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แผนธุรกิจ โคมไฟ เกาชู
โกวิทย์ ชุมเกลี้ยง1 , กุลภัสสร เล่าหะประเสริ ฐ2 , อารตี ศรี วะรมย์3
-----------------------------------------------บทสรุปผู้บริ หาร
1. ความเป็ นมาและสถานะของกิจการในปัจจุบัน
บริ ษ ทั เกาชู ไลฟ์ จํา กัด ก่ อตั้ง โดย นายโกวิท ย์ ชุ ม เกลี้ ย ง, นางสาวกุลภัส สร เล่ า หะประเสริ ฐ และ
นางสาวอารตี ศรี วะรมย์ เพื่อขายสิ นค้าประเภทโคมไฟที่ ทาํ จากใบยางพารา ภายใต้ชื่อร้ าน เกาชู โดยมี
สถานที่ต้งั อยูท่ ี่ ศูนย์คริ สทรัลเซ็นเตอร์ (CDC) 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตคลองกุ่ม กรุ งเทพมหานคร
10240 มีพ้ืนที่ท้ งั หมด ประมาณ 68 ตารางเมตร แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ ร้านจัดจําหน่าย มีพ้ืนที่ 16 ตาราง
เมตร ส่ วนของสํานักงานมีพ้นื ที่ 6 ตารางเมตร และคลังสิ นค้า มีพ้นื ที่ 6 ตารางเมตร
บริ ษทั เกาชู ไลฟ์ จํากัด เป็ นผูอ้ อกแบบและจัดจําหน่ายโคมไฟที่ผลิตจากส่ วนประกอบต้นยางพารา จน
เป็ นเอกลักษณ์ของตัวเอง รวมทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ มวิสาหกิจชุ มชน อีกทั้งบริ ษทั ยังเล็งเห็นปั ญหาด้านราคา
ยางตกตํ่าเป็ นอย่างมาก เพื่อให้ชาวสวนยางพารามีรายได้เสริ มจากการผลิตโคมไฟซึ่ งใช้ใบยางพาราเป็ น
วัตถุดิบหลักในการผลิต
ช่ องทางการจําหน่ายของบริ ษทั แบ่งออกเป็ น ตามกลุ่มลู กค้า ได้ 2 ประเภท คือ กลุ่มบริ ษทั ออกแบบ
ตกแต่งภายใน และ บุคคลที่มีความสนใจในธรรมชาติ และมีความนิยมสิ นค้ามีเอกลักษณ์ และมีช่องทางการ
จําหน่าย 3 ช่องทางคือ ช่องทางที่ 1 หน้าร้านที่ CDC เป็ นจุดให้บริ การลูกค้าที่เข้ามาชมสิ นค้าโคมไฟจากใบ
ยางพารา ให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําการใช้งาน ช่องทางที่ 2 คือ Social Media ต่างๆ เช่น Website , Face Book
และ Instagram เป็ นต้น ช่องทางที่ 3 คือการเปิ ดบูธ ออกร้าน ตามมหกรรมสิ นค้าต่างๆ
ขณะนี้ กิจการใช้เงินลงทุนไปแล้วทั้งหมด 3 ล้านบาท เป็ นเงินลงทุนส่ วนของเจ้าของจํานวน 1,200,000
บาท และ เงิ นกูย้ ืม 1,800,000 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนระหว่างเงินลงทุนของเจ้าของต่อเงิ นกูย้ ืมเท่ากับ 40:60
ล่าสุ ดในปี 2559 คาดว่าจะมีผลกําไร 302,935.36 บาท
ในด้านผลตอบแทนของการลงทุนจากการวิเคราะห์แผนการเงินแสดงให้เห็นว่า
- ระยะเวลาคืนทุนคือ 2.18 ปี
- อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ 112.66%
- มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของการลงทุน (NPB) เท่ากับ 54,085,738.44 บาท
ดังนั้นจากตัวเลขทางการเงินที่แสดงข้างต้นนั้น พบว่า มีความคุม้ ค่าในการลงทุน
คําสํ าคัญ : แผนธุ รกิจ, โคมไฟ, ใบยางพารา
1,2,3
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2. บทนํา
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ไทย มีแนวโน้มที่ดี โดยมีการเติ บโตควบคู่ไปกับอุ ตสาหกรรม
อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ที่ มี ก ารขยายโครงการไปทัว่ ประเทศ จากข้อมู ล ของศู นย์วิ จยั กสิ ก รไทยคาดว่า ธุ รกิ จ
เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ ตกแต่งภายในมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 6 หมื่นล้านบาท ประกอบกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภครายย่อยมีความเป็ นปั จเจกบุคคลมากขึ้น ต้องการสิ นค้าที่ไม่ซ้ าํ แบบกัน จึงเป็ นภารกิจ
ของผูร้ ับเหมาและผูพ้ ฒั นาโครงการที่ตอ้ งออกแบบให้ตรงต่อความต้องการของลู กค้า การใช้เฟอร์ นิเจอร์
และอุปกรณ์ตกแต่งจากส่ วนประกอบของต้นยางพารา ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ออกแบบและผลิ ต
ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคจึ ง เป็ นทางเลื อกหนึ่ ง ที่ ส ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โ ภค
เหล่านั้นได้
นอกจากนี้ ยัง เป็ นการส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในสภาวะที่ ป ระสพปั ญ หายางพาราตกตํ่า คณะ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จึงเล็งเห็นว่าสิ นค้าตกแต่งบ้านประเภทโคมไฟภายใต้แบรน “เกาชู ” สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคและเชื่อมัน่ ว่าบริ ษทั จะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
3. วัตถุประสงค์ ของการจัดทําแผนธุรกิจ
ผลการศึกษาในครั้งมีจึงมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนธุ รกิจผลิตภัณฑ์โคม
ไฟจากใบยางพาราและจัดทําแผนธุ รกิจผลิตภัณฑ์โคมไฟจากใบยางพาราเพื่อนําเสนอในการขอสิ นเชื่ อกับ
สถาบันการเงินเพื่อการลงทุนประกอบธุ รกิจ
4. ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ผลการศึกษาความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิ จครั้งนี้ ทําให้ทราบถึ งความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิ จ
โคมไฟจากใบยางพารา
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5. กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ แผนการตลาด
การวิเคราะห์ แผนการดําเนินงาน

ความเป็ นไปได้ ในการทําธุรกิจ
บริษัท เกาชู ไลฟ์ จํากัด

การวิเคราะห์ แผนการจัดการ
กําลังคน
การวิเคราะห์ แผนการเงิน

6. ขอบเขตการศึกษา
6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ศีกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิจโคมไฟจากใบยางพารา ของ
บริ ษทั เกาชู ไลฟ์ จํากัด
6.2 ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทําการศึกษาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2558
7. นิยามคําศัพท์
7.1 โคมไฟ หมายถึง ที่ให้แสงส่ องสว่างยามคํ่าคืน หรื อในที่ที่มีแสงน้อย ติดห้อยตามสถานที่ต่างๆ
7.2 ใบยางพารา หมายถึง ใบจากต้นยางพารา ที่ทาํ การฟอกสี แล้ว
7.3 แผนธุ รกิจ หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์สถานแวดล้อมด้านการตลาด การ
วิเคราะห์ดา้ นการผลิต/การดําเนินงาน การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน เพือ่ ให้ทราบถึงธุ รกิจดังกล่าว
ว่ามีความเป็ นไปได้ในการลงทุนเพื่อประกอบการตัดสิ นใจให้การลงทุนของนักลงทุน
7.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัว่ ไป วิเคราะห์สภาพตลาด
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในด้านแรงกดดัน 5 ประการ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
อุปสรรค การวิเคราะห์คู่แข่ง
7.5 การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด หมายถึง การกําหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด การแบ่งส่ วนตลาด
การกําหนดกลุ่มเป้ าหมาย และการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ การกําหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด แผนปฏิบตั ิการของการทําการตลาด และการประมาณการยอดขาย
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7.6 การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิตหรื อการให้บริ การขององค์กร
7.7 การวิเคราะห์ดา้ นการจัดการกําลังคน หมายถึง การกําหนดโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติและ
หน้าที่ของบุคลากร รวมถึงจํานวนบุคลากรและค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่
7.8 การวิเคราะห์ทางด้านการเงิน หมายถึง ประมาณการรายได้หรื อยอดขาย กําไรสุ ทธิ ระยะเวลา
คืนทุน มูลค่าปั จจุบนั และ อัตราผลตอบแทนภายใน
8. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
8.1 การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์โดยการใช้วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังนี้
1. จุดแข็งของกิจการ
a. Craftsmanship : ทักษะฝี มือ ความประณี ตในการผลิต ซึ่ งเป็ นทักษะที่ได้รับการ
ปลูกฝังมาอย่างยาวนาน
b. Diversity : ความหลากหลายของกระบวนการ ทําให้ตวั สิ นค้า มีความน่าสนใจ มี
รู ปแบบที่พฒั นาอย่างต่อเนื่อง
c. natural : ใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติ ไม่สร้างมลพิษ และส่ งเสริ มการรักษาสิ่ งแวดล้อม
ทําให้ลูกค้าเกิดความภาคภูมิใจในตัวผลิตภัณฑ์และเป็ นการส่ งภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ตัว
บริ ษทั
d. Reliable : ความน่าเชื่ อถือในการผลิต โดยเน้นการส่ งมอบที่ตรงตามเวลา
e. Arts : ทักษะทางด้านศิลปะ
f. Local : ผูกพันอย่างใกล้กบั ท้องถิ่น
2. จุดอ่อนของกิจการ
a. Material : สิ นค้าประสบปั ญหาในด้านการขาดแคลนวัตถุดิบ
b. Costing : บริ ษทั มีตน้ ทุนด้านค่าแรงงาน พลังงาน รวมไปถึงการขนส่ งที่สูง
c. Capability : ศักยภาพในการผลิตและกําลังการผลิตมีอย่างจํากัด
d. Channels : ในกรณี ที่ตอ้ งการจําหน่ายสิ นค้าไปยังต่างประเทศ บริ ษทั มีช่องทางการจัด
จําหน่ายสิ นค้ามีค่อนข้างจํากัด
e. Working capital/Financial : ด้านเงินทุนหมุนเวียนและการเงิน เนื่ องจากบริ ษทั เป็ น
เพียงผูป้ ระกอบการขนาดกลางหรื อเล็ก ซึ่ งไม่สามารถคาดการณ์คาํ สัง่ ซื้อในระยะยาว
ได้
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3. โอกาสของกิจการ
a. Boom – Property : การเติบโตในอุตสาหกรรมที่อยูอ่ าศัย
b. Environmental Friendly : จากกระแสการให้ความสําคัญกับการลดการใช้ทรัพยากร
และลดการใช้สารเคมี
c. Emerging Market :มีกาํ ลังซื้อสิ นค้าที่มีคุณภาพและเน้นเรื่ องของรู ปแบบดีไซน์มาก
ขึ้น
4. อุปสรรคของกิจการ.
a. Politics : ปั ญหาการเมือง
b. Fuel , Raw material Prices : ปั ญหาทางด้านต้นทุนของปั จจัยการผลิตที่มีความผัน
ผวนและเปลี่ยนแปลงบ่อย
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การวิเคราะห์ Five Force Model
จากการวิเคราะห์อุตสาหกรรม โดยใช้เครื่ องมือ Five Force Model เห็นได้วา่ บริ ษทั เกาชู ไลน์ จํากัด
ผูผ้ ลิตโคมไฟ ที่มีความเป็ นเลิ ศด้านการออกแบบ และนวัตกรรม มีความเสี่ ยงในการประกอบธุ รกิ จหลาย
ด้า น ทั้ง ในด้ า นการแข่ ง ขัน ระหว่ า งคู่ แ ข่ ง ขัน ภายในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกัน (Rivalry Among Current
Competitor) ที่ ปั จ จุ บ ัน มี คู่ แ ข่ ง ขัน ค่ อ นข้า งมาก ด้ า นอํา นาจต่ อ รองของSupplier (Bargaining Power of
Supplier) ที่ มี อาํ นาจต่ อรองสู ง เนื่ องจากมี ผูผ้ ลิ ตที่ ขายวัตถุ ดิบต่า งๆ ให้แก่ บ ริ ษ ทั มี จาํ นวนน้อยราย ด้า น
อํานาจต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customers) ซึ่ งมีอาํ นาจต่อรองค่อนข้างสู ง เพราะมีสินค้าให้
เลื อกตามความต้องการที่ หลากหลาย ด้านภัยคุ กคามจากสิ นค้าทดแทน (Threat of Substitute Product or
Services) ซึ่ งโคมไฟของบริ ษ ทั เกาชู ไลน์ จํากัด มี สินค้าทดแทนจํา นวนมาก และด้านภัยคุ กคามจากผู ้
แข่งขันรายใหม่ (Threat of New Entrance) ซึ่ งคู่แข่งรายใหม่เข้ามาทําธุ รกิจในอุตสาหกรรมได้ง่าย เนื่ องจาก
ใช้เงินทุนไม่มากนัก
อย่างไรก็ดีบริ ษทั เกาชู ไลน์ จํากัด ไม่ได้มองข้ามปั จจัยเสี่ ยงทางธุ รกิจดังกล่าว โดยบริ ษทั เห็นว่าแม้
จากการวิเคราะห์จะมีความเสี่ ยงทางธุ รกิจอยูบ่ า้ งแต่อุตสาหกรรมการผลิตโคมไฟยังมีโอกาสเติบโตและยังมี
ความสามารถในการทํากําไรได้ โดยบริ ษทั ได้เตรี ยมใช้กลยุทธ์วางกลยุทธ์ดงั นี้
- กลยุทธ์ของการสร้างความหลากหลาย หรื อ Economy of Scope
- การสร้างความเชื่ อมัน่ ในตัวสิ นค้า (Reliability)
- การผูกพันในตรายีห
่ อ้ (Brand Loyalty)
- การเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิ นค้า สร้างช่องทางการขายให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น (Get Exposure and
access to distribution)
- การรักษาสายสัมพันธ์กบั ผูข้ าย (Supplier) และพันธมิตรทางธุ รกิจ (Sub contract)
ทั้งนี้คณะผูบ้ ริ หาร บริ ษทั เกาชู ไลน์ จํากัด มีความเชื่ อมัน่ ว่าผลิตภัณฑ์โคมไฟของบริ ษทั ซึ่งมีความ
เป็ นเอกลักษณ์และมีความหลากหลาย ผสมผสานกับนวัตกรรมสมัยใหม่จะสามารถทําให้บริ ษทั เติบโตได้
อย่างมัน่ คง และต่อเนื่ องภายใต้การเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
8.2 การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
การแบ่งส่ วนตลาด (Market Segmentation) บริ ษทั มีการวางแผนจําหน่ายสิ นค้าให้กบั ธุ รกิจประเภท
B2B และ B2C ซึ่ งสามารถแบ่งส่ วนตลาดได้ตามเกณฑ์ดงั นี้
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ธุรกิจประเภท B2B
1) การแบ่ งส่ วนตลาดโดยใช้ เกณฑ์ ของธุรกิจ แบ่ งเป็ น
-ประเภทธุ รกิจ บริ ษทั เกาชู ไลฟ์ จํากัด ได้มีการร่ วมมือกับบริ ษทั รับเหมาตกแต่งภายใน สถานที่
พักผ่อนต่างๆ เช่น โรงแรม รี สอร์ ท ที่มีสไตล์ ชั้นนําของเมืองไทย รวมถึง ได้มีการร่ วมมือทางการค้ากับ
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นธุ รกิจค้าปลีก โดยจําหน่ายสิ นค้าเกี่ยวกับบ้าน เพื่อการ
ตกแต่ง ต่อเติม และซ่อมแซม อาคาร บ้าน และที่อยูอ่ าศัย พร้อมกับให้บริ การแบบครบวงจร (One Stop
Shopping Home Center)
-ขนาดของธุ รกิจ คือ ธุ รกิจค้าปลีกขนาดใหญ่
2.) การแบ่ งส่ วนตลาดโดยใช้ เกณฑ์ ภูมิศาสตร์
- กลุ่มลูกค้าที่อยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล และหัวเมืองใหญ่ๆในภูมิภาคต่างๆ
3.) การแบ่ งส่ วนตลาดโดยใช้ พฤติกรรมศาสตร์
โอกาสในการซื้ อ : จะซื้ อสิ นค้าเป็ นครั้งคราวไม่ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ และซื้ อผลิตภัณฑ์ครั้งละมากๆ
ผลประโยชน์ที่ตอ้ งการจากผลิตภัณฑ์ : ลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีมีดีไซน์ทนั สมัย แข็งแรงคงทน
เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ธุรกิจประเภท B2C
1.) การแบ่ งส่ วนตลาดโดยใช้ เกณฑ์ ภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) แบ่ งตามลักษณะ
ภูมิศาสตร์ ของประเทศไทยได้ 6 ภาค ภาคเหนือ – ภาคกลาง – ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ - ภาคตะวันออกภาคตะวันตก – ภาคใต้
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ดังนี้

