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1. บทสรุปผูบ้ ริหาร
แผนธุรกิจของร้ านHaidilao จัดทําขึนเพือเป็ นการกําหนดเปูาหมายทีชัดเจน ซึงเป็ นการก
าหนดกรอบแนวคิดและแนวทางการดําเนินงาน โดยการวิเคราะห์รายละเอียดภาพรวมของธุร กิจ การ
วิ เ คราะห์ ปั จ จั ย ภายในและภายนอก การวิ เ คราะห์ ก ารแข่ ง ขั น คู่ แ ข่ ง ขั น ทังทางตรงและทางอ้ อ ม
วิเคราะห์สภาพของธุรกิจ วิเคราะห์ความได้ เปรียบทางการแข่งขัน จุดเด่นและจุดอ่อนของธุรกิจให้ มี
ความสอดคล้ องกับ วั ตถุ ป ระสงค์ ทีได้ วางไว้ อีก ทังมี ก ารคาดการณ์ ป ระมาณการค่ าใช้ จ่ าย รายได้
ระยะเวลาคืนทุน ผลตอบแทน และผลกําไร ซึงให้ เห็นว่าสภาพธุรกิจนีมีความเป็ นได้ และน่าลงทุน
Hai Di Lao แบรนด์ ห ม้ อไฟหมาล่ า สั ญ ชาติ จี น ที มี ต้ นกํ า เนิ ด ในเมื อ งเจี ยนหยาง
(Jianyang) มณฑลเสฉวน (Sichuan) เชียวชาญเรื องชาบูหหมาล่ า (Malatang) ก่อนจะขยายไปกว่า
400 สาขาทัวโลก และเข้ าสู่ตลาดหุ้นในฮ่องกงเมือปี 2562
ร้ าน Hiidilao Hotpot เป็ นบริ การสังหม้ อไฟจิ น หม้ อไฟหมาล่ าจีน ทีจะเป็ นส่ วนหนึ งใน
บริการของร้ าน Hiidilao Hotpot โดยร้ าน Hiidilao HotpotBKK มีจุดเด่นคือ หม้ อไฟหมาล่าจิน(หม้ อ
ไฟรสชาติแบบดังเดิมของจีน) และบริการสุดยอดเยียมบริการนีถือเป็ นการต่อยอดจากบริการHiidilao
ซึงอยูภายใด้ การควบคุ มดู แลกิจการของบริ ษัท Hiidilao Hotpot(ประเทศจี น ) จํากัด โดยปั จจุ บั น
Hiidilao Hotpotสร้ างบริการต่างๆ ออกมาหลากหลายรูปแบบ และร้ านHiidilao Hotpot BKK ถือเป็ น
หนึงในบริ การรูปแบบใหม่ทีจะถูกสร้ างขึนเพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ครอบคลุมมาก
ยิงขึน
ร้ านแรกของเราก่อตังขึนในเมืองเสียนหยางมณฑลเสฉวนประเทศจีนในเวลานันมีเพียง 9
โต๊ะและพนักงาน 5 คน ในปัจจุบันนีหม้ อไฟจีนได้ แพร่กระจายไปทัวโลก แต่ร้านอาหารหม้ อไฟแบบ
จีนมีหลายยีห้ อพวกเราก็มีคู่แข่งมากมายดังนันในขณะทีปรับปรุงรสชาติของสินค้ าของเราเราได้ สร้ าง
บริ ก ารรู ป แบบใหม่ ซึ งเป็ นบริ ก าร Haidilao ของเราเองบริ ก ารนี สามารถแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ ใน
อุตสาหกรรมร้ านอาหารและบริการลูกค้ า ในการพัฒนาอย่างต่อเนืองและการขยายตัวของ Haidilao,
บริษัท Haidilao เป็ นสาธารณะในปี 2018 ณ เดือนธันวาคม 2560 บริษัท Haidilao เปิ ดร้ านอาหาร
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นักศึกษําหลักสูตรบริหาํ รธุรกิจมหําบัณฑิต มหําวิทยําลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ทีปรึกษําหลัก



360 แห่งทัวโลกรวมถึง 296 แห่งในจีนแผ่นดินใหญ่และอีก 50 กว่า ร้ านอาหารในประเทศสิงคโปร์
ไต้ หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ประเทศเกาหลี ประเทศใต้ ญีปุ่ นและสหรัฐอเมริกา
แผนการบริหารจัดการองค์กร: เน้ นคุณภาพและเน้ นบริการทีดี ให้ บริการทีดีทสุี ดแก่ลูกค้ า
รักษามาตรฐานการบริหารและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ :
1. มอบคุ ณ ภาพการบริ ก ารที ดี ที สุ ด และสภาพแวดล้ อมการรั บ ประทานอาหารที
สะดวกสบายทีสุด
2. มีระบบทีสมบูรณ์แบบสําหรับการเลือกและการจัดการความสามารถ
3. เพิมความหลากหลายและนวัตกรรมของการบริการในขณะทีรักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์

