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1. บทสรุปผูบ้ ริหาร
ข้ าวเป็ นอาหารหลักของชาวจีน ซึงมีจาํ นวนประชากรถึง . พันล้ านคน ประเทศผู้
ส่งออกข้ าวต่างมุ่งหวังทีจะขยายการส่งออกสู่ตลาดจีน ซึงจะต้ องเปิ ดตลาดตามข้ อผูกพันทีตกลงไว้
กับสมาชิก WTO โดยกําหนดปริมาณโควต้ านําเข้ าข้ าวเป็ น . ล้ านตันในปี แรก และเพิมเป็ น
. ล้ านตัน ในระยะเวลา ปี ปริมาณโควต้ าทีจะเพิมสูงขึนมากนี ทําให้ จีนเป็ นตลาดข้ าวขนาด
ใหญ่ ทีสุด ในโลก ข้ าวหอมมะลิ ของไทยเป็ นทีนิ ย มของผู้ บ ริ โภคชาวจี น ทีมี รายได้ ดี นั นเป็ นข้ อ
ได้ เปรียบของไทย เนืองจากขณะนีชาวจีนซึงเป็ นชนชันกลางและมีฐานะดีมีจาํ นวนเพิมมากขึน
ร้ านข้ าว Liang Ji ดําเนินธุรกิจประเภทร้ านขายข้ าวสารชนิดต่ างๆจากประเทศไทย
เพือสร้ างฐานะทีมันคงด้ วยตัวเอง และมีญาติๆทําธุรกิจประเภทนีอยู่แล้ วจึงเป็ นตัวกระตุ้นให้ เลือก
ทําธุรกิจร้ านขายข้ าวสารนี โดยมีพนักงานคอยให้ คาํ ปรึกษาด้ านข้ อมูลของสินค้ าอย่างละเอียดแก่
ลูกค้ า สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทีแตกต่างกันได้ เป็ นอย่างดีมีสถานทีร้ านตังอยู่ที
ประเทศจีน มีเงินลงทุนโดยประมาณ ,
CNY โดยจัดจําหน่ ายแก่กลุ่มเป้ าหมายหลักคือ
กลุ่ ม ผู้ บ ริ โภคทีมี อายุ ตั งแต่ – ปี โดยมีรายได้ ตั งแต่ ,
CNY ขึนไป กลยุ ท ธ์ท าง
การตลาดจะทําการเพิมการขายในรูปข้ าวสารบรรจุถุงพร้ อมจําหน่ายมากขึน ปรับปรุงภาพลักษณ์
ของร้ านให้ ทัน สมั ย มากขึ น และมี บ ริ ก ารจั ด ส่ งสิน ค้ า รวมไปจนถึงการพั ฒ นาบุ ค คลากรและ
พนักงานขายให้ มีความสามารถในการให้ บริการแก่ลูกค้ าได้ เป็ นอย่ างดี นอกจากนีจะมีการจัด
กิจกรรมทางการตลาดผ่านทาง Social Media เพือเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ทดีี และตอบสนอง
ความต้ องการกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาความเป็ นไปได้ ของกิจการพบว่า โครงการนีมีโอกาสประสบผลสําเร็จสูง
เนืองจากมีอตั รากําไรเพิมขึนทุกปี โดยโครงการจะสามารถคืนทุนได้ ภายในประมาณ ปี ด้ านการ
จัดซือและบริหารสินค้ าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทําให้ สามารถรับมือกับความเสียงทีเกิดจาก
ต้ นทุนขายได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนียังมีแผนสํารองในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพือป้ องกัน
