
150 

( วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที ่4 ตลุาคม – ธันวาคม  2556 ) 
 

แผนธุรกิจ บริษัท BREAKFAST DELIVERY จ ำกัด: แผนกำรเงิน 
BUSINESS PLAN OF BREAKFAST DELIVERY CO., LTD. : FINANCIAL PLAN 

ฐิตารีย์ โสธรกุลโรจน์ 1   กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 2 

--------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 แผนธุรกิจ BREAKFAST DELIVERY มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนิน
ธุรกิจจัดส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ โดยรายการอาหารที่ทางร้านน าเสนอนั้น จะเป็นรายการอาหารที่เน้น
เพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกระแสรักสุขภาพของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยในการศึกษาจะมุ่งเน้นที่ความ
เป็นไปได้ทางการตลาด การผลิต การจัดการ การเงิน และผลตอบแทนจากการด าเนินงาน เป้าหมายหลัก
ของการจัดท าแผนธุรกิจคือ เพื่อใช้ในการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งในเบื้องต้นได้วางแผนที่จะเปิดให้บริการจัดส่ง
อาหารเช้าเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพฯชั้นใน 5 เขต ได้แก่ เขตวัฒนา เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตราชเทวี 
และเขตห้วยขวาง ที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่หนาแน่น   
 ในการศึกษาคร้ังนี้ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจร้านอาหาร ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึง
พอใจของกลุ่มผู้บริโภค โดยการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ แผนธุรกิจร้านอาห าร เป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผลการศึกษาพบว่าธุรกิจ BREAKFAST DELIVERY มีความเป็นไปได้ทั้งทางการตลาด เพราะ
ตลาดมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกลยุทธ์การตลาดที่ทางธุรกิจใช้ คือ เมนูอาหาร เช้าที่
เน้นเร่ืองคุณค่าทางโภชนาการเป็นหลัก และความโดดเด่นด้านบริการที่มีการจัดส่งอาหารให้ถึงที่  ซึ่ง
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีความเป็นไปได้ทางด้านการผลิต เพราะมีการวางแผนที่ดีด้านการ
ควบคุมคุณภาพอาหารและวัตถุดิบ อีกทั้งมีความเป็นไปได้ทางด้านการเงินและผลตอบแทนจากการ
ลงทุนโดยมีระยะเวลาในการคืนทุนอยู่ที่ 2 ปี 8 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
2 นักวิชาการ 
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Abstract 
The business plan of Breakfast Delivery has an objective in studying the possibility in 

managing breakfast delivery business for healthy. As the healthy concept, restaurant will provide all 
the healthy foods in the menu which will be suitable for healthy people. Studying will emphasize on 
the possibility in marketing, production, management, financing and the return of management. In 
studying these possibilities, we believe that these can lead to starting new business, which we plan to 
provide delivery service in Bangkok five districts that are Wattana , Jatuchak, Payathai, Rajthevi, and 
Huaykwang which these five districts will be main target group. 

This studying include the management of restaurant business, the factor of consumer 
satisfaction which we collect all the information from books, articles, business plan and use all of these 
for analytical process. 

As a result, we found that breakfast delivery business has a possibility in marketing as we can 
see constantly growth rate in marketing trends and also marketing strategy which is healthy foods and 
the outstanding in delivery service. Possibility in production is good as the product quality and raw 
material are being control well, and restaurant also has possibility in finance and return on investment 
which the payback period is 2 years 8 months. 
 
 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 อาหารถือเป็น 1 ใน ปัจจัย 4 ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร 
ธุรกิจร้านอาหารมักจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ในปัจจุบันพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีผลท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง
เวลากลายเป็นข้อจ ากัดในการด าเนินชีวิต ท าให้ชีวิตมีความเร่งรีบมากขึ้น รวมถึงพฤติกรรมในการ
บริโภคอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน  
แนวคิดและรูปแบบในกำรท ำธุรกิจ 

 เนื่องด้วยแนวโน้มในปัจจุบันของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ เร่ิมหันไปให้ความสนใจกับการ
บริโภคอาหารส าเร็จรูปกันมากขึ้น รวมถึงการใช้บริการจัดส่งอาหารมากขึ้น และด้วยเวลาที่จ ากัดและเร่ง
รีบ ท าให้ผู้คนละเลยการบริโภคอาหารเช้า หรือละเลยการค านึงถึงคุณค่าทางด้านโภชนาการและถูก
สุขลักษณะของอาหารในมื้อเช้า รวมถึงธุรกิจบริการจัดส่งอาหารในปัจจุบัน ยังมีมูลค่าของตลาดอยู่ใน
เกณฑ์สูง โดยมีแนวโน้มการเติบโตอย่างชัด และคาดว่ายังมีโอกาสในการขยายตลาดไปได้อีกมาก ดังนั้น
เราจึงเล็งเห็นช่องทางการท าธุรกิจบริการจัดส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ และพยายามสร้างความแตกต่างจาก