2. ความเป็ นมาของธุรกิจ
2.1 แนวคิดในการจัดการตังธุรกิจ
ปั จจุ บันหม้ อไฟหมาล่าจีนกําลังเป็ นทีนิยมมากขึนในโลกโดยเฉพาะประเทศไทยมาเลเซีย
สิงคโปร์ และประเทศในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ อืนๆ ในฐานะทีเป็ นประเทศทีมีชาวจีนจํานวนมาก
อาศัยและรวมตัวกันอาหารจีนโดยเฉพาะอย่างยิงอาหารกวางตุ้งและอาหารแต้ จิวเป็ นทียอมรับและชืน
ชอบของผู้บริ โภคในท้ องถินมีความรู้สึกของอาหารและวัฒนธรรมจีน ด้ วยการค้ าทีใกล้ ชิดเศรษฐกิจ
และการท่องเทียวระหว่ า งจี นและไทยหม้ อ ไฟของจี นก็พัฒนาขึนในประเทศไทยเช่ นกัน เนืองจาก
รสชาติและความหลากหลายทีเป็ นเอกลักษณ์จึงเป็ นทีนิยมของคนไทย
แต่มีร้านหม้ อไฟจีนจํานวนไม่เป็ นอย่างมากในกรุงเทพและร้ านหม้ อไฟจีนส่วนใหญ่ ไม่ใช่
ร้ า นค้ า ในเครื อ รสชาติ ข องหม้ อ ไฟความสะอาดของร้ า นและคุ ณ ภาพของการบริ ก ารไม่ ส ามารถ
รับประกันได้ ไม่สามารถตอบสนองทุกความต้ องการของลูกค้ า เราจึงได้ คิดจัดตังร้ านอาหารหม้ อไฟจีน
Hiidilao Hotpot ขึนมาเป็ นเจ้ า แรกของกรุงเทพมหานคร เพื อตอบสนองความต้ องการของลู กค้ า
เนื องจาก Haidilao Hotpot สามารถรั ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที มี คุ ณ ภาพสู ง และการบริ ก ารที เหนื อ กว่ า
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าในกรุงเทพมหานครได้ เป็ นอย่างดี
2.2 แนวความคิดในการตําเนินการ
ร้ านหม้ อ ไฟจี น Hiidilao Hotpot ก่ อ ตั งขึ นโดยบริ ษั ท Haidilao International Holding
จํากัด ซึงเป็ นบริษัทแบรนด์ร้านอาหารขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ขนอยู
ึ ่กบั หม้ อไฟหมาล่าจีนให้ แกลูกค้ า โดย
ทางบริษัทเชือในการพัฒนาอย่างต่อเนืองโดยการนําความต้ องการของลูกค้ าเป็ นศูนย์กลางในการสร้ าง
สินค้ าและบริการต่างๆ เพือสร้ างสินค้ าทีมีคุณภาพ การบริการทีดีเยียมและการบริการด้ วยหัวใจ จึงได้
มีแนวคิดริเริมก่อตังร้ านหม้ อไฟจีนโดยให้ การบริการ อุตสาหกรรมแบบหม้ อไฟจีนในรูปแบบโหมด
ตรงและโหมดแฟรนไชส์ ได้ มีก ารนํา เสนอรู ป แบบการให้ บ ริ ก ารที แตกต่ า งไปจากเดิ ม โดยการ



ให้ บริการ สิงอํานวยความสะดวกสําหรับเด็กเล่น บริการพับกระดาษโอริกามิและบริการ FREE WIFI
ด้ วย เพือไม่ให้ ลูกค้ าเบือในการเข้ าแถว พร้ อม การแสดงงิวเปลียนหน้ ากากและฟรีไอศครีมขนมหวาน
ผลไม้ หลังอาหาร ทําให้ ลูกค้ าทีมาใช้ บริการ ได้ รับความประทับใจ มอบสภาพแวดล้ อมการรับประทาน
อาหารที สะดวกสบายและเป็ นกั น เองแก่ ลู ก ค้ า (ที มา: เอกสารเพิ มเติ ม สํ า หรั บ นั ก ลงทุ น
https://zhuanlan.zhihu.com/p/58827728)
จุ ดเด่นของ Haidilao คือให้ ความสําคัญกับคุณภาพการบริ การมากขึนในขณะทีมันใจใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีการเสนอวิธีการบริการใหม่ ๆ ทีหลากหลายและไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
และยึดมันในความต้ องการของลูกค้ าคือจิตวิญญาณของความต้ องการของHaidilao