หากธุรกิจไม่สามารถดําเนินงานได้ ตามเป้ าหมายและเพือเป็ นแนวทางขยายธุรกิจต่อไป
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2. ความเป็ นมาของธุรกิจ



2.1 แนวคิดในการจัดตังธุรกิจ
ปั จจุ บันข้ าวไทยไปจีนจะมี 2 ตัวใหญ่ ๆ คือข้ าวหอมมะลิ และข้ าวหอมปทุมธานี ซึง
ข้ าวหอมมะลิ จะมีราคาทีสูงมาก ขณะทีข้ าวหอมปทุ มธานี เป็ นข้ าวทีมี ราคาถู กกว่ า แต่ คุ ณ ภาพ
ใกล้ เคียงกัน ทําให้ ระยะหลังข้ าวหอมปทุมธานีได้ เข้ าไปแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดข้ าวใน
จีนมากขึน
โดยข้ าวจีน จะแบ่งได้ 2 พันธุใ์ หญ่ๆ คือ ข้ าวเมล็ดกลม และข้ าวเมล็ดยาว ข้ าวเมล็ดกลมจะมี
กลุ่มผู้นิยมบริโภคในบริเวณเหนือแม่นาแยงซี
ํ
เกียง ขณะทีข้ าวเมล็ดยาวมีกลุ่มผู้นิยมบริโภคอยู่ทาง
ใต้ ของแม่นาแยงซี
ํ
เกียง ได้ แก่ กวางตุ้ง เสินเจิน
เป็ นทีรู้กนั ว่าทีผ่านมาข้ าวจีนนันจะเน้ นเรืองของจํานวนผลผลิตต่อไร่มากกว่าคุณภาพของข้ าว
เพราะประชาชนจีนมีจาํ นวนมาก รัฐบาลจีนกลัวปัญหาขาดแคลนอาหารจึงเน้ นการผลิตในจํานวน
มากๆ แต่ สถานการณ์ข้าวในจีนปั จจุ บันได้ เปลียนไป เมือเศรษฐกิจจีนดีขึน มีความนิยมบริโภค
ข้ าวทีคุณภาพมากขึน ทังกลินและรสชาติ ทําให้ รัฐบาลจีนได้ หันมาพั ฒ นาพั นธุ์ข้าวใหม่ ๆ ตาม
ท้ องถินต่างๆ หลายพันธุม์ ากขึน
อย่างไรก็ดีข้าวหอมมะลิไทยก็ยังเป็ นพันธุ์ข้าวทีมีความไม่เหมือนใครและยังได้ รับความนิยม
สูงในจี น แต่ กย็ ั งมี ข้อจํากัด ตรงทีว่ าข้ าวหอมมะลิไทยมี การเก็บ เกียวปี ละ 1 ครังคื อ ช่ วงเดื อ น
พฤศจิกายนและธันวาคม ซึงจะต้ องมีการเก็บไว้ ขายตลอดปี เมือเก็บเกียวข้ าวไปแล้ ว 3-4 เดือนก็
จะทําให้ ข้าวหอมมะลิมีสสี ันของข้ าวเหลืองมากขึน และความหอมน้ อยลง ส่วนข้ าวหอมปทุมธานี
จะได้ เปรียบกว่า เพราะข้ าวหอมปทุมธานีเ ป็ นข้ าวนาปรัง ปลูกได้ ตลอดทังปี จึงทําให้ มีข้าวใหม่
ออกตลอดปี ทําให้ ข้าวหอมปทุมธานีมีสสี นั ความนิม และความหอมทีดีกว่าข้ าวหอมมะลิ ดังนัน
ไทยจะสามารถเพิมปริมาณการส่งออกข้ าวหอมปทุมธานีได้ มากกว่าข้ าวหอมมะลิ ซึงแนวโน้ มด้ าน
ราคาของข้ าวทัง 2 ชนิด ยังต้ องขึนอยู่กบั ปัจจัยอืนด้ วย ทังปัจจัยด้ านราคา และการทําการตลาด
โดยข้ าวหอมมะลิไทยเราควรจะจับตลาดพรีเมียม หรือชนชันกลางขึนไปทีมีอาํ นาจซือ
