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สภาวะอุตสาหกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์น้าผลไม้ หรือผงชงดื่ม ในรูปแบบอาหารเสริม มีการ
แข่งขันที่เ พิ่มมากขึน ผู้ผลิตแต่ละรายต่างออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่
เพิ่มมากขึน เนื่องจากผู้บริโภคที่มีความต้องการอาหารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะที่ให้ผลตอบสนอง
ทางสุขภาพ บ้ารุงร่างกายและผิวพรรณ ต่างดึงดูดผู้ที่สนใจจะท้าธุรกิจทางด้านนีมีมากขึ นตาม
ผู้บริโภคจึงหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้สารอาหารและบ้ารุงร่างกาย ผิวพรรณ ในรูปแบบ
ของอาหารเสริม หรือ ผงชงดื่มกันมากขึน ช่องทางการจัดจ้าหน่าย หลากหลายมากขึน โดยนิยมช่อง
ทางการจัดจ้าหน่ายทางตลาดออนไลน์มาก บริษัท โคโค้ คอลลาเจน จ้ากัด (Co-Co Collagen) จึงได้
เห็นโอกาสในธุรกิจ ภายใต้แนวความคิดใหม่ของการบริโภคผลมะพร้าวน้าหอม
วิสั ย ทั ศ น์ คื อ การเป็ น ผู้ น้ า อาหารเสริ ม จากผงมะพร้ า วน้ า หอมผสมผงคอลลาเจนที่ มี
ประสิทธิภาพสูงให้กับกลุ่มผู้บริโภควัยท้างานเพศหญิง และผู้สูงอายุที่ใส่ใจในสุขภาพและผิวพรรณ
ที่สดใส
พันธกิจ มุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในประเทศ ด้วยการผลิตผงมะพร้า ว
น้าหอมที่ผสมคอลลาเจน เป็นอาหารเสริมที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ที่มีคุณค่าทางอาหารส้าหรับ
ผู้สูงอายุ และวัยท้างานที่ต้องการมีสุขภาพดีและมีร่างกายที่แข็งแรง ผิวพรรณสดใสดูอ่อนกว่าวัย
ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันภาวะการเกิดไขข้ออักเสบ และป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ การ
ผลิ ต ที่ มี เ ทคโนโลยี ทั น สมั ย และมี ม าตรฐาน สนั บ สนุ น เกษตรกรไทย ด้ ว ยการใช้ ผ ลผลิ ต
ภายในประเทศ

เป้ าหมาย (Goals)
1. เป้าหมายระยะสัน (1 ปี)
- สร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดให้ได้ อย่างน้อย 0.01%
- กระจายสินค้าให้กับผู้บริโภคผ่านหลากหลายช่องทาง โดยเพิ่มช่องทางผ่าน ตั ว แ ท น ข า ย ที่
สามารถให้ค้าแนะน้าผู้บริโภคได้ทันที
- ช่องทางการจัดจ้าหน่ายผ่านระบบออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีชื่อเสียง
2. เป้าหมายระยะยาว (10 ปี)
- เพิ่มอัตราการท้าก้าไรให้มากขึน ด้วยยอดขายเพิ่มขึนอย่างน้อยปีละ 8-10%
- เพิ่มช่องทางการจัดจ้าหน่ายผ่านระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อกระจาย
สินค้าไปยังกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน และญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาค
- สร้างเครือข่ายของผู้แทนจ้าหน่ายสินค้า ให้เพิ่มขึนทุกปี อย่างน้อยปีละ 100 ราย
ข้ อมูลบริษัท
บริษัท
บริษัท โคโค้ คอลลาเจน ประเทศไทย จ้ากัด
วันที่จัดตัง
มกราคม 2561
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 ล้านบาท
แบ่งเป็น
10,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 500 บาท
ที่ตังกิจการ
บริษัท โคโค้ คอลลาเจน ประเทศไทย จ้ากัด ตังอยู่ที่ 26/479 ต.ลาดสวาย อ.
ล้าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ลักษณะธุรกิจ
จัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทเพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์หลัก:,
โคโค้ คอลลาเจน(Co-Co Collagen) ผงมะพร้าวน้าหอมผสมคอลลาเจน 5,000 มิลลิกรัม สาร
สกัดจากเมล็ดองุ่น 65 มิลลิกรัม
ส่วนประกอบหลัก
1.มะพร้าวน้าหอม