152 

( วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที ่4 ตลุาคม – ธันวาคม  2556 ) 
 

คู่แข่ง โดยจัดส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพในช่วงเวลา 05.30 – 09.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีคู่แข่งน้อยราย 
ตรงจุดน้ีเองเราสามารถดึงส่วนแบ่งทางการตลาดมาเป็นของตัวเอง 
วิสัยทัศน์ 
 เราจะเป็นผู้น าในด้านการบริการอาหารเช้าเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของทุกคน 
พันธกิจ 
 1.เราจะเป็นผู้จัดส่งอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และถูกสุขลักษณะ ซึ่งสอดคล้องกับ
ความต้องการส าหรับสุขภาพที่ดีของทุกคน 
 2. เราจะให้บริการที่เป็นเลิศและตรงต่อเวลา 
 3. เราจะพัฒนาและปรับปรุงไปพร้อมกับความต้องการของลูกค้า 
เป้ำหมำย 
 เป้าหมายระยะสั้น คือ ก าหนดรายได้เป้าหมายในปีที่ 1 ประมาณ 5,000,000 บาท และมีอัตราการ
เติบโตของรายได้ 5% ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป 
 เป้าหมายระยะกลาง คือ มีการออกเมนูใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกอาหารมากขึ้น และขยายฐาน
ลูกค้าให้ครอบคลุม ทุกเขตในกรุงเทพฯชั้นใน 21 เขต 
 เป้าหมายระยะยาว คือ ต้องการให้ Breakfast Delivery อยู่ในระดับแนวหน้าของธุรกิจประเภท
จัดส่งอาหารเช้าและ สามารถขยายตลาดสินค้า และขยายบริการไปครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ 
ค ำขวัญ  

“เสิร์ฟเมนูเช้า เข้าถึงความต้องการ เพื่อสุขภาพส าหรับคุณ” 
สัญลักษณ์ 
 
 
ตลำดกลุ่มเป้ำหมำย 

ธุรกิจจัดส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพส าหรับบุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ชั้นใน 5 เขต ได้แก่ 
เขตวัฒนา เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตห้วยขวาง และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จะมุ่งเน้นกลุ่ม
ผู้คนในวัยท างานโดยตรง และ ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว 
ท ำเลที่ตั้ง 
 เลขที่ 566/3 ซอยรัชดาภิเษก 3 ถนน อโศก-ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400   
ปัจจัยหลักแห่งควำมส ำเร็จ 

ในอดีต อาหารเพื่อสุขภาพไม่ได้รับความนิยมมากนัก แต่ในปัจจุบัน ลูกค้าเร่ิมหันมาให้ความ
สนใจในเร่ืองของสุขภาพกันมากขึ้น ดังน้ัน ธุรกิจไม่ควรมองข้ามเร่ืองนี้เป็นอันขาด เพราะอาจจะน าจุดนี้
มาเป็นจุดแข็งของธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้  
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ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ คือ วัตถุดิบ เพราะ ตัววัตถุดิบ เป็นส่วนหนึ่งที่
จะท าให้อาหารดีหรือไม่ดี ถึงแม้ว่าพ่อครัว หรือแม่ครัว จะท าอาหารได้เก่ง แต่ถ้าวัตถุดิบปราศจากความ
สดใหม่ ขาดความสะอาด หรือ ไม่มีคุณภาพ โอกาสที่อาหารออกมาได้ดีจนเป็นที่น่าพอใจก็ค่อนข้างยาก
พอสมควร รวมถึงยังต้องค านึงถึง ภาชนะที่ใช้ใส่อาหาร และสิ่งแวดล้อมภายในร้านต้องสะอาดด้วย 
ไม่ใช่ว่าอาหารดูสะอาดตาแต่ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารไม่สะอาด  รถบริการส่งอาหารสกปรก พนักงานส่ง
อาหารแต่งตัวไม่สะอาด อาจจะส่งผลให้อาหารดูมีคุณภาพด้อยลงได้ เพราะสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม 
บุคลากรเป็นส่วนหน่ึงที่มีความส าคัญเช่นกัน ควรมีความตั้งใจ มุ่งมั่นและทุ่มเทในการท างาน ไม่ว่าอยู่ใน
ต าแหน่งหน้าที่ใด จะต้องท าให้เต็มที่ เต็มก าลัง ต้องอุทิศตนในการท างานให้ได้เต็ม100% หรือเกิน 100% 
ต้องบริการด้วยความเต็มใจใส่ใจในการบริการ โดยธุรกิจของเราจะเน้นเร่ืองการบริการส่งอาหารให้
ทันเวลาที่นัดหมาย และที่ส าคัญที่ต้องค านึงถึงอยู่เสมอก็คือ “ความประทับใจของลูกค้า คือหน้าที่ของ
เรา” 
   
