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บทสรุปสํ าหรับผูบริหาร  (EXECUTIVE  SUMMARY)

บริษัท    Thai Fruit Powder จ ํากดั  บริษัทผูผลิตและจํ าหนายนํ้ าผลไมชนิดผง  ภายใตตราสินคา
“JUICE ” ผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผง JUICE  เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากผลไมสดแทๆ  จากธรรมชาติ
ไมไดมีการนํ าหัวนํ้ าเชื้อเขมขนมาทํ าเจือจาง    บริษทัมุงเนนการใชวัตถุดิบในประเทศ          เพือ่เปนการ
สนับสนุนเกษตร กรไทย    โดยผานกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน     และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ทํ าให
ปริมาณมีตนทุนในการผลิตตํ่ ากวานํ้ าผลไมพรอมดื่ม     และผลิตภัณฑมีคุณภาพสูง     โดยมีอายุการเก็บ
รักษา    บริษทัยงัไดมีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑนานถึง  2  ป     รวมทัง้ประหยัดเนื้อที่และสะดวกใน
การเกบ็รักษา  บริษัทยังไดมีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค    โดยมีการเสริมวิตามินดี    และแคลเซียมเพื่อใหผูบริโภคไดรับคุณคาทางโภชนาการที่สูงขึ้น

เมือ่พจิารณาภาวะอุตสาหกรรมนํ้ าผลไมในป  2544  ตลาดนํ้ าผลไมในประเทศมีมูลคาประมาณ
2,100  ลานบาท   โดยสวนใหญเปนนํ้ าผลไมพรอมดื่ม  สวนนํ้ าผลไมชนิดผงมีผูผลิต    และจํ าหนายราย
เดียวคือ  Tang ภาวะการแขงขันในตลาดนํ้ าผลไมคอนขางสูง  เนื่องจากมีผูนํ าตลาดรายไดใหญๆ  อยูใน
ตลาด      และนํ้ าผลไมเปนสินคาที่สามารถทดแทนไดงาย       อยางไรก็ตามธุรกิจนํ้ าผลไมชนิดผงนี้ยังมี
โอกาสเติบโตและทํ ากํ าไรได  เนื่องจากตลาดนํ้ าผลไมยังมีการเติบโตอยางตอเนื่อง  จากการรณรงคของ
ผูประกอบการรวมกับภาครัฐบาลใหคนไทยหันมาดื่มนํ้ าผลไมมากขึ้น     และมแีนวโนมในการขยายตัว
มากกวาตลาดเครื่องดื่มคารบอเนต  เพราะผูบริโภคหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น  นอกจากนี้อัตรา
การดื่มนํ้ าผลไมของคนไทยอยูที่ประมาณ    2.5    ลิตรตอคนตอป     ซ่ึงคอนขางตํ่ าเมื่อเทียบกับประเทศ
พฒันาแลว  จึงมีโอกาสที่ตลาดในประเทศจะขยายตัวไดอีกมาก

เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมของผูบริโภค   พบวาผูบริโภคหันมาตระหนักถึงเรื่องสุขภาพมากขึ้น
และนยิมทดลองผลิตภัณฑใหมๆ  โดยใหความสํ าคัญในเรื่องรสชาติ  และคุณคาทางโภชนาการมากขึ้น
แตมีการยึดติดกับตราสินคานอยลง   ซ่ึงผูบริโภคกลุมเปาหมายคือ  กลุมครอบครัวคนรุนใหมที่มีรายได
ปานกลางและพิจารณาเลือกซื้อสินคานอยลง   ซ่ึงผูบริโภคกลุมเปาหมายคือ  กลุมครอบครัวคนรุนใหม
ทีม่ีรายไดปานกลาง  และพจิารณาเลือกซื้อสินคาโดยเปรียบเทียบความคุมคากับราคา   ซ่ึงราคาของผลิต
ภณัฑนํ ้าผลไมชนิดผลจะตํ่ ากวานํ้ าผลไมพรอมดื่มที่มีจํ าหนายอยูในตลาด       เพือ่เปนอีกทางเลือกหนึ่ง
สํ าหรับผูบริโภค  รวมทั้งมุงเนนกระจายสินคาใหครอบคลุมกลุมเปาหมายในเขตกรุงเทพฯ และปริมฑล
และเนนการใหผูบริโภคไดทดลองชิมสินคาเพื่อใหเกิดการซื้อเปนหลัก

บริษัท     Thai Fruit Powder จ ํากัด   มทีมีงานที่มีประสบการณในธุรกิจนี้มาเปนเวลากวา  5   ป
โดยมีเงินลงทุนเริ่มแรกทั้งสิ้น  17  ลานบาท   เปนทุนจะทะเบียน  10 ลานบาท   และเงินทุนจากการกู  7
ลานบาท  IRR  ของโครงการเทากับ  41%   และ NPV ประมาณ 17 ลานบาท   โดยบริษัทมีนโยบายที่จะ
ใหอัตราผลตอบแทนแกผูถือหุน 20%  ซ่ึงเมือ่พจิารณาปจจัยตางๆ  ประกอบกันแลวจะพบวาธุรกิจของ
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บริษัทมศีกัยภาพในการทํ ากํ าไร   และเปนธุรกิจที่นาลงทุน      เนือ่งจากใหผลตอบแทนสูงกวาอัตรา
ผลตอบแทนในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
I.ขอมูลบริษัท
รายละเอียดบริษัท

บริษัท   Thai  Fruit  Powder  จ ํากัด    ผูผลิตและจํ าหนายนํ้ าผลไมชนิดผง      ภายใตตราสินคา
“JUICE ” โดยมีโรงงานตั้งอยูที่   จงัหวดันครปฐม  บนเนื้อที่ 1 ไร ซ่ึงจะเริ่มดํ าเนินการผลิตนํ้ าผลไม
ชนดิผง  ภายในเดือนมิถุนายน  2545
ค ําจํ ากัดความของธุรกิจ  (BUSINESS  DESCRIPTION)

การผลิต   และจัดจํ าหนายผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผงสํ าเร็จรูป   ซ่ึงมีคุณคาทางโภชนาการสูง
สํ าหรับลูกคากลุมเปาหมาย  ภายใตสโลแกนวา “JUICE คณุคาเพื่อคนที่คุณรัก”
วิสัยทัศน  (VISION)

เปนผูผลิต   และจ ําหนายเครื่องดื่มจากผลไมที่มีคุณคาทางโภชนาการ   โดยใชวัตถุดิบภานใน
ประเทศไทยเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ในใจในสุขภาพ
พันธกิจ (MISSION)

ผลิตและจํ าหนายเครื่องดื่มจากผลไมชนิดผลสํ าเร็จรูปที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมกับกลุม
ลูกคาโดยกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน   เทคโนโลยีที่ทันสมัยและรักษาสภาพแวดลอม  โดยมีการ
พฒันาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง   เพื่อตอบสนองกลุมผูบริโภคที่ตองการดื่ม      เครื่องดื่มที่มีคุณคาทาง
โภชนาการสูง  และสนับสนุนเกษตรกรไทยโดยการใชวัตถุดิบใน  ประเทศ

เปาหมายขององคกร (GOALS)
ระยะสั้น  ป  2545 – 2548

1. สราง  Brand Awareness ใหเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับจากผูบริโภค
2. กระจายสนิคาใหเขาถึงกลุมเปาหมายในกรุงเทพมหานครในเขตใหญ ๆ    โดยวางจํ าหนาย

สินคาใจซุปเปอรมารเก็ต  และซุปเปอรสโตรช้ันนํ า  อยางตํ่ า 5 แหง รวมทั้งรานสะดวกซื้อ
อยางตํ่ า 1,000 สาขา

3. ครองสวนแบงตลาดนํ้ าผลไม 1%
4. สรางกํ าไรขั้นตน  30%  หรือกํ าไรสุทธิ  15%

ระยะกลางป  2549 – 2551
1. กระจายสินคาเพิ่มใหครอบคลุมกรุงเทพฯและปริมณฑล  เพิ่มการวางสินคาในซุปเปอรมาร

เก็ต  ซุปเปอรสโตร  และรานสะดวกซื้อ  รวมทั้งขยายการวางสินคาไปยังรานอาหาร  เพื่อ
เพิม่ชองทางการจัดจํ าหนาย
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2. ครองสวนแบงตลาดเปน 2%
3. สรางกํ าไรขั้นตน  30% หรือกํ าไรสุทธิ 15%

ระยะยาวป  2552 – 2557
1. เพิม่สวนแบงตลาดอยางตอเนื่อง
2. พฒันาประสิทธิภาพทางการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการทํ ากํ าไร     อันจะนํ าไปสูการ

เพิม่ขึ้นของกํ าไรขั้นตน  และกํ าไรสุทธิ
3. เพิม่ชองทางการจัดจํ าหนายใหมๆ  และขยายฐานผูบริโภคไปสูระดับประเทศ
4. กระตุนผูบริโภคใหตระหนักถึงคุณคาทางโภฃนาการของผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง  เพื่อให

เกิดการบริโภคมากขึ้น
5. พฒันาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
6. สงเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม



7
II. ภาวะอุตสาหกรรม
สภาพตลาดนํ้ าผลไมในประเทศ

เดมิทีต่ลาดนํ้ าผักผลไมในประเทศมีอัตราการขยายตัวไมสูงมากนัก  เพราะเหตุผลที่วาผลไมสด
ในประเทศมีอยูมากมายหลายชนิด  และมใีหรับประทานตลอดทั้งป  เมื่อตองการดื่มนํ้ าผลไม  ผูบริโภค
สามารถนํ าผลไมสดมาคั้นดื่มไดเอง  แตดวยภาวะเศรษฐกิจ     และสภาพความเปนอยูที่เปลี่ยนแปลงไป
ความเรงรีบ    ความหวงใยในสุขภาพและการขยายตัวของประชากร  พรอมกับความสะดวกสบายกลาย
เปนปจจัยสํ าคัญที่กระตุนใหธุรกิจนํ้ าผักผลไมพรอมดื่มในประเทศเติบโตอยางตอเนื่อง      ดงัจะเห็นได
จากการเติบโตของมูลคาตลาดนํ้ าผลไมจาก  1,000  ลานบาท    ในป  2537  เพิ่มเปน  2,100  ลานบาทใน
ป 2544   (หนงัสือพิมพกรุงเทพธุรกิจฉบับวันที่ 30  มีนาคม  2544)   ซ่ึงสวนใหญเปนนํ้ าผลไมพรอมดื่ม
(Ready to Drink Fruit Juice) และนํ ้าผลไมชนิดผง  โดยสัดสวนของนํ้ าผลไมชนิดผงมีสัดสวนนอยมาก
เมื่อเทียบกัน    นํ้ าผลไมพรอมดื่ม   ตลาดนํ ้าผลไมในประเทศเปนตลาดคอนขางเล็ก  เนื่องจากคนไทยมี
อัตราการบริโภค  นํ้ าผลไมเพียง  2.5   ลิตรตอคนตอป   ซ่ึงคอนขางตํ่ าเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนา  โดย
เฉพาะประเทศตาง ๆ  ในแถบเอเชีย    มอัีตราการบริโภค  10-20  ลิตรตอคนตอป     ในยุโรปมีอัตราการ
บริโภค  40  ลิตรตอคนตอป  (หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  ฉบับวันที่ 5  พฤษภาคม 2544) ทั้งนี้ปญหาที่
ท ําใหการดื่มตอหัวมีไมสูงมากนัก   คอื  นํ้ าผลไมยังมีราคาสูงอยู  โดยเฉลี่ยราคาลิตรละ 60  บาท ดังนั้น
ตลาดนํ ้าผลไม  ในประเทศจึงมีโอกาสขยายตลาดไดอีกมาก  ประกอบกับกระแสการสนใจดูแลสุขภาพ
เร่ิมมีมากขึ้น
ตลาดนํ้ าผลไม  สามารถแบงตามลักษณะของนํ้ าผลไมไดดังนี้

1. นํ ้าผลไมคั้นสด  เปนการนํ านํ้ าผลไมมาคั้นสด  ไมมีกระบวนการผลิตที่ซับซอน   และมุงเนน
ในเรือ่งของความสดและดื่มทันที  นํ้ าผลไมประเภทนี้จึงอายุการเก็บรักษาไมนาน  สวนใหญขายตามรถ
เข็น  แผงลอย    หรือรานคาที่มีตูแช  การผลิตยังไมมีมาตรฐาน  และความสะอาดของนํ้ าผลไมขึ้นอยูกับ
กระบวนการผลิตเปนหลัก  สวนใหญเปนนํ้ าผลไมที่ไมมีตรายี่หอ  และสามารถหาซื้อไดทั่วไป

2. นํ ้าผลไมพรอมดื่ม  เปนนํ ้าผลไมที่ผานกระบวนการผลิตโดยนํ าหัวนํ้ าเชื้อมาเจือจาง  เพื่อให
ไดความเขมขนของนํ้ าผลไมตามที่ตองการ    และมกีารปรุงแตงรสชาติใหใกลเคียงกับนํ้ าผลไมสด    มี
ความสะดวกในการดื่มและเก็บรักษาไดนานกวานํ้ าผลไมคั้นสด

ในปจจบุันการแชงขันของตลาดนํ้ าผลไมพรอมดื่มในประเทศคอนขางรุนแรง  โดยมีคูแขงราย
ใหญจ ํานวนนอยราย    ผูนํ าตลาดที่โดดเดนไดแก  ทิปโก  ยูนฟิ     และมาลี  โดยสวนใหญใชกลยุทธใน
การด ําเนนิธุรกิจที่คลายกัน    คือ  เปนผูผลิตและจํ าหนายนํ้ าผลไม    นอกจากนี้ยังผลิตและจํ าหนายผลิต
ภณัฑทีเ่กีย่วกับผลไมดวย   อาทิเชน  ผลไม  กระปอง  เปนตน    ซ่ึงทํ าใหสามารถทํ าการผลิตไดดวยตน
ทนุทีต่ํ ่า  อยางไรก็ตาม  นํ้ าผลไมพรอมดวย  อาทิเชน   ผลไมกระปอง  เปนตน  ซ่ึงทํ าใหสามารถทํ าการ
ผลิตไดดวยทุนที่ตํ่ า   อยางไรก็ตาม    นํ้ าผลไมพรอมดื่มที่จํ าหนายของคูแขงแตละรายไมตางกันมากนัก
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ทัง้ในดานราคา  การตลาด   และชองทางการจัดจํ าหนาย    ความแตกตางที่สํ าคัญ  คือ  รสชาติที่เปน
เอกลักษณของแตละยี่หอ  ตลาดทั้งระบบมีอัตราการเติบโตประมาณ  10%  โดยนํ้ าผลไมชนิด  25-40%
เปนตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงกวาการเติบโตของตลาดรวม   ควรมีอัตราการเติบโตประมาณ  15%
ตลาด
นํ ้าผลไมพรอมดื่มแบงตามกลุมลูกคาเปาหมายไดเปน   3   ตลาด    (หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวัน
ที ่ 31  พฤษภาคม  2544) ดังนี้  คือ

1. นํ้ าผลไมพรอมดื่ม  100% มสัีดสวนประมาณ  50% ของมูลคาตลาดนํ้ าผลไมพรอมดื่ม หรือ
คดิเปนมูลคาตลาดประมาณ 1,050  ลานบาท  ตลาดนี้กลุมผูดื่มเนนที่คุณภาพของสินคา

2. นํ้ าผลไมพรอมดื่ม   25-40%    มสัีดสวนประมาณ  25%  ของมูลคาตลาดนํ้ าผลไมพรอมดื่ม
หรือคิดเปนมูลคาตลาดประมาณ  525  ลานบาท

3. นํ้ าผลไมพรอมดื่มกวา  25% มีสัดสวน  25%  ของมูลคาตลาดนํ้ าผลไมพรอมดื่ม  เปนตลาด
ระดับลางจํ าหนายในราคาถูก  มีสวนผสมของผลไมตํ่ ามาก

ปจจุบัน  Tipco  ไดรวมมือกับ     ผูประกอบการอีก 4  รายคือ  ยูเอฟซี  มาลี  ดอยคํ า    และยูนิฟ
รวมกับภาครัฐรณรงค    ใหคนไทยดื่มนํ้ าผลไมแทนนํ้ าอัดลม     เหมือนการสงเสริมการดื่มนมที่ประสบ
ความส ําเร็จมาแลว  ซ่ึงสงผลดีตอตลาดนํ้ าผลไมรวม  และเปนการสงเสริมธุรกิจนี้ดวย  โดยคาดการณวา
ตลาดจะเติบโตถึง  10% ตอ  ป โดยนํ้ าผลไมชนิด  25-40%  เปนตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงกวาการเติบ
โตของตลาดรวม    คือมีอัตราการเติบโตประมาณ   15 %    (หนงัสอืพิมพกรุงเทพธุรกิจ    ฉบับวันที่  31
พฤษภาคม  2544)   นอกจากนี้    ผูประกอบการนํ้ าผลไมยังมีแนวโนมใหความสนใจกับลูกคากลุมวัยรุน
มากขึ้นดวย
3. นํ ้าผลไมชนิดผง    เปนนํ ้าผลไมที่นํ ามาผานกระบวนการทํ าใหเปนผงสํ าหรับชงดื่ม     มีอายะการเก็บ
รักษานานกวานํ้ าผลไมพรอมดื่ม  และประหยัดเนื้อที่ในการเก็บรักษา

สภาพตลาดเครื่องดื่มชนิดผง
เคร่ืองดื่มนํ้ าผลไมชนิดผง
ในปจจบุนันํ้ าผลไมชนิดมีจํ าหนายเพียงยี่หอเดียว  คือ  ยี่หอ  Tang  ผลิตและจํ าหนายโดยบริษัท

คราฟท  ฟูดส (ประเทศไทย) จํ ากัดในป 2544  บริษัทไดตั้งเปาหมายยอดขายรวมทั้งหมด  400  ลานบาท
โดยบริษัทมุงเนนการทํ าตลาดในตางประเทศถึง  98% ซ่ึงมากกวาในตลาดในประเทศ    คิดเปนยอดขาย
ในประเทศเพียง  8  ลานบาท   (หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  ฉบับวันที่ 9 กุมภาพันธ 2544)    ซ่ึงการแขง
ขนัในตลาดนํ ้าผลไมชนิดผงยังไมรุนแรงมากนัก  เนื่องจากมีผูผลิต  และจํ าหนายเพียงรายเดียวเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพชนิดผง
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ในปจจบุนัยงัมีผลิตภัณฑที่สกัดจากผลภมในรูปแบบผลออกจํ าหนายภายใตยี่หอ  Amway  ซ่ึง

เปนสารสกัด  จากผลไมเชอรร่ีที่สามารถปองกันโรคมะเร็งได    รวมทั้งผลิตภัณฑสมุนไพรที่ทํ าจากผล
ไม  เชน  มะตูมผง  ซ่ึงมีสรรพคุณ  แกรอนใน  เปนตน

การวิเคราะหสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรม  ( Five-Force  Model)
1. Internal Rivalry : High

ตลาดนํ ้าผลไมเปนธุรกิจที่มีการแขงขันคอนขางรุนแรง  เนื่องจากมีผูขายจํ านวนมากราย   ดังจะ
เหน็ไดจากมีผูผลิตนํ้ าผลไมในประเทศไทยมากถึง  103 โรงงาน    และสินคาแตละชนิดจะมี  ความแตก
ตางกนันอยมากการแขงขันจึงตองพยายามสรางความแตกตางในดานอื่นๆ  เชน  บรรจุภัณฑ  หรือความ
หลากหลายของชนิดผลิตภัณฑ  เปนตน   นอกจากนี้  Switching  Cost  ในการเปลี่ยนตราสินคาตํ่ าทํ าให
ผูบริโภคสามารถทดลองเปลี่ยนสินคาไดงาย   อุตสาหกรรมนี้จึงมี   การแขงขันกันสูง       อยางไรก็ตาม
การแขงขนัในตลาดนํ้ าผลไมชนิดผง  ยังไมรุนแรงมากนัก  เนื่องจากมีผูผลิต  และจํ าหนายเพียงรายเดียว
2. Barrier to Entry :Low

ธุรกจินํ ้าผลไมเปนธุรกิจที่มีการแขงขันกันคอนขางรุนแรง  เนื่องจากการเขาออกธุรกิจคอนขาง
งายเพราะเปนอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนไมสูงนัก   เทคโนโลยีการผลิตไมซับซอน    ทํ าใหมีผูผลิตราย
ยอยเขาสู  อุตสาหกรรมนี้มากขึ้น  ทํ าใหอุตสาหกรรมนี้มี  Barrier to Entry ตํ่ า
3. Bargaining Power of Buyers : High

เนือ่งจากผูผลิตนํ้ าผลไมมีอยูจํ านวนมากทั้งชนิดบรรจุกลอมและซองสํ าเร็จหรือนํ้ าผลไมคั้นสด
ซ่ึงสามารถหาซื้อไดทั่วไป อีกทั้งผลิตภัณฑมีความหลากหลายทั้ง  รสชาติและรูปแบบ  และผลิตภัณฑมี
ลักษณะไมแตกตางกันมากนัก  ทํ าใหผูบริโภคมีอํ านาจการตอรองสูงในการเลือกบริโภคสินคาที่เปนนํ้ า
ผลไม
4. Bargaining  Power of Suppliers : Low

ประเทศไทยเปนแหลงผลิตผลไมเมืองรอนที่สํ าคัญ      และมีผลไมมากมายหลายชนิด  วัตถุดิบ
ในการผลิต    จึงมีหลากหลาย    ทํ าใหผูประกอบการมีอํ านาจตอรองราคารับซื้อวัตถุดิบคอนขางสูง  ดัง
นัน้  ในอุตสาหกรรม  นํ้ าผลไมจึงมี  Bargaining  Power Of Suppliers ตํ่ า
5. Threat of Substitutes : High

นํ ้าผลไมมีสินคาทดแทนหลายชนิด  ไมวาจะเปนนํ้ าอัดลม  เครื่องดื่มบํ ารุงกํ าลัง  นํ้ าเปลาบรรจุ
ขวดนมสดและนมเปรี้ยวหรือเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ  ซ่ึงหาซื้อไดงาย    อีกทั้งสินคาทดแทนเหลานี้ยังมี
ราคาตํ ่ากวา    ทํ าใหนํ้ าผลไมมีกลุมเปาหมายคอนขางแคบ  โดยเปนสินคาสํ าหรับผูบริโภคที่มีรายไดใน
ระดบัปานกลางขึ้นไป  ทํ าใหความตองการบริโภคนํ้ าผลไมยังมีไมมาก  เทาที่ควร



10

การวิเคราะหคูแขง
ในปจจุบัน    การแขงขันของตลาดนํ้ าผลไมพรอมดื่มในประเทศคอนขางรุนแรง     โดยมีคูแขง

รายใหญจํ านวนนอยราย  ผูนํ าตลาดที่โดดเดนไดแก  ทิปโก  ยูนฟิ  และ มาลี  ทั้งสามรายครองสวนแบง
ตลาดรวมกันเทากับ  40%

ที่มา : หนงัสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  ฉบับวันที่ 30  มีนาคม  2544

คูแขงทางตรงและทางออม  (Direct and Indirect  Competitor)
 คูแขงทางตรง  (Direct Competitors)
คูแขง  ทางตรงที่สํ าคัญประกอบดวย   นํ้ าผลไมชนิดผงยี่หอ “Tang” และนํ้ าผลไมพรอมดื่ม

ยี่หอ  ทิปโก  ยูนฟิ  และมาลี
1.  นํ้ าผลไมชนิดผงยี่หอ “Tang”  บริษัทคราฟท  ฟูดส   (ประเทศไทย)  จํ ากัด  เร่ิมเปดตัวนํ้ าสม

ชนิดผงยี่หอ “Tang” เมือ่ตนป  2544  ที่ผานมา  โดยใชประเทศไทยเปนแหลงกระจายสินคาในภูมิภาคเอ
เชยี  ตะวนัออกเฉียงใต    และเปนฐานการผลิตสินคาเพื่อทํ าตลาดในประเทศ  โดยกลยุทธทางการตลาด
เบือ้งตน  จะทํ าการกํ าหนดระดับราคา  ที่เหมาะสมสํ าหรับผูบริโภคไมใหแพงหรือถูกจนเกินไป  เพื่อให
ผูบริโภคสามารถซื้อได   และรับรูถึงคุณภาพที่ดีเพื่อใหไดมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก   ซ่ึงจะเนนกลุมเปา
หมายทีเ่ปนครอบครัวรุนใหม       ที่ใสใจในสุขภาพ      ชูจุดแข็งของผลิตภัณฑสามารถรักษาคุณคาทาง
โภชนาการไดดีกวาเครื่องดื่มชนิด   อ่ืน  โดยปจจุบันมีผลิตภัณฑวางจํ าหนายอยู  3  ขนาด   ใหผูบริโภค
เลือก  ตามความตองการคือ

   ราคาตอซอง     ปริมาณเมื่อชงแลว  (ml.)
ขนาด  22  กรัม 3 180

มาลี
10%

อ่ืนๆ
60%

ยูนิฟ
13%

ทปิโก
17%



11
ขนาด  125  กรัม 12             1000
ขนาด  250  กรัม 23             2000

2.  นํ ้าผลไมยี่หอ “ทิปโก”  จัดจํ าหนายโดยบริษัท  ทิปโก  ฟูดส (ประเทศ)  จํ ากัด  ซ่ึงบริษัทได
ปรับโครงสรางโดยเนนธุรกิจหลัก  3  กลุม   ซ่ึงบริษัทมีความเชี่ยวชาญมากที่สุดคือ  กลุมเครื่องดื่ม  ผล
ไม และอาหาร ในสวนของจุดแข็งนั้น  ปจจุบันมีกํ าลังการผลิตถึง  2  แสนตันตอป  และมีอัตราการเติบ
โตทกุไตรมาสติดตอกัน 9  ไตรมาสที่ผานมา เปนผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตภายใน โดย
เฉพาะการลดตนทุน การนํ าวัตถุดิบ มาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด  การวางแผนเพื่อลดการขาดแคลน
วตัถุดบิ    เปนตน    ปจจุบันทิปโกครองสวนแบงตลาดนํ้ าผลไมในประเทศทั้งหมด    17%   มสีวนแบง
ตลาดสูงสุดในตลาด    นํ้ าผลไมพรอมดื่ม 100%  โดยมีสวนแบง ตลาดมากกวา 50%   และมีความหลาก
หลายของรสชาติคอนขางมากถึง  7  รสชาติ ระดับราคาประมาณ  16 บาทตอแกว (250 มิลลิลิตร)

ในป   2544    ทิปโกหันมาใหความสนใจกับตลาดนํ้ าผลไมพรอมดื่มชนิด     25-40%   และเริ่ม
ด ําเนนิกลยุทธทางการตลาดดดยมุงเนนที่กลุมวัยรุนเชนเดียวกับมาลี   แตมีรสชาติใหผูบริโภคเลือกนอย
กวาโดยมีเพียง 5 รสชาติ  จํ าหนายในราคา  12-16 บาท   ตอแกว  (250 มิลลิลิตร) การจัดจํ าหนายทํ าโดย
อาศยัจดุเดน   ในดานความทันสมัยของบรรจุภัณฑ  การเสริมวิตามินเอ ซี และ อี ทิปโกเปนตราสินคาที่
คนรูจกัมากที่สุด   กลยุทธทางการตลาดสวนใหญจึงมุงเนนที่ชองทางการจัดจํ าหนาย       เพื่อใหเขาถึงผู
บริโภค    อยางไรก็ตามทิปโกยังไมเขาสูตลาดนํ้ าผลไมพรอมดื่มชนิดตํ่ ากวา  25%    เนือ่งจากตนทุนสูง
กวาและยังไมแนใจวาจะใชตราสินคาใดในการทํ าตลาดถาเขาสูตลาดลาง

3. นํ้ าผักผลไมยี่หอ   “ยูนฟิ”   ปจจุบันตลาดนํ้ าผักผลไมรวมนั้น    ทางยูนิฟเปนผูครองสวนแบง
ตลาดสูงสุด    สวนตลาดนํ้ าผลไม  25-40%    นัน้   มีสวนแบงตลาดเปนอันดับสองรองจากทิปโก    โดย
บริษทัเนนนโยบายที่มุงการคิดคน      พัฒนาสินคาที่มีประโยชนตอสุขภาพ      มีรสชาติดี       และสราง
นวตักรรมใหมๆ     ใหกับสินคาในกลุมนํ้ าผักผลไมพรอมดื่ม    และใชการสงเสริมการขาย  การโฆษณา
และการวจิัยพัฒนาเปนสํ าคัญ    อยางไรก็ตามพบวารายไดหลักมาจากนํ้ าผักถึง 80%  สวนที่เหลือมาจาก
นํ ้าผลไม  ซ่ึงภายในชวงปลายป  2544  ที่ผานมา  ตลาดนํ้ าผลไมพรอมดื่มไดเขาสูสงครามราคา   แตทาง
ยูนิฟมนีโยบายไมตัดราคาลงไปแขงขันดวย

4. นํ ้าผลไมยี่หอ    “มาลี”    ครองสวนแบงตลาดนํ้ าผลไมในประเทศทั้งหมด  10%    มาลีมีกลุม
เปาหมายหลักในระดับปานกลางซึ่งดื่มนํ้ าผลไมชนิด 25-40%   ผลิตภณัฑสวนใหญจํ าหนายในรูปนํ้ าผล
ไมชนิด 25%  นอกจากนีย้งัเนนความหลากหลายของชนิดผลไมโดยมีรสชาติใหเลือกมากที่สุดเมื่อเทียบ
กบัคูแขงรายอื่นๆ    ในตลาด   นํ้ าผลไม  25-40% ประมาณ 10 รส   ณ ระดับราคาประมาณ  14   บาทตอ
แกว   ( 250 มิลลิลิตร)    สํ าหรับตลาดนํ้ าผลไมชนิด  100 %   มาลกี ําหนดราคาที่สูงกวาทิปโกและใชกล
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ยทุธสรางความแตกตางโดยจํ าหนาย  นํ้ าผลไมชนิด 100%  ผสมเกล็ดผลไมโดยเฉพาะนํ้ าสม  ราคาอยู
ทีป่ระมาณ  18 บาทตอแกว (250 มิลลิลิตร)

ปจจบุนัมาลทีํ ากิจกรรมสงเสริมการขายในหลายรูปแบบไมวาจะเปนของแจก     และการจัดกิจ
กรรมตางๆ  เชน  กจิกรรมตอนรับเปดเทอม  รวมถึงการโฆษณา  ทางโทรทัศน  สํ าหรับชองทางการจัด
จ ําหนาย  บริษัท  มาลี  เอ็นเตอรไพรส  จํ ากัด  เปนผูดํ าเนินการทั้งหมด

บริษทัไดเนนการปรับภาพลักษณนํ้ าผลไมตรามาลีใหชัดเจน  พัฒนาผลิตภัณฑนํ้ าผลไมรสชาติ
ใหมๆ   ออกสูตลาด  รวมทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑที่สวยงามทันสมัย  เชน  กระปองทรงสี่เหล่ียม   (Grip
Can)   ซ่ึงสะดวกในการจับหรือถือ ไมบุบงาย การกระจายสินคาใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  กลุมเปาหมาย
ของนํ ้าผลไมยี่หอ  “มาลี”  จะเนนกลุมคนรุนใหมที่คํ านึงถึงสุขภาพ      และกลุมคนทํ างานที่ไมมีเวลาทํ า
อาหารเอง  ซ่ึงสามารถซื้อสินคา  ไดจากรานคาปลีก  และ ซุปเปอรมารเก็ตทั่วไป  นอกจากนี้มาลียังผลิต
สินคาเพื่อจํ าหนายใหกับกลุมลูกคาขายตรง  ประเภท โรงแรม  ภัตตาคาร  และสายการบิน
ตารางแสดงคูแขงหลัก

คูแขง ยอดขายตอป
(ลานบาท)

กลุมเปาหมาย กลยุทธ
ดานราคา

จุดแข็ง/จุดออน

Tang
Tipco

Unif

Malee

8
220

220

2,200

ครอบครัวรุนใหมที่ใสใจสุขภาพ
ผูคํ านึงถึงสุขภาพ

กลุมคนผูสนใจสุขภาพและ
ชอบความแปลกใหมทันสมัย

กลุมคนรุนใหมที่คํ านึงถึงสุข
ภาพและกลุมคนทํ างาน

ตํ่ า
สูง

สูง

สูง

มีปญหาดานรสชาติของผลิตภัณฑ
ตราสินคาเปนที่รูจักเปนอันดับหนึ่งและ
รสชาติเปนที่ชื่นชอบ
ภาพลักษณของคุณคาทางโภชนาการ/
รสชาติของผลิตภัณฑยังไมเปนที่นิยม
ของผูบริโภค
ผลิตภัณฑมีความหลากหลายมากที่สุด