มะพร้าวน้าหอม ถือเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารหลากหลายชนิด ในน้ามะพร้าวมีกรดไขมันที่มี
ประโยชน์ ต่ อ ร่ า งกาย น้ า มะพร้ า วช่ ว ยท้ าให้ผิ วพรรณสดใส เปล่ ง ปลั่ ง ขาวนวลขึ นอย่ า งเป็น
ธรรมชาติ เพราะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ และมีส่วนส้าคัญอย่างมากต่อการสร้างคอลลาเจนและอิ
ลาสติน ซึ่งท้าให้ผิวมีความยืดหยุ่น และช่วยชะลอการเกิดริวรอยแห่งวัยได้เป็นอย่างดี ท้าให้ร่างกาย
รู้สึกสดชื่นและไม่มีอันตรายใด ๆ ต่อร่างกาย
2.คอลลาเจนเปปไทด์
HEALTHY DAILY(15 Feb 2017) อธิบายว่า คอลลาเจนคืออะไร คอลลาเจน เป็นโปรตีน
ชนิดหนึ่ง ที่มีมากที่สุดในร่างกาย และสามารถพบมากในผิวหนัง กระดูก เส้นเอ็น กระดูกอ่อน ฟัน
กล้ามเนือ เป็นต้น กว่า 75% ของผิวชันหนังแท้ ประกอบด้วยคอลลาเจน ซึ่งท้าหน้าที่ช่วยในการ
สนับสนุนการท้างานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย อาทิเ ช่น หัวใจ ตับ และไต เป็นต้น คอลลาเจน
เปปไทด์ สามารถดูดซึมได้ง่ายกว่าคอลลาเจนทั่วไป เนื่องจากเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเล ที่มี
โมเลกุลเล็กส่งผลให้การดูดซึมได้ง่ายขึน ท้าให้ร่างกายได้รับสารอาหารได้ดี โดยเฉพาะคอลลาเจน
เปปไทด์ที่อยู่ในรูปแบบชนิดผงชงดื่ม
3. สารสกัดจากเมล็ดองุ่น (Greep Seed)
(BloogMe, 26/01/17) อธิบายว่า สารสกัดจากเมล็ดองุ่นให้ประโยชน์อย่างไร ได้มีงานวิจัย
เกี่ยวกับเมล็ดองุ่นพบว่า เมล็ดและเปลือกขององุ่น มีสารฟลาโวนอยด์ ที่เรียกว่า โปรแอนโธไซยา
นิ น สารนี เมื่ อ รวมตั ว กั น จะอยู่ ใ นรู ป ของโอริ โ กเมอริ ค โปรแอนโธไซยานิ น (Oligometic
proanthocyanidin) หรือเรียกย่อๆว่า OPC มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วยังเสริมสร้างคอลลาเจนใต้
ผิวหนังให้ผิวแข็งแรง จึงช่วยให้ผิวพรรณมีสุขภาพดี ไร้ริวรอย ท้าให้ผิวเเลดูมีเลือดฝาด อ่อนกว่าวัย
และสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกาย การรับประทานสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเป็นประจ้าจะท้าให้
ร่างกายมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระ
การคิดค้นและพัฒนา
บริษัท โคโค้-คอลลาเจน จ้ากัด (Co-Co Collagen) ได้เล็งเห็นโอกาสในการด้าเนินธุรกิจ โดย
น้าผลการวิจัยและพัฒนาการผลิตผงมะพร้าวน้าหอม จากคณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
เป็นงานวิจัยร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท ซี เอส จี โปรดักส์ (ไทยแลนด์)