2.) การแบ่ งส่ วนตลาดโดยใช้ เกณฑ์ ประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) แบ่งออกได้
เพศ : หญิงและชาย
อายุ : 20-30 ปี , 31-40 ปี , 40 ปี ขึ้นไป
อาชีพ : พนักงานบริ ษทั ข้าราชการ และอาชีพอิสระ
รายได้ : 15,000-20,000 บาท , 20,001-30,000 บาท , 30,000 บาทขึ้นไป

3.) การแบ่ งส่ วนตลาดโดยใช้ เกณฑ์ พฤติกรรม (Behavioristic Segmentation) โดยใช้เกณฑ์ดงั นี้
โอกาสซื้ อ : จะซื้ อในโอกาสทัว่ ไป และโอกาสพิเศษ
โอกาสทัว่ ไป จะเป็ นการซื้ อเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเมื่อใดก็ได้
โอกาสพิเศษ จะเป็ นการซื้ อเมื่อต้องการสร้างบ้าน หรื อ มีวาระพิเศษ เช่น วันเกิดของคนสําคัญ วัน
ขึ้นปี ใหม่ เป็ นต้น เป็ นการซื้ อแบบครั้งคราว ไม่สมํ่าเสมอ
การแสวงหาประโยชน์จากสิ นค้า : ลูกค้าต้องการสิ นค้าที่มีความทันสมัย ดีไซน์สวยงาม มีสไตล์เป็ น
ของตัวเอง มีราคาที่เหมาะสม มีการบริ การจัดส่ งสิ นค้าที่รวดเร็ ว และสามารถนําสิ นค้ามาใช้ได้ทุกโอกาส
การกําหนดกลุ่มเป้ าหมาย (Target Marketing)
บริ ษทั เกาชู ไลฟ์ จํากัด ได้เลือกกลุ่มเป้ าหมายออกเป็ น 2 กลุ่มดังนี้
กลุ่มเป้ าหมายหลัก (Primary Target)
เป็ นกลุ่มธุ รกิจรับเหมาตกแต่งภายใน ที่มีสไตล์การตกแต่งเชิงโมเดิน
กลุ่มเป้ าหมายรอง (Seconday Target)
เป็ นกลุ่มคนทํางาน เป็ นบุคคลที่ทนั สมัย มีรสนิ ยมที่ทนั สมัยชอบสิ่ งแปลกใหม่ มีฐานะทาง
สังคมในระดับปานกลาง มีความมัน่ ใจในตนเองสู ง การเลือกซื้ อโคมไฟจะพิจารณาตามความชอบ
เป็ นคนที่ชอบใช้สินค้าไม่ซ้ าํ แบบใคร รวมถึงมีการทําการตลาดเพื่อสื่ อสารให้คนกลุ่มนี้ได้รับรู ้ถึง
คุณค่าของโคมไฟ ที่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
วางตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ (positioning Marketing)
การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์โคมไฟในตลาดส่ วนใหญ่ มักจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการพูดถึงประโยชน์
หลักของโคมไฟ ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องของประโยชน์ใช้สอย ความคงทนแข็งแรง วัสดุ ที่ใช้ได้คุณภาพ โดย
โคมไฟของทาง เกาชู มี จุดขาย คื อเป็ นโคมไฟที่ มี ก ารดี ไ ซน์ ที่ส วยงามมี ความแข็ง แรงและเป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อม ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสิ นค้า
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การกําหนดตําแหน่ งทางการตลาด
ตําแหน่ งบริ ษทั เกาชู ไลฟ์ จํากัด และ บริ ษทั คู่แข่ง (บริ ษทั แสงสุ วรรณ ไลท์ติ้ง จํากัด และบริ ษทั
แสงชัยโลหะภัณฑ์ไลท์ติ้ง จํากัด
แปลกใหม่
Cao-tchu
สารเคมีสังเคราะห์

วัตถุดิบจากธรรมชาติ
แสงสุ วรรณไลท์
แสงชัยโลหะ

ดั้งเดิม

กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาด
1. กลยุทธ์ 4 P’s
1.1 กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ (product strategy)
- ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่น
- ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี
- ความประณี ตในการประกอบ
1.2 กลยุทธ์ดา้ นราคา
ทางบริ ษทั จะเลือกการตั้งราคาโดยการบวกกําไรจากต้นทุน (Market up Pricing) คือ การบวกกําไร
จากต้นทุนต่อหน่วย โดยบริ ษทั จะบวกกําไรจากต้นทุน 168% ซึ่ งทางบริ ษทั คิดว่าจะเป็ นวิธีการตั้งราคาที่ดี
ที่สุดสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เจาะกลุ่มลูกค้า ตลาดกลาง-บน
1.3 ช่องทางการจัดจําหน่าย
รู ปแบบ B2B มุ่งเน้นตลาดภายในประเทศเป็ นหลัก ได้เลือกใช้ช่องทางการจัดจําหน่าย โดย
ฝากขายผ่านร้าน ค้าปลีกขนาดใหญ่ เกี่ยวกับเครื่ องใช้ตกแต่งบ้าน
รูปแบบ B2C มีหน้าร้าน ตั้งอยูโ่ ซน C ศูนย์คริ สตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (Crystal Design Center) และยังมี
ช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านทาง online เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายในการสั่งซื้อมากขึ้น มีช่องทาง
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ทั้งหมดดังนี้ Website : www.cao_tchu/light.com , Facebook : https://www.facebook.com/caotchu.light, Email : caotchu.light@gmail.comInstagram : Cao_tchuLight
1.4 การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
- ฉลองเปิ ดตัว วันแรกด้วยโปรโมชัน่ และทําระบบสมาชิก
- .ลงโฆษณาในหนังสื อนิ ตยาสารที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งบ้าน
- บริ การหลังการขาย
- จัดแสดงสิ นค้า ในมหกรรมสิ นค้าต่างๆ
2. กลยุทธ์ 4 C’s (Customer, Cost, Convenience, Communication)
Consumer Wants and Needs คือ อะไรที่ผบู ้ ริ โภคต้องการ บริ ษทั จะออกแบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อความเป็ นเอกลักษณ์ของโคมไฟ
Customer Cost คือ ราคาเท่าไรที่ลูกค้าสามารถรับได้ เกาชู จึงตั้งราคาที่สมเหตุสมผลกับวัตถุดิบ และ
ดีไซน์ของโคมไฟแต่ละชิ้น
Convenience คือ คํานึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็ นสําคัญ ด้วยการเพิ่มช่องทางในการ
จําหน่ายที่ผบู ้ ริ โภคสามารถซื้อหาสิ นค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ ว โดยเพิ่มช่องทางการจําหน่ายทาง
อินเตอร์ เน็ต เพื่อความสะดวกของลูกค้า สามารถสัง่ ซื้อได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมบริ การจัดส่ งฟรี ทว่ั กรุ งเทพ
และปริ มณฑล และในอนาคตจะมีการขยายสาขาไปยังภูมิภาคต่างๆทัว่ ไทย
Communication คือ การให้ความสําคัญในเรื่ องการสื่ อสารมากกว่าการลดแลก แจก แถมแต่ให้
ความสําคัญในการสร้างเรื่ องราวสร้าง ความไว้เนื้ อเชื่ อใจ ผ่านสื่ อที่ผบู ้ ริ โภครับฟังมากกว่า
8.3 กลยุทธ์ ด้านกระบวนการปฏิบัติและการผลิต
บริ ษทั เกาชู ไลฟ์ จํากัด จําหน่ายโคมไฟจากใบยางพารา โดยจ้างผลิตใบยางพาราฟอกสี และการ
ประกอบโคมไฟโดยใช้กระบวนการ Outsource มีข้นั ตอนการปฏิบตั ิและผลิตทั้งหมด ดังนี้

จ้ างoutsourecc
ออกแบบ

ผลิตใบยางพาราและ
ประกอบโคมไฟ

ตรวจสอบคุณภาพ
สินค้ า

นําออกจําหน่าย
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8.4 การวิเคราะห์ แผนการจัดการกําลังคน
โครงสร้ างองค์ กร

ผู้จดั การร้ าน
ฝ่ ายออกแบบและผลิต

ฝ่ ายการตลาด

จํานวน 2 คน

จํานวน 2 คน

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
จํานวน 1 คน

การดูแลจัดการจะถูกกําหนดและรับคําสัง่ โดยตรงจากผูจ้ ดั การร้าน โดยมีการแบ่งออกเป็ น 3
หน่วยงานดังนี้
1. ฝ่ ายออกแบบและผลิต รับผิดชอบงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ควบคุมการผลิต ควบคุมการ
จัดซื้อวัตถุดิบและจัดส่ งสิ นค้าตามตลาดเป้ าหมายด้วย
2. ฝ่ ายการตลาด รับผิดชอบงานด้านการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และดูแลภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
3. ฝ่ ายบัญชีและการเงิน รับผิดชอบด้านบัญชีและการเงิน ดูแลคลังสิ นค้า ควบคุมการรับจ่ายเงิน
ตามแผนงานบริ ษทั และภาษีอากร
8.5 การวิเคราะห์ แผนการเงิน
เนื่องจากในการดําเนินกิจการมีความต้องการเงินทุนทั้งสิ้ น 3,000,000 บาท เพื่อใช้ในการลงทุนทํา
เนินธุ รกิจ และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน จึงกําหนดโครงสร้างแหล่งเงินทุนและเงินที่ใช้ไปของการประกอบ
กิจการ ดังนี้
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ทีใ่ ช้ ไปเงินทุน

เครื่ องมืออุปกรณ์
เฟอร์ นิเจอร์
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
ยานพาหนะ
สิ ทธิ ในการเช่า (ค่าเซ้งร้าน)
เงินลงทุนหมุนเวียน

ทีม่ าเงินทุน
กูจ้ ากธนาคาร
1,800,000.00
ส่ วนของเจ้าของ
1,200,000.00

70,000.00
188,200.00
260,000.00
800,000.00
799,000.00
200,000.00
682,800.00
3,000,000.00

3,000,000.00

ในด้านผลตอบแทนของการลงทุนจากการวิเคราะห์แผนการเงินแสดงให้เห็นว่า
ปี ที่ 0
(3,000,000.00)

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

ปี ที่ 3

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

Initial Cost
Net Operating
928,366.16 1,953,214.16 2,381,647.76 3,197,708.96 5,290,841.06
NOWC
(137,400.00) (147,480.00) (157,560.00) (175,560.00) 1,300,800.00
Terminal value
73,869,392.94
Net CF
(3,000,000.00) 790,966.16 1,805,734.16 2,224,087.76 3,022,148.96 80,461,034.00

- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period, PB)
- มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV)
- อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)

= 2.18 ปี
= 54,085,738.44 บาท
= 112.66%

9. สรุปผลการศึกษา
จาการศึกษาพบว่า โครงการโคมไฟจากใบยางพาราของบริ ษทั เกาชู ไลฟ์ จํากัด มีความน่าลงทุน
เนื่องจาก
- PB น้อยกว่าอายุโครงการ 2.18 ปี < 5 ปี
- NPV เป็ นบวก
- IRR > WACC ; 112.66% > 9.56%
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แผนธุรกิจ ร้ านอาหารไก่ ทอด
โสภิตา ปิ ยาวัตร์ , สุ นิตย์ศา บัวบุญ , เอมอร จีนเพชร , วราภรณ์ อารี เอื้อ
-----------------------------------------------บทนํา
ในปั จจุบนั รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตของผูค้ นเปลี่ยนแปลงไป ทําให้พฤติกรรมต่างๆ ในแต่ละวันต้อง
มี การปรั บเปลี่ ยน รวมถึ งพฤติ กรรมในการบริ โภคอาหารก็มีการเปลี่ ยนแปลงไปเช่ นกัน ซึ่ งรู ปแบบการ
ดําเนิ นชี วิตที่มีการปรับเปลี่ยนให้ เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให้การบริ โภคอาหารนอกบ้าน
และการซื้ ออาหารสําเร็ จรู ปรับประทานที่บา้ นมีแนวโน้มสู งขึ้น โดยคาดว่าแนวโน้ม การรับประทานอาหาร
นอกบ้านนั้น ยังอยูใ่ นระดับดี และเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
ทําให้แนวโน้มของการธุ รกิจอาหารจึงเป็ นธุ รกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ องตามจํานวนประชากร
ที่ เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ องจากอาหารเป็ นปั จ จัย ที่ ใ ช้ใ นการดํา รงชี วิ ต แต่ปั จจุ บ นั พฤติ ก รรมการบริ โภคอาหารได้
เปลี่ยนแปลงไป การบริ โภคในแต่ละมื้อต้องการความรวดเร็ วมากขึ้น ดังนั้นธุ รกิจอาหารที่ได้รับความนิ ยม
เป็ นอย่างมากในปั จจุบนั คือ อาหาร Fast Food ซึ่ งเหมาะกับวีถีชีวติ ของคนทํางานที่ตอ้ งการความสะดวกและ
รวดเร็ ว
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิจไก่ทอด
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ผลการศึกษาในครั้งนี้ทาํ ให้ทราบถึงความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิจร้านอาหารไก่ทอด
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กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์ สถานการณ์
การวิเคราะห์ แผนการตลาด
การวิเคราะห์ แผนการผลิต/ดําเนินงาน