3.สินค้าหรือบริการ
Hiidilao Hotpot ร้ านหม้ อไฟจีนทีตอบสนองความต้ องการในการดําเนินชีวิตในปั จจุ บัน
เป็ นหม้ อไฟต้ นดํารับทีสุดให้ ลูกค้ าหม้ อไฟจีนทีบริสุทธิทีสุดวัฒนธรรมจีนโบราณและประสบการณ์การ
ั
การเป็ นหม้ อไฟ
บริการทีดีทสุี ด โดยบุคลากรและสินค้ าทีมีคุณภาพ ซึงทางร้ านไม่เพียงแต่สงอาหารบริ
หมาล่าเพียงอย่างเดียวเท่านัน แต่ยังสามารถสัง ซุปหม้ อไฟมะเขือเทศ ซุปหม้ อไฟเห็ด หม้ อซุปนําใส
และ ซุ ป กระดู ก เนื อวั ว เป็ นต้ น เพื อตอบสนองการใช้ ชีวิ ต แบบคนทีชอบกิน หม้ อ ไฟจี น ในยุ คสมั ย
ปั จจุ บัน นอกจากนียังมีกลไกการร้ องเรี ยนและข้ อเสนอแนะเพือให้ บริการทีดีขึนแก่ลูกค้ า และให้ แก่
ลู ก ค้ า ด้ วยการจั ดบริ เ วณทีเพ้ นท์เ ล็บหรื อ origamiรอทีนั งพร้ อมด้ ว ย WIFI และ พื นทีสํา หรั บชาร์ จ
แบตเตอรีแบบ USB

4.วิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด
4.1 สภาวะอุตสาหกรรม สภาวะตลาดและแนวโน้ ม
หม้ อไฟจีนมีประวัติประวัติศาสตร์อันยาวนานและปรากฏตั วครังแรกในราชวงศ์ Wei และ
Jin ในประเทศจี น หลั ง จากการพั ฒ นาและเปลี ยนแปลงอย่ า งต่ อ เนื องหม้ อ ไฟหมาล่ า แบบจี น ก็มี
เอกลั กษณ์ ธุรกิจร้ านหม้ อไฟจี นเป็ นธุรกิจเก่าทีเข้ ามาในไทยราวๆ10-15ปี เท่านัน แต่ผ้ ูแข่งขันใน
ตลาดยังมีไม่มาก ผู้แข่งขันในตลาดยังมีไม่มาก
การเติบโตของธุรกิจนี มีแรงขับเคลือนมาจากสองฝัง โดยเฉพาะการขยายตัวของ กลุ่มคน
รุ่ นใหม่ ทีชอบผลิ ตภั ณฑ์แ ละบริ การทีมีคุณภาพสูง ทังในแง่ ของการทีไม่ ต้องทํา หม้ อ ไฟเอง ทําให้
สามารถประหยัดเวลาในการทําหม้ อไฟเพือพร้ อมบรรยากาศทีผ่อนคลายและเพลิดเพลิน โดยทีลูกค้ า
ไม่ต้องไปหาซือซุปหม้ อไฟ ผักและต่างเอง และไม่ต้องทําความสะอาดเอง เนืองจากทําหม้ อไฟเป็ น
เรืองต้ องใช้ เวลานานพอสมควรเน้ นบริการร้ านหม้ อไฟจึงช่วยตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภค



และแรงขับเคลือนในการเติบโตของธุรกิจนีอีกฝังหนึงมาจากบริการของร้ านหม้ อไฟ haidilao จึงทําให้
ลูกค้ ารู้สึกสะดวกสบาย หาก ลูกค้ ามากินทีร้ านคนเดียวพนักงานจะวางของเล่นหุ่นตรงข้ ามเพือจะให้
ลูกค้ าไม่ร้ ูสกึ เหงา เป็ นต้ น ด้ วยรายละเอียด จึงทําให้ รับความนิยมจากลูกค้ ามีจาํ นวนมาก ซึง Haidilao
ยังคงเพิมขึนอย่างต่อเนือง
4.2 ลักษณะทังไปของกรุ่มเป้ าห
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจร้ านหม้ อไฟจีนของเราเน้ นไปที - กลุ่มลูกค้ าคน
ไทยบุคคลทัวไป
- กลุ่มลูกค้ าชาวจีนทีอาศัยอยู่ในประเทศไทยทัวไป
- กลุ่มลูกค้ าคนไทยบุคคลทัวไป
เป็ นคนไทยทีอาศัยอยู่ในกรุงเทพ
- กลุ่มลูกค้ าชาวจีนทีอาศัยอยู่ในประเทศไทยทัวไป
คนจีนทีเรียนหรือทํางานในกรุงเทพ และคนทีเดินทางในกรุงเทพ
ชาวจีนทีอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาหลายปี และเชือชาติจีน
4.3 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรม
1. ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมร้ านหม้ อไฟจีนของกรุงเทพมหานครถือว่ายัง ไม่มี
คู่ แข่ งทีแข็งแกร่ ง เพี ยงมีร้านอาหารหม้ อไฟจี นธรรมดาเท่านัน และพวกเขาไม่ มีแบรนด์สินค้ าและ
บริการทีดี แต่หม้ อไฟจีนธรรมดาราคาถูกกว่าและสามารถดึงดูดลูกค้ าได้
2. ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่
จํานวนชาวจีนในประเทศไทยเพิมขึนตังแต่ปี 2555 โอกาสของตลาดหม้ อไฟแบบจีนก็
เพิมขึนเช่นกันและตลาดหม้ อไฟของจีนมีอนาคตทีสดใสซึงจะดึงดูดเงินทุนเข้ าสู่อุตสาหกรรมมากขึน
ยึ ด ตลาดและเพิ มการแข่ งขั น ทีรุ น แรง อุ ป สรรคในการเข้ าร้ า นอาหารหม้ อ ไฟค่ อ นข้ า งเล็กและไม่
จําเป็ นต้ องลงทุนในอุปกรณ์การผลิตและเงินทุนจํานวนมาก จะเห็นได้ ว่าในตลาดไทยภัยคุกคามของ
คู่แข่งรายใหม่ มีขนาดใหญ่
3. ภัยคุกคามจากสินค้ าทดแทน
สินค้ าทดแทนทีสําคัญของ Haidilaoเป็ นร้ านหม้ อไฟในจีนธรรมดาหรือไม่ใช่ร้านหม้ อ
ไฟทีแบบchainพวกร้ านหม้ อไฟในจีนธรรมดาทังหมดมีผลิ ตภัณฑ์ทีคล้ ายกัน แต่แนวคิดการบริ การ
และแบรนด์ทโดดเด่
ี
นทีเกิดขึนจาก Haidilao ก็น่าดึงดูดใจเช่ นกัน จะไม่ถูกแทนทีอย่างง่ายดายด้ วย
ร้ านอาหารหม้ อไฟอืน ๆ ดังนันสิงทดแทนจะไม่ส่งผลกระทบอย่า งมากต่อ ส่วนแบ่ งการตลาดของ
Haidilao
4. อํานาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต



ร้ าน Haidilao(BKK) เป็ นสาขาของบริษัท Haidilao Hotpot จึงอยู่ในระดับสูง เนืองจาก
ธุรกิจเป็ นธุรกิจ Haidilao และถูกควบคุมดูแลโดยสํานักงานใหญ่
5. อํานาจต่อรองของผู้บริโภค
อํานาจการต่อรองของผู้บริ โภคอยู่ระดับปานกลาง เนืองจากในกรุงเทพมีร้านอาหาร
หม้ อไฟจีนธรรมดามีจํานวนไม่น้อยอยู่บ้าง ในด้ านบริ การไม่สามารถตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าจํานวนมากได้ แต่ลักษณะการให้ บริการของ Haidilao เน้ นการบริการให้ แก่ลูกค้ าและพยายาม
ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทีแตกต่างกัน
4.4 การวิเคราะห์สถานการณ์ของกิจการ (SWOT Analysis)

4.4.1การวิเคราะห์สภาวะแวดล้ อมภายในองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
- หม้ อไฟจีน Haidilao เป็ น รสชาติของจีนแบบต้ อนตํารับและมีซุปหม้ อไฟหลายอย่างให้
เลือก
- วิธกี ารประเมินทีไม่เหมือนใครเน้ นการประเมินทีครอบคลุมของพนักงานและกลุ่มงาน
และมีการประเมินผลการทํางานสําหรับผู้จัดการร้ านและพนักงานทัวไป
- มีทมี งานทีดีสามารถจัดการและวางแผนการพัฒนาในองศ์กรได้ ดี
- มีกฎระเบียบและข้ อบังคับทีละเอียดและเป็ นเน้ นการบริการการดําเนินงานและการ
จัดการร้ าน
จุดอ่อน (Weaknesses)
- พนักงานในร้ านยังปรับไม่ทนั ทีเผชิญกับการทํางานหนักและต้ องทํางานเร็วในร้ าน



