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บรรจุขวดภายใตตรา “DuO” โดยใชกรรมวิธีการผลิตระบบรีเวอรออสโมซิส ปจจุบันตลาดของน้ํา
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จากการ วิจัยพบวา กลุมเปาหมายจะนิยมบริโภคน้ําขวดใสมากกวาขวดขุน เนื่องจากมี
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และความหลากหลายของขนาดผลิตภัณฑ ที่ดีกวาคูแขงขัน โดยคูแขงขันของธุรกิจมีทั้งคูแขงขัน
ทางตรงและคูแขงขันทางออม อีกทั้งเพื่อใหครอบคลุมตนทุนและคาใชจายที่เสียไปจากการสงเสริม
การตลาด ระดับราคาก็จะขึ้นอยูกับขนาดปริมาณน้ําดื่มที่บรรจุขวด ดานชองการจัดจําหนายสถานที่
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กองเชียรฟรี เพื่อเปนการเปดโอกาสใหลูกคาทดลองดื่มน้ําของเรา ธุรกิจของเราจัดหาเงินทุนโดยมา
จากเงินลงทุนของเจาของกิจการ เทากับ 2,000,000 บาท และมาจากการกูยืมเทากับ 500,000 บาท
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น 2,500,000 บาท
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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กิตติกรรมประกาศ
แผนธุรกิจฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากคณาจารยหลายทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อาจารย ดร.เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา ผูเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษา
และชี้แนะแนวทางในการจัดทํารวมถึงขอคิดเห็นพรอมทั้งความรูในเรื่องการทําแผนธุรกิจ
ตลอดจนไดกรุณาตรวจสอบแกไขแผนธุรกิจใหถูกตองสมบูรณมากยิ่งขึ้นดวยความเอาใจใสอยางดี
ยิ่งตลอดมา
ที่ไดใหคะแนะนําขอแกไขปรับปรุงเพื่อใหแผนธุรกิจนี้มีความสมบูรณและถูกตอง
ยิ่งขึ้นไปอีกผูเขียนใครขอขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางยิ่ง
ขอขอบพระคุณคณะอาจารย ทานประธานกรรมการ และคณะกรรมการทุกทานที่คอย
สั่งสอนใหความรูแกผูเขียน
ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่คอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดรูปแบบ และแผนการเงินในการ
ทําแผนธุรกิจ คอยใหกําลังใจ และเมื่อมีปญหาก็คอยชวยเหลือ
นอกจากนี้ผูเขียนขอขอบพระคุณคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ผูเขียน
ไดศึกษาอยู ณ ที่นี้และเจาหนาที่ทุกๆทานที่ไดใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกผูเขียน
มาโดยตลอด
สุดทายนี้ ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวา แผนธุรกิจฉบับนี้จะกอใหเกิดประโยชนแกผูสนใจ
และหากมีขอผิดพลาดประการใดในการจัดทําแผนธุรกิจฉบับนี้ ผูเขียนขออภัยมา ณ ที่นี้
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บทที1่
บทสรุ ปผู้บริหาร
กิจการประกอบธุรกิจการผลิตน้ําดื่ม ทั้งน้ําดื่มบรรจุขวดและน้ําดื่มบรรจุถัง ตั้งอยูพื้นที่
บริเวณหลังมหาวิทยาศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งธุรกิจของเราออกผลิตภัณฑน้ําดื่ม
บรรจุขวดภายใตตรา “DuO” โดยใชกรรมวิธีการผลิตระบบรีเวอรออสโมซิส ปจจุบันตลาดของน้ํา
ดื่มบรรจุขวดเปนตลาดที่มีการแขงขันสูงในระดับทองถิ่น
กกกกกกกกจากการ วิจัยพบวา กลุมเปาหมายจะนิยมบริโภคน้ําขวดใสมากกวาขวดขุน เนื่องจากมี
ความเชื่อวาเห็นความสะอาดปลอดภัยของน้ําดื่มไดมากกวา จึงคาดวาจะมีแนวโนมการบริโภคสูง
ในดานราคา ผลิตภัณฑน้ําดื่ม DuO เปนผลิตภัณฑใหมที่เขามาตีตลาด ซึ่งอยูในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
ขั้นแนะนําการกําหนดราคาจะถูกกําหนดไวเทากับคูแขงขัน เพื่อตีตลาดใหได เนื่องจากบรรจุภัณฑ
และความหลากหลายของขนาดผลิตภัณฑที่ดีกวาคูแขงขัน โดยคูแขงขันของธุรกิจมีทั้งคูแขงขัน
ทางตรงและคูแขงขันทางออม อีกทั้งเพื่อใหครอบคลุมตนทุนและคาใชจายที่เสียไปจากการ
สงเสริมการตลาด ระดับราคาก็จะขึ้นอยูกับขนาดปริมาณน้ําดื่มที่บรรจุขวด
ดานชองการจัด
จําหนายสถานที่ที่ผูบริโภคนิยมซื้อน้ําดื่มมากที่สุด คือ
รานคาชุมชน รานคาในมหาวิทยาลัย
รานอาหารในบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากรและในเขตตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
นอกจากนี้จะมีการขายโดยจําหนายผานพอคาคนกลาง เพื่อกระจายสินคาไปยังผูบริโภคใหทั่วถึง
และสงมาขายในมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินคาและสนับสนุนพฤติกรรมใน
การบริโภคน้ําดื่มอยางตอเนื่องดวยดานการสงเสริมการตลาด ทางธุรกิจของเราการมี สวนรวมใน
การสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการเปนสปอนเซอรแจกน้ําใหกับ
นักกีฬาและกองเชียรฟรี เพื่อเปนการเปดโอกาสใหลูกคาทดลองดื่มน้ําของเรา
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บทที2่
ความเป็ นมาของกิจการ
วัตถุประสงค์ ในการนําเสนอแผนธุรกิจ
กกกกกกกกแผนธุรกิจน้ําดื่มตรา DuO จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อในการดําเนินกิจการจํานวน 500,000 บาท
2. เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
3. เพื่อการเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน
4. เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยนําแผนฉุกเฉินไปประยุกตใช
ประวัติ และความเป็ นมาของกิจการ
กิจการประกอบธุรกิจการผลิตน้ําดื่ม ตรา DuO กอตั้งขึ้นโดย นางสาวกมลชนก อึ้ง
สุวรรณ และ นางสาวจันทิมา บุษบามินตรา ในป พ.ศ. 2555 โดย นางสาวกมลชนก อึ้งสุวรรณ และ
นางสาวจันทิมา บุษบามินตรา มองเห็นโอกาสทางการตลาดที่จะเขาสูธุรกิจการผลิตน้ําดื่ม เนื่องจาก
ไดเล็งเห็นถึงคุณคาของน้ําที่มีความสําคัญตอรางกายมนุษย ชวยใหอวัยวะตางๆของรางกายทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพและสมดุลเพราะในรางกายเราประกอบดวยน้ําถึง 2 ใน 3 สวน ฉะนั้นจึงมี
ความสําคัญอันดับตนๆของชีวิตมนุษย หลายคนรูเพียงแตวา น้ําเปนเครื่องดื่มที่ชวยดับกระหาย อีก
หลายคนรูวา น้ํามีสวนสําคัญตอระบบและอวัยวะในรางกายของมนุษย ขณะที่อีกหลายคนก็มีความ
เชื่อวา น้ํานี่แหละเปนคลังที่เก็บอารมณความรูสึกตาง ๆ ได ขณะเดียวกับอีกจํานวนไมนอยที่พบวา
ตนเหตุของการเจ็บปวยหลาย ๆ โรคนั้น มีตนเหตุจาก การดื่มน้ําไมเพียงพอตอความตองการของ
รางกาย เราอาจมีชีวิตอยูไดเปนเดือนหากขาดอาหารแตอยูไดเพียงไมกี่วันเทานั้น หากขาดน้ํา
กกกกกกกก การเติบโตของกิจการในระยะแรกประสบกับปญหาคูแขงขันทางการคาสูง ซึ่ง
การตลาดของธุรกิจน้ําดื่มเปนตลาดที่มีการแขงขันสูงในระดับทองถิ่น แตคูแขงขันจะใชบรรจุภัณฑ
ที่เปนขวดขุน ซึ่งตนทุนจะต่ํากวาขวดใส จากการ วิจัยพบวา กลุมเปาหมายจะนิยมบริโภคน้ําขวดใส
มากกวาขวดขุน เนื่องจากมีความเชื่อวาเห็นความสะอาดปลอดภัยของน้ําดื่มไดมากกวา จึงคาดวาจะ
มีแนวโนมการบริโภคสูง กิจการจึงไดใชกลยุทธบรรจุขวดใสเพื่อนํามาตีตลาดคูแขงขันในระยะ
ตอมา สงผลใหกิจการมีการเจริญเติบโตมากขึ้น
2
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กกกกกกกกรายชื่อเจ้ าของกิจการและสั ดส่ วนในการถือครองของห้ างหุ้นส่ วน
1.นางสาวกมลชนก อึ้งสุวรรณ
สัดสวนในการถือครอง 50%
2.นางสาวจันทิมา บุษบามินตรา
สัดสวนในการถือครอง 50%
ประวัติของหุ้นส่ วน
1. นางสาวกมลชนก อึ้งสุวรรณ อายุ 22 ป
จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา จาก โรงเรียนศรียาภัย
ในป พ.ศ. 2549
กกกกกกกกระดับ ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร ในป พ.ศ. 2553
ประสบการณทํางาน
กกกกกกกกป พ.ศ. 2552 ที่ทาอากาศยานสุราษฎรธานี ฝาย บริหารทรัพยากรมนุษย
2. นางสาวจันทิมา บุษบามินตรา อายุ 22 ป
จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา จาก โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร) ในป พ.ศ. 2549
ระดับ ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร ในป พ.ศ. 2553
ประสบการณทํางาน
กกกกกกกกป พ.ศ. 2552 ที่ทาอากาศยานสุราษฎรธานี ฝาย บริหารทรัพยากรมนุษย
ประโยชน์ ของโครงการทีม่ ีต่อเศรษฐกิจ
กกกกกกกก 1.สนับสนุนใหประชาชนหันมาดูแลใสใจสุขภาพดวยการดื่มน้ําบริสุทธิ์เพื่อสุขภาพ
เนื่องจากไมมีสารเจือปน
กกกกกกกก 2.สงเสริมใหประชาชนในสังคมรูจักการประหยัด เพราะการดื่มน้ําจะชวยในการ
ประหยัดเนื่องจากมีราคาถูกกวาเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ อีกทั้งยังมีประโยชนตอรางกาย
กกกกกกกก3.สรางงานใหประชากรเพื่อเปนการลดปญหาการวางงาน
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ตารางที1่ ขั้นตอนการเริ่มดําเนินงาน
การดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ (วัน)
1. ประชุมกอตั้งกิจการ และ
1 เดือน
หาแหลงเงินทุน
2. จัดหาที่ตั้งโรงงาน /
1 เดือน
สํานักงาน
3. ปรับปรุงพื้นที่ /กอสราง
1 เดือน
โรงงาน/สํานักงาน
4. จัดหาเครื่องจักร และสั่งซื้อ
3 เดือน
5. รับสมัครพนักงาน
1 เดือน
6. ติดตั้งเครื่องจักร
1 เดือน
7. คัดเลือกแหลงวัตถุดิบ
2 เดือน
สั่งซื้อ ตรวจรับ
8. ฝกอบรมพนักงาน /ทดลอง
2สัปดาห
เดินเครื่องจักร
9.เปดกิจการ
10เดือน กับ
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น
2สั ปดาห์

วันทีห่ รือเดือนทีแ่ ล้วเสร็จ
มกราคม 2555
กุมภาพันธ2555
มีนาคม 2555
เมษายน- มิถุนายน2555
กรกฎาคม2555
สิงหาคม2555
กันยายน – ตุลาคม2555
พฤศจิกายน2555
14พฤศจิกายน2555
14พฤศจิกายน2555

