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1. บทสรุปผู้บริหาร

บริ ษทั พีโอเจ เทรดดิ้ง จํากัดเป็ นผูจ้ าํ หน่ายสกรู น็อต พุก รวมถึงเครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
โดยได้รับการร่ วมมือระหว่างซัพพลายเออร์ ที่มีกาํ ลังการผลิ ตสู งแต่ไม่มีความเป็ นมืออาชีพในด้านการทํา
ตลาดโดยทางบริ ษทั มีการทําข้อตกลงให้เราเป็ นผูด้ าํ เนิ นการด้านการตลาดและการจัดจําหน่ายให้ โดยสิ นค้า
หลักที่เรามุ่งเน้นเป็ นกลุ่มสิ นค้าที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เช่น สกรู น็อต พุก และวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ และเราได้
เล็งเห็ นโอกาสของตลาดที่ ยงั มีช่องว่างในการจําหน่ าย และแนวโน้มการเติ บโตของอสังหาริ มทรั พ ย์ใ น
อนาคตอันใกล้น้ ี เราจึงมุ่งมัน่ พัฒนาสิ นค้าให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดและ
เราได้ส ร้ า งแบรนด์สิ นค้า ขึ้ น มาชื่ อ UDP โดยมี สโลแกน แกร่ ง ทน ดี เพื่ อจํา หน่ า ยทั้ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
เพื่อให้บริ ษทั สามารถดําเนินกิจการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงได้จดั ทําแผนธุ รกิจขึ้นมาเพื่อศึกษา
แนวทางในการทํางานให้เหมาะสม ซึ่ งแผนธุ รกิจที่จดั ทําประกอบไปด้วย 1
แผนการจัดการองค์กร มุ่งสรรหาทําเลร้ านวัสดุก่อสร้างที่เข้าถึงลูกค้าให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
และมุ่งพัฒนาผลิ ตภัณฑ์แตกไลน์สินค้าให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มเป้ าหมายรวมถึ งมุ่งเน้นขยายซัพพลาย
เออร์ อย่างต่อเนื่ องเพื่อให้ครอบคลุ มทุกหมวดสิ นค้า และควบคุมต้นทุนสิ นค้าให้มีราคาตํ่า เพื่อสร้างความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
แผนการตลาดจัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ประจําปี โดยศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของ
กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเพื่อกําหนดกิจกรรม รู ปแบบ และสื่ อในการทําการตลาดและประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ของปี เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
แผนการผลิ ต และการจัด จํา หน่ า ย จะเน้ น การเลื อ กสิ น ค้า ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก หมวดสิ น ค้า ที่ มี
คุณภาพสู ง และควบคุมต้นทุนสิ นค้าให้มีราคาตํ่า เพื่อให้การเข้าถึงร้านค้านั้นทําได้ง่ายและมีประสิ ทธิ ภาพ
แผนการเงิน เน้นการรักษาผลกําไรควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการดําเนิ นงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งสุ ด เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ ม้ ค่า รวมทั้งการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังให้อยูใ่ น ปริ มาณที่เหมาะสม
เพื่อไม่ให้เกิดการจมทุนในการสต๊อกสิ นค้า
0

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาหลัก
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แผนฉุ กเฉิ น เพื่อให้องค์กรสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆที่อาจเกิดปั ญหาขึ้นได้ในอนาคต
องค์กรจึงได้ทาํ แผนประเมิ นความเสี่ ยง และแผนในอนาคตไว้ ไม่ว่าจะเป็ นด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบตั ิติการ
ด้านการเงิน และด้านกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งนี้ยงั รวมไปถึงแผนในอนาคตสําหรับการขยายธุ รกิจในวัน
ข้างหน้าอีกด้วย

