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บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร
ผลิ ตภัณฑ์“ข้าวหอมมะลิอบกรอบผสมแก่ นตะวัน” ภายใต้ตราสิ นค้า HEALTHY SNACK
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมระหว่างข้าวหอมมะลิกบั แก่นตะวันเพิ่มรสชาติดว้ ยงาดํา ซึ่ งการใช้
ส่ วนผสมเน้นเรื่ องของสุ ขภาพเป็ นหลัก มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ รวมถึงมีสารพีไบโอติก ที่ช่วย
ลดภาวการณ์เกิดโรคมะเร็ งลําไส้ได้ดว้ ย ผ่านการอบกรอบด้วยเทคโนโลยีที่มนั สมัย ทุกครั้งที่
กัดข้าวหอมมะลิอบกรอบผสมแก่นตะวันจะสัมผัสถึ งความอร่ อย กรอบ มี กลิ่ นของงาดํา น่ า
รับประทาน นอกจากนี้ เรายังนํานวัตกรรมด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ มาช่วยในการยืดอายุอาหารอีกด้วย
ช่ ว ยเก็ บ รั ก ษารสชาติ ความสดไว้ไ ด้น าน ทํา ให้ ผูบ้ ริ โ ภคได้รั บ ประโยชน์ แ ละคุ ณ ค่ า ทาง
สารอาหารอย่างครบถ้วน
กลุ่มเป้าหมายหลักเป็ นลูกค้าที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ชอบรับประทาน
อาหารว่างประเภทขบเคี้ยว มีความสนใจในการรักสุ ขภาพ เป็ นกลุ่มที่เริ่ มตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยวได้ดว้ ยตัวเอง กลุ่มเป้าหมายยรองกลุ่มผูบ้ ริ โภควัยทํางาน ที่มีลกั ษณะเป็ น Healthy
Concern ที่มีทศั นคติที่ดีต่อขนมขบเคี้ยวเพื่อสุ ขภาพ คํานึ กถึงประโยชน์ ความรู ้สึก และความพึง
พอใจของผูร้ ับเป็ นสําคัญ และชอบสร้างความประทับใจให้กบั ผูอ้ ื่น และมีคสามตั้งใจที่จะให้สิ่ง
ั ฑ์
ดีดีกบั คนที่ตวั เองรัก จึงเห็นได้วา่ สามารถสร้างสิ นค้าให้มีคุณภาพ มีความหลากหาย บรรจุภณ
สวยงาม โดยวางตําแหน่งของสิ นค้าไว้คือเป็ นสิ นค้าที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ มีราคาปานกลาง
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น โดยการจัดจําหน่ายคือ ร้านสะดวกซื้อ,ห้างสรรพสิ นค้า,
ผูแ้ ทนจําหน่าย แผนด้านการเงินและการลงทุนเป็ นลักษณะการร่ วมทุน ประกอบด้วยเงินทุน
7,000,000 บาท ราคาหุ น
้ ละ 100 บาท จํานวน 70,000 หุน้ มีผถู ้ ือหุน้ 5 คน สําหรับความเป็ นไปได้ใน
ธุรกิจนี้ หากแผนการผลิตเป็ นไปได้ตามที่คาดการณ์ สามารถสร้างผลตอบแทนในโครงการนี้
IRR = 43.64 % และสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน โดยกิจการสามารถให้ค่า NPV =
7,208,094 เป็ นบวก หมายถึงผลประโยชน์ในอนาคตคิดมูลค่าปั จจุบน
ั แล้วมีค่ามากกว่าเงินลงทุน
คือโครงการนี้ได้รับผลตอบแทนคุม้ กว่าการลงทุน

ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
2.1 ความเป็ นมาของธุรกิจ

บริ ษทั สแน๊คเพื่อสุ ขภาพ จํากัด ก่อตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2560 เกิดแนวคิดการ
นําเอาวัตถุดิบที่มีในภาคการเกษตร ชื่อว่าแก่นตะวัน ที่มีสารพีไบโอติกที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย
มาทําเป็ นอาหารเพื่อให้ผทู ้ ี่รักสุ ขภาพ ได้มีทางเลือกในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ จึง
เป็ นที่มาของการนําหัวแก่นตะวันมาผสมรวมกับแป้ งข้าวหอมมะลิ ทําเป็ นผลิตภัณฑ์ขนมขบ
เคี้ยวที่มีประโยชน์ จึงเป็ นที่ยอมรับกันว่าแก่นตะวันมีสารพรี ไบโอติก (Prebiotic ) คือสารหรื อ
องค์ป ระกอบที่ ไ ม่ ถู ก ย่ อ ยและดู ด ซึ ม ในระบบทางเดิ น อาหารส่ ว นบน ช่ ว ยกระตุ ้น การ
เจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยท์ ี่ มีประโยชน์ในทางเดิ นอาหาร ทําให้ภูมิคุม้ กันร่ างกายดี ข้ ึน ซึ่ ง
“แก่นตะวัน” เป็ นผลงานการวิจยั ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเชิ งเศรษฐกิ จพอเพียง อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ ายทั้งมหาวิทยาลัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มเกษตรกร
ประชาชนทัว่ ไป อันจะเอื้อประโยชน์ต่อการบริ โภคและการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป
ภาพ 1รายได้ธุรกิจขนมขบเคี้ยว

ภาพ 2 ส่ วนแบ่งตลาดขนมขบเคี้ยว

ข้อมูลของบริ ษทั
ชื่อนิติบุคคล

: บริ ษทั สแน๊คเพื่อสุ ขภาพ จํากัด

วันที่จดั ตั้ง

: 1 กุมภาพันธ์ 2560

ทุนจดทะเบียน

: 7,000,000 บาท

แบ่งเป็ น

: 70,000 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

: 100 บาท

ที่ต้ งั กิจการ

: เลขที่

69/489 หมู่บา้ นเมฆฟ้าวิลล์ ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมือง

จังหวัด สมุทรปราการ 10270
ลักษณะธุรกิจ

: ธุรกิจจําหน่ายขนมขบเคี้ยวที่มีสมุนไพรจากแก่นตะวัน
เป็ นส่ วนผสมหลัก

2.1 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ จุดมุ่งหมายของกิจการ

วิสยั ทัศน์ (Vision)
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีสมุนไพร เพื่อเพิม่ คุณค่าทางโภชนาการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตามมาตรฐานสากล”

“ HEALTHY SNACK

พันธกิจ (Mission)
เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุ ขภาพผสมสมุนไพร เพื่อเพิ่มคุณค่า
ทางโภชนาการ คุณภาพสู ง ปลอดภัย และตามมาตรฐานสากล
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวเพื่อสุ ขภาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความ
หลากหลายในรสชาติ สอดคล้องความต้องการของลูกค้า
สร้างสรรค์พฒั นาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพร โดยดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานความ
รับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์ (Objective)
พฤติกรรมในการบริ โภคอาหารของคนในยุคปั จจุบนั มุ่งเน้นที่อาหารมีส่วนผสมของ
สารประกอบจากสมุนไพรมากขึ้น เพราะนอกจากบริ โภคเพื่อความอร่ อยแล้ว ยังมีคุณประโยชน์
ทางด้านสารอาหาร รวมถึง ตลาดอาหารขบเคี้ยวในปั จจุบนั มียอดการจําหน่ายที่สูงมาก มีรายได้
เข้าสู่ ประเทศไทย เป็ นเงินหลายหมื่นล้าน จึงน่าจะเป็ นช่องทางในการประกอบธุรกิจในการนํา
สมุนไพรมาทําเป็ นอาหาร บริ ษทั สแน๊คเพื่อสุ ขภาพ จึงมองเห็นความสําคัญที่นาํ สมุนไพรจาก
แก่นตะวันมาเป็ นส่ วนผสมในขนมขบเคี้ยว เพื่อประโยชน์ทางด้านโภชนาการ ตอบโจทย์
ผูบ้ ริ โภคที่สนใจ หรื อชื่นชอบในการบริ โภคขนมขบเคี้ยว ให้สามารถบริ โภคสารอาหารที่มีอยู่
ในหัวแก่นตะวันได้มากขึ้น ซึ่ งในปัจจุบนั ยังมีผปู ้ ระกอบการไม่กี่รายที่นาํ สารสมุนไพรมาผสม
ในขนมขบเคี้ยว โดยจะมีความแตกต่างด้านราคารู ปลักษณ์ที่เป็ นที่พอใจสําหรับผูบ้ ริ โภคได้
เป้าหมาย (Goals) ของกิจการ
เป้าหมายในการทําธุรกิจแบ่งเป็ น 3 ระยะ
เป้าหมายการดําเนินงานในระยะสั้นภายใน 1-2 ปี
1.