จ้ากัด ขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการผลิตผงมะพร้าวน้าหอม ให้แก่ บริษัท ไฮ อินโน
เจ็น จ้ากัด เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยแผนธุรกิจโคโค้คอลลาเจน (Co-Co Collagen) จะ
ด้าเนินกิจการเป็นผู้จ้าหน่ายผงมะพร้าวน้าหอมผสมคอลลาเจน ภายใต้ตราสินค้า “Co-Co collagen”
โดยมีการจ้างผลิตสินค้าส้าเร็จรูปด้วยนวัตกรรมการผลิต ใช้วิธีการผลิตโดยการแปรรูปมะพร้าวด้วย
กระบวนการผลิตในรูปแบบการคัดเลือกผลมะพร้าวน้าหอม แยกน้า และเนือ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบตัง
ต้นโดยผ่านการระเหิดแห้งภายใต้ความเย็น (Freeze dry การท้าแห้งแบบแช่เ ยือกแข็ง เป็นการท้า
แห้งขณะที่อาหารมีอุณหภูมิต่้าจึงลดการสูญเสียของอาหารเนื่องจากความร้อน ลดการท้าลายเนือเยื่อ
และโครงสร้างอาหาร ท้าให้ได้อาหารแห้งที่ได้มีคุณภาพสูงมีการคืนตัว (rehydration) ที่ดี รักษา
คุณภาพอาหารได้สูงกว่าวิธีอื่นๆ

การวิเคราะห์ อตุ สาหกรรม (Five Forces Model)
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม โดยใช้ Porter's Five
Forces Model
1 อ้านาจต่อรองของผู้ซือ (Bargaining Power of Customer) : Low
ตลาดอุตสาหกรรมอาหารเสริม มีขนาดใหญ่ มีสินค้าจ้านวนมากในตลาดผู้บริโภคสามารถ
หาซือได้ง่าย แต่สินค้าที่ดีมีคุณภาพที่โดดเด่นมีวัตถุดิ บที่ แตกต่า งและหาได้ ยากในตลาดท้ า ให้
ผู้บริโภคมีอ้านาจการต่อรองน้อยกว่า
2 อ้านาจต่อรองของซัพพลายเออร์ (Bargaining Power of Supplier) : Low
วัตถุดิบหาได้ง่ายภายในประเทศ ปัจจุบันมะพร้าวน้าหอมมีราคาถูก เพราะมีอยู่เป็นจ้ านวน
มาก หาได้จากผู้ค้าวัตถุดิบหลายราย ท้าให้มีอ้านาจในการต่อรองน้อย เป็นโอกาสของธุรกิจ และ
การผลิตแบบ OEM ที่มีความสะดวกมากขึน
3 ภัยคุกคามของคู่แข่งขันรายใหม่ (Threat of New Entrance) : High
คู่แข่งรายใหม่เข้ามาได้ง่าย เนื่องจากสามารถลงทุนได้ง่ายด้วยการจ้างผลิต ท้าการตลาดได้
ง่ายในปัจจุบันที่มีหลากหลายช่องทาง ซึ่งเป็น อุปสรรคในการด้าเนินธุรกิจผงมะพร้าวน้าหอมผสม
คอลลาเจนในอนาคต
4 ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) : High

สินค้าทดแทนมีมากในตลาดเช่น มะพร้าวน้าหอมเป็นลูก ผัก ผลไม้ นมถั่วเหลือง หรือคอลลา
เจนชนิดชงดื่มมีมาก อาหารเสริมชนิดต่างๆ และน้าผลไม้แปรรูป เป็นต้น
5 การแข่งขันกันระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among Current Competitors)
: Low
แม้ตลาดอาหารเสริมจะมีขนาดใหญ่ แต่ด้วยการท้าสินค้าให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน
ตลาดในประเทศคู่แข่งในตลาดส่วนใหญ่ ที่ระดับราคาเดียวกันแต่มีความต่างกันด้วยนวัตกรรมการ
ผลิตน้ามะพร้าวผง และ อาหารเสริมชนิดต่างๆ เช่น คอลลาเจน ถึงแม้มีหลายรายที่ผลิต แต่ความ
ใหม่ในการผสานทังสองชนิดเข้าด้วยกันนันยังไม่มีในตลาด

การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของธุรกิจ
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในแลสภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้ SWOT Analysis
1 จุดแข็งขององค์กร (Strengths)
1. ผลิตภัณฑ์ใช้แบรนด์ชื่อ โคโค้ คอลลาเจน (Co-Co Collagen) ง่ายต่อการจดจ้าตรา
สินค้า
2. กระบวนการการผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ ซึ่งใช้เทคโนโลยีการระเหิดแห้งภายใต้
ความเย็น ( Freeze dry) ท้าให้ได้ทังส่วนเนือและส่วนน้าของผลมะพร้าวที่ยังคง
คุณภาพเทียบเท่ากับการบริโภคผลมะพร้าวสดเมื่อคืนรูปด้วยการชงดื่ม
3. ทีมผู้บริหารมีทักษะ และประสบการณ์ในหลายสาขา ที่สามารถบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีผลงานการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองรับคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิตสินค้า
2 จุดอ่อนขององค์กร (Weaknesses)
1. บริษัทเปิดด้าเนินการเป็นครังแรกยังขาดผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีประสบการณ์
ในการบริหาร
2. การท้าการตลาด โปรโมชั่นยังท้าได้ยาก และอัตราผลก้าไรในปีแรกยังน้อย
3. กระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ยังไม่แข็งแกร่ง
3 โอกาสทางธุรกิจ (Opportunities)

1. เทคโนโลยีการผลิตการระเหิดแห้งภายใต้ความเย็น (Freeze dry) ที่ท้าให้สินค้ามีการขนส่งง่า ย
ขึนสะดวกต่อผู้บริโภคที่นิยมความง่ายในการดื่ม
2. ผลงานการวิจัยการผลิต ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตผงมะพร้าวน้าหอมให้กับบริษัท ไฮ อินโน เจ็น จ้ากัด ในการเป็นผู้ผลิต
สินค้า
3. กระแสการบริโภคสินค้าเพื่อสุขภาพร่างกาย ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาสนใจในตัว
ผลิตภัณฑ์
4. วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนไป ท้าให้ผู้บริโภคสนใจใจสินค้าที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และไม่ยุ่งยาก
4 อุปสรรคทางธุรกิจ (Threats)
1. สินค้าทดแทนในตลาดประเภทผลมะพร้าวน้าหอมชนิดต่างๆ หรืออาหารเสริม
อื่นๆ มีจ้าหน่ายหลายชนิดและจ้านวนมาก
2. ผู้บริโภคยังไม่รู้จักสินค้า หรือประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์
3. กลุ่มผู้ผลิตรายใหม่เข้าสู่ตลาดได้ง่าย มีวิธีการคล้ายกัน
4. สิ่งแวดล้อมสภาพอากาศส่งผลต่อการออกผลผลิตของวัตถุดิบหลัก

การแบ่ งส่ วนตลาด เป้าหมายและจุดยืนผลิตภัณฑ์
1การแบ่ งส่ วนตลาด (Segmentation)
การแบ่งส่วนตามประชากรศาสตร์ เพศ ชาย หญิง อายุ 20-80 ปี ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มสองกลุ่มคือ
กลุ่มคนวัยท้างาน เพศหญิง และ เพศชาย จนถึง วัยผู้สูงอายุ มีก้าลังซือที่ดีอยู่ในระดับกลาง
2 กลุ่ม ลูกค้ าเป้ าหมาย (Target) เพศหญิงวัยท้างาน และวัยผู้สูงอายุ อายุระหว่าง 20-80 ปี ที่
ชอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอาหารเสริมส้าหรับสุขภาพร่างกายและผิวพรรณ
3 ตาแหน่ ง ของสิ นค้ า (Position) บริษัทวางต้าแหน่งของสินค้าไว้ในระดับราคาใกล้เคียงกับ
ยี่ห้อ วิทต้า คอลลาเจน ซึ่งเป็นต้าแหน่งที่มีคุณภาพสูงและราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับคู่แข่ งอื่นๆ
ในตลาดคอลลาเจน

