17.50
29.00
29.00
8.00
16.75
31.25
30.50
8.00
28.50
29.75

4.00
3.63
3.50
4.00
3.89
3.49
3.07
4.00
3.72
3.77
3.22
4.00
3.43
3.14
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ตารางที่ 4 :  ราคานมยูเอชที (สํ ารวจจากทอปส สาขาลาดหญา เวลา 16.00-17.00 ในวันที่ 20 มกราคม 2544)
ตรายี่หอ Extra รสชาติ ปริมาณ (cc.) จํ านวนกลองตอ แพ็ค ราคาตอกลอง ราคาตอ 100 cc.
นมยูเอชที
โฟรโมสต แคลซีแม็ก

แคลซีเม็ก
แคลซีเม็ก

พรองมันเนย
จืด
หวาน
ชอกโกแล็ต
หวาน
พรองมัเนย
สด

220
220
220
250
250
250
250

6
6
6
6
6
6
6

8.83
8.83
8.83
7.58
7.58
7.58
7.58

4.02
4.02
4.02
3.03
3.03
3.03
3.03

Kitty high Ca
Kitty high Ca
Kitty high Ca

ชอกโกแล็ต
หวาน
สด
พรองมันเนย
ชอกโกแล็ต
หวาน
พรองมันเนย
สด

200
200
200
200
1,000
1,000
1,000
1,000

6
6
6
4
1
1
1
1

6.50
6.50
6.42
6.75
21.50
21.50
20.50
20.50

3.25
3.25
3.21
3.38
2.15
2.15
2.05
2.05

คันทรีเฟรช ชอกโกแล็ต
หวาน
สด
หวาน
สด

250
250
250
200
200

6
6
6
6
6

7.50
7.50
7.50
6.50
6.50

3.00
3.00
3.00
3.25
3.25

โชคชัย สด
พรองมันเนย
หวาน

250
250
250

6
6
6

7.88
7.88
7.67

3.15
3.15
3.07

หนองโพ

Little

ชอกโกแล็ต
กาแฟ
หวาน
สด
สด
ชอกโกแล็ต
หวาน

250
250
250
250
200
200
200

6
6
6
6
6
6
6

8.08
8.08
8.08
7.63
6.67
7.00
7.00

3.23
3.23
3.23
3.05
3.33
3.50
3.50

มะลิ โกโก
หวาน
สด
Low Fat
หวาน
สด

250
250
250
250
200
1,000

6
6
6
6
6
1

7.67
7.67
7.08
7.42
6.08
28.00

3.07
3.07
2.83
2.97
3.04
2.80
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หวาน 1,000 1 29.00 2.90
ตรายี่หอ Extra รสชาติ ปริมาณ (cc.) จํ านวนกลองตอ แพ็ค ราคาตอกลอง ราคาตอ 100 cc.
ไทย
เดนมารก

สด
หวาน
ชอกโกแล็ต

200
200
200

6
6
6

6.17
6.33
6.33

3.08
3.17
3.17

Dairy Plus ขวดพลาสติก สด
พรองมันเนย
โกโก
หวาน

830
830
830
830

1
1
1
1

28.00
28.00
28.00
28.00

3.37
3.37
3.37
3.37

ดูแม็กซ 3
พลัส

วานิลลา

ชอกโกแล็ต

180

180

4

4

9.25

9.25

5.14

5.14
อเล็กตา หวาน

สด
มอลต
ช็อกโกแล็ต

180
180
180
180

4
4
4
4

8.38
8.38
8.38
8.38

4.65
4.65
4.65
4.65

เมจิ

High Ca

เมจิโอ

สด
หวาน

สด
หวาน
ชอกโกแล็ต
มอลต

250
250
200
200
200
200
200

6
6
3
6
6
6
6

7.33
7.50
7.83
6.00
6.25
6.25
6.25

2.93
3.00
3.92
3.00
3.13
3.13
3.13

Nestle (หมี) Prebio

Super Kid 3
Plus

สด
Low Fat
นํ้ าผึ้ง
หวาน

220
220
220
220

6
6
6
6

8.33
8.67
9.33
8.33

3.79
3.94
4.24
3.79

แอนเด็ค High Ca
High Ca
High Ca

ชอกโกแล็ต
หวาน
สด

240
240
240

6
6
6

6.67
6.67
6.67

2.78
2.78
2.78

แอนลีน Gold
สด

240
240

6
6

8.92
8.67

3.72
3.61

นมสดสเตอริไลซ
หมี
หมี
Orchid

Sterilize
Sterilize
Sterilize

140
140
140

12
6
12

7.29
7.33
6.58

5.21
5.24
4.11

ไมโลและโอวัลติน
ไมโล
โอวัลติน

250
250
200

6
6
6

8.67
8.83
7.67

3.47
3.53
3.83
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นมถั่วเหลือง
ตรายี่หอ Extra รสชาติ ปริมาณ (cc.) จํ านวนกลองตอ แพ็ค ราคาตอกลอง ราคาตอ 100 cc.
โย 250 4 6.88 2.75
ไวตามิลค ขวดแกว 300

200
250
1,000

1
6
6
1

9.50
6.17
6.58
29.00

3.17
3.08
2.63
2.90

วีซอย 250 6 9.00 3.60
แล็คตาซอย

50 cc.plus
Big kid

เจ

500
200
300
300

3
6
6
6

11.33
5.96
6.33
5.96

2.27
2.98
2.11
1.99
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ภาคผนวก ก : ภูมิแพนม

สาเหตุของการแพอาหารในเด็ก
สาเหตุของการแพอาหารในเด็กนั้นตองคํ านึงถึงกรรมพันธุแพ ที่ถายทอดมาจากบรรพบุรุษที่ควบคุม

โดยยีน (Gene) สารอาหารที่จะกระตุนใหเกิดอาการแพ รวมทั้งปจจัยเสี่ยงตางๆ เชน การติดเชื้อทางระบบทาง
เดินอาหาร และชวงอายุที่ตางๆ กัน สวนประกอบสํ าคัญของอาหารที่พบวา ทํ าใหเกิดอาการแพไดมากที่สุด คือ
โปรตีน ซึ่งเด็กที่รับประทานนมแมนั้นจะไมคอยพบปญหาการแพเนื่องจากโปรตีนที่ไดมาจากนํ้ านมแมนั้นแตก
ตางจากนมวัว
กลไกการเกิดการแพอาหารในเด็ก

โดยปกติเมื่อไดรับสารอาหารเขาไปในรางกายจะมีนํ้ ายอยชนิดตางๆ ยอยสารอาหารตางๆ ใหโมเลกุล
เล็กๆ ที่จะสามารถดูดซึมไดงาย แตในเด็กแรกเกิด โดยเฉพาะเด็กที่คลอดกอนกํ าหนด จะมีนํ้ ายอยที่พัฒนาไดไม
เต็มที่ทํ าใหยอยอาหารไดไมสมบูรณโปรตีนที่ถูกยอยสลายไมสมสบูรณนี้จะถูกดูดซึมเขาสูรางกายและเปน
สาเหตุของการแพเพราะโปรตีนที่มาจากสัตว ซึ่งถือวาเปนโปรตีนแปลกปลอมตอรางกาย เปนผลใหรางกาย
พยายามสรางภูมิตอตานขึ้นมาและเกิดปฎิกิริยาภูมิแพตอสารอาหารชนิดนั้น จากการศึกษาพบวาสารอาหารที่
กอใหเกิดการแพในชวงขวบปแรกที่พบบอยที่สุดไดแก ไข นมวัว และอาหารทะเล

ผลกระทบของการแพอาหารในเด็ก
เด็กที่แพนมวัวจะมีอาการแสดงไดเกือบทุกระบบของรายกาย แตที่พบบอยคือ อาการทางระบบทาง

เดินอาหารเชน ทองเสีย อาเจียน ปวดทอง อาการทางระบบทางเดินหายใจ และอาจมีอาการอื่นๆ รวมดวย เชน
นํ้ าหนักตัวขึ้นนอย ไมชอบรับประทานนม อารมณไมคอยดี และถามีอาการรุนแรงก็เกิดภาวะช็อค
(Anaphylactic Shock) ได การแพอาหารของเด็กเกิดจากการแพนมวัวเปนสวนใหญ ตามดวยไขและปลา การ
แพ พบมากในวัย 0-3 ขวบ สารสํ าคัญที่ทํ าใหแพคือเคซีนและ beta lactogloblin อาการมากนอยตามแตละ
บุคคล

ภาคผนวก ข : โรควัวบา  (Mad cow disease)
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติหรือเอฟโอกระตุนใหทั่วโลกใชมาตการ “ปองกันไวกอน”

เพื่อสกัดกั้นการแพรระบาดของโรควัวบาซึ่งกํ าลังระบาดอยูในยุโรป โดยใชมาตรการที่เหมาะสมในการปกปองฝูง
ปศุสัตวและรับประกันความปลอดภัยจากเนื้อและผลิตภัณฑจากเนื้อรัฐบาลชนิดตางๆ ควรเรงออกกฎหมายที่
เหมาะสมและฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อบังคับใชกฏหมายเพื่อการนี้ ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงควรเริ่มดวยการสั่ง
หามนํ าเขาหรือใชอาหารสัตวที่ผลิตจากสัตวสํ าหรับวัวควาย แพะแกะ หรือสัตวอื่นๆ ทั้งหมดทันที นอกจากนี้ยัง
จํ าเปนตองควบคุมการผลิตอาหารสัตววัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว กรรมวิธีการฆาสัตว และการตีตราอาหาร
สัตวจากโรงงานอยางเขมงวดดวย

ในประเทศไทยทางสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขมีการออกประกาศ
กระทรวงสารธารสุขหามนํ าเขาและจํ าหนายเนื้อวัว รวมทั้งผลิตภัณฑที่ไดจากวัวที่มีแหลงกํ าเนิดจากประเทศที่มี
ความเสี่ยงจากการเกิดโรควัวบาตามที่องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศมีรายงาน ไดแก อังกฤษ โปรตุเกส
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ฝร่ังเศส ไอรแลนด สวิตเซอรแลนด เนเธอรแลนด เยอรมนี เบลเยี่ยม ลักเซมเบิรก ลิกเคนสไตน เดนมารก สเปน
และอิตาลี

โรควัวบา เปนโรคติดตอจากสัตวสูคน ชนิดหนึ่ง เปนโรคที่มีอันตรายถึงชีวิต เริ่มจากอาการกลามเนื้อ
ทํ างานไมประสานกัน กระตุกจนเสียชีวิต ในสัตว ในคนนั้นจะเริ่มจากอาการซึมเศราหรือกระวนกระวายหรือเกิด
อาการทางประสาท การเคลื่อนไหวไมราบเรียบสมํ่ าเสมอ ควบคุมการเคลื่อนไหวไมไดจนแนนิ่งขยับตัวไมไดและ
ตายในที่สุด
สาเหตุของโรค

เกิดจากโปรตีนที่เรียกวา Prion Protein (Prp) มี 2 รูปแบบคือ Soluble Prion Protein พบไดทั่วไปใน
โครงเซลลมนุษย เชน เซลลสมอง เรียก Cellular prion protein (PrPc) แตตัวที่ทํ าใหเกิดโรคนั้นเปน Prion
Protein (PrP) ที่ถูกแปรเปลี่ยนไปเปน insoluble pathogenic, pathogenic, Protease-resistant Prion Protein
(PrPsc) เมื่อ PrPsc ที่ทํ าใหเกิดโรควัวบาเขาสูรางกายคน เชื้อจะกระตุนใหเกิดการแปรรูปใหสามารถตานทาน
ตอการถูกยอยทํ าลายดวย Protease ซึ่งเปน enzyme ยอยโปรตีน ทํ าใหมีการสรางกอนหรือมวนของ PrP เพิ่ม
ขึ้น ซึ่งสามารถทํ าลายเนื้อเยื่อสมอง ซึ่งมักพบในคนเปนโรค Alzheimer  มีผูสัมผัสโรคตางๆ จํ านวนมากกวา
จํ านวนผูที่ติดโรค ถาสัมผัสเชื้อในปริมาณมากจะเพิ่มโอกาสหรือความเร็วในการติดโรค

ที่มา :  1.  วิกฤตโรควัวบา : ผลกระทบตอไทย ปที่ 7 ฉบับที่ 985 ISSN 0859-7103 www.tfrc.co.th 5 กุมภาพันธ2544
 2.  บทความโรควัวบา ภก.ประธาน  ประเสริฐวิทยาการม, นพ. วิชัย  โชควิวัฒน สวนพัฒนางาน คบส. 10 กุมภาพันธ 2542

http://www.tfrc.co.th/
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ภาคผนวก ค :  แบบสอบถาม
โครงการบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การวิจัยตลาด
1. การวิจัยของบริษัทผลิตภัณฑนมขาวไทย จํ ากัด
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคนมวัว และนมถั่วเหลือง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อนมวัว และนมถั่วเหลือง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาระดับการรูจักและความสนใจที่มีตอผลิตภัณฑนมขาว
4. เพื่อศึกษาการตอบสนองตอผลิตภัณฑนมขาว และระดับราคาที่ผูบริโภคยอมรับ
5. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนม และผลิตภัณฑนมขาว
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แบบสอบถาม การบริโภคอาหารเสริมสุขภาพ
โปรดเติมขอความหรือใสเครื่องหมาย  หนาตัวเลือกตามความเปนจริง

สวนที่ 1  พฤติกรรมการบริโภคนมวัว และนมถั่วเหลือง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
1. ในชวง 1 ปที่ผานมา ทานเคยดื่มนมวัว หรือนมถั่วเหลืองหรือไม

(  ) 1. เคย                                                     (  ) 2. ไมเคย         (ขามไปทํ าสวนที่ 4)
2. ทานดื่มนมดวยเหตุผลไปนี้มากนอยเพียงใด

                                                         5                    4                  3                  2                 1
เหตุผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1.  เพื่อสุขภาพ
2.  รับประทานแทนอาหาร
3.  รสชาติอรอย
4.  อยากสูง
5.  รับประทานตามเพื่อน
6.  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………

3.  ทานดื่มนมชนิดตาง ๆ ตอไปนี้บอยครั้งเพียงใด
5       4                    3                       2                      1                         0

ชนิด เปนประจํ า บอยครั้ง บางครั้ง ไมคอยด่ืม นาน ๆ ครั้ง ไมเคยดื่ม
1.  นมวัว
2.  นมเปรี้ยว/โยเกิรต
3.  นมถั่วเหลือง
4.  นมขาว
5.  อื่นๆ(โปรดระบุ)…………

4.  ทานดื่มนมประเภทตาง ๆ ตอไปนี้บอยครั้งเพียงใด
                                                                               5                      4                        3                          2                     1                         0

ประเภท เปนประจํ า บอยครั้ง บางครั้ง ไมคอยด่ืม นาน ๆ ครั้ง ไมเคยดื่ม
1.  นมพรอมด่ืม UHT
2.  นมพรอมด่ืมพาสเจอรไลซ
3.  นมสเตอริไลซ เชน นมตราหมี
กระปองโลหะ
4.  นมผง
5.  นมอัดเม็ด

6.  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………
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5.  คุณดื่มนมพรอมดื่มรสใดมากที่สุด (โปรดเรียงลํ าดับ 1-3  ตามระดับความชอบ)
     (  ) 1. จืด                             (  ) 2. หวาน                               (  ) 3. ช็อคโกแล็ต
(  ) 4. กาแฟ                      (  ) 5. สตรอเบอรี่                        (   ) 6. อื่น (โปรดระบุ…………………………
6. ใน 1 สัปดาห คุณดื่มนมเปนปริมาณเทาไร
     (  ) 1. ตํ่ ากวา 401 cc.          (  ) 2. 401–800 cc.                  (   )  3.  801-1,200 cc.
     (  )  4.  1,201-1,600            (  )  5. 1,601-2,000 cc.            (   )  4.  มากกวา 2,000 cc.
สวนที่ 2  พฤติกรรมการซื้อนมวัวและนมถั่วเหลือง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
7. สวนใหญทานซื้อนมพรอมดื่มขนาดใด
        (  )  1.  ขนาดเล็ก  (200-250 cc.)
        (  )  2.  ขนาดกลาง  (400-450 cc.)
        (  )  3.  ขนาดใหญ   (830-1,000 cc.)
8. ปจจัยตอไปนี้มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อนมมากนอยเพียงใด

ชนิด มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. รสชาติอรอย
2. ตรายี่หอ
3. มีคุณคาทางโภชนาการสูง
4.  รูปแบบบรรจุภัณฑ
5. ราคาเหมาะสม
6. สะดวกในการหาซื้อ
7. มีการสงเสริมการขาย
8. อื่นๆ (โปรดระบุ)……………..

9. ทานซื้อนมจากแหลงตอไปนี้มากนอยเพียงใด
5            4                    3                    2                     1                       0

แหลงซ้ือ เปนประจํ า บอยครั้ง บางครั้ง ไมคอยซ้ือ นาน ๆ ครั้ง ไมเคยซ้ือ
1. รานขายของชํ า
2. รานสะดวกซื้อ เชน 7-11
3. ซุปเปอรมารเก็ต เชน TOP
4. ซุปเปอรสโตร เชน Makro
5. บริการสงตามบาน
6. เครื่องกดอัตโนมัติ
7. อื่นๆ(โปรดระบุ)…………
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10. สริมการขายตอไปนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อนมมากนอยเพียงใด
5            4                     3                   2                     1

รายการสงเสริมการขาย มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. มีสวนลด
2. มีของแถม
3. ชิงรางวัล
4. อื่นๆ(โปรดระบุ)………….

สวนที่ 3  ศึกษาระดับการศึกษาการรูจักและความสนใจที่มีตอผลิตภัณฑนมขาว

นมขาว เปนเครื่องดื่มบํ ารุงสุขภาพที่ทํ ามาจากเมล็ดขาวที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง และไมมีคลอเลสเตอรอล
จึงเหมาะกับทุกเพศทุกวัย เปนทางเลือกใหมสํ าหรับผูที่ตองการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
1.1 ทานรูจักผลิตภัณฑนมขาวหรือไม

(  ) 1. รูจัก
(  ) 2. ไมรูจัก                    (ขามไปทํ าสวนที่ 4)

1.2 ทานเคยดื่มนมขาวหรือไม
       (  ) 1. เคย
       (  ) 2. ไมเคย (ขามไปทํ าสวนที่ 4)
1.3 นมขาวที่ทานเคยดื่มคือตรายี่หอใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
       (  ) 1. สิริณ (Sirin)                               (  ) 2. D Rice                               (  ) 3. ศรีเรือน (Sri Ruan)
       (  ) 4. หมี่เจียง                                     (  ) 5. อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………..

