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บทสรุปผู้บริหาร
บริ ษทั กินดี จากัด มีแนวคิดในการดารงธุรกิจของบริ ษทั มีวิสัยทัศน์ในการดาเนิน
ธุ รกิจว่า “สุ ขภาพที่ดี เริ่ มที่อาหารที่ดีที่คุณภาพ” เนื่ องจากปั จจุบนั คนไทยมีความสนใจ
ในอาหารเพื่อสุ ขภาพ และกระแสการรักสุ ขภาพ โดยจะเห็นว่าผูค้ นหันมาให้ความสนใจ
ในคุ ณภาพอาหารและคุ ณภาพชี วิตมากขึ้น ทั้งด้านความปลอดภัยของอาหารและการ
ป้ องกันหรื อรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีสาเหตุจากการรับประทานอาหาร แผนธุ รกิจอาหาร
เพื่อสุ ขภาพจึงเกิดขึ้นเพื่อศึกษาทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับธุ รกิจอาหารเพื่อ
สุ ขภาพ ที่มีการพัฒนาสู ตรอาหารร่ วมกับนักโภชนาการ เพื่อให้อาหารมีความเหมาะสม
ต่ อ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการมากที่ สุ ด และการคานึ ง ถึ ง ความปลอดภัย และแหล่ งที่ มาที่
เชื่อถือได้ของวัตถุดิบ
จากมูลค่าตลาดอาหารและเครื่ องดื่มประเภท health and wellness ที่เติบโตขึ้นราว
9% ต่อปี ตลอดช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่ องไปอยู่ที่เกือบ 2 แสน
ล้านบาทในอีก 3 ปี ข้างหน้า หรื อเพิ่มขึ้นราว 27% จากมูลค่าตลาด ณ ปั จจุบนั โดย subsegment ที่คาดว่าจะมีส่วนแบ่งตลาดสู งสุ ดอย่างต่อเนื่อง คือ ผลิตภัณฑ์ประเภท general
wellbeing ยกตัวอย่างเช่น อาหารที่ประกอบด้วยสารสกัดจากธรรมชาติซ่ ึงมีส่วนช่วยเพิ่ม
ภูมิคุม้ กันโรค บารุ งสมอง เพิ่มศักยภาพการทางานให้กบั ระบบต่อต้านอนุมูลอิสระ ลด
ความเสื่ อมของระบบต่างๆ ภายในร่ างกาย และมีผลให้สุขภาพโดยรวมแข็งแรงมากขึ้น

ในประเทศไทยนั้น ตลาดอาหารและเครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพปี 2558 มีมูลค่ามากกว่า
1.7 แสนล้านบาท หากพิจารณาย้อนหลัง 5 ปี มี อตั ราการเติ บโตเฉลี่ยปี ล่ะ 9.1 % เป็ น
อัตราการขยายตัวที่ค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับตลาดอาหารโดยรวมของประเทศซึ่ งเติบโต
แค่ 3-5 % ต่อปี ทั้งนี้ คาดว่าแนวโน้มของผลิตภัณฑ์สุขภาพในไทยยังคงเติบโตต่อไป มี
ปัจจัยสนับสนุน อย่างเช่น เทรนด์ดูแลห่ วงใยใส่ ใจสุ ขภาพ ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมเด่นชัดมาก
ขึ้นในกลุ่มผูบ้ ริ โภคทุกช่วงวัย รวมถึงทิศทางประชาการที่ค่อยๆก้าวสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ
คาดกันว่าในอีก 10 ปี ข้างหน้าจานวนผูส้ ู งอายุจะเพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า ยิ่งกระตุน้ ให้ตอ้ ง
ดูแลสุ ขภาพมากขึ้นด้วย
โดยกลุ่มลูกค้าลูกค้าเป้าหมาย เป็ นกลุ่มคนรักสุ ขภาพดูแลตัวเองมองถึงคุณค่าทาง
โภชนาการ กลุ่มผูส้ ู งอายุ กลุ่มคนที่ตอ้ งการลดน้ าหนัก จุดเด่นของสิ นค้าคือการนาสาร
สกัดจากหญ้าหวานมาใช้แทนน้ าตาล และเทคนิคด้านกลิ่นรสของสมุนไพรไทยต่อการ
รับรสเค็มแทนการใช้เกลือเพื่อลดโซเดียมในสิ นค้า
ทางทีมผูบ้ ริ หารมองเห็นโอกาสดังกล่าวจึงมีแผนที่จะจัดตั้งบริ ษทั มีกาหนดการ
จัดตั้งบริ ษทั ในเดือน กันยายน 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาทเป็ นการเริ่ มต้น
กิ จ การจากหุ ้น ส่ ว นจ านวน 5 คน โดยใช้เ งิ น ลงทุ น จากส่ ว นของเจ้า ของ ด้ว ยต้น ทุ น
เงิ นทุ นของเจ้าของ 20% ซึ่ งจากแผนวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของธุ รกิ จ สาหรั บการ
ประมาณการการลงทุนใน 5 ปี แรกพบว่า แผนธุ รกิจอาหารเพื่อสุ ขภาพ มีความเป็ นไปได้
ในการลงทุ น ด้ว ยเงิ น ลงทุ น เริ่ ม ต้น 1,000,000 บาท โดยมี มู ล ค่ า ปั จ จุ บัน สุ ทธิ (NPV)
1,413,803 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนภายใน (IRR) 30.99 % โดยมีระยะเวลาคืนทุน
(Payback Period) 2 ปี 3 เดือน แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้มีความเป็ นไปได้ในการลงทุน

