กล้ วยตากปรุงรสเพือ่ สุ ขภาพ ( Healthy Natural Solar Dried Banana)
จีรษา แสนราชา

บทคัดย่ อ
การจัดทําแผนธุ รกิจเรื่ อง กล้วยตากปรุ งรสเพื่อสุ ขภาพ (Healthy Natural Solar Dried Banana)
ภายใต้ตราสิ นค้า T-Banana มีวตั ถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้กลุม่ ผูล้ งทุนและผูส้ นใจที่จะร่วมลงทุนได้ทราบ
ถึงนโยบายการบริ หารจัดการของบริ ษทั กลยุทธ์ ในการดําเนิ นการงาน และทิศทางในการประกอบ
กิจการในด้านต่าง ๆ ตลอดจนผลประโยชน์ ที่ผสู ้ นใจรวมลงทุน จะได้รั บ และเพื่อเป็ นแนวทางในการ
ประกอบธุ รกิจให้สามารถดําเนิ นการไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามทิศ ทางแผนธุ ร กิจที่ไ ด้วางเอาไว้
ผลจากการจัดทําแผนธุ ร กิจครั้งนี้ พบว ่า ประมาณการเงิ นลงทุนขั้นต้นอยูท่ ี่ 15 ล้านบาท โดยมา
จากส่วนของผูถ้ ือหุ ้นทัง้ สิ้ น ไม ่มีการกูย้ ืมเงิ นแต่อย่างใด โดยประมารการรายได้อยู ท่ ี่ 51 ล้านบาท ในปี
แรก และเติบโตโดยเฉลี่ยไมต่ าํ กว ่า 5% ต่อปี ในปี ที่ 2-5 มีกาํ ไรจากการดําเนิ นงานในปี แรกที่ 9.2 ล้าน
บาท และกําไรสุ ทธิ ที่ 8.6 ล้านบาท อัตราส่วนกําไรสุ ทธิ ตอ่ ยอดขายที่ 16.87, 16.43%, 15.98%, 16.79%
และ17.59% ในปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 5 ตามลําดับ คิดเป็ นกําไรสุ ทธิ ตอ่ ยอดขายโดยเฉลี่ ยต่อปี ที่ 16.73% และมี
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสิ น ทรัพย์ รวม (ROA) โดยเฉลี่ยที่ 25.61% และอัตราส่วนผลตอบแทนจากผู ้
ถือหุ ้น (ROE) โดยเฉลี่ยที่ 27.85%
หากแผนธุ รกิจนี้ สามารถดําเนิ นไปตามที่ คาดการณ์ในกรณี ปกติ (Base Case) กิจการจะสามารถ
คืนทุนได้ใน 1 ปี 9 เดือน (PB=1.76 ปี ) สามารถสร้างผลตอบแทนภายในโครงการนี้ IRR= 46.84% โดย
กิจการสามารถสร้างมูลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นเงิ น 13,527,565 บาท เมือ่ สิ้ นสุ ดโครงการ 5 ปี
จากผลการวิเคราะห์ ทางด้านการเงิ นจะเห็ นได้ว ่าอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ค่อนข้างสู ง
และมากกว ่าต้นทุนของเงิ นทุน(12.98%) และมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นบวก แสดงให้เห็ นว ่า
โครงการนี้ เป็ นโครงการที่นา่ ลงทุน และคุม้ ค่ากับการลงทุน
คําสํ าคัญ: กล้วยตาก, สุ ขภาพ, T-Banana, ธรรมชาติ, Gas Flushing