เน้นสร้างการรับรู ้ตราสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั ในผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้าหมาย สามารถถือ
ครองส่ วนแบ่งในตลาดขนมขบเคี้ยว ร้อยละ 0.01 จากมูลค่ารวมตลาดขนมขบ
เคี้ยว 30,000 ล้านบาท

2.

จําหน่ายสิ นค้าในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล

3.

อัตราการเจริ ญเติบโต 5 % ของยอดขาย

เป้าหมายการดําเนินงานระยะกลาง ภายใน 3-5 ปี
1.

ขยายธุรกิจเพิม่ มากขึ้นไปในพื้นที่ต่างจังหวัด

2.

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมในกลุ่มอาหารขบเคี้ยวประเภทอื่นให้มีส่วนผสม
สารสกัดสมุนไพรจากแก่นตะวันมากขึ้น และการสร้างพันธมิตรทางการค้า

3.

อัตราการเจริ ญเติบโต 5 % ของยอดขาย

เป้าหมายการดําเนินงานระยะยาว ภายใน 6-10 ปี
เพิ่มกําลังการผลิตโดยขยายการส่ งออกไปยังประเทศแถบเอเชีย

1.
2.

พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมในกลุ่มอาหารขบเคี้ยวประเภทอื่นให้มีส่วนผสม
สารสกัดสมุนไพรจากแก่นตะวันมากขึ้น และการสร้างพันธมิตรทางการค้า

2.3 รายละเอียดของสิ นค้าและบริ การ

เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารขนมขบเคี้ยวเพื่อสุ ขภาพที่มีสมุนไพรแก่นตะวัน มี
คุณค่าทางโภชนาการสู ง ซึ่งจากผลการวิจยั พบว่า หัวแก่นตะวันจะไม่ถูกย่อยในกระเพาะ เป็ น
สารเยือ่ ใยอาหารที่ให้แคลอรี ต่าํ ช่วยลดความอ้วน ไม่เพิ่มปริ มาณนํ้าตาลในเลือด จึงไม่เป็ น
ปั ญหากับผูเ้ ป็ นโรคเบาหวาน ช่วยลดความเสี่ ยงจากการเป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือด ผสม
รวมกับข้าวหอมมะลิ ออกมาเป็ นขนมขบเคี้ยวที่เป็ นคุณค่าทางสารอาหารครบครัน เป็ นอาหาร
ว่าง ยังได้ประโยชน์จากแก่นตะวัน โดยเพิ่มรสชาติ งาดําและสาหร่ าย ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
เช่นกัน
“HEALTHY SNACK “

บริ การจัดจําหน่ายสิ นค้า “HEALTHY SNACK “ ได้ที่ร้านสะดวกซื้อ,Modern Trade ,Chain Store หรื อสัง่
สิ นค้าผ่านทางโซเซี่ยลเน็ตเวิร์คต่างๆ อาทิ เฟชบุค๊ อินสตราแกม ไลน์ เป็ นต้น โดยจัดส่ งสิ นค้า
ผ่านทางไปรษณี ย ์ (Delivery Service)
2.4 ความเป็ นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุ ขภาพภายใต้ตราสิ นค้า “HEALTHY SNACK” ใช้ส่วนผสมจาก “หัว
แก่นตะวัน” ที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย โดยมีผลงานวิจยั สนับสนุนถึงคุณประโยชน์ของหัวแก่น
ตะวันดังกล่าว ,Cและเมื่อนํามาผสมรวมกับข้าวหอมมะลิผลิตเป็ นขนมขบเคี้ยวทําให้มีประโยชน์
ต่อร่ างกาย เน้นเรื่ องสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค รวมถึงการบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้า ด้วยระบบสุ ญญากาศ
ทําให้สินค้ามีความใหม่เสมอ