ความเป็ นไปได้ ในการทําธุรกิจ
ร้ านอาหารไก่ ทอด

การวิเคราะห์ แผนการจัดการและกาลังคน
การวิเคราะห์ แผนการเงิน
ขอบเขตของการศึกษา
1.ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการทําธุ รกิจร้านไก่ทอด
2.ขอบเขตด้านเวลาใช้ระยะการศึกษา ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือน มีนาคม 2558
นิยามศัพท์
1. แผนธุ รกิจ หมายถึง การวิเคราะห์ดา้ นสถานการณ์ ด้านการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต การ
ดําเนิ นงาน การวิเคราะห์ ด้านการเงิ น และสรุ ปผลว่า ธุ รกิ จดังกล่ าว มีความเป็ นไปได้ในการดําเนิ นงาน
หรื อไม่
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกขององค์การ
โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค (SWOT ANALYSIS)
3. การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด หมายถึง การกําหนดกลุ่มลู กค้าเป้ าหมาย การวางตําแหน่งทางการ
ตลาด การกําหนดผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และ การส่ งเสริ มการตลาด
4.การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต การบริ หารขององค์กร
5.การวิเคราะห์ดา้ นการจัดการ และ กําลังคน หมายถึง การกําหนดโครงสร้างองค์การ
6.การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายถึง การหารายได้ หรื อ ยอดขาย กําไรสุ ทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่า
ปัจจุบนั สุ ทธิ และ อัตราผลตอบแทนภายใน
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายนอกในด้ านแรงกดดัน 5 ประการ (Five Force Model)
• การแข่งขันของคู่แข่งขันรายใหม่ในตลาด ( Threat of New Entrants ) : มาก
เมนู ไก่ทอดนับว่าได้รับความนิ ยมของผูบ้ ริ โภคคนไทย ทําให้มีคู่แข่งใหม่เข้ามาแข่งขันอยูเ่ รื่ อยๆ ในขณะที่
คู่แข่งเดิมก็ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างรุ นแรง
• แรงกดดันจากสิ นค้าทดแทน (Threat of Substitutes ) : มาก
ผูบ้ ริ โภคสามารถเลือกทานอาหารประเภทอื่นได้ในทันที เช่น เนื้อหมู หรื อปลา
• อํานาจการต่อรองของผูข้ าย ( Bargaining Power of Suppliers ) : น้อย
เมนู ไก่ทอดของทางร้านวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการทําไก่ทอดนั้นมีราคาวัตถุ ดิบไม่สูงมากเนื่ องจากวัตถุ ดิบหา
ได้ในประเทศไทยไม่ตอ้ งนําเข้าซึ่ งมีจาํ นวนมากและหาได้ง่ายตลอดทั้งปี
• อํานาจการต่อรองจากผูซ้ ้ือ ( Bargaining Power of Buyers ) : มาก
เมนู ไก่ ทอดของทางร้ า นนับได้ว่าทําจากไก่ที่มีไ ขมันน้อยซึ่ งคู่แข่ง มี น้อยราย แต่คู่แข่งทางตรงก็ถื อว่า มี
จํานวนหลายรายทําให้เกิดทางเลือกกับผูบ้ ริ โภคมากและผูบ้ ริ โภคมีอาํ นาจการต่อรองที่มากขึ้นด้วย
• การแข่งขันที่รุนแรง (Rivalry Among Existing Competitors) : มาก
มีการแข่งขันที่รุนแรงมาก เนื่องจากธุ รกิจนี้กาํ ลังเป็ นที่นิยม อีกทั้งยังใช้เงินลงทุนที่ไม่สูงมาก
การวิเคราะห์ สถานการณ์ โดยใช้ วธิ ี SWOT Analysis มีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
1. รู ปแบบการตกแต่งร้านที่มีเอกลักษณ์ ในโทนสี ที่แตกต่างจากร้านไก่ทอดทัว่ ไป โดยทางร้านจะ
ใช้โทนสว่างสดใสในการตกแต่งร้าน ใช้ภาพมาตกแต่งให้มีความโดดเด่น ทันสมัย และสร้างบรรยากาศใน
การรับประทานไก่ทอดให้น่านัง่ มากขึ้น เป็ นสิ่ งที่ช่วยดึงดูดความสนใจลูกค้าเป็ นอย่างดี
2.เน้นการบริ การที่เป็ นกันเองให้ความรู ้สึกเหมือนอยูก่ บั ครอบครัว เน้นการบริ การที่สะอาด รวดเร็ ว
และไม่แพง เพื่อให้ลูกค้ารู ้สึกว่าคุม้ ค่า คุม้ ราคาในการรับประทานอาหารที่ร้าน เป็ นการสร้างความประทับใจ
ให้กบั ลูกค้า ด้วยการใช้วตั ถุดิบที่สด สะอาด
3. ร้ า นตั้ง อยู่ใ นย่า นศู น ย์ก ลางธุ ร กิ จ (Central Business District : CBD) ซึ่ งมี ป ระชากรอยู่ อ าศัย
หนาแน่น และมีอาคารสํานักงานจํานวนมาก
4.สิ นค้ามีราคาถูกกว่าคู่แข่งขัน
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จุดอ่ อนของกิจการ (Weaknesses)
1.เนื่ องจากร้านเป็ นร้านใหม่ ยังไม่เป็ นที่รู้จกั ทําให้ตอ้ งใช้วิธีทางการตลาดต่าง ๆ เข้ามาช่วย เพื่อทํา
ให้ลูกค้ามีความสนใจมากขึ้น
2.ร้านคู่แข่งที่มีมากมาย ที่เป็ นคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม
โอกาสของกิจการ (Opportunities)
1. ผูบ้ ริ โภคมีรสนิยมในการรับประทานไก่ทอดเป็ นประจํา และอาจเป็ นอาหารหลักของใครหลายๆ
คน ทําให้ผบู ้ ริ โภคมีพฤติกรรมที่ต่อเนื่อง
2. กลุ่มเป้ าหมายของร้ านส่ วนใหญ่เป็ นคนทุกเพศ ทุกวัย ที่มีความชื่ นชอบในการรับประทานไก่
ทอด จึงทําให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ไม่ยาก
3. Life style ของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป จากที่เคยรับประทานอาหารภายในบ้าน เป็ นการออกไปทาน
นอกบ้าน เนื่องจากความต้องการความสะดวกสบายในการดําเนินชีวติ มากขึ้นทํา
อุปสรรคของกิจการ (Threats)
1.คู่แข่งมีจาํ นวนมากขึ้นทั้งในห้างสรรพสิ นค้าในรู ปแบบ fast food ร้ านอาหารขนาดใหญ่รวมถึ ง
ร้านไก่แผงลอย
2.อุปสรรคจากสิ นค้าทดแทนที่ลูกค้าสามารถซื้ออาหารอื่นทดแทนได้ทนั ที
3.ธุ รกิจร้านไก่ทอดมีการแข่งขันค่อนข้างสู งทําให้มีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นร้านที่เปิ ด
ตามตรอกซอยตามริ มทาง ทางร้านจึงต้องสร้างความแตกต่างของทางร้านให้เด่นชัดขึ้น
4.เนื่องจากเป็ นธุ รกิจบริ การ ซึ่ งการให้บริ การและการรับบริ การเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน และมีผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าในทันที ทํา ให้เป็ นการยากในการควบคุมคุณภาพบริ การ
การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
การแบ่ งส่ วนตลาด (Segmentation)
1) การแบ่งส่ วนตลาดทางภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) แบ่งเป็ น
- ประชากรที่อาศัยในเขตกรุ งเทพมหานคร
- ประชากรที่อาศัยในต่างจังหวัด
2) การแบ่งส่ วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation)
ใช้รายได้เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม เนื่องจากรายได้น่าจะเป็ นตัวแปรสําคัญของพฤติกรรมการเลือกประเภท
ลักษณะ และสถานที่จาํ หน่ายอาหารของคนกรุ งเทพฯ โดยแบ่งกลุ่มได้ดงั นี้
- ประชากรที่มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท
- ประชากรที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 ถึง 50,000 บาท
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- ประชากรที่มีรายได้ต่อเดือนสู งกว่า 50,000 บาท
3) การแบ่งส่ วนตลาดตามหลักจิตวิทยา (Psychographic Segmentation)
ใช้รูปแบบการใช้ชีวติ (Lifestyle) เป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง โดยสามารถแบ่งเป็ นกลุ่มได้ดงั นี้
- กลุ่มที่รับประทานอาหารนอกบ้าน ไม่วา่ จะเป็ นการซื้อมารับประทานที่บา้ น หรื อ ที่ร้าน
- กลุ่มที่ทาํ อาหารรับประทานอาหารเอง ไม่วา่ จะรับประทานที่บา้ น หรื อนําไปรับประทานนอกบ้าน
4) การแบ่งส่ วนตลาดความพฤติกรรม และแสวงผลประโยชน์ (Behavioral and Benefit Segmentation)
ใช้พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นเกณฑ์ โดยสามารถแบ่งเป็ นกลุ่มได้ดงั นี้
- กลุ่มที่ให้ความสําคัญกับสุ ขภาพ (Health - Conscious)
- กลุ่มที่ไม่ให้ความสําคัญกับสุ ขภาพ (Non – Health - Conscious)
การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย (T : Tarket Market)
ร้าน ก.เอ๋ ย ก.ไก่ จะเลือกกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นประชากรซึ่ งอาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯ และเป็ นกลุ่มคนทุกเพศ
ทุกวัย เน้นกลุ่มลูกค้าที่รับประทานอาหารนอกบ้าน และเป็ นกลุ่มคนที่ชอบความสะดวกสบาย
การกําหนดตําแหน่ งทางการตลาด (P: Positioning)

คุณภาพสู ง
ร้ านKFC

ร้ าน ก.เอ๋ ย

ราคาตํ่า

ราคาสู ง

คุณภาพตํ่า
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กลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาด
ร้านก.เอ๋ ย ก.ไก่ ใช้กลยุทธ์ 7 P ในการวางแผนการตลาด ดังนี้
1. Productร้ านก.เอ๋ ย ก.ไก่ แตกต่างจากที่อื่นตรงที่ของเราเป็ นไก่ทอดที่ มีหลากหลายรสชาติ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
โดยมีสินค้า ดังนี้
1) ไก่ทอด
/
ไก่ยา่ ง

ไก่ยา่ งไม่มีกระดูก

2) ไก่ทอดไม่มีกระดูก /

3) ข้าวหน้าไก่ทอด

/

ข้าวหน้าไก่ยา่ ง
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เครื่ องดื่ม
โค๊ก/ แฟนต้า นํ้าเขียว, นํ้าแดง / สไปท์/ นํ้าเปล่า ขนาดแก้ว 22 ออนซ์