1. บทนํา

กล้วยนั้นถือได้ว ่าเป็ นอาหารที่ มีความสําคัญชนิ ดหนึ่ งของโลกโดยมีค วามสํา คัญเป็ นอัน ดับ 4
รองจากข้าวเจ้า ข้าวสาลี และนม ซึ่งส่วนใหญ่อาหารที่สําคัญจะเป็ นพืชไร่ แต่กล้วยนั้นเป็ นผลไม้เพียง
ชนิ ดเดียวเท่านั้นที่เป็ นอาหารที่ประชาชนทัว่ โลกรู ้ จกั และนิ ย มนํามาบริ โภค (กมลศักดิ์,2549) หากเราจะ
เปรี ยบเทียบคุณประโยชน์ ของกล้วยกับราคาแล้วพบว ่าเป็ นผลไม้ที่มีราคาถูกแต่ค ุณประโยชน์ มากมาย
มหาศาลเนื่ องจากอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุตา่ งๆ ที่สําคัญและจําเป็ นต่อร่างกาย เชน่ ธาตุเหล็ก
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนี เซียม คาโบไฮเดรต โปรตีน วิตามินเอ วิตามินบี 6 วิตามินบี 12 และ
วิตามินซี รวมถึงปั จจุบนั คนให้ความสนใจในการเลื อกทานอาหารที่ให้ค ุณประโยชน์ ทางยาหรื อ มี
ประโยชน์ ในการบํารุ งร่างกาย และในขณะเดียวกันผูบ้ ริ โภคต่างก็สนใจอาหารที่ มีสว่ นชว่ ยเสริ มสร้าง
ความเยาว์วยั หรื อมีสว่ นชว่ ยในการต่อต้านสารอนุ มลู อิ สระ

2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์กล้วยตากปรุ งรสเพื่อสุ ขภาพเป็ นการนํา กล้วยตากมาเคลือ บช็อคโกแลคซึ่ง ปรุ งแต่ง
ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติซ่ งึ ได้รั บการรับรองมาตรฐานเกษตรอิน ทรี ย์ จากกรมวิชาการเกษตร
ประกอบด้วย กระเจี๊ยบ อัญชัน ใบเตย ขมิน้ และเพิม่ ส่วนผสมที่มสี ่วนชว่ ยในการชะลอการเกิดริ้ วรอย
ก ่อนวัยและมีสารต้านอนุ มลู อิส ระได้แ ก ่ คอลลาเจนและวิตมินซี โดยจัดจําหน่ายภายใต้ตราสิ นค้า TBanana

ภาพ 1 ตราสิ นค้า T-Banana

คุณประโยชน์ ของสารสกัดจากธรรมชาติ
กระเจี๊ยบ : ชว่ ยลดไขมันในเส้นเลือด ชว่ ยลดความดันโลหิ ต
อัญชัน : ชว่ ยต้านสารอนุ มลู อิสระ ชว่ ยบํารุ งสมอง เพิ่มการไหลเวียนเลือด
ใบเตย : บํารุ งหัวใจ ชว่ ยคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ชว่ ยลดความดันโลหิ ต
ขมิน้ : ชว่ ยลดระดับคอเลสเตอรอล มีสารต่อต้านอนุ มลู อิสระ
วิตามินซี : ชว่ ยต่อต้านสารอนุ มลู อิส ระ เพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็ก ชว่ ยป้ องกันโรคหวัด
คอลลาเจน : ทําให้ผิวพรรณมีความยืดหยุน่ และมีความเรี ยบเนี ยน ต่อต้านการเกิดริ้ วรอยก อ่ นวัย
ผลิตภัณฑ์ 1 กล่องประกอบด้วยสิ นค้า 4 ชิน้ โดยบรรจุสินค้าตามด้านล่างอย่างละ 2 ชิน้

ภาพ 2 บรรจุภณั ฑ์ชนิ ดปฐมภูมิ (Primary Packaging)

3. ข้ อบ่ งชี้ ความเป็ นนวัตกรรม

เนื่ องจากในปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์กล้วยตากส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะเป็ นกล้วยตากชนิ ดแบนแต่ยงั ไม ่
มีชนิ ดรู ปร่างหน้าตาสิ นค้าเหมือนผลิตภัณฑ์ T-Banana รวมถึงในปั จจุบนั ยังไมม่ ผี ลิตภัณฑ์ก ล้วยตากที่
เคลือบช็อคโกแลตและปรุ งแต่งด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กล้วยตากทั่วไปยัง มี
อายุการเก็บที่ส้ ัน แต่ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก T-Banana สามารถเก็บได้นานถึง 12 เดือน เนื่ องจากมีการใช้
เทคโนโลยีการบรรจุด้วยระบบ Gas Flushing ซึ่งเป็ นการใช้กา๊ ซไนโตรเจนแทนที่กา๊ ซออกซิเจนชว่ ยลด
การเกิดปฏิกริ ิ ยาออกซิเดชัน่ (การเสื่ อมเสี ย) และชว่ ยให้ผลิตภัณฑ์สามารถคงความสดไว้ไ ด้นาน
นอกจากนี้ ยงั มีการวิจยั ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีแ ละวัส ดุแห่งชาติในการใช้บรรจุภณั ฑ์ชนิ ดพิเศษคือ