- ราคาเสียเปรี ยบ เมือเทียบกับระดับเฉลียในอุ ต สาหกรรมราคาของ Haidilao สูงกว่ า
ประมาณ 30% แต่สาํ หรับลูกค้ าทีไม่มีข้อกําหนดเกียวกับคุณภาพของการบริ การพวก
หม้ อไฟจีนธรรมดาให้ ความสําคัญกับประสิทธิภาพของต้ นทุนมากกว่า
- ร้ า นหม้ อไฟจี นแบรนด์ Haidilao เป็ นร้ า นสาขาแรกในประเทศไทย ดังนั นในแง่ ของ
รู ป แบบการดํา เนิ น งานและผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารจํา เป็ นต้ อ งทํา การปรั บ เปลี ยนที
เหมาะสมตามวิธกี ารใช้ ชีวิตในท้องถิน
4.1.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้ อมภายนอกองค์กร
โอกาส (opportunity)
- การพัฒนาด้ านปัญญาประดิษฐ์
- Haidilao Haidilao สามารถใช้ ก ารพั ฒ นาในด้ า นปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ เ พื อทํา นายความ
ต้ องการของผู้บริโภคทีดีขึนตอบสนองต่อกลุ่มเฉพาะและทําเครืองมือแนะนําทีดีกว่า
- ขนาดของตลาดทีเพิมขึนและความต้ องการของผู้บริโภคทีเปลียนแปลงตลอดทศวรรษ
ทีผ่านมาและครึงหนึงของขนาดตลาดได้ เติบโตอย่างรวดเร็วการไหลเข้ าของลูกค้ าใหม่
ได้ นาํ ไปสู่วิวัฒนาการของความชอบและรสนิ ยมของผู้บริ โภคนีนําเสนอความท้ า ทาย
ใหญ่ ส องประการของ Haidilao Haidilaoคื อ การรั ก ษาลู ก ค้ าที ภั ก ดี แ ละวิ ธี ก าร
ตอบสนองต่อลูกค้ าใหม่ Haidilao Haidilao ได้ พยายามกระจายการใช้ แบรนด์ต่าง ๆ
ก่อนแล้ วจึงเพิมคุณสมบัติต่าง ๆ ตามความต้ องการของลูกค้ า
อุปสรรค (Threats)
- ภัยคุกคามเป็ นปั จจัยสิงแวดล้ อมมหภาคและการพัฒนาทีอาจทําลายรูปแบบธุรกิจของ
Haidilao ภัยคุกคามอาจมาจากปั จจัยหลายประการเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจการ
พัฒนาทางการเมืองและการเปลียนแปลงนโยบายการเพิมรายได้ ของผู้บริโภคทีเพิ มขึน
นวัตกรรมเทคโนโลยีและการเปลียนแปลงในความต้ องการของผู้บริโภค
- การเพิ มส่ ว นประกอบต้ น ทุ น สํา หรั บ การทํา งานในตลาดที พั ฒ นาแล้ วเนื องจาก
กฎระเบี ย บด้ า นสิงแวดล้ อ ม - Haidilao Haidilao ต้ อ งจั ด การกับ ค่ า ใช้ จ่ า ยเหล่ า นี
เนืองจาก รั ฐ บาลพยายามจั ด เก็บ ภาษี สิ งแวดล้ อ มที สู ง ขึ นเพื อส่ ง เสริ ม ทางเลื อ กที
สะอาดขึน สําหรับ Haidilao Haidilao อาจส่งผลให้ ต้นทุนโลจิสติกส์และต้ นทุนบรรจุ
ภัณฑ์สงู ขึน