สวนที่ 4  ศึกษาการตอบสนองตอผลิตภัณฑนมขาว และระดับราคาที่ผูบริโภคยอมรับ

(ผูบริโภคทดลองชิมผลิตภัณฑนมขาว)
14. ทานรูสึกอยางไรกับผลิตภัณฑที่ทานทดลองชิม (ทํ าเครื่องหมาย ตามระดับความชอบ)

5 4 3 2 1
สวนประกอบผลิตภัณฑ ชอบมาก ชอบ เฉยๆ ไมชอบ ไมชอบมาก
1. รสชาติ
2. สี
3. กลิ่น
4. ความเขมขน

15. ทานคิดวาผลิตภัณฑนมขาว ควรมีรูปแบบใด (โปรดเรียงลํ าดับ  1-3 ตามระดับความชอบ)
        (  ) 1. พรอมดื่ม                      (  ) 2. ผงละลายนํ้ าดื่ม
        (  ) 3. นมขาวอัดเม็ด               (  ) 4. อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………..
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16. ผลิตภัณฑนมขาวแบบพาสเจอรไรส และ UHT ขนาด 200 cc. ในราคาขวดละ 10 บาท ทานคิดวาเหมาะ
สมหรือไม

       (  ) 1. เหมาะสม                       (  ) 2. ไมเหมาะสม
       ถาทานคิดวาราคา ไมเหมาะสม ราคาที่เหมาะสมควรจะเปนเทาไร
       ……………..บาท (โปรดระบุราคาที่ทานคิดวาเหมาะสม)
17. ถามีผลิตภัณฑนมขาวตามที่ไดทดลองชิม วางจํ าหนายในระดับราคาตามที่ทานตองการ ทานมีแนวโนมที่จะ

ซื้อมากนอยเพียงใด
       (  ) 1. มากที่สุด          (  ) 2. มาก          (  ) 3. ปานกลาง          (  ) 4. นอย          (  ) 5. นอยที่สุด
       จากขอ 17 ถาทานตอบขอ 1 หรือ 2 ใหทํ าขอ 18 ถาทาน1ตอบ 3, 4 หรือ 5 ใหทํ าขอ 19
18. ทานมีแนวโนมที่จะซื้อนมขาวดวยเหตุผลตอไปนี้มากนอยเพียงใด

เหตุผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. ชอบรสชาติ
2. มีประโยชนตอรางกาย
3. คุณคาสมราคา
4. เปนทางเลือกใหมเพื่อทดแทนนมวัว
5. ควบคุมนํ้ าหนักโดยไดคุณคาทางโภชนาการ
6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………….

(ขามไปทํ าสวนที่ 5)
19. ทานมีแนวโนมที่จะไมซื้อนมขาวดวยเหตุผลตอไปนี้มากนอยเพียงใด

เหตุผล มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. ไมชอบรสชาติ
2. เห็นวาไมมีประโยชน
3. รับประทานนมวัวหรือนมถั่วเหลืองอยูแลว
4. ไมแนใจในคุณคาทางโภชนาการ
5. เห็นวาไมจํ าเปนเพราะไดรับสารอาหาร
     ครบถวนอยูแลว
6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………..

สวนที่ 5  ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
20.  เพศ               (  ) 1. ชาย                   (  ) 2. หญิง
21.  อายุ               (  ) 1. ตํ่ ากวา 20 ป       (  ) 2. 20-25 ป                  (  ) 3. 26-30 ป
                             (  ) 4. 31-35 ป             (  ) 5. 36-40 ป                  (  ) 6. 41-45 ป
                             (  ) 7. 46-50 ป             (  ) มากกวา 50 ป
22.  การศึกษา       (  ) 1. ตํ่ ากวาปริญญาตรี
                             (  ) 2. ปริญญาตรี
                             (  ) 3. สูงกวาปริญญาตรี
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23.  อาชีพ              (  ) 1. รับราชการ                      (  ) 2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
                              (  ) 3. รับจาง                            (  ) 4. พนักงานบริษัทเอกชน
                              (  ) 5. คาขาย / ธุรกิจสวนตัว      (  ) 6. วางงาน
                              (  ) 7. นักเรียน / นักศึกษา          (  ) 8. แมบาน
                              (  ) 9. เกษียณอายุ                     (  ) 10. อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………….
24. รายไดเฉล่ียตอเดือนตอครอบครัว
                              (  ) 1. ตํ่ ากวา 20,001 บาท                     (  ) 2. 20,001-30,000 บาท
                              (  ) 3. 30,001-40,000 บาท                    (  ) 4. 40,001-50,000 บาท
                              (  ) 5. 50,001-60,000 บาท                    (  ) 6. 60,000 บาทขึ้นไป

ผูจัดทํ าขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาใหขอมูลที่เปนจริงลงในแบบสอบถามนี้



100

ภาคผนวก ง :  ระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัท ผลิตภัณฑนมขาวไทย จํ ากัด

หมวดที่ 1
นิยามทั่วไป

ตามความในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํ างานฉบับนี้ หากมิไดระบุไวเปนอยางอื่นใหหมายถึง
1.1 ระเบียบขอบังคับ หมายถึงระเบียบขอบังคับอันเกี่ยวกับการทํ างานของบริษัทฉบับนี้ ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิ์

จะแกไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกระเบียบขอบังคับดังกลาวสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อให
สอดคลองกับการดํ าเนินงานของบริษัทโดยไมขัดตอพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน และจะประกาศให
พนักงานทราบโดยทั่วกันเปนการลวงหนา

1.2 บริษัท หมายถึง บริษัท ผลิตภัณฑนมขาวไทย จํ ากัด รวมถึงผูที่ไดรับมอบอํ านาจใหกระทํ าการแทนบริษัท
โดยถูกตองตามกฎหมาย

1.3 ผูบังคับบัญชา หมายถึง พนักงานหรือผูที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทใหมีอํ านาจหนาที่ในการควบคุมบังคับ
บัญชาเพื่อใหเกิดประโยชนตอการดํ าเนินงานของบริษัท

1.4 พนักงาน หมายถึง บุคคลที่บริษัทตกลงวาจางใหเขาทํ างานกับบริษัทในฐานะลูกจางและมีรายชื่อปรากฎอยู
ในบัญชีคาจางของบริษัท

1.5 ประกาศบริษัท หมายถึง ประกาศของบริษัทที่ไดประกาศแจงใหพนักงานไดรับทราบ และถือปฏิบัติโดยเปน
ไปตามระเบียบขอบังคับของบริษัทซึ่งลงนามโดยกรรมการผูจัดการ

ความสํ าคัญของพนักงานตอบริษัท
การทํ างานเปนทีมเปนส่ิงสํ าคัญอยางยิ่งและการทํ างานเปนทีมจะเปนไปไมไดถาปราศจากการ      

ส่ือสารที่ดีและมีประสิทธิผลทั่วทั้งบริษัท ซึ่งหมายถึง การสื่อสารสองทาง ในเรื่องขาวสารตาง ๆ ระหวางฝาย
อยางไรก็ตามไมมีส่ิงใดสมบูรณไปเสียทุกอยาง ดังนั้นเราทุกคนจึงตองมีความอดทนเขาใจและพยายามทํ าให
สํ าเร็จ ถาคุณคิดวาการสื่อสารสามารถปรับปรุงได ใหพูดกับผูบังคับบัญชาของคุณเปนคนแรก

หมวดที่ 2
การวาจางและบรรจุพนักงาน
2.1 คุณสมบัติของผูที่จะเขาเปนพนักงาน

2.2.1 ตองมีอายุไมตํ่ ากวา 18 ปบริบูรณในวันเขาเปนพนักงานของบริษัท
2.2.2 ตองมีรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง ไมเปนโรคติดตออันตรายใด ๆ หรือโรคพิษสุราเชื้อรัง หรือ

เสพติดใหโทษใด ๆ และตองมีสติสัมปชัญญะที่ปกติทุกประการ
2.2.3 เปนผูที่มีความประพฤติดี ไมเคยตองโทษถึงขั้นจํ าคุกเวนแตเปนความผิดอันไดทํ าโดย

ประมาทหรือเปนความผิดอันเปนลหุโทษไมเปนบุคคลที่มีคดีอาญาติดตัวและอยูในระหวางหลบหนีหรือกํ าลัง
หลบหนีจากที่คุมขังหรือมีประวัติอันพิจารณาไดวาเปนที่เส่ือมเสียอยางหนึ่งอยางใด

2.2.4 เปนผูที่มีบุคลิกภาพที่สุภาพ เรียบรอย เปนที่ยอมรับของสังคม โดยสวนรวม
2.2.5 เปนผูมีคุณวุฒิและวิทยฐานะตรงตามที่ไดแจงไวกับบริษัท
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2.2.6 ตองไมเปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
2.2.7 กรณีที่เปนชาย ตองพนภาระทางการทหารแลวและสามารถแสดงเอกสารรับรองได

2.2 การทดลองการปฏิบัติงาน
พนักงานที่เขาทํ างานกับบริษัทจะตองทดลองปฏิบัติงานเปนระยะเวลาไมเกินกวา 120 วันกอนถึง

กํ าหนดสิ้นสุดแหงระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานดังกลาว หากผลการทํ างานของพนักงานอยูในระดับที่เปนที่
นาพอใจ บริษัทจะมีหนังสือยืนยันการจางงานใหกับพนักงานเปนการลวงหนาหากผลการปฏิบติงานของ
พนักงานไมเปนที่นาพอใจ หรือพนักงานผูนั้นมีความไมเหมาะสมอยางหนึ่งอยางใดบริษัทจะแจงการเลิกจางตอ
พนักงานเปนการลวงหนา