เงินลงทุน 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

1. ออกหุ้นสามัญจ านวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
2. เงินลงทุนจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 500,000 บาท 
       รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท 

 
 

บทท่ี 2 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม 

2.1 วิเครำะห์สภำพแวดล้อมท่ัวไป 
 ด้วยสภาพแวดล้อม และปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลถึงการ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตผู้คนในชุมชนเมือง ประกอบกับความเร่งรีบในการใช้ชีวิตประจ าวัน และใช้
ระยะเวลาในการเดินทางไปท างานเป็นเวลานาน ส่งผลท าให้สินค้าอาหารประเภทส่งตรงถึงผู้บริโภค
ได้รับความนิยมมากขึ้น อีกทั้งผู้คนให้ความสนใจเร่ืองสุขภาพกันมากขึ้น จึงมีความต้องการที่จะคัดสรร
สิ่งที่ดีและมีคุณภาพให้กับตัวเอง ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เอง ท าให้เรามองเห็นช่องทางในการท าธุรกิจจัดส่ง
อาหารเช้าเพื่อสุขภาพ 
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 2.2 วิเครำะห์สภำพตลำด 
1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมในระดับมหภำค 

 ประชำกร  
กลุ่มบุคคลทั่วไปที่อาศัยหรือท างานอยู่ ในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน ได้แก่ เขตวัฒนา, เขตจตุจักร, 

เขตพญาไท, เขตราชเทวีและเขตห้วยขวาง  
 สภำวะเศรษฐกิจ  
 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประเมินว่า “เศรษฐกิจไทยในปี 2556 คาดว่าจะสามารถ
ขยายตัวได้ร้อยละ 5.3 (ข้อมูลเดือนมีนาคม 2556) และการขยายตัวนี้ท าให้การบริโภคภาคเอกชนได้รับ
ผลดีจากรายได้ภาคครัวเรือนที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ความต้องการในการบริโภคสูงขึ้นด้วย เนื่องจาก
ประชากรที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ท าให้ร้านอาหารยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค เพราะเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยสี่ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
  สังคมและวัฒนธรรม 
 เน่ืองจากสังคมปัจจุบันมีการด าเนินชีวิตที่เร่งรีบแข่งกับเวลา รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่ต้องดิ้นรน 
ผู้หญิงต้องออกไปท างานนอกบ้านท าให้ไม่มีเวลาประกอบอาหารเองที่บ้าน ซึ่งต่างจากสมัยก่อนที่ผู้หญิง
มักจะอยู่บ้านเป็นแม่บ้านประกอบอาหารรับประทานเอง ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไป ท าให้ผู้คนส่วนใหญ่นิยมสั่งอาหารมารับประทานไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือที่ท างาน ท าให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการเดินทาง 
 สภำพภูมิศำสตร์  
 ในปัจจุบันกรุงเทพฯ มีปริมาณรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้มีสภาพการจราจรที่
หนาแน่นและติดขัด รวมไปถึง เกิดความยากล าบากในการหาที่จอดรถ  ท าให้ผู้คนเกิดความเบื่อหน่ายที่
จะเดินทางไปรับประทานอาหารหรือไปหาซื้อวัตถุดิบนอกบ้าน จึงหันมาให้ความสนใจในบริการจัดส่ง
อาหารถึงบ้านหรือที่ท างานกันมากขึ้น 
2.3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกในระดับจุลภำค ด้วย Five Force Model 
 1. กำรแข่งขันระหว่ำงคู่แข่งภำยในอุตสำหกรรมเดียวกัน  

ธุรกิจเดลิเวอร่ีสินค้าอาหารในปัจจุบันยังมีมูลค่าของตลาดอยู่ในเกณฑ์สูง จึงเป็นเร่ืองปกติที่จะ
พบว่ามีการแข่งขันที่ค่อนข้างจะรุนแรง แต่ธุรกิจเดลิเวอร่ีสินค้าอาหารเช้า ยังไม่มีความรุนแรงมากนัก  
เน่ืองจากมีผู้ประกอบการน้อยราย ตัวอย่างเช่น ร้านครัวมือถือ เดลิเวอร่ี ที่จัดส่งอาหาร 24 ชั่วโมง ซึ่งตรง
กับธุรกิจของเราที่ท าการจัดส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ ในช่วงเวลา 05.30 – 08.30 น. ทุกวัน 
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2. อ ำนำจต่อรองของ supplier  
 เน่ืองจากผู้จ าหน่ายวัตถุดิบมีจ านวนมาก ดังนั้นอ านาจการต่อรองต่อผู้จ าหน่ายวัตถุดิบจึงมีสูง 