ที่มา : รายงานบริษัทประจํ าป 2544 สํ าหรับมาลี คูแขงรายอื่นๆ ยกเวน Tang ไดขอมูลจาก  Business on line
คูแขงทางออม  Indirect Competitors 
เหตผุลหลักที่คนสวนใหญนิยมดื่มนํ้ าผลไม      เปนเพราะรสชาติที่อรอยและชวยบํ ารุงสุขภาพ

อยางไรก็ตามยังมีสินคาหลายอยางที่สามารถทดแทนการดื่มนํ้ าผลไมได         ถึงแมวาจะทดแทนไดไม
สมบรูณก็ตาม  อาทิ  นํ้ าดื่มบรรจุขวด  นํ้ าอัดลม  และนํ้ าสมุนไพร  สินคาเหลานี้อาจพิจารณาไดวาเปน
ทัง้อุปสรรคและโอกาสในการทํ าตลาดดังนี้

นํ้ าดื่มบรรจุขวด  ผูบริโภคนิยมดื่มนํ้ าดื่มบรรจุขวดมากเปนอันดับหนึ่ง    ซ่ึงสามารถหาซื้อได
ทกุที ่   นํ ้าดื่มบรรจุขวดมีจํ าหนายหลายยี่หอทั้งที่ไดมาตรฐาน   และไมไดมาตรฐาน  โดยไมมีคูแขงราย
ใหญในตลาด    ความจงรักภักดีตอตราสินคาตํ่ ามาก      เนื่องจากนํ้ าดื่มบรรจุขวดแตละยี่หอสามารถทด
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แทนกนัได  ผูบริโภคสวนมากไมระบุตรายี่หอในการดื่ม   และเปนการดื่มเพื่อดับกระหายเทานั้น
เนือ่งจากไมมีวิตามินเพื่อบํ ารุงสุขภาพแตอยางได

นํ้ าอัดลม  สภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมนํ้ าอัดลม  พบวา  ผูผลิตรายใหมเขาสูตลาดไดยาก
เพราะมคีาใชจายสูงในดานการผลิต   การจํ าหนายและการตลาด    อีกทั้งผูบริโภคนิยมดื่มมากเปนลํ าดับ
สองในตลาด  และหาซื้อไดทุกที่  โดยนํ้ าอัดลมมีผูนํ าในตลาดอยูเพียงสองราย  คือ  ยี่หอ เปปซี่        และ
โคก  ซ่ึงมีสวนแบงตลาดคอนขางใกลเคียงกัน  ขอเสียของการดื่มนํ้ าอัดลม      คือ นํ้ าตาลในนํ้ าอัดลมทํ า
ใหอวนและกาซคารบอนไดออกไซด  เปนอันตรายตอสุขภาพ

อยางไรก็ตาม       แนวโนมของการใสใจสุขภาพเริ่มมากขึ้น          ทํ าใหคนสนใจบริโภคสิ่งที่มี
ประโยชนตอสุขภาพมากขึ้น  จึงเปนโอกาสใหนํ้ าผลไมสามารถเขาทดแทนการดื่มนํ้ าบริสุทธและนํ้ าอัด
ลมได  อันจะทํ าใหตลาดนํ้ าผลไมมีฐานที่กวางยิ่งขึ้น  และมีมูลคาตลาดที่สูงขึ้นในอนาคตอีกดวย

นํ ้าสมุนไพร    ตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในป  2543  มีมูลคา 2,700  ลานบาท   และมีอัตราการ
ขยายตัวรอยละ   10-15   ประเภทของเครื่องดื่มสุขภาพที่นิยม    คือ  เกก็ฮวย  นํ้ าขิง  นํ้ าใบบัวบก  ชา นํ้ า
กระเจีย๊บเปนตน  ลูกคากลุมเปาหมาย  คือ    ผูที่สูงอายุ  หรือผูที่มีรายไดปานกลางขึ้นไป  ตลอดจนผูที่รู
ถึงสรรพคุณทางดานสมุนไพร    ผูจํ าหนายเครื่องดื่มสมุนไพรที่เปนที่รูจัก  คือ  เครื่องดื่มยี่หอ “ดอยคํ า”
จ ําหนายทั้งในรูปของนํ้ าและผงวางจํ าหนายตามรานคาสะดวกซื้อและหางสรรพสินคาทั่วไป   นอกจาก
นัน้ยงัมผูีประกอบการทองถ่ินซึ่งผลิตผลิตภัณฑจํ าหนายอยูในภายในวงแคบ

ปจจบุันตลาดในประเทศเริ่มเปดรับเครื่องดื่มสมุนไพรมากขึ้น  เนื่องจากมีราคาถูกกวา  เปนผล
ใหตลาดขยายตัวอยางตอเนื่อง     และเปนอุปสรรคตอการขยายตัวของตลาดนํ้ าผลไม     อยางไรก็ตามผู
บริโภคตองการใหผูผลิต  เครื่องดื่มสมุนไพรปรับปรุงในหลายๆ  เร่ือง  โดยเฉพาะในเรื่องของกระบวน
การผลติ    เพราะบางครั้งพบวาในผลิตภัณฑ  มีเศษผง  หรือตะกอนมาก  ทํ าใหไมกลาที่จะบริโภค  รวม
ทัง้การปรบัปรุงในเรื่องการจัดจํ าหนายที่ไมเขาถึง  ผูบริโภคมากนัก  ซ่ึงจากจุดดอยดังกลาวยังทํ าใหเปน
โอกาสที่นํ้ าผลไมจะเขาไปทดแทนการดื่มนํ้ าสมุนไพรไดอยู (ขอมูลจากกระแสทรรศน   ศูนยวิจัยกสิกร
ไทย ปที่ 6 ฉบับที่ 9 “นํ้ าสมุนไพร…เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่กํ าลังมาแรง”)
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Competitor Product Analysis
บริษัท จํ านวน ขนาด วิตามิน   อายุเก็บ       เนื้อที่ในการ สัดสวนผล

ผลิตภัณฑ   เสริม     รักษา                 เก็บ      ไม
JUICE           3        22 กรัม ( 1 แกว)                  วิตามิน D      2 ป            นอย     100%

       22 กรัมฝาจุก ( 1 แกว) แคลเซียม
       250 กรัม (8แกว)

Tang     1        22 กรัม ( 1 แกว)       -      2 ป            นอย     0.03%
      120 กรัม ( 4 แกว )
      250 กรัม ( 8 แกว )

Tipco     7       250 ml ( 1 แกว ) A,C,E   10 เดือน             มาก 25-100%
      750 ml ( 3 แกว )
      1,000 ml ( 4 แกว )

Unif    4       180 ml ( 1 แกว )      -   10 เดือน             มาก 25-100%
      1,000 ml ( 4 แกว )

Malee  10       250 ml ( 1 แกว )                        -   10 เดือน             มาก 25-100%
      750 ml ( 3 แกว )
      1,000 ml ( 4 แกว )
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III. การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรค (SWOT ANALYSIS)
การวิเคราะหปจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)

1. ผลิตภณัฑนํ้ าผลไมชนิดผงสามารถเก็บไวไดนานกวา             และสามารถรักษาคุณคาทาง
โภชนาการคือ  วิตามิน  และเกลือแร  ไดนานกวานํ้ าผลไมพรอมดื่มที่มีอยูในตลาดปจจุบัน

2. ลักษณะผลติภัณฑทํ าใหประหยัดเนื้อเนื้อที่และภาชนะบรรจุ
3. เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากผลไมธรรมชาติแทๆ    ไมใชการนํ านํ้ าผลไมเขมขนมาเจือจาง  ทํ า

ใหมี  สวนประกอบของสารเคมี  และสารสังเคราะหในระดับตํ่ า
4. มกีารเพิม่คุณคาโดยผสมวิตามินดี        และแคลเซียม       ซ่ึงชวยเสริมสรางกระดูกและฟน

ปจจบุนัคูแขงขันในตลาดมีวิตามินเสริมเพียง    บางชนิดเทานั้น   ยังไมมีการเสริมวิตามินดี
และแคลเซียม

จุดออน (Weakness)
1. ผลิตภณัฑตองทํ าการชงกอนจึงจะบริโภคได  ทํ าใหยุงยากในการบริโภค
2. ผลิตภณัฑเปนรูปลักษณะใหม  ผูบริโภคยังไมคุนเคยกับตราสินคา  และผลิตภัณฑ  จึงตอง

ท ําการบุกเบิกตลาด  และใหความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑอยางมาก
3. ผูบริโภคมีทัศนคติที่ไมดีตอนํ้ าผลไมชนิดผงในแงของการขาดความสด

การวิเคราะหปจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)

1. แนวโนมตลาดนํ้ าผลไมเร่ิมขยายตัวมากขึ้น     โดยมีแนวโนมขยานตัวมากกวาตลาดเครื่อง
ดืม่คารบอเนตโดยเฉพาะตลาดของนํ้ าดํ าที่มีแนวโนมวาจะมีอัตราการเติบโตที่ลดลง  เนื่อง
จากกลุม   ผูบริโภคมีความใสใจในสุขภาพมากขึ้น        จึงหันมาดื่มนํ้ าผลไมแทนนํ้ าอัดลม
เพราะนํ้ าผลไมมีคุณคาทางโภชนาการมากกวา

2. คาดวาอัตราการบริโภคนํ้ าผลไมเฉลี่ยตอคนตอปของคนไทยจะเพิ่มขึ้นเปน  5    ลิตรตอคน
ตอป    ในระยะเวลา 3   ปขางหนา  (หรือคิดเปนมูลคา 4,200 ลานบาท) จากปจจุบันที่มีการ
บริโภคเพียง  2.5 ลิตรตอคนตอปเทานั้น

3. ประเทศไทยเปนประเทศที่อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรทางการเกษตรทั้งพืชผัก     ผลไม
หมนุเวียนตลอด ทุกฤดูกาล

4. ผูบริโภคนิยมทดลองผลิตภัณฑใหม ๆ  โดยคํ านึงถึงรสชาติ  และคุณคาทางโภชนาการมาก
ขึน้  และยึดติด กับตรายี่หอนอยลง    ผูประกอบการทุกรายจึงมีโอกาสที่จะกาวขึ้นมาเปนผู
น ําตลาดได  ถามีการพัฒนา  ระบบการผลิตและการตลาดอยางจริงจัง
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5. ภาวะเศรษฐกิจอยูในชวงถดถอย   ทํ าใหผูบริโภคหันมาซื้อสินคาโดยเปรียบเทียบคุณคา

สินคากับเงินที่จายในเชิงเปรียบเทียบมากขึ้น
อุปสรรค (Threat)

1. วตัถุดบิผลไมสดสวนใหญเปนผลผลิตตามฤดูกาล   ปริมาณ  และคุณภาพของวัตถุดิบจึงไม
สมํ ่าเสมอ  และ เปนการยากที่จะควบคุมตนทุนการผลิต  นอกจากนี้การผลิตนํ้ าผลไมหลาย
ประเภทยังพึ่งพาการนิเขาวัตถุดิบในรูปนํ้ าไมเขมขน  รวมถึงการนํ าเขาบรรจุภัณฑ  ทํ าใหมี
ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน  และราคา

2. ธุรกจินํ ้าผลไมเปนธุรกิจที่มีการแขงขันกันคอนขางรุนแรง  เนื่องจากการเขาออกธุรกิจคอน
ขางงายเพราะเปนอุตสาหกรรมที่ใชเงินลงทุนไมสูงนัก        เทคโนโลยีการผลิตไมซับซอน
ประกอบกบัตัวสินคาแตละชนิด    จะมีความแตกตางกันนอยมาก      ผูประกอบการจึงตอง
พยายามสรางความแตกตางในดานอื่นๆ   เชน  บรรจุภัณฑ  หรือความหลากหลายของชนิด
ผลิตภัณฑ  เปนตน

3. สินคาทดแทนมีราคาตํ่ ากวา   เชน   นํ้ าอัดลม   เครื่องดื่มบํ ารุงกํ าลัง  นมสด   และนมเปรี้ยว
กลุมเปาหมายจึงคอนขางแคบ     โดยเปนสินคาสํ าหรับผูบริโภคที่มีรายไดระดับปานกลาง
ขึน้ไป  ทํ าใหความตองการบริโภคนํ้ าผลไมยังมีมากเทาที่ควร

4. ธุรกิจนํ้ าผลไมในตลาด   มีผูนํ าตลาดที่มีช่ีอเสียงเปนที่ยอมรับของผูบริโภค   มีชองทางการ
จ ําหนายหลาย ชองทาง  และมีการลงทุนในกิจกรรมทางการตลาดอยางมาก  ทํ าใหการแขง
ขนักับผูนํ าตลาดเปนไปไดยาก

ความเปนไปไดเชิงธุรกิจ
จากผลจากวิเคราะหภาวะอุตสาหกรรมดวย   Five - Force  Model   และผลการวิเคราะหโอกาส

และอุปสรรค (SWOT Analysis) พบวาธุรกิจนํ้ าผลไมมีการแขงขันกันคอนขางสูง  และนํ้ าผลไมเปนสิน
คาทีท่ดแทนไดงาย  ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงตอกํ าไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมดังกลาว   อยางไรก็ตาม
ธุรกจินํ ้าผลไมชนิดผงมีโอกาสในการเติบโตและทํ ากํ าไรไจากปจจัยสนับสนุนที่สํ าคัญ  ดังนี้
1. การเติบโตของตลาดนํ้ าผลไม Growth of Market

1) ตลาดนํ ้าผลไมมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง    และมีแนวโนมขยายตัวมากกวาตลาดเครื่องดื่ม
คารบอเนต   เนื่องจากกลุมผูบริโภคมีความใสใจในสุขภาพมากขึ้น  จึงหันมาดื่มนํ้ าผลไมมี
คณุคา  ทางโภชนาการมากกวา  ดังนั้นตลาดจึงมีโอกาสในการขยายตัวไดอีกมาก

2) พฤตกิรรมการดื่มนํ้ าผลไมของคนในบาน  พบวาสัดสวนของคนในบานที่ดื่มนํ้ าผลไมมีถึง
77% (หนงัสอืพมิพคูแขง ฉบับวันที่ 22 –28 สิงหาคม 2537)  และจากผลการวิจัยพบวา  สัด
สวนการดื่มนํ้ าผลไมตอครอบครัวมีประมาณ  76.1% ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลพฤติกรรมการ
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ดืม่นํ ้าผลไมของคนในบาน   ดังนั้น  จึงมีแนวโนมวาถามีคนในครอบครัวนํ้ าผลไม
สมาชกิคนอื่นๆ  ในครอบครัวก็จะดื่มดวย  ทํ าใหตลาดมีการขยายตัวมากขึ้น

2. ทัศนคติของผูบริโภค : ตระหนักถึงสุขภาพ
1) ผูบริโภคนิยมทดลองผลิตภัณฑใหมๆ     โดยคํ านึงถึงรสชาติและคุณคาทางโภชนาการมาก

ขึน้ ท ําใหผูผลิตหันมาใหความสํ าคัญตอความตอความตองการของผูบริโภค  ดังเห็นไดจาก
การที่ผูผลิตนํ้ าผลไมพรอมดื่มมีการเพิ่มคุณคาทางอาหารโดยการเติมวิตามินเสริม   หรืออีก
ตวัอยางที่เห็นไดชัดคือ    ผูผลิตเครื่องดื่มคารบอเนต   ทั้งเปปซี่     และโคคา – โคลา    ตาง
พยายามขยายฐานธุรกิจไปสูเครื่องดื่ม     ที่ไมใชนํ้ าอัดลมแตมาใหความสํ าคัญกับเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพแทน

2) พฤตกิรรมของผูบริโภคมีการยึดติดกับตรายี่หอนอยลง    ซ่ึงอางอิงจากผลการวิจัยที่พบวาผู
บริโภคดื่มนํ้ าผลไมหลายยี่หอพรอมๆ  กันถึง  85.5 % จงึเปนโอกาสของผูประกอบการราย
ใหมทกุรายที่จะกาวเขาสูตลาดได   ถามีการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดอยางจริงจัง

3. เทคโนโลยีดานการผลิต
กระบวนการผลิตนํ้ าผลไมชนิดผงเปนเทคโนโลยีที่ไมซับซอนและมีตนทุนการผลิตตํ่ ากวาการ

ผลิตนํ ้าผลไมพรอมดื่ม  ทํ าใหผลิตภัณฑมีราคาตํ่ ากวาเปนทางเลือกใหผูบริโภคพิจารณาเปรียบเทียบ
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IV. ทีมผูบริหาร (MANAGEMENT TEAM)

บริษัทจัดโครงสรางแบบตามหนาที่    ซ่ึงโครงสรางอยางงาย    และคลองตัวในการปฏิบัติงาน
เหมาะกบัองคกร  ที่เพิ่งจัดตั้ง  หนาที่งานหลักๆ  ที่สํ าคัญ  ไดแก  ดานการผลิต  การตลาด  ดานการเงิน
และการบัญชี  โดยทีมผูบริหารมีดังนี้

จักรกฤษณ  จิตวณิชประภา Managing Director.
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณทํ างาน เจาหนาที่ฝายขาย     บริษัท  มิตรสยาม  (ประเทศไทย) จํ ากัด   (5 ป)

ผูจัดการฝายขาย    บริษัท    คารเนชั่น    (ประเทศไทย) จํ ากัด   (8 ป)
ผูจัดการอาวุโส     หนวยงานขายฟูดส  เซอรวิส   เนสทเล โปรดักทส
(ไทยแลนด)
ผูจัดการอาวุโส  หนวยงาน Customer Logistics     บริษัท   เนสทเล
(ไทย) จํ ากัด

หนาที่ความรับผิดชอบ ก ําหนดนโยบาย  ทิศทาง    และกํ าหนดวัตถุประสงคของบริษัท ดูแล
ดานการบริหารทั่วไป        โดยการติดตามสภาพการแขงขันที่เปนอยู
ขณะนัน้ และกํ ากับดูแลประสานงานกับทีมงานดานอื่นๆ ของบริษัท
เพือ่ใหการดํ าเนินงานสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ศักดิ์ชัย  โภคชัชวาล Executive Consultant
ประสบการณทํ างาน เจาของธุรกิจนํ้ าสมุนไพรชนิดผง  โดยเริ่มด ําเนินธุรกิจตั้งแตป 2538
หนาที่ความรับผิดชอบ ใหค ําปรึกษาดานกระบวนการผลิตและการวิจัยตลาด

Managing Director
Jakkrit J.

Marketing Manager
Seksan L.

Production Manager
Husna N.

Accounting Manager
Sirikorn P.

Financial Manager
Yupa J.

Executive Consultant
Sakchai P.
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เสกสรร  เลิศกิตติอมรกุล Marketing Manager
ประวัติการศึกษา บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ประสบการณทํ างาน Engineer, Rockwell Automation Thai Co., Ltd.
หนาที่ความรับผิดชอบ วางแผน  และควบคุมนโยบายดานการตลาด วางแผนสื่อและสงเสริม

การขาย
หัสนา  งามเชิดตระกูล Production Manager
ประวัติการศึกษา บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประสบการณทํ างาน 1. ผูจัดการฝายกระจายสินคา    บริษัทเนสทเลไทย   จํ ากัด    ซ่ึงเปนผู

เชีย่วชาญ    และมีประสบการณในธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนํ้ าผล
ไมพรอมดื่ม ซ่ึงบริษัทเนสทเล เปนผูจัดหนายอยู
2. วศิกร บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จํ ากัด

หนาที่ความรับผิดชอบ รวมก ําหนดนโยบายและทิศทางของบริษัทดานการบริหารทั่วไป วาง
แผน  และควบคุมนโยบายดานการผลิต   และควบคุมตนทุนการผลิต
รวมทั้งบริหาร  สินคาและวัสดุคงคลัง

ยพุา  จางจาตุรนตรัศมี Financial Manager
ประวัติการศึกษา บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทํ างาน เจาหนาที่สินเชื่อ  ธนาคารออมสิน

เจาหนาที่วิเคราะหขอมูล  ธนาคารกรุงไทย
หนาที่ความรับผิดชอบ รวมก ําหนดนโยบายและทิศทางของบริษัทดานการบริหารทั่วไปวาง

แผนนโยบาย     และควบคุมการปฏิบัติงานดานการเงิน   รวมทั้งวาง
แผนและควบคุมดานขอมูลสารสนเทศ

สิริกร  เพลินพิศศิริ Accounting Manager
ประวัติการศึกษา บรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บญัชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณทํ างาน ผูชวยผูจดัการ Ernst&Young Corporate Services Limited

ผูชวยผูสอบบัญชี Ernst&Young Office Limited
หนาที่ความรับผิดชอบ รวมก ําหนดนโยบายและทิศทางของบริษัทดานการบริหารทั่วไปวาง

แผนนโยบาย และควบคุมการปฏิบัติงานดานการบัญชี
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V. การวิจัยตลาดและการวิเคราะหผล
 การวิจัยตลาด
วัตถุประสงคของการวิจัย

เพือ่ศกึษาพฤติกรรม  กระบวนการตัดสินใจซื้อ  ทัศนคติและความสนใจในผลิตภัณฑ  ของผู
บริโภคที่มี  ตอผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผง
1. ระเบียบวิธีวิจัย

ในการวิจัยตลาด   ใชการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)   ดวยวิธีสํ ารวจ     (Survey –
Method)    ซ่ึงใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล     โดยกอนที่จะทํ าแบบสอบถาม
ฉบบัทีใ่ชเก็บขอมูลจริงนั้น    มีการจัดทํ าแบบสอบถามชุดตัวอยาง    จํ านวน 25 ชุด  และทํ าการทดสอบ
แบบสอบถาม (Pre – Test) เพือ่น ําผลที่ไดมาแกไขจุดบกพรองที่อาจเกิดขึ้น  และเพื่อปรับปรุงแบบสอบ
ถามใหไดขอมูลตรงตามวัตถุประสงคในการวิจัยมากขึ้น    ระยะเวลาการเก็บของมูลแบงเปน  2  ชวงคือ
ชวงวนัที ่30-31 ธันวาคม 2544  และชวงวันที่ 5-6 มกราคม 2545 โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้
1.1 แหลงขอมูล

1. การศกึษาจากขอมูลทุติยภูมิ   ใชการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอก (External -
Source)  โดยการคนควาจากรายงานการวิจัย  หนังสือ  บทความ วารสาร  ที่ไดมีการจัดทํ าขึ้นโดยหนวย
งานตางๆ  ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ไดแก

♦สํ านกังานสถิติแหงชาติและสํ านักงานสถิติประจํ าจังหวัด
♦บริษทัศูนยวิจัยกสิกรไทย
♦บริษทัศูนยวิจัยไทยพาณิชย
♦Internet website ตางๆ เชน website กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน
♦ขาวจากหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ ผูจัดการรายวัน
♦กรมอนามัยและกรมวิทยาศาสตรบริการ  เปนตน
2. การศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ    จะรวบรวมขอมูลทั้งที่เปนขอมูลเชิงคุณภาพ   และขอมูลเชิง

ปริมาณ ดังนี้
2.1 วธีิการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Method)

ใชการสัมภาษณเจาะลึก     (Depth Interviews)       เพือ่ศกึษาขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิต,
เทคโนโลยีที่ใช     และขอมูลทางดานการผลิต    โดยสอบถามจากเจาของกิจการซึ่งเปนผูประกอบการ
ขนาดกลาง  ที่ผลิตนํ้ าสมุนไพรผงยี่หอโพธ์ิทอง
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2.2 วธีิการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method)

สํ ารวจความคิดเห็น   (Survey Method)     โดยการใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลดวยการ
สัมภาษณผูบริโภคเปนรายบุคคล  (Personal Interview) เพือ่ศึกษาพฤติกรรม  กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ทศันคติ  และความสนใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผง
1.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร
เปาหมายของประชากรที่ทํ าการทดสอบนั้น  เปนผูดื่มนํ้ าผลไมทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑล  เนื่องจากผูบริโภคนํ้ าผลไมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีสัดสวนการดื่มนํ้ าผลไม
ประมาณ 70% ของตลาดนํ้ าผลไมทั้งหมด
1.3 วิธีการสุมตัวอยาง

วธีิการสุมตัวอยางจะใชวิธี Convenience Sampling ซ่ึงจะกระจายการสุมแบบสอบถาม  ไปตาม
พืน้ทีต่างๆ    ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงไดแก

• พืน้ที่บริเวณหางโลตัส  สาขาพระราม 3, ศรีนครินทร และลาดพราว
          • พืน้ที่บริเวณ  สวนลุมพินี  และ  สวนรถไฟ

•  พืน้ที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
     และสถาบันราชภฎัสวนดุสิต
•  พื้นที่บริเวณ ท็อปส ซุปเปอรมารเก็ต สาขาสุขุมวิท และคารฟูร สาขาศรีนครินทร

จ ํานวนกลุมตัวอยางที่ทํ าการสุม    คือ    ประชากรที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร          และ
ปริมณฑลจ ํานวน 200  คน โดยเลือกประชากรที่เคยดื่มนํ้ าผลไมในชวงระยะเวลา  1 เดือนที่ผานมา  โดย
จ ํานวนกลุมตัวอยาง  คํ านวณจาก

n = N / ( 1 + N.e2 )
ก ําหนดใหคาความผิดพลาด  e = 0.07
จ ํานวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = 9,308,924 คน (สํ านักงานสถิติแหง-
ชาติ ) ดังนั้น    n = 9,308,924 / (1 + 9,308,924*(0.07)2)

≈ 200 คน
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2. การเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

จะใชแบบสอบถามในการสอบถามกลุมตัวอยาง  โดยแบงออกเปน 7 สวนหลักๆ  คือ
1. เพือ่ศกึษาพฤติกรรมการดื่มนํ้ าผลไมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการซื้อนํ้ าผลไมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. เพือ่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนํ้ าผลไม
4. เพือ่ศกึษาระดับการรูจักและความสนใจที่มีตอผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผง
5. เพือ่ศกึษาทัศนคติของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีตอผลิตภัณฑนํ้ าผลไม

ชนิดผง
6. เพือ่ศึกษาระดับราคาที่ผูบริโภคยอมรับตอผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผง
7. เพือ่ศกึษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผง

2.2 การวัดขอมูล ( Level of Measurement)ทีไ่ดรับจากแบบสอบถาม
สํ าหรับการเก็บรวบรวมขอมูลของผูบริโภคโดยวิธี  Survey Method ซ่ึงใชแบบสอบถามแบบ

ปลายปดชวยในการรวบรวมขอมูล  จะใชวิธีการวัดขอมูลในระดับตางๆ  ดังนี้
1. The Nominal Scale     เปนการวัดขอมูลในระดับตํ่ าสุด การวัดระดับนี้อาจถือวาเปนการวัด

ทางคุณลักษณะ เชน เพศ อาชีพ
2. The ordinal Scale เปนการวัดขอมูลในระดับที่สูงขึ้น   โดยการวัดลํ าดับที่ของประเภทยอย

ประเภททีม่คีณุลักษณะมากกวาก็จะไดรับการจัดลํ าดับที่เหนือกวา     ซ่ึงเปนคุณลักษณะที่
เปรยีบเทียบได  แตไมสามารถระบุไดวามากกวาเทาไร

3. The Interval Scale     เปนการวัดขอมูลในระดับที่สูงขึ้นอีก  โดยสามารถเปรียบเทียบไดวา
มากกวาหรือนอยกวา  และมากกวาเทาไร   โดยระยะหางระหวางจะเทากัน  ระยะดังกลาว
เปนระยะในเชิงเสนตรง

3. การวิเคราะหขอมูล
การประมวลขอมูล   และเครื่องมือที่จะใชในการวิเคราะหขอมูล  จะใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สํ าเร็จรูป SPSS และ  Microsoft Excel ในการประมวลผลขอมูลที่ได  โดย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ
มลู ไดแก คาความถี่  (Frequency) เพือ่แสดงการแจกแจงขอมูล  และ คาเฉลี่ย (Mean)

4. แบบสอบถาม
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แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลอยูในภาคผนวก 1

สรุปผลการวิจัย
จากการสํ ารวจตลาด  โดยใชแบบสอบถามทั้งหมดจํ านวน 300 ชุด พบวา มีขอมูลบางสวนที่ไม

ไดคณุภาพ จึงไดคัดแบบสอบถามที่ไมไดคุณภาพออก  ทํ าใหไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 235 คน ซ่ึงไดผล
จากการสํ ารวจดังนี้

ขอมูลดานประชากร
กลุมตวัอยางทั้งหมดมีลักษณะดานประชากรศาสตรดังนี้

จ ํานวนคน สัดสวน
1. เพศ

- ชาย      103 43.8%
-หญิง      132   56.2%
รวม      235             100.0%

2. อายุ
- ตํ ่ากวา 20 ป       12   5.1%
- 20 –29 ป     106 45.1%
- 30 –39 ป      70 29.8%
- ตัง้แต 40 ป ขึ้นไป      47     20.0%
รวม    235             100.0%

3. สถานภาพ
- โสด    146 62.1%
- สมรส      81 34.5%
- มาย        8       3.4%
รวม    235             100.0%

4. การศึกษา
- ตํ ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย       5   2.1%
- มธัยมศึกษาตอนปลาย     13   5.5%
- ปริญญาตรี   149               63.4%
- ปริญญาโท     62  26.4%
- ปริญญาเอก       6         2.6%
รวม  235               100.0%
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                    จ ํานวนคน            สัดสวน

5. อาชีพ
- รับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 83 35.3%
- พนกังานบริษัทเอกชน 87 37.0%
- ทํ าธุรกิจสวนตัว 28 11.9%
- แมบาน   7   3.0%
- นกัเรียน / นักศึกษา 26 11.1%
- วางงาน   3   1.3%
- อ่ืนๆ   1   0.4%
รวม            235             100.0%

6. ระดับรายไดตอครอบครัว
- ตํ ่ากวา 10,000  บาท ตอเดือน 42 17.9%
- 10,000 – 20,000 บาท ตอเดือน 74 31.5%
- 20,001 – 30,000 บาท ตอเดือน 42 17.9%
- 30,001 – 40,000 บาท ตอเดือน 21   8.9%
- 40,001 – 50,000 บาท ตอเดือน 23   9.8%
- ตัง้แต 50,001 บาท ตอเดือนขึ้นไป 33 14.0%
รวม              235             100.0%

7. จ ํานวนสมาชิกในครอบครัวโดยเฉลี่ยเทากับ 4.78  คน ตอครอบครัว
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ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคและการซื้อนํ้ าผลไม
ผลการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการดื่มนํ้ าผลไม
1. อัตราการดื่มนํ้ าผลไมของกลุมตัวอยางเฉลี่ย

จากการวจิยัพบวาอัตราการดื่มนํ้ าผลไมของกลุมตัวอยางเฉลี่ยเทากับ 4.5 แกวตอสัปดาห (แกว
ขนาด 250 มลิลิมติร) นอกจากนี้กลุมตัวอยางแตละชวงรายได มีปริมาณการบริโภคนํ้ าผลไมในปริมาณ
แตกตางกันดังนี้

จ ํานวนแกว / สัปดาห
- รายไดตํ่ ากวา < 20,000  บาท 5.75
- รายได 20,001 – 40,000 บาท 4.22
- รายได > 40,000 บาท 4.05

2. จํ านวนสมาชิกในครอบครัวของกลุมตัวอยางโดยเฉลี่ยท่ีดื่มนํ้ าผลไม
จากการวจิยัพบวาจํ านวนสมาชิกในครอบครัวของกลุมตัวอยางโดยเฉลี่ยที่ดื่มนํ้ าผลไม  เทากับ

3.3  คนตอ ครอบครัว

3. สดัสวนของจํ านวนสมาชิกในครอบครัวท่ีดื่มนํ้ าผลไมเทากับ 76.1%
จากการวิจัยพบวาสัดสวนของจํ านวนสมาชิกในครอบครัว   ที่ดื่มนํ้ าผลไมเทากับ   76.1%    ตอ

ครอบครัว

ผลการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อนํ้ าผลไม
1. สถานที่ท่ีกลุมตัวอยางนิยมดื่มนํ้ าผลไม
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กลุมตวัอยางนิยมดื่มนํ้ าผลไมที่บานมากที่สุด   จํ านวน 193  คน   คิดเปน 82.10% ของกลุมตัวอยางทั้ง
หมด รองลงมาคือ  สํ านักงาน, รานอาหาร และระหวางการทํ ากิจกรรม  เชน เดินทาง เลนกีฬาเปนตน
โดยคิดเปนสัดสวน 28.9%, 26.4% ตามลํ าดับ