5. แผนการบริหารจัดการองค์กร
5.1 ข้ อมูลธุรกิจ
ชือกิจการ
ทีอยู่/ทีตังกิจการ

Haidilao Hotpot กรุงเทพมหานคร
7th FloorCentral World Plaza TH Sub-district
กรุงเทพมหานคร 4, 4/1-4/2, 4/4, Unit B726
รูปแบบการดําเนินการ Haidilao Hotpot ให้ บริการ สังอาหารหม้ อไฟ
ฟรีทาํ เล็บ การแสดงงิวเปลียนหน้ ากาก
ส่วนของเจ้ าของ
3,000,000 บาท
5.2 วิสยั ทัศน์ (Vision)
- เป็ นร้ านอาหารหม้ อไฟคุณภาพสูงและบริการสูง เมือทุกคนต้ องการทานหม้ อไฟจิน
ตัวเลือกแรกคือ Haidilao
5.7 พันธกิจ (Mission)
- ให้ บริการลูกค้ าด้ วยคุณภาพการบริการทีดีเพลิดเพลินกับหม้ อไฟแสนอร่อยใน
สภาพแวดล้ อมทีมีคุณภาพสูงและบริการ
- ยึดมันในแนวคิดการให้ บริการก่อนและลูกค้ าก่อนเสมอนํานวัตกรรมเป็ นแกนกลาง
เปลียนมาตรฐานดังเดิมและบริการเอกพจน์ส่งเสริมบริการพิเศษส่วนบุคคลและมุ่งมันทีจะให้ บริการ
ลูกค้ าด้ วยบริการอาหารทีน่าพอใจ

6. แผนการตลาด
6.1 เป้าหมายทางการตลาด
6.1.1 เป้ าหมายระยะสัน ( ภายใน 1 ปี )
- ผลักดันให้ ธุรกิจเป็ นทีรู้จักและเป็ นทีนิยมมากขึนเพือให้ ได้ ผลตอบแทนทีสูงขึน
ตามมาในเป้ าหมาย ระยะกลาง
- รักษาคุณภาพการให้ บริการให้ ได้ มาตรฐานตามทีกําหนด
6.1.2 เป้ าหมายระยะกลาง ( ภายใน 1-3 ปี )
- รักษามาตรฐานการให้ บริการให้ ได้ มาตรฐาน
- เพิมฐานลูกค้ าได้ มากขึน 20 % ขึนไป
6.1.3 เป้ าหมายระยะยาว (ภายใน 3-5 ปี )
- เพิมส่วนแบ่งทางการตลาดให้ มากกว่าร้ อยละ 90
-สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่และนําไปสู่ยุคใหม่ของหม้ อไฟจีน



6.2 การกําหนดลูกค้าเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจร้ านหม้ อไฟจีนของเราแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มลูกค้ าคนไทยบุคคลทัวไป และ กลุ่มลูกค้ าชาวจีนทีอาศัยอยู่ในประเทศไทยทัวไป
- ลูกค้าคนไทยบุคคลทัวไป เป็ นคนไทยทีอาศัยอยู่ในกรุงเทพ
- ลูกค้าชาวจี นทีอาศัยอยู่ในประเทศไทยทัวไป
คนจีนทีเรียนหรือทํางานในกรุงเทพ และคนทีเดินทางในกรุงเทพ
ชาวจีนทีอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาหลายปี และเชือชาติจีนได้ ทาํ การสํารวจลงพืนที
เก็บ ข้ อ มู ลกลุ่ ม ลู ก ค้ า ดั งกล่ า ว จํา นวน 100 คน ตามแบบสอบถามทีแนบมาดั ง
ภาคผนวก ก พบว่ากลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย ในกลุ่มบุคคลทัวไป จากผู้ทาํ แบบสอบถาม
จํานวน 100 คน มีจาํ นวนร้ อยละ 70 และในกลุ่มนักเรียน-นักศึกษามีจาํ นวนร้ อย
ละ 30 ซึงในจํานวน 100 คน มีเพศชาย เป็ นจํานวนร้ อยละ 27 และ เพศหญิง เป็ น
จํานวนร้ อยละ 73)
6.3 กลยุทธ์ทางการตลาด
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ( Product )
ผลิตภัณฑ์เป็ นช่ องทางทีสําคัญทีสุดสําหรั บผู้บริ โภคในการจดจําแบรนด์และเลื อกความ
ประทับใจของแบรนด์ Haidilao โดยเพิมนําซุปหม้ อไฟใหม่ 1 ถึง 2 รสชาติ และ ทุกปี 5-10 จานใหม่
ทุกไตรมาส
กลยุทธ์ดา้ นราคา ((Price )
ราคาของร้ าน Haidilao ทีดําเนิ นการโดยตรงทังหมดจะเหมือนกันและลู กค้ าทุ กรายจะ
ได้ รับการปฏิบัติอย่างเป็ นธรรมตามราคาของสํานักงานใหญ่ ข้ อความที Haidilao ส่งต่อให้ กบั ผู้บริโภค
ผ่านกลยุทธ์ด้านราคาคือ: "Haidilao" เป็ นสิงทีคุ้มค่าเงินไม่ต้องพึงพาราคาผลิตภัณฑ์เพือรับผลกําไร
ของ บริษัท แต่ดึงดูดลูกค้ าให้ กนิ หลาย ๆ ครังเพือรับผลกําไรผ่านบริการทีมีคุณภาพ
กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจํ าหน่าย ( Place )
- ภาพร้ านค้ า นั นดู เ รี ย บร้ อยและเป็ นรู ป เป็ นร่ า งสร้ างภาพลั ก ษณ์ ข องแบรนด์ อ ย่ า ง
ครอบคลุม
- ทีตังร้ าน "Haidilao" ส่วนใหญ่ตังอยู่ในย่านการค้ าทีคึกคักหรือพืนทีให้ บริการจัดเลียงที
หนาแน่ นพื นทีเหล่ านี มีผ้ ู คนจํานวนมากและระดับการบริ โภคของพวกเขาเหมาะสําหรั บประชาชน
ทัวไป