2. ความเป็ นมาของธุรกิจ

2.1 ประวัติบริษัท
บริ ษทั พี.โอ.เจ เทรดดิ้ง จํากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ครบวงจร บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจโดยมุ่งเน้น จําหน่ายสิ นค้าวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพสู ง หลากหลาย ครอบคลุม
ทุกกลุ่มสิ นค้า และครอบคลุมทัว่ พื้นที่
2.2 แนวความคิดในการดําเนินการ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถือเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สาํ คัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย เนื่องจากมีความ
เชื่ อ มโยงกับ อุ ต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งที่ ห ลากหลาย อาทิ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ วัส ดุ ก่ อ สร้ า ง และกลุ่ ม ธุ ร กิ จ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์ งานก่อสร้างในประเทศ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ งานก่อสร้างภาครัฐและ งานก่อสร้าง
ภาคเอกชน ซึ่งปั จจุบนั มีสัดส่ วนอยูท่ ี่ 55:45งานก่อสร้างภาครัฐส่ วนใหญ่เป็ นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
คิดเป็ น สัดส่ วนกว่า 70% ของมูลค่าก่อสร้างงานภาครัฐทั้งหมด
ที่ผา่ นมาธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างยังไปได้ดี จึงส่ งผลให้อุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ได้รับอานิ สงส์ ไม่
ว่า จะเป็ นรายเล็ ก รายใหญ่ จาํ เป็ นต้องใช้อุป กรณ์ ก่ อสร้ า งด้วยกันทั้ง สิ้ น และสั ง เกตุ ไ ด้ว่า ทุ ก พื้ นที่ มี ก าร
ก่อสร้าง ปรับปรุ งซ่อมแซมอย่างต่อเนื่ อง ทําให้ทุกชุมชนเกิดร้านค้าวัสดุก่อสร้างขึ้นมากมาย การเกิดขึ้นของ
ร้านค้ามากเท่าไหร่ เป็ นผลดีต่อธุ รกิจของเราอย่างมาก เพราะสิ นค้าของเราจะมีช่องทางในการจัดจําหน่ายเพิ่ม
มากขึ้นตามไปด้วย แต่ก็ยงั มีโจทย์ที่ตอ้ งเร่ งทําคือการทําตลาดกระจายสิ นค้าให้ครอบคุมทุกพื้นที่ และสร้าง
การรับรู ้ให้กบั ลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างเหมาะสม

3. สิ นค้ าและบริการ

“UDP แกร่ ง ทน ดี” เป็ นแบรนด์วสั ดุก่อสร้างที่ได้จดั ตั้งขึ้นมาเพื่อจัดจําหน่ายสิ นค้าวัสดุก่อสร้าง
และสิ นค้า บางรายการตี แบรนด์ UDP ลงบนสิ นค้า เพื่ อให้ลู ก ค้า จดจํา และเป็ นการสร้ า งแบรนด์ให้ตรง
กลุ่มเป้ าหมายให้ลูกค้าเกิดการจดจําและซื้อซํ้า สิ นค้ามีหลากหลายครอบคลุมตั้งแต่
1. สิ นค้ากลุ่มสกรู น็อต แหวน มีทุกแบบมีทุกไซน์
2.สิ นค้ากลุ่ม พุก มีทุกแบบมีทุกไซส์
3.สิ นค้ากลุ่ม Hardware สิ นค้ากลุ่มนี้มีหลากหลายครอบคลุ่มงานช่าง
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ภาพที่ 1ภาพตัวอย่างสิ นค้า กลุ่มสกรู น็อต