นอกจากนีพ้บวากลุมตัวอยางที่มีรายไดมากกวาจะมีสัดสวนในการนิยมดื่มนํ้ าผลไมที่บานมาก
กวากลุมตัวอยางที่มีรายไดนอยกวา  สํ าหรับกลุมที่มีรายได 20,001-40,000 บาท มีสัดสวนการดื่มนํ้ าผล
ไมระหวางทํ ากิจกรรมนอยกวาชวงรายไดอ่ืนๆ   การดื่มนํ้ าผลไม ณ สํ านักงานและรานอาหาร  กลุมตัว
อยางในทกุชวงรายไดจะมีสัดสวนใกลเคียงกัน  ยกเวนกลุมตัวอยางที่มีรายไดตํ่ ากวา 20,000 บาท   ที่มี
สัดสวนการดื่มที่สํ านักงานในระดับตํ่ ากวาชวงรายไดอ่ืนๆ
2. อํ านาจการตัดสินใจซื้อนํ้ าผลไมของกลุมตัวอยาง

จ ํานวนคน สัดสวน
- กลุมตัวอยางตัดสินใจซื้อนํ้ าผลไมดวยตัวเอง       221   94.0%
- กลุมตัวอยางไมตัดสินใจซื้อนํ้ าผลไมดวยตัวเอง         14     6.0%
                                         รวม       235 100.0%
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3. ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อนํ้ าผลไม

กลุมตวัอยางจะพิจารณาวาปจจัยตางๆ  มีผลตอการตัดสินใจซื้อนํ้ าผลไมมากนอยเพียงใด  โดย
จะมรีะดับคะแนนดังนี้

สํ าคัญมากที่สุด 5
สํ าคัญมาก 4
สํ าคัญปานกลาง 3
สํ าคัญนอย 2
สํ าคัญนอยที่สุด 1

จากนัน้  จะหาคาเฉลี่ยคะแนนของปจจัยแตละอยาง  ไดผลดังนี้
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จากการวิจัยพบวา  ปจจัยที่มีผลตอการซื้อนํ้ าผลไมมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ  ความสะอาด  รส
ชาตขิองนํ้ าผลไม    ไดรับการรับรองคุณภาพจากอ.ย. มีวิตามินสูง     และ ความเขมขนของนํ้ าผลไมตาม
ลํ าดบั   ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับตัวผลิตภัณฑนํ้ าผลไมทั้งหมด  สวนปจจัยที่มีผลคอนขาง
นอยตอการตัดสินใจซื้อนํ้ าผลไมคือ  ความหลากหลายของขนาดบรรจุ  รูปแบบบรรจุภัณฑ  และการสง
เสริมการขาย

4. สถานที่ท่ีเลือกซ้ือนํ้ าผลไม
ในการวจิยักลุมตัวอยางจะพิจารณาวาจะซื้อนํ้ าผลไมจากที่ใด โดยเรียงตามลํ าดับจากความถี่ ใน

การซื้อจากสถานที่นั้น  และนํ ามาจัดลํ าดับที่  1-5 ไดผลดังนี้
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สถานที่ที่ผูบริโภคเลือกซื้อนํ้ าผลไมเปนอันดับหนึ่ง  คือ  ซุปเปอรมารเก็ต  คิดเปน 44.70% ของ
กลุมตัวอยางทั้งหมด    อันดับที่สองคือ   ไฮเปอรมารท เชน   โลตัส  ซุปเปอรสโตร,  บิ๊กซี,  คารฟูร และ
แมคโคร เปนตน จํ านวน 28.1% อันดับที่สามคือ  รานคาสะดวกซื้อ เชน เซเวนอีเลฟเวน จํ านวน  20.9%
สํ าหรับอันดับที่ส่ีและหา  คือรานอาหารและศูนยอาหาร  จํ านวน  11.5% และ 7.2% ตามลํ าดับ

รายได< 20,000 บาท ตอเดือน

47.6%

16.7%
28.6%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%

ซุปเปอรมารเก็ต ซุปเปอรสโตร รานคาสะดวกซื้อ
สถานที่ซ้ือนํ้าผลไม

รายได 20,001-40,000 บาทตอเดือน

49.2%
36.5%

17.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

ซุปเปอรมารเก็ต ซุปเปอรสโตร รานคาสะดวกซื้อ
สถานที่ซ้ือนํ้าผลไม

รายได >40,000 บาทตอเดือน

44.6%

32.1%

3.6%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%

ซุปเปอรมารเก็ต ซุปเปอรสโตร รานคาสะดวกซื้อ
สถานที่ซ้ือน้ําผลไม

4 4 .7 %

2 8 .1 %
2 0 .9 %

1 1 .5 % 7 . 2 %
0 . 0 %

1 0 .0 %
2 0 .0 %
3 0 .0 %
4 0 .0 %
5 0 .0 %

Superm
arke

t

Hyperm
arke

t
7-11

ราน
อาห
าร

ศูนย
อาห
าร

สถานที่ที่ เลื้อกซ้ือน ํ้าผลไม



30
เมือ่พิจารณาสถานที่ที่ผูบริโภคเลือกซื้อนํ้ าผลไม 3  อันดับแรก          ตามเกณฑรายได พบวา

ผูบริโภคที่มีชวงรายไดตํ่ ากวา 20,000 บาท จะเลือกซื้อนํ้ าผลไมที่ซุปเปอรมารเก็ตเปนอันดับแรก  รอง
ลงมา คือ รานคาสะดวกซื้อ และ ซุปเปอรสโตร  สํ าหรับผูบริโภคที่มีชวงรายได  20,001-40,000 บาท
และไดมากกวา 40,000  บาทขึ้นไป  จะเลือกซื้อนํ้ าผลไมจากซุปเปอรมารเก็ตเปนอันดับแรกเชนเดียว
กัน รองลงมาคือ  ซุปเปอรสโตร  และ รานคาสะดวกซื้อตามลํ าดับ

5. ขนาดของนํ้ าผลไมท่ีซ้ือ

จากการวิจัยพบวากลุมเปาหมายสวนใหญประมาณ   42%   ซ้ือนํ้ าผลไมขนาดเล็ก    ( 200-250
มิลลิลิตร) รองลงมาคือ ขนาดใหญ  ( 1,000 มิลลิลิตร) 34% และขนาดกลาง (750 มิลลิลิตร)  24%  ตาม
ลํ าดับ
6. ยีห่อนํ้ าผลไมท่ีผูบริโภครูจักและเลือกดื่ม

ขนาดน้ําผลไมทีซ่ือ้

เล็ก (200-250 ml)
42%

กลาง (750 ml)
24%

ใหญ ( 1,000 ml)
34%

ย่ีหอนํา้ผลไมท่ีคนรูจัก
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จากการวิจัยพบวา     ยี่หอนํ้ าผลไมที่ผูบริโภครูจักมากที่สุดหาอันดับแรก    คือ  ทิปโก   คิดเปน
92.34%    ของกลุมตัวอยางทั้งหมด    รองลงมาคือ  มาลี    87.23%,  UFC 87.25% และ ซันควิก 63.83%

สํ าหรับนํ้ าผลไมที่ผูบริโภคเลือกดื่มมากที่สุดสามอันดับแรกคือ  ทิปโก     คิดเปน 43.4%   ของ
กลุมตัวอยางทั้งหมด UNIF 23.83% และ มาลี 12.34% ตามลํ าดับ

นอกจากนีย้งัพบวา     สัดสวนของผูบริโภคที่ดื่มนํ้ าผลไมเพียงยี่หอเดียวเปนประจํ า        มีเพียง
14.5% สวนผูบริโภคอีก  85.5% เลือกดืม่นํ ้าผลไมยี่หออ่ืนรวมกับยี่หอที่ดื่มเปนประจํ าอยูดวย  แสดงวา
ผูบริโภคที่ดื่มนํ้ าผลไมสวนใหญมีโอกาสเปลี่ยนยี่หอสูง (Brand Switching)

จ ํานวนคน สัดสวน
- กลุมตวัอยางที่ดื่มนํ้ าผลไมเพียงยี่หอเดียวเปนประจํ า      34   14.5%
- กลุมตัวอยางดื่มนํ้ าผลไมยี่หออ่ืนรวมดวย     201   85.5%

รวม     235 100.0%
ผลการวิจัยเก่ียวกับระดับการรูจักและความสนใจที่มีตอผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผง
1. การระดับการรูจักผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผง

จ ํานวนคน สัดสวน
- กลุมตัวอยางรูจักผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผง      99   42.1%
- กลุมตัวอยางไมรูจักผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผง    136   57.9%

รวม    235 100.0%
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จะเหน็วากลุมเปาหมายสวนใหญคือประมาณ  57.9%  ไมรูจักผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผง  เนื่อง
จากนํ ้าผลไมชนิดผงเปนผลิตภัณฑที่มีผูผลิตรายใหญในประเทศเพียงรายเดียว   อยางไรก็ตาม  เนื่องจาก
ผูผลิตและจํ าหนายนํ้ าผลไมชนิดผลที่มีอยูในปจจุบัน  ยังมิไดมีการทํ าการสงเสริม   การจํ าหนายมากเทา
ใดนกั    รวมทั้งผูผลิตบางรายยังอยูในชวงพัฒนาผลิตภัณฑ ดังนั้น  การที่กลุมเปาหมาย   รูจักผลิตภัณฑ
นํ้ าผลไมชนิดผงถึง  42.1%  กน็บัวาอยูในระดับนาพอใจ

2. การดื่มนํ้ าผลไมชนิดผง
จ ํานวนคน สัดสวน

- กลุมตวัอยางเคยดื่มนํ้ าผลไมชนิดผงในชวง 3 เดือนที่ผานมา      52   22.1%
- กลุมตวัอยางไมเคยดื่มนํ้ าผลไมชนิดผงในชวง 3 เดือนที่ผานมา    183   77.9%

รวม    235 100.0%

การรูจักนํ้าผลไมชนิดผง

รูจัก
42%

ไมรูจัก
58%

การดื่มนํ้าผลไมชนิดผง

เคย
22%

ไมเคย
78%
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เมือ่พจิารณาถึงสัดสวนที่กลุมเปาหมายเคยดื่มนํ้ าผลไมชนิดผง       จะพบวากลุมเปาหมายเคย

ดืม่นํ้ าผลไมชนิดผงเพียง  22.1%    ซ่ึงเมือ่เปรียบเทียบกับระดับการรูจักผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผงซึ่งจะ
มีประมาณ  42.1% แสดงวา  กลุมเปาหมายสวนหนึ่งรูจักผลิตภัณฑ  แตยังไมเคยทดลอง  ซ่ึงอาจเกิดจาก
การทีรู่ปแบบผลิตภัณฑยังไมนาสนใจ     การสงเสริมการจํ าหนายที่ยังไมดึงดูดผูบริโภค   ดังนั้น     ถา
สามารถทํ าใหผูบริโภคทดลองผลิตภัณฑไดเพิ่มมากขึ้น  ก็จะสงผลดีตอผลิตภัณฑ

3.ระดบัการรูจักผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผงยี่หอตางๆ
จ ํานวนคน สัดสวน

กลุมตัวอยางรูจักผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผงยี่หอ  Tang        99  42.13%

จะเหน็วา  ผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผงยี่หอที่เปนที่รูจักของกลุมตัวอยางมากที่สุดคือ   นํ้ าผลไม
ชนิดผงยี่หอ  Tang  ซ่ึงเปนยีห่อที่เปนผูผลิต     และจํ าหนายในประเทศไทยอยางจริงจังในชวงที่ผานมา
โดยมีการโฆษณาผานทางสื่อโทรทัศน  ทํ าใหผูบริโภครูจักมากที่สุด

นอกจากนีเ้ปนที่นาสังเกตวาผูบริโภคมักจะตอบเครื่องดื่มชนิดผงยี่หออ่ืน  ซ่ึงไมใชนํ้ าผลไมมา
ดวย    เชน  Fitne   เปนเครื่องดื่มบุกผง,   Nestea   เปนเครื่องดื่มชามะนาวผง,     โพธ์ิทอง เปนเครื่องดื่ม
สมนุไพรผง เปนตน ซ่ึงจะไมนํ ามาพิจารณาในที่นี้

ทัศนคตขิองผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผง
ในการวจิยัทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผง  จะใหกลุมตัวอยางพิจารณา

วา  เหน็ดวยกับความคิดเห็นที่เปรียบเทียบนํ้ าผลไมชนิดผงกับนํ้ าผลไมพรอมดื่มในประเด็นตางๆ  มาก
นอยเพียงใด  โดยมีระดับคะแนนดังนี้

เหน็ดวยมากที่สุด 5
เหน็ดวนมาก 4
เหน็ดวยปานกลาง 3
เหน็ดวยนอย 2
เหน็ดวยนอยที่สุด 1

จากนัน้  จะหาคาเฉลี่ยคะแนนสํ าหรับแตละความคิดเห็น  ซ่ึงไดผลดังนี้
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จากทศันคติของกลุมตัวอยางที่มีตอนํ้ าผลไมชนิดผงเมื่อเทียบกับนํ้ าผลไมพรอมดื่ม   พบวากลุม
ตวัอยางเหน็ดวยมากที่วานํ้ าผลไมชนิดผงเก็บรักษาคุณคาทางโภชนาการไดนานกวา    และประหยัดเนื้อ
ทีใ่นการเกบ็มากกวานํ้ าผลไมพรอมดื่ม   นอกจากนี้ยังเห็นดวยในระดับปานกลางวา    นํ้ าผลไมชนิดผง
มรีาคาถูกกวานํ้ าผลไมพรอมดื่ม  มีความสะอาดกวานํ้ าผลไมพรอมดื่ม  และไมมีสารกันบูดและสารแตง
กล่ินในนํ้ าผลไมชนิดผง
เพื่อศึกษาระดับราคาที่ผูบริโภคยอมรับ
1. รสชาตขิองน้ํ าผลไมชนิดผงที่กลุมตัวอยางสนใจ

จากการวิจัยพบวา   รสชาติของนํ้ าผลไมชนิดผงที่กลุมตัวอยางสนใจมากที่สุด   5    อันดับแรก
คือ สม องุน แอปเปล  ฝร่ัง และ สัปปะรด ตามลํ าดับ
2. ระดับราคาที่ผูบริโภคยอมรับ

ในเบือ้งตนไดมีการประมาณระดับราคาที่เหมาะสมของนํ้ าผลไมชนิดผงเปรียบเทียบกับนํ้ าผล
ไมพรอมดื่ม       และชนิดผงที่มีวางจํ าหนายอยู      จะพบวาระดับราคาของนํ้ าผลไมชนิดผงเมื่อคิดเปน
ปริมาณตอ  1  แกว (250 มิลลิลิตร)  จะมีราคาถูกกวานํ้ าผลไมพรอมดื่ม  ดังนั้นจึงกํ าหนดชวงราคาของ
นํ ้าผลไมชนิดผงในแบบสอบถาม  ไมใหเกินราคานํ้ าผลไมพรอมดื่มปริมาตร 1 แกว (250 มิลลิลิตร)

จ ํานวนคน สัดสวน
ระดับราคาตํ่ ากวา 4 บาท       27    11.5%
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4-6 บาท     127    54.0%
7-9 บาท      54    23.0%
10-12 บาท      19      8.1%
มากกวา 12 บาท    235  100.0%

4. แนวโนมการซื้อผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผง
การวจิยัแนวโนมการซื้อผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผงของกลุมกลุมตัวอยาง      ไดใหกลุมตัวอยาง

ตอบวามคีวามตองการซื้อผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผง  ในระดับราคาที่ตองการมากนอยเพียงใด  โดยการ
หาคาความถี่พบวา

จากการวิจัยพบวา   กลุมตัวอยางประมาณ  54%     ของกลุมตัวอยางทั้งหมดมีความตองการซื้อ
ผลิตภณัฑนํ้ าผลไมชนิดผง   ซ่ึงถือเปนสัดสวนคอนขางสูง อีกทั้งยังมีกลุมตัวอยางอีกประมาณ 20%   ที่
ไมแนใจวา  จะซื้อผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผงหรือไม  ขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆ  เชน รสชาติ ความสะดวกใน
การซือ้ เปนตน   ซ่ึงถือเปนโอกาสเพราะถาผูบริโภคไดซ้ือไปทดลองแลวเกิดชอบในผลิตภัณฑ     ก็เปน
ผลดตีอตัวผลิตภัณฑดวย  เพราะผูบริโภคจะเกิดการบริโภคซํ้ านั่นเอง

ความสนใจซื้อ
ชวงรายได ซ้ือ ไมแนใจ ไมซ้ือ

<20,000  บาท 63.8% 20.7% 15.5%
20,001 – 40,000 บาท 49.2% 25.4% 25.4%
> 40,000 บาท 39.3% 37.5% 23.2%

ตาราง Chi – Square Test
Value Df. Asymp. Sig. (2-sided)
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Pearson Chi – Square 11.064 4 0.026

เมือ่พจิารณาแยกตามชวงรายได      พบวาชวงรายไดที่ตํ่ าหวา       20,000 บาท   มีสัดสวนความ
ตองการซื้อสูงที่สุด  คือ  63.8% รองลงมาคือ  ชวงรายได 20,001-40,000 บาท และ มากกวา 40,000บาท
ขึน้ไป  ตามลํ าดับ    และเมื่อใช  Pearson Chi – Square ทดสอบระหวางรายได  และ ความสนใจซื้อ พบ
วา คา Pearson Chi – Square = 16.274 ซ่ึงมีคา Aysmp. Sig. (2 sided) = 0.003 ซ่ึงนอยกวา 0.5 นั่นคือสัด
สวนความสนใจซื้อของแตละกลุมชวงรายไดมีความแตกตางกัน

5.เหตผุลในการซื้อนํ้ าผลไมชนิดผงของผูบริโภค
จากแนวโนมการซื้อนํ้ าผลไมชนิดผงของกลุมตัวอยาง  จะวิจัยตอไปถึงเหตุผลที่กลุมตัวอยาง

ซ้ือหรือไมซ้ือนํ้ าผลไมชนิดผง  โดยจะใหพิจารณาถึงเหตุผลใดบาง  จากนั้นจะหาคาความถี่ของแตละ
เหตุผล  ซ่ึงไดผลดังนี้

จะเหน็วา  การที่กลุมตัวอยางซื้อนํ้ าผลไมชนิดผง  เพราะเห็นวานํ้ าผลไมชนิดผลเก็บรักษาคุณ
คาทางโภชนาการไดนานเปนเหตุผลสํ าคัญ  รองลงมาคือ  เหตุผลอ่ืนๆ  ซ่ึงเปนที่นาสังเกตวา  กลุมตัว
อยางตองการ  ทดลองดื่มนํ้ าผลไมชนิดผง  เปนเหตุผลหลัก
6. เหตผุลในการไมซ้ือนํ้ าผลไมชนิดผงของผูบริโภค

สวนเหตุผลที่กลุมตัวอยางไมซ้ือนํ้ าผลไมชนิดผง  จะใหกลุมตัวอยางพิจารณาถึงเหตุผลในการ
ไมซ้ือนํ ้าผลไมชนิดผง  วาเปนดวยเหตุผลใดบาง  จากนั้น  จะหาคาความถี่ของแตละเหตุผล  ซ่ึงไดผลดัง
นี้

เหตุผลในการซื้อน้ําผลไมชนิดผง
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จะเหน็วา    เหตุผลที่กลุมตัวอยางไมซ้ือนํ้ าผลไมชนิดผงสวนใหญคือ  นํ้ าผลไมชนิดผงตองชง
กอนดื่มทํ าใหยุงยาก  ประมาณ 54%    ของกลุมตัวอยาง  เหตุผลรองลงมาคือนํ้ าผลไมชนิดผงขาดความ
สด   ประมาณ 42.5% สวนเหตุผลที่วา  รสชาติไมอรอย    และกลุมตัวอยางไมรูจักผลิตภัณฑ  ก็มีผลให
กลุมเปาหมายไมซ่ือนํ้ าผลไมชนิดผง  ในสัดสวนใกลเคียงกัน  สํ าหรับเหตุผลที่วาหาซื้อไดลํ าบาก  และ
ผลิตภัณฑดูไมสะอาด  มีผลคอนขางนอย

ปจจยัท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผง
ในการวจิยัปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนํ้ าผลไมชนิดผงของกลุมตัวอยาง  จะใหกลุมตัว

อยางพจิารณาวาแตละปจจัยมีผลตอการตัดสินใจซื้อนํ้ าผลไมชนิดผงมากนอยเพียงใด  โดยมีระดับ
คะแนนดังนี้

สํ าคัญมากที่สุด 5
สํ าคัญมาก 4
สํ าคัญปานกลาง 3
สํ าคัญนอย 2
สํ าคัญนอยที่สุด 1

จากนัน้  จะหาคาเฉลี่ยคะแนนสํ าหรับแตละปจจัย  ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนํ้ าผลไมชนิดผง
ของกลุมตัวอยาง  ซ่ึงไดผลดังนี้

เหตุผลที่ไมซื้อน้ําผลไมชนิดผง
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จะเหน็วาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนํ้ าผลไมชนิดผงมากที่สุดคือ          ความสะอาด     ได
คะแนนเฉลี่ย  4.51  รองลงมาคือ  รสชาติของนํ้ าผลไม  ไดคะแนนเฉลี่ย 4.43  สวนการไดรับการรับรอง
คณุภาพจาก  อ.ย.  การมี วิตามินสูง  ความสะอาดในการบริโภค  ความเขมขนของนํ้ าผลไม   และอายุใน
การเกบ็รักษา  ไดคะแนนเฉลี่ย   4.36, 4.32, 4.11, 4.09   และ 4.09 ตามลํ าดับ  เปนปจจัยที่มีผลตอการตัด
สินใจซือ้มากเชนเดียวกัน  จะสังเกตวา  ปจจัยหลักๆ  ดังกลาวขางตนจะเกี่ยวกับผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิด
ผงเปนความสะอาดหรือรสชาติเปนตน

สํ าหรับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ    ซ่ึงรองลงมาจากปจจัยหลักขางตน     คือ     มีตัวอยางให
ทดลองชอมความสะดวกในการซื้อ    ระดับราคา    และการลดราคาตามลํ าดับ  สวนปจจัยในเรื่องขนาด
บรรจ ุ รูปแบบบรรจุภัณฑและมีกากผลไม  มีผลตอการตัดสินใจซื้อปานกลางเทานั้น

อีกทัง้เมื่อพิจารณาเฉพาะการสงเสริมการขาย    พบวา    การมีตัวอยางใหทดลองชิมมีผลตอการ
ตดัสนิใจซื้อมากกวาการลดราคา  ดวยคะแนนเฉลี่ย  3.99  และ  3.65  ตามลํ าดับ

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําผลไมชนิดผง
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VI. แผนการตลาด  (MARKETING PLAN)
การแบงสวนตลาด  (MARDET SEGMENTATION)
บริษทัท ําการแบงสวนตลาดโดยแบงลูกคาออกเปนสวนยอยๆ  ที่แตกตางกัน  ซ่ึงสวนยอยตลาดใดตลาด
หนึง่ จะถกูเลือก  เปนตลาดเปาหมาย  แลวใชสวนประสมทางการตลาดเพื่อใหเขาถึงลูกคาเปาหมายตาม
ทีเ่ลือกขึน้มา  โดยจะใชเกณฑในการแบงสวนตลาดดังนี้

1.Geographic Segmentation เปนการแบงสวนตลาดตามภูมิศาสตร  โดยจะแบงเปน 3 สวน  ดังนี้
1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล
2) จงัหวดัใหญๆ  เชน เชียงใหม ภูเก็ต  ขอนแกน
3) ตางจังหวัด

2. Demographic Segmentation เปนการแบงสวนตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร  โดยใชหลักเกณฑ
ดานรายได

1) ตํ่ ากวา 20,000  บาท
2) 20,000-40,000  บาท
3) มากกวา  40,000  บาท

3. Behavioral Segmentation เปนการแลงสวนตลาดตามลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภค  โดยอาศัยหลัก
เกณฑดังนี้

1) Economy    เปนกลุมผูบริโภคที่ใหความสํ าคัญกับความคุมคา  โดยพิจารณาจากคุณคาผลิต
ภณัฑเมื่อเทียบกับราคา

2) Health Concern   เปนกลุมผูบริโภคที่ใหความสํ าคัญกับคุณคาทางโภชนาการ   และเปนผูที่
รักษาสุขภาพ  ตองการบริโภคสินคาที่มีประโยชนตอรางกาย

3) Taste   (Good Tasting)   เปนกลุมผูบริโภคที่ความสํ าคัญกับรสชาติของผลิตภัณฑ  ตองการ
ผลิตภัณฑที่มีรสชาติอรอยเปนหลัก

3.2) ปริมาณการดื่มนํ้ าผลไม
1) ปริมาณการดื่มนอย  คือ  1-3 แกวตอสัปดาห
2) ปริมาณการดื่มปานกลาง  คือ 4-7 แกวตอสัปดาห
3) ปริมาณการดื่มมาก  คือ  มากกวา 7 แกวตอสัปดาห
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ลูกคากลุมเปาหมาย (TARGET GROUP)

เมือ่พจิารณาจากผลการสํ ารวจแบบสอบถาม       เพื่อใชประกอบการพิจารณาถึงกลุมลูกคาเปา
หมาย จะพบวา    กลุมครอบครัวคนรุนใหมที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   มีรายไดระดับ
ปานกลาง    และมีปริมาณการดื่มนํ้ าผลไมในสัดสวนที่สูง   จะมีแนวโนมการซื้อนํ้ าผลไมในระดับที่สูง
ดงันัน้  ลูกคากลุมเปาหมายของผลิตภัณฑ นํ้ าผลไมชนิดผง  มีลักษณะดังนี้

- อยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- ครอบครวัคนรุนใหม  เนื่องจากผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา  ถามีคนใดในครอบครัวดื่มนํ้ าผลไม

แลวประมาณ  74.6% ของคนในครอบครัวนั้น   จะดื่มนํ้ าผลไมดวย      บริษัทจึงเลือกกลุมเปาหมายเปน
ครอบครัว

- สนใจในคุณคาทางโภชนาการและรักษาสุขภาพ(Health Concern) ดงัจะเห็นไดจาก ผลการ
วจิยัทีพ่บวาผูบริโภคที่ซ้ือนํ้ าผลไมชนิดผงจะสนใจคุณคาทางโภชนาการ เปนปจจัยสํ าคัญในอันดับตนๆ

- ระดบัรายไดประมาณไมเกิน    20,000 บาท     เนื่องจากเปนกลุมที่มีแนวโนมการซื้อผลไม
ชนิดผงคอนขางสูงคือ  63.8%ซ่ึงสอดคลองกับระดับราคาที่ผูบริโภคคิดวาเหมาะสมตอนํ้ าผลไม  1  แกว
คอื 4-6 บาท  ซ่ึงจะเห็นวา  ระดับคอนขางตํ่ ากวาระดับราคานํ้ าผลไมที่มีจํ าหนายอยูในตลาดปจจุบันนั่น
คอื       ผูบริโภคจะคํ านึงถึงความคุมคาเมื่อเทียบคุณคาผลิตภัณฑกับราคา

- เปนครอบครัวที่ดื่มนํ้ าผลไมประมาณ  4-7 แกวตอสัปดาห  ซ่ึงจากการวิจัยพบวา  ผูบริโภค
กลุมที่มีรายไดประมาณไมเกิน    20,000  บาท  มีอัตราการดื่มนํ้ าผลไมเฉลี่ย   5.75  แกวตอสัปดาห  ซ่ึง
สูงกวาทุกชวงรายไดอ่ืนๆ  อีกดวย

- ปจจยัที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อในระดับที่สูงของกลุมเปาหมายดังกลาว   คือ  ความสะอาด
รสชาติและคุณคาทางโภชนาการ

- นอกจากลูกคาหลักแลว    บริษัทยังพิจารณาถึงกลุมลูกคารองดวย   คือ  กลุมที่มีรายไดชวง
20,001 – 40,000  บาท   เนื่องจากมีแนวโนมการซื้อคอนขางสูง เชนเดียวกับลูกคาหลัก  คือ 43.2% และ
มปีริมาณการดื่มนํ้ าผลไมในระดับปานกลาง

ความคุมคาเมื่อเทียบกับราคา

มาก

ปานกลาง

นอย

< 20,000 20,000-40,000

กลุมลูกคาหลัก : ปริมาณการดื่มสูง กลุมครอบครัวท่ีสนใจในสุขภาพ
ในก.ท.ม. และปริมณฑล
กลุมลูกคารอง : ปริมาณการดื่มปานกลาง
> 40,000 รายได
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การวางตํ าแหนงผลิตภัณฑ (POSITIONING)

ผลิตภณัฑของบริษัทมีความคุมคาที่สุด  เนื่องจากประโยชนในแงการเก็บคุณคาทางโภชนาการ
ไดนานแลว  การประหยัดเนื้อที่ในการเก็บรักษา  และราคานํ้ าผลไมตอแกวจะตํ่ ากวาคูแขงรายอื่นๆ  คือ
ทิปโก  ยูนฟิ  และมาลี  อีกทั้งยังมีคุณคาทางอาหารที่แตกตางจากคูแขง  คือ วิตามินดีและแคลเซียม  ซ่ึง
เหมาะกบัผูบริโภคทุกวัยในครอบครัว  ซ่ึงเปนจุดเดนที่แตกตางจากผลิตภัณฑของคูแขง

กลยุทธทางการตลาด (MARKETING STRATEGY)
กลยุทธในการเขาสูธุรกิจ

บริษทัเลอืกทีจ่ะจํ าหนายผลิตภัณฑใหกับบริโภคกลุมเปาหมายหลักเปนอันดับแรก    โดยจะจัด
ท ําซุมแจกผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผง  JUICE ทีช่งเสร็จแลวใหกลุมเปาหมายใหทดลองดื่ม  โดยสถาน
ทีท่ีจ่ะท ําการแจกใหกลุมเปาหมายทดลองดื่ม  ไดแก  บริเวณสวนลมุพินี  สวนรถไฟ และสวนสนุกดรีม
เวลิด ซ่ึงเปนสถานีที่กลุมเปาหมายมักจะมีกิจกรรมรวมกับครอบครัว      ซ่ึงมีหลายเหตุผลที่เราพิจารณา
เลือกเขาตลาดนี้เปนอันดับแรก

 สัดสวนการดื่มนํ้ าผลไมของกลุมเปาหมายคอนขางสูง      และกลุมเปาหมายจะมีครอบครัว
แลว  ซ่ึงสดัสวนของจํ านวนคนที่ดื่มนํ้ าผลไมในครอบครัวก็สูงดวย และจากการวิจัยพบวา
กลุมตัวอยางมีแนวโนมการซื้อนํ้ าผลไมชนิดผงคอนขางสูง  คือ  ประมาณ 63.8% ของกลุม
ตัวอยาง

 ตนทนุทางการตลาดเขาถึงกลุมเปาหมายไมสูงมากนัก  เนื่องจากการใชลักษณะทํ าซุม  แจก
นํ ้าผลไมชนิดผงที่ชงสํ าเร็จแลวใหดื่ม    มีคาใชจายเพียง   คาตกแตงซุม  คาผลิตภัณฑ  และ
พนกังานแจกสินคาเทานั้น   ซ่ึงถากลุมตัวอยางทดลองชิม   แลวเกิดการชอบก็จะกอใหเกิด
การซื้อซ้ํ า และการบอกตอ ผูบริโภครายอื่นๆ  ที่เปนญาติหรือคนรูจัก
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โดยในชวงแรกจะใชชองทางการจัดจํ าหนายผานทางรานสะดวกซื้อเปนหลัก   โดยใชชอง