7. แผนการผลิตและการดําเนินงาน
7.1 การจัดหาผลิตภัณฑ์การบริการ
การจัดหาวัตถุดิบโดย Haidilao (กรุงเทพมหานคร) นันแบ่งออกเป็ นสองประเภท
ใหญ่ ๆ หนึงคือนําซุปหม้ อไฟต้ องนําเข้ าจากสํานักงานใหญ่ Haidilao ประการทีสองคือการจัดหาผัก
และเนือสัตว์สดผู้จัดจําหน่ายหลักคือ makro
7.4 ขันตอนการใช้บริการ
7.4.1 กระบวนการสังซือหม้ อไฟ
ขันตอนการใช้ บริการ㸸
1. เลือกนําซุปหม้ อไฟทีลูกค้ าต้ องการ
2. เลือกเครืองเคียง (ผักเนือสัตว์ ฯลฯ) และเครืองดืม
3. เลือกรสชาติ (เช่นเผ็ดเล็กน้ อย, เผ็ดปานกลาง, เผ็ดพิเศษ)
4. ยืนยันและส่งคําสังซือ

8. แผนการเงิน
8.1 เป้าหมายทางการเงิน
การวางแผนทางการเงิน เป็ นเครืองมือทีช่วยเตรี ยมความพร้ อมและนําบริษัทไปสู่ความ
มันคง ทางการเงิน เพือให้ บริษัทสามารถตรวจสอบรายได้ ค่าใช้ จ่าย และแสดงสถานะทางการเงิน ว่า
มีความ สอดคล้ องกับแผนการดําเนินงานโดยต้ องพิจารณาจากการประมาณการการลงทุนและการจ่าย
ผลตอบแทน การประมาณการงบกําไรขาดทุนซึงสามารถบ่งบอกถึงสถานการณ์ของบริษัท อีกทังยัง
สามารถประเมิน โอกาสและความเสียงต่างๆ เพือบริหารจัดการให้ เกิดเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน
ธุรกิจทีมีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพในการดําเนินธุรกิจในระยะยาวได้
นโยบายและกลยุทธ์ทางการเงิน
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (เงินสดย่อย)เงินสดเหมือนตัวหล่อเลียงการเจริญเติบโต
ทุกกิจกรรมของร้ านทีใช้ ในกิจกรรมต่างๆภายใน องค์กร ดังนัน ร้ านจึงมีนโยบายการถือครองเงินสด
ขันตําให้ เพียงพอตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน เพือ ป้ องกันกรณีมีเหตุฉุกเฉินและรักษาสภาพคล่อง
ของธุรกิจ โดยการสํารองเงินสดย่อย (Petty Cash) ขันตําอย่างน้ อย 5 ล้ านหยวนต่อร้ าน เพือสํารอง
เป็ นค่าใช้ จ่ายภายในบริษัท อีกทังสํารองกรณีมีเหตุฉุกเฉินจําเป็ นในการจ่ายค่าใช้ จ่ายต่างๆ