ความเป็ นมาของธุรกิจ
บริ ษทั กินดี จากัด แนวคิดในการดารงธุ รกิจของบริ ษทั มีวิสัยทัศน์ในการดาเนิ น
ธุ รกิจว่า “สุ ขภาพที่ดี เริ่ มที่อาหารที่ดีที่คุณภาพ” โดยผลิตสิ นค้าภายใต้ชื่อการค้า “ แคร์
ยู” ( Care You ) บริ ษทั มีแนวคิดที่จะตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่รักสุ ขภาพ
และต้องการมีรูปร่ างที่สวยงามประกอบกับมีขอ้ จากัดในเรื่ องของเวลาประกอบอาหาร

เพื่อสุ ขภาพรับประทานเองในทุกๆมื้อของแต่ละวัน หรื อผูบ้ ริ โภคที่ไม่มีความรู ้เพียงพอ
ทางด้า นโภชนาการในการปรุ ง อาหารเพื่อ ตอบโจทย์ใ นการรั บประทานอาหารเพื่ อ
สุ ขภาพของแต่ละคน ดังนั้นทางบริ ษทั จึงมีแนวคิ ดในการจาหน่ ายอาหารเพื่อสุ ขภาพ
แบบบริ การจัดส่ ง โดยเน้นผลิ ต เมนู อาหารที่ รับประทานแล้วมี ประโยชน์ต่อร่ างกาย
โภชนาการอาหารครบถ้วนและมีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่
ปัจจุบนั ทางร้านมีชุดอาหารให้ลูกค้าเลือกรับประทานแบ่งเป็ นชุดทั้งหมด 3 ชุด
คือ Healthy Course, Diet Course และSpecial Course เลือกที่จะทาการจัดจาหน่ายผ่าน
ทาง Social Network (Line, Facebook, Instragram)โดยในช่วงเริ่ มต้นนั้นจะยังไม่มีหน้า
ร้าน ลูกค้าต้องทาการลงทะเบียน (E-mail, Facebook) และสั่งอาหารผ่านทาง (Line,
Facebook, Instragram) จะมีการเปิ ดกลุ่ม Line และ Facebook ของร้านขึ้นมาโดยเฉพาะ
เพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า
วิสัยทัศน์ (Vision)
บริ ษทั กินดี จะเป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างสุ ขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว
พันธกิจ (Mission)
1. เราจะให้บริ การอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และถูกสุ ขลักษณะซึ่ ง
สอดคล้องกับความต้องการทางร่ างกายของทุกคน
2. เราจะเลือกเฉพาะวัตถุดิบที่ดีจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อคงคุณภาพสู งสุ ด
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
3. เราจะคอยพัฒนาสิ นค้า รวมถึงรสชาติอาหารใหม่ๆเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้อย่างสม่าเสมอ

ปัจจัยสู่ ความสาเร็จ (Key Success Factor)
ปั จ จัย ที่ ส าคัญ ยิ่ ง ที่ ต ้อ งท าให้ มี ห รื อ ให้ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ สร้ า งธุ ร กิ จ ให้ เ กิ ด ความ
ได้เปรี ยบเชิ งแข่งขัน และเป็ นปั จจัยที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ ลูกค้า ซึ่ งจาการศึกษา
รู ปแบบธุรกิจอาหารเพื่อสุ ขภาพนี้มีปัจจัยสู่ ความสาเร็จ ดังนี้