ถุงพลาสติกชนิ ด 3 ชั้นที่มชี ้นั ฟิ ล์มไนลอนผสมแร่ดินเหนี ยว สามารถลดอัตราการซึ มผ่านของออกซิเจน
ได้โดยคงความใสของฟิ ล์ มไว้เชน่ เดิม รวมทั้งมีความเหนี ยวและความแข็งแรง ทําให้ชว่ ยลดปริ มาณ
ออกซิเจน ลดความชื้นและยืดระยะเวลาในการทําปฏิ กริ ิ ยากับก๊าซออกซิเจน

4. การวิเคราะห์ สถานการณ์ และสภาพแวดล้ อม

4.1 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมปัจจัยภายนอก โดยใช้ PESTEL
การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกด้วย PESTEL จะมีปัจจัยหลายๆ ที่สง่ ผลที่ดีกบั ธุ รกิจ เชน่ ปัจจัย
นโยบายการเมือง (Political) ที่มนี โยบายสนับสนุ นการแปรรู ปผลิ ตผลทางการเกษตรเพื่อเพิ่ มมูลค่า
ให้กบั เกษตรกรจากภาครัฐ ปัจจัยทางด้ านเศรษฐกิจ (Economic) ตลาดอาหารด้านสุ ขภาพและเครื่ องดื่ม
ของไทยอยูใ่ นลําดับที่ 19 ของโลก ปัจจัยทางด้ านสั งคมและวัฒนธรรม (Sociocultural) คนหันมาให้
ความสนใจเกีย่ วกับสุ ขภาพและเลือกรั บประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพเพิม่ มากขึ้น ปัจจัยทางด้ าน
เทคโนโลยี (Technology) ชว่ ยในการเก็บรักษาความสดและคุณ ค่าทางสารอาหารของผลิ ตภัณฑ์ ได้นาน
มากขึ้น ปัจจัยสภาพแวดล้ อมและแนวโน้ มอุตสาหกรรม (Environment) จากการประเมินปี 2558
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพที่มาแรงยังคงเป็ น ผลิ ตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครื่ องดื่มฟั ง ก์ชนั แนลมี
มูลค่าสู งถึง 9 หมืน่ 3 พันล้านบาท รองลงมา คือ อาหารที่มาจากธรรมชาติและดี ตอ่ สุ ขภาพ วิตามิน
และผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร โดยคาดว ่าในปี พ.ศ. 2558 จะมีมลู ค่าตลาดสู งถึง 9.3 5.3 3.8 หมืน่ ล้าน
บาท ตามลําดับ ปัจจัยทางด้ านกฎหมาย (Legal) มีหน่วยงานจากภาครัฐได้แก ่ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ( อ.ย. ) ซึ่งคอยตรวจสอบมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์
4.2 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทางอุตสาหกรรม โดยใช้ Five Force
1. การแข่ งขันกันระหว่ างคู่แข่ งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among
Current Competition)
การเติบโตของตลาดผลิ ตภัณฑ์ กล้วยตากมีแนวโน้ มเติบโตที่สูง ขึ้น นอกจากปั จจัยของกระแส
สุ ขภาพแล้ว ยังมีผลจากการแข่งขันทางด้านผลิ ตภัณฑ์ ที่หลากหลายขึ้น เนื่ องจากการวัตถุดิบมีราคาถูก
และมีการส่งเสริ มจากหน่วยงานรัฐ บาลให้ มกี ารแปรรู ปสิ นค้าเกษตรกรรม ประกอบกับประเทศไทยมี
การส่งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่ อง จากเดิมผลิตภัณฑ์จะมีการผลิ ตลักษณะเป็ นสิ น ค้าหนึ่ งตํา บล
หนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) แต่ปัจจุบนั มีหลายบริ ษ ัทให้ความสนใจเข้าแข่งขันในตลาดอย่างเชน่ สิ นค้า
Banana Society, Banafie Ball, จิราพร, ไร่วมิ ลวานิ ช ซึ่งได้มกี ารพัฒนารสชาติและบรรจุภณั ฑ์ให้ มี
ความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น