9. แผนฉุ กเฉินและแผนในอนาคต
9.1 แผนฉุ กเฉิน
9.1.1 กรณีทมีี ผ้ ูใช้ บริการตํากว่าเป้ าหมาย
- ด้ านการบริการ (Service) ทําการวิจัยและตรวจสอบในภาพรวมของธุรกิจ
เพือหาสาเหตุว่า เหตุใด จึงมีผ้ ูใช้ บริการทีน้ อยลงและไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย โดยการตรวจสอบ อย่าง
ละเอียดในแต่ละฝ่ าย น าข้ อมูลจากทุกฝ่ ายทีเกียวข้ องมาประชุม ปรึกษาหารือ เพือทีจะนําไปปรับปรุง
การให้ บริการและปรับแผนกลยุทธ์ต่อไป
- ด้ านราคา (Price) บริษัทฯ จะคงค่าบริการเดิมไว้ เพือมิให้ เป็ นการทําให้
ภาพลักษณ์ของ ธุรกิจเสือมเสีย แต่จะมีการจัดบริการเสริมรูปแบบอืนๆ ให้ แทน เพือให้ ตอบสนอง
และครอบคลุมมากขึน
- ด้ า นช่ องทางการจั ดจํา หน่ า ย (Place) วิ เ คราะห์ ข้อ มู ลด้ า นช่ องทางการ
บริการ ว่าเพียงพอต่อความต้ องกา แล้ วหรือไม่ ช่องทางนันๆ อํานวยความสะดวกสบายให้ ลูกค้ ามาก
เพียงใด และ นําข้ อมูลมาประเมินว่าควรปรับปรุงหรือเพิมช่องทางการให้ บริการเพิมเติ ม
- ด้ านการส่งเสริมการขาย (Promotion) จัดให้ มีการทํากิจกรรมส่งเสริมการ
ขายอย่างต่อเนือง โดยอาจแบ่งเป็ น โปรโมชันเพือรักษาฐานลูกค้ าเก่า และโปรโมชันดึงดูดลูกค้ าใหม่
เพือให้ เกิด การจูงใจให้ ลูกค้ าต้ องการใช้ บริการอย่างต่อเนือง
- ด้ านบุคลากร (People) จัดทําการคัดเลือกพาร์ทเนอร์ทมีี คุณสมบัติทตรง
ี
ตามลักษณะงานมาก ทีสุด โดยมีการฝึ กอบรม ทดสอบความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงพิจารณา จาก
ทัศนคติของผู้เข้ าร่วมเป็ นพาร์ทเนอร์ทุกราย เพือให้ สามารถให้ บริการ ลูกค้ า ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และลูกค้ าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
- ด้ านการนํ า เสนอรู ป แบบการ ให้ บ ริ การ ( Physical Evidence and
Presentation) พยายามทําให้ บริ การเกิดความโดดเด่นและแตกต่าง เป็ นเอกลักษณ์ที ลูกค้ าสามารถ
จดจํา ได้ แ ละเกิ ด ความประทับ ใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารทุ กครั ง เช่ น การแต่ งกายด้ ว ยยู นิ ฟ อร์ ม ทีเป็ น
เอกลักษณ์
- ด้ านกระบวนการ (Process) ให้ บริ การด้ วยความรวดเร็วและปลอดภั ย
เพราะถือว่าเป็ นสิงทีลูกค้ า ให้ ความสําคัญมากทีสุด
9.1.2 กรณีทีมีผ้ ู ใช้ บริ การเพิ มขึนอย่ างรวดเร็ว ดําเนินการต่อเพื อรั กษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ทดีี และมาตรฐานการบริการทีดี
9.1.3 การเข้ า มาของคู่ แ ข่ ง รายใหม่ ทางร้ าน Haidilao จะสร้ างความ
ประทับใจให้ แก่ลูกค้ าในการมาใช้ บริการอยู่เสมอ รักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์และคุณภาพ



การบริการภายในร้ าน เพือรักษาฐานลูกค้ ารายเดิม/ลูกค้ าปัจจุบันรวมถึงลูกค้ า ใหม่ในอนาคต พร้ อม
ทังมีกจิ กรรมเพือดึงดูดลูกค้ าในการมาใช้ บริการอยู่เสมอ
9.1.4 การขาดสภาพคล่ องทางการเงิน จากปั ญ หาขาดสภาพคล่ องทาง
การเงิน ทางร้ านของเราได้ มีการจัดเงินทุนสํารองจํานวนเงินสด 20000000 บาท เพือไว้ ใช้ ในยาม
ฉุกเฉิน
9.1.5 กรณีทเกิ
ี ดปั ญหาขัดข้ องทางเทคนิคในการใช้ งานผ่านแอพพลิเคชัน
“Haidilao Hotpot” จั ด ให้ นั ก พั ฒ นาแอพพลิ เ คชั นและฝ่ าย IT ตรวจสอบและอั พ เดตอุ ป กรณ์
เซิร์ฟเวอร์ อย่างสมําเสมอ มีการปรับเปลียน บํารุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคนิคให้ ทนั สมัย รวมทังมีการ
ส ารองข้ อมูลไว้ เผือเกิดกรณีฉุกเฉินขึนด้ วย
9.2 แผนในอนาคต
1. ขยายธุรกิจเพิมจํานวนร้ านค้ าและสร้ างระบบและการปรับแต่งรสชาติตามนิสัยการ
กินในท้องถิน
2. เพิมธุรกิจซือกลับบ้ านเพิมยอดขาย
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