บทคัดย่ อ
องอาจ ทองเพชรบูรพา
1.1 ความเป็ นมาและสถานะของกิจการ
ในปั จจุบนั ตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพในประเทศไทยนับว่าเป็ นตลาดที่น่าสนใจ
แม้ว่าภาวะเศรษฐกิ จโดยรวมจะชะลอตัวก็ตาม แต่ก็ส่งผลกระทบต่ อตลาดอาหารเสริ มและ
เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพโดยรวมไม่มากนัก เนื่ องจากมี ปัจจัยหนุ นที่ สาคัญ คือ กระแสการรั กษา
สุ ขภาพเชิ งป้ องกันถึงแม้ว่าจะยังไม่มีขอ้ สรุ ปทางการแพทย์อย่างชัดเจน แต่ผบู้ ริ โภคส่ วนใหญ่
มี ความเชื่ อว่าการบริ โภคอาหารเสริ ม เป็ นปั จจัย หนึ่ งที่ จาสามารถทาให้สุขภาพแข็งแรง ไม่
เจ็บป่ วย ทั้งนี้ เพื่อจะได้ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายในการรั กษาพยาบาล รวมถึ งวิถีการดารงชี วิตใน
ปั จจุบนั ที่มีความกดดันในหลายๆ ด้าน ทั้งจากสภาพเศรษฐกิ จ สภาพสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป
ผูบ้ ริ โ ภคจึ งให้ความส าคัญ ต่ อการดู แลรั ก ษาสุ ขภาพมากขึ้ นและยิน ดี ล งทุ น เพื่ อให้ไ ด้ม าซึ่ ง
สุ ข ภาพที่ ดี และในปั จจุ บ ันกระแสความสนใจและความนิ ยมบริ โภคอาหารเพื่ อสุ ขภาพและ
แนวโน้มการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ (Functional food) มีจานวนเพิ่มมากขึ้นจากจากผลการ
สารวจของหน่วยงาน Euromonitor International พบว่า มูลค่าตลาดของอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อ
สุ ขภาพมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 6-7 ต่อปี และคาดการณ์วา่
ในปี พ.ศ.2560 มูลค่าตลาดอาจสู งถึง 1 ล้านล้านเหรี ยญสหรัฐ บริ ษทั จึงมองเห็นเป็ นโอกาสทาง
การตลาดที่จะจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
บริ ษ ทั บี แ ล็ค ซ์ ด ริ ง ค์ จากัด เป็ นบริ ษ ทั ที่ จาหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์อ าหารสุ ข ภาพแนวใหม่
ซึ่ งก่อตั้งขึ้นมาจากแนวความคิดจาการมองเห็นช่องสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่มี
ความเร่ งรี บ ใช้เวลาการเดินทางที่ยาวนานในเมืองใหญ่เนื่องจากสภาพการจราจรที่ติดขัดหนาแน่น
ทาให้คนส่ วนใหญ่ในวัยทางานต้องตื่นเร็ วเพื่อออกไปทางานและเมื่ อถึ งเวลาเลิ กงานกลับบ้าน
ก็ตอ้ งใช้เวลาในการเดินทางที่มากขึ้น และต้องปฏิบตั ิภารกิจประจาวันอย่างเร่ งรี บทาให้เหลือเวลา
ในการนอนหลับพักผ่อนน้อยลง จึ งทาให้มองเห็นความสาคัญของการพักผ่อนโดยผลิตภัณฑ์น้ ี
เป็ นสิ นค้านวัตกรรมที่ประยุกต์โดยนาสมุนไพรสกัดจากดอกคาโมมาย และสารสกัดจากน้ าผึ้ง
มาสร้างเป็ นเครื่ องดื่มเพื่อความผ่อนคลายในรู ปแบบพร้อมดื่ม รสชาติดื่มง่าย ให้ผลลัพธ์ชดั เจน
โดยจะช่วยส่ งเสริ มให้การนอนหลับได้ง่ายขึ้นและยาวนานในช่วงเวลากลางคืน โดยบริ ษทั เน้น
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง โดยเพิ่มเติมในส่ วนของ Life Style – Value Added ซึ่ งน่าจะมี
โอกาส