บทที3่
การวิเคราะห์ อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ ตลาด
ภาพรวมของอุตสาหกรรม และแนวโน้ มการเติบโตของอุตสาหกรรม
กกกกกกกกในการดําเนินธุรกิจการผลิตน้ําดื่ม ในพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี และเขตพื้นที่ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีลักษณะพิเศษ คือ แหลงน้ํา
ที่มีไวสําหรับบริโภคมีนอย น้ําประปาเขาไมถึง ทําใหชาวบานบริเวณนี้มีความจําเปนที่จะตองซื้อ
น้ําบริโภค ซึ่งธุรกิจของกิจการจะประกอบไปดวยการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด น้ําดื่มบรรจุถัง และมี
บริการจัดสงน้ําถึงบานอีกดวย เพื่ออํานวยความสะดวกและจัดเปนชองทางการจัดจําหนายอีกหนึ่ง
ชองทางที่สามารถทําใหผูบิโภคสนใจที่จะมาใชผลิตภัณฑและบริการของกิจการ
ดานภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตน้ําดื่ม เนื่องจาก สภาพอากาศของประเทศไทยที่มี
สภาพอากาศรอนชื้น สงผลใหความตองการเครื่องดื่ม เพื่อชวยดับกระหายคลายร อนเพิ่มสูงขึ้น ไม
วาจะเปนน้ําดื่มบรรจุขวด น้ําอัดลม น้ําผลไม เปนตน โดยเฉพาะน้ําดื่มบรรจุขวดมีขอได เปรียบ
ทางดานราคาที่ไมสูงจนเกินไป ในขณะเดียวกัน น้ําดื่มบรรจุขวดยังเปนสินคาที่เหมาะสําหรับผูที่
เนนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพราะไม มีสารปรุงแตงอื่นๆ การผลิตน้ําดื่มมีแนวโนมขยายตัวได อีกมาก
จากหลายปจจัยเชน ปญหาความเสื่อมโทรมของแหลงน้ําธรรมชาติ ตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม แตกอนแหลงน้ําตางๆ สามารถนํามาใชเพื่ออุปโภคและบริโภคได  ถาปจจุบัน
มลภาวะจากแหลงตางๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรม รถยนต เปนตน ทําใหแหลงน้ํามีภาวะปนเปอน
รวมถึงจํานวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น เปนตน สําหรับผูประกอบการที่สนใจเขามาในตลาดนี้สูงถึง
รอยละ 20-30 ตอปซึ่งคาดวาจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรม คือ ทําใหธุรกิจของกิจการมีคูแขงขัน
ทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการสํารวจขอมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมระดับครัวเรือนของ
สํานักงานสถิติแหงชาติพบวาครัวเรือนของไทยหันมาพึ่งพาน้ําดื่มบรรจุขวดเปนแหลงน้ําสําหรับ
บริโภคเพิ่มขึ้นเปนลําดับจากรอยละ 7.9 ของแหลงน้ําที่ใชบริโภคทั้งหมดในป 2535 เพิ่มขึ้นมาเปน
รอยละ 15.1 รอยละ 21.9 ในป 2539 และป 2545 ตามลําดับ สวนในป 2547 ที่ผานมาน้ําดื่มบรรจุ
ขวดเปนแหลงน้ําที่ครัวเรือนของไทยพึ่งพาใชบริโภคคิดเปนสัดสวนรอยละ 26.7 ในขณะที่น้ําบอ
และน้ําบาดาลสาธารณะที่เปนแหลงน้ําธรรมชาติซึ่งครัวเรือนไทยเคยพึ่งพาอาศัยก็เริ่มลดสัดสวนลง
จากรอยละ 35.1 ในป 2535 เหลือรอยละ 20.6 และรอยละ 12 ในป 2539 และป 2545 ตามลําดับ
สวนในป 2547ที่ผานมาครัวเรือนไทยมีการพึ่งพาแหลงน้ําดังกลาวเพื่อการบริโภคในสัดสวนที่ลด
5
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ลงเหลือเพียงประมาณรอยละ 12.2 และจากปจจัยดังกลาวขางตนสงผลใหปริมาณความตองการ
บริโภคน้ําดื่มบรรจุขวดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และทําใหใหมูลคาตลาดน้ําดื่มบรรจุขวดมีสูงถึง
ประมาณ 7,000 ลานบาทในปจจุบันโดยมีผูประกอบการน้ําดื่มบรรจุขวดทั่วประเทศกวา 2,000 ราย
ซึ่งสวนใหญจะเปนผูประกอบการรายเล็กในตางจังหวัด
มาตรฐานในการประกอบการในอุตสาหกรรม
กกกกกกกกอุตสาหกรรมนี้มีขอกําหนดมาตรฐาน หรือระเบียบของทางราชการที่กําหนดใหกระทํา
ตาม ดังนี้
หลักเกณฑ์ วธิ ีการทีด่ ี หรือจีเอ็มพี (Good Manufacturing Practice: GMP) ในการผลิตนํา้ ดื่ม
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2544 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข ไดกําหนดใหธุรกิจน้ําดื่มบรรจุขวดเปนหนึ่งในสินคาที่ตองกําหนดวิธีการผลิต
เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาสินคาตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีหรือจีเอ็มพี (Good
Manufacturing Practice: GMP) ในการผลิตน้ําดื่ม GMP มีผลบังคับใชกับผูประกอบการน้ําดื่ม ราย
ใหมในวันที่24 กรกฎาคม 2544 เปนตนไป สวนผูประกอบการรายเดิม มีเวลาปรับปรุง เพื่อให
ถูกตองตามมาตรฐานเปนเวลา 2 ป หรือเริ่มบังคับใชวันที่ 24 กรกฎาคม 2546 สําหรับสาระสําคัญ
ของมาตรฐานGMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขมี 11 ประเด็น สรุปได ดังนี้
กกกกกกกก1. สถานทีผ่ ลิตและอาคารทีผ่ ลิต จะตองตั้งอยูในพื้นที่สะอาด ไมมีการสะสมของสิ่ง
เหลือใช หรือ สิ่งปฏิกูลตางๆ รวมทั้งตองมีวิธีปองกันสิ่งปนเปอน ทั้งฝุนละออง เชื้อโรค แมลงและ
สัตวนําโรค สถานที่ผลิตจะตองถูกออกแบบกอสรางใหมีลักษณะงายตอการทําความสะอาด
นอกจากนี้ตองแบงแยกพื้นที่การผลิตเปนสัดสวน เพื่อปองกันการปนเปอน ประการสําคัญ ตองแยก
พื้นที่สําหรับผลิตสินคาออกจากบริเวณที่อยูอาศัยและหองน้ําหองสวมอยางชัดเจน
กกกกกกกก2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ การผลิต จะตองมีจํานวนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม สามารถทําความสะอาดไดงาย และถูกลางทําความสะอาดฆาเชื้ออยาง
เพียงพอทั้งกอนและหลังการผลิต
กกกกกกกก3. แหล่งนํา้ แหลงน้ําที่นํามาใชผลิตน้ําดื่มตองหางจากแหลงโสโครกและสิ่งปฏิกูล โดย
ผูผลิตตองเก็บตัวอยางน้ําไปตรวจวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และจุลินทรียอยางนอยปละ1
ครั้ง
กกกก
4. การปรับคุณภาพนํา้ ผูประกอบการตองปรับคุณภาพของแหลงน้ําตามขอ 3 เพื่อกําจัด
สิ่งปนเปอนใหอยูในระดับที่กฎหมายกําหนด
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5. ภาชนะบรรจุ ตองทําจากวัสดุไมมีพิษ และไดรับการทําความสะอาดกอนนํามา
กกกกกกกก6. สารทําความสะอาดและฆ่ าเชื้อ ผูผลิตจะตองทดสอบประสิทธิภาพการทําความ
สะอาดและการฆาเชื้อ
กกกกกกกก7. การบรรจุ ดวยเครื่องบรรจุที่มีประสิทธิภาพและสะอาด
กกกกกกกก8. การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ผูประกอบการตองตรวจวิเคราะหน้ําดื่มที่ผลิต ทั้งดาน
จุลินทรีย เคมี ฟสิกส เปนประจํา
กกกกกกกก9. การสุ ขาภิบาล ผูผลิตตองมีวิธีกําจัดสัตวและแมลง รวมทั้งระบบกําจัดของเสียใน
โรงงานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และไมกอใหเกิดการปนเปอนกับสินคาที่ผลิต
กก
10. บุคลากรและสุ ขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานตองไม เปนโรคติดตอรายแรง
รวมทั้งจะตองรักษารางกายใหสะอาดอยูเสมอ ในขณะที่ผูที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน หากเขา
มาในพื้นที่ผลิต ก็ตองรักษาความสะอาดของรางกายดวยเชนกัน
11. บันทึกและรายงาน ผูผลิตตองบันทึกและรายงานเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะหน้ํา
สภาพการทํางานของเครื่องกรองหรือเครื่องฆาเชื้อโรค รวมทั้งคุณภาพของน้ําดื่ม ทั้งดานเคมี ฟ
สิกส และจุลชีววิทยา
นโยบายสนับสนุนจากภาครัฐทีส่ ํ าคัญต่ อธุรกิจการผลิตนํา้ ดื่มของกิจการได้ รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ดังนี้
กกกกกกกก1. หน่ วยงานทองถิ่น/สํ านักงานเขต
การขออนุญาตสถานทีผ่ ลิตอาหาร
ผูประกอบการจะตองตรวจสอบวาสถานที่ผลิตอยู ในความรับผิดชอบของหนวยงาน
ราชการทองถิ่นใด เชน เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และสวน
ราชการทองถิ่นนั้น มีขอกําหนดใหการผลิตอาหารตองยื่นขออนุญาต
สถานทีต่ ิดต่ อ
ติดตอราชการสวนทองถิ่น เชน เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวน
ตําบล
คาธรรมเนียมการขออนุญาต
ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละทองถิ่น โดยทั่วไป คาธรรมเนียมไมเกิน 1,000 บาท แต
อัตราสูงสุดที่กฎหมายกําหนดไวคือ 10,000 บาท
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ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ในกรณีที่สิ่งปลูกสรางเปนอาคารหรือโรงเรือน ผูประกอบการจะตองเสียภาษีโรงเรือน
และที่ดิน
สถานทีช่ ําระภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ตางจังหวัด ชําระไดที่เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล
กกกกกกกก2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กกกกกกกกโรงงานประเภท 1 มีเครื่องจักรหรืออุปกรณที่ใชในการผลิต 5 – 20 แรงมา หรือคนงาน
ไมเกิน 20 คน โรงงานประเภทนี้ไม ตองขออนุญาต แตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
การชําระค่ าธรรมเนียม
กกกกกกกก คาธรรมเนียมใบอนุญาต มีตั้งแต 500 บาท สูงสุด 50,000 บาท ขึ้นอยูกับจํานวนแร
งมาของเครื่องจักร
คาธรรมเนียมรายป ี ตั้งแต 150 บาท สูงสุด 18,000 บาท ผูประกอบกิจการโรงงาน
จําพวกที่ 2และ 3 ตองชําระคาธรรมเนียมรายปทุกป ตั้งแตวันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ถา
ผูประกอบการมิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดให ผูประกอบการจะตองเสียเงินเพิ่มอีก
รอยละหาตอเดือน
สถานทีช่ ําระค่ าธรรมเนียม
สวนโรงงานในจังหวัดอืน่ ๆ ชําระที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู
ผูสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
กกกกกกกก3. การขออนุญาตกับกรมทรัพยากรธรณี
การขอใช้ นํา้ บาดาลและการขออนุญาตเจาะนํา้ บาดาล
ในกรณีที่ผูประกอบการมีปญหาเรื่องน้ํา คือน้ําประปาไปไมถึง หรือน้ําประปาเขาถึง แต
ไมเพียงพอตอการผลิตสินคา ผูประกอบการจะตองขออนุญาตการใชน้ําบาดาลกับกรมทรัพยากร
ธรณี
สถานทีย่ นื่ คําขอ
กองควบคุมกิจการน้ําบาดาล หรือฝายพัฒนาน้ําบาดาล หรือทรัพยากรธรณีประจําทองที่
หรืออุตสาหกรรมจังหวัด
กกกกกกกก4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
การจัดตั้งธุรกิจ/รูปแบบธุรกิจ รายละเอียดการจัดตั้งธุรกิจ / การขออนุญาต
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การจดทะเบียนพาณิชย์
ประเภทนิติบุคคล บริษัทจํากัด ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด ห้ างหุ้นส่ วนสามัญนิติบุคคล
ผูประกอบการธุรกิจตองจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยยื่นขอจด
ทะเบียน ณ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด ที่หางหุนสวนบริษัทมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยู
ค่ าธรรมเนียม
จดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวน
ผูเปนหุนสวนไมเกินสามคน
1,000 บาท
ผูเปนหุนสวนเกินสามคน ชําระเพิ่มสําหรับจํานวนในที่เกินอีก คนละ 200 บาท
กกกกกกกก5. สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
การขออนุญาตผลิตอาหาร
สําหรับสถานที่ผลิตอาหารที่เขาขายโรงงาน ผูประกอบการจะตองยื่นขออนุญาตเปน
ผูผลิต อาหารตอสํานักคณะกรรมการอาหารและยา หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่โรงงาน
ตั้งอยู
การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ (ขอเครื่องหมาย อย.)
ผูประกอบการโรงงานน้ําดื่มจะตองสงตัวอยางวิเคราะหตามที่กฎหมายกําหนด และนําผล
วิเคราะหมายื่นขออนุญาตผลิตตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย .)/สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
สถานทีอ่ อกใบอนุญาต (เครื่องหมาย อย.)
ตางจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งสถานที่ผลิตตั้งอยู
กกกกกกกก6. กรมสรรพากร
การเสียภาษีเงินได และภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ตองยื่นขอเปนผูมีบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรตอ สรรพากรพื้นที่ ที่ตั้งของสถาน
ประกอบการ
ตองยื่นภาษีเงินไดนิติบุคคล ประจําป และ ครึ่งป (ภ.ง.ด.50 และ 51)
หากมีรายไดเกิน 1,200,000 ตอป ตองยื่นชําระภาษีมูลคาเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30
ภาษีป้าย
กกกกกกกก ผูประกอบธุรกิจที่ติดตั้งปายใหม หรือแสดงปายใหม จะตองชําระภาษีปายตอเจา
พนักงาน ภายใน 15 วัน และจะตองยื่นชําระภาษีปายทุกปที่ยังติดตั้งปาย
สถานที่ขออนุญาต ยื่นขอ ณ สํานักงานเทศบาล หรือสุขาภิบาล หรือ องคการบริหารสวน
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ตําบล ซึ่งดูแลพื้นที่ที่ปายนั้นติดตั้งอยู
กกกกกกกก7.กฎหมายและระเบียบเฉพาะธุรกิจ
การปิ ดป้ายแสดงราคาค่ าบริการ คณะกรรมการกลางวาดวยราคาสินคาและบริการ
กระทรวงพาณิชย ไดออกประกาศกําหนดใหผูจําหนายปลีกน้ําดื่มตองปดปายแสดงราคาจําหนาย
ใหเห็นชัดเจนในที่เปดเผย ณ สถานที่วางจําหนาย การฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท
นอกจากนี้ยังมีกฎและระเบียบดานสาธารณสุข สิ่งแวดลอม สวัสดิการและการคุมครอง
แรงงานที่ตองถือปฏิบัติ
การขออนุญาตเจาะนํา้ บาดาล
กําหนดเขตน้ําบาดาลและความลึกน้ําบาดาลในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ความลึกจากผิว
ดินลงไปเกิน 30 เมตร
กกกกกกกก1.การขอรับใบอนุญาตเจาะนํา้ บาดาล
ผูประสงคจะขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ตองดําเนินการดังนี้
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล (แบบ นบ.1) พรอมเอกสารประกอบคําขอ และ
คาธรรมเนียมคําขอ 10 บาท
โดยยื่นตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ในเขตน้ําบาดาลนั้น คือ
สํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ในเขตน้ําบาดาล
กรุงเทพมหานคร
ฝายทรัพยากรน้ําบาดาล สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดทุก
จังหวัด
กกกกกกกก2. การขออนุญาตใช้ นํา้ บาดาล
ผูประกอบกิจาการน้ําบาดาลที่ไดรับอนุญาตใหเจาะน้ําบาดาลแลว กอนที่จะนําน้ําบาดาล
ขึ้นมาใชตองขออนุญาตใชน้ําบาดาลกอน หรือกรณีใชน้ําจากบอน้ําบาดาลเดิมที่ยังไมเคยขอรับ
ใบอนุญาตใชน้ําบาดาล ประสงคจะขออนุญาตใชน้ําบาดาลใหถูกตองตาม พ.ร.บ.น้ําบาดาล พ.ศ.
2520 หรือ กรณีเปนบอน้ําบาดาลที่ไดรับอนุญาตใหใชน้ําบาดาลแตสิ้นอายุแลวจะขอรับใบ อนุญาต
ใชน้ําบาดาลใหมใหดําเนินการ ดังนี้
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กรณีเป็ นบ่ อนํา้ บาดาลทีไ่ ด้ รับอนุญาตให้ เจาะนํา้ บาดาล (บ่ อใหม่ )
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตใช น้ําบาดาล (ตามแบบ นบ. 2) ตอพนักงานน้ําบาดาลประจํา
ทองที่พรอมตัวอยางน้ําบาดาลจากบอที่ขออนุญาต จํานวนไมนอยกวา 1.5 ลิตร เพื่อวิเคราะห
ลักษณะทางกายภาพและเคมี พรอมชําระคาธรรมเนียมคําขอๆละ 10 บาท และคาวิเคราะหตัวอยาง
น้ําบาดาล ตัวอยางละ 1,200 บาท (กรณีสงตัวอยางน้ําบาดาล หากวิเคราะหจากสถาบันอื่นแลวไม
ตองสงตัวอยางน้ํา แตตองสงผลวิเคราะหตัวอยางน้ํานั้น)
เอกสารที่ตองยื่นพรอมคําขอรับใบอนุญาตใชน้ําบาดาล
1. สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอหรือผูรับมอบอํานาจ
2. หนังสือมอบอํานาจ ปดอากรแสตมป 30 บาท (กรณีไมไดมายื่นขอดวยตนเอง)
3. สําเนาใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล
4. รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน (แบบ นบ./3)
5. รายงานการทดสอบปริมาณน้ํา (แบบ นบ./4)
6. รายงานประวัติบอน้ําบาดาล (แบบ นบ./5)
7. ผลวิเคราะหคุณภาพน้ํา (กรณีวิเคราะหตัวอยางน้ําบาดาลแลวจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลหรือ
สวนราชการอื่นๆ หรือองคกรของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวกับวิเคราะหคุณลักษณะของน้ําหรือสถาบัน ที่
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหความเห็นชอบ
หมายเหตุ หากผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลแสดงรายนามผูมีอํานาจลงนาม
การแบ่ งส่ วนตลาด
ธุรกิจน้ําดื่มตรา DuO เปนธุรกิจที่ยังไมไดเปดดําเนินการในปจจุบัน ดังนั้นจึงอาศัยการ
คาดการณสวนแบงตลาด (Market Share) เทากับ10% โดยสวนแบงการตลาดของคูแขงขันนั้นไดมา
จากการอาศัยขอมูลจากรานคาที่เปนคูแขงจากการสัมภาษณโดยตรงเกี่ยวกับจํานวนลูกคาที่มาซื้อใน
แตละวัน โดยเทียบกับจํานวนประชากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
และ พื้นที่ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ที่ไดมาจากการสังเกตการณในแตละวัน
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น้ําดื่มยี่หอดัง50%

น้ําดื่มตราDuO10%

น้ําดื่มตรา water20%

น้ําดื่มตราหงสทอง20%

ภาพที่ 1ส่ วนแบ่ งการตลาดของนํา้ ดื่ม
สภาพแวดล้ อมของกลุ่มธุรกิจทีส่ ั งกัด
1) พฤติกรรมการดื่มน้ําดื่มของคนในปจจุบั น พบวาสัดสวนของคนในปจจุบันที่มีการ
ดื่มน้ํามีถึง100% เพราะน้ําเปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ตลาดน้ําดื่มมีการขยายตัวอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากกลุมผูบริโภคมีความใสใจในสุขภาพมากขึ้น จึงหันมาดื่มน้ําดื่มที่มีความบริสุทธิ์
คุณคาทางโภชนาการดังนั้นตลาดจึงมีโอกาสในการขยายตัวไดอีกมาก
2) ปจจุบันการดื่มน้ําจําเปนตอมนุษยทุกเพศทุกวัย ก็ตองการน้ําในการดํารงชีวิตทั้งสิ้น
รายไดก็เปนสวนสําคัญในการตัดสินใจซื้อ สินคาเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมถึงน้ําดื่มดวย ใน
ปจจุบันมนุษยสวนใหญใชชีวิตเรงรีบไปกับการทํางานจึงไมมีเวลามาดูแลใสใจสุขภาพ น้ําดื่มจึง
ผลิตมาใหเกิดความสะดวกสบายในการหาซื้อและพกพาไดสะดวก
3) เทคโนโลยีดานการผลิตกระบวนการผลิตน้ําดื่มเปนเทคโนโลยีที่ไมซับซอนและมี
ตนทุนการผลิตไมสูงมากนักทําใหผลิตภัณฑมีราคาต่ํากวาเปนทางเลือกใหผูบริโภคพิจารณา
เปรียบเทียบ
4) พฤติกรรมของผูบริโภคมีการยึดติดกับตรายี่หอนอยล ง เนื่องจากปจจุบันมีน้ําดื่ม
หลากหลายยี่หอ จึงเปนโอกาสของผูประกอบการรายใหมทุกรายที่จะกาวเขาสูตลาดได ถามีการ
พัฒนาระบบการผลิตและการตลาดอยางจริงจัง จนสามารถทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อถือในตัว
ยี่หอ
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5) ผูบริโภคนิยมทดลองผลิตภัณฑใหมๆ โดยคํานึงถึงความบริสุทธิ์และคุณคาทาง
โภชนาการมากขึ้นทําใหผูผลิตหันมาใหความสําคัญตอความตองการของผูบริโภค ดังเห็นไดจาก
การที่ผูผลิตน้ําดื่มมีการเพิ่มคุณคาทางอาหารโดยการเติมแร ธาตุ หรืออีกตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ
ผูผลิตน้ําดื่มทั้งเพรียว ออรา มิเนเร พยายามขยายฐานธุรกิจไปสูน้ําดื่ม ที่ไมใชแตน้ําดื่มแตมาให
ความสําคัญกับเครื่องดื่มที่มีเกลือแรเพื่อสุขภาพแทน
ตารางที2่ ตารางวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS วิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายใน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
ด้ านการบริหาร
ด้ านการบริหาร
1.หุนสวนเจาของกิจการไดมีความรูเกี่ยวกับการ 1.การรวมงานกันครั้งแรกอาจจะเกิดปญหา
ทําธุรกิจมาโดยตรง
ในการสื่อสารระหวางบุคคลใหมีความเขาใจ
2. การบริหารงานภายในจะเปนการแบงหนาที่ ในเรื่องที่ความตองการตรงกัน
กันรับผิดชอบในงานที่หุนสวนแตละคนถนัด
2.ในการแบงหนาที่กันรับผิดชอบหากคนใด
ทําใหสามารถทํางานที่ตนไดรับมอบหมายดูแล คนหนึ่งไมรับผิดชอบในหนาที่ของตนใหดี
อยางเต็มที่โดยมีขั้นตอนการทํางานบุคลากร
อาจเกิดความเสียหายมากมายตอองคกร
อยางเปนระบบ
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
ด้ านการส่ งเสริมการขาย
1.ในการแนะนําผลิตภัณฑเขาสูตลาดในชวงแรก 1.เนื่องจากเปนผลิตภัณฑใหมที่เขาสูตลาดจึง
จะมีการแจกผลิตภัณฑใหทดลองดื่มซึ่งเปนการ ตองสงเสริมการขายอยางหนัก เพื่อใหเปนที่
สรางการรับรูและการเรียนรูจนเกิดทัศนคติใน รูจักของลูกคา ทําใหมีคาใชจายในดานการ
การบริโภค โดยการใหการสนับสนุนกิจกรรม สงเสริมการขายที่สูงกวาดานอื่น
ของนักศึกษาดวยการเปนสปอนเซอรน้ําให
นักศึกษาไดดื่มกันระหวางการทํากิจกรรม หรือ
การบริจาคน้ําเพื่อใหความชวยเหลือแก
ผูประสบภัย เชน อุทกภัย เปนตน