2. อํานาจการต่ อรองของผู้จําหน่ ายวัตถุดิบ (Bargaining Power of the Supplier )
เนื่ องจากวัตถุดิบกล้วยที่ใช้ในการผลิตเป็ นสายพันธุ์ ที่มคี วามจําเพาะเจาะจง แต่ใน
ปั จจุบนั จํานวนเกษตรกรที่ปลูก กล้วยสายพันธุ์ ดงั กล่าวมีจาํ นวนลดน้อ ยลง จําเป็ นที่บริ ษทั จะต้องทํา
สัญญาหรื อจัดตัง้ ในรู ปแบบของสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรมีการรวมกลุ ม่ และส่งวัตถุดิบให้เพียงพอต่อ
กําลังการผลิต และเป็ นการป้ องกันวัตถุดิบขาดตลาด
3. อํานาจการต่ อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of the Buyer )
อํานาจต่อรองของผูซ้ ื้อในตลาดจัดว ่าอยูใ่ นระดับสู งเนื่ องจากผูซ้ ื้ อสามารถเลื อกซื้ ออาหารเพื่อ
สุ ขภาพที่มขี ายในท้องตลาดได้คอ่ นข้างหลากหลาย
4. ภัยคุกคามจากสิ นค้ าทดแทน ( Threat of Substitute Products or Services)
ผลิตภัณฑ์กล้วยตากซึ่งเป็ นขนมขบเคี้ย วมีผ ลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถทดแทนได้ค อ่ นข้าง
หลากหลายทัง้ สิ นค้าทดแทนทางตรงและสิ นค้า ทดแทนทางอ้อ ม ได้แก ่ ผลไม้สด ผลไม้แปรรู ป กล้วย
แปรรู ปชนิ ดต่างๆ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และขนมขบเคี้ยวชนิ ดต่างๆซึ่งมีหลากหลายให้ผูบ้ ริ โภคได้เลือ ก
รับประทาน
5. ภัยคุกคามจากผู้แข่ งขันรายใหม่ (Threat of New Entrance)
ภัยจากคูแ่ ข่งขันรายใหม ่ที่เข้าสู ต่ ลาด เนื่ องจากเป็ นสิ นค้าที่สามารถลอกเลี ยนได้งา่ ย จึงเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ผแู ้ ข่งขันรายใหม ่ๆสามารถเข้า มาได้งา่ ย อีกทั้งธุ รกิจสิ นค้าอาหารเพื่อสุ ขภาพกํา ลังได้รับ
ความนิ ยมจึงคาดว ่าน่า จะมีคแู ่ ข่ง ขันรายใหม ่ๆที่ มีศกั ยภาพ และมีรูปแบบของสิ นค้าที่หลากหลายเข้าสู ่
ตลาดมากขึ้น
4.3 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และ อุปสรรค โดยใช้ SWOT
จุดแข็ง (Strength)
S1: รู ปลักษณ์สินค้ามีค วามโดดเด่น และรสชาติอร่อยถูกปาก
S2: มีทีมงานที่มคี วามชํานาญในการวิจัยและพัฒนาสิ นค้า
S3: ส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตมาจากธรรมชาติ ที่รั บการรับรองมาตรฐานเกษตรอิน ทรี ย์ จากกรม
วิชาการเกษตร
S4: มีเทคโนโลยีบรรจุภณั ฑ์แ ละการบรรจุ ที่ชว่ ยรั กษาความสด และยืดอายุของสิ นค้า

จุดอ่ อน (Weakness)
W1: สิ นค้าสามารถลอกเลียนแบบได้งา่ ย
W2: มีคา่ ใช้จา่ ยในการประชาสัมพันธ์ สูง เนื่ องจากสิ นค้ายังไม ่เป็ นที่
W3: งบประมาณด้านวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์สูง
W4: ราคาจําหน่ายไม ่สามารถตัง้ ราคาได้สูงมาก การคืนทุนจึงต้องใช้เวลานาน
โอกาส (Opportunities)
O1 : ผูบ้ ริ โภคมีความสนใจอาหารเพื่อ สุ ขภาพมากขึ้น
O2 : รัฐบาลสนันสนุ นสิ นค้าเกษตรแปรรู ป
O3 : เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัย
O4 : เทคโนโลยีการสื่ อสารต่างๆ ก้าวหน้าทําให้การจัดทําสื่ อเพื่อเข้าถึง ผูบ้ ริ โภคสามารถจัดทํา
ได้งา่ ยและมีประสิ ทธิ ภาพ
อุปสรรค (Threat)
T1 : ผลผลิตกล้วยมีปริ มาณลดน้อยลงเนื่ องจากเกษตรกรหันไปปลูก สิ นค้าเกษตรที่ มอี ายุส้ ัน
และการดูแลรักษาที่งา่ ยกว ่าการปลูกพืชอิน ทรี ย์
T2 : มีคแู ่ ข่งในอุตสาหกรรมมากราย
T3 : กล้วยเป็ นวัตถุดิบทางการเกษตรที่เน่าเสี ยได้งา่ ย การเก็บรักษาวัตถุดิบเป็ นเรื่ องสํา คัญ มาก