4. การวิเคราะห์ อตุ สาหกรรม และการวิเคราะห์ ตลาด

4.1 สภาวะอุตสาหกรรม สภาวะตลาดและแนวโน้ ม
4.1.1 แนวโน้มภาพรวมธุ รกิจก่อสร้างภาครัฐ
ในช่ วงครึ่ งแรกของปี 2561 การดําเนิ นงานในหลายโครงการก่ อสร้ างของภาครั ฐ
ประสบข้อจํากัดบางประการ เช่น การจัดหาแหล่งเงิ นทุน การศึกษาผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมการสํารวจ
ความคิ ดเห็ นจากประชาชน ขั้นตอนการออกกฎหมายเพื่ อความสะดวกในการดํา เนิ นโครงการก่ อสร้ า ง
รวมถึงขั้นตอนการจัดซื้ อจัดจ้างที่เป็ นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
อย่างไรก็ตามจากความชัดเจนในโครงการลงทุนภาครัฐของช่ วงครึ่ งปี แรก ส่ งผลให้
ในช่วงครึ่ งปี หลังและในปี 2562 การลงทุนก่อสร้างในโครงการภาครัฐมีทิศทางที่จะเพิ่มขึ้นในอัตราเร่ งเมื่อ
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เทียบกับช่ วงต้นปี ผ่านโครงการขนาดใหญ่ Mega projects ที่อยู่ในขั้นตอนประกวดราคาและคาดว่าจะเริ่ ม
ก่อสร้างในปี 2562 ที่มีวงเงินลงทุนรวมกว่า 1.03 ล้านล้านบาท
ด้วยเหตุน้ ี ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย มองว่าโครงการก่อสร้างภาครัฐในช่วงครึ่ งหลังปี 2561
ต่อเนื่ องปี 2562 จะมีการเติบโตในอัตราที่สูงจากโครงการขนาดใหญ่ ซึ่ งผูป้ ระกอบการ SME น่าจะได้รับ
อานิสงส์จากการรับเหมาช่วง (Sub-Contractor) จากกลุ่มเอกชนขนาดใหญ่ที่เป็ นผูช้ นะการประกวดราคา ใน
ส่ วนโครงการก่อสร้างภาครัฐขนาดเล็กจะมีการเร่ งตัวจากนโยบายไทยนิ ยมยัง่ ยืน ซึ่ งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิตของประชาชนรายพื้นที่ที่ครอบคลุ มการพัฒนาถนนสัญจรภายในหมู่บา้ น อาคารส่ วนกลางขนาดเล็ก
การซ่ อมแซมประปารายหมู่บา้ น ซึ่ งในโครงการที่มีมูลค่าไม่มากนักจึงเป็ นโอกาสของผูป้ ระกอบการ SME
ที่จะเข้าไปรับงานก่อสร้างเองโดยเฉพาะผูป้ ระกอบการท้องถิ่นหรื อพื้นที่ใกล้เคียง
4.1.2 แนวโน้มภาพรวมธุ รกิจก่อสร้างภาคเอกชน
จากตลาดที่อยู่อาศัยที่ยงั คงมีอุปทานค้างขายในหลายพื้นที่และการฟื้ นตัวของกําลัง
ซื้ อของกลุ่มคนรายได้ต่าํ -ปานกลางที่ยงั ไม่ชดั เจน โดยการเติบโตของการก่อสร้างที่อยูอ่ าศัยจะกระจุกตัวใน
พื้นที่ที่ประชาชนมีกาํ ลังซื้ อ เช่น กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รวมถึง จังหวัดใหญ่อื่นของภาคในส่ วน
ของงานก่อสร้างเอกชนในส่ วนของการพาณิ ชยกรรมและอุตสาหกรรมได้รับปั จจัยบวกจากนโยบายภาครัฐ
ที่สนับสนุนบทบาทการท่องเที่ยวเมืองรองและการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่เฉพาะเช่นพื้นที่ EEC ด้วยเหตุน้ ี
ศูนย์วิจยั กสิ กรไทยมองว่าในช่วงที่เหลือ ของปี ต่อเนื่ องถึงปี 2562 กิจกรรมก่อสร้างของภาคเอกชนจะมีการ
ขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงต้นปี
การก่อสร้างเพื่ออุตสาหกรรม คาดว่าจะมีการก่อสร้างเพิ่มสู งขึ้นพิจารณาจากโครงการ
ที่ขอรับการส่ งเสริ มการลงทุนในพื้นที่ต่าง ๆ เช่นพื้นที่ EEC หรื อ พื้นที่ SEZ 20 จังหวัด ที่จาํ นวนโครงการที่
ขอส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ งโดยครึ่ งปี แรกของปี 2561 ทั้ง พื้ น ที่ EEC และ SEZ มี จ าํ นวน
โครงการที่ขอรับการส่ งเสริ มการลงทุนเพิ่มสู งขึ้นทั้ง 2 พื้นที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาถึงพื้นที่ที่ขอส่ งเสริ มการลงทุนพบว่าพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ภาคตะวันออกมีจาํ นวนโครงการที่ขอ
ส่ งเสริ มการลงทุนมากที่สุดเป็ นลําดับที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ส่ วนพื้นที่น่าจับตามองคือเขตภาคตะวันออกเฉี ยง
เหนือที่โครงการที่ขอรับการส่ งเสริ มมีจาํ นวนไม่มากแต่พบว่ามีอตั ราเติบโตเพิ่มขึ้นสู งที่สุดเมื่อเทียบกับภาค
อื่น ๆ
4.2 การแบ่ งส่ วนตลาด และส่ วนแบ่ งทางการตลาด
อุตสาหกรรมก่อสร้างจะแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่โดยแบ่งส่ วนแบ่งทางการตลาดได้ดงั นี้ ส่วนแบ่ง
ส่ วนแบ่งทางการตลาด
- กลุ่มงานก่อสร้างภาครัฐ
70%
- กลุ่มงานก่อสร้างภาคเอกชน
30%
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4.3 ตลาดเป้ าหมาย
การพิจารณาตลาดเป้ าหมายสามารถวิเคราะห์กลุ่มตลาดเป้ าหมายได้ดงั นี้
1. กลุ่มผูร้ ับเหมา
2. กลุ่มร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง
3. กลุ่มโรงงานเฟอร์ นิเจอร์
4. กลุ่มโรงประกอบชิ้นส่ วนไฟฟ้า
5. กลุ่มลูกค้าทัว่ ไป
4.4 สภาพการแข่ งขัน คู่แข่ งขัน และ การเปรียบเทียบคู่แข่ งขัน
การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันโดยใช้ Five-Force Model ของตลาดธุ รกิจร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