3. อ ำนำจต่อรองของลูกค้ำ 
 อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อมีสูงมาก เน่ืองจากผู้บริโภคมีทางเลือกหลายทางในการบริโภคอาหาร 
เช่น ร้านอาหารทั่วๆไป ร้านอาหารข้างทาง หรืออาหารกึ่งส าเร็จรูปจากร้านสะดวกซื้อ  
 4. ภัยคุกคำมจำกสินค้ำทดแทน 
 สินค้าทดแทนส าหรับอาหารเช้าเพื่อสุขภาพนั้นมีเป็นจ านวนมาก  เพราะผู้บริโภคสามารถเลือก
รับประทานอาหารอ่ืนแทน เพื่อตอบสนองความหิวได้  
 5. ภัยคุกคำมจำกผู้แข่งขันหน้ำใหม่ 
 ธุรกิจนี้สามารถเข้ามาได้ง่าย เพราะมีมูลค่าของตลาดในเกณฑ์สูง ท าให้มีคู่แข่งอยากเข้ามาแย่ง
ส่วนแบ่งการตลาดหลายราย เนื่องจากมีอุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจต่ า อันเป็นผลมาจาก การได้เปรียบ
สูงสุดด้านต้นทุน ค่าใช้จ่ายส าหรับกิจการร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นต้นทุนผันแปร เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ท า
ให้ผู้ประกอบแต่ละรายไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่ไม่สามารถที่จะบริหารต้นทุนให้ต่ ากว่าคู่แข่งได้
อย่างโดดเด่น และ ต้นทุนในการเปลี่ยนตราสินค้า เนื่องจากลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปลี่ยนไป
บริโภคสินค้าร้านอ่ืน อีกทั้งอุปนิสัยคนไทย ชอบทดลองของใหม่จึงท าให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีต่อ
ร้านอาหารที่บริโภคประจ าค่อนข้างต่ า และเปลี่ยนไปบริโภคสินค้าร้านอ่ืนได้อย่างง่ายดาย เนื่องจาก
สินค้าไม่แตกต่างกันมากนัก  
2.4 กำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน 
1.จุดแข็ง 

1. “You are What You eat” เนื่องจากเล็งเห็นถึงความต้องการของลูกค้าที่มีต่ออาหารเพื่อสุขภาพ
ทางร้านจึงพัฒนาและปรับปรุงรายการอาหาร โดยยึดลูกค้าเป็นจุดยืน น าเสนอในสิ่งที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์และตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งเชื่อว่าหากลูกค้ามีความพึงพอใจแล้ว ก็จะก่อให้เกิด
ความสามารถในการท า ก าไรในระยะยาวต่อไป 

2. การเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง โดยให้ความส าคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ  
ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การปรุงอาหาร ตลอดจนการบริการจัดส่งอาหาร หากสามารถท าให้ลูกค้ารับรู้
ถึงความแตกต่างนี้แล้ว ก็จะน ามาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าและน า ไปสู่การกลับมาใช้บริการซ้ า 

3. ร้านตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯชั้นใน ซึ่งมีสภาพการจราจรที่ติดขัด และมีประชากรอาศัยอยู่
หนาแน่น และมีอาคารส านักงานเป็นจ านวนมาก จึงเป็นช่องทางในการเลือกท าธุรกิจจัดส่งอาหารเช้าถึง
ที่ 

4. มีการฝึกอบรมพนักงานจัดส่งอาหารอยู่เสมอ ให้มีใจรักในการให้บริการอยู่เสมอ 
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2.จุดอ่อน 
1. ผู้บริหารยังมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจจัดส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพไม่มากนัก 
2. เนื่องจากเป็นธุรกิจเปิดใหม่ อาจจะยังไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค ต้องอาศัยเวลาและ

การประชาสัมพันธ์ที่ดี 
3. ในการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจ าหน่าย อาจจะยังไม่ได้ราคาพิเศษ เนื่องจากเปิดธุรกิจใหม่จึงอาจ

ท าให้ต้นทุนสูง 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก 

1.โอกำส 
1. รูปแบบการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมที่เร่งรีบ ท าให้ไม่มีเวลา ประกอบอาหาร

รับประทานในช่วงเช้า จึงเป็นโอกาสที่ดีของร้านเราที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 
2. กระแสอาหารเพื่อสุขภาพ ก าลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ดังนั้น ผู้บริโภค จึงพยายามสรรหา 