5. การวิเคราะห์ ตลาดและแผนการตลาด

5.1 มูล ค่ าตลาด จากแนวโน้มการเติบโตของตลาดอาหารสุ ขภาพของโลกดทําให้มองว ่าตลาด
อาหารสุ ขภาพในเอเชีย ซึ่งรวมไปถึงตลาดไทยเป็ นตลาดที่ มศี ักยภาพเติ บโตอย่างต่อเนื่ อง ทัง้ นี้ คาดว ่า
มูลค่าตลาดอาหารสุ ขภาพของไทยในปี 2558 จะอยูท่ ี่ประมาณ 11,000 ล้านบาท หรื อ เติบโตจากปี ก ่อน
หน้าที่ร้อยละ 0 .1 และคาดว ่าตลาดดังกล่าวจะมีการเติ บโตที่ ร้อยละ 6.0 ต่อปี ไปจนกระทัง่ ปี 2560
5.2 การกําหนดกลุ่ มตลาดเป้าหมาย (Target Market) แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ได้แก ่

กลุ่ มเป้าหมายหลั ก เน้นกลุม่ ผูห้ ญิงและผูช้ ายวัยรุ น่ ถึงวัยทํางาน (ชว่ งอายุ 15-35 ปี ) ซึ่งเป็ นกลุม่
ที่ให้ความสนใจในเรื่ องสุ ขภาพและคุณค่าทางโภชนาการ เป็ นกลุม่ ที่ยงั มีการตัดสิ นใจเลื อกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวรั บประทานด้วยตนเอง
กลุ่ มเป้าหมายรอง คือ กลุม่ ผูใ้ หญ่ (ชว่ งอายุ 36-60 ปี ) ซึ่งยังคงให้ความสนใจในเรื่ องสุ ขภาพ
และคุณค่าทางโภชนาการเชน่ เดียวกับกลุม่ วัย รุ น่ และวัย ทํางาน แต่กลุม่ ผูส้ ู งวัยตัง้ แต่ อายุ 55-60 ปี เป็ น
กลุม่ ที่ได้รับการดูแลจากบุคคลในครอบครั ว อาจจะไม ่ได้ซื้อผลิ ตภัณฑ์ ขนมขบเคี้ย วด้วยตนเอง บุคคล
ในครอบครัวพิจารณาถึงคุณค่า ทางโภชนาการ สุ ขภาพ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาให้บริ โภคอี กทีหนึ่ ง
5.3 การวางตําแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ (Positioning) ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก T-Banana เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มี
ความโดดเด่นด้านส่วนผสมที่ มาจากธรรมชาติ มีประโยชน์ ตอ่ ร่างกายมีสารชว่ ยต่อต้านอนุ มูลอิ สระ และ
มีคอลลาเจนและวิตามินซีชว่ ยบํา รุ งผิวพรรณ โดยมีราคาปานกลางเพื่อให้สามารถครอบคลุ มกลุ ม่ ลู กค้า
เป้ าหมาย
5.4 กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix Strategy) เนื่ องจากเป็ นธุ รกิจที่จาํ หน่าย
ผลิตภัณฑ์บริ ษทั จึงเลือกใช้การวิเคราะห์ แบบ 4P ดังนี้
 กลยุทธ์ ผลิ ตภัณฑ์ (Product Strategy) เป็ นขนมทานเล่นที่ผลิตจากวัตถุ ดิบจาก
ธรรมชาติมคี ณุ ค่าทางอาหารสู ง และยังมีกลิน่ รสตามธรรมชาติ ของกล้วยด้วยการเติ มผงปรุ งรสกลิน่
กล้วย (Encapsulation flavor) ดังนั้นจึงเหมาะกับผูบ้ ริ โภคทุกเพศ ทุกวัย ที่ตอ้ งการรับประทานขนมที่
อร่อย มีคณุ ค่าและไม ่เป็ นอันตรายต่อ สุ ขภาพ
 กลยุทธ์ ราคา (Price Strategy) เนื่ องจากมีคแู ่ ข่งด้านการตลาดจํานวนมาก และต้นทุน
การผลิตซึ่งประกอบด้วยวัตถุ ดิบ การจัดการ และสิ่ งอํานวยความสะดวก รวมทั้งต้นทุนด้านการขนส่ง
และจัดจําหน่ายค่อนข้างสู ง ดังนั้นบริ ษทั ฯ จะพิจารณาจากต้นทุนพื้นฐานในการตั้งราคาเพื่อให้บริ ษทั ฯ
สามารถอยูไ่ ด้โดยไมข่ าดทุน ราคาของผลิตภัณฑ์มี 1 ขนาดบรรจุ คือ 4 ชิ้น ( 100 กรัม ) และเป็ นการ
ขายส่งเข้าร้านสะดวกซื้อ และซูปเปอร์ มาร์ เกต ซึ่งจากการเปรี ยบราคาขายผลิ ตภัณฑ์ กลุ ม่ เดี ยวกันใน
ตลาด ราคาขายส่งที่นา่ แข่งขันในตลาดได้คือ ราคา 40 บาท/กล่อง ส่วนราคาขายปลีกที่ 59 บาท/กล่อง
 กลยุทธ์ ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place Strategy) ชอ่ งทางการจัดนําหน่ายผลิตภัณฑ์
ผ่านร้านสะดวกซื้อ ซูปเปอร์ สโตร์ ร้านค้าเพื่อสุ ขภาพ ร้านขายของฝาก