ความเป็ นไปได้ ซึ่งเจาะกลุ่มตลาด Niche Market ก่อน เน้นในกลุ่มนักศึกษา หรื อ คนทางาน อายุ
18 ปี ขึ้นไป มีความมุ่งหวังในความสาเร็ จทั้งในเรื่ องการงานและการเรี ยน ใส่ ใจสุ ขภาพ มีความรู้
ความเข้าใจใน Concept ของเครื่ องดื่ม Functional Drink และให้ความสาคัญกับเรื่ องคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก
ปัจจัยสู่ ความสาเร็จของธุรกิจ (Key success Factors)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ นค้าที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิต และมีการพัฒนา
คุ ณ ภาพของสิ น ค้า อย่า งต่ อ เนื่ อ ง มี สู ต รเฉพาะเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภค
2. ตราสิ นค้า (Branding) สร้ างตราสิ นค้าที่ มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อ
สุ ขภาพ มีความแตกต่างและเป็ นสิ นค้านวัตกรรมทางเลือกใหม่ที่สามารถทาให้เกิด
การยอมรับจนทาให้เกิดความเชื่อถือ และจงรักภักดีในตราสิ นค้า (Brand Loyalty)
3. ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Distribution Chanel) ใช้วิธีการการแบบทางอ้อม คือ
เส้ น ทางที่ สิ น ค้า เคลื่ อ นย้า ยจากผูผ้ ลิ ต โดยต้อ งผ่ า นคนกลางไปยัง ผูบ้ ริ โ ภคโดย
แบ่งเป็ น 3 ระดับดังนี้
- ช่องทางการจัดจาหน่ายหนึ่งระดับ ผูผ้ ลิต > ผูค้ า้ ปลีก > ผูบ้ ริ โภค
- ช่องทางการจัดจาหน่ายสองระดับ ผูผ้ ลิต > ผูค้ า้ ส่ ง > ผูค้ า้ ปลีก > ผูบ้ ริ โภค
- ช่องทางการจัดจาหน่ายสามระดับ ผูผ้ ลิต > ตัวแทน > ผูค้ า้ ส่ ง > ผูค้ า้ ปลีก >
ผูบ้ ริ โภค

ผลิตภัณฑ์ หลัก

บีแล็คซ์ ดริ้ ง ( BeLax Drink)

ส่ วนประกอบหลัก

สารสกัดจากดอกคาโมมายและน้ าผึ้ง

สรรพคุณ

ช่วยการพักผ่อนในเวลากลางคืน

ตราสิ นค้ า-ผลิตภัณฑ์

5 Force Model
การแข่ งขันของผู้ประกอบการรายใหม่ (Risk of entry by potential competitors)
1. แรงผลักดันจากนักลงทุนรายใหม่ ที่มีศักยภาพที่จะเข้ ามาลงทุนในอุตสาหกรรม (Potential
Competitor)
1.1 อุปสรรคด้านต้นทุน
1. การประหยัดอันเนื่ องมาจากขนาด (Economy of Scale) เนื่ องจากภายใน
อุสาหกรรมการผลิตอาหารเสริ มสุ ขภาพนั้น การผลิตอยูใ่ นระดับเล็กถึงปานกลาง
ความได้เปรี ยบด้านต้นทุน ต่อหน่วยของสิ นค้าจึงอยูใ่ นระดับต่า ทาให้เป็ นการ
ง่ายที่นกั ลงทุนรายใหม่จะเข้ามาลงทุน ในอุตสาหกรรมและเพิ่มความรุ นแรง
ของการแข่งขันในอนาคต
2. การรวมตัว ในแนวตั้ง ในอุ ต สาหกรรม มี ก ารรวมตัว ในแนวตั้ง ค่ อ นข้า งต่ า
เนื่ องจากผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ขาดทรั พยากรที่ เพีย งพอในการที่ จะเข้าไป
ครอบครองกิจการในแนวตั้ง