2. Price ร้ านก.เอ๋ ย ก.ไก่ นอกจากจะโดดเด่นเรื่ องรสชาติ แล้ว เราก็กาํ หนดราคาไม่แพง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลู ก ค้า ที่ เป็ นนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา เนื่ องจากเราใช้วิธี ก ารซื้ อในราคาส่ งกับ ทางโรงงาน
โดยตรง อีกทั้งยังใช้วธิ ี การตั้งราคาเลขคี่ วิธีน้ ีจะใช้วธิ ี การลงท้ายราคาด้วยเลข 9 โดยตั้งราคา ดังนี้
1) ไก่ทอด ไก่อบ ราคาชิ้นละ 29 บาท
2) ไก่ไม่มีกระดูก ราคาชิ้นละ19 บาท
3) ข้าวหน้าไก่ทอด ไก่อบ ราคาจานละ 49 บาท ซึ่ งการตั้งราคา
แบบนี้ให้ผลทางจิตวิทยาทําให้ลูกค้ารู ้สึกว่าราคาไม่แพง ทําให้กระตุน้ ยอดขายได้
3. Place ร้านก.เอ๋ ย ก.ไก่ ใช้ช่องทางการจัดจาหน่ายเป็ นร้านในรู ปแบบร้านเดี่ยว (Stand-alone) ตั้งอยู่ ริ ม
ถนนในย่านเศรษฐกิจ สังเกตเห็นได้ง่าย ลูกค้าสามารถเดินทางมาใช้บริ การได้สะดวกซึ่ งทางร้านยังมีที่จอด
รถอย่างพอเพียง
4. Promotionร้านก.เอ๋ ย ก.ไก่ แบ่งเป็ นการส่ งเสริ มการตลาดในช่วงเปิ ดตัว 3 เดือนแรก และการส่ งเสริ ม
การตลาดระยะหลัง 3 เดือนแรก
1) การส่ งเสริ มการตลาดในช่วง 3 เดือนแรก มีจุดประสงค์เพื่อสร้างการรู ้จกั และเร่ งการทดลองใช้
-ฉลองเปิ ดร้าน โดยจัดโปรโมชัน่ ดังนี้
ไก่ทอด/ไก่ยา่ ง จากราคาปกติชิ้นละ 29 บาท ลดเหลือเพียง 25 บาททันที
ไก่ทอด/ไก่ยา่ ง ไม่มีกระดูก จากราคาปกติชิ้นละ 19 บาท ลดเหลือเพียง 15 บาททันที
ข้าวหน้าไก่ทอด/ไก่ยา่ ง จากราคาปกติจานละ 49 บาท ลดเหลือเพียง 45 บาททันที
- พร้อมทั้ง เมื่อซื้ อนํ้าเป็ ปซี่ /Fanta เขียว,แดง,ส้ม/สไปท์ 1 แก้ว ขนาด 22 ออนซ์ ร่ วมกับสิ นค้าชนิด
ใดชนิดหนึ่ง รับส่ วนลดทันที เหลือเพียงแก้วละ 15 บาท จากราคาปกติ 20 บาท
- แจกคูปองส่ วนลดให้กบั ลูกค้าที่ซ้ือด้วยยอด 100บาทต่อครั้ง ครบ10 ครั้ง แถมบัตรสมาชิก
มูลค่า 100 บาทฟรี ทนั ที ซึ่ งสามารถนําบัตรสมาชิก นี้มาแลกซื้อสิ นค้าอะไรก็ได้ในร้าน ไม่จาํ กัดวัน
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- ออกสื่ อทางโทรทัศน์ในรายการอาหารดัง ช่วงแนะนําร้านอาหาร เพื่อเป็ นการสร้าง Brand
knowledge ในช่วงเดือนแรก
-แจกแผ่นพับโฆษณา โดยแผ่นพับของเราจะทําออกมาในรู ปแบบของที่คน่ั หนังสื อ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
สามารถที่จะนําไปใช้งานได้ และแนะนําสิ นค้าว่ามีอะไรบ้าง พร้อมกับโปรโมชัน่ เช่นเดียวกับฉลองเปิ ด
ร้าน
- ประชาสัมพันธ์ทาง facebookและ Instagramและมีการจัดกิจกรรมเพื่อแลกรับของรางวัลจากทาง
ร้าน ก.เอ๋ ย ก.ไก่ เพื่อให้ลูกค้ารู ้จกั Brandและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้า
2) การส่ งเสริ มการตลาดในระยะหลัง 3 เดือนแรก มีจุดประสงค์เพื่อเพิม่ รายได้อย่างต่อเนื่ องและ
เพื่อเพิ่มอัตราการซื้ อซํ้า
- จัดโปรโมชัน่ ในช่วงเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยกระตุน้ ยอดขาย
- จัดกิจกรรมทาง facebookและ Instragram อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างBrand Loyalty
- แจกคูปองส่ วนลดให้กบั ลูกค้าที่ซ้ือด้วยยอด 100 บาทต่อครั้ง ครบ10 ครั้ง แถมบัตรสมาชิก
มูลค่า 100 บาทฟรี ทนั ที ซึ่ งสามารถนําบัตรสมาชิกนี้มาแลกซื้ อสิ นค้าอะไรก็ได้ในร้าน ไม่จาํ กัดวัน
5. Physical Evidence ในด้าน Packaging บรรจุภณั ฑ์มีความสําคัญเปรี ยบเสมือนเป็ นหน้าตาของสิ นค้า
ดังนั้น ทางร้าน ก.เอ๋ ย ก.ไก่ จึงออกแบบบรรจุภณั ฑ์ดว้ ย logo ของร้านเราเอง เพื่อให้สร้างความโดดเด่น
ให้กบั ตัวสิ นค้า และสร้างความจดจําในแบรนด์ของทางร้านเราได้

6. People พนักงานของทางร้าน ก.เอ๋ ย ก.ไก่ มีความรู ้ความสามารถบวกกับประสบการณ์จะมีเทคนิคการจูง
ใจลูกค้าให้เข้ามาสนใจและตัดสิ นใจซื้อได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากบริ ษทั เรามีการอบรมพนักงานทุกปี และ มี
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีให้กบั พนักงาน
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7. Process ทางร้านมีกระบวนการในการจัดการด้านการบริ การให้กบั ลูกค้าอย่างเต็มที่ จึงทําให้ลูกค้าเกิด
ความประทับใจ และเกิดความภักดีในตัวสิ นค้า
การวิเคราะห์ แผนการผลิต/ดําเนินงาน
กระบวนการบริ การของร้านอาหาร ก.เอ๋ ย ก.ไก่ มีโครงสร้างดังนี้
1. การต้อนรับลูกค้า
- พนักงานต้อนรับกล่าวคํา สวัสดี(ครับ/ค่ะ)
- พนักงานต้อนรับพาลูกค้าไปยังโต๊ะ
2. การรับคําสัง่ อาหาร
- พนักงานนํารายการอาหารมามอบให้กบั ลูกค้า พร้อมแล้วถอยออกมานิ ดหนึ่งรักษาระยะห่างให้ลูกค้าได้
เลือกอาหารตามเมนู รอคําสั่งซื้ อจากลูกค้า
- จดรายการอาหารลงในใบรับรายการอาหาร
- ทบทวนรายการอาหารทั้งหมดที่ลูกค้าสั่งหลังจากจบการสั่งอาหารทุกครั้ง
- พนักงานส่ งรายการอาหารต้นฉบับให้แคชเชียร์ สาเนาใบที่ 1 ส่ งให้หอ้ งครัว สาเนาใบที่2 เก็บไว้ที่โต๊ะที่
ช่องเสี ยบที่โต๊ะลูกค้า
- จัดเตรี ยมนํ้าเสิ ร์ฟสําหรับลูกค้าในระหว่างรอเสิ ร์ฟอาหาร
3. การปรุ งอาหาร
- ผูช้ ่วยแม่ครัว รับสาเนาใบสัง่ อาหาร และ เตรี ยมส่ วนประกอบที่ตอ้ งใช้ในแต่ละรายการอาหารที่ได้รับ ส่ ง
ให้กบั แม่ครัวพร้อมแนบสาเนาใบรายการอาหารเตรี ยมรอไว้ที่ถาด แม่ครัวปรุ งอาหารตามรายการ
- ผูช้ ่วยแม่ครัวนาอาหารที่ปรุ งเสร็ จมาวางยังโต๊ะพักอาหารพร้อมตรวจสอบรายการอาหารตามสาเนาใบสั่ง
ซื้ อที่วางไว้ที่ถาด
4. การเสิ ร์ฟอาหาร
- พนักงานเสิ ร์ฟเดินอาหารนาอาหารจากโต๊ะพักอาหารมาส่ งที่โต๊ะอาหารเพื่อให้พนักงานเสิ ร์ฟที่ประจาโต๊ะ
ดูแลลงอาหารให้ลูกค้า
- พนักงานเสิ ร์ฟต้องกล่าว ขออนุญาตเสิ ร์ฟอาหารเพื่อเป็ นแสดง มารยาทและที่สาํ คัญเป็ นการส่ งเสี ยงเตือน
ลูกค้าให้ระวังอาหารที่มาเสิ ร์ฟ
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5.การเก็บเงิน
- เมื่อลูกค้าเรี ยกเก็บเงินพนักงานเสิ ร์ฟนาสาเนารายการอาหารใบที่2 ที่โต๊ะลูกค้าไปให้แคชเชียร์ ตรวจสาเนา
กับต้นฉบับว่าตรงกันหรื อไม่
- แคชเชียร์ พิมพ์รายการอาหารแล้วออกใบเสร็ จเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้า
- พนักงานเสิ ร์ฟรับเงินหรื อบัตรเครดิต แล้วนาไปส่ งให้แคชเชียร์
- พนักงานเสิ ร์ฟส่ งเงินทอน ให้ลูกค้าพร้อมกล่าว ขอบคุณ(ค่ะ/ครับ)
6. การเก็บโต๊ะหลังจากลูกค้าใช้บริ การ
พนักงานเสิ ร์ฟรับผิดชอบเก็บจานชามและทาความสะอาดบนโต๊ะนาจานชามที่ใช้แล้วไปวางยังโซนล้างจาน
ในครัวเพื่อส่ งต่อให้พนักงานล้างจาน
การวิเคราะห์ ด้านกาลังคน
โครงสร้ างองค์ การ
เนื่องจากกิจการมีขนาดเล็ก โครงสร้างองค์การจึงเป็ นไปในรู ปแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อนทาให้กิจการ
ดูแลกันง่ายและเข้าถึงพนักงานทุกคน
น.ส.วราภรณ์ อารี เอื้อ
(ประธานกรรมการ)

น.ส. โสภิดา ปิ ยาวัตร์
(ฝ่ ายการตลาด)

น.ส. สุ นิตย์ศา บัวบุญ
(ฝ่ ายผลิตและบุคคล)

น.ส. เอมอร จีนเพชร
(ฝ่ ายบัญชี และการเงิน)

ผูจ้ ดั การร้าน
(1 ตําแหน่ง)

พนักงานเสิ ร์ฟอาหาร
(1 ตําแหน่ง)

พนักงานในครัว
(2 ตําแหน่ง)
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การวิเคราะห์ แผนการเงิน
ประมาณการงบกําไรขาดทุน

ยอดขาย
- ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ (ไม่รวม
ค่าเสื่ อมราคา)
ค่าเงินเดือน
ค่านํ้า/ไฟฟ้า/นํ้ามัน
ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าเช่าที่
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าเสื่ อมราคา
กําไรจากการดําเนินงานหรื อกําไรก่อนหัก
ดอกเบี้ยและภาษีEBIT
- ภาษีจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานสุ ทธิ หลังภาษี Net
operating Profit

Y1
2,321,400.00
647,100.00
1,674,300.00

Y2
2,571,000.00
717,000.00
1,854,000.00

Y3
2,820,600.00
786,900.00
2,033,700.00

Y4
3,070,200.00
856,800.00
2,213,400.00

Y5
3,372,300.00
942,000.00
2,430,300.00

588,000.00
250,000.00
100,000.00
240,000.00
1,178,000.00
180,000.00

605,640.00
250,000.00
50,000.00
240,000.00
1,145,640.00
180,000.00

623,809.20
250,000.00
50,000.00
240,000.00
1,163,809.20
180,000.00

642,523.20
250,000.00
50,000.00
240,000.00
1,182,523.20
180,000.00

661,690.68
250,000.00
50,000.00
240,000.00
1,201,690.68
180,000.00

316,300.00
63,260.00

528,360.00
105,672.00

689,890.80
137,978.16

850,876.80
170,175.36

1,048,609.32
209,721.86

253,040.00

422,688.00

551,912.64

680,701.44

838,887.46
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งบแสดงฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์
Y0
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดในมือและเงินฝาก
ธนาคาร
147,900.00
วัตถุดิบคงเหลือ

18,000.00

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

433,040.00

602,688.00

731,912.64

860,701.44

1,018,887.46

20,000.00

22,000.00

24,000.00

26,000.00

28,000.00

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
,อุปกรณ์- สุ ทธิ

453,040.00

624,688.00

755,912.64

886,701.44

1,046,887.46

1,152,100.00 972,100.00

792,100.00

612,100.00

432,100.00

252,100.00

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,152,100.00 972,100.00

792,100.00

612,100.00

432,100.00

252,100.00

รวมสิ นทรัพย์

1,152,100.00 1,425,140.00 1,416,788.00 1,368,012.64 1,318,801.44 1,298,987.46
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หนี้สินและส่ วนของ
เจ้าของ
หนี้สินหมุนเวียน

Y0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

เจ้าหนี้การค้า

18,000.00

20,000.00

22,000.00

24,000.00

26,000.00

28,000.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

18,000.00

20,000.00

22,000.00

24,000.00

26,000.00

28,000.00

เงินกูย้ มื จากธนาคาร

500,000.00

420,000.00

340,000.00

260,000.00

180,000.00

100,000.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

500,000.00

420,000.00

340,000.00

260,000.00

180,000.00

100,000.00

รวมหนี้สิน
ส่ วนของเจ้าของ

518,000.00

440,000.00

362,000.00

284,000.00

206,000.00

128,000.00

800,000.00

800,000.00

800,000.00

800,000.00

800,000.00

800,000.00

316,300.00

528,360.00

689,890.80

850,876.80

1,048,609.32

ส่ วนของเจ้าของ
กําไรสะสม
รวมส่ วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่ วนของ
เจ้าของ

800,000.00

1,116,300.00 1,328,360.00 1,489,890.80 1,650,876.80 1,848,609.32

1,318,000.00 1,556,300.00 1,690,360.00 1,773,890.80 1,856,876.80 1,976,609.32
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ยอดขาย

ประมาณการกระแสเงินสดจากโครงการ
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
2,321,400.00 2,571,000.00 2,820,600.00 3,070,200.00 3,372,300.00

- ต้นทุนขาย
กําไรขั้นต้น
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ (ไม่รวมค่า
เสื่ อมราคา)
ค่าเงินเดือน
ค่านํ้า/ไฟฟ้า/นํ้ามัน
ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าเช่าที่
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริ การ
ค่าเสื่ อมราคา
กําไรจากการดําเนินงานหรื อกําไรก่อนหัก
ดอกเบี้ยและภาษีEBIT
- ภาษีจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานสุ ทธิ หลังภาษี Net
operating Profit
+ ค่าเสื่ อมราคา
กระแสเงินสดจากการดําเนิ นงาน Net operating
cash flow

647,100.00 717,000.00 786,900.00 856,800.00 942,000.00
1,674,300.00 1,854,000.00 2,033,700.00 2,213,400.00 2,430,300.00