 กลยุทธ์ ส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) ในชว่ งแรกเน้นการใช้การโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ เป็ นเครื่ องมือหลักภายใต้ธี ม Healthy & Beauty เน้นการสร้างการรับรู แ้ ละกระตุน้
ให้เกิดการทดลองชิม เชน่ การออกบูทตามสวนสุ ขภาพ ตามมหาวิทยาลัย การโฆษณาทางโทรทัศน์
นิ ตยาสารสุ ขภาพ สื่ อออนไลน์ เป็ นต้น และร่วมกับร้านสะดวกซื้ อในการจัดโปรโมชัน่ ซ้อ 1 ชิน้ ชิน้ ที่ 2
ลด 50%
5.5 การประมาณยอดขาย บริ ษทั ได้ประมาณการยอดขาย เอาไว้ในที่ 51, 53, 56, 60
และ 64 ล้านบาท ตามลําดับ

6. แผนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต

6.1 สถานทีต่ ้ งั ดําเนิ นกิจการโดยเชา่ พื้นที่อาคารพานิ ชย์ 4 ชั้น จํานวนพื้นที่ 144 ตารางเมตร
เพื่อเป็ นสํานักงาน อาคารวิจยั และพัฒนาและจัดเก็บสิ นค้า ภายในอาคารเลขที่ 55/5 หมู ่ 7 ถนน
เศรษฐกิจ ตําบลท่าทรายอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เนื่ องจากอยูใ่ กล้กบั ผูข้ ายวัตถุดิบ กลุม่
เกษตกรผูผ้ ลิต รวมถึงอยูใ่ กล้ชอ่ งทางการกระจายสิ นค้า มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสามารถเชื่อ มต่อ
กับเส้นทางอื่นๆ ได้งา่ ย มีสาธารณูปโภคครบครัน
6.2 กระบวนการผลิ ต บริ ษทั เป็ นผูว้ จิ ยั และพัฒนาสู ตรการผลิตและคัดเลือ กวัตถุ ดิบที่ใช้ในการ
ผลิตและส่งมอบให้แก ่กลุม่ สหกรณ์บ้านแพ้วซึ่งเป็ นผู ้รับจ้างผลิ ต

ภาพ 3 แผนผังการผลิต
6.3 ประมาณการผลิ ตและต้ นทุนการผลิ ต บริ ษทั มีนโยบายการผลิตโดยมีการเผื่อเสี ย (Deflect)
และสํารองคงคลัง ไว้ที่ 5% ของการประมาณการขาย เนื่ องจากเป็ นการจ้างผลิตทั้งหมดบริ ษทั จึง มี
ค่าใช้จา่ ยในส่วนของค่าจ้างการผลิต วัตถุดิบ และโสหุ ้ยการผลิตคิดเป็ น 30, 31.8, 33.8, 35.8 และ 38
ล้านบาท ในปี ที่ 1-5 และมีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริ หารในปี ที่ 1-5 คิดเป็ น 10, 10.5, 11.1, 11.6 และ
12.2 ล้านบาท ตามลําดับ