1. คุณภาพของวัตถุดิบ ทางร้านจึงมีการปรุ งอาหารที่สดใหม่ ใช้วตั ถุดิบที่คดั สรรเรื่ อง
ความสด สะอาด ของเนื้อสัตว์ ผักผลไม้ และความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค
2. รสชาติอาหารที่มีความอร่ อย จะเป็ นจุดขายที่สาคัญของร้านอาหาร และทาให้ลูกค้าที่
เคยรับประทานกลับมาทานซ้ า และเกิดการบอกต่อได้
3. ความน่าเชื่อถือในการพัฒนาเมนูอาหาร ที่สามารถจะสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่ างกาย
อย่างแท้จริ งให้แก่ ผูบ้ ริ โภค ด้วยการเน้นการพัฒนาเมนู อาหารกับนักโภชนาการเมื่ อ
ผูบ้ ริ โ ภครั บ รู ้ ว่ า สิ่ ง ที่ รั บ ประทานแล้ว ส่ ง ผลดี ต่ อ สุ ข ภาพจริ ง ก็จ ะท าให้ร้ า นมี ค วาม
น่าเชื่อถือในมุมมองของลูกค้า
4. ความเข้าใจในตัวสิ นค้า การสร้างความเป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มของผูร้ ักษาสุ ขภาพ จะต้องใช้
ความเข้าใจต่ ออาหารที่ปรุ งขึ้น รวมถึงศึกษาความต้องการที่แท้จริ งทั้งในด้านรสชาติ
ราคา และการให้บริ การที่ลูกค้ามีความต้องการ
5. การเข้า ใจต่ อ ความต้อ งการของลู ก ค้า โดยร้ า นอาหารจึ ง ต้อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
เมนูอาหาร, ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ และการปรับตัวให้ทนั ตามความต้องการของลูกค้า
ที่เปลี่ยนแปลงไป
รายละเอียดสิ นค้ าและบริการ
อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพของร้ า น “แคร์ ยู” (Care you )นั้น จะน าวัต ถุ ดิ บ ที่ ส ด ใหม่
สะอาดมาทาการปรุ งอาหารโดยการปรุ งแต่ ละขั้นตอน จะทาภายใต้การดู แลของนัก
โภชนาการเพื่อเป็ นการควบคุมคุณภาพของอาหาร ให้มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของแต่ละชุดอาหาร
ทางบริ ษทั นาส่ วนผสมของเครื่ องปรุ งรสมาใช้ในการปรุ งอาหารเป็ นสารให้ความ
หวานทดแทนน้ าตาลทรายเป็ นสารสกัดมาจากธรรมชาติอย่างแท้จริ ง เป็ นความหวานที่
ปราศจากแคลอรี่ และไม่มีผลกระทบต่อปริ มาณน้ าตาลในร่ างกาย ใช้เทคนิคด้านกลิ่นรส
ของสมุนไพรไทยต่อการรับรสเค็มในน้ าซุป โดยไม่ตอ้ งใส่ เกลือหรื อโซเดียม นอกจากนี้
ยังเลือกใช้นวัตกรรมด้านเทคนิคอิเล็กโทรไดอะไลซิ ส (Eletrodialysis) เป็ นการแยกสาร
ผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้ า เพื่อทาให้น้ าปลามีโซเดียมต่าลงโดยไม่ตอ้ งปรับเปลี่ยนสู ตรเกลือใน
การหมักน้ าปลา ทางร้านก็ได้มีการจัดแบ่งชุดอาหารตามประเภทของอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ออกเป็ น 3 กลุ่มดังนี้