กลยุทธ์ ทางการตลาด (4 P)
1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)

ผลิตด้วยกรรมวิธีการระเหิดแห้งภายใต้ความเย็น (Freeze dry) ที่คงคุณภาพ
(standard) ของน้าและเนือได้อย่างครบถ้วนเมื่อคืนสภาพเดิม
- ผงมะพร้าวน้าหอมผสมผงคอลลาเจนที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและช่วยเรื่องข้อต่อ
- ชื่อผลิตภัณฑ์ที่มีความหมายสื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้ดี ด้วยชื่อ โคโค้คอลลาเจน (CoCo Collagen)
- การสร้างภาพลักษณ์สินค้าให้สื่อถึงเรื่องสุขภาพที่ดีและผิวพรรณสดใส
- การใช้บรรจุภัณฑ์สีขาวและสีเขียวเพื่อสื่อถึงผลมะพร้าวน้าหอมเพื่อให้ง่ายในการ
จดจ้า
- ขนาดบรรจุ 15 ซอง บรรจุซองละ 10 กรัม มีคอลลาเจน 5,000 มิลลิกรัม สารสกัด
จากเมล็ดองุ่น (Greep Seed) 65 มิลลิกรัม สามารถชงด้วยน้าอุณหภูมิห้องหรือน้า
เย็นได้ 100-120 มล. เพื่อการบริโภคต่อวัน
- ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ง่ายต่อการใช้งาน ด้วยถุงชนิดซิปล็อกง่ายต่อการพกพา
2 กลยุทธ์ด้านราคา (Price)
- การก้าหนดราคาให้เป็นไปตามกลยุทธ์การตังราคาแบบตลาด โดยค้านวณต้นทุน
การผลิตและตังราคาดังนี
ขนาด 1ห่ อ ขนาด 150 กรั ม บรรจุ 15 ซอง ซองละ 10 กรั ม ในราคา 410 บาท รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง ตัวแทนจ้าหน่ายขายราคา 485 บาท
3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย (Place)
- ช่องทางการจัดจ้าหน่ายผ่านตัวแทนขาย ที่มีเครือข่ายตัวแทนขายทั่วประเทศ โดย
วิธีการให้กลุ่มตัวแทนจ้าหน่าย สต็อกสินค้าขันต่้า 50 ห่อ ต่อหนึ่งเดือน ตัวแทน
ขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถให้ค้าแนะน้าโดยตรงให้กับลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าผู้สูง วัย
ที่ต้องการค้าตอบหรือข้อสงสัยในผลิตภัณฑ์
ช่องทางการจัดจ้าหน่ายผ่านทางออนไลน์ของบริษัท มีช่องทางดังนี
-

ช่องทางผ่านหน้าเว็บไซต์บริษัท ช่องทางผ่านไลน์ แอพลิเคชั่น (Line)ช่องทางผ่านอินสตรา
แกรม (Instagram)ช่องทางผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook)