588,000.00
250,000.00
100,000.00
240,000.00
1,178,000.00
180,000.00

605,640.00
250,000.00
50,000.00
240,000.00
1,145,640.00
180,000.00

623,809.20
250,000.00
50,000.00
240,000.00
1,163,809.20
180,000.00

642,523.20
250,000.00
50,000.00
240,000.00
1,182,523.20
180,000.00

661,690.68
250,000.00
50,000.00
240,000.00
1,201,690.68
180,000.00

316,300.00
63,260.00

528,360.00
105,672.00

689,890.80
137,978.16

850,876.80
170,175.36

1,048,609.32
209,721.86

253,040.00
180,000.00

422,688.00
180,000.00

551,912.64
180,000.00

680,701.44
180,000.00

838,887.46
180,000.00

433,040.00

602,688.00

731,912.64

860,701.44

1,018,887.46

Terminal Value 5
Terminal Value 5 = Operating CF 5 x (1 + g คงที่) / WACC - g คงที่
= 27,924,722.63
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สรุ ปประเมินกระแสเงินสด
1.ระยะเวลาคืนทุน (Payback period , PB)
PB =
1+[1300000- 328640]
578328
=
1+0.016989
=
1.016989
ยอมรับโครงการเพราะ PB น้อยกว่าอายุโครงการ 1.017 < 5 ปี
2.มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Persent Value , NPV)
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV)
฿1,103,832.87
ยอมรับโครงการเพราะ NPV มีค่าเป็ นบวก
3.อัตราผลตอบแทนภายใน(Internal Rate of Return, IRR)
อัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) 38.35%
ยอมรับโครงการเพราะIRR 38.35%> WACC 14.43%
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แผนธุรกิจ ยางแผ่ นรมควัน บริษัท SOUTH RUBBER (เซาส์ รับเบอร์ ) จํากัด
กมลทิพย์ พรมมา, ปิ ยะนุช ขวัญนุย้
-----------------------------------------------บทสรุปผู้บริ หาร
สื บเนื่ องจากแนวโน้มการผลิ ตนํ้ายางข้นของประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วตลอด
ระยะเวลา 5 ปี ที่ผา่ นมา (2536 – 2549) จาก 0.29 ล้านตัน ในปี 2536 เป็ น 0.50 ล้านตัน ในปี 2549 หรื อเพิ่มขึ้น
ถึ งร้ อยละ 72.41 ทําให้มีความต้องการนํ้ายางสดที่ผลิ ตภายในประเทศเพิ่มขึ้นส่ งผลให้เกษตรกรภาคอีสาน
หันมาขายนํ้ายางสดแทนการขายยางแผ่นดิ บ นํ้ายางดิบที่ผลิ ตได้ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบนใน
ระหว่างปี 2546-2549 รวมทั้งหมด 205,157 ตัน หรื อเฉลี่ ยปี ละ 51,290 ตัน ซึ่ งในปี 2549 เป็ นนํ้ายางดิบของ
จังหวัดหนองคายมากที่สุดคือ 22,759 ตัน คิดเป็ นร้ อยละ 40.16 รองลงมา เป็ นของจังหวัดอุดรธานี 10,762
ตัน คิดเป็ นร้อยละ 19.00 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) นํ้ายางสดที่รวบรวมได้เกษตรกรจะซื้ อขาย
ผ่านพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น จุดรับซื้ อของโรงงาน และ สหกรณ์กองทุนสวนยางในระดับหมู่บา้ นเพื่อนําเข้าสู่
โรงงานแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์จากยางพาราขั้นต่อไป
บริ ษัท SOUTH RUBBER (เซาส์ รับเบอร์ ) จํากัด ได้มองเห็ นการเจริ ญเติบโตของตลาดยางพารา
ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่มีมากขึ้นแต่บริ ษทั ที่รับซื้ อยางแผ่นในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อยังมีจาํ นวน
น้อยราย จึงได้ริเริ่ มการตั้งโรงงานเพื่อเป็ นธุ รกิจแปรรู ปยางพารา และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรู ปยางแผ่น
รมควัน ดังนั้นบริ ษทั จึงเริ่ มขั้นตอนการผลิตสิ นค้าขั้นเริ่ มต้นคือ การรับซื้อยางพาราดิบ ขั้นตอนนี้ผทู ้ ี่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องในการจัดหาวัตถุดิบเข้ามายังโรงงานนัน่ คือเจ้าของกิจการ ขั้นตอนที่สอง คือ ขั้นตอนการแปรรู ป
ยางแผ่นดิ บเป็ นยางแผ่นรมควัน ขั้นตอนนี้ ผูท้ ี่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องคือพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรู ปยาง
แผ่นและเครื่ องจักรสําหรับการแปรรู ป และขั้นตอนสุ ดท้าย ผูท้ ี่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้แก่เจ้าของกิจการ โดยจะ
มี หน้าที่ รับผิดชอบคื อ ติ ดต่อโรงงานที่ บ ริ ษทั จะนําผลิ ตภัณฑ์ยางแผ่นแปรรู ปไปจํา หน่ ายยังที่ รับซื้ อ คื อ
อุตสาหกรรมยานยนต์,โรงงานผลิตยางรถยนต์ อุตสาหกรรมถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ลูกโป่ ง ที่นอนฟองนํ้า
และอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อให้บริ ษทั SOUTH RUBBER (เซาส์ รับเบอร์ ) จํากัด เป็ นผูน้ าํ ในด้านผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควัน
ภายใต้คุณภาพที่ ดีเยี่ยม ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริ ษทั ทางบริ ษทั จึงได้วางเป้ าหมายไว้ดาํ โดยการเนิ นธุ รกิ จ
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่ องชั้นนําของโลกที่เน้นประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ โดยคํานึ งถึงการสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็ นหลักสําคัญ ด้วยระบบการจัดการที่มีคุณภาพสากลและคํานึ งถึงสภาพแวดล้อมและ
กําหนดกลยุทธ์ทางธุ รกิ จภายใต้กระบวนการผลิ ตที่ทาํ ให้ยางแผ่นรมควันมีคุณภาพสู ง เมื่อลูกค้านําไปเป็ น
วัตถุดิบในการผลิตสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์อื่นๆ ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากกระบวนการผลิ ตที่ทาํ ให้ได้ยางแผ่น
รมควันคุณภาพสู งแล้ว SOUTH RUBBER ยังให้ความสําคัญกับคุณภาพวัตถุ ดิบที่ใช้ในการผลิต โดยเลือก
ยางที่มีคุณภาพสู งเป็ นหลัก นํามาล้างทําความสะอาด รวมไปถึงระยะเวลาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการรม รวม
ไปถึงการคัดเกรดโดยพนักงานที่มีความชํานาญสู ง โดยมีการจัดฝึ กอบรมพนักงานที่ทาํ หน้าที่คดั เกรดของ
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ผลิตภัณฑ์อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็ นการการันตีวา่ มาตรฐานยางแผ่นที่ผลิ ตโดยโรงงานของเรามีมาตรฐานอัน
เดียวกัน
การจัดหาเงินทุนโดยการลงทุนเงินสดจากหุ น้ ส่ วน 2 คน คนละ 3,600,000 บาท และขอกูเ้ งินจาก
ธนาคารอีกจํานวน 10,000,000 บาท รวมเงินลงทุนทั้งสิ้ น 17,200,000 บาท ภายใต้เหตุการณ์ปกติของบริ ษทั
SOUTH RUBBER (เซาส์ รับเบอร์ ) จะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1.05 ปี ภายใต้อตั ราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (IRR) 134.32%
ซึ่ งจากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต/การดาเนิ น
งาน การวิเคราะห์ ด้า นการจัดการและกาลัง คน การวิเคราะห์ ด้า นการเงิ น ได้ข อ้ สรุ ป ว่า บริ ษ ทั SOUTH
RUBBER (เซาส์รับเบอร์ ) จํากัด สามารถผลิตยางแผ่นรมควัน ภายใต้เงื่อนไขที่กิจการกาหนด มีความเป็ นไป
ได้ในการลงทุน
บทนํา
ปั จจุบนั กระแสการปลูกยางพาราที่มีการปลูกเพิ่มมากขึ้นขยายจากพื้นที่ปลูกจากภาคใต้ ไปสู่
ภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ทําให้ยางพารามีจาํ นวนมากขึ้น แต่กระบวนการผลิตหรื อโรงงานที่
มีความเชี่ยวชาญหรื อชํานาญยังมีไม่แพร่ หลายในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และภาคเหนือ ดังนั้น บริ ษทั
SOUTH RUBBER (เซาส์รับเบอร์ ) จํากัด ซึ่ งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและแปรรู ปยางพารารมควัน จาก
ประสบการณ์ที่มีมาช้านาน จึงทําให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรู ปเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพและเป็ นที่ตอ้ งการของ
ตลาด ทําให้บริ ษทั เล็งเห็นว่า ธุ รกิจยางพารารมควัน เป็ นธุ รกิจที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น ตามจํานวนการปลูก
ยางที่เพิ่มจํานวนขึ้น และเป็ นสิ นค้าส่ งออกอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ด้วยจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ของ
กิจการที่มีการจัดการการดําเนินที่เป็ นระบบ และมีตลาดรองรับที่แน่นอน นั้นคือตลาดกลางยางพารา รวมถึง
การเปิ ดโอกาสแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน ส่ งผลให้จีนมีความต้องการใช้
ยางพาราเพิ่มขึ้น ซึ่ งช่วยทดแทนความต้องการใช้ยางพาราของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ EU ยังมีความผันผวน
ตามภาวะเศรษฐกิจ กิจการคาดว่าสามารถทําการแข่งขันได้ ซึ่ งสนับสนุนให้เจ้าของกิจการต้องการเริ่ ม
ธุ รกิจ
จากการวิเคราะห์ตลาดพบว่า ประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก
โดยมีการส่ งออกยางแปรรู ปขั้นต้นคิดเป็ นร้อยละ 34 ของยางธรรมชาติท้งั หมดโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง มีจาํ นวนทั้งสิ้ น 524 โรงงาน โรงงานส่ วนใหญ่ประมาณร้อยละ 52 จะตั้งอยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯ
และปริ มณฑล นอกนั้น จะกระจายตัวอยูใ่ นภาคต่างๆ จึงทําให้บริ ษทั มัน่ ใจว่าการประกอบธุ รกิจยางแผ่น
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รมควันและอาจพัฒนาธุ รกิจเป็ นผลิตภัณฑ์อื่นๆจากยางพาราในอนาคต น่าจะทําให้บริ ษทั เจริ ญเติบโตใน
ตลาดยางพาราแผ่นดิบในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อดําเนินธุ รกิจยางพาราและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องชั้นนําของโลกที่เน้นประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ โดย
คํานึ งถึ งการสร้ างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็ นหลักสําคัญ ด้วยระบบการจัดการที่ มีคุณภาพสากลและ
คํานึงถึงสภาพแวดล้อม
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการในการกําหนดแผนธุ รกิจ กลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธ์ทางการตลาด แผนการ
ผลิต แผนการเงิน และแผนการจดั องคก์รและการจัดการ
2. เพื่อเป็ นแนวทางหรื อเป็ นเครื่ องมือและหลักการสําคัญ (Principle) ในการกําหนดและจัดทําแผนใน
การจัดตั้งโรงงาน (Implementation Plan)
3. เพื่อเป็ นผูน้ าํ ในด้านผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควันภายใต้คุณภาพที่ดีเยีย่ ม
กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์แผนการตลาด
การวิเคราะห์แผนการผลิต

ความเป็ นไปได้ในการจัดตั้ง
บริ ษทั SOUTH RUBBER (เซาส์
รับเบอร์ ) เพื่อผลิตยางแผ่น
รมควัน

การวิเคราะห์แผนการจัดการ
และกาลังคน
การวิเคราะห์แผนการเงิน
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ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา ศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดตั้งบริ ษทั SOUTH RUBBER (เซาส์ รับเบอร์ )
เพื่อผลิตยางแผ่นรมควัน
2. ขอบเขตด้านเวลา ใช้ระยะเวลาทาการศึกษาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์- เดือนเมษายน 2558
นิยามศัพท์
1. แผนธุ รกิจ หมายถึ ง การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ ด้านการตลาด การวิเคราะห์ ด้านการ
ผลิ ต/การดํา เนิ นงาน การวิเคราะห์ ด้า นการจัดการและกํา ลัง คน การวิเคราะห์ ด้า นการเงิ น และ
สรุ ปผลว่า ธุ รกิจดังกล่าวมีความเป็ นไปได้ในการดําเนินงานหรื อไม่
2. ธุ รกิจยางแผ่นรมควัน หมายถึ ง การนํายางแผ่นดิ บเข้าเตาอบรมควันเพื่อให้ได้คุณภาพยางแผ่นที่
สู งขึ้น
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ หมายถึ ง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์การ
โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
4. การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด หมายถึง การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย การวางตําแหน่งทางการตลาด การ
กําหนดผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย และการส่ งเสริ มการตลาด
5. การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต หมายถึง ขั้นตอนการผลิต/การบริ หารขององค์การ
6. การวิเคราะห์ดา้ นการจัดการและกําลังคน หมายถึง การกําหนดโครงสร้างองค์การ
7. การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน หมายถึ ง รายได้หรื อยอดขาย กําไรสุ ทธิ ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปั จจุบนั
สุ ทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
จุดแข็งของกิจการ (Strengths)
- เป็ นบริ ษทั ที่มีศกั ยภาพสู งในการผลิตและแปรรู ปยางพารา โดยเฉพาะยางแผ่นรมควัน เนื่องจาก
ผูบ้ ริ หารมีความเชี่ ยวชาญด้านการผลิตเป็ นอย่างดี ทําให้ได้ยางพาราที่มีคุณภาพน่ าเชื่ อถื อมาก
ขึ้น
- มีการจัดการการดําเนินที่เป็ นระบบ และมีตลาดรองรับที่แน่นอน นั้นคือตลาดกลางยางพารา

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุนปี 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

33

จุดอ่ อนของกิจการ (Weaknesses)
- ผลผลิ ตยางพารากว่าร้ อยละ 90 ต้องพึ่งพาตลาดส่ งออก จึงอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดโลก
- โครงสร้างการปลู กยางพาราของไทยส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรรายย่อย ทําให้มีตน้ ทุนสู งในการ
รวบรวมวัตถุดิบ ค่าขนส่ ง และค่านายหน้า/คนกลาง
- ความน่าเชื่อถือของผูข้ ายนํ้ายางพารา ที่มีต่อบริ ษทั เปิ ดใหม่ มีนอ้ ย
โอกาสของกิจการ (Opportunities)
- แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน ส่ งผลให้จีนมีความต้องการใช้ยางพารา
เพิ่มขึ้น ซึ่ งช่วยทดแทนความต้องการใช้ยางพาราของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ EU ยังมีความผันผวน
ตามภาวะเศรษฐกิจ
- โครงสร้ างอุ ตสาหกรรมยางพาราแปรรู ปขั้นต้นของไทยเปลี่ ยนจากเดิ มที่เน้นผลิ ตเฉพาะยาง
แผ่นรมควันมาเป็ นยางแท่งมากขึ้น นับเป็ นการขยายโอกาสเพื่อสอดรับกับความต้องการของ
ตลาดโลกที่หนั มาใช้
- มีการส่ งเสริ มและทําวิจยั ด้านการพัฒนายางไทยสู่ ตลาดโลกอยูต่ ลอดเวลา
- โรงงานแปรรู ปในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อยังมีนอ้ ยราย
อุปสรรคของกิจการ (Threats)
- ราคายางพารามี ความผันผวนสู ง ทั้งการเปลี่ ยนแปลงของปั จจัยพื้นฐานด้านอุ ปสงค์และอุ ปทาน
รวมถึงการเก็งกําไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้า
- ผูผ้ ลิ ตยางรถยนต์พยายามคิดค้นเทคโนโลยีการพัฒนายางสังเคราะห์ ให้มีคุณสมบัติทดแทนยาง
ธรรมชาติ ได้มากขึ้ น เนื่ องจากราคายางธรรมชาติ มีความผันผวนสู งกว่าราคายางสังเคราะห์ มาก
ประกอบกับอุปทานยางสังเคราะห์สามารถตอบสนองอุปสงค์ได้รวดเร็ วกว่ายางธรรมชาติ
- ภัยธรรมชาติทาํ ลายสวนยาง
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การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
การกาหนดกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย (Targeting)