1. Healthy Course คื อ อาหารที่ ปรุ งด้วยวัตถุ ดิบที่ ดีต่อสุ ขภาพ รั บประทานง่ าย และมี
สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ เหมาะสาหรับคนทัว่ ไปทุกเพศ ทุกวัย ที่ตอ้ งการรับประทาน
อาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่ างกาย
2. Diet Course คือ ชุดอาหารที่เหมาะสมต่อผูท้ ี่มีความต้องการในการลดน้ าหนัก โดยตัว
อาหารจะเน้นไปที่ การควบคุ มปริ มาณ Calories เอาไว้ ซึ่ งจะควบคุ มโดยการคานวณ
ปริ ม าณการให้ Calories ของวัต ถุ ดิ บ ที่ ใ ส่ ล งเพื่ อ ให้ร่ า งกายได้รั บปริ ม าณ Calories ที่
เพียงพอต่ อการใช้งานในแต่ ละวัน และชุ ดอาหารนี้ ยงั เหมาะสมต่ อผูท้ ี่ ตอ้ งการรั กษา
รู ปร่ างให้ดูดีอยูต่ ลอดเวลา หรื อผูป้ ่ วยที่มีอาการของโรคอ้วนที่ตอ้ งมีการควบคุมอาหาร
อยูต่ ลอดเวลา
3. Special Course คือ ชุ ดอาหารที่ทางร้านจะผลิตขึ้นมาเฉพาะบุคคล โดยทางร้านจะมี
การสอบถามข้อ มู ล ความต้อ งการของลู ก ค้า และน ามาปรึ ก ษากับ ผู ้เ ชี่ ย วชาญด้า น
โภชนาการ เพื่อผลิตเป็ นชุดอาหารที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ เหมาะกับ
ลูกค้าที่มีความต้องการอาหารแบบเฉพาะเจาะจงเป็ นพิเศษ เช่ น อาหารสาหรับผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน ความดัน ก็ตอ้ งทานชุดอาหารตามที่ที่ปรึ กษาทางโภชนาการให้คาแนะนา
หรื อ จะเป็ นอาหารส าหรั บผูท้ ี่ ตอ้ งการที่ จะเสริ ม สร้ า งกล้า มเนื้ อ เป็ นพิเ ศษ ก็จ าเป็ นที่
จะต้องปรึ กษากับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เพื่อช่วยให้คาแนะนาว่าต้องลดหรื อเพิ่มเติม
ตรงส่ วนไหน
ความเป็ นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั กินดี จากัด นาเสนอนวัตกรรมใหม่ดว้ ยการใช้เครื่ องปรุ งรสที่ผา่ นกรรมวิธี
ที่ใช้นวัตกรรม ทาให้เครื่ องปรุ งรสต่างๆนั้นมีประโยชน์ต่อร่ างกายมากขึ้น แต่ไม่ทาให้
รสชาติของอาหารด้อยลงในเมนู พิเศษ ภายใต้ตราสิ นค้า Care You เพื่อให้สินค้ามีความ
แปลกใหม่ และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ได้แก่
1. ใช้นวัตกรรมการสกัดหญ้าหวานใช้เป็ นสารให้ความหวานทดแทนน้ าตาลทราย
ซึ่งสาร“สตีวโิ อไซด์” (Stevioside) ซึ่งเป็ นสารที่มีรสหวานคล้ายคลึงกับน้ าตาล
ทรายมาก โดยปริ มาณสุ งสุ ดในหญ้าหวานทัว่ ไปและเป็ นสารที่มีรสหวานจัดจะมี
ความหวานประมาณ 300 เท่าของน้ าตาลซูโครสเป็ นสารสกัดมาจากธรรมชาติ

อย่างแท้จริ ง เป็ นความหวานที่ปราศจากแคลอรี่ และไม่มีผลกระทบต่อปริ มาณ
น้ าตาลในร่ างกาย ซึ่งทางบริ ษทั นาเรื่ องของสุ ขภาพมาเป็ นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ซึ่งเน้นเรื่ องวัตถุดิบที่ปราศจากสารพิษ เพื่อดึงดูดผูบ้ ริ โภคที่รักสุ ขภาพที่มีเพิ่ม
มากยิง่ ขึ้นในตลาดปัจจุบนั
2. การใช้เทคนิ คด้านกลิ่นรสของสมุนไพรไทยต่อการรั บรสเค็มในน้ าซุ ป พบว่า
กลิ่นและรสชาติเฉพาะตัวของกระเทียมและมะนาวหากนามาใช้ปรุ งรสอาหาร
ร่ วมกันในสัดส่ วนที่เหมาะสมจะสามารถชู รสเค็มหรื อเสริ มการรั บรสเค็มให้
เด่ นชัดขึ้นได้ดีข้ ึนโดยไม่ตอ้ งใส่ เกลือหรื อโซเดียมในปริ มาณมากได้ ดังนั้นใช้
เป็ นเครื่ องปรุ งรสอาหารทดแทนการใช้เกลือ โดยให้ความเค็มเทียบเท่าเกลือปรุ ง
อาหารทัว่ ไป แต่มีปริ มาณโซเดียมลดลงประมาณ 22 % และไม่ส่งผลกระทบต่อ
รสชาติอาหารโดยรวม
3. ใช้นวัตกรรมด้านเทคนิ คอิเล็กโทรไดอะไลซิ ส (Eletrodialysis) เป็ นการแยกสาร
ผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้ า เพื่อทาให้น้ าปลามีโซเดียมต่าลงโดยไม่ตอ้ งปรับเปลี่ยนสู ตร
เกลื อ ในการหมัก น้ า ปลา โดยสามารถดึ ง โซเดี ย มออกไปประมาณ14% ซึ่ ง
ผูบ้ ริ โ ภคไม่ สามารถแยกความแตกต่ า งได้ระหว่า งน้ า ปลาปกติ ก ับน้ า ปลาลด
โซเดียม
Market Positioning (การกาหนดตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ )
Quality
High