4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
การส่งเสริมการตลาดในขันแนะน้าสินค้า ใช้วิธีการส่งเสริมเชิงบูรณาการ (IMC) เพื่อสร้าง
การรับรู้ผ่านการส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ และสร้างความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ ทังในเรื่อง
ของประโยชน์ที่ได้รับ คุณภาพและมาตรฐานของสินค้า
- เดือนที่ 1 ใช้วิธีการสื่อสารผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค ก่อนที่จะเริ่มวางจ้าหน่าย ด้ ว ย วิ ธี ก า ร
โฆษณา ผลิตภัณฑ์แสดงให้เห็นประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคจะ
ได้รับ
- เดือนที่ 2 จัดบูทงานแสดงสินค้าตามห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงที่มีกลุ่มวัยท้างาน
และผู้สูงวัย เช่น สวนลุมพินี และ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต และเล่นเกมส์ตอบ
ค้าถามสินค้าในร้านค้าออนไลน์ (Facebook) เพื่อรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฟรี
- เดือนที่ 6-12 ท้าการตลาดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ด ด้วยการเริ่มใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง ที่
มีภาพลักษณ์ในเรื่องสุขภาพดีและผิวพรรณสดใส เพื่อสื่อสารให้กับผู้บริโภคได้เห็นภาพลักษณ์ของ
สินค้าและประโยชน์ที่จะได้รับ โดยรีวิวสินค้าถ่ายภาพคู่กับผลิตภัณฑ์ และช่วงท้ายปีแรก จะเพิ่ม
การรีวิวสินค้าโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง เน็ตไอดอล ต่างๆ เข้ามาถ่ายภาพคู่กับผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการ
กระตุ้นยอดขาย
กลยุทธ์ ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
บริษัท โคโค้ คอลลาเจน (Co-Co Collagen) เป็นบริษัท ที่เริ่มกิจการเป็นครังแรก ด้วยมีทีมงาน
การบริหารที่มีคุณภาพและมีความสามารถมีประสบการณ์ กลยุทธ์ที่เลือกใช้คือกลยุทธ์การขยายตัว
(Growth) ที่มุ่งเน้นการขยายกิจการให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต
กลยุทธ์ การเจาะตลาด (Market Penetration)
ด้วยการน้าเสนอผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มที่มีความต้องการในเรื่องของความสะดวกสบาย ต้องการ
ความรู้สึกทันสมัย และต้องการภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจน โดยวิธีการน้าเสนอ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สื่อสารได้ชัดเจน ท้าให้เกิดความเข้าใจในสินค้าได้ง่าย
กลยุทธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบใหม่ในการรับประทานผลมะพร้าวที่เป็นการรับประทาน
ชนิดผงที่ยังคงคุณค่าของวัตถุดิบได้อย่างครบถ้วน สร้างการรับรู้ใหม่ ที่เ พิ่มส่วนผสมของคอลลา

เจน ช่วยในเรื่องผิวพรรณและข้อต่อกระดูก การผลิตสินค้าที่มีภาพลักษณ์เรื่องสุขภาพและความงาม
ที่มีคุณภาพสูง
กลยุทธ์ ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
กลยุทธ์ การสร้ างความแตกต่ าง (Differentiation Strategy)
โคโค้ ค อลลาเจน ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสร้ า งความแตกต่ า ง (Differentiation) ในการแข่ ง ขั น กับ
ผู้ประกอบการรายอื่น การสร้างแบรนด์ให้มีความน่าเชื่อถือ มีภาพพจน์สินค้าให้เ หนือคู่แข่งขัน
เพื่อให้สามารถก้าหนดกลยุทธ์ด้านราคาให้อยู่ในระดับสูงเพื่อผลก้าไรในระยะยาว
กลยุทธ์ ระดับปฏิบัติการ (Functional Straegy)
กลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด (Sale&Marketing Strategy)
การบริหารช่องทางการจัดจ้าหน่ายเพื่อให้บริษัทมีผลก้าไรและตรงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ใช้กล
ยุทธ์ การตลาดแบบ การผลักดันสินค้า (Push Strategy)
กลยุทธ์ ด้านการผลิต ( Production & Operation Strategy )
การให้บริษัทผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานในการผลิต (GMP) และผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาตจาก
องค์ ก ารอาหารและยา ท้ า ให้ สิน ค้า มีคุ ณภาพและมาตรฐานตามที่ก้ าหนด ท้ า ให้ สิ น ค้ ามีความ
น่าเชื่อถือ ให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซือผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภค
กลยุทธ์ ด้านการบริหารงาน (Management Strategy)
1.พัฒนาทีมงานให้มีคุณภาพ วัดระดับด้วยการประเมินผลการท้างาน (KPI) ก้าหนดหน้าที่งานแต่ละ
ต้าแหน่งให้มีความชัดเจน
2.การเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเสรี ภายใต้กฎระเบียบขององค์กร
มีการฝึกอบรม ท้ากิจกรรมต่างๆ
กลยุทธ์ ด้านการเงินและการบัญชี ( Finance &Accounting Strategy)
1. การวางแผนด้านเงินทุนส้ารอง ส้าหรับกิจกรรมทางการตลาดและทางด้านการ บริหาร เพื่อ
ขับเคลื่อนธุรกิจหากเกิดปัญหาทางด้านเงินทุนส้ารองในอนาคต
2. ด้านการบัญชีจัดท้าระบบการเก็บเอกสาร ด้วยโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลทางบัญชี (Express)
3. จัดท้าการประมาณการทางการเงิน เพื่อก้าหนดทิศทางในการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและวางแผนการผลิต การตลาด และการบริหารสินค้าคงคลัง