กลุ่มเป้ าหมายหลัก (Primary Target) ของบริ ษทั SOUTH RUBBER (เซาส์รับเบอร์ ) จํากัด คือ เป็ น
กลุ่มในอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น อุตสาหกรรมยางล้อ และอุตสาหกรรมอุปกรณ์ส่วนประกอบรถยนต์ยาง
อะไหล่ และโรงงานผลิตรองเท้ายาง
กลุ่มเป้ าหมายรอง (Secondly Target) ตลาดกลางยางพารา

วารสารการเงิน การธนาคาร และการลงทุนปี 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)

35

การกาหนดตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Positioning)

กลยุทธ์ ส่วนประกอบทางการตลาด (Marketing Mix 4P's)
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
ผลิตภัณฑ์ยาพาราแปรรู ป ที่มีคุณภาพมีความเป็ นเอกลักษณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
สิ นค้าของบริ ษทั สามารถแบ่งออกได้เป็ น
1. ยางแผ่ นรมควันชั้ น 1-3 (ราคาขายเท่ ากัน) เป็ นยางแผ่นรมควันชั้นดี ขนาดกว้าง 38-46 ซม. ยาว
80-90 ซม
สิ่ งสําคัญที่จะช่วยกําหนดว่ายางนั้นควรอยูช่ ้ นั ไหน คือ
- ฟองอากาศและสิ่ งสกปรก ซึ่ งภาษาของการคัดชั้นยาง เรี ยกว่า จุดและแต้ม
- สี และความสมํ่าเสมอของสี ไม่มีราสี แดง
- ไม่มีสิ่งปลอมปน
- การใช้น้ าํ และนํ้ากรดถูกส่ วน
- การบรรจุ/Packaging 33.33 กิโลกรัม (Kg)/ก้อน (Bale)
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2. ยางแผ่ นรมควันชั้ น 4-5 (ราคาขายเท่ ากัน) เป็ นยางแผ่นรมควัน ขนาดกว้าง 38-46 ซม. ยาว 8090 ซม. อาจมีสิ่งปนเปื้ อนจากสิ่ งเหล่านี้เล็กน้อย ลักษณะดังนี้
- ฟองอากาศและสิ่ งสกปรก จุดและแต้ม
- สี และความสมํ่าเสมอของสี
- มีสิ่งปลอมปน
- การบรรจุ/Packaging 33.33 กิโลกรัม (Kg)/ก้อน (Bale)

กลยุทธ์ ทางด้ านราคา (Price Strategy)
ความเหมาะสมของการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ ทางบริ ษทั จะเลือกการตั้งราคาโดยการบวกกําไรจาก
ต้นทุน (Market up Pricing) คือ การบวกกําไรจากต้นทุนต่อหน่ วย โดยบริ ษทั จะบวกกําไรจากต้นทุน 30%
ซึ่ งทางบริ ษทั คิดว่าจะเป็ นวิธีการตั้งราคาที่ดีที่สุดสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
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ตาราง แสดงราคาสิ นค้าตัวอย่างของบริ ษทั SOUTH RUBBER จํากัด
ชื่ อสิ นค้ า

ยางแผ่ นรมควัน

รู ปผลิตภัณฑ์ RSS1-3

ขนาด

ขนาด 33.33 ก.ก.

ราคา

63บาท /กิโลกรัม

รู ปผลิตภัณฑ์ RSS4-5
ขนาด

ขนาด 33.33 ก.ก.

ราคา

50 บาท /กิโลกรัม
(ราคายางพาราขึน้ หรื อลงขึน้ อยู่กบั ภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน)
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ตาราง แสดงการเปรี ยบเทียบราคากับบริ ษทั คู่แข่ง
ชื่ อบริษัท
บริษัทไทยฮั้วยางพารา
บริ ษั ท แพสุ ขชื่ นรั บเบอร์ บริษัท เซาส์ รับเบอร์
จํ
า
กั
ด

รู ปผลิตภัณฑ์
ยางรมควัน

ขนาด

ขนาด 33.33 ก.ก. และ 35 ก.ก. ขนาด 33.33 ก.ก.

ขนาด 33.33 ก.ก.

ราคา

63บาท /กิโลกรัม

63บาท /กิโลกรัม

63บาท /กิโลกรัม

• ราคายางรมควันจากข้ อมูลตลาดกลางยางพารา วันที่ 6 มีนาคม 2558
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กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
รู ปแบบ B2B
บริ ษ ทั เซาส์ รั บ เบอร์ จํา กัด มุ่ง เน้นตลาดภายในประเทศเป็ นหลัก ได้เลื อกใช้ช่ องทางการจัด
จําหน่ าย โดยเสนอขายตรงให้กบั บริ ษทั หรื ออุตสาหกรรมยานยนต์,โรงงานผลิ ตยางรถยนต์,รองเท้า/พื้น
รองเท้า และบริ ษทั อื่นๆที่ใช้ยางพาราแปรรู ปเป็ นวัตถุดิบในการผลิต

กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
SOUTH RUBBER เป็ นแบรนด์ใหม่ที่พ่ ึงเริ่ มเข้าสู่ ตลาด ดังนั้นในระยะแรกจําเป็ นต้องทําการสื่ อสาร
แบรนด์เพื่อมุ่งเน้นให้ลูกค้ารับรู ้และระลึกถึงแบรนด์ (Brand Awareness) ก่อนเพื่อให้ลูกค้าจดจํา SOUTH
RUBBER ได้ นั้นหมายถึง ลูกค้าให้การยอมรับในสิ นค้าและบริ การของ บริ ษทั จําเป็ นต้องสร้างความเข้าใจ
และสื่ อสารกับลูกค้าให้ชดั เจนและสอดคล้องกันโดยทั้งหมด โดยมีช่องทางที่ใช้ในการสื่ อสารแบรนด์ ดังนี้
- สื่ อสารผ่านตัวสิ นค้าที่มีความเป็ นเอกลักษณ์
- สื่ อสารผ่านบริ การที่ดีเยีย่ มทั้งก่อน ระหว่างและหลังการขาย
- สื่ อสารผ่านบรรจุภณั ฑ์
- สื่ อสารผ่านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- สื่ อสารผ่านพนักงาน
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion mix) ของบริ ษทั เซาส์ รับเบอร์ จํากัด ใช้การส่ งเสริ มทางการตลาด
ดังนี้
จัดโปรโมชั่ นพิเศษ
- ลูกค้าสั่งซื้อปริ มาณ 20 ตันขึ้นไป มีส่วนลดให้ 10% ของยอดขาย
- สั่งวันนี้ลดทันที 5%
ส่ งเสริมการตลาด โดยการทํา CSR เพื่อให้ บริษัทเป็ นทีร่ ู้ จักโดยแพร่ หลาย เช่ น
- โดยร่ วมปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติถวายแม่ของแผ่นดินกับชาวบ้านในจังหวัดพื้นที่ภาคอีสาน
- เข้า ร่ วมพิ ธี ป ล่ อยพันธุ์ สัตว์น้ ํา และปลู กต้นไม้ เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
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- พนักงานโรงงาน ร่ วมกับองค์การบริ หารส่ วนตําบล ช่ วยกันก่ อสร้ างที่ อยู่อาศัยให้กบั ประชาชน
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากไร้และผูย้ ากจนให้มีที่อยูอ่ าศัย
ในส่ วนของการสื่ อสารทางการตลาดของ บริษัท เซาส์ รับเบอร์ จํากัด จะใช้ การสื่ อสารการตลาดดังนี้
- มีการทําการตลาดให้บริ ษทั ใหญ่ๆทดลองใช้ยางของบริ ษทั เซาส์ รับเบอร์ จํากัด ให้รู้วา่ คุณภาพยาง
ของเราเทียบเท่ากับบริ ษทั ที่ผลิตยางอื่นๆ และเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ
การวิเคราะแผนการผลิต
ขั้นตอนการผลิต มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.) ทําความสะอาดยางแผ่ นดิบ การทําความสะอาดจะใช้เครื่ องล้างยางแผ่นดิบ โดยพนักงานจะนํ้า
ยางแผ่นดิบป้ อนเข้าเครื่ อง โดยเครื่ องจะมีเฟื องซึ่ งจะหมุนอยูต่ ลอดเวลา เพื่อที่จะดึงยางแผ่นดิบ
เข้าไปยังเครื่ องล้างเอง โดยจะมีน้ าํ หมุนเวียนอยูต่ ลอดเวลา และเมื่อยางแผ่นดิบไหลออกมาจาก
เครื่ องจะ มีรางรองรับซึ่ งมีน้ าํ รองรับอีกที พนักงานอีกคนก็ทาํ การหยิบยางแผ่นดิบไปตากยังราว
ตากยางต่อไป
2.) ตากยางแผ่ น ดิ บ เพื่ อ รอเข้ า เตาอบ การตากยางจะตากเพื่ อ ให้ ย างแผ่ น ดิ บ สะเด็ ด นํ้า เพื่ อ
เตรี ยมพร้ อมให้กบั ยางแผ่นดิ บแห้งเพื่อง่ายต่อการอบต่อไป โดยการตากจะตากด้วยแดดอ่อนประมาณ 12
ชัว่ โมง หรื อ ช่วงกลางวัน 1 วันนั้นเอง
3.) อบยางแผ่ นดิบ การอบยางแผ่นดิ บถื อเป็ นหัวใจสําคัญของการผลิ ตยางแผ่นรมควัน โดยทาง
บริ ษทั ได้เลือกใช้เตาอบประสิ ทธิ ภาพสู ง สามารถอบได้ 5 ตันต่อครั้ง แต่ละครั้งจะใช้เวลาอบ 24 ชัว่ โมง ที่
อุณภูมิ 70 องศาเซลเซี ยล โดยประมาณ โดยที่จะมีช่างผูด้ ูแลเครื่ องตอลอด 24 ชัว่ โมง และมีพนักงานใส่ ฟืน
ให้กบั ตัวเครื่ องตลอด 24 ชัว่ โมง การทํางานของพนักงานตรงนี้จะสลับกะกัน ทั้งกลางวันแล้วกลางคืน
4.) คัดเกรดยางแผ่ น การคัดเกรดจะยึดหลักการคัดเกรดมาตรฐานสากล จะแบ่งเกรดยางแผ่นรมควัน
ออกเป็ น 5 เกรดดังนี้
 ยางแผ่ นรมควันชั้ น RSS1-RSS3 (ราคาขายเท่ ากัน) โดยลักษณะจะเป็ นดังนี้
- ฟองอากาศและสิ่ งสกปรก ซึ่ งภาษาของการคัดชั้นยาง เรี ยกว่า จุดและแต้ม
- สี และความสมํ่าเสมอของสี ไม่มีราสี แดง
- ไม่มีสิ่งปลอมปน
- การใช้น้ าํ และนํ้ากรดถูกส่ วน
- เป็ นยางแผ่นรมควันชั้นดี ขนาดประมาณกว้าง 38-46 ซม. ยาว 80-90 ซม.
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ภาพ แสดงยางแผ่นรมควัน RSS1-RSS3

 ยางแผ่ นรมควันชั้น RSS4-RSS5 (ราคาขายเท่ ากัน) โดยลักษณะจะเป็ นดังนี้
- อาจมีสิ่งปนเปื้ อนจากสิ่ งเหล่านี้เล็กน้อย
- ฟองอากาศและสิ่ งสกปรก จุดและแต้ม
- สี และความสมํ่าเสมอของสี
- มีสิ่งปลอมปน
ภาพ แสดงยางแผ่นรมควัน RSS4-RSS5