ภาพ 3 สิ นค้าข้าวหอมมะลิอบกรอบผสมแก่นตะวัน

การวางตําแหน่งทางการตลาด (Positioning)
ผลิตภัณฑ์ “ข้าวหอมมะลิอบกรอบผสมแก่นตะวัน” ภายใต้ตราสิ นค้า HELTHY SNACK เป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นโดยมีส่วนผสมของสมุนไพรแก่นตะวันที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย มี
คุณภาพที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่อยูใ่ นตลาดปัจจุบนั และมีราคาปานกลางที่ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือก
ซื้ อได้
ภาพ 7 การวางตําแหน่งทางการตลาด (Positioning)
คุณภาพสูง

ราคาสูง

ราคาตํ่า

คุณภาพตํ่า

ส่ วนประสมการตลาด ( Marketing Mix 4 P )
บริ ษทั สแน๊คเพื่อสุ ขภาพ จํากัดเป็ นผูจ้ าํ หน่ายขนมขบเคี้ยวเพื่อสุ ขภาพ ดังนั้นส่ วนผสม
ทางการตลาดที่จะใช้ประกอบมีกลยุทธ์ดา้ นสิ นค้า กลยุทธ์ดา้ นราคา กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัด
จําหน่าย กลยุทธ์ดา้ นส่ งเสริ มการขาย โดยมีรายละเอียดแต่ละกลยุทธ์ดงั ต่อไปนี้
สิ นค้า (PRODUCT)
เนื่องจากธุรกิจขนมขบเคี้ยว บริ ษทั สแน๊คเพื่อสุ ขภาพ ใช้กลยุทธ์ระดับธุรกิจที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรไทย กลยุทธ์ดา้ นสร้างความแตกต่างเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเห็นถึง
ข้อดีของการบริ การขนมขบเคี้ยวที่มีสารสมุนไพรแก่นตะวันผสมอยู่ ซึ่ งเป็ นสมุนไพรที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการสู ง โดยให้ความสนใจในประเด็นของสิ นค้า ได้แก่
คุณสมบัติของสิ นค้า
1.
สะอาด ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่คาํ นึงถึงความสะอาดของสิ นค้าเป็ นอันดับแรก ดังนั้น การคัด
สรรวัตถุดิบ สถานที่จดั เตรี ยมวัตถุดิบต้องสะอาด ซึ่ งมีความสําคัญมาก รวมถึงกระบวนการผลิต
ตั้งแต่ตน้ จนเสร็ จเป็ นขนมอบกรอบที่มีสารแก่นตะวันผสมอยู่ เน้นเรื่ องความสะอาดเป็ นหลัก
รวมไปถึงสถานที่จดั จําหน่ายต้องสะอาดอยูใ่ นแหล่งห้างสรรพสิ นค้า
2.
รสชาติ ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญเรื่ องของรสชาติมาก ซึ่ งบริ ษทั สแน๊คเพื่อสุ ขภาพทําการ
ทดสอบ ทดลอง จนได้สินค้าที่มีรสชาติตรงตามกลุ่มเป้าหมายโดยเพิ่มรสชาติจากงาดํา เพื่อให้
ได้คุณค่าทางสารอาหารเพิ่มขึ้นไปอีก สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ลุกค้า เกิดความประทับใจว่า
สิ นค้ามีรสชาติดี ถูกหลักอนามัย
3.
คุณค่าทางโภชนาการ บริ ษทั สแน๊คเพื่อสุ ขภาพ ให้ความสําคัญเรื่ องคุณค่าทาง
โภชนาการ จึงมีการคัดเลือกวัตถุดิบที่สะอาด สด โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ทนั สมัย ไม่ทาํ ให้
รสชาติอาหารเปลี่ยนไป บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีสุญญากาศเพื่อให้รสชาติอาหารคงอยูเ่ สมอ
4.
ไขมันและแคลอรี่ ต่าํ ปัจจัยหนึ่งที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสําคัญมากในการตัดสิ นใจซื้ อ
เพราะผูบ้ ริ โภคสมัยใหม่ตอ้ งการดูแลใส่ ใจคุณภาพ และรู ปร่ างตัวเองมากขึ้น ดังนั้นบริ ษทั จึง

เลือกใช้วตั ถุดิบที่ให้ไขมันตํ่า และผ่านกระบวนการผลิตแบบปราศจากไขมันด้วยเทคโนโลยี
เครื่ องอบกรอบชนิดพิเศษ
5.