อาหารที่มีโภชนาการที่ดี และสุขภาพที่ดี ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เป็นมลพิษ 
3. อาหารนับเป็น 1 ในปัจจัย 4 ซึ่งเป็นพื้นฐานของมนุษย์ในการด ารงชีพในแต่ละวันดังนั้นธุรกิจ 

อาหารจึงมีโอกาสประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ เพื่อสนองต่อความต้องการพื้นฐานของ
ผู้บริโภค 
2.อุปสรรค 

1. สินค้าทดแทนมีจ านวนมาก จึงต้องสร้างความแตกต่างให้เด่นชัด  
2. แม้ว่าคู่แข่งทางตรงจะมีจ านวนน้อย แต่คู่แข่งทางอ้อม มีจ านวนมาก อีกทั้งคู่แข่งใหม่ยังสามารถ

เข้ามาแข่งขันได้ง่าย 
3. ผู้บริโภคบางส่วนรู้สึกว่าอาหารเพื่อสุขภาพ มีรสชาติไม่อร่อย 
4. อัตราการหมุนเวียนของลูกค้า ส าหรับธุรกิจจัดส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพค่อนข้างต่ า เพราะมี

ข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลา ที่ให้บริการเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้น 
2.5วิเครำะห์คู่แข่ง 

1.คู่แข่งทำงตรง 
 คือ ร้านอาหารเดลิเวอร่ีที่น าเสนอรูปแบบอาหารและการบริการที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับ 

Breakfast Delivery ได้แก่ ร้านครัวมือถือ เดลิเวอร่ี ซึ่งมีช่วงเวลาการจัดส่งที่ตรงกับ Breakfast Delivery  
2.คู่แข่งทำงอ้อม 
 คือ ร้านอาหารทั่วไป รวมถึงร้านอาหารข้างทาง และร้านสะดวกซื้อ ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลา

เช้า ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน ได้แก่ เขตวัฒนา เขตจตุจักร เขตพญาไท เขตพญาไท และเขตห้วยขวาง  
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บทท่ี 3 
แผนกำรเงิน 

เมื่อธุรกิจได้มีการก าหนดแผนการตลาด การผลิต การจัดการได้แล้ว ธุรกิจจ าเป็นต้องมี แผนการ
เงินมารองรับ และถือเป็นส่วนส าคัญที่สุดส่วนหนึ่งในการวางแผนท าธุรกิจ เนื่องจากในทุกธุรกิจ
จ าเป็นต้องใช้เงินทั้งนั้น  แผนการเงินที่ดีจะต้องแสดงแหล่งที่มาของเงินทุน และการด าเนินการใช้ไปของ
เงินทุน ดังนั้นผู้ประกอบการที่เร่ิมท าธุรกิจใหม่ จะต้องทบทวนรายละเอียดต่างๆของ การลงทุนและ
ความเป็นไปได้ของธุรกิจ  แผนธุรกิจที่ดีจะต้องแสดงรายการต่างๆ เหล่านี้ให้ชัดเจน ซึ่งจะแสดงให้เห็น
ว่า เจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการที่เขียนแผนมีข้อมูลหรือมีความรู้เกี่ยวกับตัวธุรกิจที่จะเร่ิมท าเป็น
อย่างดี สิ่งที่จะต้องแสดงในแผนการเงินคือ ประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงิน ที่จะแสดงสถานะ
ของกิจการ ภาระผูกพันในการช าระหนี้ และจ านวนทุนของบริษัท ประมาณการงบก าไรขาดทุน ที่จะ
แสดงผลการด าเนินการของบริษัท ประมาณการงบกระแสเงินสด ที่จะแสดงถึงความสามารถในการ
บริหารเงินสดของบริษัท  และสภาพคล่องทางการเงิน ระยะเวลาคืนทุน รวมถึงการวิเคราะห์อัตราส่วน
ทางการเงิน  เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน แนวโน้ม และความเสี่ยงของกิจการ 
ขนำดของเงินทุนและแหล่งเงินทุน 

Breakfast Delivery ใช้เงินลงทุนจ านวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท  
ทุนที่เรียกช าระแล้วจากการออกหุ้นสามัญ จ านวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

1. น.ส.ฐิตารีย์ โสธรกุลโรจน์  40% 200,000 บาท 
2. น.ส.ภัทรวรรณ เจริญข า 30% 150,000 บาท 
3. นายพีรวิชญ์ สุขสบาย 30% 150,000 บาท 
ทุนจากการกู้เงินจากสถาบันการเงิน 500,000 บาท 