7. แผนการจัดการองค์ กร

โครงสร้างองค์กรแบ่งตามหน้าที่ ทางธุ รกิจได้แก ่ การขาย การตลาด การเงิ น การบัญชีการวิจยั

และพัฒนา ควบคุมคุณภาพ และจัดซื้อและคลังสิ นค้า โดยจัดทําโครงสร้างองค์ก รได้ดงั นี้
ภาพ 4 แผนผังองค์กร (Organization Chart)

8. แผนการเงิน

8.1 ประมาณการทางการเงิน (Financial Forecast)
ประมาณการเงิ นลงทุนขั้นต้นอยูท่ ี่ 15 ล้านบาท โดยมาจากส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นทั้งสิ้ น ไม ่มีการ
กูย้ ืมเงิ นแต่อย่างใด โดยประมารการรายได้อ ยูท่ ี่ 51 ล้านบาท ในปี แรก และเติบโตโดยเฉลี่ยไม ่ตํ่า กว ่า
5% ต่อปี ในปี ที่ 2-5 มีกาํ ไรจากการดําเนิ นงานในปี แรกที่ 9.2 ล้านบาท และกําไรสุ ทธิ ที่ 8.6 ล้านบาท
อัตราส่วนกําไรสุ ทธิ ตอ่ ยอดขายที่ 16.87, 16.43%, 15.98%, 16.79% และ17.59% ในปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 5
ตามลําดับ คิดเป็ นกําไรสุ ทธิ ตอ่ ยอดขายโดยเฉลี่ยต่อปี ที่ 16.73% และมีอตั ราส่วนผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์รวม (ROA) โดยเฉลี่ยที่ 25.61% และอัตราส่วนผลตอบแทนจากผูถ้ ื อหุ ้น (ROE) โดยเฉลี่ยที่
27.85%
หากแผนธุ รกิจนี้ สามารถดําเนิ นไปตามที่ คาดการณ์ในกรณี ปกติ (Base Case) กิจการจะสามารถ
คืนทุนได้ใน 1 ปี 9 เดือน (PB=1.76 ปี ) สามารถสร้างผลตอบแทนภายในโครงการนี้ IRR= 46.84% โดย
กิจการสามารถสร้างมูลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นเงิ น 13,527,565 บาท เมือ่ สิ้ นสุ ดโครงการ 5 ปี
จากผลการวิเคราะห์ ทางด้านการเงิ นจะเห็ นได้ว ่าอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ค่อนข้างสู ง
และมากกว ่าต้นทุนของเงิ นทุน(12.98%) และมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นบวก แสดงให้เห็ นว ่า
โครงการนี้ เป็ นโครงการที่นา่ ลงทุน และคุม้ ค่ากับการลงทุน
8.2 การวิเคราะห์ ความไวต่ อการเปลี่ ยนแปลง (Sensitivity Analysis)
บริ ษทั ได้มกี ารทํา การวิเคราะห์ ค วามไวต่อการเปลี่ยนแปลง (Sensitivity Analysis) เพื่อหาว ่า
มูลค่าปั จจุบบันสุ ทธิ มคี วามอ่อนไหวต่อแต่ละปั จจัย อย่างไร พบว ่า มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ จะมีค วามไวต่อ
การเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงราคาขายมากที่สุ ดซึ่งสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงได้ที่
-11.55% ก ่อนที่ NPV จะเป็ น 0 รองลงมาคือต้นทุนผันแปรซึ่งสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงได้ที่
17.85% ก ่อนที่ NPV จะเป็ น 0 และปริ มาณการขายน้อยที่ สุดซึ่ง สามารถทนต่อการเปลี่ ยนแปลงได้ที่
-32.76% ก ่อนที่ NPV จะเป็ น 0 ตามลําดับ
8.3 การวิเคราะห์ สถานการณ์ในอนาคต (Scenario Analysis)
เนื่ องการในการดําเนิ นธุ รกิจนั้น อาจจะไม ่ได้มแี ค่เพียงตัวแปร ๆ เดียวที่มกี ารเปลี่ยนแปลง
บริ ษทั จึงได้จาํ ลองสถานการณ์ ที่ดีกว ่าประมาณการณ์ และสาถานการณ์ที่แย่กว ่าประมาณการณ์ เพื่อให้
เห็ นถึงแนวโน้มของธุ รกิจหากเกิดสถานการณ์ ตา่ ง ๆ นั้นเกิดขึ้นซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ดงั นี้
1.กรณีทเี่ ป็ นไปตามแผนงานทีว่ างไว้ (Base Case Scenario) มีระยะเวลาการคืนทุนที่ 1.76 ปี
NPV= 13,527,565บาท และ IRR อยูท่ ี่ 46.84%