4.4.1 การเข้าตลาดใหม่ (New Entrant)
อุ ป สรรคในการเข้า สู่ อุ ตสาหกรรมตํ่า อย่า งไรก็ ตาม ร้ า นค้า วัส ดุ ก่ อสร้ า งรายใหม่ อ าจ
จําเป็ นต้องมีเงินทุนเพื่อซื้ อสิ นค้าคงคลังค่อนข้างมาก หรื ออาจจําเป็ นต้องมีเครดิตในการซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิต
4.4.2 คู่แข่งขันที่อยูใ่ นตลาด (Rivalry)
ธุ รกิจด้านสิ นค้าวัสดุก่อสร้าง และวัสดุตกแต่งบ้าน การแข่งขันที่สูงขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว ส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบการแต่ละราย จัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขายมากขึ้น อาทิ การลดแลกแจกแถม
ธุ รกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมมีส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 70 ขณะที่กลุ่มธุ รกิจค้าปลีกสมัยใหม่มีส่วนแบ่งร้อยละ
30 ทั้งนี้ คาดว่าส่ วนแบ่งของกลุ่มธุ รกิ จค้าปลี กสมัยใหม่จะเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง จากการขยายสาขาไปยัง
ต่างจังหวัดของผูป้ ระกอบการในกลุ่มโมเดิ ร์นเทรด ผูผ้ ลิตวัสดุก่อสร้างบางรายหันมาจําหน่ายวัสดุก่อสร้ าง
เอง เช่น Cement Thai Homemart ทําให้การแข่งขันน่าจะมีมากขึ้น
4.4.3 อํานาจการต่อรองของผูซ้ ้ือ (Bargaining Power of Customers)
เนื่ องจากมีร้านค้าที่จดั จําหน่ายสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ดา้ น สุ ขภัณฑ์ กระเบื้อง และวัสดุ ตกแต่งบ้าน
เป็ นจํานวนมาก ทําให้ลูกค้ามีอาํ นาจต่อรองและสามารถซื้ อได้ทวั่ ไปในกรณี น้ ีบริ ษทั จะต้องขายสิ นค้าราคา
ถูกกว่าคู่แข่งที่อยูใ่ นตลาดธุ รกิจเดียวกัน
4.4.4 ภัยคุกคามจากสิ นค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services)
เนื่ องจากมีร้านค้าที่จดั จําหน่ ายสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์ที่ตกแต่งบ้านเป็ นจํานวนมาก ดังนั้น
ลูกค้าสามารถจัดซื้อได้ทว่ั ไป การที่ผบู ้ ริ โภคหันไปซื้ อจากผูผ้ ลิตเอง ซึ่ งมักจะเป็ นผูร้ ับเหมารายใหญ่เท่านั้น
4.4.5 อํานาจต่อรองของผูข้ าย (Power bargain of suppliers)
ผูผ้ ลิตวัสดุก่อสร้างส่ วนใหญ่ เป็ นผูผ้ ลิตขนาดใหญ่ทาํ ให้ร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายย่อยส่ วนใหญ่ไม่มี
อํานาจในการต่อรอง อย่างไรก็ตาม มีร้านค้าวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่บางประเภทที่มีอาํ นาจในการต่อรองได้
เช่น ศูนย์คา้ ส่ งที่มีการขายสิ นค้าที่หลากหลาย หรื อศูนย์คา้ ส่ งที่มีการนําเข้าวัสดุก่อสร้างมาจากต่างประเทศ
ทั้งนี้ เนื่องจากศูนย์คา้ ส่ งเหล่านี้มีปริ มาณการขายค่อนข้างมาก ทําให้สามารถต่อรองกับผูผ้ ลิตได้
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4.5 วิเคราะห์ ค่ ูแข่ งขัน
4.5.1 คู่แข่งขันทางตรง (Direct Competitor)
กลุ่มคู่แข่งขันที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมการจําหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน สามารถแยกเป็ นกลุ่ม
ต่าง ๆ ได้ดงั นี้
- โฮม โปร (Home Pro)บริ หารงานโดย บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
- โฮมเวิร์ค (HomeWorks) บริ หารโดยบริ ษทั ซี อาร์ ซี เพาเวอร์ รี เทล จํากัด
- ไทวัสดุ บริ หารงานโดยบริ ษทั ซี อาร์ ซี เพาเวอร์ รี เทล จํากัด
- โฮมฮับ บริ หารงานโดยคุณองอาจ ตั้งมิตรประชา
- ดูโฮมบริ หารงานโดยบริ ษทั อุบลวัสดุ จํากัด
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กลยุทธ์ เชิงรุก (SO)
1.แนวโน้มอุตสาหกรรมมีทิศทางเติบโตและการจัดการมีความเชี่ ยวชาญ
และประสบการณ์ทาํ ให้ตอบสนองลูกค้าเก่าอย่างยัง่ ยืน
2. ทําการประชาสัมพันธ์ โฆษณาบริ ษทั ให้เป็ นที่รู้จกั ในหลาย ๆ ช่องทาง
3. จัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขาย ให้กบั ทั้งลูกค้ารายเก่า และรายใหม่
4. การเข้าถึ งลู ก ค้าง่ ายขึ้ น จากช่ องทาง Social Media และการขายผ่า น
พนักงานขายของบริ ษทั
5. สิ นค้าหลากหลายรายการ ครอบคลุม ทําให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ เชิงป้ องกัน (ST)
1. มุ่งเน้นในเรื่ องของการให้บริ การสิ นค้าที่หลายหลายและครบ เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจในการบริ การ
2. ส่ งเสริ ม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถ
3. แสวงหาสิ นค้าอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้สามารถรองรับคําสั่งซื้อได้
4. มีการตรวจสอบสิ นค้าอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจและ
ป้องกันการปลอมแปลงสิ นค้าด้วย