5.) การแพ็กยางแผ่ นรมควันเป็ นลูกเต๋ า โดยจะใช้เครื่ องทําการแพ็กเป็ นลูกเต๋ า ขนาด 33.33 และห่ อ
ด้วยกระดาษที่มี Logo ของบริ ษทั โดยโรยแป้ งบริ เวณลูกเต๋ าเพื่อไม่ให้แผ่นยางติดกับตัวกระดาษ และห่อด้วย
พลาสติกอีกครั้งเพื่อส่ งจําหน่ายต่อไป
การวิเคราะห์ แผนการจัดการกาลังคน
กิ จการใช้ล ัก ษณะการจัดการโครงสร้ า งองค์ก ารแบบแบ่ ง ตามหน้า ที่ (Functional Organization)
เพราะกิ จการมีขนาดเล็ก การจัดโครงสร้ างองค์การในลักษณะนี้ ทาํ ให้ง่ายต่อการบริ หาร อีกทั้งยังสามารถ
ควบคุมและสั่งการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกด้วย
Organization Chart แสดงจํานวน, ตาแหน่ง, ปริ มาณบุคลากรในสานักงานของกิจการทั้งหมด 4 แผนก ดังนี้
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การวิเคราะห์ แผนการเงิน
กิ จ การใช้เ งิ น ลงทุ น เริ่ ม แรก 17,200,000 บาท จากการประเมิ น ยอดขายของกิ จ การ คาดว่า จะมี
ยอดขายในปี ที่ 1 จํานวน 73,000,000 บาท ปี ที่ 2 จํานวน 81,600,000 ปี ที่ 3 จํานวน 98,232,000 บาท ปี ที่ 4
จํานวน 103,000,000 บาท และปี ที่ 5 จํานวน 154,450,000บาท ระยะเวลาคื นทุนของกิจการเท่ากับ 1.05 ปี
ปั จจุบนั มีมูลค่าสุ ทธิ ของผลการลงทุน(NPV) เท่ากับ 246,897,418.43 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนของการ
ลงทุน (Internal Rate of Return; IRR) เท่ากับ 134.32 %
สรุ ปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด การวิเคราะห์ดา้ นการผลิต/การดาเนิ นงาน
การวิเคราะห์ดา้ นการจัดการและกาลังคน การวิเคราะห์ดา้ นการเงิน ได้ขอ้ สรุ ปว่าบริ ษทั SOUTH RUBBER
(เซาส์ รับเบอร์ ) จํากัด สามารถผลิตยางแผ่นรมควัน ภายใต้เงื่อนไขที่กิจการกาหนด มีความเป็ นไปได้ในการ
ลงทุน
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แผนธุรกิจ บ้ านขนมไทเดิม
จตุพร เชียรวิชยั , รัชดาภา ปิ ยศทิพย์
-----------------------------------------------บทสรุปผู้บริ หาร
วัตถุประสงค์ ในการจัดทําแผนธุรกิจ
กิจการ ร้านบ้านขนมไทเดิม มีวตั ถุประสงค์ในการจัดทําแผนธุ รกิจ ดังนี้
1) เพื่อปรับปรุ งกระบวนการผลิต ให้ได้มาตรฐานสากล
2) เพื่อขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงิน
แนวคิดทางธุรกิจ
ร้ านบ้านขนมไทเดิ ม มี แนวคิ ดในการดํา เนิ นธุ รกิ จผลิ ตจํา หน่ าย และบริ การนัง่ รั บประทานขนมไทยใน
สถานที่จดั จําหน่ายของร้ าน ที่เน้นคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์สินค้าและการบริ การที่เหนื อกว่าคู่แข่งขัน มีแนวคิด
นโยบายที่จะปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล โดยการจะนําเอามาตรฐานความปลอดภัยทาง
อาหาร (Good Manufacturing Pratice, G.M.P.) มาใช้ในการผลิตขนมแต่ละขั้นตอน ซึ่ งจะส่ งผลให้กิจการ
สามารถขยายสาขาไปสู่ เขตพื้นที่ ต่างอําเภอและต่างจังหวัดในเขตภาคใต้ ที่ มีปริ มาณนักท่องเที่ ยวเป็ น
จํานวนมากรวมทั้งประชากรในท้องที่ดว้ ย
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1) เพื่อปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานสากล
2) เพื่อขยายการตลาดให้กว้างขวางขึ้น
3) เพื่อปรับปรุ งการบริ หารจัดการให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
สรุ ปการวิเคราะห์ สถานการณ์
กิจการ ร้านบ้านขนมไทเดิม ตั้งประมาณระยะเวลาโครงการ 5 ปี สําหรับสาขาเกาะสมุย (ที่แรก)
ปั จจุบนั มีกาํ ลังการผลิตขนมไทยทุกชนิดวันละ 800 ถ้วยต่อวัน (เวลาผลิต 8 ชม.ต่อวัน)
ในช่วงเทศกาล (เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม) ปริ มาณความต้องการเพิ่มขึ้นเป็ น 900 ถ้วยต่อ
วัน ต้องผลิตขนมไทย 9 ชัว่ โมงต่อวัน ส่ วนในช่วงฤดูฝน ( เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน) ยอดขายจะ
ลดลงประมาณ 10% ของยอดขายเฉลี่ยในเวลาช่วงปกติ ลูกค้าของร้านขนมไทยในปั จจุบนั ได้แก่ ร้านค้า
ทัว่ ไปในตลาดและร้านขายของฝาก และในตลาดบนเกาะ
การขายขนมไทยจะเน้นความเหนื อกว่าคู่แข่งขัน ทั้งด้านคุณภาพของสิ นค้าที่หอม สะอาด รสชาติ
อร่ อย และถูกสุ ขลักษณะอนามัยมากกว่า มีปริ มาณสิ นค้าที่ถึงมือลูกค้าได้ครบถ้วนมากกว่า แก่ลูกค้าตาม
ความต้องการที่สามารถเลือกคละชนิ ดกันได้ในขนมแต่ละถ้วย (ราคาเดียวกัน) รวมทั้งมีสถานที่ให้บริ การ
นัง่ รับประทานภายในร้านและมีบริ การนํ้าสมุนไพรบริ การในแต่ละวัน
1,2,3

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรโครงการบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูจ้ ดั การยุคใหม่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ร้านขนมไทยบนเกาะสมุย จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี มีอยูท่ ้ งั สิ้ น 5 ราย เนื่ องจากร้านขนมแต่ละแห่งบน
เกาะสมุ ย ยัง ไม่ มี แนวความคิ ดที่ จะพัฒ นากระบวนการผลิ ตให้มี ม าตรฐานสากลซึ่ งร้ า นขนมไทเดิ ม มี
แนวความคิดในทําการตลาดเชิ งรุ กด้วยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริ การที่เหนื อกว่าคู่แข่งทุก
ราย โดยการปรับกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากล สามารถขยายตลาดเข้าสู่ ธุรกิจขนาดใหญ่ โดยการ
เพิ่มสาขาในเขตพื้นที่ต่างอําเภอและจังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ได้
กลยุทธ์ ส่ ู ความสํ าเร็จ
การจัดการ
ปรั บ ปรุ ง การบริ หารจัดการภายในองค์ก รให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น มี ก ารกระจายอํา นาจการ
ตัดสิ นใจไปยังพนักงานระดับล่างเพื่อแบ่งเบาภาระการทํางานและตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
การผลิต

พัฒนากระบวนการผลิ ตให้ไ ด้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัย ทางอาหาร
เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับของลูกค้าระดับสู ง
การตลาด
สร้างตรายีห่ อ้ ของตนเอง สร้างความคุน้ เคยในตราสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
การเงิน

พัฒนาระบบการเงินและบัญชีให้ได้มาตรฐาน

ความเป็ นมาของโครงการ
ประวัติและความเป็ นมาของกิจการ และโครงการ
ครอบครัวของผูป้ ระกอบการรับทําทําขนมไทยเป็ นงานอดิ เรกในงานมงคลต่างๆมาก่อน ซึ่ งได้รับ
ความนิ ยมของลู กค้าเป็ นอย่างมากจนทําให้มีแรงจูงใจคิดที่จะเปิ ดร้านขนมไทยชื่ อ “บ้านขนมไทเดิ ม”ขึ้น
เพื่อให้สะดวกแก่กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบขนมไทยอีกทั้งเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายมากขึ้น โดยเลือกที่ต้ งั ร้าน
ในแหล่ งที่มีนักท่ องเที่ ย วเป็ นจํา นวนมากทั้ง คนไทยและต่างชาติ อี กทั้งมีกาํ ลังซื้ อสู ง เพื่อให้สินค้า ไทย
กลับมามี บทบาทในวิถีชีวิตของคนสังคมเมื อง และเป็ นที่ ยอมรั บในระดับสากล และเป็ นการตอบสนอง
นโยบายของภาครัฐในการสนับสนุ นให้คนไทยกินของไทย ใช้ของไทย และเป็ นการสร้างแบรนด์ไทยให้
เป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากขึ้น
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การผลิ ตขนมไทยทุ กชนิ ดของกิ จการเน้นคุ ณภาพ และความสะอาด ได้ปรับปรุ งกระบวนการผลิ ตให้ได้
คุณภาพอย่างดีตามมาตรฐานการผลิตของสาธารณสุ ขจังหวัด
ลักษณะธุรกิจของโครงการ
ลักษณะธุ รกิจของโครงการตามแผนธุ รกิจจัดเป็ นโครงการเพื่อการปรับปรุ งกระบวนการผลิ ตของ
กิจการร้านขนมไทย เพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุ ข
ซึ่ งจะส่ งผลให้สามารถยกระดับคุ ณภาพสิ นค้า และขยายตลาดได้กว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้เคี ยง
และต่างจังหวัดในเขตภาคใต้
มาตรฐานการประกอบการในอุตสาหกรรม
เนื่ องจากการผลิตขนมเป็ นสิ นค้าที่ถูกควบคุมโดยกระทรวงสาธารณสุ ข กําหนดให้การผลิตต้องได้
ตามมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหารที่ เรี ยกว่า Good Manufacturing Practice (G.M.P.) ของกระทรวง
สาธารณสุ ข
อย่างไรก็ตามผูป้ ระกอบการธุ รกิ จร้ านขนมหลายรายในจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ยงั ไม่ตื่นตัวด้านการ
ปรับปรุ งกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด ดังนั้นจึงเป็ นโอกาสที่กิจการร้านบ้าน
ขนมไทเดิ ม จะพัฒ นาธุ ร กิ จ เชิ ง รุ ก ด้ ว ยการปรั บ ปรุ งกระบวนการผลิ ต ขนมไทยของตนให้ เ ป็ น
มาตรฐานสากลก่อนผูผ้ ลิตรายอื่น ๆ
การวิเคราะห์ สถานการณ์ (SWOT Analysis)
จุดแข็งของกิจการ :
1. มีบริ การเสริ มที่หลากหลายให้กบั ลูกค้า เช่น ให้บริ การนํ้าสมุนไพรสําหรับลูกค้าฟรี
2. ขนมไทยมีความหอม สะอาด รสชาติอร่ อยและถูกสุ ขลักษณะอนามัย มากกว่าผูผ้ ลิตราย
อื่น
3. มีสถานที่ใกล้กบั แหล่งช้อปปิ้ งและท่องเที่ยวหลักของเกาะสมุย
4. มีสถานที่ให้บริ การสําหรับลูกค้านัง่ รับประทานขนมไทยในร้านได้
5. เน้นการบริ การและบรรยากาศที่ประทับใจให้ลูกค้าทุกราย
จุดอ่ อนของกิจการ :
1. ขาดแคลนวัตถุดิบ
2. ใช้กาํ ลังการผลิตยังไม่เต็มที่
โอกาส :
1. อุณหภูมิของโลกสู งขึ้นทําให้อากาศร้อนเพิ่มขึ้นทุกปี
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2. เกาะสมุยเป็ นแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย จึงมีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว พักผ่อน
อยูเ่ สมอ ขนมไทยก็เป็ นสิ นค้าของฝากที่ขายดีในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวเช่นกัน

อุปสรรค :
1. การแข่งขันเริ่ มรุ นแรงขึ้น โดยเฉพาะมีการตัดราคาสิ นค้า
2. วัตถุดิบซึ่ งเป็ นต้นทุนการผลิตหลักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์
เป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ายขนมไทยรายใหญ่ของจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
พันธกิจ
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ตให้ไ ด้ม าตรฐานความปลอดภัย ด้า นอาหารตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุ ข
เป้ าหมาย
1. สามารถขยายสาขาไปต่างอําเภอ และจังหวัดใกล้เคียงได้ ภายในปี 2563
2. ส่ วนแบ่งตลาดเพิ่มจาก 5% เป็ น 10% ภายในปี 2564
กลยุทธ์ ระดับองค์ กร (Corporate Strategy) กลยุทธ์ ระดับธุรกิจ (Business Strategy) และสรุปกลยุทธ์ ระดับ
ปฏิบัติการ (Functional Strategies)
กลยุทธ์ ระดับองค์ กร (Corporate Strategy)
เลือกใช้กลยุทธ์เติบโตแบบคงที่ ไม่มีการลงทุนเพิ่ม แต่จะปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตเพื่อให้เป็ น
ผูผ้ ลิตขนมไทยที่มีคุณภาพสู ง
กลยุทธ์ ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
เสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต การใช้กาํ ลังการผลิ ตให้เต็มที่ และความสะอาด ซึ่ งจะส่ งผลให้
กิจการมีตน้ ทุนการผลิตที่ต่าํ ในระยะยาว
กลยุทธ์ ระดับปฏิบัติการ (Functional strategy)
การผลิต
- พัฒนาระบบการผลิตให้เป็ นไปตามมาตรฐาน G.M.P.
การตลาด
- ขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มธุ รกิจสิ นค้าของฝากในจังหวัด
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- ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบถึ งมาตรฐานในการผลิ ต และความสะอาดของขนมไทยที่มีสูงกว่า
ของคู่แข่ง
การจัดการ
- ปรับปรุ งระบบค่าตอบแทนให้เป็ นมาตรฐาน
การเงิน
- ปรับปรุ งระบบบัญชีและการเงินให้มีมาตรฐาน
ปัจจัยทีจ่ ะทําให้ โครงการประสบความสํ าเร็จ และไม่ ประสบความสํ าเร็จ
- เนื่องจากผูผ้ ลิตและจําหน่ายขนมไทยบนเกาะสมุยมีอยู่ 5 ราย ซึ่ งส่ วนใหญ่ไม่ตื่นตัวในการพัฒนา
ธุ รกิจ หากขนมไทยพัฒนาการผลิตไปสู่ มาตรฐานสากลได้เป็ นรายแรก ก็มีโอกาสที่จะครองส่ วนแบ่งตลาด
ในระดับที่สูงขึ้นได้
- การบริ การที่ดีและสถานที่สะอาด เป็ นปั จจัยสําคัญอีกประการหนึ่ งที่ร้านบ้านขนมไทเดิมสามารถ
ทําได้เป็ นอย่างดี เมื่อขยายตลาดไปสู่ ขนาดใหญ่แล้ว จะปรับปรุ งระบบการจัดการอีกครั้งหนึ่ง
การบริหารโครงการ
การก่ อตั้งกิจการ
คุณรัชดาภา ปิ ยศทิพย์ และคุณจตุพร เชี ยรวิชยั เป็ นผูร้ ิ เริ่ มก่อตั้งร้านบ้านขนมไทเดิมขึ้นในปี พ.ศ.
2558 ร้านตั้งอยูเ่ ลขที่ เลขที่ 24/65 หมู่1 ตรงข้ามปั้ มปตท.บ่อผุด ข้างThe Wharf SAMUI เลียบชายหาดบ่อ
ผุด เกาะสมุย จังหวัด สุ ราษฎร์ ธานี 84320
มีพ้ืนที่ประมาณ 20 ตารางวา โดยคุณรัชดาภา ปิ ยศทิพย์ เป็ นผูบ้ ริ หารงานด้านการตลาดและคุณจตุ
พร เชียรวิชยั เป็ นผูบ้ ริ หารงานด้านการดําเนิ นงานและการผลิต ส่ วนบริ หารงานด้านการเงินนั้นบริ หารงาน
ร่ วมกัน ในช่ วงแรกบริ หารงานแบบกิจการในครัวเรื อน มีกาํ ลังผลิต 800 ถ้วย/วัน และขยายกิจการในปี
2563 และเพิ่มกําลังการผลิต เป็ น 900-1,000 ถ้วย/วัน โดยมอบหมายให้คุณจตุพร เชียรวิชยั เป็ นผูบ้ ริ หาร
การผลิตนํ้าแข็งในช่วงเวลาปกติที่ไม่ใช่เทศกาลจะผลิตขนมไทยตั้งแต่ 8.30 - 16.30 น. โดยคุณจตุ
พร เป็ นผูส้ ่งั การการผลิตและมีผผู ้ ลิต 5 คน โดยผลิตขนมสดใหม่ทุกวัน
ตลาดที่สําคัญอยูบ่ นเกาะสมุย และจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี คือ อ.เมือง และจังหวัดใกล้เคียง และร้ าน
เปิ ดบริ การ ทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) คือ เวลา 12.00 – 21.00 น. กิ จการมีบริ การนํ้าดื่ มสมุนไพรให้ลูก ค้า ดื่ ม
ภายในร้านทุกวัน
การผลิ ตขนมไทยของกิ จการเน้นคุ ณภาพ และความสะอาด ได้ปรั บปรุ งกระบวนการผลิ ตให้ได้
คุณภาพอย่างดีตามมาตรฐานการผลิตของสาธารณสุ ขจังหวัด
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รายชื่ อผู้ถือหุ้น/ หุ้นส่ วน
ร้านบ้านขนมไทเดิม เป็ นกิจการมี เจ้าของ 2 ท่าน คือ นางสาวรัชดาภา ปิ ยศทิพย์ และ นางสาวจตุ
พร เชียรวิชยั เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การทั้งสองท่าน
โครงสร้ างองค์ กรและผังบริหาร คณะกรรมการ / กรรมการบริ หาร
เจ้ าของ