เงินลงทุน 
 ประมาณการเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร  553,432 บาท 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายก่อนเร่ิมด าเนินงาน      8,750 บาท 
   ประมาณการเงินทุนหมุนเวียน    437,818 บาท 
ยอดขำย 
 ประมาณการขาย 44,928 กล่อง ราคากล่องละ 125 บาท และคาดว่าอัตราการเติบโต 5% ของปี
ก่อนหน้า 
  

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
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Breakfast Delivery 
ประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 -2561 

 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

สินทรัพย ์
      

สินทรัพย์หมุนเวียน 
      

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 437,818.00 623,259.94 773,901.79 898,255.39 987,844.06 1,057,701.64 

สินค้าคงเหลือ -       373.03      391.68        411.27        431.83           453.42 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 437,818.00 623,632.98 774,293.47 898,666.66 988,275.89 1,058,155.06 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
      

ยานพาหนะและอุปกรณ์สุทธิ 553,432.00 436,570.87 319,709.73 206,629.60 128,314.80 50,000.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 553,432.00 436,570.87 319,709.73 206,629.60 128,314.80 50,000.00 

รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 991,250.00 1,060,203.84 1,094,003.20 1,105,296.26 1,116,590.69 1,108,155.06 

       
หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 

      
หน้ีสินหมุนเวียน 

      
เจ้าหน้ีการค้า - - - - - - 

รวมหนี้สินหมุนเวียน - - - - - - 

หน้ีสินไมห่มุนเวียน 
      

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 500,000.00 405,900.99 308,939.88 209,029.59 108,945.52 - 

รวมหนี้สินไมห่มุนเวียน 500,000.00 405,900.99 308,939.88 209,029.59 108,945.52 - 

รวมหนี้สิน 500,000.00 405,900.99 308,939.88 209,029.59 108,945.52 - 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
      ส่วนของทุนเรือนหุ้น-หุน้

สามัญ 
      

จดทะเบียนและช าระแล้ว 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

ก าไรสะสม (8,750.00) 154,302.85 285,063.33 396,266.66 507,645.17 608,155.06 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 491,250.00 654,302.85 785,063.33 896,266.66 1,007,645.17 1,108,155.06 

รวมหนี้สินและส่วนขอผู้ถือหุ้น 991,250.00 1,060,203.84 1,094,003.20 1,105,296.26 1,116,590.69 1,108,155.06 
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Breakfast Delivery 
ประมำณกำรงบก ำไรขำดทุน 

ส ำหรบัปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2556 -2561 

        

  
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

        
รายได้จากการขาย - 5,616,000.00 5,896,800.00 6,191,640.00 6,501,222.00 6,826,283.10 

ต้นทุนขาย - 2,327,719.68 2,444,105.66 2,566,310.95 2,694,626.49 2,829,357.82 

ก าไรขั้นต้น - 3,288,280.32 3,452,694.34 3,625,329.05 3,806,595.51 3,996,925.28 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
      

 
เงินเดือน - 2,112,000.00 2,217,600.00 2,328,480.00 2,444,904.00 2,567,149.20 

 
ค่าเช่า - 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 

 
ค่าสาธารณูปโภค - 157,800.00 165,300.00 173,175.00 181,443.75 190,125.94 

 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - 270,000.00 283,500.00 297,675.00 312,558.75 328,186.69 

 
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 8,750.00 134,750.00 141,487.50 148,561.88 155,989.97 163,789.47 

 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - 120,000.00 126,000.00 132,300.00 138,915.00 145,860.75 

 
ค่าเส่ือราคา - 116,861.13 116,861.13 113,080.13 78,314.80 78,314.80 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 8,750.00 3,031,411.13 3,170,748.63 3,313,272.01 3,432,126.27 3,593,426.84 

ก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษีเงินได ้ (8,750.00) 256,869.19 281,945.70 312,057.04 374,469.24 403,498.44 

หัก ดอกเบ้ียเงินกู้ - 13,713.14 10,851.03   7,901.86  13,950.74    5,089.29 

ก าไรก่อนภาษี (8,750.00) 243,156.05 271,094.68 304,155.18 360,518.50  398,409.15 

หัก ภาษีเงินได ้ -  13,973.41  18,164.20  23,123.28  31,577.77   37,261.37 

ก าไรสุทธิ (8,750.00) 229,182.64 252,930.47 281,031.91 328,940.72 361,147.78 

บวก ก าไรสะสม-ต้นงวด -   (8,750.00) 154,302.85 285,063.33 396,266.66 507,645.17 

หัก เงินปันผล - 66,129.79 122,170.00 169,828.57 217,562.22 260,637.88 

ก าไรสะสม-ปลายงวด (8,750.00) 154,302.85 285,063.33 396,266.66 507,645.17 608,155.06 