ทางซุปเปอรมารเก็ตและซุปเปอรสโตรเปนชองทางเสริม   เนื่องจากชนิดของผลิตภัณฑในรานสะดวก
ซ้ือมใีหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อไดนอยกวาซุปเปอรมารเก็ต       และซุปเปอรสโตร  ทํ าใหผูบริโภคมี
โอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑของบริษัทมากกวาชองทางอื่นๆ     อยางไรก็ตาม  เมื่อผูบริโภครูจักผลิตภัณฑ
มากขึน้  ก็จะเพิ่มชองทางการจํ าหนายผานทางซุปเปอรมารเก็ต       และซุปเปอรสโตรใหครอบคลุมเปา
หมายมากขึ้นโดยทํ าการโฆษณาประชาสัมพันธควบคูกันไป      เพื่อใหเขาถึงผูบริโภคกลุมเปาหมายได
ครอบคลุม  และชวยสราง  Brand Awareness  สํ าหรับผลิตภัณฑไดเร็วข้ึน    บริษัทจะออกผลิตภัณฑรูป
แบบใหมเพือ่เพิ่มความสะดวกในการบริโภคในชวงปที่ 2     โดยเปนบรรจุภัณฑที่สามารถเติบนํ้ าเขาไป
ในบรรจภุณัฑ     ก็สามารถดื่มไดทันที ไมตองทํ าการชงใหยุงยาก   ภายในป 2547  จะเริ่มจํ าหนายสูชอง
ทางอืน่ๆ  คือ  รานอาหารและภัตตาคาร  เพื่อเปนการกระตุนใหยอดขายมากขึ้น
วัตถปุระสงครวมของแผนการตลาด
1. เพื่อใหผูบริโภคเกิด Brand Awareness กบัตรายี่หอ “JUICE” รอยละ  20  ในปที่ 1 และรอยละ 50

ภายในปที่ 5
2. เพือ่ใหผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผงเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น (Product  Knowledge)  รอยละ 50 ในปที่ 1

และรอยละ 80  ภายในปที่ 5
3. เพือ่ใหมียอดขายตามเปาหมาย  ดังนี้

ยอดขายปที่ 1 10 ลานบาท (ระยะเวลา  6 เดือน ตั้งแต กรกฎาคม – ธันวาคม 2545)
ยอดขายปที่ 2 35 ลานบาท
ยอดขายปที่ 3 40 ลานบาท
ยอดขายปที่ 4 45 ลานบาท
ยอดขายปที่ 5 50 ลานบาท
เพือ่บรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด  บริษัทไดวางแผนสวนผสมทางการตลาด  ดังนี้

กลยุทธผลิตภัณฑ (Product)
วัตถุประสงค
1. เพือ่ใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑรอยละ  50 ขึ้นไป
2. มกีารแนะนํ าผลิตภัณฑรสชาติใหมสูตลาดจํ านวน  3  รสชาติในปแรก  และทยอยเพิ่มอี 2 รสชาติ

เปน 5 รสชาติในปที่ 2
รายละเอียดผลิตภัณฑ

ฝายเทคโนโลยีอาหาร  กองวิทยาศาสตรชีวภาพ  กรมวิทยาศาสตรบริการ   ไดศึกษาทดลองการ
ท ําเครื่องดื่มนํ้ าผลไมชนิดผงและชนิดเม็ดจากผลไมตางๆ      เพื่อสงเสริมใหมีการผลิตเปนอุตสาหกรรม
และเพื่อสงเสริมการแปรรูปผลผลิต  ทางการเกษตรใหเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่ม  โดยนํ้ าผลไมชนิดผง
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ทีผ่ลิตออกมาไดจะมีลักษณะเปนผงบดละเอียด   ที่ผานกระบวนการผลิตและฆาเชื่อโรค  เพื่อใหได
ผลิตภณัฑที่ยังคงคุณคาทางโภชนาการและมีความปลอดภัย ตอผูบริโภคมากที่สุด

นํ ้าผลไมผงของบริษัทผลิตจากผลไมสดแทๆ  ไมไดนํ าหัวนํ้ าเชื้อเขมขนมาเจือจางดังเชน นํ้ าผล
ไมพรอมดื่มยี่หอตางๆ     ที่ขายอยูในปจจุบัน  ผลิตภัณฑของบริษัทนอกจากจะตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคในแงของการผลิตจากผลไมสด 100%  แลวยงัใหคุณคาทางวิตามิน    และเกลือแรที่สูงกวา
นํ้ าผลไมพรอมดื่ม
ผลิตภัณฑ

กลุมเปาหมายของผลิตภัณฑ     คือ     บุคคลที่สนใจในสุขภาพและตองการเครื่องดื่มที่ผลิตจาก
ธรรมชาติปราศจากสารปรุงแตง     ดังนั้นผลิตภัณฑของบริษัท    จะมีความเขมขนของผลไมในสัดสวน
100 %   ท ําใหผลิตภัณฑของบริษัทแตกตางจากคูแขงโดยตรงคือ   Tang  ซ่ึงมีปริมาณของนํ้ าผลไมเพียง
0.03% เมือ่คิดเปนรอยละตอปริมาตรเมื่อชงเปนนํ้ าแลว อีกทั้ง JUICE ยงัผลิตจากผลไมแทๆ  ไมใชการ
น ํานํ ้าผลไมเขมขนมาเจือจาง     หรือใชสารสังเคราะหแตงกลิ่น     ดังเชนผลิตภัณฑนํ้ าผลไมพรอมดื่มที่
จ ําหนายโดยทั่วไปบางชนิด   สามารถชงดื่มไดทั้งในนํ้ าเย็นและนํ้ ารอน    และยังมีจุดเดนที่สามารถเก็บ
รักษาคุณคาทางโภชนาการไดนานถึง 2 ป

ผลิตภัณฑเครื่องดื่มนํ้ าผลไมผงที่ทํ าการผลิตจะแบงเปน 2 ชวง ไดแก
1. ชวงป 2544  ผลิตนํ้ าผลไมผง 3 ชนิด  ไดแก  นํ้ าฝร่ังผง  นํ้ าสมเขียวหวานผง นํ้ าองุนผง
2. ชวงป 2545 ผลิตนํ้ าผลไมผงเพิ่ม 2 ชนิด ไดแก นํ้ ากลวยผง นํ้ าสับปะรดผง
เหตผุลที่บริษัทเลือกผลิตนํ้ าผลไมชนิดผงทั้ง 5 รสชาติดังกลาว  เนื่องจากเปนผลไมไทยที่มีวิตา

มินสงู  ซ่ึงดูไดจากตารางเปรียบเทียบคุณคาทางโภชนาการของผลไมทั้ง 5 ชนิด    และผูบริโภคนิยมให
ท ําเปนนํ้ าผลไมชนิดผงจํ าหนาย
ตารางเปรียบเทียบคุณคาทางโภชนาการของผลไมทั้ง 5 ชนิด

ผลไม (100g) กลวย องุน ฝรั่ง สม สับปะรด
พลังงาน (KJ/Kcal) 375/88 274/64 306/72 198/47 211/50
นํ้ า (%) 76 83 81 87 84
ไฟเบอร (g.) 2.7 2.2 5.3 1.8 1.2
ไขมัน (g.) 0 0 0 0 0
โปรตีน (g.) 1.2 0.6 1.0 1.0 0.4
น้ํ าตาล (g.) 20.4 15.5 17.0 10.6 12.0
วิตามิน A (mg.) 3 0 30 2 20
วิตามิน C (mg.) 10 3 218 49 25
วิตามิน B รวม (mg.) 0.43 0.12 0.22 0.16 0.18
วิตามิน E (mg.) 0.3 0.6 - 0.1 0.1

ที่มา : Nevo Table 1996; Nevo Foundation, Netherland’s Nutrition Centre
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จากผลการวิจัยในตารางขางตนพบวาฝรั่งมีวิตามินซีสูงที่สุดในบรรดาผลไมชนิดตางๆ  ซ่ึง

ถือเปนจุดเดนของผลิตภัณฑนํ้ าผลไมผงรสฝรั่ง สํ าหรับผลไมที่มีคุณคาทางโภชนาการรองลงมาคือ
สม  กลวยหอม  และสับปะรด  สวนองุนเปนหนึ่งในผลไมที่ผูบริโภคตองการใหผลิตเปนนํ้ าผลไมผง
มากที่สุด  จากเหตุผลขางตนเราจึงเลือกผลิตนํ้ าผลไมผงทั้ง 5 รสชาติดังกลาว

นอกจากนีบ้ริษัทยังไดสรางความแตกตางจากคูแขงโดยการเพิ่มวิตามินดี  และแคลเซียมเขาไป
ในนํ ้าผลไมชนิดผง  ทั้งนี้เนื่องจากวิตามินดีและแคลเซียมมีสวนชวยเสริมสรางและบํ ารุงกระดุก       ซ่ึง
เหมาะกบักลุมเปาหมายที่เปนกลุมครอบครัว  ทํ าใหทุกคนในครอบครัวสามารถดื่มได     และและไดรับ
ประโยชนจากสารอาหารดังกลาว      ซ่ึงจากงานวิจัยของ   U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE,
KANSAS STATE UNIVERSITY    พบวาวติามินดีและแคลเซียม  จํ าเปนตอผูบริโภคทุกวัย  ตั้งแตแรก
เกดิจนถงึผูสูงอายุ  โดยเฉพาะเด็กทารกแรกเกิด     และผูสูงอายุตองการในปริมาณที่สูงกวาวัยอ่ืนๆ  เพื่อ
ชวยสราง    และบํ ารุงกระดูกและฟนใหแข็งแรง       นอกจากนี้ยังพบวาแคลเซียมมีสวนชวยบํ ารุงระบบ
ประสาทอกีดวย  ซ่ึงในปจจุบันยังไมมีคูแขงขันรายใดที่เพิ่มวิตามินดี  และแคลเซียมในนํ้ าผลไม  มีเพียง
วิตามิน A,C  และ E  เทานั้น

เนือ่งจากในปจจุบันมีเพียงนํ้ าสมผง Tang วางจ ําหนาย  ซ่ึงเปนนํ้ าสมผงสังเคราะหและยังไมมีผู
ผลิต   และจํ าหนายนํ้ าผลไมชนิดผงรายอื่นในประเทศไทย    ดังนั้นเพื่อใหรสชาตินํ้ าผลไมชนิดผงเปนที่
ยอมรับ     บริษัทจะทํ าการทดสอบรสชาติของนํ้ าผลไมกอนออกตลาด      รวมถึงการตรวจสอบปริมาณ
วติามนิและระดับสารปรุงแตง  ในผลิตภัณฑของบริษัทอยางสมํ่ าเสมอกอนออกจํ าหนาย  นอกจากนี้รส
ชาตขิองผลิตภัณฑจะมีรสชาติเขมขน  เพื่อสะดวกตอ  การใสนํ้ าแข็งรับประทาน   ซ่ึงจะไมทํ าใหเสียรส
ชาตไิป  รวมทั้งผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑจะตองสะอาดถูกตองตามมาตรฐานองคการอาหาร       และยา
และ  GMP (Good Manufacturing Pratice)   เพือ่ใหผูบริโภคเกิดความเชื่อถือ  เนื่องจากผลการวิจัยพบวา
ความสะอาด  เปนปจจัยแรกที่ผูบริโภคใหความสํ าคัญมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อนํ้ าผลไมชนิดผง
บรรจุภัณฑ

ขนาดบรรจุภัณฑ  ผลิตภัณฑนํ้ าผลไมผงจะมีขนาดบรรจุ  2  ขนาด ไดแก
1. ขนาดเล็ก    นํ้ าหนัก   22 กรัม    สํ าหรับชงแต  1 แกวปริมาณ   250  มิลลิลิตร       บรรจุใน

ซองฟอยลอลูมิเนียม  และทํ าการบรรจุในกลองเล็กกลองละ  24 ซอง และกลองเล็กจํ านวน
10 กลองจะบรรจุในกลองใหญเพื่อทํ าการจํ าหนายเปนหีบ  และเพิ่มความสะดวกในการจัด
สงใหแกลูกคาและในปที่ 2  จะเพิ่มรูปแบบบรรจุภัณฑโดยมีฝาจุกเพื่อสามารถเติมนํ้ าลงใน
ซองดื่มได

2. ขนาดถุงใหญ   นํ้ าหนัก 250 กรัม  สํ าหรับชงไดปริมาณ 2 ลิตร บรรจุในถุงฟอยลอลูมิเนียม
และท ําการบรรจุลงกลองใหญเพื่อทํ าการจํ าหนายเปนหีบ   โดยมีขนาดบรรจุหีบละ 30   ถุง
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รูปแบบ Packing ใหม

ปท่ี 1
ผลจากแบบสอบถาม     พบวา รอยละ 42  ของกลุมตัวอยางซื้อนํ้ าผลไมขนาดเล็ก  หรือขนาด 1

แกวตอคนบริษัทจึงทํ าการขายโดยบรรจุอยูในซองอลูมิเนียม  ขนาด 22  กรัมตอ  1  แกว  เพื่อสะดวกตอ
การบรโิภค  คือ ไมตองทํ าการตวงใหยุงยาก  และยังทํ าใหไดสัดสวนในการบริโภคที่แนนอน  นอกจาก
นํ ้าผลไมชนิดผงชนิดผง 1 ซอง    ตอหนึ่งแกวแลว   ทางบริษัทจะทํ าการผลิตขนาดบรรจุ  250  กรัมหรือ
เทยีบเทา  2  ลิตร   สํ าหรับกลุมครอบครัวที่ดื่ม   นํ้ าผลไมกันเปนสวนใหญในครอบครัว     ทั้งนี้จากการ
วจิยัพบวาสัดสวนของสมาชิกในครอบครัวที่ดื่มนํ้ าผลไม  มีสูงมากถึง  76.1%
ปท่ี 2-5

บริษทัจะเพิม่บรรจุภัณฑแบบที่สามารถเติมนํ้ าบริโภคไดภายในซองบรรจุภัณฑ    ทั้งนี้เพื่อให
เกดิความสะดวกในการบริโภคมากขึ้น  เหมาะที่จะนํ าติดตัวไปยังสถานที่ตางๆ  หรือเดินทางทองเที่ยว
เพราะประหยดัเนื้อที่ในการเก็บรักษาพกพาและชวยขจัดปญหาที่ตองชงกอนดื่ม  ซ่ึงเปนเหตุผลหลักที่
พบในการวิจัยวาผูบริโภค  ไมเลือกซื้อนํ้ าผลไมชนิดผง
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กลยุทธราคา (Price)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสามารถแขงขันกับคูแขงได
2. เพือ่ใหบริษัทมีกํ าไรขั้นตน  30% หรือกํ าไรสุทธิ  15%
3. เพื่อคงความนาเชื่อถือของตัวผลิตภัณฑ

จากการเปรียบเทียบราคากับคูแขงในตลาด   นํ้ าผลไมชนิดผง JUICE  จ ําหนายในตาคาซองละ
6 บาท ตอขนาด 1 แกว   (นํ้ าหนัก 22  กรัมตอซอง)    ราคาดังกลาวเปนราคาที่อยูสูงกวานํ้ าผลไมชนิดผง
Tang แตราคาจะตํ่ ากวานํ้ าผลไมพรอมดื่มที่จํ าหนายอยูในปจจุบัน  ซ่ึงเปนระดับราคาที่สอดคลองกับผล
การวจิัยอีกดวย  บริษัทตั้งราคาผลิตภัณฑสูงกวา  Tang  เนือ่งมาจากตองการใหสอดคลองกับภาพลักษณ
ของผลิตภัณฑที่เนนความสดจากธรรมชาติโดยมีความเขมขน      ของผลไมมากกวา     และมีคุณคาทาง
อาหารสูงกวานํ้ าสมผง Tang

สํ าหรับเหตุผลในการกํ าหนดราคาใหตํ่ ากวานํ้ าผลไมชนิดพรอมดื่ม  เนื่องจากเพื่อใหสอดคลอง
กบัการรบัรูของผูบริโภคที่ยังยึดติดอยูกับความสด      และคุมคากวา    กลาวคือ  ชงไดปริมาณมากกวาที่
ระดับราคาตํ่ ากวา    ดังนั้นกลยุทธที่ใชคือ     High-Value Strategy    เปนการตั้งราคาสินคาในระดับปาน
กลางเมือ่เทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑที่สูงเพื่อเจาะตลาด      ในการนํ าสินคาเขาสูตลาดในชวงแรกขอ
งวงจรผลิตภัณฑ  เพื่อครอบคลุมตลาดสวนใหญโดยเร็ว
ราคาของนํ้ าผลไมพรอมดื่มที่มีจํ าหนาย

ราคา (บาท)

ขนาด 250 ml ( 1 แกว ) ขนาด 750 ml (กลาง)      ขนาด 1,000 ml (ลิตร)
ตรายี่หอ ชนิด 25 –40 %  ชนิด 100%                ชนิด 25 –40%  ชนิด 100%      ชนิด 25-40%  ชนิด 100%
Tipco 10 12-16 - 44 - 51-56
Unif 12 17 - - 45 69
Malee 13-14 18 - 27 - 51-69
ราคาของนํ้ าผลไมชนิดผงที่มีจํ าหนาย

ราคา (บาท)
ตรายี่หอ ขนาด 22 กรัม (1แกว) ขนาด 120 กรัม ขนาด
250 กรัม
Tang 3 12 23
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ราคาของนํ้ าผลไมชนิดผง JUICE 

ราคา (บาท )
ขนาดบรรจุ      ราคา List Price       ราคาขายใหซุปเปอร       ราคาขายใหราน   ราคาขายตามซุม   ตนทุนผันแปร

          มารเก็ต และ ซุป         สะดวกซื้อ       ชวงโปรโมชั่น
          เปอรสโตร

22 กรัม 6 บาท          6 บาท            6 บาท 6 บาท 3.2 บาท
22 กรัมฝาจุด 9 บาท          9 บาท            9 บาท 8 บาท 4.2 บาท
250 กรัม 70 บาท        55 บาท          60 บาท               45 บาท             24.32 บาท

กลยุทธชองทางการจํ าหนาย (Place)
วัตถุประสงค
1. เพือ่กระจายสินคาไปยังผูบริโภคใหทั่วถึง
2. เพือ่เพิ่มโอกาสในการขายสินคาและสนันสนุนพฤติกรรมการบริโภคอยางตอเนื่อง
ปท่ี 1-2

จากการผลการวิจัยพบวา     กลุมตัวอยางซื่อนํ้ าผลไมจากซุปเปอรมารเก็ต, ซุปเปอรสโตร และ
รานสะดวกซื้อเปนหลัก  บริษัทมุงวางสินคาใหทั่วถึงและครอบคลุม  กลุมผูบิโภคภายใน 2  ป โดยวาง
จ ําหนาย  ณ สถานที่ดังนี้

 ซุปเปอรมารเก็ตของเซ็นทรัลและ  เดอะมอลล  ทุกสาขา
 ซุปเปอรสโตรหลักๆ  คือ Lotus และ Big C ทกุสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

 รานสะดวกซื้อ  คือ 7-11  จํ านวน  1,652 สาขา
โดยบริษัททํ าการติดตอกับศูนยกลางคลังสินคา   (Distribution Center)   ของผูคาปลีกดังกลาว

โดยใหผลตอบแทนรอยละ 2.5 แกศูนยกลางคลังสินคา    ใหสวนลดในอัตรารอยละ 25     จากราคาขาย
ปลีก  และจายคาธรรมเนียมแรกเขาในการวางสินคาบนชั้นวางสินคา

 จ ํานวน  330,000  บาท ตอ SKU (Stock  Keeping Unit) สํ าหรับรานคาสะดวกซื้อ
 จ ํานวน 80,000 บาท ตอ SKU สํ าหรับซุปเปอรมารเก็ต  และ ซุปเปอรสโตร

รวมทั้งมี Trade Promotion คอื สวนลดตามยอดขายใหกับผูคาปลีกดังกลาวดวย  ในการทํ ายอด
ขายใหไดเปาหมายตามที่กํ าหนด
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ปท่ี 3-5

เพิม่ชองทางการจัดจํ าหนายโดยเขาไปจํ าหนายในรานอาหารตางๆ  ทั้งนี้เพราะจากการวิจัย  พบ
วาผูบริโภค   กลุมเปาหมายนิยมดื่มนํ้ าผลไมที่รานอาหารเปนอันดับรองจากที่บาน      ซ่ึงชองทางการจัด
จ ําหนาย  ที่จะเพิ่มขึ้นไดแก

- ราน S & P ทุกสาขา
- รานอาหารเวยีดนาม “เฝอ” ทุกสาขา
ทัง้นี ้ เพราะเปนรานอาหารที่เนนความสะอาดและคุณคาจากผักผลไม   ซ่ึงตรงกับลักษณะผลิต

ภณัฑทีเ่นนคุณคาทางโภชนาการ  และระดับราคาไมแพงจนเกินไป
โดยบรษิทัจะใหสวนลดตามปริมาณการซื้อในแตละครั้ง    โดยมีจุดประสงคเพื่อใหรานอาหาร

ดงักลาว  นํ าผลิตภัณฑนํ้ าผลไมฃนิดผงไปประกอบเปนเครื่องดื่มเพื่อประทานในรานอาหาร
กระบวนการจัดสงสินคา

ทางบรษิัทจะเปนผูจัดสงสินคาเอง    โดยทํ าการจัดสงผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผงสํ าเร็จรูปไปยัง
ศนูยกระจายสินคาตางๆ  ของ Tops Supermarket, Big C, Lotus, 7-11,  รานอาหาร S&P และรานอาหาร
เวียดนามเฝอ  สํ าหรับหางสรรพสินคาเดอะมอลล ซ่ึงไมมีศูนยกระจายสินคากลาง    บริษัทจะทํ าการจัด
สงไปที่สาขาที่วาง ผลิตภัณฑจํ าหนายโดยตรง
กลยุทธการสงเสริมการตลาด (Promotion)
ปท่ี 1 (มิถุนายน – ธันวาคม 2545)
วัตถุประสงค
1. เพือ่ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับนํ้ าผลไมผงใหลูกคากลุมเปาหมายรูจักผลิตภัณฑและ

เขาใจในคุณคาสารอาหารที่จะไดรับ
2. เพือ่สรางแรงจูงใจใหลูกคาเกิดความตองการทดลองสินคาและเกิดการทดลองซื้อ
3. เพื่อสราง Brand Awareness และจดจํ าตรายี่หอ
กลยุทธ

 เลือกใชส่ือที่หลากหลาย    มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับวัตถุประสงคในการนํ าเสนอ
ความรูเกี่ยวกับประโยชนของผลไมชนิดผงที่ผลิตจากผลไมธรรมชาติมีวิตามินดี        และ
แคลเซยีม  และเก็บรกัษาคุณคาทางโภชนาการไดยาวนานกวานํ้ าผลไมพรอมดื่มทั่วไปอัน
เปนจดุเดนของผลิตภัณฑ  ใหเขาถึงกลุมเปาหมายอยางทั่วถึงโดยเนนสื่อ  ที่สามารถครอบ
คลุมกลุมเปาหมายไดมาก

 เนนกจิกรรมที่ใหกลุมเปาหมายไดทดลองชิมและทดลองซื้อสินคา
 สรางความนาเชื่อถือและเกิดความตระหนักถึงคุณประโยชนของการดื่มนํ้ าผลไมชนิดผง
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 พยายามเนนยํ้ าถึงตราผลิตภัณฑ เพื่อสรางใหเกิด Brand Awarenessและความนิยมใน
ผลิตภัณฑ

 วางแผนสงเสริมการขายรวมกับรานคา  ตัวแทนขาย  เพื่อกระตุนยอดขายและกระจายสิน
คาใหเขาถึง ผูบริโภคอยางทั่วถึง

A. การโฆษณา  (ADVERTISING)
วัตถุประสงค
1. เพื่อสราง Brand Awareness ในตวัสินคาใหเกิดขึ้นในกลุมเปาหมายและผูบริโภคทั่วไป
2. เพือ่กระตุนใหกลุมเปาหมาย  เกิดความตองการทดลองชิมและซื้อสินคา
3. สรางความนาเชื่อถือและสรางภาพพจนที่ดีในดานคุณคาและประโยชนที่ไดรับจากการดื่มนํ้ าผลไม

ผง
กลยุทธ

การใชส่ือโฆษณาจะเลื่อกใชส่ือที่มีประสิทธิภาพในการเจาะกลุมเปาหมาย   ใชส่ือประสมโดย
เนน  การใหความรู   และประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายไดรูจักสินคาและรับรูถึงประโยชนของนํ้ าผล
ไมชนดิผง  ความถี่ในการโฆษณาจะใชส่ืออยางตอเนื่อง   โดยจะเนนหนักในชวงแรกของการออกผลิต
ภณัฑ  เพื่อกระตุนใหเกิดความตองการทดลองซื้อสินคาและเกิดการซื้อซ้ํ า
แผนการใชสื่อโฆษณา
1. TV Program

ใชส่ือโทรทัศนโดยการโฆษณา  15 วินาที  จํ านวน 2 spots ตอวนั ชวงระหวางขาวภาคเย็นทาง
สถานีโทรทัศน ชอง 3. 7  และ ITV   เพราะกลุมเปาหมายใหความสํ าคัญในการบริโภคขาว เพื่อเปนการ
แนะน ําใหกลุมเปาหมายไดรูจักผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผง      และตระหนักถึงจุดเดนของผลิตภัณฑ ใน
คณุคาโภชนาการและการเก็บรักษาคุณคาไดยาวนานกวา  รวมทั้งการกระตุนใหเกิดการทดลองซื้อ  และ
เปนการตอกยํ้ าถึงสินคาและตราผลิตภัณฑ  เพื่อใหเกิดการจดจํ าตราผลิตภัณฑและเกิดการซื้อซ้ํ า
2. Radio Program

ใชส่ือวทิยุโดยการเปนผูสนับสนุนรายการวิทยุจํ านวน 2 คล่ืน     ความยาว spot   และ 15 วินาที่
จ ํานวน 3 spot ตอวนั รายการตางๆ    จะเปนรายการที่ตงกลุมเปาหมาย  การสนับสนุนรายการจะจัดสรร
อยางตอเนื่องตลอดทั้งป  โดย  spot ทีใ่ชจะมีการปรับรูปแบบทุกๆ  ไตรมาส   เพื่อใหสอดคลองกับแผน
การตลาดทีว่างไว  ชวงแรกจะเปนการแนะนํ าใหกลุมเปาหมายไดรูจักผลิตภัณฑและตระหนักถึงจุดเดน
ของผลติภณัฑ  กระตุนใหทดลองซื้อสินคา  ชวงหลังระยะตอมาจะเปนการยํ้ าถึงสินคาและตรายี่หอ เพื่อ
ใหเกดิการจดจํ าตราผลิตภัณฑและเกิดการซื้อซ้ํ า
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รายการที่บริษัทใหการสนับสนุนประกอบดวย

EASY FM 105.5 / FM 105.5 Mhz
GREEN WAVE / FM 106.5 Mhz

3. Outdoor  Advertising
ส่ือที่ใช คือ    Micro Bus Body     ปายโฆษณารอบตัวรถปรับอากาศ  Micro Bus   เนื่องจากคน

กรุงเทพ ใชเวลาในการเดินทางเปนชวงเวลาที่คอนขางยาวนานในแตละวัน  การโฆษณารอบตัวรถปรับ
อากาศ    จึงเปนอีกสื่อ   ที่สามารถนํ าเสนอผลิตภัณฑแกกลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง   และมีคาใชจายตํ่ า
โดยโฆษณาตอเนื่องเปนระยะเวลา 3 เดือน โดยใชรถ Micro Bus จ ํานวน 20  คัน เนื้อหาในการโฆษณา
เปนการน ําเสนอจุดเดนของผลิตภัณฑ    สถานที่สะดวกซื้อ กระตุนใหเกิดการทดลองซื้อ   และสรางให
เกนิการจดจํ าตราผลิตภัณฑ
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B. กิจกรรมทางการตลาด Event Marketing
วัตถุประสงค  สรางความยอมรับในตัวสินคารับรูในตรายี่หอ
กลยุทธ

 จดังานเปดตวัเครื่องดื่มนํ้ าผลไมชนิดผงภายในพื้นที่หางสรรพสินคาโดยจะจัดงานเปดตัวตามกํ าหนด
ดังนี้
ปที่ 1
1) วนัเสารที่ 29-วันอาทิตยที่ 30 มิถุนายน 2545 บริเวณพื้นที่ช้ันลางหางสรรพสินคาเซ็นทรัล  ปนเกลา
2) วนัเสารที่ 6-วันอาทิตยที่ 7 กรกฎาคม 2545 บริเวณพื้นที่ช้ันลางหางสรรพสินคาเซ็นทรัล  ลาดพราว
3) วนัเสารที่ 13 – วันอาทิตยที่    14 กรกฎาคม 2545     บริเวณพื้นที่ช้ันลางหางสรรพสินคาเดอะมอลล

บางกะป
สํ าหรับปที่ 2 เมื่อมีการออกผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผงรสชาติใหม ก็จะจัดงานเปดตัวในทํ านอง

เดยีวกนั คอืประมาณ 3 สัปดาหแรกในชวงวันเสารและอาทิตย หลังจากเริ่มวางผลิตภัณฑจํ าหนาย
 รวมกับรายการโลกใบเล็กทางสถานีโทรทัศนชอง   3  จัดรายการ  “ทองเที่ยวทั่วไทยไปกับครอบครัว

JUICE” โดยคัดเลือกกลุมเปาหมายที่บริโภคนํ้ าผลไมชนิดผง  JUICEพรอมกับครอบครัวและรักสุข
ภาพ เขารวมโครงการประมาณ 20 ครอบครัว โดยจะจัดรายการทองเที่ยวในชวงปลายป 2545

C. การจัดรายการสงเสริมการขาย (Sales Promotion)
วัตถุประสงค
1. เพือ่กระตุนกลุมเปาหมายใหเกิดความสนใจ ตัดสินใจซื้อและซื้ออยางตอเนื่อง
2. เพือ่กระตุนยอดขายและกระจายสินคาใหเขาถึงผูบริโภคอยางทั่วถึงจึงมีการจัด trade promotion ให

รานคาตัวแทนขาย
กลยุทธ

  เปดโอกาสใหกลุมเปาหมายและผูบริโภคทั่วไปไดทดลองชิมสินคา    ตามพื้นที่ตางๆ  เชน ยานธุรกิจ
บริเวณสลีมสาทร   เปนตน   มหาวิทยาลัย   หางสรรพสินคา  โดยจัดทํ าลักษณะซุม   เพื่อใหผูบริโภคได
ทดลองชิม ทดลองซื้อ

 จัดทํ า  TRADE PROMOTION  ใหกบัผูคาปลีก     เปนการกระตุนยอดขายโดยเสนอเงื่อนไขสวนลด
พิเศษ

 ผูคาปลกีรายใหญ    หากสามารถทํ ายอดขายไดตามเปาหมายในแตละเดือน    จะไดรับสวนลดการคา
จากยอดขาย 2% จากมลูคาราคาสงในเดือนถัดมา  บริษัทมีผูคาปลีกหลัก 5 ราย โดยกํ าหนดปริมาณขาย
ใหไดตามยอดภายในระยะเวลาที่กํ าหนดไว  คือ
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1.  ซุปเปอรมารเก็ต  และซุปเปอรสโตร

1.1 ขนาด 22 กรัม : 130 หบีตอเดือน (หีบละ 240 ซอง)
1.2 ขนาด 250 กรัม : 110  หบีตอเดือน (หีบละ  30 ถุง)

2. รานคาสะดวกซื้อ
2.1 ขนาด 22 กรัม : 225  หบีตอเดือน (หีบละ 240 ซอง)
2.2 ขนาด 250 กรัม : 190 หบีตอเดือน (หีบละ 30 ถุง)

 มีการจัด Co-promotion รวมกับสถานีบริการนํ้ ามันตางๆ  ในรูปแบบของการสงเสริมการขาย คือ เมื่อ
เติมนํ้ ามัน    ครบ 300 บาท   รับฟรีนํ้ าผลไมชนิดผง JUICE ขนาด 22 กรัม 1 ซอง ระยะเวลาในการสง
เสรมิการขายประมาณ 2 เดือน โดยเริ่มดํ าเนินการในชวงปที่ 1-2 ซ่ึงเปนชวงที่มีการออกผลิตภัณฑใหม
หลายรสชาติเพื่อใหผูบริโภคไดทดลองชิมผลิตภัณฑ

 การแจกของสมนาคุณใหแกผูบริโภค  สํ าหรับผลิตภัณฑขนาด 250 กรัม เมื่อซ้ือ JUICEขนาด 250
กรัมจ ํานวน 2 ถุง  แถมเหยือกแกว 1 ใบ เปนระยะเวลา 1 เดือนในชวงเปดตัวผลิตภัณฑ

ปท่ี 2-3
วัตถุประสงค
1. เพือ่กระตุนการซื้ออยางตอเนื่อง  ควบคูกับการสรางความเชื่อมั่นในคุณประโยชนของสินคาโดย

กระตุนใหเกิดการบริโภคอยางสมํ่ าเสมอ
2. จดัใหมกีจิกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่องเพื่อรักษายอดขายที่มีอยูและขยายฐานการตลาด
3. สรางใหเกดิความจงรักภักดีในตรายี่หอและเกิดการบอกตอเพื่อขยายความนิยมสินคา
กลยุทธ