3. การประหยัดอันเนื่ องจากประสบการณ์ที่เหมาะสม (Learning Curve Effect)
ผูป้ ระกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ มานานจะได้เปรี ยบในด้านความชานาญ
เกี่ ยวกับการผลิ ตและจาหน่ ายทั้งในด้านสรรพคุณ สู ตรในการผลิ ต การจัดหา
วัตถุดิบซึ่งค่อนข้างยากต่อการ ที่คู่แข่งรายใหม่จะสามารถตามทันได้
1.2 อุปสรรคด้านภาพพจน์และความภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ (Brand Royalty)
สาหรั บ ในอุตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มสุ ขภาพ ระดับความภักดี ของลูกค้าที่ มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างต่ าเนื่ องมาจากมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอยู่ในตลาดและมี ค่าใช้จ่ายในการ
เปลี่ยนตราสิ นค้า (Switching Cost) ที่ค่อนข้างต่าทาให้การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่ทาได้ง่าย
1.3 อุปสรรคด้านเงินทุนในด้านการลงทุนเพื่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมมีการ
ลงทุน ด้านเครื่ องจักรสาหรับผลิตสิ นค้าค่อนข้างสู งและกระบวนการผลิตจะต้องได้มาตรฐาน
ตามข้อ ก าหนด ของกระทรวงสาธารณสุ ข ในเรื่ อ งมาตรฐานการผลิ ต ที่ ดี (GMP:Good
Manufacturing Process) จึงเป็ นอุปสรรคต่อการเข้าแข่งขันของคู่แข่งในระดับอุตสาหกรรมที่
ต้องอาศัยเวลาและการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากเป็ นการผลิตแบบจ้าง
ผลิ ตใช้ก ารลงทุน ต่ อหน่ วยไม่ มาก จึ งส่ งผลให้คู่แข่ ง รายย่อยๆ เข้ามาในลัก ษณะ จ้างผลิ ต
(Outsourcing)ได้ง่าย
2. ความรุนแรงของการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม (Rival amoung Established Companies)
2.1 จานวนผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมโครงสร้างการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป็ นแบบราย
ย่อยๆ จานวนมากมาย มีผนู ้ าตลาดน้อยรายและอยูใ่ นเฉพาะบางสายผลิตภัณฑ์ เป็ นการแข่งขัน
กันระหว่างผูป้ ระกอบการรายย่อยจานวนมาก (Fragmented Industry) ทาให้การแข่งขันมีความ
รุ นแรงในระดับปานกลาง
2.2 ความสามารถในการแข่งขันของผูผ้ ลิตมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากระหว่างผูน้ า
ตลาด และผูผ้ ลิตอื่นๆ ที่เป็ นผูท้ าให้ระดับความรุ นแรงในการแข่งขันน้อยลงเพราะผูผ้ ลิตราย
ย่อยจะหลีกเลี่ยง การเผชิญหน้ากับผูผ้ ลิตรายใหญ่
2.3 สภาวะความต้องการ (Demand Conditions) มีอตั ราการเติบโตของผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ ม ที่สูงขึ้นประมาณ 20% ต่อปี ซึ่ งเป็ นอุตสาหกรรมที่สวนกระแสเศรษฐกิจที่ยงั ไม่ฟ้ื นตัว