หมวดที่ 3
วัน เวลาทํ างานปกติ เวลาหยุดพัก วันหยุด และการบันทึกเวลาการทํ างาน

บริษัทมีนโยบายกํ าหนดวัน เวลาทํ างานปกติ เวลาหยุดพัก และวันหยุด โดยยึดหลักเพื่อใหสอดคลอง
กับกฎหมายที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แกไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกในสาระ
ใด ๆ ไดตลอดเวลาตามความจํ าเปนและความเหมาะสมตอการดํ าเนินงานของบริษัท
3.1 วันทํ างานปกติ วันทํ างานปกติของบริษัททํ างานสัปดาหละ 5 วัน วันจันทรถึงวันศุกร
3.2 เวลาทํ างานปกติและเวลาหยุดพัก เวลาทํ างานปกติ วันละ 8 ชั่วโมง 07.30-16.30 น. เวลาพัก
12.00-13.00 น. งานที่ตองทํ าเปนกะทํ างานวันละ 8 ชั่วโมง

กะ A (เชา)               08.00-16.00 น.
กะ B (บาย)              16.00-24.00 น.
กะ C (ดึก)                24.00-08.00 น.
เวลาทํ างานและวันหยุดของานที่ทํ าเปนกะอาจเปลี่ยนแปลงโดยหนวยที่เกี่ยวของตามความจํ าเปน

เวลาหยุดพักสํ าหรับงานที่ทํ างานเปนกะจะหยุดพัก 1 ชั่วโมงโดยผูบังคับบัญชาจะเปนผูจัดใหพนักงานหมุนเวียน
กันหยุดตามความเหมาะสมเพื่อมิใหเปนผลเสียตองานที่ทํ า

การทํ างานเปนกะเปนการทํ างานสํ าหรับกิจกรรมซึ่งตองทํ างานอยางตอเนื่องติดตอกันบริษัทจะจาย
คาเขากะใหพนักงานสํ าหรับเวลาทํ างานที่ไมไดอยูในชวงเวลาปกติ เชน กะเชาและกะดึกเปนตน บริษัทจายคา
ทํ างานกะตามที่กํ าหนดไวตางหาก เพื่อชดเชยความยากลํ าบากในการที่พนักงานตองทํ างานในชวงเวลาที่แตก
ตางจากเวลาปกติโดยทั่วไป
3.3 ชั่วโมงการทํ างาน
3.3.1 บริษัทกํ าหนดชั่วโมงทํ างานปกติตอวันไมเกิน 8 ชั่วโมงและตอสัปดาหไมเกิน 48 ชั่วโมง อนึ่งเวลาพักที่

รวมกันแลวในวันหนึ่งเกิน 2 ชั่วโมงนั้นเปนเวลาทํ างานปกติ และในกรณีที่มีการทํ างานลวงเวลาตอจาก
เวลาตอจากเวลาทํ างานปกติไมนอยกวา 2 ชั่วโมงบริษัทจะจัดใหพนักงานมีเวลาพักไมนอยกวา 20
นาทีกอนที่พนักงานจะเริ่มทํ างานลวงเวลา เวนแตพนักงานทํ างานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตอง
ทํ าติดกันไป โดยไดรับความยินยอมจากพนักงานหรือเปนงานฉุกเฉิน
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3.4 วันหยุด
3.4.1  วันหยุดประจํ าสัปดาห
งานสํ านักงาน หยุดสัปดาหละ 2 วัน คือ วันเสารและวันอาทิตย
งานกะ ตามที่ผูบังคับบัญชาจะจัดใหตามความเหมาะสมโดยจัดใหหยุดสัปดาหละ 2 วัน
3.4.2  วันหยุดตามประเพณี
บริษัทกํ าหนดใหมีวันหยุดตามประเพณี รวมแลวปละไมนอยกวา 14 วันทํ าการรวมวันแรงงานแหง

ชาติดวย โดยที่พนักงานจะไดรับคาจางเทากับวันทํ างานปกติ ทั้งนี้จะประกาศใหพนักงานทราบเปนการลวงหนา
ทุกป หากวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจํ าสัปดาหของบริษัทจะจัดใหมีการหยุดชดเชยในวันทํ า
การถัดไปแทน บริษัทอาจตกลงกับพนักงานใหมีการหยุดชดเชยในวันอื่นแทน หรือจายคาทํ างานทํ างานในวัน
หยุดแทนก็ได

หมวดที่ 4
การลาประเภทตาง ๆ และหลักเกณฑการลา

พนักงานที่ประสงคจะลาหยุดงานดวยสาเหตุอยางใดอยางหนึ่งจะตองเขียนรายละเอียดตาง ๆ ในใบ
ลาที่บริษัทกํ าหนดไวแลวยื่นตอผูบังคับบัญชาระดับตนของตนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป เมื่อผูบังคับบัญชา
อนุมัติแลวพนักงานจึงจะหยุดงานได

การลางานที่ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑการลาที่บริษัทกํ าหนด หรือลางานที่ไมไดรับการอนุมัติจากผู
บังคับบัญชาจะถือวาเปนการขาดงานทุกกรณีโดยจะไมไดรับจาง และบริษัทจะดํ าเนินการลงโทษทางวินัยตาม
ความเหมาะสม
4.1 การหยุดพักผอนประจํ าป

พนักงานที่ทํ างานกับบริษัทติดตอกันมาครบ 1 ปขึ้นไป มีสิทธิขอหยุดพักผอนประจํ าปโดยไดรับคา
จางในอัตราปกติดังนี้

พนักงานที่ทํ างานครบ 1-5 ป มีสิทธิหยุดพักผอนประจํ าปไดไมเกิน 10 วันทํ างานตอป
พนักงานที่ทํ างานครบ 6-15 ป มีสิทธิหยุดพักผอนประจํ าปไดไมเกิน 15 วันทํ างานตอป
พนักงานที่ทํ างานครบ 16-19 ป มีสิทธิหยุดพักผอนประจํ าปไดเพิ่มขึ้นปละ 1 วันทํ างาน

4.2 การลางาน
4.2.1  การลาปวย
การลาปวย คือการหยุดงานอันเนื่องจากการเจ็บปวยของพนักงานจนเปนเหตุใหไมสามารถมาปฏิบัติ

งานตามปกติได การลาปวยที่มีสาเหตุของการเจ็บปวยโดยทั่วไปและมิไดเกิดจากการทํ างานจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดังนี้

4.2.1.1 พนักงานมีสิทธิลาปวยไดเทากับที่ปวยจริงแตมีสิทธิไดรับจางในอัตราปกติ 
รวมแลวไมเกิน 30 วันทํ างานตอรอบปปฏิทินหนึ่ง

4.2.1.2 พนักงานที่ประสงคจะลาปวย จะตองแจงใหผูบังคับบัญชาชั้นตนทราบโดย
วิธีใดวิธีหนึ่งภายใน 4 ชั่วโมงแรกของการทํ างานวันนั้น การแจงใหผูบังคับบัญชาทราบนั้นยังมิไดถือวาเปนการ
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อนุมัติใหลาปวยได เปนการแจงใหรับทราบเทานั้น ดังนั้นเพื่อพนักงานกลับเขาทํ างานจะตองยื่นใบลาเพื่อขอ
อนุมัติทันที

4.2.1.3 หากพนักงานลาปวยติดตอกันตั้งแต 3 วันทํ างานขึ้นไป จะตองแนบใบรับ
รองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่พนักงานไมอาจแสดงใบรับรองแพทย
แผนปจจุบันชั้นหนึ่งไดใหพนักงานชี้แจงใหบริษัททราบ

4.2.1.4 พนักงานที่ลาปวยบอยครั้ง อาจพิจารณาไดวาเปนผูที่มีสุขภาพไมเหมาะสม
ที่จะทํ างานไดอยางเปนปกติ บริษัทอาจแนะนํ าใหพนักงานผูนั้นไดพบแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งที่บริษัทกํ าหนด
ไวเพื่อการตรวจวิเคราะหสาเหตุแหงโรคหรือการเจ็บปวยนั้น ในกรณีที่ผลการวินิจฉัยปรากฎวาพนักงานผูนั้นมิได
เจ็บปวยดวยสาเหตุที่อางถึง แตใชสิทธิในการลาปวย บริษัทอาจพิจารณาเปนความผิดทางวินัยได

4.2.2  การลากิจ
4.2.2.1  พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ติดตอกันมาไมนอยกวา 120 วัน มีสิทธิขอลากิจในรอบป

ปฏิบัติหนึ่งไดไมเกิน 5 วันทํ างาน โดยไมรับคาจางตามปรกติ
4.2.2.2  การลากิจทุกครั้งพนักงานตองสงใบลาพรอมแจงเหตุผลในการลาเพื่อขออนุมัติ

ตอผูบังคับบัญชาเปนการลวงหนาอยางนอย 1 วันทํ าการ

หมวดที่ 5
คาจาง คาลวงเวลา และคาทํ างานในวันหยุด
5.1  คาจาง

บริษัทจะจายคาจางทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ในกรณีที่เปนวันหยุด บริษัทจะจายกอนวันหยุดของ
บริษัท
5.2  ภาษีเงินได

พนักงานมีหนาที่จายภาษีไดสวนบุคคลที่เกิดจากรายไดของตนเอง โดยบริษัทฯ จะเปนผูคิดคํ านวณ
และหักภาษี ณ. ที่จายเพื่อนํ าสงกรมสรรพากรตามตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
5.3  ประกันสังคม