แสดงบอกส่ วนผสม วัตถุดิบที่เป็ นจุดเด่นบนบรรจุภณ
ั ฑ์

ผูบ้ ริ โภคให้ความสําคัญข้อบังคับของทางการที่ตอ้ งระบุขอ้ มูลทางโภชนาการและระบุ
ส่ วนผสม รวมถึงประโยชน์แก่ผบู ้ ริ โภค บริ ษทั จะแสดงส่ วนประกอบที่เป็ นจุดเด่น ที่แตกต่าง
กับขนมขบเคี้ยวทัว่ ไปบนบรรจุภณ
ั ฑ์เพราะผูบ้ ริ โภคต้องการข้อมูลเพื่อใช้ไปประกอบการ
ตัดสิ นใจถึงความคุม้ ค่าที่จะได้รับ เป็ นการทําให้ผบู ้ ริ โภคได้รู้จกั สิ นค้าได้มากขึ้นอีกด้วย
ข้อมูลทางโภชนาการ
หนึ่งหน่วยบริ โภค : 1 ชิ้น ( 50 กรัม)
จํานวนหน่วยบริ โภคต่อซอง : 1
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริ โภค พลังงานทั้งหมด 13 กิโลแคลอรี่ ร้อยละ
ไขมันทั้งหมด 5 กรัม
8.00
ไขมันอิ่มตัว2.5 ก.
13.00
โปรตีน
2.00
คาร์โบไฮเดรต
7.00
โซเดียม
9.00
กลยุทธ์ดา้ นราคา (Price)
บริ ษทั สแน๊คเพื่อสุ ขภาพเป็ นธุรกิจจําหน่ายขนมขบเคี้ยวเพื่อสุ ขภาพที่คาํ นึ งถึงรสชาติประโยชน์
ต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้วตั ถุดิบการเกษตรไทย ผลิต
ภายใต้ผลงานวิจยั รองรับ การดําเนินการในเรื่ องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า Healthy Snack เป็ นขนม
ขบเคี้ยวที่มีคุณค่าที่มากกว่าแค่รับประทานขนมธรรมดา ดังนั้นบริ ษทั จึงตั้งราคาโดยพิจารณา
ต้นทุนวัตถุดิบทางตรงต่อถุง สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ ไม่ขาดทุน โดยมีราคาจําหน่ายถุงละ
35 บาทต่อขนาดนํ้าหนัก 50 กรัมต่อถุง

กลยุทธ์ดา้ นการจัดจําหน่าย (Place)
บริ ษทั สแน๊คเพื่อสุ ขภาพ พัฒนาช่องทางการจัดจําหน่ายให้เพิ่มมากขึ้น โดยให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ ว โดยช่องทางการจําหน่าย คือ ร้านสะดวกซื้อ,Modern Trade
,Chain Store รวมทั้งเพิม
่ ทางการจัดส่ งผ่านทางไปรษณี ยจ์ ดั ส่ งให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่สนใจทัว่ ประเทศ
โดยเก็บค่าธรรมเนียมปลายทาง
ภาพ 8 ช่องทางการจําหน่าย

กลยุทธ์การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
การสื่ อสารทางการตลาดเป็ นอีกสิ่ งหนึ่งที่สาํ คัญที่บริ ษทั ต้องดําเนินการ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ขอ้ มูลของบริ ษทั และสิ นค้า ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รู้จกั และเข้าใจ
ในคุณค่าของสิ นค้า ให้ลูกค้าจดจําตราสิ นค้าได้ผา่ นเครื่ องมือสื่ อสารการตลาดหลายรู ปแบบ โดย
ใช้กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อนําเสนอคุณค่าของตราสิ นค้าไปสู่ ผบู ้ ริ โภค
ให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสู งสุ ดในระยะเวลาอันสั้น
อัตราส่ วนผสมสู ตรข้ าวหอมมะลิอบกรอบผสมแก่ นตะวันรสงาดํา
ลําดับ

