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บทที่ 1
บทนำ
บทสรุปผู้บริหำร
บริ ษทั แจ๊คพอตเมล่อน จากัด ประกอบธุ รกิจประเภทฟาร์มเพื่อผลิตผลผลิต
เกษตรผลไม้เมล่อนปลอดสารพิษโดยมีพ้นื ที่ในการปลูก 3 ไร่ รวมอาคารต่าง ๆ ที่ต้ งั
ฟาร์มอยูใ่ นเขต จังหวัดนนทบุรี ทางบริ ษทั ได้เลือกจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากอยูไ่ ม่ไกล
จากกรุ งเทพฯมากนัก จังหวัดนนทบุรีประกอบกับลักษณะดินเป็ นที่ราบลุ่มเหมาะแก่
การเพาะปลูก และยังมีปัจจัยอีกหลาย ๆ อย่างซึ่งทาให้ทางคณะผูบ้ ริ หารเล็งเห็น
ความเป็ นไปได้ของธุรกิจผลิตและจาหน่ายเมล่อนปลอดสารพิษ ฟาร์ม แจ๊คพอต
สามารถผลิตเมล่อนได้ตลอดปี และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ตรง
ความต้องการ ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มแจ๊คพอต เป็ นเมล่อนปลอดสารพิษที่มีคุณภาพดี
ตามมาตรฐานหลักเกษตรที่ดี (GAP) รวมไปถึงหลักเกณฑ์การผลิตที่ดี (GMP)
ซึ่งสามารถ เพิ่มความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ และทางฟาร์มเป็ นผูผ้ ลิตเองจึงสามารถ
ควบคุมคุณภาพ และต้นทุนได้
กลุ่มเป้ าหมายหลัก คือกลุ่มผูป้ ระกอบการร้านอาหารและพ่อค้าคนกลางทัว่ ไป
เพศชายและหญิงโดยมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป มีอายุต้ งั แต่ 25 ปี ขึ้นไป
กลุ่มเป้ าหมายรอง คือผูบ้ ริ โภคที่รักสุ ขภาพ คานึงถึงและมีความต้องการ บริ โภค
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ เพศชายและหญิงโดยมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
มีอายุต้ งั แต่ 20 ปี ขึ้นไป
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate-level strategy) กลยุทธ์การเจริ ญเติบโต
(Growth strategy) โดยการขยายตัวด้วยการเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจกับผูข้ ายปั จจัย
การผลิต โดยบริ ษทั ได้ซ้ืออุปกรณ์และเครื่ องจักร เมล็ดพันธ์ ปุ๋ ยและอื่น ๆ ที่ใช้ในการ
ให้ผลิตภายในประเทศ จะสามารถลดต้นทุนการในการปลูกเมล่อนของฟาร์มได้ดว้ ย
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กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business-level strategy) กลยุทธ์การเป็ นผูน้ าทางด้านต้นทุน
(Cost leadership strategy) บริ ษทั ได้พยายามทาให้การผลิตของฟาร์มมีตน้ ทุนต่ากว่า
คู่แข่ง ทาให้เราสามารถผลิตเมล่อนได้ในราคาที่ต่ากว่าคู่แข่งเพราะถ้าคู่แข่งอื่น ๆ
ในอุตสาหกรรมชนิดเดียวกันขายราคาการให้การปลูกเมล่อนราคาเท่ากันกับฟาร์มเรา
ก็จะทาให้กาไรของบริ ษทั เราสู งกว่าคู่แข่ง และถ้าสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
รุ นแรงขึ้นและเริ่ มที่จะมีการแข่งขันกันในด้านราคาที่มากขึ้น บริ ษทั ของเราที่ใช้กลยุทธ์
นี้อยูแ่ ล้วก็จะสามารถทนทานต่อสภาพการแข่งขันที่รุนแรงกว่าคู่แข่งขันรายอื่น ๆ
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional-level strategy) กลยุทธ์ดา้ นการตลาดคือ ต้องมีการ
แบ่งส่ วนทางการตลาด กาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย และกาหนดตาแหน่งทางการตลาด
รวมทั้งมีการนากลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดมาใช้ดว้ ย (4p) กลยุทธ์ดา้ นการเงิน คือ
จะพยายามควบคุมต้นทุนต่าง ๆ ให้อยูภ่ ายในขอบเขตของรายได้ที่หามาได้จากการ
ดาเนินงานโดยไม่พยายามกูย้ มื เงินให้เกิดต้นทุนทางการเงิน แต่ถา้ การกูย้ มื เงิน
ไม่สามารถหลีกเหลี่ยงได้กจ็ ะพยายามกูย้ มื เมื่อต้นทุนด้านการกูย้ มื ต่ากลยุทธ์
ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ คือ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ที่มีความรู ้ ความสามารถที่เหมาะกับงานแต่ละประเภท ทางบริ ษทั จะมีการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงานรวมถึงมีการจัดการฝึ กอบรมและพัฒนาทักษะทักษะเกี่ยวกับ
งานที่ทาแก่พนักงานจะได้มีทกั ษะที่ทนั สมัยอยูต่ ลอดเวลากลยุทธ์ดา้ นการวิจยั และพัฒนา
คือ มุ่งเน้นการทาการวิจยั และพัฒนาเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนในการ
ดาเนินงานหรื อต้นทุนการผลิต
นอกจากนี้กิจการได้วางกลยุทธ์ในการบริ หารโครงการในระดับธุรกิจโดยใช้กล
ยุทธ์การเจริ ญเติบโต มีการขยายตลาด เพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่าย สร้างภาพลักษณ์
ที่ดีต่อองค์กรโดยใช้เชื่อว่าองค์กรของเรามีศกั ยภาพพอที่จะทาการแข่งขันได้รวมทั้ง
สามารถสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันให้เกิดขึ้นกับองค์กรของเราได้ในอนาคต
การเงินและการลงทุน กาไรสุ ทธิ ปี ที่1 = 24,202,240 บาท ปี ที่2 = 25,460,016 บาท
ปี ที่3 = 27,707,821 บาท ปี ที่4 = 31,443,155 บาท ปี ที่5 = 37,540,949 บาท ระยะเวลา
คืนทุน 1 ปี 1 เดือน 9 วัน ยอมรับเพราะคืนทุนเร็วกว่า 10 ปี
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การวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ(NPV) และ ที่อตั ราผลตอบแทนขั้นต่า 14%
ระยะเวลา 5 ปี โครงการนี้มีมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ หรื อ NPV เท่ากับ 31,221,229 บาท
NPV > 0 แสดงว่าโครงการนี้ให้ผลตอบแทนสู งกว่าที่ตอ้ งการหรื อคาดหวังไว้ เนื่องจาก
โครงการนี้น่าลงทุนเพราะให้ผลตอบแทนคุม้ ค่ากับเงินลงทุนซึ่ งสังเกตได้จาก NPV
มากกว่า 0 ระยะเวลา
การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนภายใน (IRR) คืออัตราส่ วนลดหรื ออัตรา
ผลตอบแทนที่ทาให้มูลค่าปัจจุบนั ของเงินสดจ่ายเท่ากันพอดีกบั มูลค่าปัจจุบนั ของเงินสด
รับที่เกิดขึ้นตลอดอายุโครงการ ซึ่งก็คือการหาอัตราผลตอบแทนที่ทาให้มูลค่าปัจจุบนั
สุ ทธิ (Net Present Value) เท่ากับศูนย์นนั่ เองโดย โครงการนี้มี IRR เท่ากับ 73.1%