สูง เพราะจะมีรสนิยมการบริโภคข้ าวทีคุณภาพมากกว่าราคา และต้ องทําหีบห่ อ (Packaging) ให้
มีขนาดเล็กลง คือ มีขนาด 10 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม และ 2 กิโลกรัม จะทําให้ สามารถขายในราคา
ทีสูงขึนได้ อกี
ด้ วยเหตุนีจึงเป็ นโอกาสทางธุรกิจทีน่าสนใจ ประกอบกับมีญาติทดํี าเนินธุรกิจประเภท
เดียวกันอยู่แล้ ว ทําให้ มีผ้ ูเชียวชาญคอยให้ คาํ แนะนําในการประกอบธุรกิจ
2.2 แนวคิดในการดําเนินการ
ธุรกิจร้ านข้ าว Liang Ji เป็ นร้ านขายข้ าวสารนําเข้ าจากประเทศไทยทีประเทศจีน โดย
ขายทังปลีกและส่ง ซึงมีความเชียวชาญและเครือข่ ายในธุรกิจข้ าวสาร โดยสินค้ าภายในร้ านจะ
ประกอบไปด้ วยข้ าวถุงยีห้ อต่างๆสําหรับกลุ่มลูกค้ าปลีกรวมไปจนถึงข้ าวสารเป็ นกระสอบสําหรับ
กลุ่ ม ลู ก ค้ า ธุ ร กิจ และจะทํา การขยายสาขาเพื อตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โภค โดยมี



พนักงานคอยให้ คาํ ปรึกษาด้ านข้ อมูลของสินค้ าอย่างละเอียดแก่ลูกค้ าซึงสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าทีแตกต่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สินค้าและบริการ
ร้ า นข้ า ว Liang Ji เป็ นธุ ร กิ จ ร้ า นขายข้ า วสารจากประเทศไทย สิ น ค้ าของร้ า นจะ
ประกอบไปด้ วย ข้ าวสารจําหน่ ายแบบถุงพร้ อมจําหน่ าย รวมไปจนถึงข้ าวสารกระสอบ และเน้ น
ตังแต่กระบวนการเลือกผลิตภัณฑ์ต้องเป็ นข้ าวสารทีสะอาด คุณภาพดีเพราะข้ าวสารนันเป็ นของที
ทุกคนต้ องกินจึงต้ องมีคุณภาพดีเพือทีลูกค้ าจะได้ ชอบและมาซือทีร้ านเราอีก ซึงบางครังอาจจะซือ
ข้ าวสารต่ างชนิดกันจากโรงสีทีต่ างกันเพื อคุณภาพสูงสุด ในส่วนการบริการเน้ นพฤติกรรมของ
พนักงาน และความรวดเร็วในการบริการคือ พนักงานในร้ านต้ องพูดจาสุภาพกับลูกค้ า สามารถให้
คําแนะนําในการเลือกซือสินค้ าแก่ลูกค้ าได้ เมื อลูกค้ าโทรสังของก็ต้องบริการไปส่งให้ ถึงทีหมาย
อย่างรวดเร็วไม่ให้ ลูกค้ ารอนาน
สินค้ าของร้ าน LiangJi จะเป็ นข้ าวหอมมะลิ ซึงเป็ นสินค้ าทีชาวจีนนิยมมาก เพราะ
ชือเสียงและคุณสมบัติพิเศษทีมีความหอมและนุ่ม ถูกปากผู้บริโภคชาวจีน โดยเฉพาะอย่างยิงข้ าว
หอมมะลิทีเพิงออกใหม่ จะมีกลินหอมเป็ นพิเศษ เป็ นทีต้ องการของชาวจีน ข้ าวหอมมะลิไทยที
จําหน่ ายจะเป็ นแบบบรรจุถุงและแบบกระสอบมีหลายขนาดเช่ น ขนาด 2.5 ก.ก. ขนาด 5 ก.ก.
ขนาด และขนาด 10 ก.ก.
4. วิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด
4.1 แนวโน้มการเติบโตของตลาด
ข้ าวหอมมะลิไทยสามารถพบหาและซือได้ ทัวไปตังแต่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตระดับไฮเอ็น
ห้ างสรรพสินค้ าระดับหรู ซุปเปอร์มาร์เก็ตระดับชุมชน และร้ านสะดวกซือ อาทิ ข้ าวยีห้ อตราฉัตร
ข้ าวซินผืน ข้ าวชาววัง ข้ าวทานตะวัน และยีห้ อ KOKO เป็ นต้ น โดยขายในราคาถุง (5 กก.) ละ
73-128 หยวน รวมไปถึงร้ านค้ าโชห่ วยในตลาดสดทีจําหน่ ายแบบแบ่ งขายในราคาประมาณ
6.80 หยวน ต่อ ครึง กก. เรียกได้ ว่า ชาวจีนทุกระดับในนครเฉิงตูและนครฉงชิงสามารถเข้ าถึง
การบริโภคข้ าวหอมมะลิไทยได้ อย่างสะดวกและง่ายดายแล้ วในปัจจุบัน
เศรษฐกิจจีนตะวันตกทีเติบโตอย่างแข็งแกร่งในขณะนี ส่งผลให้ ผ้ ูบริโภคชาวนครเฉิงตู
และนครฉงชิงมีกาํ ลังซือโดยเฉพาะในรายการสินค้ านําเข้ าเพิ มสูงขึนเป็ นเงาตามตัว กอปรกับ
ระบบขนส่งโลจิสติกส์ทเปี
ี ยมไปด้ วยศักยภาพ ส่งผลให้ การส่งสินค้ าจากประเทศไทยกระจายมาถือ
มือผู้บริโภคทีมีขนาดใหญ่ในทัง 2 ภูมิภาคนีได้ อย่างเร็วรวด โอกาสจําหน่ายข้ าวหอมมะลิจึงมีมาก
ขึนเช่นกัน
การบริ โภคข้ าวหอมมะลิ ไทยของชาวจีน ยังสามารถบ่ งบอกถึงระดั บ ทางสังคมของ
ผู้บริโภคได้ เช่นเดียวกับการใช้ สนิ ค้ าแบรนด์เนม ข้ าวหอมมะลิ ยังเป็ นของขวัญอันมีค่าชินสําคัญที



ชาวจีนนิยมส่งมอบให้ กบั ญาติสนิทมิตรสหายเพือใช้ บริโภคในช่วงเทศกาลและช่วงเวลาพิเศษของ
ครอบครั ว อีกทังนิ ยมเสิร์ฟ ข้ าวหอมมะลิ ไทยบนโต๊ะอาหารในภั ต ตาคารหรู รวมถึงใช้ ในการ
รับรองแขกระดับสูงในโอกาสสําคัญๆ อีกด้ วย
แม้ ว่าข้ าวหอมมะลิไทยทีวางจําหน่ายในตลาดจีนนันจะมีราคาแพงมากกว่าข้ าวของจีน
เอง 3-5 เท่าตัว หลายคนอาจคิดว่าเป็ นอุปสรรคต่อการแข่งขันการค้ าข้ าวในตลาดจีน แต่ในทาง
กลับกัน ผู้บริโภคในระดับบนทีเพิมจํานวนขึนเรือยๆ กลับมองว่าการเลือกสรรบริโภคสินค้ าทีดี มี
ประโยชน์ มีคุณภาพ ให้ กบั ตนเองและครอบครัวอันเป็ นทีรักนัน ถือเป็ นสิงทีคุ้มค่าและสําคัญเกิน
กว่าจะมาพิจารณาในเรืองของราคา (https://thaibizchina.com)
4.2 ลักษณะทัวไปของกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของร้ านข้ าว LiangJi สามารถแบ่งเป็ นกลุ่มได้ ดังนี
- ผู้บริโภคทีมีอายุตังแต่ 25 – 50 ปี กลุ่มคนกลุ่มนีอาศัยอยู่กบั ครอบครัวจึงทําให้
ต้ องจัดหาและทําอาหารให้ คนในครอบครัวรั บประทานเป็ นประจําจึงทําให้ มีความถีในการซื อ
ข้ าวสารบ่อยครัง
- กลุ่มลูกค้ าธุรกิจ โดยมีการซือในปริมาณมาก ซึงทางร้ านมีบริการขนส่งสิน ค้ า