14
ตารางที2่ (ต่ อ)

จุดแข็ง

จุดอ่อน
ด้ านการจัดจําหน่ าย
ด้ านการจัดจําหน่ าย
1.ในการจําหนายจะจัดจําหนายผานตัวแทน
1.การใหเปอรเซ็นตหรือสวนลดแกตัวแทน
จําหนายหรือพอคาคนกลาง โดยการให
จําหนายหรือพอคาคนกลางในอัตราที่มาก อาจ
เปอรเซ็นตแกตัวแทนจําหนาย ยิ่งสั่งซื้อใน
สงผลใหกิจการมีกําไรที่นอยกวาเทาที่ควร
ปริมาณที่มากเทาไหร ราคาก็ยิ่งถูกลงเรื่อยๆ
หรือสงผลใหมีตนทุนที่เพิ่มขึ้น
เพื่อดึงดูดใหตัวแทนจําหนายหันมารับ
2.ผลิตภัณฑที่เพิ่งเขาสูตลาดอาจไมเปนที่รูจัก
ผลิตภัณฑของกิจการไปจําหนาย และสามารถ ของผูบริโภคทําใหไมกลาลอง
ทําใหกิจการมียอดขายที่เพิ่มขึ้นได
3.เนื่องจากเปนกิจการขนาดเล็กก็ยอม
เสียเปรียบบริษัทขนาดใหญในเรื่องของราคา
สินคา

ตารางที3่ ตารางวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส
อุปสรรค
ด้ านสภาพแวดล้ อม
ด้ านสภาพแวดล้ อม
1.สังคมปจจุบันเริ่มมีการตื่นตัวในเรื่องของการ 1.แหลงน้ําที่จะนํามาผลิตหาไดคอนขางยาก
ดูแลสุขภาพ และการใชธรรมชาติบําบัดมาก
ตองหาจากแหลงที่ไกลออกไป จึงเสียคาใชจาย
ขึ้น ซึ่งจะทําใหน้ําดื่ม DuO เปนอีกทางเลือก
เพิ่มในการหาแหลงน้ํา
หนึ่งของผูบริโภค
2.ธุรกิจน้ําดื่มมีผูนําตลาดที่มีชื่อเสียงเปนที่
2.ปจจุบันผูบริโภคใสใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นจึง ยอมรับของผูบริโภค มีชองทางการจําหนาย
เปนโอกาสของน้ําดื่ม DuO ในการเขาสูตลาด หลายชองทาง และมีการลงทุนในกิจกรรมทาง
และอยูในวงจรชีวิตผลิตภัณฑในขั้น
การตลาดอยางมาก
เจริญเติบโตเปนระยะเวลานานเนื่องมา จาก
3.ตลาดน้ําดื่มเปนตลาดที่มีอัตราการขยายตัว
กระแสความนิยมในการใสใจ สุขภาพของ
ไดมากจึงทําใหมีการเพิ่มกลยุทธ เพื่อรักษา
ผูบริโภค
และเพื่อสวนแบงทางการตลาด ทําใหการรุก
เขาตลาดน้ําดื่มตองเผชิญกับการแขงขัน
คอนขางสูง
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ตารางที3่ (ต่ อ)

โอกาส

อุปสรรค
4.เนื่องจากเปนธุรกิจที่ยังสามารถเติบโตได
อาจทําใหมีคูแขงขันใหมเขามาในธุรกิจและทํา
ใหเกิดทางเลือกใหมแกผูบริโภค
ด้ านเทคโนโลยี
ด้ านเทคโนโลยี
1.การนําเทคโนโลยีมาใชตองมีการลงทุนสูง
1.ปจจุบันมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีใน
การผลิตเชน เครื่องจักรและระบบคอมพิวเตอร และคาใชจายเกี่ยวกับตัวเครื่องจักรเองก็สูง
ที่ทันสมัยทําใหมีผลผลิตที่มีคุณภาพและผลิต เชนเดียวกันไมวาจะเปนคาใชจายในการ
ไดในปริมาณที่มากเพียงพอตอความตองการ ซอมแซมบํารุงรักษา คาใชจายในการจาง
บุคลากรที่มีความรูความสามารถในการใชงาน
ของผูบริโภค
ซึ่งถาไมควบคุมใหดีการนําเทคโนโลยีมาใช
อาจทําใหตนทุนการผลิตสูงได
ด้ านเศรษฐกิจ
ด้ านเศรษฐกิจ
1.เนื่องจากสภาวะน้ํามันในตลาดโลกมีราคา
1.การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน และ
สินคาอุปโภคบริโภคมีราคาเพิ่มสูง เนื่องจาก เพิ่มสูงขึ้นทําใหมีตนทุนทางการผลิตและการ
ขนสงเพิ่มสูงขึ้น
การลดลงของอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสถานการณทางการเมือง ซึ่งเปน
สาเหตุใหมีผูบริโภคมีแนวโนมที่จะตอง
ระมัดระวังการใชจายมากขึ้น เพื่อเก็บออมใน
การใชในอนาคต
2.ปญหาสภาพเศรษฐกิจมีผลทําใหการดําเนิน
ชีวิตของประชาชนตกอยูภาวะเรงรีบปฏิบัติ
ภารกิจ แขงกับเวลา น้ําดื่มบรรจุขวด DuO จึง
เปนทางเลือกใหมที่สะดวกสบายของผูบริโภค
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การวิเคราะห์ การแข่ งขันโดยใช้ แบบจําลอง 5 Force’s model
กกกกกกกกปัจจัยทีห่ นึ่ง ความรุนแรงของการแขงขันภายในธุรกิจเดียวกัน ( Rivalry) เนื่องจากน้ํา
ดื่ม DuO เปนน้ําดื่มที่ผลิตไวจําหนายในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และเปนผูผลิตรายใหมของตลาดน้ํา
ดื่ม ซึ่งจะมีการบรรทุกมาสงและผานระบบคนกลางอีกขั้นตอนหนึ่ง ประกอบดวยรานคาขายของ
ชํา ทั้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากรและภายในอําเภออื่น ดังนั้นในการที่จะสามารถแขงขันภายใน
ธุรกิจน้ําดื่มจะตองสรางความแตกตางใหกับกิจการดังนี้
1.สรางความแตกตางในเรื่องของบรรจุภัณฑที่เปนขวดแบบใส อีกทั้งสะอาด บริสุทธิ์
ปลอดภัย
2.มีกระบวนการกรองน้ําแบบรีเวอรออสโมซีสที่สามารถกรองน้ําไดสะอาด ปลอดภัย
มากขึ้น
ปัจจัยทีส่ อง ขอจํากัดในการเขาสูธุรกิจของคูแขงขันใหม ( New Entrant) ธุรกิจน้ําดื่ม
สามารถกอตั้งไดไมยากนักในปจจุบัน เนื่องจากมีเครื่องไมเครื่องมือที่ประกอบสําเร็จรูปไมใช
เทคโนโลยีที่ซับซอนมากนัก จึงอาจมีการเกิดคูแขงขันรายใหมเกิดขึ้น
เนื่องจากพื้นที่จังหวัด
เพชรบุรีเปนแหลงทองเที่ยว ทําใหมีคูคารายใหมเกิดความนาสนใจในดานการลงทุน และอาจเปน
การยากที่จะกีดกันผูคารายใหมที่เขามาลงทุน ดังนั้นจะตองมีวิธีการปองกันภัยคุกคามจากผูแขงหนา
ใหม โดยการสรางแบรนดใหเปนที่รูจัก ( Brand Awareness) และการสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑ
โดยจะเนนในเรื่องการบริการและการสงเสริมการตลาดแบบครบวงจรผานหนังสื่อพิมพทองถิ่น
ปัจจัยทีส่ าม ความเสี่ยงจากสินคาทดแทน (Substitutes) จากการที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยี และลูกคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงรสนิยมการบริโภค ก็จะทําใหเกิดสินคาทดแทน
เกิดขึ้นได เปนตนวา ลูกคาหันไปชอบดื่มน้ําชนิดอื่นมากขึ้น ทําใหผูผลิตหันไปผลิตน้ําชนิดอื่น ๆ
ไดเหมือนกัน เชน น้ําสมสด น้ําสมุนไพร น้ําผลไม
เพื่อดึงฐานลูกคาที่นิยมบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ เปนตน นอกจากนี้ ผูผลิตอื่นอาจมีการผลิตเครื่องดื่มที่มีลักษณะเหมือนๆ กัน แตมีการ
ดัดแปลงบรรจุภัณฑใหแตกตางกันออกไปในรายละเอียด ปลีกยอย ทั้งนี้จะสามารถแกไขไดโดย
เพิ่มการโฆษณาอยูเสมอ เนื่องจากจุดแข็งของบริษัท คือมีการผลิตสินคาหลายรูปแบบหลายขนาด
ในราคาที่ถูก
และสามารถสนองความตองการของผูบริโภคทุกระดับใหไดมากที่สุด
ปัจจัยทีส่ ี่ อํานาจตอรองของผูซื้อ ( Buyers) เนื่องจาก “น้ําดื่ม DuO” เปนผูผลิตที่ผลิต
และจําหนายน้ําดื่มที่มีการประยุกตโดยคํานึงถึงสุขภาพของ ผูบริโภค อํานาจการซื้อของผูบริโภค
เพราะเรามีทั้งคุณภาพ และราคาต่ํากวาทองตลาด ดวยตนทุนการผลิตที่ต่ํา การกําหนดราคาผูซื้อใน
พื้นที่ใกลเคียงมีอํานาจตอรองได ดวยปจจัยการขนสงที่ใกล อยูในพื้นที่ตนการขนสงจึงลดลงในการ
กําหนดราคาจะตองมีการสํารวจความคิดเห็น จากผูบริโภคกอน เพื่อใหไดราคาที่เหมาะสมตอพอใจ
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ของผูบริโภค และเพื่อความเปนไปไดทางธุรกิจของกิจการ ซึ่งตองไปพรอมๆ กับการบริการ
ปัจจัยทีห่ ้ า อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบ ( Suppliers) ในการผลิตน้ําดื่ม DuO นั้น
วัตถุดิบหลักในการผลิตเปนวัตถุดิบที่ฝายผลิตมีความสมบูรณ
อีกทั้งยังเปนแหลงน้ําที่สะอาด
บริสุทธิ์ ซึ่งเปนแหลงน้ําธรรมชาติ แตวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตไดแกบรรจุภัณฑ อันไดแก ขวด
บรรจุขนาดตาง ๆ อุปกรณในการรักษาความสะอาด อุปกรณในการผลิตเชน เครื่องกรอง ในระดับ
ตาง ๆ ซึ่งผูผลิตไมสามามารถผลิตขึ้นใชเองได ทําใหอํานาจการตอรองของผูขายวัตถุดิบมีอํานาจ
ตอรองมาก
การวิเคราะห์ คู่แข่ งขัน
คู่แข่ งขันทางตรง
นํา้ ดื่มยีห่ ้ อดัง เชน น้ําดื่มคริสตัล น้ําดื่มตราสิงห น้ําดื่มตราเนสทเล น้ําดื่มเนปจูนเปนตน
เปนน้ําดื่มที่ผูบริโภคยอมรับในตราสินคา เชื่อมั่นในคุณภาพ เปนน้ําดื่มยี่หอดัง อีกทั้งเปนผูผลิตราย
ใหญ มีตลาดขนาดใหญ ทําใหเกิดการประหยัดจากขนาดการผลิต
จุดแข็ง
1.ผลิตภัณฑมีคุณภาพสูง
2.เปนผูผลิตรายใหญ มีตนทุนในการผลิตสูง
3.มีชองทางการจัดจําหนายที่หลายหลาย และมีการสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ
จุดอ่อน
1.ราคาผลิตภัณฑคอนขางสูง เนื่องจากมีตรายี่หอที่เปนที่ยอมรับ ผูบริโภคเชื่อมั่นในตรา
สินคา
2.โรงงานผลิตอยูหางไกลจากกลุมลูกคาเปาหมาย อาจทําใหมีคาขนสงที่เพิ่มขึ้น
นํา้ ดื่มตรา water
เปนคูแขงระดับทองถิ่น ซึ่งน้ําดื่มตรา water จะผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดขนาด 600มล.
เทานั้น ที่เขามาวางจําหนายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และบริเวณตําบลสามพระยา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
จุดแข็ง
1.สามารถเขามาตีตลาดไดกอน ทําใหไดสวนแบงทางการตลาดไปมากพอสมควร
เนื่องจากยังเปนผูผลิตตูแชใหตัวแทนจําหนายไดเชา จึงสงผลใหภายในตูแชของเขาตัวแทนจําหนาย
จะตองมีการวางจําหนายน้ําดื่มตรา water อยูดวย 20%
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2.น้ําดื่มมีคุณภาพ ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคในจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากเปนผูผลิต
รายเกา มีความเชี่ยวชาญพอสมควร
จุดอ่อน
1.ผลิตภัณฑที่นํามาวางจําหนายไมหลากหลาย มีขนาดเดียว
2.มีโรงงานผลิตที่หางไกลจากกลุมลูกคา ทําใหมีตนทุนในการขนสงเพิ่มขึ้น
นํา้ ดื่มตราหงส์ ทอง
เปนคูแขงระดับทองถิ่น มีสถานที่ตั้งโรงงานผลิตอยูที่อําเภอชะอํา มีการผลิตน้ําดื่มบรรจุ
ขวดและบรรจุถัง
จุดแข็ง
1.ที่ตั้งโรงงานอยูใกลแหลงลูกคาเปาหมาย ประหยัดตนทุนในการขนสง
2.เปนผูผลิตที่เขาสูตลาดกอน อีกทั้งยังไดสวนแบงตลาดคอนขางสูง เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากรไดสั่งซื้อน้ําบรรจุถังในปริมาณมาก เพื่อนํามาใชในหอพักนักศึกษา
จุดอ่อน
มีขนาดของผลิตภัณฑที่ไมหลากหลาย ซึ่งมีเฉพาะน้ําบรรจุขวดขนาด 1.5 ลิตร และน้ํา
บรรจุถังเทานั้น ที่วางจําหนายในพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และพื้นที่ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี
คู่แข่ งขันทางอ้ อม
นอกจากคูแขงขันทางตรงในธุรกิจเดียวกันแลว ยังมีคูแขงขันทางออมอีกหลากหลาย ที่
อยูภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และบริเวณตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
นํา้ ผลไม้ บรรจุขวด
มีลักษณะเปนเครื่องดื่มที่เก็บไวไดนาน มีบรรจุภัณฑที่พกพาไดสะดวกเหมาะสําหรับการ
บริโภคไดทุกเวลา และยังสามารถหาซื้อไดงายเพราะมีขายอยูทั่วไป อีกทั้งราคาก็ไมสูงมากดวย
นํา้ อัดลม
สภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมน้ําอัดลม พบวา ผูผลิตรายใหมเขาสูตลาดไดยาก
เพราะมีคาใชจายในดานการผลิตสูง การจําหนายและการตลาด อีกทั้งผูบริโภคนิยมดื่มมากเปน
อันดับสองในตลาดรองจากน้ําดื่มและหาซื้อไดทุกที่ โดยน้ําอัดลมมีผูนําในตลาดอยูเพียงสองราย
คือ บริษัทเสริมสุขและบริษัทไทยน้ําทิพย ซึ่งมีสวนแบงตลาดคอนขางใกลเคียงกัน ขอเสียของการ
ดื่มน้ําอัดลม คือ น้ําตาลในน้ําอัดลมทําใหอวนและกาซคารบอนไดออกไซดเปนอันตรายตอสุขภาพ
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เครื่องดื่มสํ าเร็จรู ปบรรจุกล่องและขวด
เครื่องดื่มสําเร็จรูปแบบบรรจุกลองหรือขวดมีหลายประเภทไมวาจะเปนชาเขียว นมสด
นมเปรี้ยว กาแฟ และอื่นๆ อีกมากมาย เนื่องจากการนําเครื่องดื่มมาบรรจุกลองหรือขวดจะทําใหมี
ความสะดวกในการพกพา สามารถบริโภคไดในทุกทีทุกเวลา เพราะกลองหรือขวดนั้นไดรับการ
ออกแบบมาใหมีขนาดที่เหมาสมสําหรับการพกพา และสะดวกตอการบริโภค ดังนั้นเครื่องดื่ม
สําเร็จรูปรูปแบบบรรจุกลองหรือขวดจึงเปนที่นิยมของผูบริโภค เนื่องจากมีความสะดวกในการ
พกพา และบริโภคไดสะดวกทุกที่ทุกเวลา และจะเห็นวาผูผลิตเครื่องดื่มหลายรายไดหันมาเปลี่ยน
บรรจุภัณฑเครื่องดื่มใหเปนแบบกลองหรือขวด