ผู้จัดการ

ฝ่ ายการบริ การ

ฝ่ ายผลิต

รู ปที่ 1 โครงสร้างองค์กรของร้านบ้านขนมไทเดิม
ประวัติและความสามารถของผู้บริหาร
ชื่อ
:
นางสาวรัชดาภา ปิ ยศทิพย์
การศึกษา
:
กําลังศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจสาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การทํางาน
:
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ไฮแลนด์ โกลบอล(ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั โชคเพิ่มพูนทวีทรัพย์ จํากัด
กิจกรรมทางสังคม
ผูพ้ ิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง (สังกัดกระทรวงแรงงาน)
ชื่อ
การศึกษา
การทํางาน

:
:

นางสาวจตุพร เชียรวิชยั
กําลังศึกษาปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจสาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
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กลยุทธ์ การสรรหาและจัดเตรียมบุคลากร
พนักงานของร้านบ้านขนมไทเดิมใช้คนในท้องที่เป็ นหลัก มีการสัมภาษณ์ดูความตั้งใจในการ
ทํางานเป็ นสําคัญ ส่ วนด้านทักษะไม่จาํ เป็ นต้องมีความสามารถพิเศษใด สามารถเรี ยนรู ้ได้จากการทํางาน ซึ่ ง
ใช้เวลาเพียง 1-2 วัน
การวิเคราะห์ ด้านการตลาด
กลุ่มลูกค้ าตลาดเป้ าหมาย / ส่ วนแบ่ งการตลาด
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของร้านบ้านขนมไทเดิม ได้แก่ นักท่องเที่ยวและประชากรท้องที่ในเขตเกาะส
มุย อ.เมือง อ.ไชยา อ.พุนพิน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีส่วนแบ่งตลาดในจังหวัด
คิดเป็ น 5% ของยอดขายในอนาคตคาดว่าจะมีเพิ่มสาขา ส่ งผลให้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็ น 10%
การวิเคราะห์ การแข่ งขันของสิ นค้ า / บริการ (วิเคราะห์ โดยใช้ Five-Forces Model)
ข้ อได้ เปรียบในการแข่ งขัน
1.ขนมสะอาดและถูกสุ ขอนามัยกว่าคู่แข่ง
2.สิ นค้าสามารถเลือกคละชนิดกันได้
3.มีสถานที่นง่ั รับประทาน และเน้นการบริ การ
ข้ อเสี ยเปรียบในการแข่ งขัน
1.ยังไม่มีการทําการตลาดอย่างจริ งจัง
2คู่แข่งบางรายขายตัดราคา
คู่แข่ งทางตรงและทางอ้ อม
1. พื้นที่เกาะสมุย
ชื่อกิจการ
ร้านค้าขนมของฝาก
จุดแข็ง
1. กําลังการผลิตสู ง
2. สิ นค้าราคาถูกมาก
3. มีตวั แทนจําหน่ายมาก
4. เป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไป
5. ทําเลอยูห่ น้าตลาด และในตลาด
6. ใกล้ชิดลูกค้าในพื้นที่
7. ปริ มาณการขายมาก
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จุดอ่อน
1. ขนมไม่อร่ อย
2. ขนมมักจะใกล้หมดอายุ และมีกลิ่นเหม็นหื น
3. ไม่มีบริ การในร้านที่สามารถนัง่ รับประทานได้
4. ไม่ทาํ การตลาด
5. เน้นการขายหน้าร้าน
6. สิ นค้าไม่หลากหลาย
7. บริ การไม่สมํ่าเสมอ
การกําหนดตําแหน่ งทางการตลาด
ตําแหน่งทางการตลาดของร้านบ้านขนมไทเดิม คือ อร่ อย สะอาด หลากหลาย ราคายุติธรรม และ
บริ การประทับใจ เมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่น ๆ แล้ว ถือได้วา่ อยูใ่ นระดับกลางค่อนข้างสู ง คือ คุณภาพดี ราคา
ปานกลาง
กลยุทธ์ ทางการตลาด
กลยุทธ์ดา้ นสิ นค้า /บริ การ
1. เน้นการให้บริ การ
2. ขนมไทย เต็มปริ มาณที่สั่งซื้อ
กลยุทธ์ดา้ นราคา
1. ราคาเมื่อเทียบความหลากหลายของขนมแต่ละชนิดจะถูกกว่า ขนมชนิดเดียว
กลยุทธ์ดา้ นการจัดจําหน่าย
1. ขายตรง
กลยุทธ์ดา้ นส่ งเสริ มตลาดและการขาย
1. ลูกค้าที่มาซื้อขนมและนัง่ รับประทานภายในร้านจะมีบริ การนํ้าดื่มสมุนไพร
2. ลูกค้าที่มานัง่ รับประทานขนมภายในร้านจะมีบริ การ WIFI ฟรี
เป้ าหมายตามแผนกลยุทธ์
1. ส่ วนแบ่งตลาดเพิม่ ขึ้นจาก 5% เป็ น 10% ในอีก 3 ปี ข้างหน้า
2. ขยายตลาดไปสู่ สาขาต่างอําเภอและจังหวัดใกล้เคียง
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การวิเคราะห์ ด้านเทคนิคหรื อการผลิต
กรรมวิธีการผลิต (Flow Chart)
ร้านบ้านขนมไทเดิมจะเริ่ มทํางานตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น.
เมื่อมีลูกค้าเดินเข้ามาภายในร้าน ต้อนรับลูกค้าด้วย
รอยยิม้ และกล่าว “พอดีคาํ สวัสดีค่ะ/ครับ”
สอบถามถึงสิ นค้าที่ลูกค้าต้องการเมื่อลูกค้ามาถึงที่
เคาน์เตอร์ รวมทั้งแนะนําสิ นค้าที่ได้รับความนิยมและ
เป็ นจดเด่นของทางร้าน “บ้านขนมพอดีคาํ ”
สอบถามว่าลูกค้าต้องการที่จะรับประทานที่ร้านหรื อ
ซื้อกลับบ้าน
จัดหาที่นงั่ สําหรับลูกค้าที่ตอ้ งการจะรับประทานที่
ร้าน พร้อมสอบถามถึงเครื่ องดื่มที่ตอ้ งการ

คอยสังเกตลูกค้าที่ตอ้ งการรับสิ นค้าหรื อบริ การจาก
ทางร้านเพิ่มเติม

เมื่อลูกค้าชําระเงินที่เคาน์เตอร์ ให้พนักงานกล่าว
ขอบคุณค่ะ/ครับ และพูดว่าโอกาสหน้าเชิญใหม่นะ
คะ/ครับ

รู ปที่ 2 กรรมวิธีการผลิต
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กําลังการผลิต
ปั จจุบนั กําลังผลิตของร้านบ้านขนมไทเดิมเท่ากับ 800 ถ้วย/วัน
อาคารและสิ่ งปลูกสร้ าง
สิ่ งปลูกสร้าง คือ อาคารพาณิ ชย์ 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 20 ตารางวา นอกจากนั้นมีหอ้ งทําขนม ถังพัก
นํ้าประปา และร้านจําหน่ายขนม ภายหลังเมื่อมีการปรับปรุ งระบบการผลิตให้ได้มาตรฐานแล้วคาดว่าจะมี
การปรับขบวนการผลิตใหม่
ทําเลทีต่ ้ ัง
ร้านบ้านขนมไทเดิม ตั้งอยูเ่ ลขที่ 24/65 หมู่ 1 เกาะสมุย จ.สุ ราษฎร์ ธานี มีพ้นื ที่อาคารประมาณ 20
ตารางวา
สาธารณูปโภค
การคมนาคม ระบบนํ้าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ครบถ้วน
การว่ าจ้ างแรงงาน (ทักษะคนงาน)
ผูจ้ ดั การร้านมีความรู ้ข้ นั ตํ่าระดับปวส. พนักงานบริ การมีความรู ้ข้ นั ตํ่าระดับปวช. ส่ วนพนักงาน
ผลิตไม่กาํ หนดระดับความรู ้ แต่ตอ้ งมีความรู ้พ้นื ฐานด้านอาหาร
ผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เพราะขบวนการผลิตไม่เกิดของเสี ยที่เป็ นอันตรายต่อชุ มชน
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การวิเคราะห์ ด้านการเงิน
ข้อสมมติฐานสําหรับการจัดทําแผนการเงินมีดงั นี้
1. มีสินค้าคงเหลือ
2. สํารองเงินสดขั้นตํ่า เพื่อใช้หมุนเวียนในการดําเนินงาน
3. เจ้าของกิจการลงทุนในโครงการนี้ (Equity) เป็ นเงิน 1,555,772 บาท เงินกู้ 2,300,000 บาท ลงทุน
ในอาคาร เครื่ องใช้สาํ นักงาน ค่าใช้จ่ายก่อนการดําเนิ นงาน และเช่าที่ดิน
4. ขายขนมไทยเป็ นเงินสด
5. กําลังการผลิต 800 ถ้วย/วัน ยอดขายคิดตามกําลังการผลิต
แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
ที่ใช้ไปและที่มาของเงินทุน
ที่ใช้ไปเงินทุน

ที่มาเงินทุน

เครื่ องใช้สาํ นักงาน

เงินกูย้ มื ระยะยาว
31,326.00

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

2,300,000.00
ส่ วนของเจ้าของ

515,526.00

1,555,172.00

รถยนต์
650,000.00
อาคาร
2,000,000.00
เงินทุนหมุนเวียน
658,320.00
3,855,172.00
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ประมาณการยอดขาย ต้ นทุนการผลิต รายได้ อื่นๆ และค่ าใช้ จ่ายในการขาย
ยอดขายต่อปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
ปริ มาณการขายรวม
6,583,200 6,870,240 7,166,640 7,463,040 7,793,760
(บาท)
ต้นทุนสิ นค้าที่ขาย

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

วัตถุดิบทางตรง (DM)

3,419,030.9
6

3,625,046.5
2

3,839,749.6
6

4,059,637.8
1

4,299,533.6
0

ค่ าแรงงานทางตรง (DL) 420,000.00

450,000.00

480,000.00

510,000.00

540,000.00

ค่ าใช้ จ่ายการผลิต (OH) 174,000.00

175,620.00

177,290.00

179,000.00

180,770.00

4,013,030.9
6
7%
1%

4,250,666.5
2
ต่อปี
ต่อปี

4,497,039.6
6

4,748,637.8
1

5,020,303.6
0

ปี 4

ต้ นทุนสิ นค้ าทีข่ าย
DL เพิ่มขึ้น
OH เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริ หาร

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 5

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด

96,250.00

98,175.00

100,138.50 102,141.27 104,184.10 2%

เงินเดือนสํานักงาน

324,000.00 340,200.00 357,210.00 375,070.50 393,824.03 5%

ค่านํ้าประปา+ไฟฟ้า

42,000.00

42,840.00

43,696.80

44,570.74

45,462.15

2%

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

14,400.00

14,688.00

14,981.76

15,281.40

15,587.02

2%

476,650.00 495,903.00 516,027.06 537,063.90 559,057.30
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สิ นค้าคงเหลือ (สิ นค้า
สําเร็ จรู ป)
สิ นค้าสําเร็ จรู ปคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปคงเหลือ

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

65,832.00 69,123.60 72,415.20 75,706.80 78,998.40
ของการผลิตเดือน
1%
สุ ดท้าย

อัตราส่ วนทางการเงิน
1.อัตราส่ วนด้านสภาพคล่อง
Current ratio (เท่า)
Quick ratio (เท่า)
2.อัตราส่ วนบริ หารสิ นทรัพย์
Account Receivable Turnover
(รอบ)
Inventory Turnover (รอบ)
Net Fixed Assets Turnover (รอบ)
Total Assets Turnover (รอบ)
3.อัตราส่ วนด้านหนี้สิน
Debt ratio (เท่า)
Times Interest Earned (เท่า)
4.อัตราส่ วนความสามารถในการทํา
กําไร
Net Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)

ปี 1

ปี 2

ปี 3

ปี 4

ปี 5

13.25
13.05

22.95
22.75

32.23
32.03

41.16
40.96

49.63
49.42

0
22.18
2.60
0.95

0
22.38
3.39
0.69

0
22.61
4.42
0.54

0
22.84
5.76
0.45

0
23.16
7.51
0.38

0.35
21.56

0.22
25.85

0.15
31.07

0.11
37.60

0.08
46.39

45.12
43.08
66.07

47.02
32.60
41.82

48.49
26.39
31.02

49.59
22.22
24.84

50.47
19.31
20.88
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1. ความสามารถในการทํากําไร
จะเห็นได้วา่ กิจการมีอตั ราส่ วนกําไรขั้นต้นค่อนข้างดี เริ่ มจากปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 3 ที่เพิ่มขึ้นถึง 5 %
เพราะมีตน้ ทุนการผลิตที่ต่าํ
2. ความสามารถการจ่ายหนี้สินระยะยาว
3. ประสิ ทธิ ภาพการใช้สินทรัพย์
4. ผลตอบแทนการลงทุน
5.ประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการ
จะประเมินโดยใช้วธิ ี งวดเวลาคืนทุน (Payback Period Method) มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present
Value : NPV ) และ อัตราผลตอบแทนโครงการ ( Internal Rate of Return : IRR)
ระยะเวลาคืนทุน 11 เดือน 28 วัน
สรุ ปผลการประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการ
วิเคราะห์จากแนวโน้มของงบการเงิน จะเห็นได้วา กิจการมีผลการดําเนินงานที่ดีข้ ึน อัตรากําไร
สุ ทธิ สูงถึง 50.47 % ผลตอบแทนต่อเจ้าของ(อัตราผลตอบแทนภายใน)สู งถึง 102.95%
ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ โครงการนี้มีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
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