ประเมินผลจากการโฆษณาสื่อตางๆ  ปที่ 1 วาสื่อใดมีประสิทธิภาพ  เพื่อใชปรับปรุงสื่อสํ าหรับ
การโฆษณา  ในปที่ 2-3 อยางไรก็ตาม    ยังคงเนนการใชส่ือประสมที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายใหได
มากทีสุ่ด  และอาจมีการใชส่ือรูปแบบที่แตกตางจากปที่ 1 เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหมๆ
B. การประชาสัมพันธและกิจกรรมทางการตลาด (PUBLIC RELATION / EVENT MARKETING)
วัตถุประสงค
1. เพือ่เผยแพรและประชาสัมพันธ  ประโยชนของผลิตภัณฑ เปนตอกยํ าใหจดจํ าสินคา และตรายี่หอ
2. เนนการสรางความนาเชื่อถือคุณประโยชนของผลิตภัณฑ  สรางความมั่นใจแกกลุมเปาหมาย
กลยุทธ

จดัใหมกีจิกรรมเพื่อประชาสัมพันธของผลิตภัณฑ  การดูแลรักษาสุขภาพเพื่อตอกยํ้ าใหกลุมเปา
หมาย      และผูบริโภคทั่วไปใสใจสุขภาพ     และการเลือกเครื่องดื่มที่มีคุณคาตอรางกาย      โดยการจัด
EVENT MARKETING ใหสอดคลองกับสินคา  เชน เปนผูสนับสนุนงานเพื่อสุขภาพตางๆ เปนตน
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C. การจัดรายการสงเสริมการขาย (SALES PROMOTION)
วัตถุประสงค
1. เพือ่กระตุนกลุมเปาหมายใหเกิดความสนใจ ตัดสินใจซื้อและซื้ออยางตอเนื่อง
2. เพือ่กระตุนยอดขายและกระจายสินคาใหเขาถึงผูบริโภคอยางทั่วถึง  โดยการจัด trade promotion

ใหรานคาตัวแทนขาย
กลยุทธ

  พัฒนารูปแบบของการทํ า    TRADE   PROMOTION    และเพิ่ม CONSUMER  PROMOTION เพื่อ
รักษายอดขายและกระตุนกลุมผูบริโภคใหมๆ  ใหทดลองซื่อสินคา

  จดัรายการสงเสริมการขาย  ใหสอดคลองกับรูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ
D กลยุทธการขาย  (Selling)
กลยุทธ
ปที่ 1-3

ในสวนของการบริหารงานขาย    บริษัทจะจัดพนักงานประจํ า  1 คน  ในตํ าแหนงพนักงานขาย
ดแูลชองทางจํ าหนายหลักทั้งหมด  ทั้ง 3  ชองทาง  คือ  ซุปเปอรมารเก็ตในหางสรรพสินคา,  ซุปเปอรส
โตรและ รานสะดวกซื้อ 7-11 โดยใหผลตอบแทนในรูปเงินเดือนและคานายหนาการขาย
ปที่ 4-5

จางพนกังานประจํ าเพิ่มอีก 1 คน  ในตํ าแหนงพนักงานขาย    ดูแลชองทางกาจํ าหนายที่เพิ่มขั้น
มา  คอื รานอาหารโดยใหผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแลคานายหนาการขาย
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การประมาณการยอดขายของนํ้ าผลไมชนิดผงสํ าหรับป 2002

ชวงรายไดตอเดือน                       ต่ํ ากวา 20,000 บาท   20,001-40,000 บาท      รวมทั้งหมด
จํ านวนประชากรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล1               2,542,314               582,571                3,124,885
ปริมาณการดื่มนํ้ าผลไมเฉลี่ยตอคน (แกวตอสัปดาห)2       5.75        4.22
ปริมาณการดื่มนํ้ าผลไมทั้งสิ้น (แกวตอสัปดาห)           14,618,305               2,458,450  17,076,755

สวนแบงตลาดนํ้ าผลไมชนิดผงเมื่อเทียบกับตลาดนํ้ า
ผลไมชนิดนํ้ า    0.8%                          0.8%                            0.8%
ขนาดตลาดนํ้ าผลไมชนิดผง (กิโลกรัมตอสัปดาห)   3,509                            590                            4,099
สัดสวนของผูที่ซื้อนํ้ าผลไมชนิดผงของบริษัท2  63.8%                        49.2%
ประมาณการยอดขายของบริษัท  (กิโลกรัมตอสัปดาห)   2,239                            290                            2,529
ประมาณการยอดขายของบริษัท (กิโลกรัมตอป)               116,428                       15,080                        131,508
ประมาณการยอดขายของบริษัท (ลานบาทตอป)                                                                23
1 ขอมูลจากสํ ามะโนประชากร
2 ขอมูลจากการวิจัยโดยกลุมผูทํ าแผนธุรกิจ

การประมาณการเติบโตของยอดขาย

ป 2002 20003 2004 2005 2006 2007
อัตราการเติบโตของตลาดนํ้ าผลไมโดยรวม (%)      10     10    10     10     10
มูลคาตลาดนํ้ าผลไม (ลานบาท) 2,100 2,310     2,541      2,795        3,075      3,382
อัตราการเติบโตของยอดขายของบริษัท (%)      35    20   10     10     10
ยอดขายของบริษัท

-พันกิโลกรัมตอป   131   177        212 233  256  281
-ลานบาทตอป    11     36   43   48    54    59

สวนแบงตลาด 0.5% 1.5%     1.7%        1.7% 1.7% 1.7%

ปริมาณการดื่มนํ้ าผลไม Market   Size                             438,550                      73,754                       512,304
(กิโลกรัมตอสัปดาห)
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ตารางแสดง Action Plan โดยรวมของบริษัท

ป 2544 ป 2545 ป 2546แผนปฏิบัติการ
เดือน 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. การทดสอบตลาดและวิจัยผลิตภัณฑ
2. การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
3. จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท
4. การวางแผนการสรางโรงงานและการจัดหาทน
5. การสรางโรงงาน
6. การสรรหาพนักงาน
7. การติดต้ังเครื่องจักร
8. การฝกอบรมดานการผลิตและการขาย
9. การทดสอบกระบวนการผลิต
10. เริ่มทํ าการผลิตเชิงพาณิชย
11. ออกผลิตภัณฑใหม
12. วางจํ าหนายสินคาตามชองทางการจัด
จํ าหนายตางๆ
13. การสงเสริมการขาย
14. การสงเสริมการคา
15. การสื่อสารทางการตลาด
16. การประเมินผลการสงเสริมการขาย
17. การประเมินผลการจดจํ าตราสินคา
18. การประเมินผลการดํ าเนินงาน
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ตารางแสดง Action Plan ส ําหรับแผนทางการตลาดและงบประมาณ
งบประมาณ (บาท) ป 2545 ป 2546แผนปฏิบัติการ
ป 2545 ป 2546 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

การสงเสริมการขาย 339,200 639,200
1. จัดซุมแสดงสินคา ณ.
1.1 หางโลตัส  จํ านวน 4 สาขา
1.2 หางบิ๊กซี จํ านวน 4 สาขา
1.3 ซุปเปอรมารเก็ต TOP จํ านวน 3 สาขา
1.4 หางสรรพสินคาคาเดอะมอลล 1 สาขา
1.5 อาคารสํ านักงานแถวสีลม 1 แหง
1.6 อาคารสํ านักงานแถวสาทร  1  แหง
1.7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1.8 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
2. สวนลดการคา (ใหตามปริมาณการขาย) 207,635 711,971
2.1 โลตัส
2.2 บ๊ิกซี
2.3 TOP
2.4 ซุปเปอรมารเก็ตหางสรรพสินคาเดอะมอลล
2.5 7-11
3.กิจกรรมทางการตลาด 581,867 612,000
3.1 งานเปดตัวและการจัดซุม 331,867 612,000
3.2 ทํ าทัวรกับรายการโลกใบเล็ก 250,000 -
4. การจัดการสงเสริมการขายรวกับบริษัทอ่ืน 767,379 474,071
เชน ปมนํ้ ามัน และการแจกของสมนาคุณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,896,081 2,437,242
การสื่อสารทางการตลาด 3,445,000 2,900,000
1. โฆษณาทางโทรทัศน 1,500,000 1,500,000
1.1 ชวงเวลาขาวชอง 3 500,000 500,000
1.2 ชวงเวลาขาวชอง 7 500,000 500,000
1.3 ชวงเวลาขาวชอง ITV 500,000 500,000
ปท่ี 1 โฆษณา 10 วัน ปท่ี 2 โฆษณา 2 ชวงๆ ละ 5 วัน
2. โฆษณาทางสื่อวิทยุ 700,000 1,400,000
2.1 คล่ืน Easy FM 105.5 350,000 700,000
2.2 คล่ืน Green Wave 106.5 350,000 700,000
3. ปายโฆษณาขางรถประจํ าทางโดยโฆษณา 3 ชวง 1,245,000* -
ระยะเวลาทํ าชวงออกผลิตภัณฑใหม จํ านวน 20 คัน
เปนเวลา 3 เดือน

* คาปายโฆษณารวมคาการผลิตและคาโฆษณาในการประมาณการคาใชจายแลว
สํ าหรับรายละเอียดคาใชจายตางๆ  ในการทํ าการตลาด แสดงอยูในสวนของสมมติฐานในการจัดทํ างบการเงิน
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VII. แผนการผลิต (MANUFACTORING AND PRODUCTION)
ท่ีตัง้โรงงาน (Plant Location)

บริษทัไดทํ าการพิจารณาเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน           โดยพิจารณาถึงบริเวณที่อยูใกลเคียงกับ
แหลงวตัถุดิบ    เพื่อเปนการลดตนทุนทางดานการขนสง      และเพื่อใหไดวัตถุดิบที่มีความสดใหม  ซ่ึง
วตัถุดบิทีบ่ริษัทใชในการผลิตในปแรก  ไดแก ฝร่ัง สมเขียวหวาน องุน และในปถัดไปจะมีเพิ่มขึ้นอีก 2
ชนดิ ไดแก กลวย และ สับปะรด ซ่ึง พบวาผลไมสวนใหญที่ใชมีแหลงเพาะปลูกมากอยูในเขตภาคกลาง

บริษทัจะเลือกใชวิธีการเชาโรงงานสํ าเร็จรูป  แทนการซื้อที่ดิน   และลงทุนกอสรางโรงงานเอง
เพือ่เปนการลดปริมาณเงินลงทุนในการจัดตั้งเริ่มแรก       ลดความเสี่ยงในกรณีที่การดํ าเนินงานมีปญหา
หรือไมเปนไปตามแผนงาน     รวมทั้งสามารถเพิ่มความคลองตัวหากมีการเปลี่ยนแปลงแผนการดํ าเนิน
งานในอนาคต      ดังนั้น      บริษัทจึงเลือกทํ าการจัดตั้งโรงงานในบริเวณ    ถนนปนเกลา – นครไชยศรี
จงัหวดันครปฐม     ซ่ึงเปนบริเวณที่อยูใกลแหลงวัตถุ ดิบ คือ ฝร่ัง    และ องุน  ซ่ึงมีแหลงเพาะปลูกอยูที่
จงัหวดันครปฐม        และจังหวัดราชบุรี    รวมทั้งสับปะรด            ซ่ึงมีแหลงเพาะปลูกมากอยูที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ     ซ่ึงสามารถทํ าการขนสงมายังนครปฐมไดสะดวก     นอกจากนี้บริษัทยังไดคํ านึงถึง
ปจจยัอ่ืนในการเลือกสถานที่ตั้งโรงงานดวย     ซ่ึงไดแก          ความสะดวกในการจัดสงสินคามายังเขต
กรุงเทพมหานคร  ความเหมาะสมในดานทํ าเลที่ตั้งและสาธารณูปโภค  ซ่ึงบริเวณดังกลาว   เปนบริเวณ
ทีม่โีรงงานตั้งอยูจํ านวนมาก       และสามารถหาโรงงานสํ าเร็จรูปใหเชาไดสะดวก     โดยคาใชจายโดย
ประมาณในการเชาโรงงานคือ 80,000  บาท ตอเดือน  ทํ าสัญญาเชาเปนระยะเวลา  5 ป
ขอบงัคับทางกฎหมาย และ การควบคุมมาตรฐานการผลิต

เนือ่งจากผลิตภัณฑของบริษัทเปนผลิตภัณฑอาหาร     ดังนั้นผลิตภัณฑของบริษัทจะตองไดรับ
ใบอนญุาตจากสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ซ่ึงบริษัทจะดํ าเนินการขอใบอนุญาตในชวงเดือน
มถุินายน  พ.ศ. 2545  และตามที่ไดมีประกาศจากสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการประกาศ
ใชมาตรฐาน  GMP สํ าหรับโรงงานผูผลิตภัณฑอาหาร  ดังนั้นในการจัดตั้งโรงงาน    การกํ าหนดผังโรง
งาน  และการกํ าหนดขั้นตอนการผลิต  บริษัทจะคํ านึงถึงเงื่อนไขขอบังคับที่กํ าหนดโดยสํ านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา    กระทรวงสาธารสุข   เพื่อใหสามารถผานการตรวจสอบตามมาตรฐาน   GMP
(Good Manufacturing Practice)   อันเปนเกณฑหรือขอกํ าหนดขั้นพื้นฐานที่จํ าเปนในการผลิตและควบ
คมุเพือ่ใหผูผลิตปฏิบัติตาม  และทํ าใหสามารถผลิตอาหารไดอยางปลอดภัย  เนนที่การปองกันและขจัด
ความเสีย่งที่จะทํ าใหอาหารเปนพิษ  เปนอันตรายและไมปลอดภัยตอผูบริโภค

ขอกํ าหนด    GMP    ทีจ่ะเปนมาตรการบังคับทางกฎหมาย     ไดแก  สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
เครือ่งมือ  เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต   การสุขาภิบาล กาควบคุมกระบวนการผลิต  การบํ ารุงรักษา
และการท ําความสะอาด    บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน  การจัดเก็บบันทึกการวิเคราะหที่จํ าเปน
การกํ าหนดฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
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นอกจากนี้     ถึงแมวาบริษัทไมจํ าเปนตองสอบผานมาตรฐานของ    HACCP    แตบริษัทจะ

น ําระบบการตรวจสอบคุณภาพ     และประกันความปลอดภัยในการผลิต  ตามาตรฐาน HACCP (
Hazards Analysis and Critical Control Points)   มาประยุกตใช  เพื่อใหเปนที่เชื่อถือไดตอผูบริโภค
โดยหลักการของ HACCP หรือ  ระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม  จะเปนเครื่องมือ
ในการชีเ้ฉพาะเจาะจง  ประเมิน  และควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑอาหาร     เปนแนว
ทางในการควบคุมมาตรฐานการผลิต  เชน  การควบคุมอุณหภูมิในการอบ  ระยะเวลาในการอบความ
รอน  การตรวจวัดความชื้น  ซ่ึงถือวาเปนจุดที่มีความสํ าคัญในการผลิต  และ  อาจสงผลตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑได

ในการเตรียมการสํ าหรับการสอบใบอนุญาต    GMP   บริษัทจะทํ าการเขารวมรับการฝกอบรม
และการสนับสนุนจากแผนกบริการปรึกษาอุตสาหกรรม  ฝายบริการวิชาการ  สถาบันอาหาร   โดยมีคา
ใชจายในการฝกอบรมเปนเงิน  13,000  บาทตอหลักสูตร    ซ่ึงจะทํ าใหบริษัทสามารถดํ าเนินการวางผัง
โรงงานและกระบวนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ ผานตามมาตรฐาน  GMP และเมื่อบริษัททํ า
การด ําเนนิการผลิตในชวงเดือนแรก  คือเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2545  บริษัทจะทํ าการติดตอใหสํ านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  เขามาทํ าการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองมาตรฐาน  GMP
เทคโนโลยีการผลิต (Technology)

สํ าหรับกระบวนการผลิตตามภาคผนวก  2   เปนขั้นตอนการผลิตที่ฝายเทคโนโลยีอาหาร  กอง
วิทยาศาสตรชีวภาพ  กรมวิทยาศาสตรบริการ  ไดทํ าการศึกษาและพัฒนาเพื่อการผลิตเปนอุตสาหกรรม
ขนาดยอม     นอกจากนี้บริษัทยังไดมีรับความสนับสนุนในดานเทคโนโลยี  และ เทคนิคการผลิตจากที่
ปรึกษาของบริษัท     คือ  คุณศักดิ์ชัย  โภคชัชวาล     ซ่ึงปจจุบันดํ าเนินการผลิตนํ้ าสมุนไพรผงสํ าเร็จรูป
จ ําหนายอยู    ซ่ึงทํ าใหมั่นใจวาบริษัทสามารถดํ าเนินการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  การเพิ่มประ
สิทธภิาพในการคั้นนํ้ าผลไม  เพื่อใหไดปริมาณนํ้ าผลไมมากขึ้น  และนอกจากนี้ยังสามารถไดผลิตภัณฑ
ทีม่คีณุภาพและมาตรฐานตามที่กํ าหนด
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เคร่ืองจักร

เครื่องจักรที่ใชในการผลิตมีดังตอไปนี้
รายการเครื่องจักร บริษัท กํ าลังการผลิต จํ านวนเครื่อง ราคาตอเครื่อง (บาท)

1 เครื่องปอกเปลือกผลไม บริษัท ฟูด อิควิปเมนท จํ ากัด 100 กก. ตอช่ัวโมง 2 60,000
2 เครื่องบดยอยผลไม บริษัท ฟูด อิควิปเมนท จํ ากัด 200 กก. ตอช่ัวโมง 1 35,000
3 เครื่องคั้นนํ้ าผลไม บริษัท ฟูด อิควิปเมนท จํ ากัด 200 กก. ตอช่ัวโมง 2 120,000
4 หมอตมไอนํ้ ารอน บริษัท ฟูด อิควิปเมนท จํ ากัด 270 กก. ตอช่ัวโมง 2 400,000
5 เครื่องผสม บริษัท ฟูด อิควิปเมนท จํ ากัด 300กก. ตอช่ัวโมง 1 76,000
6 ตูอบลมรอน บริษัท ฟูด อิควิปเมนท จํ ากัด 1.5 ตัน 1 1,800,000
7 เครื่องบดละเอียด บริษัท ฟูด อิควิปเมนท จํ ากัด 180 กก. ตอช่ัวโมง 1 26,000
8 เครื่องบรรจุซอง บริษัท  พลาสแทรป  จํ ากัด 120 ซองตอนาที 1 600,000
9 เครื่องบรรจุถุง บริษัท  พลาสแทรป  จํ ากัด 180 ถุงตอช่ัวโมง 1 87,000
รวมเงินลงทุนในการติดต้ังเครื่องจักร 3,784,000

หมายเหตุ เครื่องปอกเปลือกผลไม  จะทํ าการติดต้ังในชวงปลายป 2545 เพื่อรองรับการขยายชนิดของผลิตภัณฑนํ้ าสับปะรดผง และ นํ้ ากลวยผง

โดยบริษัทจะทํ าการวาจางบริษัท  ฟูด อิควปิเมนท จํ ากัด ใหทํ าการติดตั้งเครื่องจักรหลัก   และ
นอกเหนอืจากการจัดหาอุปกรณเครื่องจักรที่ใชในการผลิตแลว  เพื่อใหการดํ าเนินการผลิตเปนไปตาม
เงื่อนไขของ Good Manufacturing Practice บริษทัจะทํ าการจัดหาอุปกรณในการตรวจสอบตางๆ   เชน
อุปกรณตรวจวัดความหวาน  เครื่องวัดคาความเปนกรด / ดาง    เครื่องตวงวัด เครื่องชั่งนํ้ าหนัก เปนตน

ในดานการวางผังโรงงาน   บริษัทไดดํ าเนินการศึกษาการวางผังโรงงาน   การวางผังเครื่องจักร
และขัน้ตอนการผลิต    โดยเขารวมในการฝกอบรม     และ รับความชวยเหลือจากแผนกบริการปรึกษา
อุตสาหกรรม  ฝายบริการวิชาการ  สถาบันอาหาร  เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานของ GMP   และเพื่อให
เกดิประสทิธิภาพสูงสุดในการผลิต    ทั้งนี้ผังโรงงานจะประกอบดวยสวนหลักๆ   ดังนี้     สวนการผลิต
สวนการรับ   และจัดเก็บวัตถุดิบ   สวนจัดเก็บผลิตภัณฑสํ าเร็จรูป    หองทดลองและตรวจสอบคุณภาพ
และสํ านักงาน
กํ าลังการผลิตและแผนการผลิต (Capacity and Production Plan)

 กํ าลังการผลิต
ก ําลักการผลิตสูงสุดของเครื่องจักร     รองรับการเติบโตของบริษัทได   3 ป     คือ      ประมาณ

700 กโิลกรัมตอวัน หรือ 25,000  ซองตอวัน (ซองขนาด 22 กรัม)    ซ่ึงจากกํ าลังการผลิตที่มีอยูสามารถ
รองรับยอดขายที่อาจเพิ่มขึ้นจากการประมาณการได  โดยการเพิ่มเวลาการทํ างาน  หรือการใหพนักงาน
ท ํางานลวงเวลาสํ าหรับเครื่องจักรบางเครื่องที่มีการใชงานในสัดสวนคอนขางสูง

สํ าหรับในปลายปที่ 3  บริษัทจะตองทํ าการจัดหาเครื่องคั้นนํ้ าผลไม  เพิ่ม 1 เครื่อง  เพื่อรองรับ
การเติบโตของยอดขาย  ทั้งนี้ในสวนเครื่องจักรอื่นๆ  ยังสามารถรองรับปริมาณยอดขายไดถึงปที่ 6 ซ่ึง
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บริษทัยงัสามารถขยายกํ าลังการผลิตได   โดยไมจํ าเปนตองจัดหาเครื่องจักรเพิ่มเติมโดยการจัดใหมี
การท ํางานลวงเวลา  หรือ  ขยายเวลาทํ างานเปน 2 กะ

ตาราง  แสดงกํ าลังการผลิตของเครื่องจักร  และ  ประสิทธิภาพในการใชเคร่ืองจักร
รายการ
เครื่องจักร

กํ าลังการผลิต
ตอเครื่อง

จํ านวน
เครื่อง

กํ าลังการผลิต
ตอกะ (8 ชม.)

%
Utilization
1 st year
( 6 mths)

%
Utilization
2 nd year

%
Utilization
3rd year

ปลายปท่ี3
ทํ าการเพิ่ม
เครื่องจักร
(เครื่อง)

กํ าลังการผลิต
ตอกะ (8 ชม.)

%
Utilization

4th year

%
Utilization

5th year

1 เครื่องปอกเปลือกผลไม 100 กก. ตอช่ัวโมง 2 1,360 กก. 0% 53% 53% 1,360 กก. 65% 72%
2 เครื่องบดยอยผลไม 200 กก. ตอช่ัวโมง 1 1,120 กก. 31% 23% 28% 1,120 กก. 29% 32%
3 เครื่องคั้นนํ้ าผลไม 200 กก. ตอช่ัวโมง 2 2,240 กก. 57% 70% 85% 1 2,240 กก. 62% 68%
4 หมอตมไอนํ้ ารอน 270 กก. ตอช่ัวโมง 2 3,024 กก. 42% 52% 63% 3,024 กก. 69% 76%
5 เครื่องผสม 300กก. ตอช่ัวโมง 1 1,680 กก. 31% 38% 45% 1,680 กก. 50% 55%
6 ตูอบลมรอน 1.5 ตัน 1 1,680 กก. 51% 64% 77% 1,680 กก. 85% 93%
7 เครื่องบดละเอียด 180 กก. ตอช่ัวโมง 1 1,008 กก. 43% 50% 60% 1,008 กก. 66% 73%
8 เครื่องบรรจุซอง 120 ซองตอนาที 1 40,320 ซอง 17% 20% 21% 40,320 ซอง 23% 26%
9 เครื่องบรรจุถุง 180 ถุงตอช่ัวโมง 1 1,008 ถุง 10% 12% 12% 1,008 ถุง 14% 15%

หมายเหตุ  ขอมูลประสิทธิภาพในการใชเครื่องจักร  คํ านวณโดยพิจารณาจากกํ าลังการผลิตตอชั่วโมง  และ ระยะเวลาในการตั้งเครื่อง
ระยะเวลาในการบํ ารุงรักษา

 การวางแผนการผลิต
เนือ่งจากปริมาณการผลิตของบริษัทมีไมมากนัก บริษัทจึงกํ าหนดเวลาการผลิตในลักษณะ  1

กะตอวนัทํ างานโดยมีวันทํ างาน 6 วันตอสัปดาห  บริษัทจะทํ าการวางแผนการผลิตในระบบ Make To
Stock คอื     ทํ าการผลิตในลักษณะผลิตเปนสตอกรอการจํ าหนาย     และจะทํ าการผลิตในลักษณะเปน
Batch ซ่ึงในปแรกผลิตภัณฑของบริษัทจะมี  3 รสชาติ ดังนั้นในการผลิตจะทํ าการผลิต Batch ละ 1 รส
ชาติ โดยกํ าหนดให  1 Batch    เทากับ เวลาทํ างาน 1  กะ     ซ่ึงจะทํ าใหบริษัทสามารถวางแผนการผลิต
สํ าหรับผลิตภัณฑแตละรสชาติและ     แตละขนาดบรรจุไดอยางมีประสิทธิภาพ    รูปแบบของแผนการ
ผลิตหลักแสดงในภาคผนวก 3

ในระยะแรกบริษัทจะทํ าการวางแผนการผลิตเพื่อใหมีผลิตภัณฑ    แตละชนิดในปริมาณที่ใกล
เคยีงกนั   และในระยะยาวเมื่อบริษัทสามารถวิเคราะหแนวโนม     และความนิยมของบริโภคไดชัดเจน
และมขีอมูลยอดขายของบริษัทสํ าหรับผลิตภัณฑแตละชนิด      บริษัทจะทํ าการวางแผนการผลิต  โดย
พจิารณาจากการประมาณการณยอดขายในแตละเดือนสํ าหรับผลิตภัณฑแตละรสชาติ  แล ขนาดบรรจุ
ทัง้นี ้ บริษัทจะใชหลักการและแนวทางของ Material Requirement Planning (MRP)  มาประยุกตใชตั้ง
แตขัน้ตอนการสั่งซื้อวัสดุจนกระทั่งถึงขั้นตอนการวางแผนการผลิต   ซ่ึงจะทํ าใหการผลิตและการควบ
คมุปรมิาณสินคาคงคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น     โดยบริษัทจะรักษาปริมาณสินคาคงคลัง
ของผลติภัณฑแตละรายการใหอยูระดับ  14  วันของยอดขาย  ทั้งนี้เนื่องมาจากรอบการสั่งซื้อของลูกคา
สวนใหญ  จะเปนลักษณะการสั่งซื้อ 1-2 คร้ังตอสัปดาห  ซ่ึงในการสั่งซื้อแตละครั้งลูกคาก็จะทํ าการสั่ง
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ซ้ือในปรมิาณที่คาดวาจะสามารถขายใหแกผูบริโภคไดประมาณ  7 วัน    ดังนั้นบริษัทจํ าเปนตองทํ า
การเก็บปริมาณสินคาคงคลังไวในระดับประมาณ  14  วันเพื่อรองรับความแปรปรวนของยอดขายและ
คํ าสั่งซื้อของลูกคาตอคร้ัง
บุคลากรในการผลิต

ประกอบดวยพนักงานทั้งสิ้น 11 คน คือ พนักงานในสายการผลิต 8 คน หัวหนาผูควบคุมงาน 2
คน และผูควบคุมคุณภาพ 1 คน  นอกจากนี้ ยังมีพนักงานขับรถและจัดสงสินคา  จํ านวน 1 คน   โดยคุณ
สมบตัแิละหนาที่งานของพนักงานแสดงไวในภาคผนวก 4
การจัดหาวัตถุดิบ และ วัสดุบรรจุภัณฑ

วตัถุดบิหลักในการผลิต  ไดแก  ผลไมสด นํ้ าตาลทราย สารปรุงแตง   ซ่ึงบริษัทจะทํ าการจัดซื้อ
ผลไมสด  ผานทางตลาดกลาง  ซ่ึงบริษัทไดพิจารณาจัดซื้อจากตลาดกลางจังหวัดนครปฐมและตลาดไท
ทัง้นีเ้นือ่งจากตลาดกลางจังหวัดนครปฐมตั้งอยูใกลเคียงกับที่ตั้งของโรงงาน  ซ่ึงสามารถลดคาใชจายใน
ดานการขนสงได   และยังอยูในแหลงเพาะปลูกวัตถุดิบหลัก 2 ชนิด คือ ฝร่ัง และองุน และสํ าหรับตลาด
ไท     ซ่ึงถึงแมวาจะตั้งอยูหางจากที่ตั้งของโรงงาน      แตเปนตลาดกลางสํ าหรับสินคาเกษตรขนาดใหญ
และอยูใกลแหลงเพาะปลูกสมเขียวหวานการที่บริษัททํ าการจัดซื้อผานตลาดกลาง  ทํ าใหบริษัทสามารถ
มัน่ใจไดวาจะสามารถจัดหาวัตถุดิบไดอยางตอเนื่อง    และแนนอนกวาการจัดซื้อจากสวนโดยตรง    ซ่ึง
หากสวนทีบ่ริษัททํ าสัญญาจัดซื้อดวยนั้นมีปญหาดานปริมาณและคุณภาพ     ก็จะมีผลกระทบตอการจัด
หาวัตถุดิบ

สํ าหรับการจัดซื้อจากตลาดกลางอาจมีความผันผวนในดานราคา  ซ่ึงในการประมาณการตนทุน
คาใชจายดานวัตถุดิบ       บริษัทไดใชคาเฉลี่ยของราคาเปนเกณฑในการพิจารณาจัดทํ าประมาณการทาง
การเงินแลว

นํ ้าตาลทรายและสารปรุงแตง      บริษัทจะทํ าการจัดซื้อจากโรงงานนํ้ าตาลทราย    และตัวแทน
จ ําหนายเคมีภัณฑสํ าหรับอาหาร     วัสดุและอุปกรณในการบรรจุหีบหอ     บริษัททดํ าการจัดซื้อและสั่ง
ผลิตจากบริษัทผูผลิตและจํ าหนายวัสดุบรรจุภัณฑ

สํ าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับราคาการจัดหาวัตถุดิบแสดงในภาคผนวก 5
 การควบคุมคุณภาพ

บริษทัจะจดัใหมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑในระหวางการผลิต    โดยการตรวจสอบ
คณุสมบตัิทางเคมีตางๆ  และจะทํ าการสุมตรวจสอบผลิตภัณฑหลังจากการผลิตและบรรจุแลว  เพื่อเปน
การเพิม่ความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ    ทั้งนี้บริษัทไดมีการจัดใหมีพนักงานผูรับผิดชอบงานใน
ดานการควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิตอยางชัดเจน
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นอกจากนี้  การที่บริษัทเขารวมอบรม GMP จะท ําใหบริษัทไดรับการฝกอบรมและไดรับ

ความรูในดานการควบคุมคุณภาพในทุกๆ    สวนของการผลิต    รวมทั้งบริษัทไดตั้งเปาหมายที่จะใช
หลักการของ HACCP มาประยุกตใชในการควบคุมคุณภาพของการผลิตดวย

 การจัดสง
เนือ่งจากบริษัทจะทํ าการจัดจํ าหนายสินคาผานทางซุปเปอรมารเก็ต    ซุปเปอรสโตร   และราน

สะดวกซือ้ เปนหลัก ดังนั้นในการจัดสงสินคาจะมีจํ านวนจุดจัดสงไมมากนัก  เพราะบริษัทจะทํ าการจัด
สงไปยงัศูนยกระจายสินคาของลูกคาสํ าหรับลูกคาที่มีศูนยกระจายสินคาของตนเอง    และสํ าหรับลูกคา
ทีไ่มมศีนูยกระจายสินคาก็จะทํ าการจัดสงไปยังสาขาให        แตเนื่องจากจํ านวนลูกคามีนอยราย     และ
จ ํานวนสาขาที่ทํ าการจัดสงมีไมมากจนเกินไป     บริษัทจึงใชวิธีการจัดสงเอง    โดยมีรถบรรทุกขนาด 4
ลอ ในการจัดสงจํ านวน 1 คัน  สํ าหรับทํ าการจัดสงสินคาไปยังลูกคา
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ตาราง แสดง Action Plan ของแผนการดํ าเนินงานดานการผลิต