อุปสรรค (Threat)
1. ภาครัฐมีการปรับโครงสร้างภาษีที่อาจจะกระทบต่อการซื้ อขาย
2. มีการแข่งขันสู ง เช่น กลยุทธ์การลดราคา, การให้ Credit Term ลค. ยาว
3. สถาบันการเงินมีการเข้มงวดมากขึ้นทําให้การขออนุ มตั ิซ้ื อที่ อยู่อาศัย
ได้รับผลกระทบตามไปด้วย
4. กฎหมายค่าแรงงานขั้นตํ่าของประเทศไทยสู งกว่าประเทศคู่แข่ง
5. เป็ นสิ นค้าที่ไม่นิยมซื้ อผ่านอินเตอร์ เน็ตเท่าที่ควร

จุดแข็ง (Strength)
1. มีทีมงานดี มีประสบการณ์สินค้าวัสดุก่อสร้างมายาวนาน
2. สิ นค้าหลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย
3. มีสินค้ากระจายอยูท่ วั่ ประเทศทําให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย
4. มีโปรโมชัน่ ส่งเสริ มการขายตลอดเพื่อจูงใจลูกค้าให้ใช้บริ การ
5. มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั
6. มีการรับประกันสิ นค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมัน่ ใจ

โอกาส (Opportunity)
1. เราเน้นขายตรงให้ร้านค้าทําให้มีโอกาสที่จะเลือกลูกค้ามากกว่าและมี
โอกาสขายมากกว่าร้านค้าก็ไม่ตอ้ งการเสี ยเวลาไปซื้อร้ านส่ง
2. ผูป้ ระกอบการธุรกิจวัสดุก่อสร้างเข้ามาแข่งขันน้อย (ใช้เงินทุนสู ง)
3. การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคทําให้การขยายตัวของที่อยู่
อาศัยได้รับอานิ สงมาก
4. โครงการของรัฐบาลที่อนุมตั ิแล้วมีมากจึงเป็ นโอกาส

ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

ตารางที่ 1 SWOT Analysis และการจัดทํากลยุทธ์

กลยุทธ์ เชิงรับ (WT)
1. ศึกษาและวิเคราะห์คู่แข่งขันอยูเ่ สมอ เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ให้สามารถ
รับมือและก้าวหน้ากว่าคู่แข่งขัน
2. ให้สวัสดิ การพนักงานตามกฎหมายที่พนักงานควรจะได้รับ และ ให้
สิ ทธิ พิเศษพนักงานเพิ่มขึ้นกรณี พนักงานที่ปฏิบตั ิติหน้าที่อยูใ่ นเกณฑ์ดี
3. ตรวจสอบ ควบคุม คุณภาพสิ นค้าอย่างสมํ่าเสมอ
4. แสวงหาซัพพลายเออร์ อย่างต่อเนื่ องเพื่อรองรับการสัง่ ซื้ อที่เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ เชิงแก้ ไข (WO)
1. การบริ การลู ก ค้า ที่ ม าซื้ อสิ น ค้ า พนั ก งานขายจะต้อ งสามารถให้
คําแนะนําแก่ลูกค้าเพื่อช่วยลูกค้าตัดสิ นใจในการเลือกซื้อสิ นค้าได้
2. ผูร้ ับเหมามีอาํ นาจในการต่อรองสิ นค้าค่อนข้างมาก จึงต้องศึกษาถึ งข้อ
ได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบ เพื่อนํามาวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการต่อไป
3. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ เ ปรี ยบเที ย บ ในเรื่ องของต้ น ทุ น สิ นค้ า รวมทั้ง
เปรี ยบเที ย บ Suppliers หลาย ๆ ที่ ถึ ง ความคุ ้ม ค่ า ในเรื่ อ งของการซื้ อ
วัตถุดิบ

จุดอ่ อน (Weakness)
1. พนักงานมีอตั ราเข้าออกสู ง
2. บริ ษทั ยังไม่เป็ นที่รู้จกั รในวงกว้าง
3. ต้องใช้เวลามากกว่าจะเป็ นที่ยอมรับของตลาด
4. การใช้พนักงานขายตรงทําให้ไม่สามารถควบคุมการทํางานได้ตลอด
อาจมีการสื่ อสารผิดพลาดได้