ให้ แก่กลุ่มนีด้ วย
4.3 การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรม
1. ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เนืองจากสินค้ าในตลาดไม่มีความแตกต่างกันและผู้จาํ หน่ ายข้ าวสารมีจาํ นวนมากทัง
ประเภท จึงทําให้ การแข่งขันในอุตสาหกรรมนีอยู่ในระดับสูง
2. ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่
การดําเนินธุรกิจต้ องใช้ เงินลงทุนสูง และผู้ ประกอบการต้ อมีความรู้ในธุรกิจ จึงส่งผล
ให้ ภัยคุกคามจากคู่แข่งขันรายใหม่อยู่ในระดับตํา
3. ภัยคุกคามจากสินค้ าทดแทน
เนืองจากข้ าวหอมมะลิของไทยมีราคาค่ อนข้ างสูงเมือเทียบกับข้ าวชนิดอืนๆ ทําให้
ผู้บริโภคอาจจะหันไปบริโภคอาหารสําเร็จรูปพร้ อมทานแทน แต่เนืองจากกลุ่มลูกค้ าทียังชอบข้ าว
หอมมะลิไทยยังมีอยู่จาํ นวนมาก จึงส่งผลให้ ภัยคุกคามจากสินค้ าทดแทนอยู่ในระดับตํา
4. อํานาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต
อุตสาหกรรมข้ าวสารนันมีมูลค่ าการซือขายสูงในส่วนของการซือขายสินค้ าระหว่ าง
ธุรกิจและธุรกิจ เน้ นการขายในปริมาณมาก ทําให้ อาํ นาจต่อรองของผู้ผลิตอยู่ในระดับสูง
5. อํานาจต่อรองของผู้บริโภค
ข้ าวสารเป็ นสินค้ าทีสามารถหาซือได้ ง่าย ส่งผลให้ ผ้ ูบริโภคส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญกับ
ราคาของสินค้ าประเภทนีเป็ นหลัก จึงทําให้ ผ้ ูบริโภคมีอาํ นาจต่อรองสูง



5. แผนการบริหารจัดการองค์กร
5.1 ข้อมูลธุรกิจ
ชือกิจการ
ทีอยู่/ทีตังกิจการ
รูปแบบการดําเนินการ

ร้ านข้ าว LiangJi
หนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศจีน
จําหน่ายข้ าวสารหอมมะลิไทยทังปลีกและส่งแก่ลูกค้ า
กลุ่มธุรกิจ
623,000 CNY

ส่วนของเจ้ าของ
5.2 วิสยั ทัศน์
ร้ านข้ าว LiangJi จะจําหน่ายข้ าวสารหอมมะลินาํ เข้ าจากประเทศไทย ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ได้ คุณภาพเพือสร้ างความมันใจแก่ผ้ ูบริโภค
5.3 พันธกิจ
จําหน่ายข้ าสารหอมมะลิทมีี คุณภาพและราคาเหมาะสม เพือตอบสนองความต้ องการ
ของผู้บริโภคทีเปลียนไปตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. แผนการตลาด
6.1 เป้าหมายทางการตลาด
. . เป้ าหมายระยะสัน
- ทําให้ ร้านเป็ นทีรู้จัก และเกิดการบอกต่อภายในปี แรก
- สินค้ าและบริการได้ มาตรฐานตรงตามทีกําหนดไว้
. . เป้ าหมายระยะกลาง
- หลังจากเปิ ดร้ านไปได้ ระยะหนึงก็จะทําการขยายสาขาไปยังหัวเมืองต่างๆ
- สร้ างยอดขายรวม , , CNY ภายในปี ทีสอง
. . เป้ าหมายระยะยาว