        
ก าหนดจ่ายเงินปันผลปีละ 30 % (ปีท่ีได้ก าไร) 
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                             Breakfast Delivery 
 

                             ประมำณกำรงบกระแสเงินสด 
 

                                   ส ำหรับป ีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 -2561 
 

  
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (553,432.00) 
     

เงินทุนหมุนเวียน (437,818.00) 
     

รายได้จากการขาย - 5,616,000.00 5,896,800.00 6,191,640.00 6,501,222.00 6,826,283.10 

ต้นทุนขาย - 2,327,719.68 2,444,105.66 2,566,310.95 2,694,626.49 2,829,357.82 

ก าไรขั้นต้น (991,250.00) 3,288,280.32 3,452,694.34 3,625,329.05 3,806,595.51 3,996,925.28 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
      

    เงินเดือน - 2,112,000.00 2,217,600.00 2,328,480.00 2,444,904.00 2,567,149.20 

    ค่าเช่า - 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 

    ค่าสาธารณูปโภค - 157,800.00 165,300.00 173,175.00 181,443.75 190,125.94 

    ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - 270,000.00 283,500.00 297,675.00 312,558.75 328,186.69 

    ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย (8,750.00) 134,750.00 141,487.50 148,561.88 155,989.97 163,789.47 

    ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - 120,000.00 126,000.00 132,300.00 138,915.00 145,860.75 

    ค่าเส่ือมราคา  - 116,861.13 116,861.13 113,080.13  78,314.80  78,314.80 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (8,750.00) 3,031,411.13 3,170,748.63 3,313,272.01 3,432,126.27 3,593,426.84 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ (1,000,000.00) 256,869.19 281,945.70 312,057.04 374,469.24 403,498.44 

หัก ภาษีเงินได ้ -   16,030.38   19,791.86   24,308.56   33,670.39   38,024.77 

ก าไรจากการด าเนินงานหลังหักภาษี (1,000,000.00) 240,838.81 262,153.85 287,748.49 340,798.85 365,473.67 

บวก ค่าเส่ือมราคา - 116,861.13 116,861.13 113,080.13  78,314.80  78,314.80 

กระแสเงินสด (1,000,000.00) 357,699.94 379,014.98 400,828.62 419,113.65 443,788.47 

 
 
 

NPV  =   625,084.09 บาท      IRR   =  27.37%    ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี 8 เดือน 

ดังนั้นหากเป็นไปตามสมมติฐานนี้ การลงทุนในโครงการนี้จะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก ซ่ึงถือเป็นโครงการ

ที่น่าลงทุน 
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Breakfast Delivery 
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน  (Financial  Ratio) 

          

   
หน่วย 2557 2558 2559 2560 2561 

1 อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
       

  
อัตราก าไรจากการด าเนินงาน % 4.57 4.78 5.04 5.76 5.91 

  
(Operating Income Margin) 

      
         

  
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม % 21.62 23.12 25.43 29.46 32.59 

  
(Return On Assets) 

               

  
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น % 35.03 32.22 31.36 32.64 32.59 

  
(Return On Equity) 

               

  
อัตราก าไรขั้นต้น % 58.55 58.55 58.55 58.55 58.55 

  
(Gross Profit Margin) 

               
2 อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีระยะสั้น 

 
ช าระเป็นเงินสด 

             
3 อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีระยะยำว 

       

  
อัตราส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์รวม เท่ำ 0.38 0.28 0.19 0.10 0.00 

  
(Debt Ratio) 

               

  
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 0.62 0.39 0.23 0.11 0.00 

  
(Debt Equity Ratio) 

               

  
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย เท่ำ 18.73 25.98 39.49 26.84 79.28 

  
(Interest Coverage Ratio) 

               
4 อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรบรหิำรสินทรัพย์ 

       

  
อัตราการหมุนเวียนของลูกหน้ี รอบ รับช าระเป็นเงินสด ดังนั้นไม่มีส่วนน้ี 

 

  
(A/C receivable turnover) 

               

  
ระยะเวลาการเก็บเงินลูกหน้ีโดยเฉล่ีย วัน รับช าระเป็นเงินสด ดังนั้นไม่มีส่วนน้ี 

 

  
(Average collection period) 

               

  
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ รอบ 5.30 5.39 5.60 5.82 6.16 

  
(Total assets turnover) 
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บทท่ี 4 
แผนฉุกเฉิน 