2001 Year 2002Action Plan
Month 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. ติดตอหาสถานที่ต้ังโรงงาน
2. ตกแตงอาคารโรงงานและสํ านักงาน
3. ศึกษารายละเอียดกระบวนการผลิต
4. เขารับการอบรม GMP
5. วางผังโรงงาน จัดทํ าขั้นตอนการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพ
6. วาจางและจัดหาพนักงาน  รวมทั้งฝกอบรม
7. ติดต้ังเครื่องจักร และทดลองทํ าการผลิต
8. จัดหาผูจํ าหนายวัตถุดิบ และ วัสดุบรรจุภัณฑ
9. จัดหารเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ และ อุปกรณในการผลิต
10. ดํ าเนินการผลิต
11. จัดสงสินคาเขาในรานคาเพื่อเตรียมวางจํ าหนายในวันเปดตัวสินคา
12. ขอใบอนุญาตจากสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
13. ดํ าเนินเรื่องขอใบรับรองตามมาตรฐาน GMP
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VIII. แผนทางการเงิน (FINANCIAL  PLAN)
แหลงเงินทุน
การลงทุนของบริษัทฯ ใชเงินลงทุนประมาณ 17 ลานบาท โดยแหลงเงินทุนเปนดังนี้

แหลงเงินทุน จํ านวนเงิน วิธีการ

สวนของเจาของ   10 ลานบาท จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํ านวน 10 ลานบาท (1 ลานหุน หุน
ละ 10 บาท) 60% ของหุนจดทะเบียนถือโดยผูบริหารของ
บริษัท อีก40% เสนอขายใหแกผูสนใจในกรณีที่ไมสามารถ
หาผูสนใจรวมทุนได หุนสวนที่เหลือจะกระจายใหแกผู
บริหารหลักของบริษัททั้ง 5 ทาน

สวนของเจาหนี้   6 ลานบาท กูยืมเงินระยะยาว วงเงิน 3.5 ลานบาท
กูเงินทุนหมุนเวียน วงเงิน 2.5 ลานบาท
โดยมีเครื่องจักรเปนหลักประกัน  นอกจากนี้ยังคํ้ าประกัน
โดยกรรมการบริษัททั้ง 5 ทาน โดยใชแผนทางการเงินของ
บริษัทในการนํ าเสนอขอมูลเพื่อใหเจาหนี้พิจารณา

  1 ลานบาท ทํ าสัญญาเชาระยะยาวประมาณ 4 ป สํ าหรับยานพาหนะ
ของบริษัท

รวม   17 ลานบาท

แผนภาพขางลางแสดงที่มาของแหลงเงินทุน  และฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันเริ่มจัดตั้งบริษัท

เจาหนีธ้นาคาร
18% เจาหนีจ้าก

สัญญาเชาระยะ
ยาว
3%

สวนของเจาของ
29%สินทรพัยถาวร

15%

เงนิสด 
35%

เจาหนีธ้นาคาร
18% เจาหนีจ้าก

สัญญาเชาระยะ
ยาว
3%

สวนของเจาของ
29%สินทรพัยถาวร

15%

เงนิสด 
35%
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ขอสมมติฐานและการประมาณการทางการเงิน

บริษทัฯ ไดจัดทํ าประมาณการทางการเงินอันประกอบดวย  งบดุล  งบกํ าไรขาดทุน      และงบ
กระแสเงินสดสํ าหรับปเปนเวลา 6 ป เร่ิมตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2545 ถึง ป 2550    สํ าหรับงบกระแสเงิน
สดจดัท ําเปนรายเดือนสํ าหรับป  2545  (ดังแสดงในภาคผนวก 6)  เร่ิมตั้งแตเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม
ป 2545 เพื่อดูความเพียงพอของกระแสเงินสดในการดํ าเนินธุรกิจ  โดยมีนโยบายดานการบัญชี ดานการ
เงนิ และสมมติฐานในการจัดทํ าประมาณการงบการเงินดังแสดงตอไปนี้
นโยบายการบัญชีท่ีสํ าคัญ

 การรบัรายไดและคาใชจาย  คํ านวณตามเกณฑสิทธิ์ (Accrual Basis)
 สินทรพัยถาวรบันทึกดวยราคาทุน  หักดวยคาเสื่อมราคาคํ านวณโดยวิธีเสน ตรงตามอายุการ

ใชงาน 5  ป   คาเสื่อมราคาของเครื่องจักรบันทึกเปนตนทุนในการผลิต      คาเสื่อมราคาสํ าหรับอุปกรณ
สํ านกังานตางๆ  บันทึกเปนคาใชจายในการขายและบริหาร

 สินคาสํ าเร็จรูปบันทึกดวยราคาทุนตามวิธีเขากอนออกกอน (FIFO)
 คาใชจายกอนการดํ าเนินงานตัดเปนคาใชจายทั้งจํ านวนในปที่เร่ิมดํ าเนินกิจการ
 คาใชจายในการวิจัยและพัฒนาถือเปนคาใชจายในชวงเวลาที่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

นโยบายทางการเงิน
 การถือเงินสดคงเหลือขั้นตํ่ าเทากับปริมารคาวัตถุดิบเพื่อการผลิตสํ าหรับ10วัน หรือประมาณ

ลานบาท เงินสดสวนเกินนํ าไปลงทุนในเงินสดสวนเกินนํ าไปลงทุนในเงินฝากประจํ าหรือ เงินฝากออก
ทรัพย  ซ่ึงใหผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ย 2% ตอป1

 การหาเงนิทนุระยะยาวสํ าหรับการลงทุนในเครื่องจักรโดยกูยืมเปนระยะเวลา 7   ป    ปลอด
ชํ าระเงนิตน 2 ปแรก  การชํ าระหนี้จายชํ าระรายครึ่งปเปนเวลา 5 ป ดอกเบี้ยอยูที่ 9% (MLR+ 2%, MLR
= 7%)1

 แหลงเงนิกูระยะสั้นในกรณีที่ขาดเงิน  บริษัทฯทํ าการขายลดลูกหนี้การคา (Factoring) กับ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม   (Small Industry Finance Corporation)      เนือ่งจากลูกหนี้ของ
บริษทัฯ คือ   รานคาปลีกที่มีช่ือเสียงและมีระยะเวลาชํ าระหนี้คอนขางนาน คือ 60 วัน   ในชวง 2 ปแรก
กระแสเงนิสดอาจไมพอ จึงมีนโยบายขายลดหนี้การคาซึ่งจะเสียดอกเบี้ยในอัตรา MLR+2% ตอป (9%)2

ถายงัขาดเงนิสดอีกจะทํ าการกูยืมในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนหรือเงินเบิกเกินบัญชี ซ่ึงจะเสียดอก
เบี้ยในอัตรา MOR+2% ตอป (10%)1 โดยขออนุมัติวงเงินประมาณ 2.5 ลานบาท

 บริษทัฯ มนีโยบายจายเงินปนผลหลังจากดํ าเนินงานไปแลว 3 ป ในอัตราเทากับ 20% ของ
    กํ าไรสุทธิในแตละป

1 ขอมูลอัตราดอกเบี้ยในชวงเดือนธันวาคม 2544 ของธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงเทพฯ เนื่องจากเปนธนาคารที่มีนโยบายสนับสนุน
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สมมติฐานในการจัดทํ าประมาณทางการเงิน

การประมาณการเติบโตของยอดขาย

ป 2003 2004 2005 2006 2007
อัตราการเติบโตของตลาดนํ้ าผลไมโดยรวม (%)   10   10   10   10   10
อัตราการเติบโตของยอดขายของบริษัท (%)   35   20   10   10   10

ในชวงป 2003 – 2004 คาดการณยอดขายของบริษัทสูงกวาตลาดโดยรวม  เนื่องจากบริษัทเพิ่ง
เขาสูตลาด มีการออกผลิตภัณฑ 5 รส ในระยะเวลาปคร่ึง และมีการสงเสริมทางการตลาดอยางมากใน
ชวงเวลาดังกลาว

การประมาณการสัดสวนการขายแยกตามชองทางการจัดจํ าหนาย

สัดสวน ป 2002   ป 2003 ป 2004 ป 2005 ป 2006 ป 2007
ผานซุปเปอรมารเก็ตและซุปเปอรสโตร
%   95   85   75   70   60   60
ลานบาท   10   30   32   33   31   34
ผานรานสะดวกซื้อ
%    5   15   25   30   40   40
ลานบาท    1    6   11   15   23   25
รวมยอดขาย (ลานบาท)   11   36   43   48   54   59

การประมาณการสัดสวนการขายแยกตามประเภทผลิตภัณฑ

ยอดขาย (%) ป 2002 ป 2003 ป 2004 ป 2005 ป 2006 ป 2007
ผานซุปเปอรมารเก็ตและซุปเปอรสโตร

ขนาดบรรจุ 22 กรัม   55   45   45   45   45   45
ขนาดบรรจุ 22 กรัม (ฝาจุก)   -   10   10   10   10   10
ขนาดบรรจุ 250 กรัม   45   45   45   45   45   45

ผานรานสะดวกซื้อ
ขนาดบรรจุ 22 กรัม   65   55   50   45   40   40
ขนาดบรรจุ 22 กรัม (ฝาจุก)   -   10   15   20   25   25
ขนาดบรรจุ 250 กรัม   35   35   35   35   35   35
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ราคาขายเปนไปตามกลยุทธทางการตลาดที่ไดกลาวไวแลว

การประมาณตนทุนวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑตอหนวย
(บาท) ตนทุนวัตถุดิบ

ตอหนวย
ตนทุนบรรจุภัณฑรวม

ตอหนวย
ตนทุนรวม

ขนาดบรรจุ 22 กรัม 2.82 0.38 3.20
ขนาดบรรจุ 22 กรัม (ฝาจุก) 2.82 1.38 4.20
ขนาดบรรจุ 250 กรัม 23.52 0.80 24.32

การประมาณตนทุนการผลิต และคาใชจายตางๆ ในการผลิต
รายการ บาทตอเดือน Growth
คาเสื่อมราคาเครื่องจักรและ
อุปกรณการผลิต

80,400 20% ตอป

เงินเดือนแผนกผลิต 74,000 ปรับตามอัตราเงินเฟอ 2% ตอป ประกอบดวย (1) เงินเดือนพนักงาน
ควบคุมคนงาน 2 คน คนละ 8,500 บาทตอเดือน
(2) เงินเดือนพนักงานตรวจสอบคุณภาพ 1 คน 13,00 บาท
ตอเดือน (3) คาแรงคนงานเทากับคาแรงขึ้นตํ่ าวันละ 220 บาท

คาเชาโรงงาน 80,000 ปรับตามอัตราเงินเฟอ 2% ตอป
คาไฟฟา 57,000 เพิ่มขึ้นตามกํ าลังการผลิต โดยเพิ่มเปน 2 เทาในปที่เริ่มมี การผลิต 2 กะ

อัตราคาไฟฟาเปนหนวยละ 19 บาท 1 คาดวาจะใชไฟจํ านวน 15 หนวย
ตอช่ัวโมง2

คาบํ ารุงรักษาเครื่องจักร 31,000 คงที่ตลอดการประมาณการ โดยมีคาบํ ารุงปละเทากับ 10% ของราคา
ทุนของเครื่องจักร

คาขนสง 20,500 เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขาย  คิดเปนสัดสวน 2%3 ของราคาวัตถุดิบ
คาเชื้อเพลิง 150,000 เพิ่มขึ้นตามกํ าลังการผลิต คํ านวณจากปริมาณการใชนํ้ ามันเชื้อเพลิง

ประมาณ 140 ลิตรตอช่ัวโมง  และนํ้ ามันเตามีราคา 7.5 บาทตอลิตร4

รวม 492,900

                                                          
1 ขอมูลจากนิคมอุตสาหกรรม 304 Industrial Park
2 ขอมูลจาก Specification ของเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิต
3 ขอมูลจากฝายเทคโนโลยีอาหาร กองวิทยาศาสตรชีวภาพ กรมวิทยาศาสตรบริการ ในเรื่องโครงสรางตนทุนการผลิต
4 ขอมูลหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 10 มกราคม 2545
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ตนทนุวัตถุดิบคงที่ตลอดการประมาณการ  เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทผลิตจากผลไมที่

ปลูกงายและไมไดรับผลกระทบจากฤดูกาลมากนัก    นอกจากนี้ราคาที่ใชในการคํ านวณตนทุน   วัตถุ
ดิบใชราคาถัวเฉลี่ยของราควตัถุดิบทั้งป ซ่ึงไดรวมผลกระทบของฤดูกาลไวแลว        อัตรากํ าไรขั้นตน
ประมาณ 35 –40% โดยในปหลังๆ     กํ าไรขั้นตนเพิ่มขึ้นจากความชํ านาญในการผลิตและนํ้ าผลไมรส
ใหมทีเ่พิ่มขึ้น คือ นํ้ ากลวยและนํ้ าสับปะรด   ซ่ึงเปนผลไมที่มีราคาตํ่ าทํ าใหตนทุนวัตถุดิบลดตํ่ าลง

การประมาณคาใชจายทางการขายและบริหาร
  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเทากับ  0  เนื่องจากลูกคาของบริษัท   คือ   ซุปเปอรมารเก็ต  ซุปเปอรเก็ต ซุป

เปอรสโตร   และ   7-11   ซ่ึงเปนบริษัทที่มีช่ือเสียงและฐานะการเงินดีจึงไมมีความเสี่ยงในเรื่องหนี้สูญ
 คากระจายสินคา  คาสวนลดการคาที่ใหแกรานคาปลีก และคานายหนาสํ าหรับพนักงานขาย กํ าหนด

เปนอัตรารอยละ 2.5, 2   และ 1 ของยอดขาย ตามลํ าดับ  เปนอัตราที่คงที่ตลอดการประมาณการ
 คาแรกเขาในการวางสินคาจํ าหนายในซุปเปอรมารเก็ต    และ   ซุปเปอรสโตร      สํ าหรับ 7-11 ราคา

330,000 บาท ตอ SKU สํ าหรับที่อ่ืนๆ  ราคา 80,000 บาท ตอ SKU
 คาใชจายทางการตลาดเปนไปตามแผนทางการตลาดสํ าหรับปที่ 1 และ 2     ดังแสดงในตารางขางลาง

สวนในปอ่ืนๆ  กํ าหนดใหคลที่ในอัตรา 5% ของยอดขาย
 คาใชจายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในปที่ 1 และปที่ 2 เปนเงิน 900,000 บาท และ 600,000 บาท

สํ าหรับปที่ 3-6 คงที่เปนเงิน 100,000 บาทตอป
 คาใชจายในการจัดตั้งบริษัทฯรวมถึงคาจดทะเบียน อ.ย. และคาจดทะเบียน GMP เทากับ103,000 บาท
 เงนิเดือนพนักงานบริษัทปรับขึ้นทุกตามอัตราเงินเฟอ  กํ าหนดเปน 2 % ตอป ยกเวนเงินเดือนผูบริหาร

คงทีใ่นอตัรา 25,000 บาทตอเดือน ตลอดการประมาณการ เงินเดือนพนักงานขายเทากับ 10,000 บาทตอ
เดือน

 คาเสื่อมราคาสํ าหรับอุปกรณสํ านักงานเทากับ 1,992 บาทตอเดือน
 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 30%  ตอป

ตารางแสดงประมาณการคาใชจายตามแผนการตลาดสํ าหรับปที่ 1 และ 2
รายละเอียด (บาท) ป2002 ป 2003
คาจัดซุมแสดงสินคา ณ ชองทางการจัดจํ าหนายตางๆ
-คาพื้นท่ี 12 สาขา ตามซุปเปอร 270,000 540,000 คาเชาพื้นที่ตามซุปเปอรมารเก็ตและ
  มารเก็ตและ ซุปเปอรสโตร 2 ซุปเปอรสโตร ประมาณ 15,000-20,000
   แหงที่อาคารสํ านักงาน บาทตอเดือน คาเชาพื้นที่บริเวณสาทรและสีลม

เทากับ 20,000 และ 30,000 บาทตอเดือน ตาม
ลํ าดับ

- คาแรงคนงาน 39,200 39,200 คาแรงพนักงาน 200 บาท ตอวันเปนเวลา 2
อาทิตย

- คาแผนพับ 30,000 60,000 คาแผนพับจํ านวน 15,000 แผน
รวม                   339,200       639,200
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รายละเอียด (บาท) ป 2002 ป 2003

งานเปดตัวสินคา
-  การจัดซุมแสดงสินคาเพื่อเปด 306,000 612,000 คาใชจายในการตกแตงและเชาสถานที่
    ตัวผลิตภัณฑ รวม 100,000 บาทตอสถานที่ จํ านวน 3

แหง คาแรงคนงาน วันละ 200 บาทตอวัน
-  งานเปดตัวโดยการแจกสินคา                       25,867 - คาสินคาแจก 3,000 ซอง เปนเงิน 8,500
    ตัวอยางตามสวนสาธารณะ บาท คาแรงคนงานแจกสินคาวันละ 200
    และสวนสนุก บาทตอวัน  และคาอุปกรณในการแจก
รวม 331,867 612,000
การจัดการสงเสริมการขายรวมกับ 767,379 474,071 แจกจํ านวน 240,000 ซองในปท่ี 1 และ
บริษัทอื่น 160,000 ซองในปท่ี 2
คาโฆษณา
-  โทรทัศน                  1,500,000     1,500,000 50,000 บาทตอ spot ตอวัน 3 สถานี เปน

เวลา 10 วัน
- วิทยุ                     700,000     1,400,000 350,000 บาทตอสถานีตอเดือน เปนเวลา

1 เดือน
-ปายโฆษณาขางรถประจํ าทาง                  1,245,000 - 207,500 บาทตอสิบคันตอเดือน เปนเวลา

3 เดือน (ราคานี้รวมคาการผลิตแลว)
รวม                  3,445,000     2,900,000

สมมติฐานในการดํ าเนินงาน
เทอมการชํ าระเงินของลูกหนี้การคา จะใหเครดิตลูกคาประเภทผูคาปลีก 60 วัน1 สวนการขายประเภท

   ขายตรง  เปนการขายแบบเงินสด
นโยบายการเก็บสินคาคงเหลือ  กํ าหนดใหระดับสินคาคงเหลือประมาณ 2 สัปดาห
 เทอมการชํ าระเงินของเจาหนี้ เปนดังนี้

เครดิต (วัน)
เจาหนี้คาผลไม     0 วัน
เจาหนี้คาบรรจุภัณฑ   60 วัน
เจาหนี้คากระจายสินคาและคาสวนลดการขาย   30 วัน

1 ขอมูลจากการสอบถามผูที่อยูในธุรกิจคาปลีกซึ่งมีมากติดตอการคากับซุปเปอรมารเก็ต  ซุปเปอรสโตร
   และรานสะดวกซื้อ
2 ขอมูลจากการสอบถามจากคุณศักดิ์ชัย  โภคชัชวาล  ที่ปรึกษาของบริษัท
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จากสมมตฐิานดงักลาวมาขางตน  สามารถแสดงประมาณการงบดุลและงบกํ าไรขาดทุนไดดังนี้

ตารางแสดงประมาณการงบดุลป 2002 – 2007

                    BAHT                             2002       2003             2004  2005  2006  2007
                                   ASSTE
Current Assets
Cash on hand                1,387,979      1,537,948    1,801,691     1,858,030      1,853,275    1,475,236
Cash at Banks -         1,700,000     9,800,000    17,900,000   25,500,000
Accounts receivables –net                     222,557       2,083,362    7,067,886     7,898,362      8,824,255     9,706,681
Inventories           667,187          878,422    1,030,906     1,161,100      1,291,373     1,420,510

Total Current Assets        2,287,723       4,499,731  11,600,483   20,717,493    29,868,904   38,102,427
Net property, plant and equipment        3,829,150       3,000,450    2,315,750     1,451,050         586,350        126,000

Total Assets               6,941,873       8,135,181  14,361,233   22,423,543    30,535,254   38,228,427
LIABILTIES AND SHAREHOLDERS’EQUITY
Current Liabilities
Bank overdrafts and short – term loans            2,500,000        1,500,000 - - -                -
Accounts payable          201,195           396,337       390,924        555,828         663,105       729,415
Current portion of long 3 term loans -         350,000       700,000        700,000         700,000      700,000
Accrued  interest  expenses            26,250            26,250         23,625          18,375           13,125            7,875
Income  tax   payable - -       144,695     3,154,123      3,993,081     4,249,309
Other  current  liabilities            95,031          361,125      194,367         217,205        242,667        266,934

Total  Current  Liabilities            2,822,475      2,633,711    1,453,611      4,645,531     5,611,977     5,953,533
Long – term loans – net of current  portion       3,500,000      3,150,000    2,450,000      1,750,000      1,050,000       350,000
Long – term leasing contract          600,000         360,000       120,000  - - -

Total  Liabilities       6,922,475      6,143,711    4,023,611      6,395,531     6,661,977     6,303,533
Shareholders’ Equity
Share  capital  3 common  share, Baht 10 par value
    Authorized  share  capital
     Issued  and  paid – up share    10,000,000    10,000,000   10,000,000    10,000,000  10,000,000  10,000,000
Retained  earnings
    Appropriated  for  legal  reserve                      0        367,981       833,840    1,000,000
     Unappropriated   (9,980,602)    (8,008,530)        337,621     5,660,031  13,039,436   20,924,894

Total  Shareholders’ Equity          19,398       1,991,470   10,337,621   16,028,012  23,873,276   31,924,894
Total  Liabilities  and  Shareholders’  Equity     6,941,873       8,135,181   14,361,233   22,423,543  30,535,254   38,228,427
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ตารางแสดงประมาณการงบกํ าไรขาดทุนป 2002 –2007

BAHT       2002      2003     2004    2005    2006    2007
Revenues
Net Sales revenue 10,934,059    35,841,298    42,996,305   48,048,371    53,680,887    56,364,932
Interest  income        34,000     196,000      358,000
Total  Revenues 10,934,059 35,841,298 42,996,305 48,082,371 53,876,887 56,722,932
Cost  and  expenses
Cost  of  goods  sold 9,120,245 22,057,981 27,866,175 30,336,431 32,809,088 34,449,542
Selling  and  administrative  expenses 11,359,916 11,303,120   6,635,784   6,981,696   7,585,031   8,014,525
Total  cost  and  expenses 20,480,161 33,361,101 34,191,959 37,318,127 40,394,119 42,464,067
Earning  before interest  and  tax (9,546,102)   2,480,198   8,804,346 10,764,244 13,482,769 14,258,865
Interest  expense     434,500      508,125      313,500      250,500      172,500        94,500
Income  before  tax (9,980,602)   1,972,073   8,490,846 10,513,744 13,310,269 14,164,365
Incom  tax                 0      144,695   3,154,123   3,993,081   4,249,309
Net Income (Loss) (9,980,602) 1,972,073 8,346,151 7,359,621 9,317,188 9,915,055
Earnings (Loss) per share          -100            2.0            8.3            7.4            9.3            9.9
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การวิเคราะหทางการเงิน (Financial Analysis)
เคร่ืองมือในการประเมินโครงการ
1.การวิเคราะหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ ( Net Present Value : NPV)

ในการวิเคราะหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) จะหาคาปจจุบันสุทธิของ Free Cash
Flow    ของโครงการ    โดยใชตนทุนเงินทุนเฉลี่ยของโครงการ     (Weight Average Cost of Capital :
WACC) เปน Discount Rate
2.การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Real of Return : IRR)

จะใชการ Discount Free Cash Flow เพื่อหาอัตราผลตอบแทนของโครงการ
การคํ านวณตนทุนเงินทุนเฉลี่ย  (Weight Average Cost of Capital : WACC)
ตนทนุเงินทุนสวนของเจาของ กํ าหนดอัตราผลตอบแทนที่ผูถือหุนตองการเทากับ 20%1 ตอป
สัดสวนโครงสรางทุนที่คาดการณ : Debt : Equity เทากับ 30: 70

ดังนั้น WACC    = 9%*0.30*(1-0.3)+20%*0.70
= 16%

3.ระยะเวลาคืนทุน ( Pay Back Period and Discounted Pay Back Period)
เพือ่ใหผูลงทุนทราบระยะเวลาที่จะไดคืนทุนทั้งหมดวาใชเวลานานเทาไร

ผลประเมินโครงการ
การคํ านวณ NPV    และ IRR  เพือ่การประเมินโครงการนั้น  คํ านวณจากกระแสเงินสดสํ าหรับ

ระยะเวลา 10 ป    เนื่องจากโครงการดังกลาวเปนการลงทุนระยะยาว     คาใชจายในการลงทุนระยะแรก
คอนขางสูงและระยะเวลาคืนทุนคอนขางนาน     การประเมินโครงการภายในระยะเวลา 5 ป  จึงไมสอด
คลองกบัลักษณะของธุรกิจ  ดังนั้นจึงใชตัวเลขกระแสเงินสดสํ าหรับระยะเวลา 6 ป จากประมาณการงบ
การเงนิ  และอัตราสวนทางการเงิน  สํ าหรับกระแสเงินสดสํ าหรับ 4 ป ที่เหลือคํ านวณจากตัวเลขปสุด
ทายในประมาณการทางการเงิน  โดยมีสมมติฐานวาบริษัทมีการเติบโตของกระแสเงินสดในชวงเวลาดัง
กลาวในอัตรา 5% ตอป จึงพบวา NPV, IRR, Pay Back Period  และ Discounted Pay Back Period ของ
โครงการ เปนดังนี้
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Financial Analysis 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Free Cash Flow
EBIT           (9,546,102)    2,480,198    8,804,346     10,764,244   13,482,769  14,258,865
NOPAT (Net operating profit after taxes) :EBIT ( 1-tax)           (6,682,272)    1,736,138    6,163,042       7,534,971     9,437,938    9,981,205
Net investment in operating capital            5,915,678      1,382,073    5,706,151      (3,229,609)    (954,736)     (248,382)
Free Cash Flow -       (12,597,950)          354,066       456,891     10,764,580   10,392,674  10,229,588
Discounted Free Cash Flow
WACC 16%
NPV of Project          17,459,421
IRR 41%
Pay Back Period          4 ป 2 เดือน
Discounted Pay Back Period        4 ป 11 เดือน

1ค ํานวณจากอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนของบริษัท  ดอยคํ าผลิตภัณฑอาหาร  จํ ากัด  ป 2541 ซึ่งเทากับ 15%  ตอป  บวกความ
เสี่ยงจากธุรกิจของบริษัทซึ่งเปนธุรกิจใหม 5% บริษัท  ดอยคํ า  เปนบริษัทที่จํ าหนายผลิตภัณฑที่ใกลเคียงกับบริษัทมากที่สุด       สํ าหรับ
บริษัทที่เปนคูแขงทางตรงจํ าหนายสินคาหลายชนิดซึ่งตางจากบริษัทอาทิ  ผลิตภัณฑอาหาร  ผลไมกระปอง เปนตน
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ดังนั้นโครงการของบริษัทนาลงทุน  เนื่องจากคา  NPV เปนบวก  คา IRR สูงกวา  อัตราผลตอบแทนที่ผู

ถือหุนตองการ  อีกทั้งระยะเวลาคืนทุนตํ่ ากวา 5  ป
4. การวิเคราะหจุดคุมทุน (Break Even Analysis)
ตารางแสดงการคํ านวณจุดคุมทุน

Yr1 (6 Mths) Year 2 Year 3
VARIABLE  COST
COGS
Raw  Mat & Pack Mat (Baht Per unit)

Size 22g     3.20  2.96    2.96
Size 22g (with plastic cap)  4.20 3.96     3.96
Size 250g                              24.32           22.37             22.37

Selling & Admin
Commission & Trade Discount (Baht per unit)

Size 22g 0.18 0.18 0.18
Size 22g (with plastic cap) 0.27 0.27 0.27
Size 250g 1.65 1.65 1.65

คากระจายสินคา (Baht per unit)
Size 22g 0.15 0.15 0.15
Size 22g(with plastic cap) 0.23 0.23 0.23
Size 250g 1.38 1.38 1.38

TOTAL  VARIABLE  COST  PER  UNIT
Size 22g 3.53 3.29 3.29
Size 22g (with plastic cap) 4.69 4.46 4.46
Size 250g                              27.35           25.39           25.39

FIXED  COST
COGS
ตนทุนคาเสื่อมราคา                    452,400       904,800       940,800
ตนทุนคาเสื่อมราคา                                    30,000         60,000         60,000
เงินเดือนแผนกผลิต              444,000       905,760    1,335,874
คาเชาโรงงาน              480,000       979,200       998,784
คาไฟฟา              342,000       684,000    1,368,000
คาขนสง              123,248       320,624       376,281
คาบํ ารุงรักษาเครื่องจักร              186,200       372,400       372,400
คาเชื้อเพลิง              900,000    1,800,000    3,600,000

Selling  &  Admin
Selling & Marketing  expense           9,953,446    7,865,271    2,489,815
Administration  expense              829,950    1,477,500    1,471,172
TOTAL  FIXED  COST         13,741,244  15,369,555  13,013,126
TOTAL  FIXED  COST  PER  MONTH           2,290,207    1,280,796    1,084,427
PRICE  PER  UNIT  (Sales  to  trade)

Size 22g    6     6     6
Size 22g (with plastic cap)    9     9     9
Size 250g 55  55  55

Selling  ratio  by  unit  size
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Size 22g                0.565            0.465           0.465
Size  22g  (with  plastic  cap)             0.000                0.100 0.100
Size 250g             0.435                0.435 0.435

จากการวิเคราะหจุดคุมทุนสามารถวิเคราะหสถานการณรายปไดดังนี้
Yr1 (6Mths)         Year 2 Year 3

BREAK  EVEN  POINT  (Kg. Per  Month)                              19,091              9,900   8,382
Size 22 g (Unit  per  month)         490,285          209,248             177,167
Size 22g (with plastic  cap) ( Unit  per  month)                    0            45,000 38,100
Size 250g ( Unit  per  month)          33,218             17,226 14,585

BREAK  EVEN  POINT  (Kg. Per  DAY)               636                  330      279
Size  22g (Unit  per  day)          16,343               6,975                 5,906
Size 22g (with plastic  cap) (Unit  per  month)                   0               1,500                 1,270
Size 250g (Unit  per  day)            1,107                  574                    486

SALES  FORECAST  (Kg. Per  DAY)               331                   446                    535
% จุดคุมทุนตอยอดขาย                               193%                  74%                  52%

ปท่ี 1
ปริมาณการขายที่เหมาะสมที่จะทํ าใหเกิดความคุมทุนจะอยูที่ระดับ  19,091   กิโลกรัมตอเดือน

หรือคิดเปน 636    กิโลกรัม ตอวัน    ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณยอดขายที่คาดการณไวเทากับ
331 กโิลกรัมตอวันซึ่งตอกวาจุดคุมทุน    เนื่องจากในปที่ 1  บริษัทมีคาใชจายในดานการขาย   และการ
ตลาดทีค่อนขางสูง  ประกอบกับในปที่ 1 บริษัททํ าการวางจํ าหนายในชวงครึ่งปหลัง  ทํ าใหมีระยะเวลา
ในการจํ าหนายผลิตภัณฑเพียง  6  เดือน
ปท่ี 2

บริษทัยงัคงมีคาใชจายในดานการขายและการตลาดที่คอนขางสูง  เนื่องจากการออกผลิตภัณฑ
ใหมและ  การทํ าการตลาดอยางตอเนื่อง     เมื่อพิจารณาจาก  Break  Even  Analysis   พบวาปริมาณการ
ขายทีเ่หมาะสมที่จะทํ าใหเกิดความคุมทุนจะอยูที่ระดับ  9,900   กิโลกรัมตอเดือน         หรือคิดเปน 330
กโิลกรัมตอวัน  ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณยอดขายที่คาดการณไวเทากับ  446  กิโลกรัมตอวัน
ซ่ึงแสดงใหเห็นวาถาบริษัทสามารถทํ ายอดขายไดตามที่คาดการณไวก็จะทํ าใหบริษัทเริ่มมีความคุมทุน
ในชวงปที่ 2
ปท่ี 3

ปริมาณการขายที่เหมาะสมที่จะทํ าใหเกิดความคุมทุนจะอยูที่ระดับ   8,382    กิโลกรัมตอเดือน
หรือคิดเปน  279  กิโลกรัมตอวัน      ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณยอดขายในปที่ 3  เทากับ  535
กโิลกรัมตอวัน  ซ่ึงสูงกวาจุดคุมทุน  เนื่องจากในปที่ 3  บริษัทมีคาใชจายทางดานการขายและการตลาด
ตํ ่ากวาในชวง 2 ปแรก  ประกอบกับการประมาณการในดานอัตราการเติบโตของยอดขาย  ดังนั้นจะเห็น
ไดวาบรษิทัจะสามารถดํ าเนินกิจการไดในระดับการผลิตและการขายที่สูงกวาระดับคุมทุนตั้งแตปที่ 3
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แผนภาพแสดงการวิเคราะหจุดคุมทุนในปที่ 3