5. แผนการบริหารจัดการองค์ กร
5.1 ข้ อมูลธุรกิจ ทีต่ ้ งั
ชื่ อกิจการ
ทีอ่ ยู่ / ทีต่ ้ งั กิจการ

ทุนจดทะเบียน

บริ ษทั พี.โอ.เจ เทรดดิ้ง จํากัด
117/159 หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิ งห์
อ.เมือง สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
1,000,000 ล้านบาท

ภาพที่ 2ภาพแสดงแผนผังโครงสร้างองค์กร

กรรมการผู้จดั การ

รองผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย

พนักงานขายประจํา

พนักงานขายประจํา

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายประจํา

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายประจํา

ภาคกลาง

ภาคใต้

ภาคเหนือ

ภาคอีสาน

ภาคตะวันออก

ฝ่ ายขายออนไลน์

5.2 การจัดการทรัพยากรบุคคล
เนื่ องจากบริ ษทั พีโอเจ เทรดดิ้ง จํากัด เป็ นบริ ษทั SME ขนาดเล็ก โดยปั จจุบนั มีพนักงาน
15 คน ซึ่ งการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรจะเน้นประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน มีการจัดการแบ่งงาน
ระบุความรับผิดชอบ และกําหนด Job Description ในแต่ละแผนกอย่างชัดเจน มีการกําหนด KPI ในการวัด
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานอย่างชัดเจน โดยลักษณะการบริ หารจะมีการกระจายอํานาจให้ผจู ้ ดั การแผนกเป็ นผู ้
ควบคุมดูแล
5.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นผูจ้ ดั จํา หน่ า ยวัส ดุ ก่ อสร้ า งที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ นที่ ใ นประเทศไทย ปี 2065 และเป็ น
ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่คลอบคลุมทุกพื้นที่ กัมพูชา ลาว พม่า
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5.4 พันธกิจ (Mission)
มุ่ ง สรรหาทํา เลร้ า นวัส ดุ ก่ อ สร้ า งที่ เ ข้า ถึ ง ลู ก ค้า ให้ค รอบคลุ ม ทั่ว ประเทศ และมุ่ ง พัฒ นา
ผลิ ตภัณฑ์แตกไลน์ สิ นค้า ให้ตอบโจทย์ลู ก ค้า ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมายรวมถึ ง มุ่ ง เน้น ขยายซัพ พลายเออร์ อ ย่า ง
ต่อเนื่ องเพื่อให้ครอบคลุ มทุกหมวดสิ นค้า และควบคุ มต้นทุนสิ นค้าให้มีราคาตํ่า เพื่อสร้ างความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขัน
5.5 ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
1.การนําองค์กรที่ดี โดยผูบ้ ริ หารมีความเข้าใจในธุ รกิจของตนเองและตลาดอย่างดี กําหนด
ทิศทางและเป้ าหมายที่ชัดเจนเป็ นรู ปธรรม ผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายการดําเนิ นงานในแต่ละ
ระดับ
2.การมุ่งทํางานเป็ นทีมและพัฒนาการทํางานอย่างต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั เน้นการตรวจติดตาม
และประเมินผล เพื่อปรับปรุ งการทํางานในทุก ๆ ด้าน เพื่อมุ่นเน้นการเรี ยนรู ้ของพนักงานในการทํางาน
3.การสร้ างแรงจูงใจเชิ งบวกที่สะท้อนไปสู่ ผลการปฏิบตั ิงานที่ดี เช่นการแสดงความยินดี
กับความสําเร็ จของพนักงานอย่างสมํ่าเสมอผ่านช่องทางที่หลากหลาย
5.6 การบูรณาการระบบปฎิบัตการโดยมีลูกค้ าเป็ นศูนย์ กลาง
บริ ษทั มี ความพยายามที่ จะเชื่ อมโยงระบบปฏิ บตั ิ ติการ (System Operations) ต่าง ๆ ของ
องค์กรเข้าเป็ นหนึ่ งเดียวกัน โดยมีจุดมุ่งเน้นร่ วมกันนั้น คือ “ลูกค้า”การเชื่ อมโยงสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันของ
ระบบปฏิบตั ิการเหล่านี้ เพื่อให้เกิดความกลมกลื นกันเป็ นหนึ่ งโดยมีลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง เหล่านี้ ได้แก่ การ
เลื อกร้ า นค้า การคัดเลื อกสิ นค้า ระบบข้อมู ล และสารสนเทศ การจัดการห่ วงโซ่ คุ ณค่า และการพัฒนา
พนักงาน
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คัดเลือกร้านค้า