ช่วยทาให้ลดความรุ นแรงในการแข่งขันลงเพราะผูผ้ ลิตแต่ละรายจะสามารถขยายยอดขายของ
ตนในตลาดได้โดยไม่จาเป็ นต้องแย่งชิงลูกค้าจากผูผ้ ลิตรายอื่นๆ มากนัก
2.4 ความสามารถในการสร้ างความแตกต่างให้กบั ตัวผลิตภัณฑ์ในสายตาของลูกค้า
ปั จจุบนั มีความใกล้เคียงกันทั้งในด้านส่ วนผสมและประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่ งเป็ นการยากที่ลูกค้าจะ
แยกออกถึงความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน จึงมีแนวโน้มที่จะแข่งขันรุ นแรงมาก
ขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างภาพพจน์ ของความแตกต่างในตัวสิ นค้าให้เกิดขึ้นเพื่อแย่งชิงลูกค้า
2.5 อุปสรรคสาหรับการออกจากอุตสาหกรรม (Exit Barriers) เนื่ องจากการใช้
เทคโนโลยีในการผลิตเป็ นการจ้างผลิตที่ไม่ได้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมาเอง จึงส่ งผลให้
การออกจากอุตสาหกรรมทาได้ไม่ยากและไม่สร้างแรงกดดันต่อการแข่งขันมากนัก
3. อานาจต่ อรองของผู้ซื้อ (The bargaining power of buyer)
3.1 ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ประกอบด้วยผูจ้ าหน่ายรายย่อยมากมายและผู้
ซื้ อรายย่อยๆ กระจายตัวอยู่ทวั่ ไป ลักษณะการซื้ อเป็ นการซื้ อทั้งปลีกและส่ ง จึงส่ งผลให้ผูซ้ ้ื อมี
อานาจต่อรองที่ไม่สูงนัก ประกอบกับการเจริ ญเติบโตของตลาดในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ มีการขยายตัว
ผูซ้ ้ือสามารถเลือกซื้อได้ตามที่ตอ้ งการส่ วนผูข้ ายก็มีตลาดของตัวเองซึ่ งไม่ตอ้ งแย่งชิงหรื อแข่งขัน
กันมาก
3.2 สิ นค้าที่ผลิตได้ในอุตสาหกรรมอาหารเสริ มสุ ขภาพนั้นมีลกั ษณะที่ใกล้เคียงกันและ
ความแตกต่างของตัวผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตแต่ละรายมีอยูต่ ่า ขึ้นอยูก่ บั ว่าผูบ้ ริ โภคจะเลือกบริ โภค
สิ นค้าชนิ ดใด ทาให้เกิดความภักดีในตราสิ นค้ามีอยูน่ อ้ ยและต้นทุนในการเปลี่ยนการซื้ อจาก
ผูผ้ ลิตรายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่งค่อนข้างต่าจึงส่ งผลให้เพิ่มอานาจการต่อรองของผูซ้ ้ื อ
4. อานาจต่ อรองของผู้ผลิตและส่ งมอบวัตถุดบิ (The bargaining power of suppliers)
4.1 จานวนผูผ้ ลิ ตและส่ งมอบวัตถุ ดิบ (Suppliers) ในอุตสาหกรรมมี จานวนวน
ค่อนข้างมากทั้ง รายกลางและรายย่อยจึงทาให้ผผู ้ ลิตมีอานาจต่อรองที่ค่อนข้างต่า
4.2 ผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบที่มีความได้เปรี ยบด้านคุณภาพจะมีอานาจต่อรองสู ง เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ โภคนั้นให้ความสาคัญในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมาก

5. การคุกคามของสิ นค้ าทดแทน (Threat of substitute products)
5.1 สิ นค้าทดแทนในอุตสาหกรรมมีค่อนข้างมาก ซึ่ งจะผลิตโดยใช้ส่วนผสมที่มีความ
แตกต่างกัน ในด้านคุณประโยชน์ และขึ้นอยูก่ บั ว่ามีแนวโน้มอาหารเสริ มหรื อผลิตภัณฑ์เสริ ม
ชนิดใดจะได้รับความนิยมในตลาด ซึ่งปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มนั้นสามารถถูกทดแทนด้วย
ผลิตภัณฑ์จาพวกออกแกนิ กส์ แม้วา่ จะไม่สามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ก็ตาม นอกจากนี้
ต้นทุนการผลิตของสิ นค้าทดแทนที่ใช้ส่วนผสม ที่สามารถผลิตได้ในประเทศและสามารถ
ผลิตได้ในจานวนมากจึงทาให้เกิดการประหยัดอันเนื่ องมาจากขนาด (Economy of Scale)
อย่างไรก็ตามแนวโน้มของผูบ้ ริ โภคที่หนั มานิ ยมผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มมากขึ้นเนื่ องจากมีความ
สะดวกและได้ผลที่ค่อนข้างพึงพอใจ
5.2 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพบางชนิ ดอาจไม่สามารถแปรรู ปให้มาอยูใ่ นรู ปของ
อาหารหรื อเครื่ องดื่มได้โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีราคาค่อนข้างสู งในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ยงั ไม่ฟ้ื น
ตัว สิ นค้าทดแทนกลุ่มนี้ จะมีอิทธิ พลน้อยต่อผูบ้ ริ โภคอันเนื่ องมาจากกาลังการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
อยู่ในระดับต่ า จากการวิเคราะห์ พลังผลักดันต่างๆ ที่ส่งผลต่อระดับความรุ นแรงของการ
แข่งขันภายในอุตสาหกรรมและศักยภาพในการ ทากาไรในอนาคต จะเห็นได้วา่ อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพยังมีศกั ยภาพในการทากาไร ที่ดีแม้ว่าสภาวะการแข่งขันใน
ตลาดปั จจุบนั จะมี ความรุ นแรงอยู่บา้ งทั้งในด้านอานาจการต่อรองของผูผ้ ลิ ตและผูซ้ ้ื ออยู่ใน
ระดับสมดุลกันและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการเข้าไปของคู่แข่งในลักษณะอุตสาหกรรม
ขนาดกลางหรื อขนาดย่อม ซึ่งหากสามารถสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ในสายตา ของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างชัดเจนและสร้ างความภักดี ในตราสิ นค้าได้อย่างต่อเนื่ องก็จะเป็ นการรั กษา
ศักยภาพ ในการทากาไรในระยะยาวได้ อย่างไรก็ตามในอนาคตคาดว่าจะมีคู่แข่งรายใหม่อีก
จานวนมากที่สนใจ จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ รวมทั้งคู่แข่งในลักษณะสิ นค้าทดแทน
ซึ่ งจะส่ งผลให้ระดับความรุ นแรง ในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในอนาคต

การกาหนดการแบ่ งส่ วนตลาด ตลาดเป้าหมายและจุดยืนผลิตภัณฑ์
จากผลการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมด้วย Five – Force Model และผลจาการวิเคราะห์โอกาส
และอุปสรรค (SWOT Analysis) พบว่าธุ รกิ จอาหารเสริ มมีการแข่งขันกันค่อนข้างสู งและมี
ผลิ ตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ เช่ น ผลิตภัณฑ์ชีวจิ ต ผลิ ตภัณฑ์ออแกนิ กส์ และสมุนไพร มาเป็ น
สิ นค้าที่สามารถทดแทนได้ในกรณี
ที่ผบู้ ริ โภคบางกลุ่มไม่นิยมรับประทานอาหารเสริ ม แต่
เลื อ กที่ จ ะบริ โภคจากธรรมชาติ ม ากกว่ า ซึ่ งส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ ก าไรของธุ ร กิ จ ใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตามธุ รกิ จอาหารเสริ มมีโอกาสในการเติบโตและทากาไรจาก
ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญ ดังนี้
1. การเติบโตของตลาดอาหารเสริ ม (Growth of Market) ปั จจุบนั บริ ษทั ชั้นนาของ
โลกจับกระแสมุ่งพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต หลังธุรกิจอาหารเสริ มมีมูลค่าตลาดสู งขึ้น
20% ต่อปี โดยอาหารเพื่อควบคุมน้ าหนัก เพื่อต้านภาวะความสู งวัย เพื่อความงามและเพื่อบารุ ง
สมองเป็ นกระแสที่ ม าแรงมากที่ สุ ด และจะมี ส่ ว นแบ่ ง การตลาดอาหารสุ ข ภาพในอนาคต
มากกว่า 80% สาหรับตลาดอาหารสุ ขภาพในไทยนั้นแม้จะมีขนาดไม่ใหญ่มากนักคือประมาณ
49,274 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2558 แต่อตั ราการเติ บโตที่ มีสูงกว่า 10% ตลอดทุกปี ซึ่ งอาหาร
สุ ขภาพกลุ่มที่ได้รับความนิ ยมทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาคอาเซี ยน ก็ยงั คงเป็ นกลุ่ม
เพื่อการควบคุมน้ าหนัก เพื่อต้านภาวะความสู งวัย เพื่อความงามและเพื่อบารุ งสมอง
2. พฤติกรรมการบริ โภคอาหารเสริ มของผู้บริโภค มีความต้องการและความสนใจที่จะ
เสาะหาข้อมูลผลิตภัณฑ์มากขึ้น และติดกับตรายีห่ อ้ น้อยลง จึงเป็ นโอกาสของผูป้ ระกอบการราย
ใหม่ที่จะก้าวเข้ามาสู่ตลาดได้
3. ทัศนคติของผู้บริ โภค ตระหนักถึงสุ ขภาพซึ่ งผูบ้ ริ โภคนิ ยมทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
แต่ก็คานึ งถึงรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นทาให้ผผู ้ ลิตหันมาให้ความสาคัญต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค
ดังจะเห็นได้จากการที่ผผู ้ ลิตได้เพิ่มคุณค่าทางอาหารโดยการเติม
วิตามินต่างๆ เข้าไปเป็ นส่ วนประกอบ ในอาหารเพี่อสุ ขภาพ

4. เทคโนโลยีด้านการผลิต ใช้เทคโนโลยีก ารบรรจะเย็นแบบปลอดเชื้ อ เพื่ อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มี สี กลิ่น รสชาติ และเนื้ อสัมผัสใกล้เคียงกับวัตถุดิบจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์มี
อายุการเก็บรักษานานขึ้น

ส่ วนแบ่ งตลาด

เทคโนโลยีการผลิต
สาหรับกระบวนการผลิตแบ่งขั้นตอนเป็ นกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองและเป็ น
มาตรฐานในการผลิตซึ่ งเป็ นข้อมูลทางการวิจยั จากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่ งในขั้นตอนกระบวนการผลิตขึ้นอยูก่ บั วัตถุดิบที่ผสมใน
ผลิตภัณฑ์เป็ นสาคัญ เพราะเนื่ องจากวัตถุดิบต่างๆ มีค่ากรด / ด่างที่ต่างกัน จึงต้องมีการวิจยั และ
ได้รับการรับรองจากฝ่ ายเทคโนโลยีอาหาร
กองวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อสามารถได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กาหนด

กาลังการผลิต
Blax-Drink มีโรงงานที่รับจ้างกาลังการผลิตได้สูงสุ ด 50,000 ขวด/วัน โดยในช่วงแรกมี
การประมาณการผลิตขั้นต่า 30,000 ขวด/วัน หลังจากนั้นจะนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ ตลาด
อย่างต่อเนื่อง ถ้าความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากกว่ากาลังการผลิตของกิจการ จะให้โรงงานผูร้ ับ
ผลิตทางานล่วงเวลา ทั้งนี้ อาจมีการปรับเพิม่ ขึ้นตามยอดการสัง่ ซื้อในอนาคต

โครงสร้ างองค์ กร
โครงสร้ างองค์ กร
การวางตาแหน่งงานให้เหมาะสมกับบุคคลากรเป็ นสิ่ งสาคัญที่บริ ษทั ฯ ให้ความสนใจ
เป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากธุรกิจจะสามารถดาเนินกิจการไปได้อย่างราบรื่ นพนักงานทุกคนในองค์กร
ต้องมีการส่ งมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ไปยังผูบ้ ริ โภคภายใต้ห่วงโซ่แห่งคุณค่า
(Value Chain) ดังนี้