5.การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial  Ratio)
ใชอัตราสวนทางการเงินของบริษัท  โดยเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินเทียบกับคูแขงหลักๆ  3 ราย

Financial  Ratio 2002 2,003 2,004 2005 2006 2007
TIPCO
2000

UNIF
2000

MALEE
2000

Liquidity  Ratio
Current  ratio 0.8 1.7 8.0 4.5 5.3 6.4 1.1 0.2 0.7
Quick  ratio 0.6 1.4 7.3 4.2 5.1 6.2 0.7 0.1 0.4
Leverage  Ratio
Debt  to  asset  ratio 1.0 0.8 0.3 0.3 0.2 0.2 0.9 1.3 0.8
Long - term  debt  to asset  ratio 0.6 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 - 0.0 0.1
Efficiency  ratio
Average  collection  period (days) 4 21 60 60 60 63 59 82 47
No.  Of  days' sales in inventory 14 15 14 14 14 15 84 105 84
Profitability  Ratio
Gross  Profit  Margin 17% 38% 35% 37% 39% 39% 38% 35% 19%
Operating  profit  margin -87% 7% 20% 22% 25% 25% 11% -33% 19%
Net  profit  margin -91% 6% 19% 15% 17% 18% 7% -39% -10%
Rate of return on assets -144% 24% 58% 33% 31% 26% 7% 20% -13%
Rate of return on equity -51453% 99% 81% 46% 39% 31% 184% 74% -45%

จากการวเิคราะหอัตราสวนทางการเงินพบวา    ในบรรดาคูแขงทั้ง 3   รายพบวาสถานะการเงิน
ของ  Tipco   ดทีีสุ่ด    และประมาณการอัตราสวนทางการเงินของ   JUICE   ใกลเคียงกับ Tipco  โดย
ในระยะยาวบรษิทัมีอัตราสวนทางการเงินดีกวา    ยกเวนระยะเวลาในการเก็บหนี้    เนื่องจากบริษัทเปน
บริษทัทีย่งัไมมีช่ือเสียงดังนั้นเครดิตทางการคา    และอํ านาจตอรองจึงตํ่ า  อยางไรก็ตามในตลาดยังไมมี
บริษทัที่ทํ าธุรกิจนํ้ าผลไมชนิดผงที่มีขนาดใกลเคียงกับของบริษัท  ดังนั้น  การเปรียบเทียบอาจทํ าไดไม
ดีนัก
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6.การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน (Sensitivity  Analysis

ปจจยัสํ าคัญอันอาจสงผลกระทบตอผลการดํ าเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสํ าคัญ  ไดแก ยอด
ขาย  และคาใชจายดานการขาย  ดังนั้น   บริษัทจึงทํ าการประเมินผลกระทบหากยอกขายของบริษัทลด
ลง  10%  รวมถึงประเมินผลกระทบหากคาใชจายทางการตลาดเพิ่มขึ้น 10%  วาจะสงผลกระทบตอผล
ประกอบการของบริษัทมากนอยเพียงใด  ตารางขางลางแสดงสมมติฐานของอัตราการเจริญเติบโตของ
ยอดขายกรณีที่ยอดขายลดลงจากประมาณการปกติ  10%

ผลการวิเคราะหความคลาดเคลื่อน
             NPV       IRR            PBP          อางอิง

Base  Case        17,459,421      41%      4 ป  2 เดือน    ภาคผนวก 7
ยอดขายลด  10%             343,883      17%      6 ป  6 เดือน  ภาคผนวก 8
คาใชจายทางการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 10%   13,909,319        37%       4 ป  5  เดือน   ภาคผนวก 9

ยอดขายสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัทมาก  เนื่องจากประมาณการยอดขายตาม
กรณีปกติคอนขางสูง   เมื่อยอดขายลดลง  10%   ท ําใหอัตราการเติบโตของยอดขายของบริษัทตํ่ ากวา
อัตราการเติบโตของตลาดโดยรวม  ซ่ึงถือวาเปนการ  Conservative  อยางมาก

ตารางแสดงอัตราการเติบโตของยอดขายกรณีปกติเทียบกับกรณียอดขายลดลง 10%

อัตราการเติบโตของยอดขายบริษัท 2003 2004 2005 2006 2007
กรณีปกติ   35%      20%        10%     10             10
กรณียอดขายลดลง 10%   21%        8%         -1%     -1%           -1

ดงันัน้ถาหากยอดขายลดลง  จะเปนสัญญาณเตือนใหผูบริหารดํ าเนินการวิธีใดวิธีหนึ่งในอันที่
จะกระตุนใหยอดขายเพิ่มขึ้นมา  เชน   การเพิ่มคาใชจายทางการตลาด     การสํ ารวจความคิดเห็นของผู
บริโภคที่มีตอผลิตภัณฑเพื่อหาสาเหตุของการลดลงของยอดขาย
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IX. ขอเสนอในการรวมทุน (JOINT  VENTURE  PROPOSAL)

จากแผนธรุกจิดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา  ธุรกิจของบริษัทนั้นมีความนาสนใจ   ซ่ึงบริษัทได
เล็งเหน็ความเปนไปไดในทุกๆ    ทางประกอบกับ  ประมาณการตางๆ   จัดทํ าขึ้นภายใตขอสมมติฐานที่
คอนขาง Conservative  อยางมาก  อาทิเชน   การประเมินการเติบโตของตลาดนํ้ าผลไม  ซ่ึงคาดการณไว
เพียง  10% ทัง้นีเ้นือ่งจากถาความรวมมือในการรณรงคใหคนดื่มนํ้ าผลไมประสบความสํ าเร็จ  ตลาดนํ้ า
ผลไมนาจะมีอัตราสวนการเจริญเติบโตสูงกวานี้

นอกจากนี้บริษัทยังมีทีมผูบริหารที่มีประสบการณในธุรกิจเครื่องดื่มชนิดผง    คือ  คุณศักดิ์ชัย
ซ่ึงเปนทีป่รึกษาของบริษัท    นอกจากจะชวยในดานคํ าแนะนํ าแลว    ยังเพิ่มชองทางการจัดจํ าหนายให
บริษทั  นอกจากจะชวยในดานคํ าแนะนํ าแลว  ยังเพิ่มชองทางการจัดจํ าหนายใหบริษัทอีกดวยประกอบ
กับ    Managing    Director    ของบริษัท    คุณ จกักฤษณ     เปนผูมีประสบการณและทํ างานใกลชิดกับ
Suppliers  ดงันัน้ในเรื่องชองทางการจัดจํ าหนายจึงไมเปนอุปสรรคสํ าหรับบริษัท

สํ าหรับผลิตภัณฑซ่ึงเปนหัวใจสํ าคัญของธุรกิจ  ทางบริษัทตระหนักดีวารสชาติเปนสิ่งสํ าคัญที่
สุด  ดงันัน้จึงตั้งงบประมาณสํ าหรับการวิจัยผลิตภัณฑเพื่อใหถูกใจผูบริโภคมากที่สุด    รวมถึงการควบ
คมุคณุภาพใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณคาทางโภชนาการตามที่ผูบริโภคตองการอยางแทจริง
ทัง้นีบ้ริษัทมีขอเสนอของการรวมทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สัดสวนการรวมทุน 40% ของทนุจดทะเบียน เทากับ 4 ลานบาท จํ านวน 400,000 หุน หุนละ 10 บาท
2.อัตราผลตอบแทนใสของผูถือหุน   (ROE)  ขั้นตํ่ า 30%  ตามประมาณการโดยบริษัทจายเงินปนผลใน
อัตรา 20% ของกํ าไรสุทธิ  หลังจากปที่ 3 ของการดํ าเนินการกิจการ
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X. การประเมินผลและการควบคุม (IMPLEMENTATION  AND  CONTROL)
เมือ่มกีารดํ าเนินกลยุทธตางๆ  ตามที่ไดวางไวใน  Action  Plan  จะมีการประเมินผล  ดังนี้

1. การวิเคราะหยอดขาย
1.1 การวเิคราะหยอดขายเทียบกับเปาหมายที่ไดตั้งไว
จากทีไ่ดตัง้ยอดขายไว  10   ลานบาทในชวง   6   เดือนแรกของการวางจํ าหนาย   เนื่องจากผลิต

ภณัฑนํ ้าผลไมชนิดผงเปนสินคาใหมและอยูในชวงเติบโต  เมื่อวางจํ าหนายผลิตภัณฑไปภายใน 3 เดือน
แรกจะน ํายอดขาย  มาพิจารณาประกอบในการประมาณยอดขายในอนาคตตอไปดวย  เพราะถึงแมผลิต
ภณัฑเพิง่จะเขาสูตลาด    แตจะมีการสงเสริมการจํ าหนายมากอยางตอเนื่องในชวง  2 ปแรก  โดยเฉพาะ
ในชวงเริ่มออกผลิตภัณฑ  นํ้ าผลไมชนิดผงรสชาติใหมทํ าใหผูบริโภคเริ่มรูจักและยอมรับในผลิตภัณฑ
มากขึน้  รวมทั้งผูบริโภคสวนหนึ่ง  หันมาเปนลูกคาประจํ าดังนั้นยอดขายจะเพิ่มมากขึ้น

ยอดขายหลักของบริษัทจะไดจากชองทางการจัดจํ าหนายผาน  ซุปเปอรมารเก็ตและซุปเปอรส
โตรประมาณ  60%   ดงันัน้จงึมนีโยบายใหความชวยเหลือดานการขาย  ติดตามการแขงขันติดตามยอด
ขายของชองทาง  การจัดจํ าหนายดังกลาว   เพื่อพิจารณาถึงกิจกรรมการสงเสริมการขายและกํ าหนดกิจ
กรรมรวมกันกับฝาย  สงเสริมการขาย  โดยตองสอดคลองกับกลยุทธของบริษัทดวย

1.2 การวิเคราะหสวนแบงตลาด
เปนการตรวจสอบอัตรายอดขายของบริษัทเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม     เพื่อวิเคราะหการที่

ยอดขายของบริษัทสูงขึ้นหรือลดลงนั้น  อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  หรือลดลงโดยมิ
ไดเกดิจากกลยุทธทางการตลาดที่ไดวางแผนไว
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XI.  แผนฉุกเฉิน  (CONTINGENCY  PLAN)
วัตถุประสงค

เพือ่ใหบริษัทสามารถปรับตัวรับสถานการณ         ที่ไมเปนไปตามที่คาดไวตามแผนหลักไดทัน
เวลา เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอบริษัทในการดํ าเนินธุรกิจ
รายละเอียดของแผน
1. กรณีที่สินคาไมสามารถขายไดตามที่คาดไว

-ยอดขายนอยกวาที่คาดไวมาก  คือ    ตํ่ ากวารอยละ 10 ในเวลา   6   เดือนแรกหลังจากวางตลาด
ดานการตลาด

- หยดุการผลิตสินคาตามแผนการผลิตในงวดถัดไป        เพื่อลดการเพิ่มขึ้นของสินคาคงคลัง
- พจิารณาวาผลิตภัณฑมีความสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคหรือไม    โดยเฉพาะ

รสชาติและความเขมขน  หากผลิตภัณฑไมตรงกับความตองการของผูบริโภค  บริษัทจะทํ า
การปรับปรุงผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของผูบริโภค

- พจิารณาชองทางการจํ าหนายวาสามารถกระจายสินคาไดเขาถึงกลุมเปาหมายหรือไม   เพื่อ
ใชในการปรับเปลี่ยนชองทางการจํ าหนายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น     และหาชองทางการ
ขายสินคารูปแบบใหม

- วเิคราะหสาเหตุที่สินคาไมสามารถขายได       ตามที่ประมาณการไวโดยหาขอมูลวิเคราะห
สภาพตลาดโดยรวมของกลุมเครื่องดื่มนํ้ าผลไมพรอมดื่มและนํ้ าผลไมชนิดผง       เทียบกับ
ยอดขายของบริษัท

- ปรับสวนผสมทางการตลาดโดยใชผลจากการวิเคราะหในการพิจารณาแนวทางในการวาง
แผนดังนี้

PRODUCT
ท ําวจิยัดานการตลาดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑเพื่อหาสาเหตุวาเหตุใดผูบริโภคจึงไมซ้ือสินคา   และ

น ําผลที่ไดจากการวิจัยมาปรับปรุงผลิตภัณฑ
PRICE

คงราคาเดิมเพื่อไมใหเสียภาพพจนแตอาจปรับดวยการเพิ่มปริมาณการบรรจุ
PLACE

วเิคราะหยอดขายในแตละชองทาง    โดยจะวางสินคาเพิ่มขึ้นในชองทางที่มียอดการจํ าหนาย
สูงและลดการจํ าหนายผานชองทางที่มียอดขายตํ่ า

ขยายชองทางการจํ าหนายไปยังชองทางอื่นๆ  เชน  การปรับรูปแบบการจํ าหนาย โดยทํ าการ
จ ําหนายตามรานอาหารหรือสํ านักงาน  ใหเร็วข้ึนกวากํ าหนด
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PROMOTION

เพิม่รายการสงเสริมขายมากขึ้นเพื่อจูงในใหเกิดการทดลองซื้อ
ดานการเงิน

- หยดุการสั่งซื้อวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑในงวดถัดไป
- กรณทีีย่อดขายตํ่ ามาก  บริษัทจะรอดูผลตออีก 3 เดือนโดยจะชะลอการใชจายตามแผนไว

และปรับลดคาใชจายที่สามารถชะลอไดไวกอน
2. กรณทีีม่คีูแขงวางตลาดผลิตภัณฑลักษณะเดียวกันวางจํ าหนายภายใน 6 เดือน – 1 ป หลังบริษัทออก
มาจํ าหนาย
ดานการตลาด
PRODUCT

วเิคราะหขอดี – ขอดอยของสินคาคูแขง    เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑของบริษัทและปรับปรุงผลิต
ภณัฑใหมจีดุแข็งเหมือนหรือเหนือกวาคูแขง  และนํ าขอดอยของสินคาคูแขงมาเนนเปนจุดเดนตอผลิต
ภณัฑของบริษัท
PRICE

รักษาราคาขายเดิมเพื่อไมใหเสียภาพพจน
PLACE

เพิม่โอกาสใหผูบริโภคทดลองชิมผลิตภัณฑมากขึ้นโดยผานการจัด    Promotion ณ จดุขายภาย
ในซุปเปอรมารเก็ต  และ  ซุปเปอรสโตร  และทํ าการติดตั้งเครื่องชงสํ าเร็จ  (Dispenser) ตามศูนยอาหาร
ในหางสรรพสินคาทั่วไป
PROMOTION

1. เนนการโฆษณาเพื่อใหเกิด Brand  Image ทีด่แีละเนนการสราง Brand  Loyalty
2. จัดทํ า  Sales Promotion ในลกัษณะใหรางวัลหรือขอบคุณ  เพื่อสรางใหลูกคาเกิดความภูมิ

ใจในการบริโภคสินคาเพื่อสราง  Brand  Loyalty
ดานการเงินและการผลิต
ปรับแผนดานการเงินใหสอดคลองกับยอดขายที่อาจคลาดเคลื่อนจากที่ไดทํ าการประมาณไว
3. กรณทีีย่อดขายของผลิตภัณฑสูงกวาเปาหมายที่กํ าหนดไวมากกวารอยละ  10 ภายใน 6 เดือนหลังจาก
วางจํ าหนาย
ดานการตลาด
PRODUCT

1. เพิม่ขนาดบรรจุที่มียอดขายมากขึ้น  เชน บรรจุจํ านวน  360 ซองตอหีบ  สํ าหรับขนาดซอง  2
กรัมเปนตน
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2. ออกขนาดบรรจุใหม  เพิ่มสะดวกในการซื้อมากขึ้น  คือ  ขนาดใหญ  500 กรัม  ชงได 4

ลิตร
3. พจิารณาการผลิตและวางจํ าหนายผลิตภัณฑใหมกอนกํ าหนด

PRICE
รักษาราคาขายเดิม

PLACE
1. ขยายชองทางการจัดจํ าหนายใหมากขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
2. เพิม่ปรมิาณสินคาวางจํ าหนายในแตละชองทางจํ าหนาย

PROMOTION
1. เพิม่การโฆษณาเพื่อใหเกิด Brand  Awareness  และ Brand Loyalty
2. เพิ่มรายการสงเสริมการขาย จัดทํ า Sales  Promotion  เพือ่เนนการสราง Brand Loyalty

ดานการเงินและการผลิต
1. เพิม่กํ าลังการผลิตใหสอดคลองกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น  เพื่อรองรับปญหาสินคาขาดตลาด
2. จดัหาแหลงวัตถุดิบเพิ่ม  เพื่อตอบสนองการเพิ่มกํ าลังการผลิต
3. วางแผนดานการเงินใหสัมพันธกับการเพิ่มกํ าลังการผลิตและยอดขายที่เพิ่มขึ้น
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ภาคผนวก 1 : แบบสอบถาม

โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แบบสํ ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติ  พฤติกรรม  และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนํ้ าผลไมชนิดผง

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาทัศนคติตอพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนํ้ าผลไม
ชนิดผง    ของประขาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล       ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาโท
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ขอมูลจากแบบสอบถามจะถูกเก็บ
เปนความลับทุกประการ  การนํ าเสนอขอมูล  จะทํ าในรูปบทสรุปในภาพรวม     โดยไมมีการแสดงขอมูลรายบุคคลแต
อยางใด   รวมถึงผลจากการวิจัยจะถูกนํ าไปใชเพื่อประโยชนทางวิชาการเทานั้น  ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมือ
ทานผูตอบแบบสอบถาม    กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง     เพื่อขอมูลนั้นสามารถนํ ามาใชประโยชนทาง
การศึกษาไดถูกตอง  เที่ยงธรรม  โดยใชเวลาประมาณ  5 นาที

โปรดทํ าเครื่องหมาย X หรือใสตัวเลข หนาขอที่ทานเห็นวาตรงกับคํ าตอบของทาน
สวนที่ 1 ขอมูลนํ้ าผลไม
คํ าช้ีแจง   นํ้ าผลไม หมายถึง นํ้ าผลไม ทุกประเภทที่มีจํ าหนายในรูปแบบตางๆ  แตไมรวมถึง  เครื่องดื่มสมุนไพร  เชน
นํ้ าขิง  นํ้ าตะไคร  นํ้ าเก็กฮวย  เปนตน

1. ในระยเวลา 1 เดือนที่ผานมาทานเคยดื่มนํ้ าผลไมหรือไม
เคย ไมเคย

2. โดยปกติทานดื่มนํ้ าผลไมเฉลี่ยจํ านวน แกว/สัปดาห  (แกวขนาด 250ml)
3. จํ านวนสมาชิกในครอบครัวของทานที่ดื่มนํ้ าผลไมมีจํ านวน คน (รวมตัวทานดวย)
4. โดยปกติทานจะดื่มนํ้ าผลไม  ณ  สถานที่ใดบาง (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

ระหวางการทํ ากิจกรรม เชน เดินทาง เลนกีฬา และยามวาง บาน
สํ านักงาน รานอาหาร
อื่นๆ  โปรดระบุ

5. ทานตัดสินใจซื้อนํ้ าผลไมดวยตนเองหรือไม
ใช ไมใช คนตัดสินใจซื้อคือ
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6. โปรดใหความสํ าคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนํ้ าผลไมของทาน

(5) (4) (3) (2) (1)
สํ าคัญ
มากที่สุด

สํ าคัญ
มาก

สํ าคัญ
ปานกลาง

สํ าคัญ
นอย

สํ าคัญ
นอยที่สุด

6.1 รสชาตินํ้ าผลไม
6.2 มีกากผลไม
6.3 ความเขมขนของนํ้ าผลไม
6.4 มีวิตามินสูง
6.5 ความสะอาด
6.6 การรับรองคุณภาพ อ.ย.
6.7 อายุในการเก็บรักษาคุณคาอาหาร
6.8 ความสะดวกในการบริโภค
6.9 ราคา
6.10 ความหลากหลายของขนาดบรรจุ
6.11 รูปแบบของบรรจุภัณฑ
6.12 ความสะดวกในการหาซื้อ
6.13 การสงเสริมการขาย

7. โดยปกติทานซื้อนํ้ าผลไมจากสถานที่ใดบาง (โดยเรียงลํ าดับตามความสํ าคัญ 5 อันดับ
Supermarket รานคาสะดวกซื้อ เชน 7-11
แผงลอย รานอาหารและภัตตาคาร
ศูนยอาหาร (Food  center) งานแสดงสินคาตางๆ
โรงแรม Hyper Mart  เชน Lotus, Big C, Carrefour, Makro
อื่นๆ  โปรดระบุ

8. ทานซื้อนํ้ าผลไม  ขนาดใดบอยที่สุด
เล็ก (200-250 ml) กลาง (750ml) ใหญ (1,000ml)

9. ปจจุบันทานรูจักนํ้ าผลไมชนิดนํ้ ายี่หอใดบาง (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
Tipco UFC Malee ดอยคํ า
ซันควิด เนสเลท ชบา เนเจอรกิฟ
สิงหเฟรช Unif นูบูน อื่นๆ โปรดระบุ

10. ปจจุบันทานดื่มนํ้ าผลไมยี่หอใดมากที่สุด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
Tipco UFC Malee ดอยคํ า
ซันควิด เนสเลท ชบา เนเจอรกิฟ
สิงหเฟรช Unif นูบูน อื่นๆ โปรดระบุ
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11. นอกจากนํ้ าผลไมยี่หอที่ทานเลือกดื่มเปนประจํ าในขอ 10. แลว  ทานดื่มนํ้ าผลไมชนิดนํ้ ายี่หออื่นอีกหรือไม

ดื่ม ไมดื่มเพราะ
สวนที่ 2ขอมูลนํ้ าผลไมชนิดผงชงกอนดื่ม
คํ าช้ีแจง นํ้ าผลไมชนิดผง  หมายถึง  นํ้ าผลไมที่ตองชงผสมนํ้ ากอนดื่ม  แตไมรวมถึง  เครื่องดื่มสุมนไพร เชน นํ้ าขิง นํ้ า
ตะไคร นํ้ าเก็กฮวย เปนตน

12. ทานรูจักผลิตภัณฑนํ้ าผลไมชนิดผงหรือไม
รูจัก ไมรูจัก

13. ในระยะเวลา 3 เดือน ที่ผานมาทานเคยดื่มนํ้ าผลไมชนิดผงตองชงกอนดื่มหรือไม
เคย ไมเคย

14. โปรดแสดงความคิดเห็นของทานตอขอความตอไปนี้
เมื่อเปรียบเทียบนํ้ าผลไมชนิดผงกับนํ้ าผลไมชนิดนํ้ าประเด็นตอไปนี้แลวทานเห็นดวยวานํ้ าผลไมชนิดผง

เห็นดวย
มากที่สุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
ปานกลาง

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอยที่สุด

14.1 มีความสดกวานํ้ าผลไมชนิดนํ้ า
14.2 มีความสะอาดกวานํ้ าผลไมชนิดนํ้ า
14.3 มีราคาถูกกวานํ้ าผลไมชนิดนํ้ า
14.4 มีวิตามินสูงกวานํ้ าผลไมชนิดนํ้ า
14.5 ไมมีสารกันบูดและสารแตงกลิ่น
14.6 เก็บรักษาคุณคาทางอาหารไดนานกวานํ้ าผล

ไมชนิดนํ้ า
14.7 ประหยัดเนื้อที่ในการเก็บ
14.8 รสชาติอรอยกวานํ้ าผลไมชนิดนํ้ า
14.9 สะดวกในการหาซื้อมากกวานํ้ าผลไมชนิดนํ้ า
14.10 สะดวกในการบริโภคกวานํ้ าผลไมชนิดนํ้ า

15. ผลไมชนิดใดบางทีทานอยากใหทํ าเปนนํ้ าผลไมชนิดผงจํ าหนายมากที่สุด
      1. 2. 3.
16. ทานคิดวาราคาที่เหมาะสมของนํ้ าผลไมชนิดผงขนาด  1  ซอง ที่ชงได  1  แกว (250 ml) คือ

ต่ํ ากวา 4 บาท    4-6 บาท 7-9 บาท 10-12 บาท มากกวา 12 บาท

17. ถามีนํ้ าผลไมชนิดผงจํ าหนายในราคาที่ทานคิดวาเหมาะสมตามที่ทานเลือกไวในขอ 16. ทานจะ
ซื้อมาทดลอง ไมซื่อมาทดลอง  เพราะ
ไมแนใจเพราะ



86
18. เหตุผลใดที่ทานเลือกซื้อนํ้ าผลไมชนิดผง (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)

ไมมีนํ้ าผลไมชนิดนํ้ ารสชาติที่ตองการจํ าหนาย เก็บรักษาคุณคาทางอาหารไดนาน
รสชาติอรอย วิตามินสูง
หาซื้อไดงาย อื่นๆ  โปรดระบุ

19. เหตุผลใดที่ทานไมซื้อนํ้ าผลไมชนิดผง (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ขาดความสด ผลิตภัณฑดูไมสะอาด
หาซื้อไดลํ าบาก ตองชงกอนดื่มทํ าใหยุงยาก
รสชาติไมอรอย ไมรูจักผลิตภัณฑ
อื่นๆ  โปรดระบุ

20.ปจจุบันทานรูจักนํ้ าผลไมชนิดผงยี่หอไดบาง
      1.   2. 3.
21. โปรดใหความสํ าคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อนํ้ าผลไมชนิดผงของทาน

สํ าคัญ
มากที่สุด

สํ าคัญ
มาก

สํ าคัญ
ปานกลาง

สํ าคัญ
นอย

สํ าคัญ
นอยที่สุด

21.1 รสชาตินํ้ าผลไม
21.2 มีกากผลไม
21.3 ความเขมขนของนํ้ าผลไม
21.4 มีวิตามินสูง
21.5 ความสะอาด
21.6 การรับรองคุณภาพจาก อ.ย.
21.7 อายุในการเก็บรักษาคุณคาทางอาหาร
21.8 ความสะดวกในการบริโภค
21.9 ราคา
21.10 ความหลากหลายของขนาดบรรจุ
21.11 รูปแบบของบรรจุภัณฑ
21.12 ความสะดวกในการหาซื้อ
21.13 การสงเสริมการขาย

ลดราคา
มีตัวอยางใหทดลองชิม
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สวนที่ 3 ขอมูลสวนตัว
22. เพศ ชาย หญิง
23. อายุ ต่ํ ากวา 20 ป 20-29ป 30-39 ป 40 ปขึ้นไป
24. สถานะภาพ โสด สมรส มาย
25. ระดับการศึกษา

ต่ํ ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก

26. อาชีพของทาน คือ
ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจสวนตัว แมบาน
นักเรียน / นักศึกษา วางงาน
อื่นๆ  โปรดระบุ

27. รายไดตอเดือนของทาน
ต่ํ ากวา 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท 50,001  บาทขึ้นไป

28. จํ านวนสมาชิกในครอบครัวของทานทั้งหมด  มีจํ านวน
29. งานดิเรกของทาน คือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

อานหนังสือ เลนกีฬา
ปลูกตนไม สะสมสิ่งของ
เลี้ยงสัตว อื่นๆ  โปรดระบุ

30. กิจกรรมยามวางที่ทานชอบ  คือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ชมภาพยนต 1. 2.
ดูโทรทัศน  รายการ 1. 2.
ฟงวิทยุ  สถานี 1. 2.
อานนิตยสาร 1. 2.
อื่นๆ  โปรดระบุ 1. 2.
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ภาคผนวก 2  : กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิต
1. การเตรียมผลไม

1.1 การเตรียมผลไมมีเปลือก
เลือกผลไมที่ใหมสดไมซ้ํ า  ลางนํ้ าใหสะอาด  ทํ าการปอกเปลือกออก

1.2 การเตรียมผลไมไมเปลือก
เลือกผลไมที่ใหมสด  ไมซ้ํ า  ลางนํ้ าใหสะอาด  ทํ าการแยกเอาเมล็ดออก แลวนํ าไปผานเครื่อง

       บดยอย  เพื่อทํ าใหพื้นที่ผิวของผลไมเพิ่มขึ้น  กอนนํ าไปเขาเครื่องคั้นนํ้ า  หากเปนผลไมเนื้อออนไม
       ตองทํ าการบดยอยกอน
2. การคั้นนํ้ าผลไม

น ําผลไมที่เตรียมไวมาเขาเครื่องคั้นนํ้ าผลไมแบบอัดไฮโดรลคิ  โดยในการบีบอัดจะตองนํ าผล
ไมใสในถุงผากรองละเอียดกอนนํ าเขาเครื่องคั้น
3. การทํ านํ้ าผลไมใหเขมขน

น ํานํ ้าผลไมที่ไดมาทํ าการระเหยใหนํ้ าผลไมมีความเขมขนประมาณ 35 – 40 องศาบริกซ โดย
ใชวธีิระเหยดวยหมอตมไอนํ้ ารอน (Steam Cooker)
4. การผสมและปรุงรส

เตมินํ้ าตาลทรายขาวลงในนํ้ าผลไมเขมขน  เติมเครื่องปรุงรสอื่นๆ  เชน  กรดซิตริก  (กรด
มะนาว) และเกลือ  ทํ าการผสมสัดสวนดังกลาวโดยใชเครื่องผสม (Mixer)
5. การตากแหง

น ํานํ้ าผลไมเขมขนที่ผานการผสมและปรุงรสแลวมาเขาตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 55 ถึง 65 องศา
เซลเซียส เพื่อทํ าใหแหง
6. การบดละเอียด

น ําผลไมที่ผานการตากแหงมาทํ าการบดใหละเอียดดวยเครื่องตีปน  (Blender)  โดยในขั้นตอน
นีจ้ะท ําการเติมวิตามินตางๆ  ซ่ึงไดแก  วิตามินดี และแคลเซียม  โดยวิตามินที่ใชจะเปนวิตามินชนิดผง
บริสุทธิ์ 99.9%
7. การบรรจุ

ท ําการบรรจุในซอง หรือ บรรจุภัณฑ  ตามขนาดที่ตองการ  ผลิตภัณฑที่ไดจะมีอายุในการเก็บ
รักษาไดนาน  2 ป
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ภาคผนวก 2 : กระบวนการผลิต (ตอ)

แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตเครื่องดื่มนํ้ าผลไมชนิดผง

ผลไม

ลางนํ้ าใหสะอาด

ตากในตูอบลมรอนใหแหง
ที่อุณหภูมิ  55 – 56 องศา

บดยอย

สกัดโดยผานเครื่องบีบคั้น
และกรองดวยผากรองละเอียด

ระเหยใหไดความเขมขน
ประมาณ 35 – 40 บริกซ

ผสมใหเขากัน โดยเครื่องผสม

บดละเอียดดวยเครื่องตีปน

บรรจุตามขนาดที่ตองการ

ปอกเปลือก แยกเมล็ด

กรดซิตริกเกลือ

วิตามินชนิดผงบริสุทธิ์

นํ้ าตาลทรายขาว
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ภาคผนวก  3 : รูปแบบของแผนการผลิตหลัก

Product Plan (Monthly – 1 st year)
(Progarm)
Day 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
1. รสฝรั่ง 428 428 428 428 428 428 428 428 428
2. รสสม 428 428 428 428 428 428 428 428
3. รสองุน 428 428 428 428 428 428 428 428
4. รสสับปะรด
5. รสกลวย
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ภาคผนวก 4 : คณุสมบัติและหนาที่งานของบุคลากรในสายการผลิต

คนงานในสายการผลิต จ ํานวน 8 คน
  คุณสมบัติ เพศ – ชาย / หญิง การศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย
 หนาที่งาน

หนาที่ / ความรับผิดชอบ จํ านวน (ตํ าแหนง)
พนักงานปอกเปลือกผลไม  และบดยอยผลไม 2
พนักงานคั้นนํ้ าผลไม 2
พนักงานดูแลหมอตมไอนํ้ า  และ เครื่องผสม 2
พนักงานดูแลเครื่องอบลมรอน  และ เครื่องบดยอยผลไมผง 1
พนักงานบรรจุหีบหอ 1

หวัหนางานและชางเครื่อง จ ํานวน 2 คน
 คณุสมบัติ   เพศ – ชาย  การศึกษา-ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) ดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 หนาที่งาน