บทที4่
แผนบริหารจัดการ
ข้ อมูลธุรกิจ
กกกกกกกกชื่อกิจการ
ธุรกิจการผลิตน้ําดื่ม ตรา DuO
ที่อยู/ที่ตั้งกิจการ เลขที่2 หมู3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ หางหุนสวนจํากัด
ตารางที4่ รายชื่อผู้ถือหุ้น/หุ้นส่ วน และสั ดส่ วนการถือครอง
ลําดับ
ชื่อ – นามสกุล
สวนของผูเปนหุนสวน
1
นางสาวกมลชนก อึ้งสุวรรณ
50%
2
นางสาวจันทิมา บุษบามินตรา 50%
หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบและคุณสมบัติของเจ้ าของกิจการ
ชื่อ นางสาวกมลชนก อึ้งสุวรรณ
ตําแหนง เจาของกิจการ
หนาที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการและควบคุมงานทุกอยางภายในกิจการ ไมวาจะ
เปนกําหนดนโยบาย ทิศทาง และวัตถุประสงคของกิจการ ดูแลดานการบริหารทั่วไป เพื่อใหการ
ดําเนินงานสอดคลองและเปนไปในทิศทางที่กําหนด รวมทั้งการจัดซื้อและการควบคุมการผลิต
โดยมีการคํานวณปริมาณการผลิตทั้งหมด และคอยควบคุมกระบวนการผลิตอยางใกลชิด
การศึกษา/คุณสมบัติ ปริญญาตรี ศศ.บ.จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
ชื่อ นางสาวจันทิมา บุษบามินตรา
ตําแหนง เจาของกิจการ
หนาที่ความรับผิดชอบ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการสงเสริมการขาย และการเงิน โดยมี
หนาที่คอยควบคุมงานดานบัญชี การคิดเงินเกี่ยวกับการคํานวณคาสินคา และรวบรวมเงินเพื่อ
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จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย งบการเงิน การจัดสรรเงินเดือนพนักงาน วัสดุคงคลัง และคาใชจายอื่นๆ
กกกกกกกกการศึกษา/คุณสมบัติ ปริญญาตรี ศศ.บ.จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
ชื่อ นายอรรถพล อดกลั้น นายอภิชาต ปองกัน
ตําแหนง พนักงานบรรจุ
หนาที่ความรับผิดชอบ มีหนาที่บรรจุน้ําที่พรอมบรรจุขวดและถัง ทําการบรรจุลงใน
ขวดและถัง
การศึกษา/คุณสมบัติ 1.มัธยมศึกษาปที่3
2. ขยัน อดทน ไมเกี่ยงงาน
3.รักความสะอาด
อัตราเงินเดือน 5,000 บาท
ชื่อ นายอภิชาต ปองกัน
ตําแหนง พนักงานบรรจุ
หนาที่ความรับผิดชอบ มีหนาที่บรรจุน้ําที่พรอมบรรจุขวดและถัง ทําการบรรจุลงใน
ขวดและถัง
การศึกษา/คุณสมบัติ 1.มัธยมศึกษาปที่3
2.ขยัน อดทน ไมเกี่ยงงาน
3.รักความสะอาด
อัตราเงินเดือน 5,000 บาท
ชื่อ นางเย็นฤดี สมสุข
ตําแหนง พนักงานลางภาชนะ
หนาที่ความรับผิดชอบ มีหนาที่ลางภาชนะทั้งขวดและถัง
การศึกษา/คุณสมบัติ 1.มัธยมศึกษาปที่3
2.มีความละเอียด รอบคอบ
อัตราเงินเดือน 5,000 บาท
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ชื่อ นายบรรลือศักดิ์ ไชโย
ตําแหนง ชางซอมบํารุง
หนาที่ความรับผิดชอบ วางแผนดูแลรักษาเครื่องจักร เพื่อยืดอายุการใชงานไดนาน
การศึกษา/คุณสมบัติ มัธยมศึกษาปที่6
อัตราเงินเดือน 6,000 บาท
ชื่อ นายเดชา มีบุญ นายอนุรักษ เขียวขจี
ตําแหนง พนักงานขนสง
หนาที่ความรับผิดชอบ ขับรถขนสงน้ําดื่ม รวมทั้งการจัดสงน้ําดื่มบรรจุถังถึงบาน
อาคาร สํานักงาน หอพัก เปนตน
การศึกษา/คุณสมบัติ 1.มัธยมศึกษาปที่3
2.ขยัน ไมเกี่ยงงาน ซื่อสัตย อดทน
3.สามารถขับรถยนตไดและมีใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ
ชื่อ นายอนุรักษ เขียวขจี
ตําแหนง พนักงานขนสง
หนาที่ความรับผิดชอบ ขับรถขนสงน้ําดื่ม รวมทั้งการจัดสงน้ําดื่มบรรจุถังถึงบาน
อาคาร สํานักงาน หอพัก เปนตน
การศึกษา/คุณสมบัติ 1.มัธยมศึกษาปที่3
2.ขยัน ไมเกี่ยงงาน ซื่อสัตย อดทน
3.สามารถขับรถยนตไดและมีใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ
ปจจุบันโครงสรางการบริหารงานภายในองคกรสามารถเขียนเปนแผนผังได ดังนี้
เจาของกิจการ

ฝายผลิต

ฝายซอมบํารุง

ภาพที่ 2 แผนผังองค์ กรของธุรกิจนํา้ ดื่ม ตรา DuO

ฝายขนสง
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ตารางที5่ แผนงานด้ านบุคลากร และค่ าใช้ จ่ายบุคลากรของธุรกิจ

2

อัตรา
เงินเดือน
5,000

รวม
เงินเดือน
10,000

1
1

5,000
5,000

5,000
5,000

1
2
7

5,000
5,000

5,000
10,000

ลําดับ

ฝายงาน

ตําแหนงงาน

จํานวน

เจาของกิจการ

1

ฝายบริหาร
ฝายการผลิต
ฝายจัดซื้อ
ฝายการสงเสริมการขาย
ฝายบัญชีการเงิน

พนักงานบรรจุ
2
ฝายผลิต
พนักงานลาง
ภาชนะ
3
ฝายซอมบํารุง
ชางซอมบํารุง
4
ฝายขนสง
พนักงานขนสง
รวมจํานวนบุคลากรและคาใชจายเงินเดือน
ตารางที6่ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ลําดับ
รายการ
จํานวน
1 ชุดรับแขก
1
2 โตะ/เกาอี้ สํานักงาน
4
3 เครื่องคอมพิวเตอร
2
4 โทรทัศน
1
5 เครื่องปรับอากาศ
1
6 เครื่องพิมพ
1
7 โทรสาร
1
8 พัดลม
2
9 ตูเย็น
1
10 เครื่องคิดเลข
1
11 ชั้นวางเอกสาร
1
12 อุปกรณสํานักงาน
1
13 อุปกรณสิ้นเปลือง

ราคาตอหนวย
4,500
2,500
15,000
2,500
17,500
4,000
2,500
1,500
6,500
500
1,200
1,000

35,000

ราคารวม
4,500
10,000
30,000
2,500
17,500
4,000
2,500
3,000
6,500
500
1,200
1,000
700
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ลําดับ
รายการ
14 รถยนตมือสอง(กระบะ)
รวม

จํานวน
1
18

ราคาตอหนวย
250,000

ราคารวม
250,000
333,900

คําจํากัดความของธุรกิจ
กกกกกกกกการผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ําดื่ม ซึ่งมีคุณคาทางโภชนาการสูง สะอาด ถูกหลัก
อนามัยสําหรับลูกคากลุมเปาหมายภายใตสโลแกนวา “สดชื่น ดูดี กับ DuO”
วิสัยทัศน์

ผลิตน้ําดื่มที่ทีคุณภาพ สะอาด ไดมาตรฐาน เพื่อสุขภาพที่ดีของผูบริโภค
เปนกิจการที่ผลิตน้ําดื่มบรรจุขวด และถัง ที่มีคุณภาพ สะอาด ไดมาตรฐานเปนอันดับที่ 1
ในพื้นที่เขตตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
พันธกิจ
สุขภาพ

1. พัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ใสใจใน

2. พัฒนากระบวนการผลิตใหสะอาด ไดมาตรฐานดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. สรางตราสินคาใหเปนที่รูจักและขยายชองทางการจัดจําหนายใหครอบคลุมกับกลุม
ลูกคาเปาหมาย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อมีกระบวนการผลิตน้ําดื่มที่สะอาด มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย
2.เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
3.เพื่อสรางการยอมรับในตราสินคาของผูบริโภค
เป้าหมายทางธุรกิจ
เป้าหมายระยะสั้ น กําหนดแล้ วเสร็จภายใน 1 ปี
1.สรางน้ําดื่มตรา DuO ใหเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับจากผูบริโภค
2.ครองสวนแบงตลาดของน้ําดื่มภายในเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี และเขตพื้นที่ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา 5%
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3.กระจายสินคาใหเขาถึงกลุมเปาหมายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี และเขตพื้นที่ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา โดยวางจําหนายสินคาในรานคาและรานอาหาร
อยางนอย 20 ราน
เป้าหมายระยะปานกลาง กําหนดแล้ วเสร็จภายใน 3-5 ปี
1.
ขยายสวนแบงตลาดภายใน เขตมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
และเขตพื้นที่ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา อยางตอเนื่อง
2.พัฒนาประสิทธิภาพทางการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการเพิ่มยอดขาย และ การทํา
กําไร
3.กระตุนใหผูบริโภคไดทราบถึงคุณประโยชนของน้ําดื่มอยางตอเนื่อง
เป้าหมายระยะยาว กําหนดแล้ วเสร็จ 5 ปี ขึน้ ไป
1.
กระจายสินคาใหครอบคลุมอําเภอชะอํา และ จังหวัดเพชรบุรี
2.บริหารจัดการใหมีระดับยอดขายสินคาเพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ
3.ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
1.การบริการทีด่ ี สําหรับธุรกิจน้ําดื่ม การบริการถือเปนสิ่งสําคัญที่โดยจะตองพัฒนาให
ไดมาตรฐาน เพราะน้ําดื่มเปนตลาดที่มีจํานวนคู แขงสูง และสินคาไมแตกตางกันมาก ดังนั้น สิ่งที่ทํา
ใหลูกคาประทับใจคือเรื่องการบริการ ซึ่งกิจการมีสินคาใหลูกคาอยางสม่ําเสมอ และสามารถสงให
ลูกคาไดในเวลาอันรวดเร็ว
2.คุณภาพของนํา้ ดื่ม จะตองใส สะอาด และภาชนะบรรจุจะตองปดสนิท สามารถ
ปองกันสิ่งปนเปอนไดเปนอยางดี รวมถึงคุณภาพของน้ําดื่มตองไดรับการรับรองจาก อย. เพื่อสราง
เชื่อมั่นใหกับผูบริโภค
3.มีทาํ เลทีเ่ หมาะสม เสนทางการขนสงสะดวก รวดเร็ว สามารถสงสินคาใหกับลูกคาได
ทันเวลา

บทที5่
แผนการตลาด

รายละเอียดธุรกิจ
ภาพรวมตลาดมีแนวโน้ มเปลีย่ นแปลงดังนี้
กกกกกกกกหลายคนเคยมีความเชื่อวาโดยสภาพของสินคาแลว ตลาดน้ําดื่มบรรจุขวดไมนาหวือ
หวาและดูออกจะจืดชืดเหมือนรสชาติของสินคาดวยซ้ํา เพราะเห็นวาน้ําดื่มบรรจุขวดยี่หอไหนๆ ก็
คงไมแตกตางกันมากนัก แตมองใหดีจะเห็นวาเจาน้ําดื่มบรรจุขวดที่วานี้มีระดับตอลิตรราคาแพง
กวาน้ํามันรถยนตได และแตละปปริมาณการดื่มน้ําดื่มบรรจุขวดของผูคนทั่วโลกมีปริมาณมากมาย
กวา 17-18 ลานหีบ ทําเงินหลายพันลานดอลลารใหกับผูประกอบการมหาศาล นั่นเพียงพอที่จะทํา
ใหการตลาดของน้ําดื่มบรรจุขวดในอนาคตอันใกลนี้มีแนวโนม
ของการแขงขันที่ดุเดือดกวา
น้ําอัดลมดวยซ้ํา
อีกทั้งองคกรรณรงคเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม สํารวจพบวาประชากรโลกนิยมบริโภค
น้ําดื่มบรรจุขวดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยยอมใชเงินกวาปละ 100,000 ลานดอลลารสหรัฐ หรือกวา
4 ลานลานบาท สําหรับการซื้อน้ําดื่มบรรจุขวด เนื่องจากเชื่อวามีคุณภาพและความปลอดภัยมากกวา
การบริโภคน้ําประปา
ตารางที่ 7 ธุรกิจการผลิตนํา้ ดื่ม ตรา DuO เป็ นผู้ผลิตนํา้ ดื่ม ดังมีรายละเอียดต่ อไปนี้
ลําดับ
ชื่อ
ชื่อยีห่ ้ อ
ลักษณะของ
ระดับคุณภาพของ
สิ นค้ า
ที่
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ เทียบกับคู่แข่ ง
ทดแทน
1 น้ําดื่มบรรจุ ตรา DuO
ขวดพลาสติกที่ใชบรรจุ น้ําผลไม,
น้ําอัดลม,
ขวด
เปนขวดใสมี
เครื่องดื่มชา
ขนาด 350
ขบวนการผลิตแบบ
มิลลิลิตร
รีเวอรสออสโมซีส และมี เขียว ฯลฯ
ขนาดที่แตกตางจาก
คูแขงเพื่อมีทางเลือกที่ดี
ใหกับลูกคาใหเหมาะสม
กับพฤติกรรมผูบริโภค
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ลําดับ
ชื่อ
ชื่อยีห่ ้ อ
ที่
ผลิตภัณฑ์
2 น้ําดืม่ บรรจุ ตราDuO
ขวด
ขนาด 600
มิลลิลิตร

ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์

ระดับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ เทียบกับคู่แข่ ง
ขวดพลาสติกที่ใชบรรจุ
เปนขวดใส สะอาด ถูก
หลักอนามัยมี
ขบวนการผลิตแบบรี
เวอรสออสโมซีส ไดรับ
มาตรฐาน อย. มีรูปทรง
ที่แตกตางสะดวกในถือ
พอเหมาะกับมือ กระชับ

สิ นค้ า
ทดแทน
น้ําผลไม,
น้ําอัดลม,
เครื่องดื่ม
ชาเขียว
ฯลฯ

น้ําผลไม,
น้ําอัดลม,
เครื่องดื่ม
ชาเขียว
ฯลฯ

3

น้ําดื่มบรรจุ ตราDuO
ขวด
ขนาด1500
มิลลิลิตร

ขวดพลาสติกที่ใชบรรจุ
เปนขวดใส สะอาด ถูก
หลักอนามัย มี
ขบวนการผลิตแบบรี
เวอรสออสโมซีส ไดรับ
มาตรฐาน อย.

4

น้ําดื่มบรรจุ ตราDuO
ถัง
ขนาด 20
ลิตร

ถังที่ใชบรรจุน้ําสะอาด น้ําประปา
100%ถัง ไดผานการลาง
อยางพิถีพิถัน น้ําที่บรรจุ
สะอาด มีบริการจัดสงถึง
บานหรือหอพักนักศึกษา
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กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของแต่ ละผลิตภัณฑ์
กกกกกกกกนํา้ ดื่มบรรจุขวดขนาด 350 มิลลิลติ ร มีกลุมลูกคาเปาหมาย คือนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งมีพฤติกรรมในการซื้อน้ําดื่มในชวงรับประทานอาหาร
ซึ่งผลิตภัณฑตัวนี้เหมาะกับพฤติกรรมของผูซื้อที่เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแลวไมชอบถือขวดน้ํา
ไปดวย ทางเราจึงออกแบบมาเพื่อลดปญหาการทิ้งน้ําไปโดยเปลาประโยชน
นํา้ ดื่มบรรจุขวดขนาด 600 มิลลิลติ ร มีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และบุคคลทั่วไป ซึ่งมีพฤติกรรม ที่ตองการดื่มน้ําในปริมาณ
ไมมากหาซื้องาย สะดวกตอการพกพาและการเดินทาง และสําหรับลูกคาที่มีความละเอียดตอการ
รักษา สุขภาพ ที่มีความตองการเห็นน้ําที่ใสสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน
นํา้ ดื่มบรรจุขวดขนาด 1500มิลลิลติ ร มีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งมีพฤติกรรมในการซื้อน้ําดื่มเพื่อดื่มเปนกลุมในชวง
รับประทานอาหารและนักศึกษาที่ซื้อน้ําไวดื่มบนหอพักซึ่งมักจะซื้อครั้งละแพ็ค แพ็คละ 6 ขวด
นํา้ ดื่มบรรจุถังขนาด 20 ลิตร มีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ กลุมอาคารบานเรือน และหอพัก
นักศึกษาที่อยูบริเวณหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หรือ ที่อาศัยอยูในเขต
พื้นที่ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีการจัดสงน้ําบรรจุถังถึงบาน น้ําดื่มบรรจุ
ถังมีราคาถูก และมีน้ําปริมาณมาก
เหตุผลที่ตองผลิตขนาดตางๆเปนเพราะตองการสรางความหลากหลายในตัวสินค า เพื่อ
เปนทางเลือกใหกับลูกคา
การกําหนดส่ วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ในปจจุบันน้ําดื่มมีจําหนายหลากหลายยี่หอ ไดแก น้ําดื่มคริสตัล น้ําดื่มน้ําทิพย เนปจูน
และอีกมากมายที่บริโภคเชื่อมั่นในตราผลิตภัณฑ แตในที่นี้ธุรกิจของเราเปนธุรกิจขนาดเล็ก ระดับ
ครอบครัว จึงตองการเจาะตลาดในเขตตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งคูแขงขัน
ทางการคาในพื้นที่ที่เห็นไดชัดก็มีน้ําดื่มตราหงสทอง และ Water ที่พวกเขาสามารถเขาสูตลาดได
กอน เรามีการผลิตน้ําดื่มขนาด 600 มล. และ 1.5 ลิตร และแบบถัง แตเขาไมไดผลิตน้ําดื่มขนาด 350
มล. ซึ่งธุรกิจของเราไดตั้งเปาหมายยอดขายรวมทั้งหมด
โดยบริษัทมุงเนนทําการตลาดใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึง 50 % และบริเวณตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรีอีก 50%
ซึ่งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑน้ําดื่มมีการขยายตัวคอนขางสูง และประกอบกับสภาวะแขงขันมาก
บริษัทจึงตองมีศักยภาพในการประกอบการ โดย
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: ธุรกิจน้ําดื่มมีการแขงขันกันสูงบริษัทจึงตองหากลยุทธในการหาแหลงตลาดใหมาก
โดยธุรกิจของเราน้ําดื่มตรา DuO มุงตลาดบริเวณตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
รวมทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรดวยในระยะแรก และตองการขยายตลาดไปยังอําเภอตางๆในจังหวัด
เพชรบุรี เปนเปาหมายตอไปในการขยายกิจการ
: มีมนุษยสัมพันธที่ดี และรักงานบริการ น้ําดื่มเปนสินคาที่มีคูแขงขันมาก บริษัทจึงตอง
มีการบริการที่ดี เพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคา
: มีทําเลที่ตั้งเหมาะสม ตั้งอยูไมไกลจากชุมชน ซึ่งธุรกิจของเรามีที่ตั้งอยูบริเวณหลัง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีเสนทางสะดวกชวยประหยัดคาใชจายในการขนสง
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
การกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายทางการตลาดของธุรกิจน้ําดื่มตรา DuO สามารถใชกล
ยุทธและเกณฑตางๆ ในการแบงกลุมเปาหมาย ดังนี้
การวิเคราะห์ Segment Marketing
การแบงสวนตลาดใชสถานการณการแขงขัน และพฤติกรรมผูบริโภค นั่นคือ มุงแบง
สวนตลาดใหตรงกับพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคที่ใหความใสใจและความสําคัญกับสุขภาพ
ดวยการเลือกบริโภคน้ําดื่ม แทนการบริโภคเครื่องดื่มประเภทอื่น เชน น้ําอัดลม ชา กาแฟ น้ําผลไม
เปนตน
เกณฑที่ใชในการแบงกลุมลูกคาเปาหมาย ดังนี้
1. ดานประชากรศาสตร (Demographic)
– จับกลุมผูบริโภคทุกเพศทุกวัย ซึ่งมีอํานาจในการซื้อ
– จับกลุมผูบริโภคตามรานคาปลีกในเขตตําบลสามยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
2. ดานภูมิศาสตร (Geographic)
– ประชากรที่อาศัยอยูในเขต ตําบลสามยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
และ
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
3. ลักษณะพฤติกรรม (Behavior)
– ชื่นชอบการซื้อสินคามีคุณภาพราคาถูก และไมยึดติดกับตราผลิตภัณฑ
– รักสุขภาพ ( Health Conscious) สนใจการบริโภคเพื่อสุขภาพ โดยเล็งเห็น
ความสําคัญของการบริโภคน้ําดื่มเพื่อสุขภาพ
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– ชอบซื้อน้ําดื่มเพื่อนําไปชวยงานพิธีตางๆ เชน งานศพ งานบวช งานแตงงาน งานบุญ
และ การแขงขันกีฬา
ตลาดเป้าหมาย
กลุมลูกคาสามารถแบงตามลักษณะการบรรจุของน้ําดื่มได ดังนี้
1. น้ําดื่มบรรจุขวด กลุมลูกคาจะเปนกลุมบุคคลทั่วๆไปที่ตองการดื่มน้ําในปริมาณไมมาก
หาซื้องาย สะดวกตอการพกพาและการเดินทาง จะเห็นไดวาตามรานคาทั่ว ๆ ไป มีน้ําดื่มบรรจุขวด
อยูหลายขนาด เพื่อจําหนายใหกับผูบริโภค
2. น้ําดื่มบรรจุถัง กลุมลูกคาจะเปนกลุมอาคารบานเรือน หอพัก อาคาร สํานักงาน
โรงงาน เปนตน น้ําดื่มบรรจุถังมีราคาถูก และมีน้ําปริมาณมาก
การวางตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Positioning)