พัฒนาบุคลากร

คัดเลือกสินค้า
ลูกค้า

จัดการห่วงโซ่
คุณค่า

ระบบสารสนเทศ

ภาพที่ 3 ภาพแสดงการบูรณาการระบบปฏิบตั ิการโดยมีลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง

6. แผนการตลาด

6.1 เป้ าหมายทางการตลาด
6.1.1 เป้าหมายระยะสั้น (1 ปี )
1. วางจําหน่ายสิ นค้าในร้านขายวัสดุก่อนสร้างให้ครอบคลุมทุกจังหวัด 77 จังหวัดภายใน 1

ปี

2. ฝากขายในร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ
3. ทําสื่ อการตลาดให้เกิดการรับรู ้ในสื่ อต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
6.1.2 เป้ าหมายระยะกลาง (1-3 ปี )
1. วางจําหน่ายสิ นค้าให้ครอบคลุมทุกอําเภอทัว่ ประเทศ 878 อําเภอ
2. ทําบัตรสมาชิกเพื่อเก็บข้อมูล และทําโปรโมชัน่ ต่าง ๆให้กบั ลูกค้า
6.1.3 เป้าหมายระยะยาว (3-5 ปี )
1. ภายในปี 2065 สร้างยอด 200 ล้านต่อปี และกําไรต้องไม่นอ้ ยกว่า 20% ของยอดขาย
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2. วางจําหน่ายสิ นค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ลาว กัมพูชา และพม่า
6.2 กลยุทธ์ ทางการตลาดและการแข่ งขัน
6.2.1กลยุทธ์ดา้ นการแข่งขัน
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะให้บริ การจําหน่ ายด้านวัสดุก่อสร้ างและอุปกรณ์ ตกแต่งบ้านที่ครบครัน
ถูก และดีที่สุด สําหรับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยมีกลยุทธ์การดําเนินธุ รกิจที่สาํ คัญดังนี้
1.สิ นค้าที่ครบครัน (Product Variety)
บริ ษ ทั ฯ มี ก ารพัฒนาและแสวงหาสิ นค้า และบริ ก ารใหม่ ๆ อย่า งต่อเนื่ อง เพื่ อเพิ่ม ความ
ครบถ้วนของสิ นค้า (Product Variety) ทั้งด้าน (1) ปริ มาณที่พร้ อมตอบสนองความต้องการสิ นค้าปริ ม าณ
มากของลูกค้า และ (2) ความหลากหลายที่รวมถึงความครบถ้วน (2.1) ในเชิงลึกของหน่วยเก็บสิ นค้า (SKUs)
ในแต่ละประเภทสิ นค้า (Deep Specialty) เช่ น รู ปแบบ (Design) และตราสิ นค้า (Brand) ที่หลากหลาย เป็ น
ต้น และ (2.2) ในเชิงประเภทสิ นค้า (Product Assortment) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ทุกกลุ่มได้ครบในที่เดียว
2.ราคาที่สามารถแข่งขันได้ (Price Competitiveness)
บริ ษทั มีนโยบายกําหนดราคาที่เน้นความคุ ม้ ค่าของลูกค้าและสามารถสร้ างความได้เปรี ยบ
ด้านการแข่งขันให้กบั บริ ษทั ฯ โดยการควบคุมต้นทุนการบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพของกลุ่มบริ ษทั
ฯ ทํา ให้ ก ลุ่ ม บริ ษัท ฯ สามารถจํา หน่ า ยสิ น ค้า ที่ มี ร าคาที่ แ ข่ ง ขัน กับ ผู ้ป ระกอบการรายอื่ น ได้ (Price
Competitiveness)
3.ช่องทางการจัดจําหน่าย
ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ จําหน่ายสิ นค้าผ่านทาง (1) ร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง (2) ช่องทางการจัด
จําหน่ายแบบออนไลน์ (E-Commerce) และ (3) ช่องทางการจัดจําหน่ายอื่น ๆ
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ภาพที่ 4 ภาพแสดงโครงสร้างของการจัดจําหน่าย
4.การขายและการตลาด
กิจกรรมด้านการตลาดบริ ษทั ฯ วางแผนและจัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ประจําปี
โดยศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเพื่อกําหนดกิจกรรม รู ปแบบ และสื่ อในการทําการตลาด
และประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ของปี เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายตามเทศกาล หรื อปั จจัยอื่น ๆ
กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย บริ ษทั ฯ มีนโยบายการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ผ่านช่องทางการ
จําหน่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยกระตุน้ ยอดขายและทําให้สินค้าหมุนเวียนตลอดทั้งปี ดังนี้
-การลดราคา (Purchase Discounts)
-การแจกรางวัล ของสมนาคุณ และสิ นค้าตัวอย่าง (Sample)
-การให้การสนับสนุ นแก่ลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อสิ นค้าถึงมูลค่าที่กาํ หนด เช่น การให้ส่วนลดการค้า
(Rebate) และการให้คาํ แนะนําในการจัดวางสิ นค้าเพื่อจัดจําหน่ายหน้าร้านสําหรับลูกค้าประเภทค้าช่วง เป็ น
ต้น
6.3 กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการให้บริ การลูกค้าหลากหลายประเภท ได้แก่
6.3.1ลูกค้ารายย่อย ได้แก่ ลูกค้ารายย่อยที่เลือกซื้ อสิ นค้าเพื่อใช้เอง
6.3.2ลูกค้าประเภทค้าช่ วง ได้แก่ ลูกค้าที่ประกอบธุ รกิจร้ านค้าปลีกวัสดุก่อสร้ างที่ซ้ื อสิ นค้า
จากกลุ่มบริ ษทั ฯ เพื่อไปจําหน่ายต่อ ดังนั้น ร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้างกลุ่มนี้จึงเปรี ยบได้กบั หน้าร้านสาขาของ
กลุ่มบริ ษทั ฯ ในพื้นที่ที่ไม่มีสาขาของกลุ่มบริ ษทั ฯ ดําเนินการ
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6.3.3ลูกค้าผูร้ ับเหมาก่อสร้างและงานโครงการ ได้แก่ ลูกค้าที่ประกอบธุ รกิจก่อสร้าง รับเหมา
ต่อเติมและตกแต่ง ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ และรวมไปถึงลูกค้าที่เป็ นเจ้าของโครงการก่อสร้าง
6.3.4 ลู กค้าหน่ วยงานราชการและรั ฐวิส าหกิ จ ได้แก่ ลู กค้าที่ ซ้ื อสิ นค้าเพื่ อไปใช้ในงานที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น สถาบันการศึกษา เป็ นต้น โดยจะเน้นเลือกสิ นค้าที่ตรง
ตามจุดประสงค์การใช้งานและงบประมาณเป็ นหลัก
6.4 การวางตําแหน่ งธุรกิจวัสดุก่อสร้ าง