หนาที่ / ความรับผิดชอบ จํ านวน (ตํ าแหนง)
ดูแลควบคุมการผลิตตามแผนการผลิตในแตละวัน  ควบคุม
การปฏิบัติงานของพนักงานในสายการผลิต  ดูแลบํ ารุงรักษา
เครื่องจักรตามกํ าหนดการ

2

พนกังานตรวจสอบคุณภาพ จ ํานวน 1 คน
 คณุสมบัติ  เพศ – ชาย / หญิง การศึกษา – ปริญญาตรีอุตสาหกรรมอาหาร
หนาที่งาน

หนาที่ / ความรับผิดชอบ จํ านวน (ตํ าแหนง)
ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ  ขั้นตอนการผลิตเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน  สุมตรวจสอบผลิตภัณฑกอนและหลังการบรรจุหีบหอ  ตามมาตร
ฐานที่กํ าหนด

1

พนักงานขับรถ และ จัดสงสินคา จ ํานวน 1 คน
คุณสมบัติ เพศ – ชาย  การศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย
 หนาที่งาน

หนาที่ / ความรับผิดชอบ จํ านวน (ตํ าแหนง)
ขับรถ  จัดสงสินคาปฏิบัติงานทั่วไปในโรงงาน 1
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ภาคผนวก 5 : รายละเอียดราคาและรายชื่อผูจํ าหนายวัตถุดิบและวัสดุ

 วตัถุดิบที่ใชในการผลิต  ไดแก
1. ผลไมสด  บริษัทจะทํ าการติดตอซ้ือผานทางตลาดกลางจังหวัดนครปฐม  และตลาดไท  โดย

มรีะดบัราคาเฉลี่ย  และปริมาณความตองการตอวัน  ดังตอไปนี้
1.1 ฝร่ัง  ราคากิโลกรัมละ 8 บาท ปริมาณความตองการตอวันเทากับ 300 กิโลกรัม
1.2 สม  ราคากิโลกรัมละ 18 บาท ปริมาณความตองการตอวันเทากับ 400 กิโลกรัม
1.3 องุน ราคากิโลกรัมละ 35 บาท  ปริมาณความตองการตอวันเทากับ 350 กิโลกรัม
1.4 สับปะรด ราคากิโลกรัมละ7 บาทปริมาณความตองการตอวันเทากับ 300 กิโลกรัม
1.5 กลวย ราคาเขงละ 120 บาท  ปริมาณความตองการตอวันเทากับ 400 กิโลกรัม

ผลไมทั้ง 5 ชนิด บริษัทสามารถทํ าการจัดซื้อไดตลอดทั้งปโดยมีปจจัยดานฤดูกาลเพียงเล็กนอย
2.  นํ ้าตาลทราย  จัดซื้อเปนกระสอบ กระสอบละ 100 กิโลกรัม ราคากระสอบละ 1,100 บาท
3.  สารปรุงแตง เชน กรดซิตริก เกลือ   สารปองกันการจับตัว  และวิตามินบริสุทธิ์ บรษัทจะทํ า
การจัดซื้อจากบริษัทผูผลิต  นํ าเขา เคมีภัณฑสํ าหรับอุตสาหกรรมอาหาร  เชน  บริษัท ฟูด ฟลด
อินเตอรเนชั่นแนล  จํ ากัด

 วสัดแุละอุปกรณที่ใชในการบรรจุหีบหอ  ไดแก
1. อลูมิเนียมฟอยลสํ าหรับซองขนาด 22 กรัม และ ถุงขนาด 250 กรัม
2. ฝาจุกสํ าหรับซองขนาด 22 กรัม ซ่ึงจะทํ าการผลิตในปที่ 2
3. กลองเล็กสํ าหรับบรรจุซอง  ขนาดบรรจุกลองละ 24 ซอง
4. กลองนอกสํ าหรับบรรจุผลิตภัณฑเพื่อสะดวกในการจัดสงและจัดจํ าหนาย
โดยตนทุนสํ าหรับบรรจุภัณฑ  เปนดังตอไปนี้
1. ตนทุนคาฟอยลอลูมิเนียม (ขอมูลจากบริษัท  สตรองแพ็ค จํ ากัด)

- สํ าหรับขนาดบรรจุ  22 กรัม เทากับ 0.20 บาทตอซอง
- สํ าหรับขนาดบรรจุ  250 กรัม เทากับ  0.40 บาทตอซอง

2. ตนทุนคาฝาจุกสํ าหรับซองขนาด  22  กรัม    เทากับ  0.85 บาทตอช้ิน    (ขอมูลจาก บริษัท
ทองไทย พลาสติก จํ ากัด)

3. ตนทุนคากลองเล็ก  เทากับ 3.00  บาทตอกลอง (ขอมูล บริษัท เฮีย่งเส็งไฟเบอร จํ ากัด)
4. ตนทุนคากลองนอก  เทากับ  12.00  บาทตอกลอง (ขอมูล บริษัท เฮีย่งเส็งไฟเบอร จํ ากัด)
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ภาคผนวก 6 : ประมาณการกระแสเงินสดรายเดือน  ตั้งแตเดือนกรกฎาคม – ธันวาคมป 2545

THAI  FRUIT  POWDER  COMPANY  LIMITED
FINANCIAL  PROJECTION
STATEMENT  OF  CASH  FLOW

BAHT M1 M2 M3 M4 M5 M6
Cash  Flow  from Operations
Net  income
Depreciation
Amortization
(Increase) Decrease in short 3 term investment
(Increase) Decrease in accounts  receivable
(Increase) Decrease in inventories
Increase (Decrease) in bank overdraft
Increase (Decrease) in  accounts  payable
Increase (Decrease) in interest  expense
Increase (Decrease) in income  tax  payable
Increase (Decrease) in other current liabilities

(7,094,283)
82392

2500
0

(111,278)
0
0

83,831
26,250

0
0

(1,147,049)
82,394

2,500
0

88,722
(677,187)
1,000,000

117,363
0
0

95,031

(563,359)
82,392

2,500
0
0
0
0
0
0
0
0

(352,526)
82,392

2,500
0
0
0

500,000
0
0
0
0

(156,693)
82,392

2,500
0
0
0

500,000
0
0
0
0

(666,686)
82,392
2,5000

0
(200,000)

0
500,000

0
0
0
0

Net Cash Flow from Operation (7,010,589) (438,228) (478,468) 232,366 428,199 (281,795)
Cash  Flow  from Investing
Acquisition of property, plant and equipment (5,163,507) 0 0 0 0 0

Net Cash Flow from Investing (5,163,507) 0 0 0 0 0
Cash Flow from Financing
Increase (Decrease) in long - term loan
Increase (Decrease) in long-term leasing contract
Increase in common  stock
Dividends payment

            3,500
700,000

10,000,000

                   0
(2,000)

0

0
(20,000)

0

0
(20,000)

0

0
(20,000)

0

0
(20,000)

0

Net Cash Flow from Financing 14,200,000 (20,000) (20,000) (20,000) (20,000) (20,000)
Change in Cash 2,025,904 (458,228) (498,468) 212,366 408,199 (301,795)
Cash - Beginning of year
Cash - End of Year

0
2,025,904

2,025,904
1,567,676

1,567,676
1,069,209

1,069,209
1,281,574

1,281,574
1,689,773

1,689,773
1,387,979
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ภาคผนวก 7 : ประมาณการงบการเงินและอัตราสวนทางการเงินกรณีปกติ

THAI  FRUIT  POWDER  COMPANY  LIMITED
FINANCIAL  PROJECTION
BALANCE  SHEET

BAHT 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ASSETS

Current  Assets
Cash  on  hand
Cash  at  Banks
Accounts  receivable
Inventories

1,387,979

222,557
677,187

1,537,948
-

2,083,362
878,422

1,801,691
1,700,000
7,067,886
1,030,906

1,858,030
9,800,000
7,898,362
1,161,100

1,853,275
17,900,000

8,824,255
1,291,373

1,475,236
25,500,000

9,706,681
1,420,510

Total  Current  Assets 2,287,723 4,499,731 11,600,483 20,717,493 29,868,904 38,102,427
Net  property, plant and equipment 3,829,150 3,000,450 2,315,750 1,451,050 586,350 126,000

Total Assets 6,941,873 8,135,181 14,361,233 22,423,543 30,535,254 38,228,427
LIABILITIES  AND  SHAREHOLDERS' EQUITY
Current  Liabilities
Bank overdrafts and short - term loans
Accounts payable
Current  portion of long - term loans
Accrued interest  expenses
Income tax payable
Other current  liabilities

2,500,000
201,195

-
26,250

-
95,031

1,500,000
396,337
350,000
26,250

-
361,125

-
390,924
700,000
23,625

144,695
194,367

-
555,828
700,000
18,375

3,154,123
217,205

-
663,105
700,000
13,125

3,993,081
242,667

-
729,415
700,000

7,875
4,249,309

266,934
Total  Current  Liabilities 2,822,475 2,633,711 1,453,611 4,645,531 5,611,977 5,953,533

Long - term loans of current portion
Long - term leasing contract

3,500,000
600,000

3,150,000
360,000

2,450,000
120,000

1,750,000
-

1,050,000
-

350,000
-

Total  Liabilities 6,922,475 6,143,711 4,023,611 6,395,531 6,661,977 6,303,533
Shareholders' Equity
Share  capital - common  share, Baht 10 par  value
   Authorized  share  capital
   Issued  and  paid - up share
Retained  earnings
   Appropriated  for  legal  reserve
   Unappropriated

10,000,000

(9,980,602)

10,000,000

(8,008,530)

10,000,000

0
337,621

10,000,000

367,981
5,660,031

10,000,000

833,840
13,039,436

10,000,000

1,000,000
20,924,894

Total  Shareholders' Equity 19,398 1,991,470 10,337,621 16,028,012 23,873,276 31,924,894
Total  Liabilities and Shareholders' Equity 6,941,873 8,135,181 14,361,233 22,423,543 30,535,254 38,228,427
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BAHT 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Revenues
Net  Sales  revenue
Interest  income

10,934,059 35,841,298 42,996,305 48,048,371
34,000

53,680,887
196,000

56,364,932
358,000

Total  Revenues 10,934,059 35,841,298 42,996,305 48,082,371 53,876,887 56,722,932
Cost  and  expenses
Cost of goods sold
Selling  and  administrative  expenses

9,120,245
11,359,916

22,057,981
11,303,120

27,866,175
6,325,784

30,336,431
6,981,696

32,809,088
7,585,031

34,449,542
8,014,525

Total cost and expenses 20,480,161 33,361,101 34,191,959 37,318,127 40,394,119 42,464,067
Earning  before interest and tax
Interest  expense
Income before tax
Income tax

(9,546,102)
434,500

(9,980,602)

2,480,198
508,125

1,972,073
0

8,804,346
313,500

8,490,846
144,695

10,764,244
250,500

10,513,744
3,154,123

13,482,769
172,500

13,310,269
3,993,081

14,258,865
94,500

14,164,365
4,249,309

Net Income (Loss) (9,980,602) 1,972,073 8,346,151 7,359,621 9,317,188 9,915,055
Earnings (Loss) per share -10.0 2.0 8.3 7.4 9.3 9.9
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ภาคผนวก 7 : ประมาณการงบการเงินและอัตราสวนทางการเงินกรณีปกติ (ตอ)

THAI  FRUIT  COMPANY  LIMITED
FINANCIAL  PROJECTION
STATEMENT  OF  CASH FLOW

BAHT 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cash Flow from Operations
Net income (9,980,602) 1,972,073 8,346 7,359,621 9,317,188 9,915,055
Depreciation 494,350 988,700 1,024,700 1,024,700 1,024,700 540,350
Amortization 15,000 30,000 30,000 30,000 15,000 0
(Increase) Decrease in shortterm investment 0 0 (1,700,000) (8,100,000) (8,100,000) (7,600,000)
(Increase) Decrease in accounts  receivable (222,557) (1,860,805) (4,984,524) (830,477) (925,893) (882,426)
(Increase) Decrease in inventories (677,187) (201,235) (152,484) (130,194) (130,273) (129,137)
Increase (Decrease) in bank overdraft and shortterm loan 2,500,000 (1,000,000) (1,500,000) 0 0 0
Increase (Decrease) in accounts  payable 201,195 195,142 (5,413) 164,903 107,277 66,310
Increase (Decrease) in interest expense 26,250 0 (2,625) (5,250) (5,250) (5,250)
Increase (Decrease) in income tax payable 0 0 144,695 3,009,428 838,957 256,229
Increase (Decrease) in other current  liabilities 95,031 266,094 (166,758) 22,838 25,462 24,267
Net Cash Flow from Operations (7,548,521) 389,968 1,033,743 2,545,570 2,167,169 2,185,399
Cash Flow from Investing
Acquisition of property, plant and equipment (5,163,500) 0 (180,000) 0 0 0

Net  Cash Flow from Investing (5,163,500) 0 (180,000) 0 0 0
Cash Flow from Financing
Increase (Decrease) in long - term loan 3,500,000 0 (350,000) (700,000) (700,000) (700,000)
Increase (Decrease) in long - term leasing contract 600,000 (240,000) (240,000) (120,000) 0 0
Increase in common stock 10,000,000 0 0 0 0 0
Dividends payment (1,669,230) (1,471,924) (1,863,438)

Net Cash Flow from Financing 14,100,000 (240,000) (590,000) (2,489,230) (2,171,924) (2,563,438)
Change in Cash 1,387,979 149,968 263,743 56,340 (4,755) (378,039)
Cash - Beginning of year 0 1,387,979 1,537,948 1,801,691 1,858,030 1,853,275
Cash - End of Year 1,387,979 1,537,948 1,801,691 1,858,030 1,853,275 1,475,236
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Financial Ratio 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Liquidity  Ratio
Current  ratio 0.8 1.7 8.0 4.5 5.3 6.4
Quick  ratio 0.6 1.4 7.3 4.2 5.1 6.2
Leverag Ratio
Debt to asset   ratio 1.0 0.8 0.3 0.3 0.2 0.2
Long - term debt  to  asset  ratio 0.6 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0
Efficiency  ratio
Accounts  receivable  turnover  ratio 98 17 6 6 6 6
Average  collection  period (days) 4 21 60 60 60 63
Inventory  turnover  ratio 27 25 27 26 25 24
No. of days' sales in inventory 14 15 14 14 14 15
Pro fitability  Ratio
Profit  Margin 17% 38% 35% 37% 39% 39%
Operating  profit margin -87% 7% 20% 22% 25% 25%
Net profit  margin -91% 6% 19% 15% 17% 18%
Rate of return on assets -144% 24% 58% 33% 31% 26%
Rate of return on equity -51453% 99% 81% 46% 39% 31%

Financial  Analysis 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Free  Cash  Flow
EBIT (9,546,102) 2,480,198 8,804,346 10,764,244 13,482,769 14,258,865
NOPAT (Net operating  profit  after  taxes) : EBIT ( 1 - tax) (6,682,272) 1,736,138 6,163,042 7,534,971 9,437,938 9,981,205
Net investment  in  operating  capital 5,915,678 1,382,073 5,706,151 (3,229,609) (954,736) (248,382)
Free  Cash  Flow (12,597,950) 354,066 456,891 10,764,580 10,392,674 10,229,588
Discounted  Free  Cash  Flow                                                                - 304,345 337,580 6,836,638 5,673,546 4,800,287
WACC                                                                                                   16%
NPV of  Project                                                                         17,459,421
IRR                                                                                                        41%
Pay  Back  Period                                                                    4 ป  2  เดือน
Discounted  Pay  Back  Period                                               4 ป 11 เดือน
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ภาคผนวก 8 : ประมาณการงบการเงินและอัตราสวนทางการเงินกรณียอดขายลดลง 10%

THAI  FRUIT  COMPANY  LIMITED
FINANCIAL  PROJECTION
BALANCE  DHEET

BAHT 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ASSETS

Current Assets
Cash  on  hand 1,315,804 1,068,555 1,498,486 1,515,672 1,473,976 1,428,777
Cash at Bank - - 3,730,000 8,080,000
Accounts  receivablesnet 80,301 22,523 702,489 4,682,116 5,210,635 5,158,528
Inventories 609,468 722,193 763,055 761,798 762,543 754,917

Total  Current  Assets 2,005,573 1,813,271 2,964,031 6,959,586 11,177,154 15,422,223
Leased  Asset 905,000 875,000 845,000 815,000 800,000 800,000
Less : accumulated  depreciation 80,000 240,000 400,000 560,000 720,000 800,000
Net leased  asset 825,000 635,000 445,000 255,000 80,000 -
Property, plant  And  equipment 4,243,500 4,243,500 4,423,500 4,423,500 4,423,500 4,423,500
Less : accumulated  depreciation 414,350 1,243,050 2,107,750 2,972,450 3,837,150 4,297,500
    Net property, plant And equipment 3,829,150 3,000,450 2,315,750 1,451,050 586,350 126,000

Total  Current  Assets 6,659,723 5,448,721 5,724,781 8,665,636 11,843,504 15,548,223
ABILITIES  AND  SHAREHOLDERS' EQUITY
Current  Liabilities
Bank overdrafts  and  shortterm  loans 2,500,000 2,500,000 - - - -
Accounts  payable 181,075 321,033 284,984 364,678 391,557 387,641
Current  portion  of  longterm  loans - 350,000 700,000 700,000 700,000 700,000
Accrued  interest  expenses 26,250 26,250 23,625 18,375 13,125 7,875
Income  tax  payable - - - - - 1,188,254
Other  liabilities 85,528 330,511 141,693 142,508 143,292 141,860

Total  Current  Liabilities 2,792,853 3,527,794 1,150,302 1,225,562 1,247,974 2,425,630
Long - term  loans - net of current portion 3,500,000 3,150,000 2,450,000 1,750,000 1,050,000 350,000
Long - term leasing  contract 600,000 360,000 120,000 - - -
Other liabilities

Total Liabilities 6,892,853 7,037,794 3,720,302 2,975,562 2,297,974 2,775,630
Shareholders' Equity
Share  capital - common  share, Baht 10 par value
   Authorized share capital
    Issued  and  paidup  share 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Retained  earnings
   Appropriated  for  legal  reserve 0 0 161,353
   Unappropriated (10,233,130) (11,589,073) (7,995,522) (4,309,926) (454,470) 2,611,240

Total Shareholders' Equity (233,130) (1,589,073) 2,004,478 5,690,074 9,545,530 12,772,593
Total  Liabilities  and  Shareholders' Equity 6,659,723 5,448,721 5,724,781 8,665,636 11,843,504 15,548,223
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BAHT 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Revenues
Net  Sales  revenue 9,840,653 29,031,452 31,344,307 31,524,536 31,698,027 33,282,929
Interest  income - - - - - 74,600
Total Revenues 9,840,653 29,031,452 31,344,307 31,524,536 31,698,027 33,357,529
Cost  and  expenses
Cost  of  goods sold 8,337,768 18,837,780 22,318,244 22,341,572 22,403,041 23,523,193
Selling  and  administrative  expenses 11,302,264 10,937,740 5,120,324 5,244,994 5,267,031 5,324,519
Total  cost  and  expenses 19,640,032 29,775,520 27,420,568 27,586,566 27,670,071 28,847,711
Earning  before  interest and tax (9,799,380) (744,068) 3,923,738 3,937,971 4,027,956 4,509,817
Interest expense 433,750 611,875 330,188 252,375 172,500 94,500
Income before tax (10,233,130) (1,355,943) 3,593,551 3,685,596 3,855,456 4,415,317
Income tax 0 0 0 0 1,188,254
Net Income (Loss) (10,233,130) (1,355,943) 3,593,551 3,685,596 3,855,456 3,227,063
Earnings (Loss) per share -10.2 -1.4 3.6 3.7 3.9 3.2

ภาคผนวก 8 : ประมาณการงบการเงินและอัตราสวนทางการเงินกรณียอดขายลดลง 10%



100
(ตอ)

THAI  FRUIT  COMPANY  LIMITED
FINANCIAL  PROJECTION
STATEMENT  OF  CASH FLOW

BAHT 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cash Flow from Operations
Net income (10,233,130) (1,355,943) 3,593,551 3,685,596 3,855,456 3,227,063
Depreciation 494,350 988,700 1,024,700 1,024,700 1,024,700 540,350
Amortization 15,000 30,000 30,000 30,000 15,000 0
(Increase) Decrease in shortterm investment 0 0 0 0 (3,730,000) (4,350,000)
(Increase) Decrease in accounts  receivable (80,301) 57,778 (679,965) (3,730,000) (528,519) 52,106
(Increase) Decrease in inventories (609,468) (112,725) (40,863) 1,258 (745) 7,625
Increase (Decrease) in bank overdraft and shortterm loan 2,500,000 0 (2,500,000) 0 0 0
Increase (Decrease) in accounts  payable 181,075 139,958 (36,049) 79,695 26,878 (3,916)
Increase (Decrease) in interest expense 26,250 0 (2,625) (5,250) (5,250) (5,250)
Increase (Decrease) in income tax payable 0 0 0 0 0 1,188,254
Increase (Decrease) in other current  liabilities 85,528 244,983 (188,817) 784 784 (1,433)
Net Cash Flow from Operations (7,620,696) (7,249) 1,199,931 658,304 658,304 654,800
Cash Flow from Investing
Acquisition of property, plant and equipment (5,163,500) 0 (180,000) 0 0 0

Net  Cash Flow from Investing (5,163,500) 0 (180,000) 0 0 0
Cash Flow from Financing
Increase (Decrease) in long - term loan 3,500,000 0 (350,000) (700,000) (700,000) (700,000)
Increase (Decrease) in long - term leasing contract 600,000 (240,000) (240,000) (120,000) 0 0
Increase in common stock 10,000,000 0 0 0 0 0
Dividends payment 0 0 0

Net Cash Flow from Financing 14,100,000 (240,000) (590,000) (700,000) (700,000) (700,000)
Change in Cash 1,315,804 (247,249) 429,931 17,186 -41,696 (45,200)
Cash - Beginning of year 0 1,315,804 1,068,555 1,498,486 1,515,672 1,473,976
Cash - End of Year 1,315,804 1,068,555 1,498,486 1,515,672 1,473,976 1,428,777
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Financial Ratio 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Liquidity  Ratio
Current  ratio 0.7 0.5 2.6 5.7 9.0 6.4
Quick  ratio 0.5 0.3 1.9 5.1 8.3 6.0
Leverag Ratio
Debt to asset   ratio 1.04 1.29 0.65 0.34 0.19 0.18
Long - term debt  to  asset  ratio 0.5 0.6 0.4 0.2 0.1 0.0
Efficiency  ratio
Accounts  receivable  turnover  ratio 245 1,289 45 7 6 6
Average  collection  period (days) 1 0 8 54 60 57
Inventory  turnover  ratio 27 26 29 29 29 31
No. of days' sales in inventory 13 14 12 12 12 12
Pro fitability  Ratio
Profit  Margin 15% 35% 29% 29% 29% 29%
Operating  profit margin -100% -3% 13% 12% 13% 14%
Net profit  margin -104% -5% 11% 12% 12% 10%
Rate of return on assets -154% -25% 63% 43% 33% 21%
Rate of return on equity 4389% 85% 179% 65% 40% 25%

Financial  Analysis 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Free  Cash  Flow
EBIT (9,799,380) (744,068) 3,923,738 3,937,971 4,027,956 4,509,817
NOPAT (Net operating  profit  after  taxes) : EBIT ( 1 - tax) (6,859,566) (520,848) 2,746,617 2,756,580 2,819,569 3,156,872
Net investment  in  operating  capital 5,653,648 (1,945,943) 2,653,551 2,865,596 (574,544) (1,822,937)
Free  Cash  Flow (12,513,214) 1,425,095 93,066 (109,016) 3,394,113 4,979,809
Discounted  Free  Cash  Flow                                                                         - 1,228,531 69,163 (69,842) 1,874,539 2,370,952
WACC                                                                                                         16%
NPV of  Project                                                                                      343,883
IRR                                                                                                               17%
Pay  Back  Period                                                                           6 ป  6  เดือน
Discounted  Pay  Back  Period                                                       9 ป  9 เดือน
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ภาคผนวก 9 : ประมาณการงบการเงินและอัตราสวนทางการเงินกรณีคาใชจายเพิ่มขึ้น 10%

THAI  FRUIT  COMPANY  LIMITED
FINANCIAL  PROJECTION
BALANCE  DHEET

BAHT 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ASSETS

Current Assets
Cash  on  hand 451,238 1,366,394 1,394,184 1,363,170 1,370,589 1,594,977
Cash at Bank - - - 6,800,000 15,000,000 21,500,000
Accounts  receivablesnet 22,557 883,362 6,167,886 7,898,362 8,824,255 9,706,681
Inventories 677,187 878,422 1,030,906 1,161,100 1,291,373 1,420,510

Total  Current  Assets 1,150,981 3,128,178 8,592,976 17,222,633 26,486,218 34,222,169
Leased  Asset 905,000 875,000 845,000 815,000 800,000 800,000
Less : accumulated  depreciation 80,000 240,000 400,000 560,000 720,000 800,000
Net leased  asset 825,000 635,000 445,000 255,000 80,000 -
Property, plant  And  equipment 4,243,500 4,243,500 4,423,500 4,423,500 4,423,500 4,423,500
Less : accumulated  depreciation 414,350 1,243,050 2,107,750 2,972,450 3,837,150 4,297,500
Net property, plant And equipment 3,829,150 3,000,450 2,315,750 1,451,050 586,350 126,000

Total  Current  Assets 5,805,131 6,763,628 11,353,726 18,928,683 27,152,568 34,348,169
ABILITIES  AND  SHAREHOLDERS' EQUITY
Current  Liabilities
Bank overdrafts  and  shortterm  loans 2,500,000 2,500,000 - - - -
Accounts  payable 201,195 396,337 390,924 555,828 663,105 729,415
Current  portion  of  longterm  loans - 350,000 700,000 700,000 700,000 700,000
Accrued  interest  expenses 26,250 26,250 23,625 18,375 13,125 7,875
Income  tax  payable - - - 2,177,476 3,748,520 3,992,431
Other  liabilities 95,031 361,125 194,367 217,205 242,667 266,934

Total  Current  Liabilities 2,822,475 3,633,711 1,308,916 3,668,884 5,367,417 5,696,655
Long - term  loans - net of current portion 3,500,000 3,150,000 2,450,000 1,750,000 1,050,000 350,000
Long - term leasing  contract 600,000 360,000 120,000 - - -
Other liabilities

Total Liabilities 6,922,475 7,143,711 3,878,916 5,418,884 6,417,417 6,046,655
Shareholders' Equity
Share  capital - common  share, Baht 10 par value
   Authorized share capital
    Issued  and  paidup  share 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
Retained  earnings
   Appropriated  for  legal  reserve 0 380,298 1,000,000 1,000,000

   Unappropriated (11,117,344) (10,380,083) (2,525,191) 3,129,501 9,735,151 17,301,514
Total Shareholders' Equity (1,117,344) (380,083) 7,474,809 13,509,799 20,735,151 28,301,514

Total  Liabilities  and  Shareholders' Equity 5,805,131 6,763,628 11,353,726 18,928,683 27,152,568 34,348,169
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BAHT 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Revenues
Net  Sales  revenue 10,934,059 35,841,298 42,996,305 48,048,371 53,680,887 56,364,932
Interest  income - 136,000 300,000
Total Revenues 10,934,059 35,841,298 42,996,305 48,048,371 53,816,887 56,664,932
Cost  and  expenses
Cost  of  goods sold 9,120,245 22,057,981 27,866,175 30,336,431 32,809,088 34,449,542
Selling  and  administrative  expenses 12,495,907 12,433,432 6,958,362 7,677,996 8,340,234 8,812,787
Total  cost  and  expenses 21,616,153 34,491,413 34,824,538 38,014,427 41,149,322 43,262,329
Earning  before  interest and tax (10,682,094) 1,349,886 8,171,768 10,033,944 12,667,566 13,402,602
Interest expense 435,250 612,625 316,875 250,500 172,500 94,500
Income before tax (11,117,344) 737,261 7,854,893 9,783,444 12,495,066 13,308,102
Income tax 0 0 2,177,476 3,748,520 3,992,431
Net Income (Loss) (11,117,344) 737,261 7,854,893 7,605,968 8,746,546 9,315,672
Earnings (Loss) per share -11.1 0.7 7.9 7.6 8.7 9.3

ภาคผนวก 9 : ประมาณการงบการเงินและอัตราสวนทางการเงินกรณีคาใชจายเพิ่มขึ้น 10%
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(ตอ)

THAI  FRUIT  COMPANY  LIMITED
FINANCIAL  PROJECTION
STATEMENT  OF  CASH FLOW

BAHT 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cash Flow from Operations
Net income (11,117,344) 737,261 7,854,893 7,605,968 8,746,546 9,315,672
Depreciation 494,350 988,700 1,024,700 1,024,700 1,024,700 540,350
Amortization 15,000 30,000 30,000 30,000 15,000 0
(Increase) Decrease in shortterm investment 0 0 0 (6,800,000) (8,200,000) (6,500,000)
(Increase) Decrease in accounts  receivable (22,557) (860,805) (5,284,524) (1,730,477) (925,893) (882,426)
(Increase) Decrease in inventories (677,187) (201,235) (152,484) (130,194) (130,273) (129,137)
Increase (Decrease) in bank overdraft and shortterm loan 2,500,000 0 (2,500,000) 0 0 0
Increase (Decrease) in accounts  payable 201,195 195,142 (5,413) 164,903 107,277 66,310
Increase (Decrease) in interest expense 26,250 0 (2,625) (5,250) (5,250) (5,250)
Increase (Decrease) in income tax payable 0 0 0 2,177,476 1,571,044 243,911
Increase (Decrease) in other current  liabilities 95,031 266,094 (166,758) 22,838 25,462 24,267

Net Cash Flow from Operations (8,485,262) 1,155,156 797,790 2,359,965 2,228,613 2,673,697
Cash Flow from Investing
Acquisition of property, plant and equipment (5,163,500) 0 (180,000) 0 0 0

Net  Cash Flow from Investing (5,163,500) 0 (180,000) 0 0 0
Cash Flow from Financing
Increase (Decrease) in long - term loan 3,500,000 0 (350,000) (700,000) (700,000) (700,000)
Increase (Decrease) in long - term leasing contract 600,000 (240,000) (240,000) (120,000) 0 0
Increase in common stock 10,000,000 0 0 0 0 0
Dividends payment (1,570,979) (1,521,194) (1,749,309)

Net Cash Flow from Financing 14,100,000 (240,000) (590,000) (2,390,979) (2,221,194) (2,449,309)
Change in Cash 451,238 915,156 27,790 (31,013) 7,419 224,388
Cash - Beginning of year 0 451,238 1,366,394 1,394,184 1,363,170 1,370,589
Cash - End of Year 451,238 1,366,394 1,394,184 1,363,170 1,370,589 1,594,977
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Financial Ratio 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Liquidity  Ratio
Current  ratio 0.4 0.9 6.6 4.7 4.9 6.0
Quick  ratio 0.2 0.6 5.8 4.4 4.7 5.8
Leverag Ratio
Debt to asset   ratio 1.2 1.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Long - term debt  to  asset  ratio 0.7 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0
Efficiency  ratio
Accounts  receivable  turnover  ratio 969 41 7 6 6 6
Average  collection  period (days) 0 9 52 60 60 63
Inventory  turnover  ratio 27 25 27 26 25 24
No. of days' sales in inventory 14 15 14 14 14 15
Pro fitability  Ratio
Profit  Margin 17% 38% 35% 37% 39% 39%
Operating  profit margin -98% 4% 19% 21% 24% 24%
Net profit  margin -102% 2% 18% 16% 16% 17%
Rate of return on assets -192% 11% 69% 40% 32% 27%
Rate of return on equity 995% -194% 105% 56% 42% 33%

Financial  Analysis 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Free  Cash  Flow
EBIT (10,682,094) 1,349,886 8,171,768 10,033,944 12,667,566 13,402,602
NOPAT (Net operating  profit  after  taxes) : EBIT ( 1 - tax) (7,477,466) 944,920 5,720,238 7,023,761 8,867,296 9,381,822
Net investment  in  operating  capital 4,778,937 147,261 6,914,893 (1,585,010) (1,674,648) 366,363
Free  Cash  Flow (12,256,402) 797,659 (1,194,655) 8,608,771 10,541,944 9,015,459
Discounted  Free  Cash  Flow                                                 - 685,645 (882,686) 5,467,473 5,755,035 4,230,551
WACC                                                                                           16%
NPV of  Project                                                                   13,909,319
IRR                                                                                                37%
Pay  Back  Period                                                               4 ป 5 เดือน
Discounted  Pay  Back  Period                                        5 ป  4 เดือน
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