กาลังการผลิตและแผนการผลิต
มะพร้าวน้าหอม 5 ลูก สามารถแปรรูปเป็นผงมะพร้าวน้าหอมได้ประมาณ 150 กรัม ผลิตภัณฑ์
ผงมะพร้าวน้าหอม 1 ถุงน้าหนัก 10 กรัม ชงด้วยน้า 100-120 ซีซี จะคืนสภาพได้เ หมือนบริโภค
มะพร้าวผลสดทุกอย่าง ได้สัมผัสของเนือและน้ามะพร้าวที่หอมหวานสดชื่น อายุการเก็บรัก ษาได้
นานกว่า 8 เดือน น้าหนักเบา สะดวกในการขนส่ง โดยเฉพาะการส่งไปจ้าหน่ายยังต่างประเทศ
การผลิตผงมะพร้าวน้าหอมผสมคอลลาเจน
- ต่้าสุด 1,000 ห่อ/เดือน
- สูงสุด 5,000 ห่อ/เดือน
สมมติฐานทางการเงิน
แหล่งที่มาของเงินทุน เงินทุนจากส่วนของผูถ้ ือหุ้น 5,000,000 บาท
รายได้
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทในปีที่ 1 ประมาณการรายได้ ปีแรกขาย 14,950 กล่องราคา 410 บาท
6,129,270 บาท อัตราการเติบโตยอดขายปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 เท่ากับ 8% ,9% , 10% , 10% ตามล้าดับ ช่อง
ทางการจัดจ้าหน่ายแบบตัวแทนจ้าหน่าย ( Distriburtor ) และ ผ่านเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของ
บริษัท มีสัดส่วน 70:30 ก้าหนดลูกหนีการค้า 30 วัน 50% ของยอดขาย นโยบายสินค้าคงคลัง 30 วัน
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการด้าเนินงานของบริษัท พบว่า ปีที่ 1 และ ปีที่ 2 บริษัทมียอดขายรวมที่
จุดคุ้มทุนที่ประมาณ 6.7 ล้านบาท และ 6.8 ล้านบาท ตามประมาณการยอดขาย 6.1 ล้านบาทและ 6.8
ล้านบาท ตามล้าดับ ท้าให้มีผลก้าไรเกิดขึนอย่างต่อเนื่อง จุดคุ้มทุน 109% และ 100% ท้าให้บริษัท
สามารถวางแผนการตลาดและก้ าไรในแต่ล ะปี ไ ด้ การวิเ คราะห์ ร ะยะเวลาคืนทุ น (Payback)
ระยะเวลาที่มีกระแสเงินสดสุทธิกลับคืน มาคุ้มเงินลงทุนเริ่มต้นของโครงการเท่ากับ 3.12 ปี การ
วิเคราะห์ มูลค่าปัจจุบันสุ ทธิ (NPV) จากการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิในระยะเวลา 10 ปี พบว่า มี
อัตราเพิ่มขึนเรื่อยๆ แสดงให้เ ห็นว่าโครงการมีความเป็นไปได้ที่จะลงทุน มูลค่าสุทธิในปีที่ 10
ประมาณ 3 ล้านบาท การวิเคราะห์ อตั ราผลตอบแทนภายใน (IRR)การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน
ภายในจากการลงทุนของโครงการ ใน 10 ปี เท่ากับ 30.86%
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