2.กรณีทสี่ ถานการณ์แย่ กว่ าทีค่ าดการณ์ไว้ (Worst Case Scenario) โดยตั้งสมมติฐานให้ ราคา
ขายลดลงขึ้น 10% ปริ มาณการขายลดลงขึ้น 10% และต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น 10% ค่า มีระยะเวลาคืนทุน
มากกว ่า 5 ปี NPV= -7,960,276 บาท และ IRR -20.27%แสดงว ่ากิจการขาดทุนอย่างมาก
3.กรณีทสี่ ถานการณ์ดีกว่ าทีค่ าดการไว้ (Best Case Scenario) โดยตั้งสมมติฐานให้ ราคาขาย
สู งขึ้น 10% ปริ มาณการขายสู งขึ้น 10% และต้นทุนผันแปรลดลง 10% มีระยะเวลาคืนทุนที่ 1.06 ปี
NPV = 38,872,753บาท และ IRR 94.48% แสดงว ่ากิจการกําไรอย่างมาก

สรุป

จากการวางแผนธุ รกิจเป็ นอย่างดี ทาํ ให้บริ ษทั เชื่อ มัน่ ว ่าแผนธุ รกิจฉบับนี้ จะเป็ นแนวทางที่ทาํ ให้
T-Banana เป็ นตราสิ นค้า (Brand) ที่เป็ นที่รู้จกั และได้รับการยอมรั บอย่างแพร่ห ลายในกลุ ม่ คนรัก
สุ ขภาพที่มงหวั
ุ ่ งมีสุขภาพที่ดีแ ละหวังผลในเรื่ องความสวยงามตามสโลแกน Healthy & Beauty และ
สามารถสร้างยอดขายและผลกํา ไรตามที่ บริ ษ ัทได้ต้งั เป้ าเอาไว้

บรรณานุกรม

กมลศักดิ์ สุ ระดม. (2549). การวิเคราะห์ เศรษฐกิจการผลิตและตลาดกล้วยไข่อาํ เภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร ปี การผลิต 2544/45. วิทยานิ พนธ์ วทิ ยาศาสตรมหาบัณฑิ ต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
ไทยรัฐออนไลน์ . มูลค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพ. ค้นเมือ่ 31 มกราคม 2559. จาก
http://www.thairath.co.th/clip/19961
ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ. ถุงยืดอายุขา้ วสารข้าวกล้อง. ค้นเมือ่ 3 มกราคม 2559. จาก
https://www.mtec.or.th/academic-services/mtec-knowledge/1334ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีห ลังการเก็บเกีย่ ว. Gas กับความสดใหม ่ของอาหาร. ค้นเมือ่ 28
ธันวาคม 2558. จาก http://www.phtnet.org/article/view-article.asp?aID=22
ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ ม. ค้นเมือ่ 15 มกราคม 2559. จาก
http://www.kasikornbank.com/SME/Documents/KSMEAnalysis/IndustrySolution_FoodsAn
dBeverages_2015.pdf
ศูนย์อจั ฉริ ยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสถาบันอาหาร. รายงานตลาดอาหารในประเทศไทยมกราคม
2557. ค้นเมือ่ 3 มกราคม 2559. จาก fic.nfi.or.th/broadcast/TMK-Jan-2014-FIC-OIE.pdf
Nanosoft. แรงกระทบทั้ง 5 ในการทําธุ รกิจ (Five Force Model). ค้นเมือ่ 17 ธันวาคม 2558.
จาก http://nanosoft.co.th/maktip88.htm
Thairath TV. มูลค่าอาหารเพื่อสุ ขภาพ 11-06-58. ค้นเมือ่ 14 ธันวาคม 2558. จาก
https://www.youtube.com/watch?v=gRBibccKnuA