Price

Price

Low

High

Quality
Low

กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ (Product strategy)
รายการอาหารของ แคร์ ยู (Care you) มี ค วามหลากหลายและตรงกับ ความ
ต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภค โดยหมวดหมู่อาหาร แบ่งออกเป็ นชุ ด อาหารเพื่อสุ ขภาพที่
ทางร้านได้ทาการจัดเป็ นชุดอาหารเอาไว้แล้ว โดยจะเป็ นแบ่งออกเป็ น 3 ชุด
1. Healthy Course คื อ อาหารที่ ปรุ งด้ว ยวัตถุ ดิ บที่ ดี ต่อ สุ ข ภาพ รั บประทานง่ า ยและมี
สารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ เหมาะสาหรับคนทัว่ ไปทุกเพศ ทุกวัย ที่ตอ้ งการรับประทาน
อาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่ างกาย
2. Diet Course ก็คืออาหารลดน้ าหนักโดยจะเน้นไปที่การควบคุม Calories เอาไว้ไม่ให้
มากเกินความต้องการของร่ างกายและไม่นอ้ ยจนเกินไป เหมาะสาหรับคนที่ตอ้ งการลด
น้ าหนักหรื อผูท้ ี่ตอ้ งการรักษารู ปร่ างให้ดูดีอยูต่ ลอดเวลา
3. Special Course จะเป็ นการเข้า Course กับทางร้านโดยทางร้านจะมีที่ปรึ กษาทาง
โภชนาการคอยให้ค าปรึ กษากับลู ก ค้า เหมาะกับลู ก ค้าที่ มีค วามต้อ งการอาหารแบบ
เฉพาะเจาะจง เช่ น อาหารสาหรั บผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ความดัน ก็ตอ้ งทานชุ ดอาหาร
ตามที่ที่ปรึ กษาทางโภชนาการให้คาแนะนา เป็ นต้น
กลยุทธ์ ราคา (Price strategy)
เนื่องจากปั จจุบนั สิ นค้าประเภทอาหารพร้อมรับประทานในตลาดนั้นมีผใู ้ ห้บริ การ
มากมาย โดยมีรูปแบบของสิ นค้าและการให้บริ การที่แตกต่างกัน ทั้งอาหารคลีนในร้าน
สะดวกซื้อ อาหารเพื่อสุ ขภาพที่มีขายตามท้องตลาดทัว่ ไป เช่น สลัดผัก สลัดโรล เป็ น
ต้น ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเองมีอานาจในการต่อรองสู ง กล่าวคือสามารถเลือกซื้อสิ นค้าจาก
ผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ ได้ ดังนั้นการตั้งราคาที่เหมาะสม จึงมีการตั้งระดับราคาหลาย
ระดับ เพื่อให้สามารถตอบสนองลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ทุกระดับรายได้ และเพื่อให้ลูกค้ามี
ความพึงพอใจในการบริ โภค
กลยุทธ์ ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place strategy)
ช่องทางการจัดจาหน่ายหลักของบริ ษทั โดยในช่วงเริ่ มต้นนั้นจะยังไม่มีหน้าร้าน
ลูกค้าต้องทาการซื้ อผ่านช่ องทาง Onlineของบริ ษทั ทั้ง Facebook Line และ Instragram