พนักงานจะตองจายเงินประกันสังคมในสวนของผูประกันตน โดยบริษัทในฐานะนายจางจะเปนผูพัก
เงินประกันสังคมในสวนของพนักงานจากคาจางของพนักงานตามอัตราที่ประกันสังคมไดกํ าหนดไว และบริษัท
ในฐานะนายจางจะเปนผูจายเงินสมทบในสวนที่ประกันสังคมกํ าหนดไวเชนกัน โดยจะนํ าสงเงินหักในสวนของผู
ประกันตนหรือพนักงานและสวนสมบทของนายจางหรือบริษัทใหแกสํ านักงานประกันสังคมตามเงื่อนไข และวิธี
การที่สํ านักงานประกันสังคมเปนผูกํ าหนดตอไป

หมวดที่ 6
วินัยและโทษทางวินัย
6.1 ระเบียบวินัย

6.1.1  พนักงานตองมาทํ างานและเลิกงานตามเวลาที่บริษัทกํ าหนด



104

6.1.2  พนักงานตองรักษาความสามัคคีกลมเกลียวระหวางพนักงานดวยกัน ไมทะเลาะวิวาทหรือทํ า
รายรางกายผูอื่น หรือยุยงใหเกิดการแตกความสามัคคี

6.1.3 พนักงานทุกคนตองละเวนจากอบายมุขอันจะนํ าความเสื่อมเสียมาสูบริษัท
6.1.4 พนักงานตองสวมเครื่องปองกันที่บริษัทจัดไวให
6.1.5 พนักงานทุกคนตองไมไปรับจางหรือทํ างานที่บริษัทอื่น

6.2  โทษทางวินัย
บริษัทจัดลํ าดับโทษทางวินัยดังนี้

ขั้นที่ 1 การเตือนดวยวาจา
ขั้นที่ 2 การเตือนเปนลายลักษณอักษร
ขั้นที่ 3 การพักงาน
ขั้นที่ 4 การเลิกจางโดยไมไดรับคาชดเชย

ขอกํ าหนดคุณสมบัติของพนักงานบริษัท
กรรมการผูจัดการ
คุณสมบัติ

จบการศึกษาขั้นตํ่ าในระดับปริญญาตรี
มีประสบการณและความรูในการบริหารองคกรโดยรวมทั้งงานดานบริหารและการผลิต

หนาที่
กํ าหนดนโยบาย ทิศทาง และกํ าหนดวัตถุประสงคของบริษัท ดูแลดานการบริหารทั่วไปโดยการติด
ตามสภาพการแขงขันที่เปนอยูขณะนั้น และกํ ากับดูแลประสานงานกับทีมงานดานอื่น ๆ ของบริษัท
เพื่อใหการดํ าเนินงานสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ผูจัดการฝายผลิต
คุณสมบัติ

จบการศึกษาปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร
มีประสบการณในการบริหารการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

หนาที่
รวมกํ าหนดนโยบายและทิศทางของบริษัทดานการบริหารทั่วไป
วางแผนและควบคุมนโยบายดานการผลิตและควบคุมตนทุนการผลิต รวมทั้งบริหารสินคาและวัสดุ
คงคลัง

ผูจัดการฝายการตลาด
คุณสมบัติ

จบการศึกษาปริญญาตรีทางการตลาด
มีประสบการณในการบริหารการตลาดในองคกร

หนาที่
รวมกํ าหนดนโยบายและทิศทางของบริษัทดานการบริหารทั่วไป
วางแผนและควบคุมนโยบายดานการตลาด วางแผนสื่อและสงเสริมการขาย
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ผูจัดการฝายการเงิน
คุณสมบัติ

จบการศึกษาปริญญาตรีทางการเงิน
มีประสบการณในการบริหารการเงินองคกร รวมทั้งสามารถติดตอแหลงเงินกูได

หนาที่
รวมกํ าหนดนโยบายและทิศทางของบริษัทดานการบริหารทั่วไป
วางแผนนโยบาย และควบคุมการปฏิบัติงานดานการเงิน รวมทั้งวางแผนและควบคุมดานขอมูลสาร
สนเทศ

ผูจัดการฝายบัญชี
คุณสมบัติ

จบการศึกษาปริญญาตรีทางการบัญชี
มีประสบการณในการจัดทํ าบัญชีองคกร หรือมี C.P.A

หนาที่
รวมกํ าหนดนโยบายและทิศทางของบริษัทดานการบริหารทั่วไป
วางแผนนโยบาย และควบคุมการปฏิบัติงานดานการบัญชี

ชางควบคุมเครื่อง
คุณสมบัติ

จบการศึกษา ป.ว.ช. หรือ ป.ว.ส.
มีประสบการณในการซอมบํ ารุงเครื่องจักรในโรงงาน

หนาที่
ควบคุมดูแลเครื่องจักรใหสามารถทํ าการผลิตไดโดยไมหยุดชะงัก
ทํ าการบํ ารุงรักษาเชิงปองกันเพื่อใหเครื่องจักรสามารถทํ าการผลิตไดอยางเต็มที่

พนักงานผลิต
คุณสมบัติ

จบการศึกษาขั้นตํ่ า ม. 3
ไมมีโรคติดตอ และไมมีลักษณะที่แลดูไมสะอาด
หากมีประสบการณในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

หนาที่
ทํ าการผลิตสินคาและควบคุมเครื่องจักรในการบรรจุ
ชวยดูแลรักษาเครื่องจักรและทํ าการบํ ารุงรักษาเครื่องจักรในรายการเล็กนอย
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ภาคผนวก จ. ประมาณการงบการเงิน และอัตราสวนทางการเงิน

THAIPADDY FOOD AND BEVERAGE CO.,LTD.
FINANCIAL PROJECTION
                                        2001              2002            2003           2004            2005            2006
Sales Units
-พาสเจอรไรซ (ขวด)          1,903,548     7,614,190     8,756,319     10,069,767     10,573,255     11,101,918
-UHT (กลอง)                          -                 -                 -                  -            10,950,000    11,497,500
-นมผง (ซอง)                          -                 -              875,632        919,413          965,384      1,013,653

Price per unit (Bath)
พาสเจอรไรซ
  -Zero-level                              7.5              7.5              7.5               7.5                 7.5              7.5
  -One-level : Makro & Tops         6.5              6.0              6.0               6.0                 6.0              6.0
  -One-level : รานเพื่อสุขภาพ       7.0              7.0              7.0               7.0                 7.0              7.0
  -Trading                                    6             6.5              6.5               6.5                 6.5              6.5
ยูเอชที
  -Zero-level                                                                                                          8.0             8.0
  -One-level Makeo & Tops                                                                                         7               7
  -One-level : รานเพื่อสุขภาพ                                                                                   7.5             7.5
  -Trading                                                                                                             6.5             6.5
นมผง                                                                           14                14                 14              14
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THAIPADDY FOOD AND BEVERAGE CO.,LTD.
FINANCIAL PROJECTION
                                                        2001              2002            2003           2004            2005            2006
Sales Revenue (Thousand Baht)
-พาสเจอรไรซ                                                 12,832              51,192            58,871           67,701            71,086          74,641
-UHT                                                                -                         -                     -                     -                 79,290           83,254
-นมอัดเม็ด                                                        -                         -                     -                     -                     -                     -
-นมผง                                                              -                         -                 12,259            12,872           13,515           14,191
Total Sales Revenue                                   12,832              51,192             71,129           80,573         163,891         172,086

Cost of goods sold (Thousand Baht)
Direct Material                                              5,273               21,091            27,180           30,964            69,414           72,884
Direct Labor                                                     344                1,378               1,585             1,822             3,895              4,090
Overhead                                                      2,176                8,704             10,009           11,511           24,604           25,834
Total Variable Cost                                       7,793              31,173             38,774           44,297           97,912         102,808

Selling and Administrative Expenses (Thousand Baht)
คาใชจายดานการสงเสริมการจํ าหนาย
     คาโฆษณา                                                1,832                6,090               4,500             4,000             4,500              4,500
     คาใชจายในการประชาสัมพันธ                      595                   780               1,000             1,000             1,000              1,000
     คาใชจายในการสงเสริมการขาย                 1,047                2,114               3,000             2,000             5,000              5,000
รวมคาใชจายในการสงเสริมการจํ าหนาย          3,474                8,984              8,500             7,000           10,500            10,500
คาขนสงสินคา                                                   396                1,584              1,821             2,095             4,477             4,701
Total Selling and Administrative E)              8,395              23,752             23,045            20,343         29,752            30,003
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THAIPADDY FOOD AND BEVERAGE CO.,LTD.
FINANCIAL PROJECTION
BALANCE SHEET
                     THOUSAND BAHT                       2001          2002          2003          2004          2005          2006
                                ASSETS
Current Assets
Cash on hand and in banks                                 1,609         1,027         2,671         1,586           2,396         2,322
Short-term investments                                                                                                          4,000        15,000
Accounts receivables                                          2,902         2,895        4,022          4,556           9,268         9,731
Inventories                                                       1,271         1,271         1,709          1,866          5,587         5,809
Other current assets
          Total Current Assets                                5,782          5,193          8,402         8,008        21,251        32,861
Property, plant And equipment                           18,950         19,910        19,910       27,110        27,110        27,110
Less : accumulated depreciation                             261          1,306          2,351        3,396          5,161          6,876
     Net property, plant And equipment                 18,689         18,604        17,559       23,713         21,948        20,233
Other Assets (Per-operating expense)                      556             439            322           205              88             -

Total Assets                                         25,027         24,235        26,282      31,926         43,287        53,095
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
Current Liabilities
Bank overdrafts and short-term loans                                      3,000
Accounts payable                                             1,758           1,758         2,265        2,580           5,784          6,074
Current portion of long-term loans                            -             1,500         3,000        3,000           3,000          3,000
Accrued interest expenses                                    368              662           589          515              442            368
Income tax payable
Other current liabilities