- ภายใน ปี แรก จะมีการขยายสาขา สาขา ตามหัวเมืองต่างๆ และร้ านเป็ นทีรู้จัก
แก่ผ้ ูคนในวงกว้ าง
- ลูกค้ าเกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้ า
- มียอดขายเติบโตปี ละ %
6.2 การกําหนดลูกค้าเป้าหมาย
. กลุ่มเป้ าหมายหลัก คือ ผู้บริโภคทีมีอายุ ตังแต่ – ปี โดยมีรายได้ ตังแต่
3,000 CNY ขึนไป
. กลุ่มเป้ าหมายรอง คือ กลุ่มลูกค้ าธุรกิจทีเป็ นกิจการขนาดใหญ่ มียอดสังซือใน
ปริมาณมาก



6.3 กลยุทธ์ทางการตลาด
. . กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ (Product) สินค้ าของร้ านจะประกอบไปด้ วย
ข้ าวสารถุ งพร้ อ มจําหน่ าย . กิโลกรั ม กิโลกรั ม และ กิโลกรั ม รวมไปจนถึ งข้ าวสาร
กระสอบ โดยจะทํา การสต๊ อ กข้ าวสารถุ ง สํา เร็จ รู ป ขายตามสั ด ส่ ว นสิ น ค้ าที ผู้ บริ โ ภคหรื อ
กลุ่มเป้ าหมายหลักและกลุ่มเป้ าหมายรองต้ องการ
. . กลยุ ท ธ์ด้ านราคา (Price) บริ ษั ท กําหนดราคาโดยตั งราคาอ้ างอิงจากราคา
จําหน่ ายจากคู่ แข่ งหลัก หรื อผู้ ประกอบการในระดั บ เดี ยวกันประกอบกับ ต้ น ทุ น ของสิน ค้ า ให้
เป็ นไปตามราคาทีผู้บริโภคกลุ่มเป้ าหมายสามารถเข้ าถึงได้
. . กลยุ ทธ์ด้ านช่ องทางการจําหน่ วย (Place) ผู้ บ ริ โภคสามารถเข้ ามาเลื อกซื อ
สินค้ าทีร้ านสาขาทีสะดวกหรือใกล้ บ้านได้ โดยมีพนักงานคอยให้ คาํ แนะนําและบริการ มีทจอดรถ
ี
นอกจากนีเพื อความสะดวกยังสามารถสอบถามข้ อมูลทาง Wechat เพื อสอบถามข้ อมูลหรือสัง
สินค้ าไว้ ล่วงหน้ าได้
. . กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (Promotion) จัดทํา Wechat official account เพือ
เป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์ เพือให้ เข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าได้ มากทีสุด โดย
จะมีการส่งข้ อความแนะนํา สินค้ า โปรโมชันต่างๆของทางร้ าน รวมไปถึงการพูดคุยและสังสินค้ า
กับทางร้ าน
7. แผนการผลิตและการดําเนินงาน
ร้ านข้ าว LiangJi เปิ ดบริการทุกวันตังแต่ เวลา . น.- . น. โดยขายข้ าวสาร
หอมมะลิคุณภาพดีจากประเทศไทยให้ แก่ลูกค้ าทุกคนทุกวัน อีกทังพนักงานในร้ านจะต้ องมีการ
เรียนรู้สงใหม่
ิ
ๆแนวทางปฏิบัติตัว การพูดต่อลูกค้ า หรืออาจจะต้ องเตรียมตัวร่วมมือกับพนักงาน
ในส่วนอืนๆเมือยามทีมีคู่แข่ งเข้ ามาในตลาดเพิ มขึน รวมทังสร้ างระบบงานให้ มีแบบแผนเพื อ
เตรียมรับสถานการณ์ต่างๆทีอาจจะเกิดขึนได้
ในส่ ว นขั นตอนการให้ บริ ก าร ฝ่ ายบริ ก ารทํา การต้ อ นรั บ แล้ ว แนะนํา สิน ค้ า และ