 เนื่องจากธุรกิจร้านอาหาร มีคู่แข่งจ านวนมาก ทั้งยังเข้าและออกจากอุตสาหกรรมได้ง่าย ท าให้
สภาพการแข่งขันในตลาด เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งร้านอาหารยังเป็นเร่ืองของรสนิยมและ
ความชอบส่วนบุคคล ซึ่งยากต่อการคาดการณ์ การเตรียมแนวทางการด าเนินงานไว้ล่วงหน้า กรณี ที่
สถานการณ์หรือการด าเนินงาน ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อกิจการ ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึ้นอยู่เสมอ  

แผนฉุกเฉินด้ำนกำรเงิน 
 - ในกรณีที่บริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน ในเบื้องต้นทางบริษัทจะขอเจรจากับผู้จัดส่ง
วัตถุดิบ เพื่อท าการขอสินเชื่อการค้า ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัท 

- กรณีต้นทุนของสินค้าที่น ามาผลิตและจ าหน่ายมีราคาสูงขึ้น ทางผู้บริหารจะท าการแจ้งให้
ลูกค้าทราบถึงการปรับเปลี่ยนราคาขายที่อาจจะเพิ่มขึ้น ล่วงหน้า 1 เดือน  

- กรณีที่ต้องการเงินลงทุนเพิ่ม เน่ืองจากธุรกิจก าลังเติบโต จะระดมทุนจากผู้ร่วมทุนเป็นขั้นแรก 
หากยังไม่เพียงพอ จะท าเร่ืองขอวงเงิน OD (Over Demand) จากธนาคารเตรียมไว้ 

 
 

บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำน 

 Breakfast Delivery เป็นร้านจัดส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า และให้ความส าคัญกับอาหารมื้อเช้าพร้อมทั้งใส่ใจต่อสุขภาพ โดยทางร้านเน้นอาหารที่ครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ วัตถุดิบผ่านการคัดสรรอย่างมีคุณภาพ กระบวนการผลิตสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
สามารถตรวจสอบได้ และการบริการที่ดีเยี่ยม ตรงต่อเวลา โดยพนักงานส่งอาหารได้รับการอบรม ให้มี
การปฏิบัติงานด้วยความเป็นมิตร ซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงพนักงานอ่ืนๆภายในร้านก็ได้ผ่านการอบรมให้มี
การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยเช่นกัน  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น Breakfast Delivery ถือว่ามีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจและมีความเป็นไป
ได้ในธุรกิจจัดส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพในระดับที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีคู่แข่งน้อยราย อีกทั้งรูปแบบการด าเนินชีวิตของสังคมเมืองมีการ
ขยายตัวมากขึ้น สื่อต่างๆสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น เป็นผลให้ประชาชน ใส่ใจในคุณภาพชีวิต
ของตนมากขึ้น ดังน้ัน แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจจัดส่งอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ จึงยังมีอยู่อย่างต่อเน่ือง 
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 แนวทางที่ Breakfast Delivery จะประสบความส าเร็จในธุรกิจนี้ได้ จะต้องค านึงถึงปัจจัยที่เป็น
เงื่อนไขแห่งความส าเร็จของธุรกิจและการด าเนินกลยุทธ์ในด้านการผลิต การตลาด และการเงินอย่าง
ต่อเน่ืองและสอดคล้องกัน ดังนี้ 
1.คุณภาพของอาหาร  
 คุณภาพของอาหารถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าได้รับรู้ นั่น
คือ อาหารต้องมีความสะอาด สดใหม่ และรสชาติที่ดี ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องมีการควบคุมคุณภาพ
ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ การปรุงอาหาร ภาชนะและอุปกรณ์ รวมทั้งสถานที่ต้องถูกสุขลักษณะ 
2.ท าเลที่เหมาะสม 
 ส าหรับธุรกิจอาหาร ท าเลที่ดีควรอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ใกล้สถานที่ท างาน ใกล้ที่พักอาศัย อาคาร
ส านักงาน ใจกลางเมือง และใกล้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
3.การจัดการต้นทุน 
 การจัดการต้นทุนที่ดี คือ การบริหารต้นทุนให้ต่ ากว่าคู่แข่งในขณะที่คุณภาพของสินค้าเท่าเทียม
กัน หรือในกรณีที่ไม่สามารถบริหารต้นทุนให้ต่ ากว่าคู่แข่งได้ สินค้าของเราจะต้องมีเอกลักษณ์ในตัวเอง
เพื่อดึงดูดลูกค้าไว้เป็นลูกค้าประจ า 
4.เทคนิคการบริหารคน 

การบริหารคนที่ดี คือการให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มีใจรักในงานบริการ สามารถ
สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า รักษามาตรฐานในการให้บริการ เปรียบลูกค้าเสมือนหนึ่งสมาชิกใน
ครอบครัว สิ่งต่างๆเหล่านี้จะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องผ่านการฝึกอบรมอยู่เสมอ 
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