คุณภาพสูง

น้ําดื่ม water

น้ําดื่มยี่หอดัง

น้ําดื่มDuO
ราคาต่ํา

ราคาสูง
น้ําดื่มหงสทอง

คุณภาพต่ํา

ภาพที่ 3 แสดงการวางตําแหน่ งผลิตภัณฑ์
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กกกกกกกก จากแผนภาพ กิจการใชการวางตําแหนงผลิตภัณฑโดยพิจารณาจากเกณฑราคาและ
คุณภาพ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มีอยูในตลาด ซึ่งน้ําดื่ม DuO อยูในระดับที่ราคาคอนขางต่ํา
แตคุณภาพคอนขางสูง ซึ่งเมื่อเทียบกับคูแขงซึ่งราคาคอนขางสูง และคุณภาพก็สูงเชนกัน
กลยุทธ์ ทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ (Product)
ในทองตลาด น้ําดื่มสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ น้ําดื่มในภาชนะที่เปนพลาสติก
ใสและพลาสติกขุน ซึ่งธุรกิจของเราน้ําดื่มตรา DuO จะบรรจุน้ําดื่มในภาชนะพลาสติกใส ผูบริโภค
จะนิยมดื่มน้ําในภาชนะบรรจุที่เปนพลาสติกใสมากกวา เพราะมีความเชื่อมั่นตอความสะอาดและ
ปลอดภัย การที่ผูบริโภคหันมานิยมดื่มน้ําบรรจุขวด เนื่องจากเห็นวาหาซื้องาย อีกทั้งพกพาสะดวก
และที่สําคัญคือมีประโยชนตอรางกาย
ลักษณะทีด่ ีของนํา้ ดื่มบรรจุขวด/ถัง
1. สภาพภายนอกและสภาพภายในของขวด /ถังที่ใชบรรจุตองสะอาด บริเวณฝาปดตอง
ไมมีคราบปนเปอน ฝาตองปดสนิท มีแผนพลาสติกรัดฝาอีกชั้นหนึ่ง
2. ลักษณะของน้ําตองใส ไมมีตะกอน สี กลิ่น รสที่ผิดปกติ
3. ฉลากตองระบุชื่อ ตราน้ําดื่ม ที่ตั้งของผูผลิต ปริมาตรสุทธิ เลขทะเบียน อย. อยาง
ชัดเจน
การกําหนดราคา (Price)
ราคานํา้ ดื่มตรา DuO ขนาดต่ างๆ
น้ําดื่มบรรจุขวดชนิดขวดพลาสติกใส ขนาด 350 มล.
• ราคาโหลละ 30 บาท
น้ําดื่มบรรจุขวดชนิดขวดพลาสติกใส ขนาด 600 มล.
• ราคาแพคละ 50 บาท (แพคละ12 ขวด)
น้ําดื่มบรรจุขวดชนิดขวดพลาสติกใส ขนาด 1.5 ลิตร
• ราคาแพคละ 50 บาท (แพคละ6 ขวด)
น้ําดื่มบรรจุถัง 20 ลิตร
• ราคาถังละ 8 บาท
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ชองทางการจัดจําหน่ าย (Place)
ไมวาจะทําธุรกิจประเภทใดก็ตาม ผูประกอบการตองสํารวจตลาดหรือช องทางการ
จําหนายสินคากอน เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการผลิตตอไป โดยธุรกิจน้ําดื่มตรา DuO มี
ชองทางการจําหนาย ดังนี้
ติดตอเอเยนตหรือตัวแทนจําหนายน้ําดื่มในเขตพื้นที่นั้นๆ โดยทําการตกลงหรือกําหนด
เงื่อนไขระหวางผูประกอบการน้ําดื่มและตัวแทนจําหนาย เชน รานคา รานมินิมารท เปนตน โดย
ธุรกิจของเราจะมีการสรางพันธมิตรทางการคา โดยมีการใหผลตอบแทนกับตัวแทนจําหนายและ
ลูกคาทั่วไป โดยเมื่อสั่งซื้อหรือซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดขนาดใดก็ไดเมื่อซื้อครบ 6 แพค ทางเราก็จะแถม
ใหอีก 1 แพค สวนตัวแทนจําหนายถาสามารถขายไดในปริมาณมาก ทางเราก็จะมีการคิดเปน
เปอรเซ็นตใหอีกดวย รวมทั้งน้ําดื่มบรรจุถังก็จะมีโปรโมชั่นโดยเมื่อซื้อน้ําดื่มบรรจุถังสะสมครบ10
ถัง ก็จะไดรับน้ําดื่มบรรจุถังฟรี1ถัง เพื่อเปนการดึงดูดลูกคา แลวสรางสวนครองตลาดนั่นเอง
การติดตอกับลูกคาโดยตรง เชน การสงน้ําดื่มตามบานพักอาศัย หอพัก สํานักงาน
รานอาหาร โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เปนตน โดยเมื่อซื้อน้ําดื่มบรรจุถังสะสมครบ 10 ถัง ก็จะ
ไดรับน้ําดื่มบรรจุถังฟรี1ถัง
การมีสวนรวมในการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร เชน
กิจกรรมการแขงขันกีฬา ก็สนับสนุนโดยการเปนสปอนเซอรแจกน้ําใหกับนักกีฬาและกองเชียรฟรี
เพื่อเปนการเปดโอกาสใหลูกคาทดลองดื่มน้ําของเรา และเพิ่มโอกาสในการขายตอไปในอนาคต
การส่ งเสริมการขาย (Promotion)
วัตถุประสงค์ การส่ งเสริมการตลาด
1. ทําการตลาดโดยเลือกสื่อที่ประหยัดเจาะจงกลุมเปาหมาย เพื่อเปนการสรางการจดจํา
ตราผลิตภัณฑใหตรงกับกลุมเปาหมาย
2. ใชกลยุทธการดึง (Pull Strategy) ดวยการใหความรูและคุณประโยชนของการบริโภค
น้ําดื่ม
3. เพื่อใหเกิด Brand Royalty ตอผลิตภัณฑน้ําดื่มตรา DuO
4. เนนย้ําคุณภาพของน้ําดื่มตรา DuO วาสะอาด ใส ถูกหลักอนามัย และปลอดภัย100%
5. Below the line โดยการแจกแผนพับเกี่ยวกับโปรโมชั่นของน้ําดื่มตราDuO และการ
แจกสินคาตัวอยางใหผูบริโภคไดทดลองตามหอพัก และรานคา
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วิธีการส่ งเสริมการตลาด
1. เสนอสื่อใหตรงกับกลุมลูกคาเปาหมาย โดยนําเสนอจุดเดน ของน้ําดื่มตรา DuO เชน
สะอาด ใส ราคาถูก และบริสุทธิ์100%
2. การตั้ง Billboard ตามชองทางการจัดจําหนาย เชน รานคาปลีกในบริเวณมหาวิทยาลัย
ศิลปากร และรานคาปลีกในเขตตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
3. ใหการบริจาคน้ําดื่มใหกับผูที่ประสบภัยตางๆ เชน อุทกภัย เปนตน

บทที6่
แผนการผลิต
สถานประกอบการในการผลิต
เนื่องจากพื้นที่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยศิลปากร น้ําประปาเขาไมถึง ทําใหชุมชนในแถบ
นี้จะตองซื้อน้ําเพื่อใชในการบริโภค รวมทั้งในพื้นที่ยังไมมีโรงงานผลิตน้ําดื่มมาตั้ง ทางกิจการจึง
เห็นวาเปนทําเลที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจการผลิตน้ําดื่ม
ที่ตั้งอยูที่ เลขที่2 หมู3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 4 แผนทีต่ ้งั ของกิจการ ผลิตนํา้ ดื่มตรา DuO
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ภาพที5่ แผนผังโรงงานการผลิต
วัตถุดิบทีใ่ ช้ ในการผลิต
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตน้ําดื่มประกอบดวย
1.น้ํา
น้ําบาดาล เปนน้ําที่สะอาด ปราศจากสารแขวนลอย สารอินทรียเคมี และเชื้อโรคตางๆ ไมมี
กลิ่นที่นารังเกียจ แตขณะที่ไหลผานไปตามชั้นดิน/ชั้นหิน อาจจะละลาย เอาแรธาตุเขามา ปะปน รวมทั้ง
ถูกปนเปอนดวยน้ําที่มีคุณภาพดอยกวา ทําใหคุณภาพของน้ําบาดาเปลี่ยนไป ซึ่งกอนนํามาใชตองผาน
การขออนุญาตในทางกฎหมายน้ําบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ.2520
2.บรรจุภัณฑ
บรรจุภัณฑแบงตามขนาดบรรจุ คือถังขวดพลาสติก บรรจุน้ําดื่มขวดเนื่องจากมีคุณสมบัติ
โดยทั่วไปจะแข็งใสปองกันการซึมผานของไอน้ําไดและการซึมของกาซไดดีมาก
ถังบรรจุน้ําดื่ม : มีขนาด
20 ลิตร สวนใหญจะนิยมใชตามหอพักนักศึกษา และที่พักอาศัย
ขวดพลาสติกบรรจุน้ําดื่ม: มีหลายขนาดใหเลือก คือ 350, 600, 1500 ซีซี
ฉลากฟลมแบบหดตัว : สามารถพิมพขอความตามความตองการลงบนวัสดุแผนฟลมใส
พรอมทั้งสวมฉลากลงบนบรรจุภัณฑดวยโดยใชความรอนในการอบเพื่อใหเขากับขวด
แคปซีล (Capseal) เปนฟลมหดที่สามารถสวมแลวใหรัดที่ฝาขวดมีการพิมพโลโกของสินคา
และมี ลูกศรใหไวฉีกมีรอยปรุไขปลาฉีกออกงาย แคปซีลเปนอีกหนึ่งฟลมปองกันคุณภาพมีใชกับสินคา
ที่ตองการเสริมควรมั่นใจตอคุณภาพสินคากอนสงถึงมือผูบริโภคปจจุบัน
ฝาพลาสติก : มีการผลิตขายตามทองตลาดสามารถเลือกไดหลายสี ตามแตสีที่นิยมใชสวน
ใหญ ไดแก ขาว ฟา ชมพู แดง ดํา ทองและน้ําเงิน สวนสีที่ตองตองสั่งทําสั่งพิเศษ คือ เงิน มวงเพราะไม
มีขายในตลาด
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ฟลมหอหุมแบบหดตัว : คือบรรจุภัณฑฟลมพลาสติกที่หอหุมตัวสินคาภายนอกเพื่อการ
ขนสงที่สะดวก สามารถปกปองและคุมครองสินคาจากความเสียหายไดสวนหนึ่ง ทําใหการขนสงสินคา
มีความสะดวกมากขึ้นใชกับบรรจุภัณฑตั้งแต 2 ชิ้นขึ้นไป
แรงงานและเครื่องจักรทีใ่ ช้ ในการผลิตแบบอุตสาหกรรมครัวเรือน
จะใชเครื่องจักรไมเกิน 5 แรงมา หรือคนงานไมเกิน 7 คน ผูผลิตสวนใหญจะเปนรายยอย
การผลิตมีขั้นตอนไมยุงยาก น้ําดื่มประเภทนี้จะบรรจุในขวดพลาสติกสีขาวใส และจะตองมีฉลาก
แสดง อย.อผด..../..... แสดงอยูบนขวด
กรรมวิธีการผลิตนํา้ ดื่ม
โดยทั่วไปกรรมวิธีการผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดจะแบงเปนขั้นตอนตามที่ อย. กําหนด ดังนี้
1. ขั้นตอนการกรอง ใช้ วธิ ี Reverse Osmosis (R.O)
ระบบกรองน้ํา Reverse Osmosis (R.O.) เปนระบบผลิตน้ําบริสุทธิ์ ที่นิยมใชกันอยาง
แพรหลายในยุคปจจุบันนี้จึงไดมีการนําเอาเทคโนโลยีดังกลาวมาใชงานในดานการอุปโภค บริโภค
และใชในงานอุตสาหกรรมตางๆอาทิเชนผลิตน้ําดื่มบริสุทธิ์เพื่อการบริโภค
ขั้นตอนที่ 1 : Polyweb Filter ไสกรองโพลีเว็บ ขนาด 5 ไมครอน (Cellulose Sediment Cartridge)
กรองสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ํา และสารแขวนลอย เชน โคลน, ทราย, หินปูน, สนิมเหล็ก และ
โลหะหนักฯลฯ
ขั้นตอนที่ 2 : GAC Filter (Granular Activated Carbon : GAC) ทําหนาที่กรองสารเคมีที่เปนพิษตอ
รางกายเชนคลอรีน,แก็สไขเนา,ผงซักฟอก,ฟนอลสารประกอบไฮโดรคารบอน
ขั้นตอนที่ 3 : CTO Filter (Carbon Block) เปนการหลอมผงคารบอน และอัดแนนเปนเนื้อเดียวกัน
ทําใหมีประสิทธิภาพในการกรองสูงกวาคารบอน ทั่วๆไปจะกรองเอากลิ่น , สี, ครอรีน, สารอินทรีย
ตางๆที่ทําใหรสชาติของน้ําเปลี่ยนไปและชวยยืดอายุการใชงานของเมมเบรน
ขั้นตอนที่ 4 : R.O. Membrane Filter ซึ่งเปนหัวใจของการกรอง ในระบบนี้ ขนาดการกรองเล็กมาก
ถึง 0.0001 ไมครอน ซึ่งสามารถกรองสารละลายจําพวกโลหะหนักตางๆ เชน ปรอท , ตะกั่ว, แค
ดเมี่ยม ฯลฯ ในน้ํา รวมทั้งแบคทีเรีย , ไวรัส , E-Coli, Samonella, Giardia Lamblia ซึ่งเปนสาเหตุ
ของโรคทองรวงและอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 5 : TCR Filter คารบอนคุณภาพสูงชวยในการปรุงแตงรสชาติน้ําใหดียิ่งขึ้นกอนการ
บริโภค
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ภาพที่ 6 แผนภาพแสดงการทํางานของระบบ (R.O.)
2. ขั้นตอนการทําลายเชื้อจุลนิ ทรีย์ ประกอบด้ วย
กกกกกกกกใชแสงอุลตราไวโอเลต (หลอด U.V.) และ/หรือ
ใชระบบโอโซน (Ozone)
การผลิตทีเ่ ป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
การผลิตน้ําดื่มของอุตสาหกรรมในครัวเรือนจะมีกรรมวิธีไมคอยยุงยากซับซอน ดังนี้
1. นําน้ําบาดาลเขาสูเครื่องกรอง SAND FILTER
2. ผานน้ําเขาสู เครื่องกรอง BASE EXCHANGE UNIT ซึ่งบรรจุผงกรองเรซิน เพื่อขจัด
ความกระดางของน้ําและสารละลายของเหล็กบางสวนออก
3. ผานน้ําเขาสู เครื่องกรอง ACTIVATED CARBON FILTER ซึ่งบรรจุสารกรอง
ACTIVATEDCARBON เพื่อขจัดกลิ่น สี และตะกอน
4. ผานน้ําเขาสูเครื่องกรอง BACTERIA FILTER ซึ่งมีใสกรองเปน CERAMIC
FILTRATION
5. นําน้ําผานเขาสู หลอดอุลตราไวโอเลต เพื่อฆาเชื้อโรค แลวจึงผานน้ําเขาสู เครื่องบรรจุ
เพื่อบรรจุใสภาชนะตอไป
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น้ําดิบ
Manganese sand filter

เครื่องลางขวดเปลา

Activate carbon filter

เครื่องกรอกน้ําใสขวด

Resin filter

เครื่องปดฝาขวด

Bag filter

เครื่องพิมพวันผลิต

Ceramic filter

เครื่องบรรจุหีบหอ

Ozone treatment

เก็บรักษาและสงผูบริโภค

น้ําดีที่พรอมบรรจุขวด

ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนการผลิตนํา้ ดื่มบรรจุขวด
ตารางที8่ แสดงกําลังการผลิตของกิจการ
กําลังการผลิตของกิจการตอวัน
ชื่อผลิตภัณฑ

กําลังการผลิตสูงสุดตอวัน (หนวย)

1.น้ําดื่มบรรจุขวด ขนาด 350 มิลลิลิตร

5,500

2.น้ําดื่มบรรจุขวด ขนาด 600 มิลลิลิตร

3,300

3.น้ําดื่มบรรจุขวด ขนาด1500มิลลิลิตร

1,300

4.น้ําดื่มบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร

100
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ตารางที9่ แสดงเป้าหมายหน่ วยการผลิต
ชื่อผลิตภัณฑ

กําลังการผลิตสูงสุดตอวัน (หนวย)

1.น้ําดื่มบรรจุขวด ขนาด 350 มิลลิลิตร

2,550

2.น้ําดื่มบรรจุขวด ขนาด 600 มิลลิลิตร

2,000

3.น้ําดื่มบรรจุขวด ขนาด1500มิลลิลิตร

800

4.น้ําดื่มบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร

40

จํานวนเวลาผลิตตอวัน(ชั่วโมง)
จํานวนวันที่ใชในการผลิต
จํานวนแรงงานที่ใชในการผลิต
อัตราคาแรงงานในการผลิต

8
30
3
5,000

ชั่วโมงตอวัน
วันตอเดือน
คนตอวัน
บาทตอเดือน

โครงสร้ างต้ นทุนการผลิต
โครงสรางตนทุการผลิตน้ําดื่มแตละขวด จะประกอบไปดวยตนทุนหลักๆ ไดแก ตนทุน
คาน้ํา ขวด ฉลาก แคปซิล บล็อกสี คาแรงงาน และคาใชจายในการผลิตอื่นๆ ตามสัดสวนดังนี้

ภาพที่ 8 แสดงโครงสร้ างต้ นทุนการผลิตนํา้ ดื่ม

40

ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อราคา
ปจจัยหลักๆ ที่มีผลตอราคาน้ําดื่ม ไดแก
1. ราคาน้ํามัน
2. ราคาเม็ดพลาสติกที่นํามาทําขวดบรรจุ
3. ฉลากมีจํานวนสีของโลโกมากและขนาด
4. การพิมพโลโกบนแคปซิล
5. การจัดสงสินคา (ทยอยหรือครั้งเดียว), จุดจัดสง และสถานที่ในการจัดสง
ทําเลทีต่ ้งั และการวางผังโรงงาน
ปจจุบันโรงงานหรือพื้นที่ทําการผลิตสินคาของกิจการตั้งอยูที่เขตพื้นที่บริเวณหลัง
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี ลักษณะของอาคารคือเปนอาคารชั้นเดียว มีจํานวนพื้นที่ใชสอยทั้งสิ้น 800 ตาราง
เมตร
เหตุผลที่เลือกทําเลที่ตั้งโรงงานตรงนี้ เพราะ ที่ตั้งโครงการมีความไดเปรียบเรื่องระยะทาง
ระหวางโรงงานกับแหลงตลาดจัดจําหนายสินคา ทําใหมีความสะดวกในการขนสงสินคา
สถานที่ตั้งของตัวอาคารและบริเวณใกลเคียงตองอยู ในที่เหมาะสม ไมทําใหเกิดการ
ปนเปอนกับน้ําบริโภค หรือถาผูผลิตไมสามารถหลีกเลี่ยงได ผูผลิตก็ตองมีมาตรการปองกันเพิ่มเติม
อาคารผลิตตองมีผนังทั้ง 4 ดาน การจัดอาคารอยางนอยจะตองประกอบดวย
1. หองติดตั้งเครื่องมืออุปกรณปรับคุณภาพน้ํา หองดังกลาวตองมีพื้นลาดเอียง มีทาง
ระบายน้ํา ไมมีน้ําขัง
2. หองหรือบริเวณเก็บภาชนะกอนลาง หองนี้ตองมีพื้นที่แหง มีชั้น หรือยกพื้น มี
มาตรการปองกันฝุนละออง
3. หองหรือบริเวณลางและฆาเชื้อภาชนะบรรจุ หองดังกลาวตองมีพื้นลาดเอียง ไมมีน้ํา
ขัง และมีทางระบายน้ํา มีระบบจัดแยกภาชนะที่กําลังรอลาง และที่ลางแลว
4. หองบรรจุ หองนี้ตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนอยางมีประสิทธิภาพ มีทางเขา
ออกที่สามารถปองกันสัตว แมลง ไมเปนทางเดินผานไปยังบริเวณหรือหองอื่นๆ มีพื้นลาดเอียง
ไมมีน้ําขัง และมีทางระบายน้ํา มีโตะ และหรือแทนบรรจุ ซึ่งทําความสะอาดงาย หองบรรจุ
ดังกลาวตองมีการใช และปฏิบัติงานจริง
5. หองหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ หองนี้ตองมีชั้น หรือยกพื้นรองรับ มีระบบการเก็บ
ผลิตภัณฑเพื่อรอจําหนาย
0
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เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ การผลิต
ผิวหนาของเครื่องหรืออุปกรณที่สัมผัสโดยตรงกับน้ําบริโภค
ตองทําจากวัสดุที่ไม 
กอใหเกิดสนิมและไมเปนพิษ เครื่องมือเครื่องจักรตองสามารถทําความสะอาด ฆาเชื้อไดงาย และมี
จํานวนพอเพียง เครื่องมืออยางนอยตองประกอบดวย
1. เครื่องหรืออุปกรณการปรับคุณภาพน้ํา
2. เครื่องหรืออุปกรณลางภาชนะบรรจุ
3. เครื่องหรืออุปกรณการบรรจุ
4. เครื่องหรืออุปกรณการปดผนึก
5. โตะหรือแทนบรรจุ ที่เหมาะสมสําหรับขนาดบรรจุที่ตางกัน
6.ทอสงน้ําเปนทอพลาสติก PVC หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพทัดเทียมกันผูผลิตควร
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหอุปกรณดังกลาวมีสภาพการ
ทํางานที่ดีนอกจากนี้ อุปกรณยังตองไดรับการทําความสะอาดและฆาเชื้ออยางเพียงพอทั้งกอนและ
หลังการผลิต หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม
วิธีลดความสู ญเสี ย
การลดความสูญเสียสําหรับการผลิตน้ําดื่ม สามารถกระทําได ดังนี้
ดูแลเครื่องจักรอย่ างสมํ่าเสมอ โดยวางแผนการตรวจเช็คเครื่องจักร เพื่อใหการผลิตน้ํา
ออกมาไดคุณภาพ
การทําความสะอาดบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะถังบรรจุน้ํา เมื่อนํากลับมาใชใหม หากโรงงาน
ทําความสะอาดไมดี ถังอาจเกิดตะไครน้ําได
การบริหารนํา้ ดื่มเมื่อผลิตเสร็จแล้ ววางไว้ ในสต็อก
เมื่อบรรจุน้ําใสขวดหรือถังเรียบรอยแลว ผูประกอบการสามารถนําไปเก็บในหองเก็บสิ
นคา อาจเปนหองสี่เหลี่ยมที่มีการกั้นอยางเรียบรอย หรือเปนที่โลง มีหลังคากันแสงแดด สําหรับ
หองเก็บสินคาควรมีชั้นสําหรับวางสินค า ทั้งนี้ เพื่อปองกันการปนเปอน สัตวและแมลงเนื่องจาก
การผลิตน้ําดื่มมีขั้นตอนไมยุงยากและใชเวลาไม นาน ผูประกอบการรายเล็กบางรายจะผลิตสินคา
วันตอวัน ไมเก็บสินคาไวในสต็อ กมากนัก เนื่องจากตองใชพื้นที่มาก ทั้งนี้ จะขึ้นอยูปริมาณของ
ลูกคาวามีมากนอยเพียงใด โรงงานสามารถผลิตสินคาได ทันตามความตองการของลูกคา น้ําดื่ม
สามารถเก็บไวในสต็อกไดเปนเวลานาน หากผานกระบวนการผลิตที่สะอาด
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วิธีการทําให้ สินค้ ามีคุณภาพทีต่ ่ อเนื่อง
การดูแลรักษาเครื่องจักรหรือเครื่องกรองอย่ างสมํ่าเสมอ โดยจัดตารางเวลาการดูแล
รักษาเครื่องจักรวา เครื่องจักรตัวใดกี่วันตองลาง หรือเปลี่ยนไสกรอง หากผูประกอบการตองการให
สินคามีมาตรฐานสูง ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับทุกขั้นตอนการผลิต
การรักษาคุณภาพของนํา้ ดื่ม โดยเฉพาะน้ําที่ใชในการผลิต ทั้งน้ําประปาและน้ําบาดาล
จะตองผานกระบวนการตางๆ เพื่อใหไดมาตรฐานตามที่ อย.กําหนด
การรักษาความสะอาด ทั้งสถานที่ผลิตน้ําดื่มและภาชนะบรรจุน้ํา สําหรับภาชนะบรรจุ
น้ํา จะตองทําความสะอาดทั้งภายในและภายนอก ดวยการลางน้ําที่ผานกระบวนการกรอง คือน้ําที่
สามารถดื่มไดมาลางขวดและถัง

บททึ7่
แผนการเงิน
ตารางที1่ 0 แสดงการประมาณราคาของทีอ่ าคารและอุปกรณ์ การผลิตของการผลิตนํา้ ดื่มตรา DuO
รายการ

ราคา (บาท)
200,000
15,000
18,000
15,000
6,500
8,000
16,000
19,000

1. อาคาร
2. ถังพักน้ําขนาด 2,000 ลิตร จํานวน 1 ใบ
3. ถังพักน้ําขนาด 1,000 ลิตร จํานวน 2 ใบ
4. ปมเติมคลอรีน
5. ปมน้ําอัตโนมัติ
6. ปมหนาเหล็ก
7. ปมน้ําสเตนเลส
8. ถังอัดความดันน้ํา จํานวน 2 ถัง
9. ถังบรรจุสารกําจัดเหล็ก

12,000

10. ถังบรรจุสารกรองถานกัมมันต กรองกลิ่นและสี จํานวน 2 ถัง
11. ถังบรรจุสารกรองเรซิน สําหรับกรองความกระดาง
12. แทงกรองตะกอนหยาบ
13. ถังกรองเซรามิค สําหรับกรองจุลินทรียขนาดใหญ
14. หลอดอุลตราไวโอเลตสําหรับฆาเชื้อ จํานวน 2 ชุด
15. หัวบรรจุน้ําสําหรับขวด
16. หัวบรรจุน้ําสําหรับถัง 20 ลิตร
17. โตะสเตนเลสสําหรับพักผลิตภัณฑ
18. อุโมงคความรอน
19. รางลําเรียงชนิดลูกกลิ้งทําดวยสเตนเลสยาว 8 เมตร

24,000
16,000
5,600
34,000
60,000
30,000
2,000
17,000
65,000
191,000

20. รถเข็นสเตนเลสสําหรับเก็บถังที่รับคืนและสําหรับผึ่งถัง จํานวน 4 คัน

60,000

21. เครื่องลางกลั้วขวดและถังดวยน้ําสะอาด
22. ถังรองรับน้ําทิ้งจากการกลั้วและบรรจุ
23. ชั้นพลาสติกยกระดับสูงจากพื้นไมนอยกวา 10 ซม. จํานวน 2 อัน
24. อางสเตนเลส จํานวน 2 อาง

17,000
10,000
2,700
38,600
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ตารางที1่ 0 (ต่ อ)

รายการ
25. เครื่องขัดถังภายในดวยเม็ดเรซิน ติดตั้งพรอมปมแรงดัน
26. เครื่องลางแบบฉีดน้ําชนิดใชแรงดัน
27. ชั้นสเตนเลสสําหรับวางผลิตภัณฑ จํานวน 2 อัน
รวม

รายละเอียดเงินลงทุนของธุรกิจการผลิตนํา้ ดื่ม
กกกกกกกกรายการ
กกกกกกกกที่ดิน
กกกกกกกกเฟอร์ นิเจอร์ และเครื่องใช้ สํานักงาน
กกกกกกกก ชุดรับแขก
โตะ/เกาอี้
เครื่องปรับอากาศ
ตูเย็น
เครื่องคอมพิวเตอร 3
เครื่องพิมพ
โทรสาร
พัดลม
ชั้นวางเอกสาร
เครื่องคิดเลข
อุปกรณสิ้นเปลืองในสํานักงาน
รวม
คาอาคารและอุปกรณการผลิต
คายานพาหนะ(รถกระบะมือสอง)
คาเครื่องมืออื่นๆ
รวม
เงินทุนหมุนเวียน
รวมเงินลงทุนทั้งหมด

ราคา (บาท)
30,000
20,000
51,600
984,000

จํานวนเงิน(บาท)
500,000
4,500
10,000
17,500
6,500
0,000
4,000
2,500
3,000
1,200
500
700
580,400
1,184,000
250,000
1,000
1,435,000
100,000
2,115,400
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ตารางที1่ 1 ต้ นทุนโครงการและแหล่งทีม่ าของเงินทุน
รายการ
1.เงินทุนหมุนเวียน
1.1 เงินสดสํารองในการดําเนินงาน
รวมเงินทุนหมุนเวียน
2. ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
2.1ทีด่ นิ
2.1อาคาร
2.1 เครื่องมือและอุปกรณในการ
ดําเนินงาน
2.2 เครื่องใชสํานักงาน
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
3.รายจ่ ายก่อนการดําเนินงาน
3.3 รายจายในการเตรียมการ
รวมรายจ่ ายก่อนการดําเนินงาน
รวมต้ นทุนโครงการทั้งสิ้น
อัตราส่ วนของหนีส้ ิ น : ส่ วนของ
เจ้ าของ

รวมจํานวน
ทั้งสิ้น(บาท)

แหล่งทีม่ าของเงินทุน
หนีส้ ิ น
ส่ วนของเจ้ าของ
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
เงินกู้

100,000
100,000

-

-

100,000
100,000

500,000
200,000

-

500,000
-

200,000

984,000

-

-

984,000

80,400

-

-

80,400

1,764,400

-

500,000

1,264,400

251,000
251,000
2,115,400

-

500,000

251,000
251,000
1,615,400

0.24

0.76

1.00
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ตารางที1่ 2 แสดงการชําระคืนเงินกู้รายปี
ตารางแสดงการชําระคืนเงินกู้รายปี
อัตราดอกเบีย้ ต่ อปี 7.75%
ปี ที่
1
2
3
4
5
รวม

(1)
(2)
ยอดเงินกู้
ผ่อนชําระคืนเงินต้ นปี ละ
500,000
100,000
400,000
100,000
300,000
100,000
200,000
100,000
100,000
100,000
500,000

(3)
ดอกเบีย้ จ่ าย
38,750
31,000
23,250
15,500
7,750
116,250

(4)
รวมเงินต้ น+ดอกเบีย้
138,750
131,000
123,250
115,500
107,750
616,250
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ตารางที1่ 3 แสดงการประมาณการสิ นทรัพย์ ในการประกอบธุรกิจและค่ าเสื่ อมราคา

ประมาณการทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจและค่ าเสื่ อมราคา

รายการ
1 ที่ดิน
2 อาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ในการผลิต
1 ถังพักน้ําขนาด 2,000 ลิตร
2 ถังพักน้ําขนาด 1,000 ลิตร
3 ปมเติมคลอรีน
4 ปมน้ําอัตโนมัติ
5 ปมหนาเหล็ก
6 ปมน้ําสเตนเลส
7 ถังอัดความดันน้ํา
8 ถังบรรจุสารกําจัดเหล็ก
9 ถังบรรจุสารกรองเรซิน
สําหรับกรองความกระดาง
10 แทงกรองตะกอนหยาบ
11 ถังบรรจุสารกรองถานกัมมันต
กรองกลิ่นและสี
12 ถังกรองเซรามิค สําหรับกรอง
จุลินทรียขนาดใหญ

จํานวน

ราคาต่ อ
หน่ วย

(หน่ วย)

(บาท)

อัตราค่ า
เสื่ อม
ราคา
(บาท)
ต่ อปี (%)
500,000.00
2%
100,000.00
5%

มูลค่ า
รวมทั้งสิ้น

ค่ าเสื่ อม
ราคาต่ อปี

มูลค่ า
สิ นทรัพย์ สุทธิ

มูลค่ า
สิ นทรัพย์ สุทธิ

มูลค่ า
สิ นทรัพย์ สุทธิ

มูลค่ า
สิ นทรัพย์ สุทธิ

(บาท)
100,000.00
10,000.00

(สิ้นปี ที1่ )
490,000.00
190,000.00

(สิ้นปี ที2่ )
480,000.00
180,000.00

(สิ้นปี ที3่ )
470,000.00
170,000.00

(สิ้นปี ที4่ )
460,000.00
160,000.00

มูลค่ า
สิ นทรัพย์
สุ ทธิ
(สิ้นปี ที5่ )
150,000.0

1
2
1
1
1
1
2
1

15,000.00
9,000.00
15,000.00
6,500.00
8,000.00
16,000.00
9,500.00
12,000.00

15,000.00
18,000.00
15,000.00
6,500.00
8,000.00
16,000.00
19,000.00
12,000.00

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

3,000.00
3,600.00
3,000.00
1,300.00
1,600.00
3,200.00
3,800.00
2,400.00

12,000.00
14,400.00
12,000.00
5,200.00
6,400.00
12,800.00
15,200.00
9,600.00

9,000.00
10,800.00
9,000
3,900.00
4,800.00
9,600.00
11,400.00
7,200.00

6,000.00
7,200.00
6,000
2,600.00
3,200.00
6,400.00
7,600.00
4,800.00

3,000.00
3,600.00
3,000
1,300.00
1,600.00
3,200.00
3,800.00
2,400.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1

16,000.00

16,000.00

20%

3,200.00

12,800.00

9,600.00

6,400.00

3,200.00

0.00

1

5,600.00

5,600.00

20%

1,120.00

4,480.00

3,360.00

2,240.00

1,120.00

0.00

2

12,000.00

24,000.00

20%

4,800.00

19,200.00

14,400.00

9,600.00

4,800.00

0.00

1

34,000.00

34,000.00

20%

6,800.00

27,200.00

20,400.00

13,600.00

6,800.00

0.00

48
ประมาณการทรัพย์สินในการประกอบธุรกิจและค่ าเสื่ อมราคา
รายการ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

หลอดอุลตราไวโอเลตใชฆา
เชื้อ
หัวบรรจุน้ําสําหรับขวด
หัวบรรจุน้ําสําหรับถัง 20 ลิตร
โตะสเตนเลสสําหรับพัก
ผลิตภัณฑ
อุโมงคความรอน
รางลําเรียงชนิดลูกกลิ้งทํา
ดวยสเตนเลสยาว 8 เมตร
รถเข็นสเตนเลสสําหรับเก็บถัง
ที่รับคืนและสําหรับผึ่งถัง
เครื่องลางกลั้วขวดและถังดวย
น้ําสะอาด
ถังรองรับน้ําทิ้งจากการกลั้ว
และบรรจุ
ชั้นพลาสติกยกระดับสูงจาก
พื้นไมนอยกวา 10 ซม.
เครื่องลางแบบฉีดน้ําชนิดใช
แรงดัน

มูลค่ า
สิ นทรัพย์
สุ ทธิ
(สิ้นปี ที1่ )

มูลค่ า
สิ นทรัพย์
สุ ทธิ
(สิ้นปี ที2่ )

มูลค่ า
สิ นทรัพย์
สุ ทธิ
(สิ้นปี ที3่ )

มูลค่ า
สิ นทรัพย์
สุ ทธิ
(สิ้นปี ที4่ )

มูลค่ า
สิ นทรัพย์
สุ ทธิ
(สิ้นปี ที5่ )

จํานวน

ราคาต่ อ
หน่ วย

มูลค่ า
รวมทั้งสิ้น

อัตราค่ า
เสื่ อม
ราคา

ค่ าเสื่ อม
ราคาต่ อปี

(หน่ วย)

(บาท)

(บาท)

ต่ อปี (%)

(บาท)

2

30,000.00

60,000.00

20%

12,000.00

48,000.00

36,000.00

24,000.00

12,000.00

0.00

1
1

30,000.00
2,000.00

30,000.00
2,000.00

20%
20%

6,000.00
400.00

24,000.00
1,600.00

18,000.00
1,200.00

12,000.00
800.00

6,000.00
400.00

0.00
0.00

1

17,000.00

17,000.00

20%

3,400.00

13,600.00

10,200.00

6,800.00

3,400.00

0.00

1

65,000.00

65,000.00

20%

13,000.00

52,000.00

39,000.00

26,000.00

13,000.00

0.00

1

191,000.00

191,000.00

20%

38,200.00

152,800.00

114,600.00

76,400.00

38,000.00

0.00.00

4

15,000.00

60,000.00

20%

12,000.00

48,000.00

36,000.00

24,000.00

12,000.00

0.00

1

17,000.00

17,000.00

20%

3,400.00

13,600.00

10,200.00

6,800.00

3,400.00

0.00

1

10,000.00

10,000.00

20%

2,000.00

8,000.00

6,000.00

4,000.00

2,000.00

0.00.00

2

1,350.00

2,700.00

20%

540.00

2,160.00

1,620.00

1,080.00

540.00

0.00

1

20,000.00

20,000.00

20%

4,000.00

16,000.00

12,000.00

8,000.00

4,000.00

0.00
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ประมาณการทรัพย์ สินในการประกอบธุรกิจและค่ าเสื่ อมราคา
รายการ
24
25

อางสเตนเลส
เครื่องขัดถังภายในดวยเม็ดเร
ซิน ติดตั้งพรอมปม20%
แรงดัน
26 ชั้นสเตนเลสสําหรับวาง
ผลิตภัณฑ
รวม
เครื่องใช้ สํานักงาน
27 ชุดโตะรับแขก
28 ชุดโตะ/เกาอี้ สํานักงาน
29 พัดลม
30 ตูเย็น
31 คอมพิวเตอร
32 เครื่องพิมพ
33 โทรสาร
34 โทรทัศน
35 เครื่องปรับอากาศ
36 ชั้นวางเอกสาร
37 เครื่องคิดเลข

มูลค่ ารวมทั้ง
สิ้น

อัตราค่ า
เสื่ อมราคา

ค่ าเสื่ อมราคา
ต่ อปี

มูลค่ า
สิ นทรัพย์
สุ ทธิ

มูลค่ า
สิ นทรัพย์
สุ ทธิ

มูลค่ า
สิ นทรัพย์
สุ ทธิ

มูลค่ า
สิ นทรัพย์
สุ ทธิ

มูลค่ า
สิ นทรัพย์
สุ ทธิ
(สิ้นปี ที5่ )

จํานวน

ราคาต่ อ
หน่ วย

(หน่ วย)
2

(บาท)
1,350.00

(บาท)
2,700.00

ต่ อปี (%)
20%

(บาท)
540.00

(สิ้นปี ที1่ )
2,160.00

(สิ้นปี ที2่ )
1,620.00

(สิ้นปี ที3่ )
1,080.00

(สิ้นปี ที4่ )
540.00

1

30,000.00

30,000.00

20%

6,000.00

24,000.00

18,000.00

12,000.00

6,000.00

0.00

2

25,800.00

51,600.00

20%

10,320.00

41,280.00

30,960.00

20,640.00

10,320.00

0.00

176,800.00

1,307,200.00

1,130,400.00

953,600.00

776,800.00

600,000.00

900.00
2,000.00
600.00
1,300.00
6,000.00
800.00
500.00
500.00
3,500.00
240.00
100.00

3,600.00
8,000.00
2,400.00
5,200.00
24,000.00
3,200.00
2,000.00
2,000.00
14,000.00
960.00
400.00

2,700.00
6,000.00
1,800.00
3,900.00
18,000.00
2,400.00
1,500.00
1,500.00
10,500.00
720.00
300.00

1,800.00
4,000.00
1,200.00
2,600.00
12,000.00
1,600.00
1,000.00
1,000.00
7,000.00
480.00
200.00

900.00
2,000.00
600.00
1,300.00
6,000.00
800.00
500.00
500.00
3,500.00
240.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,484,000.00
1
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1

4,500.00
2,500.00
1,500.00
6,500.00
15,00.000
4,000.00
2,500.00
2,500.00
17,500.00
1,200.00
500.00

4,500.00
10,000.00
3,000.00
6,500.00
30,000.00
4,000.00
2,500.00
2,500.00
17,500.00
1,200.00
500.00

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

0.00
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รายการ
38
39

เครื่องมืออื่นๆ
รถยนตมือสอง
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวน

ราคาต่ อ
หน่ วย

มูลค่ ารวมทั้ง
สิ้น

อัตราค่ า
เสื่ อมราคา

ค่ าเสื่ อมราคา
ต่ อปี

(หน่ วย)
1
1

(บาท)
1,000.00
250,000.00

(บาท)
1,000.00
250,000.00
333,900.00
1,817,900.00

ต่ อปี (%)
20%
20%

(บาท)
200.00
50,000.00
55,240.00
243,580.00

มูลค่ า
สิ นทรัพย์
สุ ทธิ
(สิ้นปี ที1่ )
800.00
200,000.00
220,960.00
1,574,320.00

มูลค่ า
สิ นทรัพย์
สุ ทธิ
(สิ้นปี ที2่ )
600.00
150,000.00
165,720.00
1,330,749.00

มูลค่ า
สิ นทรัพย์
สุ ทธิ
(สิ้นปี ที3่ )
400.00
100,000.00
110,480.00
1,086,560.00

มูลค่ า
สิ นทรัพย์
สุ ทธิ
(สิ้นปี ที4่ )
200.00
50,000.00
55,240.00
843,580.00

มูลค่ า
สิ นทรัพย์
สุ ทธิ
(สิ้นปี ที5่ )
0.00
0.00
0.00
600,000.00
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ตารางที1่ 4 แสดงการประมาณการขายรายเดือน
รายการ
เดือนที1่
จํานวนสินคา(แพ็ค)
น้ําดื่มขนาด 350 มล.
300
น้ําดื่มขนาด 600 มล.
300
น้ําดื่มขนาด 1.5 ลิตร
600
น้ําดื่มขนาด 20 ลิตร
900
รวม
2,100
ราคาสินคา(บาท/แพ็ค)
น้ําดื่มขนาด 350 มล.
30
น้ําดื่มขนาด 600 มล.
50
น้ําดื่มขนาด 1.5 ลิตร
50
น้ําดื่มขนาด 20 ลิตร
8
ราคาเฉลี่ย
34.5
รายไดจากการขาย(บาท)
น้ําดื่มขนาด 350 มล.
9,000.00
น้ําดื่มขนาด 600 มล. 15,000.00
น้ําดื่มขนาด 1.5 ลิตร 30,000.00
น้ําดื่มขนาด 20 ลิตร
7,200.00
รวมรายไดสะสม
61,200.00
(บาท)
เงินสดรับจากการขาย
61,200.00
(บาท)

เดือนที2่

เดือนที3่

เดือนที4่

เดือนที5่

เดือนที6่

เดือนที7่

เดือนที8่

เดือนที9่

เดือนที1่ 0

เดือนที1่ 1

เดือนที1่ 2

รวม

280
300
650
900
2,130

290
320
650
1,100
2,360

300
350
780
1,500
2,930

300
300
750
1,300
2,650

310
320
750
1,300
2,680

300
290
700
1,200
2,490

280
250
680
1,150
2,360

290
250
650
1,100
2,290

300
270
660
1,100
2,330

290
270
640
1,150
2,350

310
290
650
1,200
2,450

3,550
3,510
8,160
13,900
29,120

30
50
50
8
34.5

30
50
50
8
34.5

30
50
50
8
34.5

30
50
50
8
34.5

30
50
50
8
34.5

30
50
50
8
34.5

30
50
50
8
34.5

30
50
50
8
34.5

30
50
50
8
34.5

30
50
50
8
34.5

30
50
50
8
34.5

30
50
50
8
34.5

8,400.00 8,700.00
15,000.00 16,000.00
32,500.00 32,500.00
7,200.00 8,800.00

9,000.00
17,500.00
39,000.00
12,000.00

9,000.00 9,300.00
15,000.00 16,000.00
37,500.00 37,500.00
10,400.00 10,400.00

9,000.00
14,500.00
35,000.00
9,600.00

8,400.00 8,700.00 9,000.00
12,500.00 12,500.00 13,500.00
34,000.00 32,500.00 33,000.00
9,200.00 8,800.00 8,800.00

8,700.00 9,300.00 106,500.00
13,500.00 14,500.00 175,500.00
32,000.00 32,500.00 408,000.00
9,200.00 9,600.00 111,200.00

63,100.00 66,000.00

77,500.00

71,900.00 73,200.00

68,100.00

64,100.00 62,500.00 64,300.00

63,400.00 65,900.00 801,200.00

63,100.00 66,000.00

77,500.00

71,900.00 73,200.00

68,100.00

64,100.00 62,500.00 64,300.00

63,400.00 65,900.00 801,200.00
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ตารางที1่ 5 แสดงประมาณการรายได้ จากการขายสิ นค้ าและบริการ
รายการ
ปี ที1่
ปี ที2่
ปี ที3่
จํานวนสิ นค้ า(แพ็ค)
น้ําดื่มขนาด 350 มล.
3,550
3,621
3,692
น้ําดื่มขนาด 600 มล.
3,510
3,580
3,650
น้ําดื่มขนาด 1.5 ลิตร
8,160
8,323
8,486
น้ําดื่มขนาด 20 ลิตร
13,900
14,178
14,456
รวมจํานวนสิ นค้ า
29,120
29,702
30,284
ราคาสิ นค้ า(บาท/แพ็ค)
น้ําดื่มขนาด 350 มล.
น้ําดื่มขนาด 600 มล.
น้ําดื่มขนาด 1.5 ลิตร
น้ําดื่มขนาด 20 ลิตร
รวมราคาสิ นค้ า

น้ําดื่มขนาด 1.5 ลิตร
น้ําดื่มขนาด 20 ลิตร
รวมรายได้ สะสม
เงินสดรับจากการ
ขาย

ปี ที5่

3,763
3,720
8,649
14,734
30,867

3,834
3,790
8,812
15,012
31,449

30.00
50.00
50.00
8.00
138

30.00
50.00
50.00
8.00
138

30.00
50.00
50.00
8.00
138

30.00
50.00
50.00
8.00
138

30.00
50.00
50.00
8.00
138

175,500.00
408,000.00
111,200.00
801,200.00

108,630.00
179,010.00
416,160.00
113,424.00
817,224.00

110,760.00
182,520.00
424,320.00
115,648.00
833,248.00

112,890.00
186,030.00
432,480.00
117,872.00
849,272.00

115,020.00
189,540.00
440,640.00
120,096.00
865,296.00

801,200.00

817,224.00 833,248.00 849,272.00 865,296.00

รายได้ จากการขาย(บาท)
น้ําดื่มขนาด 350 มล. 106,500.00
น้ําดื่มขนาด 600 มล.

ปี ที4่
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ตารางที1่ 6 แสดงประมาณการต้ นทุนวัตถุดิบทางตรง

ประมาณการต้ นทุนวัตถุดบิ ทางตรง
รายการ
ปี ที1่
ปี ที2่
ปี ที3่
จํานวนซื้อวัตถุดบิ ทางตรงในการผลิต(ชิ้น/แพ็ค)
ขวด,ฝา ขนาด 350 มล.
4,000
4,080
4,120
ขวด,ฝา ขนาด 600 มล.
3,600
3,672
3,700
ขวด,ฝา ขนาด 1.5 ลิตร
8,200
8,364
8,446
ถังขนาด 20 ลิตร เกรดA
1,000
200
บล็อกสี
6
6
6
แคปซีล
30,000
30,400
30,600
ฉลากแบบหดตัว
30,000
30,400
30,600
ฟลมหอหุมแบบหดตัว
5,000
6,000
7,000
ราคาต่ อหน่ วยของวัตถุดบิ ทางตรง(บาท/แพ็ค)
ขวด ขนาด 350 มล.
0.40
0.45
0.50
ขวด ขนาด 600 มล.
0.40
0.45
0.50
ขวด ขนาด 1.5 ลิตร
0.40
0.45
0.50
ถังขนาด 20 ลิตร(ใบ)
95.00
95.00
95.00
บล็อกสี
0.11
0.11
0.11
แคปซีล
0.21
0.21
0.21
ฉลากแบบหดตัว
0.21
0.21
0.21
ฟลมหอหุมแบบหดตัว
0.10
0.20
0.20
ยอดซื้อวัตถุดบิ ทางตรงในการผลิต(บาท)
ขวด ขนาด 350 มล.
1,600.00
1,836.00
2,060.00
ขวด ขนาด 600 มล.
1,440.00
1,652.40
1,850.00
ขวด ขนาด 1.5 ลิตร
3,280.00
3,763.80
4,223.00
ถังขนาด 20 ลิตร
95,000.00
0
19,000.00
บล็อกสี
0.66
0.66
0.66
แคปซีล
6,300.00
6,384.00
6,426.00
ฉลากแบบหดตัว
6,300.00
6,384.00
6,426.00
ฟลมหอหุมแบบหดตัว
1,000.00
1,200.00
1,400.00
รวมยอดซื้อวัตถุดบิ
114,925.66
21,220.86
41,385.66
ทางตรงในการผลิต(บาท)

ปี ที4่

ปี ที5่

4,250
3,750
8,600
6
31,100
31,100
8,000

4,500
3,800
8,700
100
6
31,800
31,800
10,000

0.55
0.55
0.55
95.00
0.11
0.21
0.21
0.21

0.57
0.57
0.57
95.00
0.11
0.21
0.21
0.21

2,337.50
2,062.5
4,730.00
0
0.66
6,531.00
6,531.00
1,680.00

2,565.00
2,166.00
4,959.00
9,500.00
0.66
6,678.00
6,678.00
2,100.00

23,872.66 34,646.66
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ตารางที1่ 6 (ต่ อ)

รายการ
บวกคาขนสงเขา(2)
ยอดซื้อวัตถุดิบทางตรง
สุทธิ

บวก วัตถุดิบทางตรง
ทั้งหมด
หัก วัตถุดิบทางตรงปลาย
งวด
วัตถุดิบทางตรงใชไปใน
การผลิต
เงินสดจายคาวัตถุดิบ
ทางตรงในการผลิต(บาท)

ปี ที่1
1,000.00

ปี ที2่
1,500.00

ปี ที3่
2,000.00

ปี ที่4
3,000.00

ปี ที่5
4,000.00

115,925.66

22,720.86

43,385.66

26,872.66

38,646.66

0

115,925.66

22,720.86

43,385.66

26,872.66

11,592.566

2,272.086

4,338.566

2,687.266

3,864.666

127,518.226

140,918.606

70,445.086

72,945.586 69,383.986

127,518.226

140,918.606

70,445.086

72,945.586 69,383.986

55
ตารางที1่ 7 แสดงประมาณการต้ นทุนการผลิตสิ นค้ า และต้ นทุนการขายสิ นค้ า

ประมาณการต้ นทุนการผลิตสิ นค้ า และต้ นทุนการขายสิ นค้ า
รายการ
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ต้ นทุนการผลิตสิ นค้ า (บาท)
คาวัตถุดิบทางตรงในการผลิต
สินคา
30,712.73
62,338.41 69,162.59 76,750.59
คาไฟฟา น้ําประปา
48,000.00
48,000.00 48,000.00 48,000.00
คาวัสดุสิ้นเปลืองในการผลิต
7,000.00
7,500.00
8,000.00
8,500.00
คาบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณ
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
รวมต้ นทุนการผลิตสิ นค้ า
85,712.73 119,838.41 127,162.59 135,250.59
ค่ าเสื่ อมราคาในการผลิต (บาท)
คาเสื่อมราคาเครื่องจักร อุปกรณ 156,800.00 1,568,000.00 156,800.00 156,800.00
รวมต้ นทุนค่ าเสื่ อมราคาในการ
156,800.00 1,568,000.00 156,800.00 156,800.00
ผลิต
รวมต้ นทุนขายสิ นค้ าทั้งสิ้น
242,512.73 1,687,838.41 283,962.59 292,050.59
เงินสดจ่ ายค่ าใช้ จ่ายในการผลิต
55,000.00
57,500.00 58,000.00 58,500.00

ปี ที่ 5

85,185.99
48,000.00
9,000.00
2,000.00
144,185.99
156,800.00
156,800.00
300,985.99
59,000.00
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ตารางที1่ 8 แสดงประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริการ

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

รายการ
ปี ที่ 1
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและการบริหาร
เงินเดือนบุคลากร
396,000.00
คาโฆษณาและ
10,000.00
ประชาสัมพันธ
คาใชจายในการ
3,000.00
ติดตอสื่อสาร
คาใชจายในการ
251,000.00
ดําเนินการเริ่มแรก
รวมค่ าใช้ จ่ายในการขาย
660,000.00
และการบริหาร(1)
ค่ าเสื่ อมราคาส่ วนการขายและบริการ
คาเสื่อมราคาเครื่องใช
66,780.00
สํานักงาน
รวมค่ าเสื่ อมราคา(2)
66,780.00
รวมค่ าใช้ จ่ายในการขาย
726,780.00
และการบริหาร(1+2)
เงินสดจ่ ายค่ าใช้ จ่ายใน
660,000.00
การขายและบริหาร

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

400,000.00

402,000.00

404,000.00

405,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

413,000.00

415,000.00

417,000.00

418,000.00

66,780.00

66,780.00

66,780.00

66,780.00

66,780.00

66,780.00

66,780.00

66,780.00

479,780.00

418,780.00

483,780.00

484,780.00

413,000.00

415,000.00

417,000.00

418,000.00
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ตารางที1่ 9 แสดงประมาณการงบกําไรขาดทุน
รายการ
รายได้ จากการขายสิ นค้ า
หัก-ตนทุนขายสินคา
กําไรขั้นต้ น
หัก-คาใชจายในการ
ขายและบริหาร
กําไรก่อนหักดอกเบีย้ จ่ าย
หัก-ดอกเบี้ยจาย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
หัก-ภาษีเงินได
กําไรสุ ทธิ
กําไรสะสม

ปี ที่ 1
801,200.00
220,061.45
581,138.55

ปี ที่ 2
817,224.00
273,425.84
543,798.16

ปี ที่ 3
833,248.00
283,230.17
550,017.83

ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
849,272.00 865,296.00
291,241.79 300,092.45
558,030.21 565,203.55

726,780.00

479,780.00

481,780.00

483,780.00 484,780.00

145,641.45
38,750.00
184,391.45
3,036.00
-187,427.45
-187,427.45

64,018.16
31,000.00
33,018.16
3,516.72
29,501.44
-157,926.01

68,237.83
23,250.00
44,987.83
3,997.44
40,990.39
-116,935.62

74,250.21
15,500.00
58,750.21
4,478.16
54,272.05
-62,663.57

80,423.55
7,750.00
72,673.55
4,958.88
67,714.67
5,051.11
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ตารางที2่ 0 แสดงการคํานวณภาษีห้างหุ้นส่ วนสามัญ คํานวณจ่ ายตามจริง
การคํานวณภาษีเงินได้
ปี ที่ 1
รายได้
801,200.00
(หัก) คาใชจาย (70%)
560,840.00
(หัก) คาลดหยอนสวนตัว
60,000.00
เงินไดพึงประเมินสุทธิ
180,360.00
ชวงภาษี 0-150,000 ไดรับการ
0.00
ยกเวน
ชวงภาษี 150,001-500,000
3,036.00
อัตราภาษี 10%
ชวงภาษี 500,001-1,000,000
0.00
อัตราภาษี 20%
ชวงภาษี 1,000,001-4,000,000
0.00
อัตราภาษี 30%
ชวงภาษี 4,000,000 บาทขึ้น
0.00
ไป อัตราภาษี 37%
ภาษีเงินได้ ห้างหุ้นส่ วนสามัญ
3,036.00

ปี ที่ 2
817,224.00
572,056.80
60,000.00
185,167.20

ปี ที่ 3
833,248.00
583,273.60
60,000.00
189,974.40

ปี ที่ 4
849,272.00
594,490.40
60,000.00
194,781.60

ปี ที่ 5
865,296.00
605,707.20
60,000.00
199,588.80

0.00

0.00

0.00

0.00

3,516.72

3,997.44

4,478.16

4,958.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,516.72

3,997.44

4,478.16

4,958.88
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ตารางที2่ 1 แสดงประมาณการงบกระแสเงินสด
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับจากการขายสิ นค้ า
เงินสดจายคาวัตถุดิบทางตรงในการผลิต
เงินสดจายคชจ.ในการผลิต
เงินสดจายคชจ.ในการขายและบริหาร
เงินสดจายชําระคืนดอกเบี้ย
เงินสดจายคาภาษีเงินได
กระแสเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายลงทุนในที่ดิน
เงินสดจายลงทุนในอาคาร
เงินสดจายลงทุนในเครื่องจักรและ
อุปกรณ
เงินสดจายลงทุนในเครื่องใชสํานักงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการกูยืม
เงินสดรับจากเจาของ
เงินสดจายชําระคืนเงินกู
กระแสเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิ
บวก กระแสเงินสดตนงวด
กระแสเงินสดสุ ทธิปลายงวด

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

801,200.00
127,518.23
55,000.00
660,000.00
38,750.00
0.00
-80,068.23

817,224.00
140,918.61
57,500.00
413,000.00
31,000.00
3,036.00
171,769.39

833,248.00
70,445.09
58,000.00
415,000.00
23,250.00
3,516.72
263,036.19

849,272.00
72,945.59
58,500.00
417,000.00
15,500.00
3,997.44
281,328.97

865,296.00
69,383.99
59,000.00
418,000.00
7,750.00
4,478.16
306,683.85

500,000.00
200,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1,484,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

308,700.00
2,492,700.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

500,000.00
1,500,000.00
100,000.00
1,900,000.00
1,511,231.77
0.00
1,511,231.77

0.00
0.00
100,000.00
-100,000.00
71,769.39
1,511,231.77
1,583,001.17

0.00
0.00
100,000.00
-100,000.00
163,036.19
1,583,001.17
1,746,037.36

0.00
0.00
100,000.00
-100,000.00
181,328.97
1,746,037.36
1,927,366.34

0.00
0.00
100,000.00
-100,000.00
206,683.85
1,927,366.34
2,134,050.19

60
ตารางที2่ 2 แสดงประมาณการงบดุล
รายการ
สิ นทรัพย์
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
อุปกรณ-สุทธิ
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้สินหมุนเวียน
ภาษีเงินไดคางจาย
เงินกูระยะยาวที่กําหนดชําระใน1ป
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูระยะยาว
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
สวนของเจาของ
ทุน-นส.กมลชนก อึ้งสุวรรณ
ทุน-นส.จันทิมา บุษบามินตรา
กําไรสะสม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

1,511,231.77
1,511,231.77

1,583,001.17
1,583,001.17

1,746,037.36
1,746,037.36

1,927,366.34
1,927,366.34

2,134,050.19
2,134,050.19

243,580.00

1,574,320.00

1,330,740.00

1,086,560.00

843,580.00

243,580.00

1,574,320.00

1,330,740.00

1,086,560.00

1,754,811.77

3,157,321.17

3,076,777.36

3,013,926.34

843,580.00
2,977,630.19

3,036.00
100,000.00
103,036.00

3,516.72
100,000.00
103,516.72

3,997.44
100,000.00
103,997.44

4,478.16
100,000.00
104,478.16

4,958.88
0.00
4,958.88

300,000.00
300,000.00
403,036.00

200,000.00
200,000.00
303,516.72

100,000.00
100,000.00
203,997.44

0.00
0.00
104,478.16

0.00
0.00
4,958.88

1,000,000.00
1,000,000.00
- 187,427.45
12,572.55
415,608.55

1,000,000.00
1,000,000.00
- 157,926.01
42,073.99
345,590.71

1,000,000.00
1,000,000.00
- 116,935.62
83,064.38
287,061.82

1,000,000.00
1,000,000.00
- 62,663.57
137,336.43
241,814.59

1,000,000.00
1,000,000.00
5,051.11
205,051.11
210,009.99
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ตารางที2่ 3 แสดงการวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิน
รายงานการวิเคราะห์

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

อัตราส่ วนวัดสภาพคล่องทางการเงิน
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน(Current
Ratio)
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว(Quick
Ratio)

14.66

15.29

16.79

18.45

20.33

14.67

15.29

16.79

18.45

33.77

อัตราหมุนเวียนของสินคา

-

-

-

-

-

ระยะเวลาสินคาคงเหลือ

-

-

-

-

-

อัตราการหมุนของสินทรัพยถาวร

18.17

25.43

40.06

อัตราการหมุนของสินทรัพยรวม

5.48

3.11

3.25

3.38

3.49

0.23

0.06

0.05

0.04

0.03

18.41

59.05

-

-

-

-

0.93

0.13

0.02

0.02

-

0.70

0.49

0.39

0.72

0.66

1.00

0.66

0.65

46.13

42.52

30.08

46.93

32.65

อัตราส่ วนการวัดประสิ ทธิภาพการใช้ สินทรัพย์

97.02 31,125.37

อัตราส่ วนวัดความสามารถในการก่อหนี้
อัตราสวนแหงเงินทุน(Debt to Equity
Ratio)
อัตราสวนความสามารถในการจายดอกเบี้ย
อัตราส่ วนวัดความสามารถในการบริหาร
อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย
(ROA)
อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน
(ROE)
อัตรากําไรขั้นตน(%)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน(BEP)(%)
ข้ อมูลทางการเงินจากการลงทุน
มูลคาปจจุบันสุทธิ(NPV)
อัตราผลตอบแทนภายใน(IRR)
ระยะเวลาคืนทุน(Payback Period)

347,923.86 บาท
12.40 %
4 ปี 2 เดือน

0.33

บทที8่
แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ ยง
วัตถุประสงค์
กกกกกกกกเพื่อใหบริษัทสามารถปรับตัวรับสถานการณที่ไมเปนไปตามที่คาดไวตามแผนหลักได
ทันเวลา เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอกิจการในการดําเนินธุรกิจ
ตารางที2่ 4 แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง
ลําดับ ลักษณะปญหา
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
แนวทางในการแกไข
ไมสามารถดึงดูดความสนใจ จัดทําการสงเสริมการขาย
1. การสงเสริมการขาย
และการตลาดไมเปนที่ จากลูกคาไดเทาที่ควร และอาจ และการตลาดที่เขาถึงลูกคา
โดดเดนโดนใจลูกคา สูญเสียลูกคาใหกับคูแขงได ใหมากที่สุด โดยพิจารณา
จากกลุมลูกคาเปาหมายนั้น
วาเปนใคร และหาชองทาง
ใหมๆในการสงเสริมการ
ขายและการตลาดเพือ่
ดึงดูดความสนใจ
2 กิจการไมสามารถขาย 1.ไมมีเงินหมุนเวียนในกิจการ 1.พิจารณาชองทางการจัด
สินคาไดตามเปาหมาย 2.ระยะเวลาในการเสียดอกเบี้ย จําหนายวาสามารถกระจาย
สินคาไดเขาถึงกลุมลูกคา
นานขึ้น
เปาหมายหรือไม เพื่อใช
3.ระยะเวลาคืนทุนชากวาที่
ในการปรับเปลี่ยนชองทาง
คาดการณไว
การจัดจําหนายใหมี
4.ปริมาณคาใชจายมากกวา
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รายได
5.เกิดการขาดทุนสะสมและ 2.หยุดการผลิตสินคาตาม
หากไมไดรับการแกไขอาจทํา แผนการผลิตในงวดถัดไป
เพื่อลดการเพิ่มขึ้นของ
ใหธุรกิจตองปดกิจการลง
สินคาคงคลัง
62
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ตารางที2่ 4 (ตอ)
ลําดับ
ลักษณะปญหา
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ลูกคาหันไปใหความสนใจ
3 เกิดการแขงขันกับ
คูแขง เชน การตัดราคา สินคาคูแขงทําใหสูญเสียลูกคา
ของคูแขง หรือคูแขงมี และรายได
การนําเสนอผลิตภัณฑ
หรือการสงเสริม
การตลาดใหมๆ

4

ผูบริโภคไมยอมรับใน 1.สินคาไมไดรับความสนใจ
ผลิตภัณฑน้ําดื่ม ตรา จากผูบ ริโภค
DuO
2.ผูบริโภคไมซื้อสินคา
3.บริษัทอาจเกิดการขาดทุน
ตามมาหากไมสามารถขาย
สินคาได

5

วัตถุดิบที่สําคัญขาด
แคลนอยางกะทันหัน

1.สินคาไมเพียงพอแกความ
ตองการของลูกคา
2.การผลิตสินคาไมสามารถ
ดําเนินการได
3.เกิดความเสียหายแกกิจการ
เนื่องจากเปนการจายเงินเดือน
ของพนักงาน หากไมมีการ
ผลิตเกิดขึ้น กิจการตองแบก
รับภาระในสวนนี้

แนวทางในการแกไข
จัดทําการสงเสริมการขาย
ตางๆ เชน ราคาสวนลด
หรือการใหเปอรเซนตแก
ตัวแทนจําหนายในอัตราที่
เพิ่มขึ้น เพื่อดึงดูดความ
สนใจ และทําใหตัวแทน
จําหนายหันมาขายสินคา
ใหกับกิจการ และชวงชิง
ลูกคา
ตองเนนการ
ประชาสัมพันธใหแก
ผูบริโภค ไมวาจะเปนการ
แนะนําสินคาแกผูบริโภค
การลดราคา เพื่อเปนการ
เปลี่ยนทัศนคติของ
ผูบริโภคตอสินคาของ
บริษัท
สั่งซื้อวัตถุดิบจากแหลง
อื่นๆซึ่งอาจทําใหตนทุน
เพิ่มสูงขึ้นบาง

64
ตารางที2่ 4 (ตอ)
ลําดับ
ลักษณะปญหา
6 ธุรกิจไมประสบ
ความสําเร็จ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
แนวทางในการแกไข
เกิดปญหาตางๆ เชน ไม
ขายทรัพยากรที่เหลืออยูจาก
สามารถขายสินคาไดตาม การทําธุรกิจ ซึ่งถือเปน
เปาหมาย หรือไมสามารถ ทรัพยสินสวนตัว
ชวงชิงสวนแบงตลาดจากคู
แขงขันมาได สงผลให
กิจการไมมีเงินทุน
หมุนเวียน อาจเกิดการ
ขาดทุน จนนําไปสูปญหา
การไมสามารถดํารงกิจการ
ใหอยูรอดได

บทที9่
แผนปรับปรุงเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
วัตถุประสงค์
กกกกกกกกเพื่อเปนแนวทางวิธีการในการแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการคาดการณผลที่
จะไดรับไวลวงหนา
ตารางที2่ 5 แสดงแผนปรับปรุงเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ลําดับ งานที่ตองปรับปรุง
วิธีการ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
พนักงานมีความกระตือรือรน
เพิ่มจํานวนพนักงานใน
1 ด้ านการบริหาร
โรงงานและจัดคนใหตรงกับ ในการทํางานใหมี
จัดการ
จํานวนพนักงาน งานที่รับผิดชอบ รวมถึงมีการ ประสิทธิภาพ เนื่องจากไดรับ
เพิ่มเบี้ยขยันใหกับพนักงานที่ คาตอบแทนหรือสวัสดิการที่นา
และหนาที่ความ
ขยันหรือเพิ่มสวัสดิการที่เอื้อ พอใจ จึงทําใหกิจการจะมีความ
รับผิดชอบรวมถึง
ประโยชนใหกับพนักงานดวย เจริญเติบโตอยางมีคุณภาพมาก
คาตอบแทนหรือ
ขึ้น
สวัสดิการของ
พนักงาน
2 ด้ านการตลาด
ทําการออกแบบผลิตภัณฑให มีความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑใหลูกคาเลือกซื้อเพื่อ
มีลักษณะที่แตกตางและมี
การสรางความ
แตกตางของสินคาที่ คุณภาพมากขึ้นใหตางกับของ เปนการสรางความพึงพอใจ
มีความคลายคลึงกัน คูแขงอื่นๆและมีการบริการ ใหกับลูกคา รวมถึงเปนการ
กับของคูแขงอื่นและ ขนน้ํามาสงถึงบาน และขยาย สรางความจงรักภักดีตอตรา
การขยายการตลาด การจัดจําหนายใหเพิ่มขึ้นไป สินคา และเปนการขยายกิจการ
ใหกวางออกไปยังภายในอําเภอ
ยังบริเวณใกลเคียงดวย
ชะอําและอําเภอใกลเคียง
ทําการผลิตสินคาตามที่ลูกคา มีสินคาเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหทัน
3 ด้ านการผลิต
สินคาที่มีไมพอ ตองการมากเทาที่เครื่องจักร ตองความตองการของลูกคา
ตอความตองการของ จะทําได/วัน เพื่อเพิ่มผลผลิต และเพื่อเพิ่มรายไดใหกับ
กิจการ
ในการจัดจําหนาย
ลูกคา
65
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ตารางที2่ 5 (ต่ อ)
ลําดับ งานที่ตองปรับปรุง
วิธีการ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
4 การดูแลด้ านการเงิน ควบคุมคาใชจายในดานตางๆ มีเงินหมุนเวียนในกิจการและ
โดยการลดหรือตัดการใชสิ่งที่ สามารถตรวจสอบที่มาที่ไป
ทางดานการเงินและบัญชีได
กอใหเกิดประโยชนลง
รวมทั้งควบคุม-ตรวจสอบ
ดานการเงินและบัญชีให
ถูกตอง ครบถวน
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