แผนการจัดการองค์ กร
การดาเนินงาน

การจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์

การประชาสัมพันธ์

ผ่านกระบวนการจ้ างผลิต

ไปสู่ ผ้บู ริโภค

การส่ งเสริมการขาย

การบริหารงาน

สมมุตฐิ าน
รายได้จากการขาย สิ นค้าค้า บีแร็ คดริ้ ง 5 ปี เฉลี่ย 5% ยอดขายต่อเดือน 4,690,625 บาท
ต่อเดือนราคาต้นทุนขายต่อหน่วย 9 บาท ต่อชิ้น /ราคาขายต่อหน่วย 25 บาท ต่อชิ้น

แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุน 10 ล้านบาท โดยจัดหาจากผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด โดยมีระดับอัตราที่ผถู ้ ือ
หุน้ ต้องการคือ 20% เมื่อมีผลกาไรและมีเงินสดเพียงพอ

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั จะเริ่ มจ่ายเงินปันผล เมื่อบริ ษทั มีกาไรและมีเงินสดเพียงพอ
จากการลงทุนทั้งสิ นค้า 10,0000,000 บาท บริ ษทั บีแร็ คดริ้ ง จากัด ใช้เวลาคืนทุนจากการ
ดาเนินธุรกิจ 1. ปี 81 เดือนโดยมีอตั ราตอบแทนจากการลงทุนในระยะเวลา 5 ปี เท่ากับ 61%
โดยมีมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ NPV เท่ากับ 19,544,859 บาทซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการลงทุนของบริ ษทั
สามารถสร้างผลตอบแทนอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก ทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กิจการได้เป็ นที่
น่าพอใจและเกินเป้ าหมายที่บริ ษทั ตั้งไว้

แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) รายละเอียดของแผน
ความเสี่ ยงด้ านการเงิน และสภาพคล่ อง
หยุดการสัง่ ซื้อสิ นค้าเพื่อตรวจสอบว่า เกิดจากอะไร
Product ทาการวิจยั ด้านการตลาดเกี่ยวกับตัวสิ นค้าว่า ทาไมลูกค้าถึงไม่ซ้ือ
Price ไม่ปรับเพิ่มราคาเพื่อไม่ให้เสี ยภาพพจน์กบั ทางร้าน
Place วิเคราะห์ยอดขายในแต่ละช่องทาง โดยจะเพิ่มสิ นค้ามากขึ้น
Promotion เพิ่มรายการเกี่ยวกับคอมให้มากขึ้นเพื่อจูงใจลูกค้ามากขึ้น
ด้ านการเงิน ทาการหยุดการสัง่ ซื้ อสิ นค้าและอุปกรณ์คอมก่อนเพื่อ ดูผลที่จะเกิดขึ้นก่อน
ความเสี่ ยงด้ านสภาวะการแข่ งขัน
Product วิเคราะห์ขอ้ ดีและข้อด้อยในสิ นค้าของคู่แข่งเพื่อที่จะนาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบกับ
สิ นค้าของเรา
Price คงราคาเดิมไว้เพื่อไม่ให้เสี ยภาพพจน์
Place เพิ่มโอกาสให้ลูกค้าได้ทดลองใช้เครื่ องคอม ก่อนตัดสิ นใจซื้อ
Promotion เน้นการสร้างโฆษณาเพื่อให้ลูกค้าได้จา Brand ได้มากขึ้นหรื อแถมของให้ลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าได้ความรู้สึกที่ดี
ด้ านการเงิน ปรับแผนด้านการเงินให้สอดคล้องกับยอดขายที่อาจคลาดเคลื่อนจากที่ได้ทาการ
ประมาณไว้แล้ว
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