วัตถุดิบ
1. แป้งแก่นตะวัน
2. แป้งข้าวหอมมะลิ
3. งาดํา
4. ผงปรุ งรสสําเร็ จรู ป
รวม

กลุ่มผูจ้ าํ หน่าย
สะออนฟาร์ ม
กลุ่มเกษตรกรข้าวหอมมะลิ
ไร่ ทิพย์งาดํา
บริ ษทั ซี.พี. อินเตอร์ฟ้ดู จํากัด

อัตราส่วน (%)
10.00
80.00
0.50
0.50
100.00

สรุปแผนการเงิน
งบกระแสเงินสด (รายปี )
รายการ

เวลา (ปี )

กรแสเงิ นสดจากกิจ กรรมการดําเนิ นงาน
กําไรสุทธิ
บวกกลับ ค่าเสื่อมราคา
สต๊ อกสินค้าสําเร็จรู ป (เพิ่ม/ลด)
ลู กหนี้ การค้า (เพิ่ม/ลด)
เจ้าหนี้ การค้า (เพิ่ม/ลด)
เงิ นสดจากการดําเนิ นงาน
กรแสเงิ นสดจากกิจ กรรมการลงทุ น
เครื่ องใช้ สนง.
ยานพาหนะ
เงิ นสดจากการลงทุ น
กรแสเงิ นสดจากกิจ กรรมการจัดหาเงิ น
ทุ นจดทะเบี ยน
เงิ นปั นผลจ่าย
เงิ นสดจากการจัดหาเงิ น
การเปลี่ ยนแปลงของกระแสเงิ นสด
เงิ นสดคงเหลื อต้นงวด
เงิ นสดคงเหลื อปลายงวด

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

3,129,200
300,000
-3,255,000
-3,390,625
1,627,500
-1,588,925

4,145,640
300,000
-98,070
-102,156
49,035
4,294,449

4,611,454
300,000
-101,033
-105,243
50,517
4,755,695

5,086,698
300,000
-104,086
-108,423
52,042
5,226,231

5,571,433
300,000
-107,230
-111,698
53,616
5,706,121

-300,000
-1,200,000
-1,500,000
7,000,000
- 625,840.00 6,374,160
3,285,235
3,285,235

-

-

-

829,128 - 922,291 -829,128
-922,291
3,465,321
3,833,404
3,285,235
6,750,556
6,750,556 10,583,960

-

1,017,340 -1,017,340
4,208,892
10,583,960
14,792,852

1,114,287
-1,114,287
4,591,835
14,792,852
19,384,686

การวิเคราะห์ PB,NPV,IRR
การคํา นวณ Payback Period
สิ้นปี ท ี่
เงินลงทุน
1
2
3
4
5
รวม
เฉลี่ย

เงินสดสุทธิ
-7,000,000
3,285,235
3,465,321
3,833,404
4,208,892
4,591,835
19,384,686
3,876,937

การคํา นวณ NPV

สะสม
3,285,235
6,750,556
10,583,960
14,792,852
19,384,686
1.21

สิ้นปี ท ี่
เงินลงทุน
1
2
3
4
5
Rate
NPV

เงินสดสุทธิ
-7,000,000
3,285,235
3,465,321
3,833,404
4,208,892
4,591,835
=
=

การคํา นวณ IRR
สะสม
3,285,235
6,750,556
10,583,960
14,792,852
19,384,686
9.0%
7,208,094

สิ้นปี ท ี่
เงินลงทุน
1
2
3
4
5
Rate
IRR

เงินสดสุทธิ
-7,000,000
3,285,235
3,465,321
3,833,404
4,208,892
4,591,835
=
=

สะสม
3,285,235
6,750,556
10,583,960
14,792,852
19,384,686
9.0%
43.64%

- จากการลงทุน 7,000,000 บาท ใช้เวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 1 ปี 2 เดือน
- อัตราการตอบแทนจากการลงทุนในระยะเวลา 5 ปี เท่ากับ 43.64 % โดยมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ NPV เท่ากับ
7,208,094 บาท แสดงให้เห็นว่าการลงทุนของบริ ษทั สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี

