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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาสภาพแวดล้อมการแข่งขันโดยทัว่ ไปในธุ รกิ จน้ าดื่ มและโซดาของ
บริ ษทั J.V. Water 2) ศึกษากลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ในธุรกิจน้ าดื่มและโซดา
ของบริ ษทั J.V. Water และ 3) ศึกษางบการเงินและการวางแผนทางการเงิน โดยศึกษาในธุรกิจน้ าดื่ มและโซดาของ
บริ ษทั J.V. Water ในประเทศกัมพูชา ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพแวดล้อมการแข่งขัน
โดยทัว่ ไป พบว่า ตลาด “น้ าดื่ม” มีขนาดใหญ่ มีความต้องการของผูบ้ ริ โภคค่อนข้างมาก ผูผ้ ลิตรายใหญ่น้อย และมี
แนวโน้มการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นเนื่องจากกระแสการรักสุ ขภาพของประชาชนกัมพูชา และ ตลาด “โซดา” ยังมีขนาด
ไม่ใหญ่ มีแนวโน้มในการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่ องจากมีจานวนคู่แข่งที่เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายโซดาน้อย 2) กล
ยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั J.V. Water ในธุรกิจน้ าดื่มและโซดา ประเทศกัมพูชา (1) กลยุทธ์ระดับระดับองค์กร
ควรเลือกใช้กลยุทธ์แบบเน้นการเติบโต (2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (2.1) ผลิตภัณฑ์น้ าดื่ม ควรเลือกใช้กลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่ า ง โดยสร้ า งภาพลัก ษณ์ เ ป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์น้ า ดื่ มที่ ใ ส่ ใ จสุ ข ภาพ ผลิ ต สิ น ค้าให้อ ยู่ใ นระดับ พรี เ มี ย ม ใช้
นวัตกรรมที่ ทนั สมัย มีมาตรฐานรองรับการผลิต (2.2) ผลิตภัณฑ์โซดา ควรเลือกใช้กลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะ
กลุ่ม เนื่ องจากตลาดโซดามีขนาดเล็ก มีคู่แข่งจานวนไม่มาก และโซดานิ ยมเฉพาะกลุ่ม จึ งมุ่งเน้นวัยทางานที่ ชอบ
สังสรรค์ และการจัดงานเลี้ยงต่าง ๆ (3) กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ควรใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายตามเป้ าหมายหลักของ
บริ ษทั เช่น กลยุทธ์การผลิตและการดาเนินงาน กลยุทธ์ดา้ นการตลาด กลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์การจัดการทรัพยากร
มนุ ษย์ และกลยุทธ์ในการวิจยั และพัฒนา โดยการผสมผสานกลยุทธ์ให้สอดคล้องกันเพื่อตอบสนองเป้ าหมายหลัก
ขององค์การ และ 3) ผลการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดโครงการน้ าดื่มและโซดา บริ ษทั J.V. Water ประมาณการ 5 ปี
(2018 – 2022) พบว่า มีงบประมาณดาเนิ นการ (CFO) งบประมาณลงทุน (CFI) และการดาเนิ นการจัดหาเงิน (CFF)
ดังนี้ CFO + CFI – CFF อยูใ่ นเกณฑ์ดีโดยนับตั้งแต่ปีที่ 2 ของการลงทุน ถึงปี ที่ 5 (2019-2022) การลงทุนโครงการ
สามารถดาเนิ นการได้ผลกาไรเพียงพอ มี งบประมาณการลงทุ นเพียงพอ เพียงพอต่อรายจ่าย และเพียงพอต่อการ
จ่ายเงินปั นผล รวมทั้งพิจารณาค่า NPV พบว่า การลงทุนสามารถทาได้ โดยมีค่า NPV เป็ นบวก และค่า IRR พบว่า
เป็ นเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่มากกว่าต้นทุนทางการเงิน โดยโครงการลงทุนในน้ าดื่มและโซดาของบริ ษทั J.V. Water
จะมีผลตอบแทนประมาณ 34.35% โดยจะให้ผลตอบแทนการลงทุนตั้งแต่ปีดาเนินการ ปี ที่ 2 (2019) เป็ นต้นไป
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Abstract
The objective of this research was to explore: 1) the competitive environment in general, 2) the
appropriateness of the corporate, business, and function strategies; and 3) the financial statements and the financial
planning of J.V. Water Co., Ltd., Cambodia, in its water and soda business. This research was qualitatively
conducted, and research methodology included document research, in-depth interviews with six key informants
including three owners of the company and three experts from other companies.
The results were as follows:
1) The results of the overall competitive environment revealed that for the drinking water business, the
market was large, the consumer demands were quite high, and the number of large manufacturers was low.
Obviously, the trend of this business had increasingly grown due to the current of health concern in Cambodia. For
the soda water business, the market was smaller but it was increasingly growing as there were very few competitors
manufacturing and distributing soda water. 2) In terms of its corporate strategy, the company should use growth
strategies. In terms of business strategies, drinking water products should be planned through the differentiation
strategy with an emphasis on the creation of the image of premium healthy products produced by a certified
innovative production process. Soda water products should be planned through the focus strategy due to its small
market with very few competitors. Soda water products were mainly consumed by only a few specialized groups,
e.g. working groups, party lovers, etc. In terms of the function strategy, an integration of strategies related to the
company's core objectives including product and operation strategies, marketing strategies, financial strategies,
human resources management strategies, and research and development strategies should be used to reach the
organization's core goals. 3) In terms of its estimated 5-year financial statements and financial plans (2018-2022), it
was found that the output of CFO + CFI - CFF was good, calculated from year 2-5 of investment (2019-2022). The
profitability of the projects was satisfactory as reflected by the adequate investment budget meeting the expenses
and the dividends. Its NPV was found to be positive, and the percentage of its IRR was higher than the financial
costs, revealing the company’s profitability of potential investments. J.V. Water's return on investment in drinking
water and soda water products was 34.35%, starting from the second year (2019) of operation onwards.
Keywords: investment, water and soda water business, Cambodia
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1. บทนา
น้ าดื่มบรรจุขวดเกิดขึ้นครั้งแรกในยุโรปในช่วงกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 16 โดยมีที่มาจากความต้องการน้ าดื่ม
ที่ มีแร่ ธาตุตามธรรมชาติ ซึ่ งเชื่ อว่ามีผลในการรักษาโรคและฟื้ นฟูสุขภาพร่ างกาย มีจาหน่ ายเฉพาะร้านขายยาและ
ไม่ได้มีไว้เพื่อการบริ โภคในชีวติ ประจาวันเช่นทุกวันนี้ ซึ่งตลาดน้ าดื่มบรรจุขวดเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษ
ที่ 20 นี้ เอง จากปั ญหามลพิษที่ ทวีความรุ นแรงขึ้นทัว่ ทุกมุมโลกทาให้เกิ ดการปนเปื้ อนของสารเคมีและเชื้ อโรคใน
แหล่งน้ าอุปโภคบริ โภค น้ าที่ ผ่านการปรับปรุ งคุ ณภาพบรรจุขวดจึ งเข้ามารองรับความต้องการน้ าสะอาดเพื่อการ
บริ โภคของประชาชน นอกจากนี้การผลิตแบบอุตสาหกรรมและการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดได้ทาให้น้ าดื่มบรรจุขวด
ยิง่ แพร่ หลายมากขึ้น ซึ่ งสถานการณ์ในปั จจุบนั มีรายงานการบริ โภคน้ าดื่มบรรจุขวดจากทุกภูมิภาคของโลกชี้ไปใน
ทิศทางเดียวกันว่าอุตสาหกรรมน้ าดื่มได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี
ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมเครื่ องดื่มและน้ าดื่มของโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องอาจพิจารณาจาก
การเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์น้ าดื่ มบรรจุขวดและน้ าขวดกลายเป็ นแหล่งน้ าบริ โภคหลักของประชากรส่ วนใหญ่ จาก
รายงานของ The United States Department of Agriculture (USDA) พบว่า มากกว่าร้อยละ 38 ของการบริ โภคน้ าใน
สหรัฐอเมริ กาเป็ นการบริ โภคน้ าดื่มบรรจุขวด โดยในปี 2015 มีค่าเฉลี่ยปริ มาณน้ าดื่มบรรจุขวดต่อคนคือ 138 ลิตรต่อ
ปี ส่ วนในยุโรป จากข้อมูลอ้างอิงของ The European Federation of Bottled Water (EFBW) ในปี 2016 มีค่าเฉลี่ย
ปริ มาณน้ าดื่ มบรรจุขวดต่อคนคือ 112 ลิตรต่อปี และประเทศอิตาลี มีค่าเฉลี่ยน้ าดื่ มบรรจุขวดต่อคนสู งที่สุดในการ
บริ โภคถึ ง 188 ลิตร สาหรั บในประเทศไทย ข้อมูลจากศู นย์อจั ฉริ ยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ชี้ ว่าประชากรไทย
บริ โภคน้ าบรรจุขวดในชีวติ ประจาวันมีประมาณร้อยละ 30 (ธิ ติภรณ์ ธรรมาภิมุขกุล, 2558) ส่ วนโซดามีสัดส่ วนน้อย
กว่าคือร้อยละ 30 ของการบริ โภคน้ าดื่ม
ส่ วนมูลค่าตลาดน้ าดื่มมีขอ้ มูลรายงานการวิเคราะห์ตลาดน้ าดื่มทัว่ โลก พบว่า ในปี ค.ศ. 2014 มีมูลค่าของ
ตลาดน้ าดื่ มประมาณ 170 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ และคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็ น 280 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ
ภายในปี ค.ศ. 2020 (Market Research Store, 2015) ทั้งนี้ ตลาดน้ าดื่มทัว่ โลกมีการเติบโตอย่างรวดเร็ วมีสาเหตุมาจาก
ความต้องการน้ าดื่มสะอาดและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการเติบโตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีความต้องการน้ าดื่ม
แบบบรรจุขวดเพื่อใช้ในการพกพา และปั จจัยหลักที่มาจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ใส่ ใจด้านสุ ขภาพ รวมถึงกลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่
มีไลฟ์ สไตล์การใช้ชีวติ นอกบ้านเพิ่มมากขึ้น จึงจาเป็ นต้องมีสินค้าที่ตอบสนองต่อไลฟ์ สไตล์ดงั กล่าว
สาหรับประเทศไทยมูลค่าตลาดน้ าดื่มในประเทศไทย พบว่ามีมลู ค่าโดยประมาณไม่ต่ากว่า 35,000 ล้านบาท
ถึง 43,000 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นปริ มาณน้ าถึง 4,000 ล้านลิตรต่อปี ส่ วนตลาดโซดาในประเทศไทยมีมูลค่าถึง 15,000
ล้านบาทซึ่ งสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่ องดื่ มปี 2560 พบว่า อุตสาหกรรมเครื่ องดื่ มในภาพรวมมีการ “ขยายตัว”
เนื่ องมาจากการส่ งออกไปยังตลาดกลุ่มประเทศ CLMV ที่ เป็ นกลุ่มประเทศที่ มีสภาพทางเศรษฐกิ จขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับมีจานวนกลุ่มชนชั้นกลางมีจานวนเพิ่มขึ้น และคนกลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มคนที่มีกาลังซื้ ออยูใ่ นเกณฑ์ดี
ส่ ง ผลท าให้ก ลุ่ มประเทศ CLMV มี ความต้องการนาเข้าเครื่ อ งดื่ ม จากประเทศไทยเพิ่ม มากขึ้ น ทั้ง นี้ แ นวโน้ม
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มในภาพรวมจะเติบโตขึ้นโดยได้รับแรงกระตุน้ จากปั จจัยบวกต่างๆ เช่น การขยายตัว
ของเศรษฐกิจและการค้าของกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีการเพิ่มขึ้นของกลุ่มชนชั้นกลางที่มีกาลังซื้ออยูใ่ นเกณฑ์ดี ทาให้
ความต้องการบริ โภคสิ นค้าอาหารและเครื่ องดื่ มขยายตัว กอรปกับกลุ่มประเทศ CLMV ยังไม่สามารถผลิตสิ นค้า
อาหารและเครื่ องดื่มได้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ส่ งผลให้ตอ้ งมีการนาเข้าเครื่ องดื่มจากประเทศไทยเพิ่ม
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มากขึ้น (ส่ วนเศรษฐกิจรายสาขาศูนย์วิจยั เศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก, 2561) นอกจากนั้น การก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซี ยน หรื อ สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (Association of South East Asian Nations:
ASEAN) ที่ มีกลุ่มสมาชิ ก 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรู ไน ดารุ สซาลาม (Brunei Darussalam) ประเทศกัมพูชา
(Cambodia) ประเทศอินโดนี เซี ย (Indonesia) ประเทศลาว (Laos) ประเทศมาเลเซี ย (Malaysia) ประเทศเมียนมาร์
(Myanmar) ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ (Philippines) ประเทศสิ งคโปร์ (Singapore) ประเทศเวียดนาม (Vietnam) และประเทศ
ไทย (Thailand) ซึ่งความร่ วมมือกันด้านธุรกิจและการลงทุนของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนถือเป็ นแนวทางใน
การดาเนินธุรกิจที่มีเสถียรภาพยิง่
ประเทศกัมพูชา ถือเป็ นหนึ่งในประเทศกลุ่ม CLMV และเป็ นประเทศเพื่อนบ้านที่มีศกั ยภาพด้านการค้า การ
ลงทุนโดดเด่นไม่แพ้ประเทศอื่น เนื่ องจากมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ที่สาคัญคือ สิ นแร่ ต่างๆ อัญมณี น้ ามัน
และก๊าซธรรมชาติ อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางประวัติศาสตร์ การเมือง วัฒนธรรม และธรรมชาติ
ทาให้เศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 7 ในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา ทั้งนี้ EIU คาดการณ์เศรษฐกิจกัมพูชา
มีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2563 อย่างไรก็ตามการผลิตสิ นค้าและบริ การในกัมพูชาก็ยงั
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศได้เพียงพอทั้งในด้านปริ มาณและคุณภาพ ส่ งผลให้
กัมพูชานาเข้าสิ นค้าเพิ่มขึ้ น และมี ผลให้การค้าระหว่างไทยและกัมพูชาเติบโตต่อเนื่ อง โดยไทยเกิ นดุลการค้ากับ
กัมพูชาเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด เนื่องจากกัมพูชามีความจาเป็ นต้องนาเข้าสิ นค้าจานวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการ
บริ โภคภายในประเทศและเศรษฐกิจที่ ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ งนั่นเอง ทั้งนี้ หนึ่ งในสิ นค้าส่ งออกสาคัญของประเทศ
ไทยไปยังประเทศกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2558 พบว่า การส่งออกเครื่ องดื่ม มีร้อยละ 5.2 (EXIM Thailand, 2016) ซึ่ งถือว่า
เครื่ องดื่ม เป็ นสิ นค้าส่งออกสาคัญของประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชา โดยในปี พ.ศ. 2558 พบว่า เครื่ องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะน้ าดื่มและโซดา เป็ นสิ นค้าส่งออกสาคัญของประเทศไทยผ่านการค้าชายแดนที่มีมูลค่าสูงสุด 5
อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2558 โดยด่านศุลกากรไทย-กัมพูชาที่มีมูลค่าการค้าสูงสุด 3 ด่านแรก ในปี 2558 คือ 1) ด่านอรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2) ด่านคลองใหญ่ จังหวัดตราด และ 3) ด่านจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมูลค่าตลาดน้ าดื่มใน
กัมพูชา น้ าดื่มบรจุขวดมีสัดส่ วนประมาณร้อยละ 40 ขณะที่โซดามีมูลค่าประมาณร้อยละ 9 ถือได้วา่ เป็ นโอกาสทาง
การค้าของไทย
จากสถานการณ์ของตลาดน้ าดื่ มและโซดาที่ มีความต้องการเพิ่มขึ้นทัว่ โลก ในประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศกัมพูชาดังกล่าว รวมทั้งเมื่อพิจารณาความเป็ นไปได้ของการลงทุนในประเทศกัมพูชาที่มี
ความต้องการนาเข้าน้ าดื่มจากไทยเพิ่มขึ้น รวมทั้งปั จจัยเชิงบวก เช่น การขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้า การเพิ่มขึ้น
ของกลุ่มชนชั้นกลางที่มีกาลังซื้ออยูใ่ นเกณฑ์ดี ความต้องการบริ โภคสิ นค้าอาหารและเครื่ องดื่มขยายตัว และประเทศ
กัมพูชายังไม่สามารถผลิตสิ นค้าประเภทเครื่ องดื่มได้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ จึงเป็ นโอกาสของการร่ วม
ลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ในด้านตลาดน้ าดื่ มของประเทศกัมพูชาโดยการจัดตั้ง บริ ษทั J.V.
Water ดังกล่าวข้างต้น มีเป้ าหมายเพื่อดาเนิ นธุรกิจผลิตน้ าดื่ มและน้ าโซดากระป๋ อง เพื่อจาหน่ายในประเทศกัมพูชา
และส่ งออกไปยังประเทศเวียดนาม โดยบริ ษทั J.V. Water เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนระหว่าง 3 บริ ษทั ดังนี้ 1) บริ ษทั เวิลด์
ฟูดส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน เครื่ องดื่มผลไม้และขนมคบเคี้ยว 2) บริ ษทั ที่.
เค.เอส. เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ และ 3) Attwood Import Export Co., Ltd ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านช่องทางการจัดจาหน่ายเครื่ องดื่มประเภทสุราต่างประเทศในประเทศกัมพูชา โดยมีทุนจดทะเบียน
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ทั้งหมด 2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ จึงทาให้ผวู ้ ิจยั ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง “การลงทุนอุตสาหกรรมน้ าและโซดาในประเทศ
กัมพูชา กรณี ศึกษาบริ ษทั J.V. Water” เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจประเภทน้ าดื่มและโซดา และ
เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจทั้งกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ เพื่อจะได้นา
ข้อมูลจากการศึกษามาใช้ในการวางแผน กาหนดทิศทางและกลยุทธ์การดาเนิ นธุรกิจดังกล่าวของบริ ษทั J.V. Water
ต่อไปเพื่อที่จะนาไปสู่การการเป็ นผูน้ าทางธุรกิจประเภทน้ าดื่มในประเทศกัมพูชา
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. ศึกษาสภาพแวดล้อมการแข่งขันโดยทัว่ ไป ในธุรกิจน้ าดื่มและโซดาของบริ ษทั J.V. Water
2. ศึกษากลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ในธุรกิจน้ าดื่มและโซดาของ
บริ ษทั J.V. Water
3. ศึกษางบการเงินและการวางแผนทางการเงิน โดยศึกษาในธุรกิจน้ าดื่มและโซดาของบริ ษทั J.V. Water
ในประเทศกัมพูชา
3. การดาเนินการวิจยั
วิธีการวิจยั
ใช้วธิ ีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วยการวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary research)
ซึ่งเป็ นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) และกระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ซึ่ งเป็ น
การศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Research)
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
เป็ นบุคคลที่สามารถให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจของ บริ ษทั J.V. Water จานวน 6 ราย แบ่งเป็ น
2 กลุ่มตัวอย่างของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ดังนี้ กลุ่มที่ 1) เป็ นเจ้าของบริ ษทั ในประเทศกัมพูชา 3 บริ ษทั ประกอบด้วยบริ ษทั
Mekong Marketing Co., Ltd., บริ ษทั DeWhite Cambodia และ บริ ษทั Great Goal Co., Ltd. และ กลุ่มที่ 2)
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในบริ ษทั อื่นๆ อีก 3 ท่าน ประกอบด้วย (1) บริ ษทั SKS Finance และ TV Shopping; (2)
บริ ษทั JCRI Jaguar Capital Royal Investment; และ (3) บริ ษทั HSL ใช้วิธีในการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling Technique) เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ ได้รับเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึ่ งในกรณี น้ ี ผวู ้ ิจยั
เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจากผูท้ ี่มีความรู ้และประสบการณ์ตรงในตลาดอุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชา ซึ่ งได้ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
หลักจานวน 6 ท่าน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
แบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก มีการออกแบบโครงสร้างของข้อคาถามแบบกึ่งโครงสร้าง อัน
เป็ นแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีการกาหนดโครงสร้างของข้อคาถามที่มีความชัดเจนตายตัว โดยเป็ นแต่เพียงการกาหนดแนว
ข้อคาถามแบบเปิ ดกว้าง หรื อเป็ นการใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ด ซึ่ งเป็ นกระบวนวิธีการวิจยั ที่มีผลทาให้ขอ้ คาถามมี
ความยืดหยุ่นและเปิ ดกว้าง โดยใช้เทคนิ คของการสัมภาษณ์เชิ งลึก ซึ่ งเป็ นเทคนิ คและกระบวนการวิธีการวิจยั เชิ ง
คุณภาพ ที่ มีความเหมาะสมในการนามาใช้ในการสัมภาษณ์บุคคล ผูศ้ ึ กษาวิจยั หรื อผูท้ าการสัมภาษณ์สามารถที่ จะ
ดาเนิ น การสัม ภาษณ์ และสามารถที่ จ ะสอบถาม ติ ดตาม และซัก ไซร้ ไ ล่เ รี ย งข้อ มูล หรื อ ข้อเท็ จ จริ ง รวมไปถึ ง
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รายละเอียดปลีกย่อยที่สาคัญและมีความน่าสนใจในแต่ละประเด็นของคาตอบ จากผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ อันทาให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลที่มีความหลากหลายในมิติต่างๆ ในเรื่ องที่ดาเนินกระบวนวิธีการวิจยั นั้น (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2542)
การศึกษาครั้งนี้ ได้ออกแบบแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนแรก ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อ-สกุล ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ตาแหน่ง ของ
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ วัน/เดือน/ปี ที่สมั ภาษณ์ และ สถานที่สมั ภาษณ์
ตอนที่ สอง แนวทางคาถามที่ ใช้ในการสัมภาษณ์เชิ งลึก ประกอบไปด้วยข้อคาถามจานวน 8 ข้อ โดย
กาหนดให้มีความครอบคลุมเนื้ อหา และวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ในครั้งนี้ โดยข้อมูลความคิดเห็ นในตอนที่ 2 ใช้
โครงคาถามเพื่อการวิจยั ซึ่ งพัฒนามากจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร
ประวัติภูมิหลังส่ วนบุคคลที่เป็ นเจ้าของบริ ษทั 3 ท่าน ประกอบด้วย บริ ษทั Mekong Marketing Co., Ltd., บริ ษทั De
White Cambodia และ บริ ษทั Great Goal Co., Ltd. และผูท้ รงคุณวุฒิในบริ ษทั อื่นๆ อีก 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การ บริ ษทั SKS Finance และ TV Shopping; ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อ บริ ษทั JCRI Jaguar Capital Royal Investment
และ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั HSL
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ คือ เครื่ องบันทึกเสี ยงและแบบบันทึก ภาคสนาม (Field Note) เพื่อบันทึก
การสนทนาระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึกในรายละเอียดข้อมูลและประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นจาก
การสัมภาษณ์อย่างมีประสิ ทธิภาพครบถ้วนตามประเด็นหลักในการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลปฐมภู มิ และทุติยภูมิ นาข้อมูลมาวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา (Content
Analysis) สังเคราะห์ขอ้ มูล (Data Synthesis) และนาข้อมูลต่างๆ จากการค้นพบเพื่อตอบคาถามตามวัตถุประสงค์
การศึ กษาที่ ต้ งั ไว้ ครอบคลุมในเรื่ อง สภาพแวดล้อมในการดาเนิ นธุ รกิ จ และกลยุทธ์ที่ใช้ในการดาเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั J.V. Water ทั้งกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ โดยกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์เชิ ง
เนื้อหา (Content Analysis) ผูว้ จิ ยั จะพิจารณาประเด็นหลักที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ท้ งั หมด จากนั้นจึง
นาประเด็นหลัก มาพิจารณาแบ่ งแยกออกเป็ นประเด็นย่อย อันเป็ นกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิ งคุณภาพ
(Qualitative research) เพื่อให้กระบวนการวิจยั ในครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือและแม่นยามากยิง่ ขึ้น มีข้ นั ตอนการวิเคราะห์
คือ ถอดเทปบันทึกเสี ยง บันทึกข้อมูล อ่านทบทวนข้อมูลอย่างละเอียดหลายๆ ครั้ง เพื่อทาความเข้าใจและให้เกิดความ
เข้าใจในเนื้ อหาทั้งหมด ผูว้ ิจยั ได้ทาการถอดเทปและบันทึ กข้อความที่เกี่ยวข้องของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในแต่ละรายใน
ภาพรวม จนกระทัง่ เข้าใจ และจับประเด็นหลักๆ พร้อมทั้งจัดหมวดหมู่ นาประเด็นหลักที่ได้มาจากการจัดกลุ่มของ
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อหาความเชื่อมโยงกับการศึกษา ขยายความเชื่อมโยงตีความและหาความหมาย
เพื่อหาคาอธิบายกับปรากฏการณ์ที่ศึกษา เพื่อหาข้อสรุ ปที่เป็ นสาระหลักของผลการวิเคราะห์ และตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ในครั้งนี้
4. ผลการวิจยั
4.1. ข้อมูลของผูใ้ ห้การสัมภาษณ์
ข้อมูลของผูใ้ ห้การสัมภาษณ์ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็ นเจ้าของบริ ษทั ในประเทศกัมพูชา 3 บริ ษทั
จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และมีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนและการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
น้ าดื่มและโซดาในประเทศกัมพูชา และสามารถให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั J.V. Water ที่
วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2564
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กาลังดาเนิ นการผลิตและจาหน่ายน้ าดื่มและโซดาในประเทศกัมพูชา โดย 3 บริ ษทั ประกอบด้วย 1) บริ ษทั Mekong
Marketing Co., Ltd.; 2) บริ ษทั DeWhite Cambodia; และ 3) บริ ษทั Great Goal Co., Ltd. และ กลุ่มที่สอง เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิจากบริ ษทั อื่นๆ ที่มีความรู ้และเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนและการดาเนิ นธุรกิจในประเทศกัมพูชา จาก 3
บริ ษทั จานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั SKS Finance และ TV Shopping 2) ผูจ้ ดั การฝ่ าย
จัดซื้อ บริ ษทั JCRI Jaguar Capital Royal Investment และ 3) ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั HSL ผลของการศึกษา พบว่า
4.2. สภาพแวดล้อมการแข่งขันของธุรกิจประเภทน้ าดื่มและโซดาในประเทศกัมพูชา
1) สภาพแวดล้อ มการแข่ ง ขัน ของธุ ร กิ จ “น้ าดื่ ม ” และแนวโน้ม การเจริ ญ เติ บ โต มี ดัง นี้ (1)
สภาพแวดล้อมการแข่งขันโดยทัว่ ไปของตลาด “น้ าดื่ม” ในประเทศกัมพูชา เป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่ มีความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคค่อนข้างมากเนื่องจากความนิ ยมของชาวกัมพูชาในการซื้ อน้ าดื่มเพื่อบริ โภคในครัวเรื อนและใช้สาหรับ
การเดินทาง และมีผผู ้ ลิตน้ าดื่มรายใหญ่จานวนไม่มากที่ผบู ้ ริ โภครู ้จกั และเป็ นทางเลือกในการบริ โภค (2) แนวโน้ม
การเจริ ญเติบโตของตลาด “น้ าดื่ม” ของประเทศกัมพูชา มีแนวโน้มการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นเนื่ องมาจากกระแสการ
รักษาสุขภาพของประชาชนกัมพูชาในปั จจุบนั ซึ่งชาวกัมพูชาจะเลือกบริ โภคน้ าดื่มจากบริ ษทั ที่มีความน่าเชื่อถือเรื่ อง
ความสะอาด มีภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ดี และแสดงถึงสุขภาพที่ดีของผูบ้ ริ โภค
2) สภาพแวดล้อมการแข่งขันของธุรกิจ “โซดา” และแนวโน้มการเจริ ญเติบโต พบว่า (1) สภาพแวดล้อม
การแข่งขันโดยทัว่ ไปของ “โซดา” ยังมีขนาดไม่ใหญ่มากนักเมื่อเทียบกับตลาดเครื่ องดื่มประเภทอื่น ๆ เนื่องจากโซดา
ยัง ไม่ เ ป็ นที่ นิ ย มของผู ้บ ริ โ ภคชาวกัม พู ช าที่ ผู ้บ ริ โ ภคจะนิ ย มบริ โ ภคเบี ย ร์ ม ากกว่า การบริ โ ภคโซดาที่ ผ สมกับ
แอลกอฮอล์ประเภทวิสกี้ โดยส่วนใหญ่จะใช้โซดาเพื่อเป็ นเครื่ องดื่มที่ใช้ในไนท์คลับ ร้านอาหาร งานสังสรรค์พิเศษ
เช่น งานแต่งงาน งานวันเกิด งานขึ้นบ้านใหม่ เป็ นต้น และ (2) แนวโน้มในการเจริ ญเติบโตในตลาด “โซดา” ของ
ประเทศกัมพูชา พบว่า มีโอกาสเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นจากปั จจุบนั เนื่ องจากมีจานวนคู่แข่งเพียงไม่กี่รายในตลาดที่เป็ น
ผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ ายโซดา และเมื่อพิจารณายอดการจาหน่ายของโซดาในประเทศกัมพูชานั้นไม่ได้ลดลงถึงแม้ว่า
โซดา จะไม่ ไ ด้เ ป็ นที่ นิ ย มบริ โ ภคก็ ต าม จึ ง ยัง คงมี ที่ ว่า งจ านวนมากที่ ต ลาดโซดาจะเจริ ญ เติ บ โตขึ้ น ในอนาคต
นอกจากนี้พ้นื ฐานความเป็ นอยูข่ องชาวกัมพูชาที่มีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงไปเนื่ องจากอาจได้รับอิทธิ พลในการ
ดื่มสุราที่ผสมโซดาจากชาวไทย ทาให้ตลาดโซดามีการเติบโตขึ้นได้ในอนาคต
ผลการศึ กษาข้างต้นสรุ ปได้ว่าธุ รกิ จน้ าดื่ มและโซดาสามารถเติบโตได้ในประเทศกัมพูชา เนื่ องจากมี
กลุ่มผูผ้ ลิตจานวนไม่มากที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการน้ าดื่มและโซดาที่มี
คุณภาพ สะอาด ผ่านการผลิตที่มีมาตรฐาน
4.3. กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ของบริ ษทั J.V. Water พบว่า
1) กลยุทธ์ระดับระดับองค์กร (Corporate Strategy) ควรเลือกใช้กลยุทธ์แบบเน้นการเติบโต (Growth
Strategies) เนื่องจากบริ ษทั J.V. Water เป็ นบริ ษทั ใหม่ที่เข้ามาเริ่ มต้นทาธุรกิจประเภทเครื่ องดื่มในประเทศกัมพูชา จึง
ควรเลือกกลยุทธ์ที่สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและยอดขายให้กบั บริ ษทั
2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) ควรเลือกใช้กลยุทธ์ดงั นี้
(1) ผลิตภัณฑ์น้ าดื่ม ควรเลือกใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) โดย
การสร้างภาพลักษณ์เป็ นผลิตภัณฑ์น้ าดื่มที่สาหรับคนทุกเพศทุกวัยที่ใส่ ใจสุ ขภาพ ผลิตสิ นค้าให้อยูใ่ นระดับพรี เมียม

วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2564

179

อรวรรณ ติลกเรื องชัย และ ศรัณย์ ธิติลกั ษณ์
Vol.7 No.1 January-June 2021

ใช้นวัตกรรมที่ทนั สมัย มีมาตรฐานรองรับการผลิต เพื่อทาให้เกิดความเชื่อมัน่ จากผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากหลายบริ ษทั ใน
ประเทศกัมพูชาเลือกตลาดน้ าดื่มที่ราคาถูก แต่ไม่สามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคเรื่ องความคุณภาพและความสะอาดได้
(2) ผลิตภัณฑ์โซดา ควรเลือกใช้กลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) เนื่ องจาก
ตลาดของโซดามี ขนาดเล็กกว่าตลาดของน้ าดื่ ม คู่แข่งมี จานวนไม่มาก และโซดาไม่ได้เป็ นที่ นิยมมากในประเทศ
กัมพูชา จึงควรเลือกกลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ที่มุ่งเน้นวัยทางานที่ชอบสังสรรค์ และสาหรับการจัดงานเลี้ยง
ต่างๆ
(3) กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Function Strategy) บริ ษทั J.V. Water ควรใช้กลยุทธ์ต่างๆ ของบริ ษทั ตาม
เป้ าหมายหลักของบริ ษทั ทั้ง กลยุทธ์การผลิตและการดาเนินงานกลยุทธ์ดา้ นการตลาด กลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์ในการวิจยั และพัฒนา โดยการผสมผสานกลยุทธ์ให้สอดคล้องกันเพื่อตอบสนอง
เป้ าหมายหลักขององค์การ
4.4. งบการเงิน
1) วัตถุประสงค์ของการวางแผนทางการเงิน ประกอบด้วย
1) เพื่อประมาณการจัดสรรเงินลงทุนในการดาเนิ นธุรกิจโครงการ J.V. Water โดยการกาหนดการ
ใช้จ่ายเงินต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนงานที่จดั ทาขึ้นและระบุถึงแหล่งที่มาของเงินและการใช้ไปของเงินในกิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งการวางแผนการเงินสาหรับธุรกิจ มีความจาเป็ นเพื่อกาหนดแผนการทางการเงินในการดาเนิ นงานธุรกิจ โดย
มีหลักในการวางแผนทางการเงินที่มีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วย 1) การประเมินสถานการณ์ 2) กาหนดเป้ าหมาย 3)
การจัดทาแผนทางการเงิน 4) การนาแผนไปปฏิบตั ิ และ 5) การวัดผลและการปรับปรุ งแก้ไข
บริ ษทั J.V. Water มีการกาหนดแผนทางการเงิน โดยมีวงเงินกู้ 1,200,000 ดอลลาร์ สหรัฐ มีอตั รา
ดอกเบี้ยชาระทุก 3 เดือน โดยก่อน Double Taxation Treaty มีผลบังคับใช้ = LIBOR+3.5% ต่อปี และหลัง Double
Taxation Treaty มีผลบังคับใช้ = LIBOR+4% ต่อปี มีเงื่อนไขวงเงินกู้ ดังนี้ คือมีระยะเวลากู้ 5 ปี ระยะเวลาเบิกถอน
เงินกูภ้ ายใน 6 เดือน นับจากวันที่ ลงนามในสัญญาเงินกู้ มีการชาระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน รวม 18 งวด โดยชาระคืน
เงินต้นงวดแรกในเดือนที่ 9 นับจากวันที่เบิกถอนเงินกูง้ วดแรก โดยงวดที่ 1-14 ชาระงวดละ 65,000 ดอลลาร์ สหรัฐ
และงวดที่ 15-18 ชาระงวดละ 72,500 ดอลลาร์สหรัฐ
โครงสร้างการถือหุน้ บริ ษทั J.V. Water เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนโดยจดทะเบียนเท่ากับ 2.5 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ มีผถู ้ ือหุน้ ดังนี้ 1) บจก.สยามรวมมิตร 2017 (Thai Holding Co.) ถือหุน้ 51% และ 2) Ms. Lim Chiv Ho ถือหุ ้น
49% รวมเป็ น 100%
บริ ษทั J.V. Water โครงการน้ าดื่มและโซดา กาหนดวงเงินกูห้ มุนเวียนไว้ 300,000 ดอลลาร์ สหรัฐ
มีเงื่ อนไขการใช้วงเงิ นตามกาหนดไว้กบั ธนาคารผูใ้ ห้กู้ และการค้ าประกันตามสัดส่ วนของการถือหุ ้นจาก 2 บริ ษทั
ร่ วมทุน โดยมีผถู ้ ือหุ ้นใน บจก.สยามรวมมิตร 2017 (“Thai Holding Co.”) 4 ท่าน ค้ าประกันรวมกันตามสัดส่ วนการ
ถือหุน้ คิดเป็ น 51% และ Ms. Lim Chiv Ho ค้ าประกันในสัดส่วน 49% ของเงินกู้ รวมเป็ นค้ าประกันเงินกู้ 100%
2) เพื่อประมาณระยะเวลาของผลตอบแทนจากการลงทุนให้ได้ความคุม้ ค่ามากที่สุด
จากการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดโครงการน้ าดื่มและโซดา บริ ษทั J.V. Water คาดประมาณการณ์
5 ปี (ระหว่าง 2018 – 2022) พบว่า มีงบประมาณดาเนินการ (CFO), งบประมาณลงทุน (CFI) และการดาเนินการจัดหา
เงิน (CFF) ที่อยูใ่ นเกณฑ์ดีโดยนับตั้งแต่ปีที่ 2 ของการลงทุน ถึงปี ที่ 5 (2019-2022) ซึ่งหมายถึงว่า การลงทุนโครงการ
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สามารถดาเนินการธุรกิจได้ผลกาไรเพียงพอ โดยมีงบประมาณการลงทุนเพียงพอ เพียงพอต่อรายจ่าย และเพียงพอต่อ
การจ่ายเงินปั นผล ดังนี้ CFO – CFI – CFF ในปี ที่ 1 ซึ่ งเนื่ องมาจากปี ที่ 1 (CFI) มีการซื้ อทรัพย์สินถาวร และCFO +
CFI – CFF ที่อยูใ่ นเกณฑ์ดี นับตั้งแต่ปีที่ 2 (2019) ถึงปี ที่ 5 (2022)
บริ ษทั J.V. Water มีการคานวณ NPV เพื่อดูวา่ “การลงทุนสามารถสร้างผลกาไรได้จริ งหรื อไม่” จึง
คานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของเงินสดสุ ทธิ แต่ละปี ด้วยอัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับต้นทุนทางการเงิน (อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ 3%) เพื่อหาค่า NPV ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ และพบว่า การลงทุนสามารถทาได้ เพราะได้ค่า NPV
เป็ นบวก และเพื่อยืนยันความถูกต้อง จึงคานวณหาค่า IRR เพื่อตรวจสอบว่า อัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ทาให้
NPV มีค่าเท่ากับศูนย์ หรื อใกล้เคียงกับศูนย์ (มูลค่าปั จจุบนั เงินสดสุ ทธิ ที่ได้รับในแต่ละปี เท่ากับ เงินลงทุนก้อนแรก)
นั้น มีค่ามากกว่า ต้นทุนทางการเงิน (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3%) ซึ่ งพบว่าค่า IRR ที่ 34.35% ทาให้ค่า NPV ใกล้เคียงกับ
ศูนย์ และเป็ นเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่มากกว่าต้นทุนทางการเงิน จึงคาดประมาณได้วา่ โครงการลงทุนในน้ าดื่มและ
โซดาของบริ ษทั J.V. Water จะมีผลตอบแทนประมาณ 34.35% โดยจะให้ผลตอบแทนการลงทุนตั้งแต่ปีดาเนิ นการ ปี
ที่ 2 (2019) เป็ นต้นไป
3) เพื่อวางแผนบริ หารการเงิ นให้สอดคล้องกับการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยการ
กาหนดการใช้จ่ายเงินต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนงานที่จดั ทาขึ้น รวมทั้งมีการระบุถึงแหล่งที่มาของเงินและการใช้ไป
ของเงินในกิจกรรมหรื อการดาเนิ นการต่างๆ ซึ่ ง บริ ษทั J.V. Water ได้มีการวางแผนการเงินสาหรับธุรกิจน้ าดื่มและ
โซดาเพื่อผลิตและจาหน่ ายในประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ การวางแผนทางการเงิ นในการดาเนิ นงานธุ รกิ จมีการวางแผน
ล่วงหน้าตามแผนการดาเนิ นธุรกิจดังกล่าว โดยบริ ษทั J.V. Water มีหลักในการวางแผนทางการเงินดังนี้ 1) ประเมิน
สถานการณ์ของการดาเนิ นธุรกิจ 2) กาหนดเป้ าหมายทางธุรกิจ 3) จัดทาแผนทางการเงิน 4) นาแผนทางการเงินไป
ปฏิบตั ิตามกิจกรรมดาเนินการที่กาหนด และ 5) การวัดผลและการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง
2) ประมาณการเงินลงทุนของโครงการ
สิ นทรัพย์ดาเนินการ มาจาก 1) บริ ษทั ร่ วมทุนประกอบด้วย 1.1) Siamluammitr มีหุ้นส่ วน 51% โดยจ่าย
สิ นทรัพย์ดาเนิ นการ 0.15 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และ 1.2) Attwood Import Co., Ltd มีหุ้นส่ วน 49% ทาให้บริ ษทั J.V.
Water Cambodia CO., L.td มีการจ่ายสิ นทรัพย์ดาเนิ นการเป็ น 1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ และ 2) จากการกูย้ ืมธนาคาร
ระยะยาว จานวน 1.5 ล้าน ทาให้บริ ษทั J.V. Water Cambodia Co., Ltd. มีสินทรัพย์ดาเนิ นการรวมเป็ น 2.5 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ รายจ่ายในการลงทุนรวมทั้งหมด 1,869,800 ดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็ นรายจ่ายการลงทุนหลัก 3 ด้าน
คือ 1) ผลิตภัณฑ์ดา้ นน้ าดื่ม รายจ่ายในการลงทุนรวม 393,000 ดอลลาร์ สหรัฐ 2) ผลิตภัณฑ์โซดา มีรายจ่ายในการ
ลงทุนรวม 198,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ 3) รายจ่ายในการลงทุนอื่นๆ 1,278,800 ดอลลาร์สหรัฐ
3) ประมาณการยอดขายและกาไร
1) ประมาณการยอดขาย / ยอดผลิต
สมมติฐานหลัก (Keys assumption) ของประมาณการยอดขาย / ยอดผลิ ต พบว่า 1) น้ าดื่ ม มี
ความสามารถในการผลิตสู งสุ ดอยูท่ ี่ 12 ล้านลัง โดยมีกาลังการผลิตในเดือนแรกๆ (เดือนกรกฎาคม 2018) อยูท่ ี่ 60%
และต่อมามีกาลังการผลิตสู งสุ ดอยูท่ ี่ 80% (ในเดือนพฤศจิกายน 2561) เปอร์ เซ็นต์การเติบโตของวัตถุดิบและบรรจุ
ภัณฑ์เป็ น 3% วัตถุดิบต่อลังเป็ น 0.03USD ต่อลัง วัตถุบรรจุภณ
ั ฑ์ต่อลังอยูท่ ี่ 2.25USD มีอตั ราการเติบโตของแรงงาน
ทางตรงต่อปี เป็ น 10% แรงงานทางตรงต่อเดื อนเป็ น 3,400USD และมีค่าเสื่ อมราคาต่อเดื อนของการผลิตสิ นค้า
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ประเภทน้ าดื่มเป็ น 5,988USD 2) โซดา มีความสามารถในการผลิตสูงสุดอยูท่ ี่ 0.4 ล้านลัง โดยมีกาลังการผลิตในเดือน
แรกๆ (เดื อนกรกฎาคม 2018) อยู่ที่ 60% และต่อมามีกาลังการผลิตสู งสุ ดอยู่ที่ 80% (ในเดื อนพฤศจิ กายน 2561)
เปอร์เซ็นต์การเติบโตของวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ น 3% วัตถุดิบต่อลังเป็ น 0.04USD ต่อลัง วัตถุบรรจุภณ
ั ฑ์ต่อลังอยู่
ที่ 3.04USD มีอตั ราการเติบโตของแรงงานทางตรงต่อปี เป็ น 10% แรงงานทางตรงต่อเดือนเป็ น 3,400USD และมีค่า
เสื่ อมราคาต่อเดือนของการผลิตสิ นค้าประเภทน้ าดื่มเป็ น 3,224USD 3) ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนและโบนัส มีดงั นี้ (3.1)
เป็ นเงินเดือนทีมบริ หาร 3 คน (USD per person) เป็ น 4,286USD ต่อคน (3.2) เงินเดือนผูจ้ ดั การ 5 คน เป็ น 1,143USD/
คน (3.3) เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 7 คน เป็ น 343USD/คน (3.4) โบนัสในแต่ละปี ได้รับ 2 เดือน และ (3.5) การเติบโตของ
เงินเดือน 5% ต่อปี
2) รายได้แบ่งแยกตามสิ นค้า ดังนี้ 1) น้ าดื่ม พบว่า ในปี 2018 น้ าดื่มมีมูลค่า 2,528,400 บาท และ
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2022 พบว่า น้ าดื่ ม มี มูลค่า 5,644,800 บาท 2) โซดา พบว่า ในปี 2018 โซดา 36% มีมูลค่า
1,444,800 บาท และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2022 พบว่า โซดา มีมูลค่า 3,225,600 บาท
3) อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี น้ าเปล่า พบว่า อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี น้ า ในปี 2018
มีมูลค่า 2,528,400 บาท ปี 2019 มีมูลค่า 5,644,800 บาท ปี 2020 มีมูลค่า 5,644,800 บาท ปี 2021 มีมูลค่า 5,644,800
บาท ปี 2022 มีมูลค่า 5,644,800 บาท
4) อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี โซดา พบวา อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี โซดา ในปี
2018 มี มู ล ค่ า 1,444,800 บาท ปี 2019 มี มู ล ค่ า 3,225,600 บาท ปี 2020 มี มู ล ค่ า 3,225,600 บาท ปี 2021 มี มู ล ค่ า
3,225,600 บาท ปี 2022 มีมูลค่า 3,225,600 บาท
5) กาไรขั้นต้น น้ าเปล่า พบว่า ในปี 2018 มีมูลค่า 1,497,507 บาท ปี 2019 มีมูลค่า 3,288,561 บาท
กาไรขั้นต้นที่ 59.23% ปี 2020 มีมูลค่า 3,218,431 บาท กาไรขั้นต้นที่ 58.26% ปี 2021 มีมูลค่า 3,145,883 บาท กาไร
ขั้นต้นที่ 57.02% ปี 2022 มีมูลค่า 3,070,813 บาท กาไรขั้นต้นที่ 55.73%
6) กาไรขั้นต้น โซดา พบว่า ในปี 2018 มี มูลค่า 964,293 บาท ปี 2019 มีมูลค่า 2,128,654 บาท
กาไรขั้นต้นที่ 66.74% ปี 2020 มีมูลค่า 2,093,937 บาท กาไรขั้นต้นที่ 65.99% ปี 2021 มีมูลค่า 2,057,863 บาท กาไร
ขั้นต้นที่ 64.92% ปี 2022 มีมูลค่า 2,020,362 บาท กาไรขั้นต้นที่ 63.80%
4) ประมาณการต้นทุนการบริ การ รายจ่าย
1) ต้นทุน พบว่า (1) น้ าดื่ม มีค่าต้นทุนผันแปร (Variable Cost) อยูท่ ี่ 39% (เป็ นต้นทุนค่าน้ า 1%,
ขวด ฝา ฉลาก 23%, กล่องบรรจุ 10%, ค่าไฟ 1% และค่าบารุ งรักษา 4%) ทาให้มีกาไรส่ วนเกิน 61% มีค่าใช้จ่ายของ
ช่องทางจาหน่าย 10% ทาให้น้ าดื่มมีกาไรคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายของช่องทางจาหน่ายแล้วอยูท่ ี่ 51% (2) โซดา มี
ค่าต้นทุนผันแปร (Variable Cost) อยูท่ ี่ 31% (เป็ นต้นทุนค่าขวด ฝา ฉลาก 22%, กล่องบรรจุ 6%, ค่าไฟ 0% และค่า
บารุ งรักษา 2%) ทาให้มีกาไรส่วนเกิน 69% มีค่าใช้จ่ายของช่องทางจาหน่าย 10% ทาให้โซดามีกาไรคงเหลือหลังจาก
หักค่าใช้จ่ายของช่องทางจาหน่ายแล้วอยูท่ ี่ 59%
2) ค่าใช้จ่าย พบว่า ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและค่าใช้จ่ายด้านการขาย (ต่อปี ) มีค่าใช้จ่ายสาหรับ
ช่องทางการกระจายสิ นค้ากับบริ ษทั Attwood ที่เป็ นคอนเน็คชัน่ ในกัมพูชา โดยคิดเป็ นค่าใช้จ่าย 10% ต่อการขาย และ
มีค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 5% ต่อการขาย
5) ประมาณการงบการเงินและงบกาไรขาดทุน
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5.1) งบการเงิ น การคาดการณ์งบการเงิ นเปรี ยบเที ยบ ณ เดือนมกราคม 2018 ถึงเดือนมกราคม
2022 สามารถวิเคราะห์ได้วา่
1) รายการลูกหนี้การค้า มีอตั ราคงที่ 5 ปี ระหว่างปี 2018-2022 โดยอยูท่ ี่ 739,200USD การที่
ลูกหนี้การค้าไม่มีการเพิ่มขึ้นอาจเนื่องมาจาก การที่บริ ษทั ไม่ได้มีการผ่อนคลายนโยบายการให้สินเชื่อ และไม่ได้ขยาย
เวลาการให้สินเชื่อเพื่อทาให้ยอดลูกหนี้เพิ่มขึ้น ทาให้สามารถคาดการณ์ได้วา่ บริ ษทั มีความสามารถในการเก็บหนี้ ได้
เป็ นปกติและไม่มียอดการชาระหนี้ คา้ งจ่าย ทาให้สามารถพิจารณาได้ว่าการบริ หารรายการลูกหนี้ การค้าดาเนิ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และลูกหนี้ การค้าถือว่าเป็ นลูกหนี้ ที่มีศกั ยภาพในการชาระหนี้ ได้เป็ นปกติ ทาให้ไม่มีรายการ
ลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้ น ในขณะเดี ยวกันก็สามารถพิจารณาได้ว่า ไม่ได้มีการขยายจานวนลูกหนี้ การค้ารายใหม่ด้วย
เช่นกัน ทาให้วเิ คราะห์ได้วา่ ไม่ได้มีการวางแผนเพิ่มยอดการขายจากการเพิ่มลูกหนี้ การค้ารายใหม่ ทาให้ยอดการขาย
คงที่ 5 ปี ซึ่ งสัมพันธ์กบั ตารางที่ 5.12 งบกาไรขาดทุน ที่ พบว่า มีรายได้จากการขายระหว่างปี 2018-2022 มีจานวน
รายได้คงที่เช่นเดียวกัน
2) รายการสิ นค้าคงเหลือ พบว่า มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นทุกปี โดยพบว่า ปี 2018 และปี 2019
มีสินค้าคงเหลือเท่ากัน คือ 185,702 และมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นในปี 2020-2022 โดยพบว่ามีสินค้าคงเหลือปี 2020
เป็ น 191,527 ในปี 2021 มีสินค้าคงเหลือ 197,561 และปี 2022 มีสินค้าคงเหลือ 203,815 ซึ่ งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า
การที่มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น อาจจะเนื่ องมาจากอัตราการจาหน่ายสิ นค้ามีแนวโน้มที่จะลดลง หรื อมีการจาหน่ายได้
ล่าช้า ซึ่ง บริ ษทั J.V. Water อาจจะต้องกาหนดแผนเพื่อปรับปรุ งนโยบายเกี่ยวกับการสั่งซื้ อสิ นค้าให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อ
ทาให้มีสินค้าคงเหลือลดลง
3) ทางด้านหนี้ สิน พบว่า หนี้ สินเจ้าหนี้ การค้าเพิ่มขึ้ นเล็กน้อยในแต่ละปี โดยระหว่างปี
2018-2022 มีหนี้ สินจากเจ้าหนี้ การค้าเพิ่มขึ้ นจาก 270,116USD ในปี 2018 เป็ น 305,723USD ในปี 2020 ซึ่ งอาจ
เนื่องมาจากการขยายตัวของบริ ษทั ทาให้มีการเพิ่มรายจ่ายด้านการผลิตและจาหน่ายที่ส่งผลให้มีเจ้าหนี้ การค้าเพิ่มขึ้น
แต่เมื่อพิจารณาจากเงิ นกูย้ ืมระยะยาว พบว่า มีจานวนลดลงค่อนข้างมากในแต่ละปี โดยพบว่า เงิ นกูร้ ะยะยาวจาก
1,372,442USD ในปี 2018 ลดลงเป็ น 174,628USD ในปี 2022 ซึ่ งทาให้พิจารณาได้วา่ บริ ษทั J.V. Water มีศกั ยภาพ
ค่อนข้างสู งมากในการชาระคืนเงิ นกูร้ ะยะยาวทาให้เงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นมีจานวนลดลงในทุกๆ ปี
อย่างเห็นได้ชดั เจน แสดงถึงศักยภาพในการดาเนินงานและบริ หารจัดการธุรกิจของบริ ษทั ที่มีประสิ ทธิภาพสูง
เมื่อพิจารณาภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน พบว่า หนี้สินไม่หมุนเวียนและหนี้สินรวมของ
บริ ษทั มีจานวนลดลงทุกปี อย่างเห็นได้ชดั เจนจากการคาดการณ์ 5 ปี ล่วงหน้า ระหว่างปี 2018-2022 โดยพบว่า หนี้ สิน
ไม่หมุนเวียนทั้งหมดลดลงจาก 1,372,442USD ในปี 2018 เป็ น 174,628USD ในปี 2022 ในด้านหนี้ สินรวมพบว่า
ลดลงเช่นเดียวกัน โดยลดลงจาก 1,771,867USD ในปี 2018 เป็ น 758,495USD ในปี 2022 ในขณะเดียวกันกาไรสะสม
ของบริ ษทั J.V. Water, ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และ หนี้สินรวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั เจนใน
ทุกปี ด้วยเช่นเดี ยวกัน ซึ่ งหมายความว่า ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในอนาคตมีอตั ราเพิ่มขึ้น โดยกาไร
สะสมของบริ ษทั J.V. Water ในปี 2018 เป็ น 1,082,577USD และเพิ่มเป็ น 10,842,442USD ในปี 2022 ส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ ทั้งหมด เพิม่ จาก 2,082,577USD ในปี 2018 เป็ น 11,842,442USD ในปี 2022 และพบว่า หนี้สินรวมและส่วนของผู ้
ถือหุน้ เพิ่มขึ้นจาก 3,854,445USD ในปี 2018 เป็ น 12,600,936 ในปี 2022
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5.2) งบกาไรขาดทุน คาดประมาณ 5 ปี ระหว่าง 2018-2022 จากงบกาไรขาดทุนเทียบเป็ นอัตราร้อย
ละของยอดขาย สามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
1) บริ ษทั J.V. Water จากัด มีตน้ ทุนขายประมาณร้อยละ 38.04%-42.60% ระหว่างปี 2018 2022 ซึ่ งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนข้างต่ า ทั้งนี้ อาจจะเนื่ องด้วยสาเหตุ บริ ษทั มี ประสิ ทธิ ภาพในการผลิตสู ง
ต้นทุนการผลิตทางตรงปานกลางค่อนไปทางต่า
2) เมื่อพิจารณาต้นทุนขายในปี 2018 และ 2019 จะมีตน้ ทุนอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกันคือ 38.04%
และ 38.93% เมื่อพิจารณากาไรขั้นต้นของทั้งสองปี จึงอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 61.96% ในปี 2018 และ
61.07% ในปี 2019
3) มีตน้ ทุนการขายที่คาดการณ์เพิ่มขึ้นในปี 2020, 2021 และ 2022 เป็ น 40.11%, 42.34% และ
42.60% ตามลาดับ ส่ งผลให้กาไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2018-2019 โดยพบว่า กาไรขั้นต้นของปี 2020,
2021 และ 2022 อยูท่ ี่ 59.89%, 58.66% และ 57.4% ตามลาดับ โดยการคาดการณ์น้ ี มีสมมติฐานว่า ประมาณการด้าน
การขาย 4 ปี ระหว่างปี 2019-2022 มียอดขายในอัตราเดี ยวกัน โดยมี รายได้รวมจากการขายน้ าและโซดาอยู่ที่ปีละ
8,874,400 บาท คิดเป็ น 100% ทั้งนี้ เมื่อประมาณการต้นทุนการขายที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ยอดการขายและรายได้จาก
การขายควรจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณี น้ ี เป็ นการคาดประมาณที่ เท่ากันในทุ กปี จึ งทาให้ดูเสมือนว่ามีกาไร
ขั้นต้นลดลง อันเนื่องมาจากการมีตน้ ทุนขายที่เพิ่มขึ้น
4) พิจารณาค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั J.V. Water ปี 2018 พบว่าสู งกว่าปี อื่นๆ คืออยูท่ ี่
20.08% อันอาจเนื่องมาจากเป็ นปี แรกของการดาเนิ นงานซึ่ งจะมี ตน้ ทุนในการดาเนิ นการสู งกว่าปี ต่อๆ มา โดยพบว่า
ปี 2019 มีค่าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษทั J.V. Water ลดลงเป็ น 18.96% ซึ่ งอาจจะเนื่ องมาจากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้าง
คงที่ ในปี ที่ 2 และในระหว่างปี ที่ 3-5 ของการดาเนิ นการธุ รกิ จ คือระหว่างปี 2020-2022 มี ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
เพิ่มขึ้นจากปี 2019 เพียงเล็กน้อย โดยพบว่ามีร้อยละ 19.13%, 19.13% และ 19.51% แสดงว่าประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนินงานตั้งแต่ปีที่ 2 เป็ นต้นมา เริ่ มมีประสิ ทธิภาพสูงขึ้นและค่อนข้างคงที่
5) ตัวเลขที่ปรากฏในรายการกาไรจากการดาเนิ นงานของบริ ษทั จะให้ประโยชน์แก่ผลู ้ งทุน
เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ทั้งในด้านผลิตและจาหน่าย จากตัวเลขข้างต้น พบว่า มีกาไร
จากการดาเนิ นงานของบริ ษทั ระหว่างปี 2018, 2019, 2020, 2021 และ 2022 เป็ นร้อยละ 43.31%, 43.39%, 42.04%,
40.63% และ 39.17% ซึ่ งพบว่า มีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้นในปี ที่ 2 และเริ่ มลดลงในปี ที่ 3-5 ของการ
ดาเนินงาน เมื่อประเมินจากตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั มีความสามารถในการทากาไรลดลง ซึ่ งอาจจะเป็ นไปได้วา่
มีการประมาณการค่าใช้จ่ายในต้นทุนการขายและค่าใช้จ่ายการบริ หารเพิ่มขึ้น ในขณะที่คาดประมาณยอดการขายและ
รายรับจากการขายต่อปี เป็ นอัตราคงที่ ทาให้ดูเหมือนว่า มีกาไรจากการดาเนินงานของบริ ษทั ลดลง
6) เมื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ย สามารถคาดประมาณได้วา่ บริ ษทั J.V. Water จะมีโอกาสในการ
ทากาไรสุทธิได้มากขึ้นในการดาเนิ นกิจการตั้งแต่ปีที่ 2 เป็ นต้นไป เนื่ องจากมีอตั ราดอกเบี้ยลดลงอย่างต่อเนื่ องทุกปี
โดยพบว่า อัตราดอกเบี้ย 5 ปี ระหว่างปี 2018-2022 เป็ น 2.96%, 1.13%, 0.88%, 0.61% และ 0.32% ซึ่งลดลงตามลาดับ
สรุ ปการวิเคราะห์ งบกาไรขาดทุ นของบริ ษ ัทได้ว่า ความสามารถในการทาก าไรของธุ รกิ จ
ค่อนข้างสู งและคาดประมาณว่าจะเพิ่มขึ้นทุกปี หากมีการคาดประมาณการยอดขายและรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น
ในขณะที่มีการประเมินต้นทุนการขายและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งบริ ษทั J.V. Water
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สามารถนามาวางแผนการผลิต แผนการขายและแผนการตลาด ของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุเป้ าหมาย เพื่ อ
เป็ นการเพิ่มความมัน่ ใจในการลงทุนแก่ผลู ้ งทุน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั J.V. Water ควรจะนาสัดส่ วนในแต่ละรายการ
ของบริ ษทั ไปเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันด้วย
5.3) การเงิน อัตราส่ วนสภาพคล่องตามงบการเงิ นรวม ณ ปี 2018 ถึงปี 2022 พบว่า มีอตั ราส่ วน
สภาพคล่องเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างเห็ นได้ชดั เจน โดยในปี 2018 มีอตั ราส่ วนสภาพคล่อง 5.11 และเพิ่มเป็ น 19.25 ในปี
2022 เท่ากับว่า บริ ษทั J.V. Water มีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นทุกเป็ น ดังนั้น บริ ษทั J.V. Water จึงไม่ประสบ
ปั ญหาการขาดสภาพคล่อง
เมื่อพิจารณา อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ ว และอัตราส่วนเงินสด พบว่า บริ ษทั J.V. Water มีอตั ราส่วน
ทุนหมุนเวียนเร็ ว และมีอตั ราส่ วนเงินสดที่เพิ่มขึ้นทุกปี เช่นเดียวกันอย่างเห็นได้ชดั เจน โดยอัตราส่ วนทุนหมุนเวียน
เร็ ว พบว่า ในปี 2018 มี 4.65 และในปี 2022 เพิ่มเป็ น 18.9 และในอัตราส่ วนเงิ นสด พบว่า มี 2.8 ในปี 2018 และ
เพิ่มขึ้นเป็ น 17.64 ในปี 2022 ซึ่งจะเห็นได้วา่ บริ ษทั J.V. Water มีอตั ราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ ว และอัตราส่ วนเงินสดที่
เพิ่มขึ้น แสดงถึงศักยภาพของการดาเนินธุรกิจที่มีประสิ ทธิภาพสูง
6) งบกระแสเงินสด Cash flow ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ
จากการประมาณงบกระแสเงินสดในปี แรก (2017) ธุรกิจมีกระแสเงินสดเข้ามาจากเงินกูย้ ืม จานวน 1.5
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินเพิ่มทุน 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็ นกระแสเงินสดรับ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในปี ที่ 2 (2018) สามารถใช้เงินสดคงเหลือในการดาเนินกิจการโดยไม่มีการเรี ยกชาระค่าหุ ้นเพิ่มโดยใน
ปี ที่ 2 นี้ ธุรกิ จมี กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ลดลง 1,383,552 ดอลลาร์ สหรั ฐ เนื่ องจากมี การซื้ อขายสิ นทรั พย์ถาวร จานวน
1,869,800 ดอลลาร์สหรัฐ
ในปี ที่ 3 (2019) ธุรกิจมีกระแสเงินสดสุ ทธิ เป็ นบวกเท่ากับ 2,572,135 ดอลลาร์ สหรัฐ เนื่ องจากมีรายได้
จากการขาย จานวน 2,545,053 ดอลลาร์สหรัฐ และนาไปชาระคืน 268,868 ดอลลาร์สหรัฐ
ในปี ที่ 4, 5 และปี ที่ 6 ธุ ร กิ จ ยัง คงมี กระแสเงิ นสดสุ ทธิ เ ป็ นบวกเท่ ากับ 2,296,222 ดอลลาร์ สหรั ฐ
2,204,507 ดอลลาร์ สหรัฐ และ 2,109,153 ดอลลาร์ สหรัฐ ตามลาดับ โดยในแต่ละปี ระหว่างปี ที่ 4-6 (2020-2022)
สามารถชาระคืนได้เป็ นเงินจานวน 288,305 ดอลลาร์ สหรัฐ, 309,146 ดอลลาร์ สหรัฐ และ 331,494 ดอลลาร์ สหรัฐ
ตามลาดับ
บริ ษทั J.V. Water คาดว่าจะสามารถสร้างกระแสเงิ นสดจากการดาเนิ นงานเป็ นจานวนมากที่ เพียง
พอที่จะสามารถจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ โดยจะมีการดาเนิ นการเพื่อคานวณสัดส่ วนการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ ต่อไป
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
5.1. สภาพแวดล้อมการแข่งขันโดยทัว่ ไปของธุรกิจประเภทน้ าดื่มและโซดาในประเทศกัมพูชา ผลการวิจยั
พบว่า 1) สภาพแวดล้อมการแข่งขันโดยทัว่ ไปของ “น้ าดื่ม” และแนวโน้มการเจริ ญเติบโต พบว่า (1) สภาพแวดล้อม
การแข่งขันโดยทัว่ ไปของตลาด “น้ าดื่ม” ในประเทศกัมพูชา เป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่ มีความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ค่อนข้างมาก และมีผผู ้ ลิตน้ าดื่มรายใหญ่จานวนไม่มาก (2) แนวโน้มการเจริ ญเติบโตของตลาด “น้ าดื่ม” ของประเทศ
กัมพูชา มีแนวโน้มการเจริ ญเติ บโตเพิ่มขึ้นเนื่ องมาจากกระแสการรั กสุ ขภาพของประชาชนกัมพูชาในปั จจุ บนั 2)
วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2564
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สภาพแวดล้อมการแข่งขันโดยทัว่ ไปของ “โซดา” และแนวโน้มการเจริ ญเติบโต พบว่า (1) สภาพแวดล้อมการแข่งขัน
โดยทัว่ ไปของ “โซดา” ยังมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เนื่ องจากโซดายังไม่เป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค และ (2) แนวโน้มใน
การเจริ ญเติบโตในตลาด “โซดา” ของประเทศกัมพูชา พบว่า มีโอกาสเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นจากปั จจุบนั เนื่ องจากมี
จานวนคู่แข่งเพียงไม่กี่รายในตลาดที่ เป็ นผูผ้ ลิ ตและจัดจาหน่ ายโซดา และยอดการจาหน่ ายของโซดาไม่ได้ลดลง
ถึงแม้วา่ โซดา จะไม่ได้เป็ นที่นิยมบริ โภคก็ตาม
จากการศึ กษาทาให้ทราบว่าธุ รกิ จน้ าดื่ มและโซดาสามารถเติบโตได้ในประเทศกัมพูชา เนื่ องจากมี กลุ่ม
ผูผ้ ลิตจานวนไม่มากที่ มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ ตอ้ งการน้ าดื่ มและโซดาที่ มี
คุณภาพ สะอาด ผ่านการผลิตที่มีมาตรฐาน ทั้งนี้ ผลการวิจยั สอดคล้องกับการศึกษาของ อาพา แก้วกากง (2555) ที่
ศึกษาวิจยั เรื่ อง “โอกาสและช่องทางการค้าของ SME ไทยในตลาดกัมพูชา” ซึ่ งพบว่า ประเทศกัมพูชามีศกั ยภาพสู ง
สามารถรองรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่ งจะเป็ นโอกาสของ SME ไทยที่จะเข้าสู่ ตลาดกัมพูชาได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการควรคานึ งถึ งความสัมพันธ์ที่เอื้ อประโยชน์ท้ งั สองฝ่ ายและต้องมี ความจริ งใจต่อกัน
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการศึ กษาของ ลักขณา ศิ ริรัตน์ (2559) ที่ ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริ โภคน้ าดื่ มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ในจังหวัดนนทบุรี” โดยพบว่า ความคิดเห็ นต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อในปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ของน้ าดื่มบรรจุขวดตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ แต่ละด้าน มีความคิดเห็นด้วยมากใน
ด้านความมัน่ ใจในความสะอาดปลอดภัย การได้รับรองมาตรฐานด้านคุณภาพสากล ฉลากผลิตภัณฑ์แสดงข้อมูล
ผูผ้ ลิตชัดเจน ชื่อเสี ยงของน้ าดื่มตราเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ฝาบรรจุภณั ฑ์ปิดสนิทเปิ ดง่าย รสชาติของน้ าดื่ม รู ปลักษณ์ของ
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถจับถือและพกพาได้สะดวก ฉลากผลิตภัณฑ์มีขอ้ มูลแสดงการร้องเรี ยนสาหรับผูบ้ ริ โภค ฉลาก
ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและความดึ งดูดให้ซ้ื อ การเข้าถึงข้อมูลด้วย QR Code บนฉลากผลิตภัณฑ์ ซึ่ งแสดงถึง
ผูบ้ ริ โภคจะให้ความใส่ ใจในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคที่รักสุ ขภาพจะเน้นในเรื่ อง
ความสะอาด ความมีมาตรฐาน และคุณภาพของสิ นค้ามาก่อน
5.2. กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ของบริ ษทั J.V. Water พบว่า
1) กลยุทธ์ระดับระดับองค์กร ควรเลือกใช้กลยุทธ์แบบเน้นการเติบโต (Growth Strategies) เนื่ องจาก
บริ ษทั J.V. Water เป็ นบริ ษทั ใหม่ที่เข้ามาเริ่ มต้นทาธุรกิจประเภทเครื่ องดื่มในประเทศกัมพูชา จึงควรเลือกกลยุทธ์ที่
สามารถเพิ่มส่ วนแบ่งทางการตลาดและยอดขายให้กบั บริ ษทั ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ จุฑาทิ พย์ หะทัยธรรม
(2554) ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การศึ กษากลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุ รกิ จผลิตจาหน่ ายน้ าผลไม้
พร้อมดื่มต่ากว่า 25% กรณี ศึกษา บริ ษทั ทิปโก้ฟดส์
ู้ จากัด (มหาชน)” ซึ่งผลการวิจยั พบว่าบริ ษทั ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี
จากัด ควรเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถโดยกลยุทธ์ระดับองค์กร ควรเน้นกลยุทธ์การเจริ ญเติบโต เพื่อ
เป็ นการสร้างการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่งในภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอีกทั้ง
ลูกค้ามีความหลากหลายและมีการใช้ชีวิตรู ปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากบริ ษทั จะทาการแข่งขันจึงต้องตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ และขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายแก่องค์กร
2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ควรเลือกใช้กลยุทธ์ดงั นี้ 2.1) ผลิตภัณฑ์น้ าดื่ ม ควรเลือกใช้กลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่าง โดยการสร้างภาพลักษณ์เป็ นผลิตภัณฑ์น้ าดื่มที่สาหรับคนทุกเพศทุกวัยที่ใส่ใจสุขภาพ ผลิตสิ นค้าให้อยู่
ในระดับ พรี เมี ย ม ใช้น วัต กรรมที่ ทัน สมัย มี ม าตรฐานรองรั บ การผลิ ต เพื่อ ท าให้เ กิ ด ความเชื่ อ มั่นจากผูบ้ ริ โ ภค
เนื่ องจากหลายบริ ษทั ในประเทศกัมพูชาเลือกตลาดน้ าดื่ มที่ ราคาถูก แต่ไม่สามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคเรื่ องความ
วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2564
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คุณภาพและความสะอาดได้ ผลการวิจยั สอดคล้องกับการศึกษาของ จุฑาทิพย์ หะทัยธรรม (2554) ที่ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง
“การศึ ก ษากลยุท ธ์ ก ารตลาดและการจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ ข องธุ ร กิ จ ผลิ ต จ าหน่ า ยน้ าผลไม้พ ร้ อ มดื่ ม ต่ า กว่า 25%
กรณี ศึกษา บริ ษทั ทิปโก้ฟดส์
ู้ จากัด (มหาชน)” ซึ่งผลการวิจยั พบว่าบริ ษทั ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จากัด ควรเลือกใช้กล
ยุทธ์ระดับหน่ วยธุ รกิ จ ที่ เน้นกลยุทธ์การสร้ างความแตกต่าง เนื่ องจากมี ความเหมาะสมและสอดคล้องกับปั จจัย
ทางด้านเศรษฐกิจปั จจุบนั ที่ผบู ้ ริ โภคจะเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลทางการตลาดมากที่สุด เพราะฉะนั้นทางบริ ษทั จึงต้องปรับตัว
เข้าหาผูบ้ ริ โภค โดยพยายามให้ตอบสนองความต้องการให้ได้มากที่ สุด และต้องสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน
เพื่อให้เป็ นเอกลักษณ์และเกิดการเลียนแบบยาก เช่น การสร้างความแตกต่างด้านกระบวนการผลิตใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในกระบวนการผลิต เป็ นต้น และ 2.2) ผลิ ตภัณฑ์โซดา ควรเลือกใช้กลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
เนื่ องจากตลาดของโซดามีขนาดเล็กกว่าตลาดของน้ าดื่ ม คู่แข่งมีจานวนไม่มาก และโซดาไม่ได้เป็ นที่ นิยมมากใน
ประเทศกัมพูชา จึงควรเลือกกลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ที่มุ่งเน้นวัยทางานที่ชอบสังสรรค์ และสาหรับการจัด
งานเลี้ยงต่างๆ
3) กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Function Strategy) บริ ษทั J.V. Water ควรใช้กลยุทธ์ต่างๆ ของบริ ษทั ตาม
เป้ าหมายหลักของบริ ษทั ทั้ง กลยุทธ์การผลิตและการดาเนิ นงาน กลยุทธ์ดา้ นการตลาด กลยุทธ์ทางการเงิน กลยุทธ์
การจัด การทรั พยากรมนุ ษย์ และกลยุทธ์ ในการวิจัยและพัฒนา โดยการผสมผสานกลยุทธ์ ให้สอดคล้อ งกัน เพื่ อ
ตอบสนองเป้ าหมายหลักขององค์การ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ พรพรรณ คูประสิ ทธิ์ (2553) ที่ศึกษาเรื่ อง กล
ยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันของธุรกิจน้ าอัดลม: กรณี ศึกษา บริ ษทั เสริ มสุข
จากัด (มหาชน) โดยผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์ในระดับหน้าที่ควรเลือกใช้หลากหลายวิธีร่วมกัน อาทิ กระบวนการ
จัดการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ข้ อเสนอแนะการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ องการลงทุนอุตสาหกรรมน้ าและโซดาในประเทศกัมพูชา กรณี ศึกษาบริ ษทั J.V. Water ใน
ครั้งนี้เป็ นการศึกษารู ปแบบการลงทุนในประเทศกัมพูชา โดยเน้นศึกษาถึงรู ปแบบการลงทุน กลยุทธทางการบริ หาร
ในตลาดต่างประเทศ และผลตอบแทนของการลงทุนในประเทศกัมพูชาข้อมูลที่ได้จะชี้ให้เห็นถึงรู ปแบบการลงทุน
และความเป็ นไปได้ในการทาธุรกิจ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างและมีการต่อยอดธุรกิจในอนาคคต
ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป คือ 1) ควรศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตลาดและกลยุทธของคู่แข่งใน
ตลาดน้ าดื่มและโซดาของประเทศกัมพูชา เมื่อตลาดน้ าดื่มเติบโตมากขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงกล
ยุท ธของคู่ แข่ ง ขันมากขึ้ น 2) ควรศึ กษาเพิ่ ม เติ ม พฤติ ก รรมการบริ โ ภคน้ าดื่ ม ประชาชนกัม พูช า เช่ น การใช้
แบบสอบถามประชาชนในประเทศกัมพูชา เพื่อศึกษาความต้องการน้ าดื่มและโซดาของประชาชนในประเทศ
6. บทสรุป
งานวิจยั เรื่ องการลงทุนอุตสาหกรรมน้ าและโซดาในประเทศกัมพูชา กรณี ศึกษาบริ ษทั J.V. Water เป็ นการ
วิจยั ที่มุ่งศึกษาถึงสภาพแวดล้อมทางการค้า รู ปแบบการลงทุน กลยุทธ์ ความเป็ นไปได้ของผลตอบแทนการลงทุน ใน
ประเทศกัมพูชา โดยศึกษาผ่านอุตสาหกรรมประเภทน้ าดื่มและโซดา ใช้วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิจยั เชิง
เอกสาร และกระบวนการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เพื่ อ ศึ ก ษาและตอบวัต ถุ ป ระสงค์ก ารศึ ก ษาวิ จัย 3 ประการ คื อ
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สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน การใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม และ ความเป็ นไปได้ในการลงทุนและผลตอบแทนของการ
ลงทุน ในประเทศกัมพูชา ผลการศึกษาพบว่า
1) สภาพแวดล้อมการแข่งขันโดยทัว่ ไป ตลาด “น้ าดื่ม” มีขนาดใหญ่ มีความต้องการของผูบ้ ริ โภคค่อนข้างมาก
และมีแนวโน้มการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้น จานวนคู่แข่งที่เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายน้ าดื่มและโซดามีนอ้ ย
2) กลยุทธ์การดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั J.V. Water ในธุรกิ จน้ าดื่มและโซดา จาแนกเป็ น 3 ระดับคือ กลยุทธ์
ระดับระดับองค์กร ควรเลือกใช้กลยุทธ์แบบเน้นการเติบโต กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กรณี ผลิตภัณฑ์น้ าดื่ม ควรเลือกใช้กล
ยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ส่ วนกรณี ผลิตภัณฑ์โซดา ควรเลือกใช้กลยุทธ์การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และกลยุทธ์
ระดับหน้าที่ ควรใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายตามเป้ าหมายหลักของบริ ษทั
3) ผลการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดโครงการน้ าดื่มและโซดา บริ ษทั J.V. Water พบว่า การลงทุนสามารถทา
ได้ โดยมีค่า NPV เป็ นบวก และค่า IRR พบว่า เป็ นเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่มากกว่าต้นทุนทางการเงิน โดยโครงการ
ลงทุนในน้ าดื่มและโซดาของบริ ษทั J.V. Water จะมีผลตอบแทนประมาณ 34.35% โดยจะให้ผลตอบแทนการลงทุน
ตั้งแต่ปีดาเนินการ ปี ที่ 2 (2019) เป็ นต้นไป
ซึ่ งอาจสามารถสรุ ปโดยภาพรวมถึงรู ปแบบการลงทุนในประเทศกัมพูชาที่จากวิจยั คือ ต้องใช้กลยุทธ์การ
ลงทุนร่ วมกับบริ ษทั ที่ มีธุรกิ จในกัมพูชา เพื่อสร้ างเครื อข่ายและช่ องทางการตลาด ใช้กลยุทธ์ทางการบริ หารโดย
พิจารณาจากสภาพตลาด คู่แข่ง และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม และควรพิจารณาถึงผลตอบแทน
ตลอดจนสัดส่วนของผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดสิ นค้าที่มีคู่แข่งน้อยและมีโอกาสของการเจิรญเติบโตสูง
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