Total Current Liabilities                            2,126           6,920         5,854        6,095           9,226         9,442
Long-term loans – net of current portion               12,000         13,500        10,500        7,500          4,500         1,500
Other liabilities

Total Liabilities                                     14,126          20,420       16,354       13,595        13,726        10,942
Shareholders’ Equity
Share capital – common share, Baht 10 par value
     Authorized share capital
     Issued and paid-up share                            15,000          15,000        15,000        15,000       15,000        15,000
Retained earnings
     Appropriated for legal reserve                                                                                 525       1,500         1,500
     Unappropriated                                          -4,099         -11,185         -5,072          2,806       13,061       25,653

Total Shareholders’ Equity                      10,901           3,815          9,928         18,331      29,561       42,153
Total Liabilities and Shareholders’ Equity             25,027          24,235        26,282         31,926      43,287       53,095
Check                                                                -                   -                 -                 -               -                 -
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THAIPADDY FOOD AND BEVERAGE CO.,LTD.
FINANCIAL PROJECTION
STATEMENT OF INCOME
                  THOUSAND BAHT                             2001          2002          2003          2004          2005          2006
Revenues
Net Sales revenue                                                 12,704        50,680       70,418        79,767       162,252      170,365
Interest income                                                           44              28            74              44             263           813
Total Revenues                                                     12,748        50,707       70,492        79,811       162,516     171,178
Cost and expenses
Cost of goods sold                                                  7,793        31,173       38,774        44,297         97,912     102,808
Selling and administrative expenses                           8,395         23,752       23,045       20,343          29,752      30,003
Depreciation                                                            261          1,045         1,045         1,045            1,765       1,715
Amortization                                                              29            117            117           117              117           88
Total cost and expenses                                        16,478        56,087        62,981       65,803        129,546     134,613
Earning before interest and tax                                -3,731        -5,380          7,511       14,009          32,970      36,565
Interest expense                                                      368         1,706          1,398       1,1178              883          589
Income before tax                                                 -4,099       -7,086           6,113       12,831          32,087      35,976
Income tax                                                                                                             2,328           9,626       10,793
Net Income (Loss)                                                 -4,099       -7,086           6,113      10,503           22,461     25,183

Earnings (Loss) per share                                           -2.7         -4.7               4.1           7.0             15.0         16.8
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THAI PADDY FOOD ANS BEVERAGE CO.,LTD.
FINACIAL PROJECTION
STATEMENT OF CASH FLOW
                 THOUSAND BAHT                            2001          2002          2003            2004          2005          2006
Cash Flow from Operations
Net income                                                       -4,099         -7,086        6,113            10,503       22,461        25,183
Depreclation                                                         261          1,045        1,045              1,045        1,765          1,715
Amortization                                                          29             117           117                117          117               88
(Increase) Decrease in short-term investment                 0               0              0                    0       -4,000       –11,000
(Increase) Decrease in accounts receivable             -2,902               8        -1,127               -534       -4,711           -463
(Increase) Decrease in inventories                         -1,271               0          -437               -158        -3,721           -221
(Increase) Decrease in other current asset                     0               0              0                   0               0               0
(Increase) Decrease in bank overdraft and sho               0          3,000       -3,000                   0               0               0
(Increase) Decrease in accounts payable                 1,758               0           507                315         3,204            289
(Increase) Decrease in accrued expenses                   368           294            -74                -74             -74            -74

Net Cash Flow from Operations                  -5,856        -2,622         3,144           11,215        15,041       15,517

Cash Flow from Investing
Acquisition of property, plant and equipment            -18,950         -960               0            -7,200               0              0
Sales of property, plant and equipment
(Increase) Decrease in other assets                           -585             0               0                   0              0               0

Net Cash Flow from Investing                    -19,535         -960               0            -7,200              0               0

Cash Flow from Financing
Increase in long-term loan                                    12,000       3,000
Repayment of long-term loan                                                      0          -1,500           -3,000           -3,000        -3,000
Increase in common stock                                     15,000            0                0                  0              0               0
Dividends payment                                                                                                  -2,101      -11,230      -12,592

Net Cash Flow from Financing                     27,000       3,000         -1,500           -5,101      -14,230     -15,592
Change in Cash                                                    1,609        -582          1,644           -1,085           810           -75
Cash-Beginning of year                                                0      1,609           1,027            2,671        1,586        2,396
Cash-End of Year                                                  1,609      1,027           2,671            1,586        2,396       2,322
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THAI PADDY FOOD AND BEVERAGE CO.,LTD.
FINANCIAL PROJECTION
                  Financial Ratio                                     2001          2002          2003          2004          2005          2006

Liquidity Ratio
Current ratio                                                           2.7             0.8            1.4             1.3             2.3            3.5
Quick ratio                                                             2.1             0.6            1.1             1.0             1.7            2.9
Leverage Ratio
Debt to asset ratio                                                 0.56           0.84           0.62           0.43           0.32           0.21
Long-term debt to asset ratio                                     0.5            0.5             0.4             0.2             0.1           0.0
Cash flow from operations to total liabilities rat             (0.4)          (0.1)            0.2             0.8             1.1           1.4
Interest coverage ratio                                           (10.1)          (3.2)            5.4           11.9           37.3          62.1
Efficiency ratio
Accounts receivable turnover ratio                               18             18              18              18             18            18
Average collection period (days)                                  21             21              21              21             21            21
Inventory turnover ratio                                               6             25               23             24             18            18
No. of days’ sales in inventory                                    59             15               16             15             21            20
Total assets turnover ratio                                           1              2                 3               2              4             3
Profitability Ratio
Operating profit margin                                           -29%         -11%             11%          18%          20%            21%
EBITDA margin                                                    -27%          -8%              12%          19%          21%            23%
Net profit margin                                                  -32%          -14%              9%          13%          14%            15%
Rate of return on assets                                        -15%          -22%             29%          44%         76%            69%
Rate of return on equity                                        -38%         -186%             62%          57%         76%            60%

Financial Analysis                               2001          2002          2003          2004          2005          2006
Free Cash Flow
EBIT                                                                -3,731        -5,380           7,511       14,009        32,970        36,565
NOPAT (Net operating profit after ) : EBI                 -2,612         -3,766          5,258         9,806        23,079        25,596
Net investment in operating capital                        22,713          -675           1,657         5,446         4,274          -1,394
Free Cash Flow                                                -25,325       -3,091           3,601         4,360        18,805         26,990
WACC                                                                 16%
Terminal Value                                                                                                                                       49,508
IRR                                                                  37.7%
NPV (Thousand Baht)                                         75,448
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THAI PADDY FOOD AND BEVERAGE CO.,LTD.
FINANCIAL PROJECTION

                                                                2001               2002               2003               2004               2005               2006
Sales Units
-พาสเจอรไรซ (ขวด)                              2,189,080         8,756,319       10,069,767        11,580,232       12,159,243       12,767,205
-UHT (กลอง)                                                -                     -                     -                     -           12,592,500       13,222,125
-นมผง (ซอง)                                                -                     -            1,006,977          1,057,325         1,110,192         1,165,701

Price per unit (Baht)
พาสเจอรไรซ
-Zero-level                                                   7.5                  7.5                 7.5                   7.5                  7.5                  7.5
-One-level : Makro & Tops                              6.5                  6.0                 6.0                   6.0                  6.0                  6.0
-One-level : รานเพื่อสุขภาพ                            7.0                  7.0                 7.0                   7.0                  7.0                  7.0
-Trading                                                         6                 6.5                  6.5                   6.5                  6.5                  6.5
ยูเอชที
-Zero-level                                                                                                                                            8.0                  8.0
-One-level : Makro & Tops                                                                                                                          7                    7
-One-level : รานเพื่อสุขภาพ                                                                                                                      7.5                 7.5
-Trading                                                                                                                                                6.5                 6.5
นมผง                                                                                                    14                     14                    14                  14
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THAIPADDY FOOD ANDBEVERAGE CO.,LTD.
FINANCIAL PROJECTION

                                                                       2001          2002          2003         2004          2005          2006
Sales Revenue (Thounsand Baht)
-พาสเจอรไรซ                                                     144,757      58,871        67,701       77,856       81,749         85,837
-UHT                                                                      -              -                -               -           91,183         95,742
-นมอันเม็ด                                                              -              -                -               -                -                -
-นมผง                                                                    -              -             14,098      14,803       15,543          16,320
Total Sales Revenue                                             14,757       58,871         81,799     92,659      188,475        197,899

Cost of gods sold (Thousand-Baht)
Direct material                                                       6,064        24,285        31,257      35,609       79,826          83,817
Direct-Labor                                                             344         1,378          1,585        1,822        3,895            4,090
Overhead                                                              2,176        8,704         10,009       11,511      24,604          25,834
Total Variable Cost                                                  8,584       34,337        42,851       48,942     108,324        113,741

Selling and Administrative Expenses (Thousand Baht)
คาใชจายสํ านักงาน

 คาใชจายสํ านักงาน                                              150           600               624           649           675            702
คาจางผูบริหารและพนักงาน                                  900         3,600             3,600        3,600        3,600          3,600