สอบถามความต้ องการจากลูกค้ าก่อน และจัดทําเตรียมสินค้ าตามรายการทีลูกค้ าสัง เมือเตรียม
เสร็จพนักงานจะนําไปให้ แก่ลูกค้ า และทําเก็บเงินจากลูกค้ า หลังจากนันฝ่ ายบริการส่งลูกค้ าทีหน้ า
ร้ านและเตรียมต้ อนรับลูกค้ าท่านต่อไป
8. แผนการเงิน
เป้ าหมายทางการเงิน ของธุรกิจ คือ การทํากําไรสูงสุด โดยยังสามารถรักษาสภาพ
คล่องของธุรกิจ จากผลการศึกษาร้ านข้ าว LiangJi ได้ ใช้ เงินลงทุนในโครงการ ประมาณ ,000
CNY และคาดว่ากิจการจะมีงวดระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ ปี . เดือน



9. แผนฉุ กเฉินและแผนในอนาคต
9.1 แผนฉุกเฉิน
. . เหตุการณ์ทยอดขายไม่
ี
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
หาก ยอดขายตํากว่ าวัตถุประสงค์ จะมีการจัดการส่งเสริมการขายมากขึน เพื อเพิ ม
จํานวนลูกค้ าและรายได้ โดยจะมีส่วนลด % เมือมียอดซือสินค้ ารวม , CNY (รวมยอดไว้
ได้ ไม่จาํ เป็ นต้ องครังเดียว)
หาก ยอดขายสูงกว่ าวัตถุประสงค์ จะมีการพิ จารณาว่ า มีสินค้ าพอเพี ยงทีจะขายให้
ลูกค้ าหรือไม่ถ้าไม่พอก็ต้องสังมาเพิมอีก เพือไม่ให้ ลูกค้ าขาดแคลนข้ าวในการบริโภค
. . กรณีทมีี คู่แข่งขันเพิมขึน
หากกิจการมีคู่แข่งขันเพิ มขึน กิจการจะทําการประเมินสถานการณ์การแข่งขันใหม่
เพื อให้ ท ราบถึงจุ ด เด่ น จุ ด ด้ อยของคู่ แข่ งขัน แต่ ละรายแล้ วนํามาเปรียบเทียบว่ ากิจการอยู่ ใน
ตําแหน่งใด และนําจุดเด่นจุดด้ อยนันมาปรับปรุงกิจการเพือให้ เกิดความได้ เปรียบในการแข่งขัน
ต่อไป
. . กรณีเผชิญปัญหาด้ านบุคลากร
ประชุ มผู้ เกียวข้ องทุ กฝ่ ายเพื อหาสาเหตุของปั ญหาทีทําให้ บุคลากรน้ อยลง และนํา
ข้ อมูลมาหาทางป้ องกันและแก้ ไขปัญหาทีเกิดขึน และจัดหาสิงจําเป็ นและตอบสนองความต้ องการ
ของลูกจ้ าง เพราะการหาลูกจ้ างใหม่มาแทน เมือลูกจ้ างเกิดความพึงพอใจ เขาก็ไม่ คิดจะเปลียน
งานใหม่
. . กรณีขาดสภาพคล่องทางการเงิน
อาจจัดหาแห่ งกู้ยืมเงินระยะสันจากแหล่ งเงินทุนต่ างๆ เพื อนํามาหมุนเวียนภายใน
เพือให้ เกิดผลกระทบต่อกิจการน้ อยทีสุด
9.2 แผนในอนาคต
ร้ านข้ าว LiangJi ได้ วางแผนธุ รกิจ ในอนาคตหากธุ รกิจ ดํา เนิ น ไปตามเป้ าหมายที
กําหนดไว้ ดังนี
. ขยายสาขาไปยังเมืองใหญ่ ต่างๆ เพือรองรับความต้ องการของผู้บริโภคได้ อย่ าง
ทัวถึง
. ดําเนินการขายสินค้ าผ่านทาง Application และขายสินค้ าผ่านทางเวปไซต์ Taobao
และ Alibaba ซึงเป็ นช่องทางขายสินค้ าออนไลน์รายใหญ่ ของประเทศจีน พร้ อมทังมีบริการส่งถึง
บ้ านทัวประเทศ
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