โดยลงทะเบี ยน (E-mail, Facebook) แล้ว จากนั้น ทางร้ า นจะทาการจัด ส่ ง อาหารตาม
สถานที่ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนเอาไว้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจสู งสุ ด และเกิดความ
สะดวกแก่กลุ่มลูกค้าผูส้ ู งอายุ จึงมีการจัดส่ งอาหารไปตามสถานที่ต่าง ๆ ให้กบั ลูกค้าตาม
ความต้องการ
กลยุทธ์ ส่งเสริมการตลาด (Promotion strategy)
เนื่ องจากบริ ษทั เพิ่งเริ่ มดาเนิ นกิจการเป็ นปี แรก อีกทั้งยังไม่เป็ นที่รู้จกั ของกลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมาย ดังนั้น วัตถุประสงค์หลักสาหรับกลยุทธ์ส่งเสริ มการทาตลาดคือ จะใช้
การสื่ อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) เพื่อเป็ นการสร้างคุณค่าในตัวสิ นค้า เพื่อ
เป็ นการสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคในระยะเวลาอันสั้นมุ่ งเน้นไปที่ การสร้างการรั บรู ้ และ
คุน้ เคยให้กบั ผูบ้ ริ โภค(Brand Awareness) การพยายามสร้างการรับรู ้ในตราสิ นค้าให้แก่
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย รวมถึงพยายามสร้างภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า (Brand image) ใน
เรื่ องของการเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพที่เป็ นมิตรต่ อลูกค้าอย่างจริ งใจเพิ่มความสัมพันธ์
ระหว่า งลู กค้า ด้ว ยกัน เองเพื่ อให้ลูก ค้า เกิ ด ความไว้ว างใจต่ อ สิ น ค้าของร้ าน โดยการ
โฆษณา ประชาสั ม พัน ธ์ และจัด กิ จ กรรมทางการตลาดต่ า งๆ โดยช่ อ งทางการ
ประชาสั ม พัน ธ์ ข องบริ ษ ทั ผ่ า นช่ อ งทาง website, Facebook, Line,Twitter Instragram
เพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภค

สรุปแผนการเงิน
งบกระแสเงินสด (รายปี )
เวลา (ปี )

รายการ
กรแสเงินสดจากกิจกรรมการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ
บวก
กลับ
ค่าเสื่ อมราคา
สต๊อกวัตถุดิบ (เพิม่ /ลด)
เงินสดจากการดาเนินงาน
กรแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
ที่ดิน
อาคารสานักงาน
เงินทุนหมุนเวียน
เครื่ องจักร
เครื่ องใช้ สนง.
ยานพาหนะ
เงินสดจากการลงทุน
กรแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
ทุนจดทะเบียน
เงินสดจากการจัดหาเงิน
การเปลีย่ นแปลงของกระแสเงินสด
เงินสดคงเหลือต้ นงวด
เงินสดคงเหลือปลายงวด

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

243,245

357,622

472,663

598,526

741,747

95,698
(21,581)
317,362

95,698
(13,277)
440,043

95,698
(14,642)
553,719

95,698
(16,129)
678,095

95,698
(17,709)
819,736

0
0
(521,510)
(279,590)
(118,900)
(80,000)
(1,000,000)

-

-

-

-

1,000,000
1,000,000
317,362
317,362

0
440,043
317,362
757,405

0
553,719
757,405
1,311,124

0
678,095
1,311,124
1,989,219

0
819,736
1,989,219
2,808,955

การวิเคราะห์ PB,NPV,IRR
ระยะเวลาในการคืนทุน (Playback)
ปี
เงินสดสุ ทธิ
เงินลงทุนใน
โครงการ
(1,000,000)
ปี ที่ 1
243,245
ปี ที่ 2
356,758
ปี ที่ 3
470,910
ปี ที่ 4
595,855
ปี ที่ 5
738,132
ระยะเวลาคืนทุน

สะสม

243,245
600,003
1,070,913
1,666,768
2,404,900
2ปี 3 เดือน

มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน
ปี

เงินสดสุ ทธิ

เงินลงทุนในโครงการ
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
Rate
NPV
IRR

กระแสเงินสดสุ ทธิของโครงการ

(1,000,000)
243,245
356,758
470,910
595,855
738,132

243,245
600,003
1,070,913
1,666,768
2,404,900
0.0%
1,413,803
30.99%