คาใชจายดานการสงเสริมการจํ าหนาย
     คาโฆษณา                                                         1,832         6,090           4,5000        4,000        4,500          4,500
     คาใชจายในการประชาสัมพันธ                                 595           780            1,000         1,000        1,000          1,000
     คาใชจายในการสงเสริมการขาย                             1,047         2,114            3,000         2,000        5,000          5,000
รวมคาใชจายในการสงเสริมการจํ าหนาย                       3,474         8,984            8,500         7,000      10,500         10,500
คาขนสงสินคา                                                            455         1,821            2,095         2,409        5,148          5,406
Total Selling and Administrative Expenses                     8,454       23,990           23,319       20,658       30,423        30,708
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THAI PADDY FOOD AND BEVERAGE CO.,LTD.
FINANCIAL PROJECTION
BALANCE SHEET
                 THOUSAND BAHT                                  2001          2002          2003          2004          2005          2006
                         ASSETS
Current Assets
Cash on hand and in banks                                         2,380         3,294          4,318         1,859         3,818          4,838
Short-term investments                                                                                 8,000         8,000       15,000        30,000
Accounts receivables                                                  3,338         3,329          4,626         5,240       10,658        11,191
Inventories                                                               1,403         1,403          1,878         2,060         6,252          6,506
Other current assets

Total Current Assets                                7,120         8,026         18,821        17,158      35,727         52,535
Property. Plan And equipment                                    18,950        19,910        19,910        27,110      27,110         27,110
Less : accumulated depreciation                                     261          1,306          2,351         3,396        5,161          6,876

Net property, plant And equipment                        18,689        18,604        17,559        23,713      21,948         20,233
Other Assets (Pre-operating expense)                              556            439            322            205            88            -

Total Assets                                         26,365        27,069        36,702          41,076      57,763       72,768
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
Current Liabilities
Bank overdrafts and short-term loans
Accounts payable                                                       2,021          2,021         2,605         2,967        6,652           6,985
Current portion of long-term loans                                    -              1,500         3,000         3,000        3,000           3,000
Accrued interest expenses                                              368            662            589           515          442              368
Income tax payable
Other current liabilities

Total Current Liabilities                              2,389          4,184         6,193         6,483      10,094         10,353
Long-term loans-net of current portion                           12,000         13,500       10,500         7,500       4,500           1,500
Other liabilities

Total Liabilities                                       14,389          17,684       16,693       13,983     14,594         11,853
Shareholders’ Equity
Share capital-common share, Baht 10 par value

Authorized share capital
Issued and paid-up share                                     15,000          15,000        15,000       15,000     15,000         15,000

Retained earnings
Appropriated for legal reserve                                                                                        708       1,500        1,500
Unappropriated                                                   -3,024           -5,615          5,009       11,385      26,670      44,415

Total Shareholders’ Equity                        11,976            9,385         20,009       27,094      43,170      60,915
Total Liabilities and Shareholders’ Equity                       26,365           27,069         36,702       41,076     57,763       72,768
Check                                                              -                -              -             -           -            -
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THAI PADDY FOOD AND BEVERAGE CO.,LTD.
FINANCIAL PROJECTION
STATEMENT OF INCOME

                   THOUSAND BAHT                                  2001          2002          2003          2004          2005          2006
Revenues
Net Sales revenue                                                      14,609        58,282        80,981       91,732        186,590      195,920
Interest income                                                                63             88            518            450             855          1,621
Total Revenues                                                          14,672       58,370        81,499        92,182        187,445      197,541
Cost and expenses
Cost of goods sold                                                       8,584        34,337        42,851        48,942         108,324     113,741
Selling and administrative expenses                                 8,454        23,990        23,319        20,658          30,423      30,708
Depreciation                                                                   261         1,045          1,045          1,045           1,765        1,715
Amortization                                                                     29           117             117            117              117            88
Total cost and expenses                                               17,329       59,488          67,331       70,762         140,630     146,251
Earning before interest and tax                                       -2,656        -1,119          14,168       21,420           46,815      51,290
Interest expense                                                             368         1,472            1,398         1,178               883          589
Income before tax                                                        -3,024        -2,590          12,770        20,243          45,932       50,701
Income tax                                                                                                      2,147         6,073          13,780       15,210
Net Income (Loss)                                                        -3,024        -2,590          10,623        14,170         32,152       35,491

Earnings (Loss) per share                                                -2.0            -1.7               7.1            9.4            21.4             23.7
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THAI PADDY FOOD AND BEVERAGE CO.,LTD.
FINANCIAL PROJECTION
STATEMENT OF CASH FLOW
                         THOUSAND BAHT                                  2001          2002          2003          2004          2005          2006
Cash Flow from Operations
Net income                                                                      -3,024         -2,590       10,623        14,170       32,152      35,491
Depreciation                                                                        261          1,045         1,045          1,045         1,765       1,715
Amortization                                                                          29             117            117             117            117            88
(Increase) Decrease in short-term investment                       0                 0        –8,000                0         -7,000    -15,000
(Increase) Decrease in accounts receivable                 -3,338                 9         -1,297           -614        -5,418         -533
(Increase) Decrease in inventories                                -1,403                 0            -475           -181        -4,192         -255
(Increase) Decrease in other current asset                           0                 0                 0                  0               0               0
Increase (Decrease) in bank overdraft and sho                    0                 0                 0                  0               0               0
Increase (Decrease) in accounts pavable                     2,021                  0             583             363         3,685          333
Increase (Decrease) in accrued expenses                       368              294             -74              -74             -74           -74

Net Cash Flow from Operations                            -5,085          -1,125         2,523         14,826       21,036     21,765

Cash Flow from Investing
Acquisition of property, plant and equipment             -18,950             -960                 0        -7,200                  0               0
Sales of property, plant and equipment
(Increase) Decrease in other assets                                -585                   0                 0                 0                 0               0

Net Cash  Flow from Investing                            –19,535             -960                 0         –7,200                0               0

Cash Flow from Financing
Increase in long-term loan                                              12,000         3,000
Repayment of long-term loan                                                                     0           -1,500        -3,000        -3,000        -3,000
Increase in common stock                                              15,000                0                   0                 0                0                 0
Dividends payment                                                                                                                    -7,085      -16,076       -17,745

Net Cash Flow from Financing                                27,000         3,000         -1,5000       -10,085     -19,076       -20,745
Change in Cash                                                                 2,380            915            1,023         -2,459        1,959         1,019
Cash-Beginning of year                                                            0         2,380            3,294          4,318        1,859         3,818
Cash-End of Year                                                               2,380         3,294           4,318           1,859        3,818         4,838
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THAI PADDY FOOD AND BEVERAGE CO.,LTD.
FINANCIAL PROJECTION

                         Financial Ratio                                     2001          2002          2003          2004          2005          2006

Liquidity Ratio
Current ratio                                                                 3.0             1.9             3.0            2.6             3.5            5.1
Quick ratio                                                                   2.4             1.6             2.7            2.3             2.9            4.4
Leverage Ratio
Debt to asset ratio                                                       0.55            0.65           0.45          0.34            0.25          0.16
Long-term debt to asset ratio                                           0.5             0.5             0.3            0.2             0.1            0.0
Cash flow from operations to total liabilit rat                      (0.4)           (0.1)             0.2            1.1             1.4            1.8
Interest coverage ratio                                                  (7.2)           (0.8)           10.1          18.2            53.0          87.1
Efficiency ratio
Accounts receivable turnover ratio                                     18              18              18             18              18            18
Average collection period (days)                                        21              21              21             21              21            21
Inventory turnover ratio                                                     6              24              23             24              17            17
No. of days sales in inventory                                          59              15              16             15               21            21
Total assets turnover ratio                                                 1               2                2              2                3             3
Profitability Ratio
Operating profit margin                                                -18%            -2%            17%           23%           25%          26%
EBITDA margin                                                         -16%              0%            19%          25%           26%           27%
Net profit margin                                                        -21%             -4%            13%         15%           17%           18%
Rate of return on assets                                              -10%             -4%             39%         52%           81%           70%
Rate of return on equity                                               -25%            -28%            53%         52%           74%           58%

Financial Analysis                              2001           2002           2003          2004          2005           2006
Free Cash Flow
EBIT                                                                     -2,656          -1,119          14,168      21,420         46,815        51,290
NOPAT (Net operating profit after taxes) : EBI               -1,859            -783            9,918      14,994         32,771        35,903
Net investment in operating capital                             23,788              821            1,167       4,128          6,120            -240
Free Cash Flow                                                    -25,647           -1,604            8,751      10,866        26,651         36,143
WACC                                                                     16%
Terminal Value                                                                                                                                               65,764
IRR                                                                      49.7%
NPV (Thousand  Baht)                                         109,680
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ภาคผนวก ช. ประมาณการงบการเงิน และอัตราสวนทางการเงิน

THA PADDY FOOD AND BEVERAGE CO.,LTD.
FINANCIAL PROJECTION

                                                                          2001              2002              2003              2004              2005              2006
Sales Units
-พาสเจอรไรซ (ขวด)                                         1,618,015      6,472,062       7,442,871      8,559,302    8,987,267      9,436,630
-UHT (กลอง)                                                            -                     -                     -                       -          9,307,500      9,772,875
-นมผง (ซอง)                                                           -                     -                 744,287         781,501       820,577        861,605

Price per unit (Baht)
พาสเจอรไรซ

-Zero-level                                                        7.5                  7.5                  7.5                 7.5                7.5                7.5
-One-level : Makro & Tops                               6.5                  6.0                  6.0                 6.0                6.0                6.0
-One-level : รานเพื่อสุขภาพ                               7.0                  7.0                  7.0                 7.0                7.0               7.0
-Trading                                                               6                  6.5                  6.5                 6.5                6.5               6.5

ยูเอชที
-Zero-level                                                                                                                                                  8.0               8.0
-One-level : Makro & Tops                                                                                                                            7                  7
-One-level : รานเพื่อสุขภาพ                                                                                                                        7.5               7.5
-Trading                                                                                                                                                     6.5               6.5

นมผง                                                                                                                    14                   14               14                14
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FINANCIAL PROJECTION

                                                                                   2001              2002              2003              2004              2005              2006
Sales Revenue (Thounsand Bath)
-พาสเจอรไรซ                                                 10,907         43,513        50,040         57,546         60,423         63,444
-UHT                                                                 -                 -                -                -             67,396         70,766
-นมอันเม็ด                                                         -                 -                -                -                   -                -
-นมผง                                                               -                 -            10,420         10,941         11,488         12,062
Total Sales Revenue                                        10,907          43,513       60,460         68,487        139,308       146,273

Cost of goods sold (Thousand Baht)
Direct Material                                                  4,482          17,928        23,103         26,319          59,002        61,952
Direct Labor                                                       344            1,378          1,585           1,822           3,895         4,090
Overhead                                                        2,176           8,704         10,009          11,511         24,604       25,834
Total Variable Cost                                            7,002         28,009         34,697          39,653         87,500       91,875

Selling and Administrative Expenses (Thousand Baht)
คาใชจายสํ านักงาน
คาใชจายสํ านักงาน                                           150              600             624              649             675           702
คาจายผูบริหารและพนักงาน                               900            3,600          3,600            3,600          3,600         3,600

คาใชจายดานการสงเสริมการจํ าหนาย
คาโฆษณา                                                    1,832             6,090          4,500           4,000          4,500          4,500
คาใชจายในการประชาสัมพันธ                            595               780          1,000           1,000          1,000          1,000
คาใชจายในการสงเสริมการขาย                        1,047            2,114          3,000            2,000          5,000          5,000

รวมคาใชจายในการสงเสริมการจํ าหนาย                3,474            8,984          8,500            7,000        10,500         10,500
คาขนสงสินคา                                                     337            1,346          1,548            1,780         3,805           3,996
Total Selling and Administrative Expenses              8,335           23,515        22,772          20,029       29,080          29,297



120

THAI ;ADDY FOOD AND BEVERAGE CO.,LTD.
FINANCIAL PROJECTION
BALANCE SHEET

                                      THOUSAND BAHT                                    2001          2002          2003          2004          2005          2006
ASSETS

Current Assets
Cash on hand and in banks                                               835           652          371         565          588          6,986
Short-term investments
Accounts receivables                                                     2,467         2,461       3,419       3,873       7,878           8,271
Inventories                                                                  1,139         1,139       1,539       1,673       4,923            5,111
Other current assets

Total Current Assets                                        4,441         4,252       5,329       6,110      13,388         20,368
Property, plant And equipment                                      18,950        19,910     19,910      27,110      27,110        27,110
Less : accumulated depreciation                                                261            1,306         2,351         3,396         5,161            6,876

Net property, plant And equipment                                    18,689          18,604       17,559       23,713       21,948          20,233
Other Assets (Pre-operating expense)                                        556               439            322            205             88                -

Total Assets                                                 23,686        23,295      23,209      30,028     35,424       40,602
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY
Current Liabilities
Bank overdrafts and short-term loans                                                8,000       10,000     15,000      4,000
Accounts payable                                                         1,494         1,494         1,925       2,193      4,917        5,163
Current portion of long- term loans                                      -            1,500         3,000       3,000      3,000        3,000
Accrued interest expenses                                                368           662            589         515         442         368
Income tax payable
Other current liabilities

Total Current Liabilities                                     1,862        11,656       15,514     20,708     12,358       8,531
Long-term loans-net of current portion                             12,000        13,500       10,500       7,500      4,500       1,500
Other liabilities

Total Liabilities                                              13,862        25,156       26,014      28,208     16,858     10,031
Shareholders’ Equity
Share capital-common share, Baht 10 par value

Authorized share capital
Issued and paid-up share                                          15,000       15,000        15,000       15,000     15,000     15,000

Retained earnings
Appropriated for legal reserve                                                                                                                      750
Unappropriated                                                         -5,176       -16,862      -17,805      -13,180      3,566      14,821

Total Shareholders’ Equity                                  9,824  -      1,862  -      2,805        1,820     18,566      30,571
Total Liabilities and Shareholders’ Equity                           23,686       23,295       23,209      30,028      35,424     40,602

Check                                                                   -             -            -             -           -           -
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Financial projection
Statement of income

THOUSAND BAHT                                    2001          2002          2003          2004          2005          2006
Revenues
Net Sales revenue                                                               10,798      43,078      59,855     67,802     137,915     144,810
Interest income                                                                         22            19            12          16            17           193
Total Revenues                                                                   10,820      43,097       59,867    67,818     137,932     145,003
Cost and expenses
Cost of goods sold                                                                7,002       28,009      34,697     39,653       87,500      91,875
Selling and administrative expenses                                          8,335       23,515      22,772     20,029       29,080      29,297
Depreciation                                                                            261        1,045       1,045       1,045         1,765       1,715
Amortization                                                                             29           117         117          117            117           88
Total cost and expenses                                                       15,628       52,686      58,631     60,844      118,462    122,975
Earning before interest and tax                                               -4,808        -9,589       1,236       6,974       19,470      22,027
Interest expense                                                                     368          2,097       2,180       2,349        1,196         589
Income before tax                                                                -5,176       -11,686        -943        4,625      18,274     21,439
Income tax                                                                                                                                        1,528      6,432
Net Income (Loss)                                                                 -5,176      -11,686       -943         4,625      16,746     15,007

Earnings (Loss) per share                                                          -3.5           -7.8        -0.6             3.1        11.2         10.0
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THAI PADDY FOOD AND BEVERAGE CO.,LTD.
FINANCIAL PROJECTION
STATEMENT OF CASH FLOW

THOUSAND BAHT                                    2001          2002          2003          2004          2005          2006
Cash Flow from Operations
Net income                                                                                         -5,176       -11,686         -943         4,625       16,746        15,007
Depreciation                                                                                           261          1,045        1,045         1,045         1,765          1,715
Amortization                                                                                              29             117          117            117            117               88
(Increase) Decrease in short-term investment                                           0                 0              0                0                0                 0
(Increase) Decrease in accounts receivable                                     -2,467                 7         –958          -454        -4,005            -394
(Increase) Decrease in inventories                                                    -1,139                 0         -399           -134        -3,250            -188
(Increase) Decrease in other current asset                                               0                 0              0                0                 0                 0
Increase (Decrease) in bank overdraft and sho                                        0          8,000      2,000           5,000      -11,000         -4,000
Increase (Decrease) in accounts payable                                          1,494                 0         431              268         2,724             246
Increase (Decrease) in accrued expenses                                            368              294         -74               -74             -74             -74

Net Cash Flow from Operations                                                 -6,630          -2,223     1,219         10,393          3,023       12,400

Cash Flow from Investing
Acquisition of property, plant and equipment                                  -18,950             -960             0         -7,200                  0              0
Sales of property, plant and equipment
(Increase) Decrease in other assets                                                     -585                   0             0                  0                0               0

Net Cash  Flow from Investing                                                 -19,535              -960             0          -7,200                0              0

Cash Flow from Financing
Increase in long-term loan                                                                  12,000           3,000
Repayment of long-term loan                                                                                           0       -1,500       -3,000       -3,000      -3,000
Increase in common stock                                                                  15,000                  0               0               0               0               0
Dividends payment

Net Cash Flow from Financing                                                    27,000            3,000      -1,500       -3,000       -3,000      -6,001
Change in Cash                                                                                        835             -183         -281           194              23       6,398
Cash-Beginning of year                                                                                0               835          652           371           565           588
Cash-End of Year                                                                                      835               652          371           565           588       6,986
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THAI PADDY FOOD AND BEVERAGE CO.,LTD.
FINANCIAL PROJECTION

Financial Ratio                                             2001          2002          2003          2004          2005          2006
Liquidity Ratio
Current ratio                                                                         2.4           0.4           0.3          0.3           1.1          2.4
Quick ratio                                                                           1.8           0.3            0.2         0.2            0.7         1.8
Leverage Ratio
Debt to asset ratio                                                                0.59          1.08          1.12        0.94          0.48       0.25
Long-term debt to asset ratio                                                    0.5            0.6           0.5         0.2            0.1         0.0
Cash flow from operations to total liabilities rat                          (0.5)           (0.1)          0.0         0.4            0.2         1.2
Interest coverage ratio                                                           (13.1)           (4.6)          0.6        3.0           16.3       37.4
Efficiency ratio
Accounts receivable turnover ratio                                               18             18           18         18             18          18
Average collection period (days)                                                  21             21           21         21             21          21
Inventory turnover ratio                                                               6             25            23         24            18          18
No. of day’s sates in inventory                                                    59             15            16         15            20          20
Total assets turnover ratio                                                            0              2             3           2             4            4
Profitability Ratio
Operating profit margin                                                           -45%          -22%           2%      10%        14%         15%
EBITDA margin                                                                     -42%         -20%            4%      12%        15%         16%
Net profit margin                                                                    -48%         -27%          -2%        7%        12%         10%
Rate of return on assets                                                          -20%         -41%           5%      23%        55%         54%
Rate or return on equity                                                          -53%        628%          34%    254%         90%         49%

Financial Analysis                                      2001          2002          2003          2004          2005          2006
Free Cash Flow
EBIT                                                                                -4,808        -9,589         1,236     6,974       19,470      22,027
NOPAT (Net operating profit after taxes) : EBI                          -3,366        -6,712           865      4,882       13,629     15,419
Net investment in operating capital                                         21,636          -274          -400      6,668        2,789       5,020
Free Cash Flow                                                                 -25,002       -6,438         1,265     -1,786      10,839     10,399
WACC                                                                                 16%
Terminal Value                                                                                                                                             20,046
IRR                                                                                  16.2%
NPV (Thousand Baht)                                                         25,208
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