ภาพที่ 5 ภาพแสดงการวางตําแหน่งธุ รกิจวัสดุก่อสร้าง “UDP แกร่ ง ทน ดี”

7. แผนการผลิตและการดําเนินงาน

แผนการผลิ ตและการดําเนิ นงาน เป็ นการกําหนดกรอบการทํางานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการ
ตลาดและแผนกลยุท ธ์ ข องบริ ษ ทั ที่ กาํ หนดไว้ รวมถึ ง การพลัก ดันแต่ ล ะหน่ วยงานให้มุ่ง ไปสู่ เป้ า หมาย
เดียวกันของบริ ษทั โดยมุ่งเน้นการขยายกลุ่มลูกค้าให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ไปสู่ ร้านค้าวัสดุก่อสร้ างในแต่ละ
ท้องถิ่นทัว่ ประเทศ รวมถึงการเก็บรวมรวมข้อมูลของลูกค้าต่าง ๆ เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงความต้องการ
ในอนคตของลูกค้าให้บริ ษทั สามารถเตรี ยมสิ นค้าเพื่อตอบสนองความต้องการการสั่งซื้ อสิ นค้าของลูกค้าได้
อย่างแม่นยํา
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7.1 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และการบริการ
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิ จในการ
ดําเนิ นธุ รกิจ ที่มุ่งเน้นการเป็ นศูนย์รวมสิ นค้าและบริ การด้านวัสดุ ก่อสร้ างและวัสดุตกแต่งบ้านที่ ครบ ถูก
และดี ที่สุดสําหรั บลู กค้าทุกกลุ่ม เพื่อให้มน่ั ใจว่าสิ นค้าที่จาํ หน่ ายมีคุณภาพ ในราคาที่สามารถสร้ างความ
ได้เปรี ยบด้านการแข่งขัน (Price Competitiveness)
7.2 พืน้ ทีใ่ นการจัดเก็บสิ นค้ า
การจัดเก็บสิ นค้าฮาร์ ดแวร์ บริ ษทั มีการแบ่งสิ นค้ากลุ่มนี้ออกเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนแรกเป็ นแบ
รนด์ของบริ ษทั ที่ ผลิ ตขึ้ นมาจะเป็ นการจัดเก็บไว้ที่บริ ษทั อีกส่ วนเป็ นสิ นค้าที่เราซื้ อมาขายไปทางบริ ษทั
ไม่ได้ทาํ การสต๊อกไว้แต่จะมีการอัพเดทสต๊อกกันทุก ๆ 15 วันกับผูผ้ ลิต เพื่อให้พนักงานขายมีขอ้ มูลในการ
ขาย
การจัดเก็บสิ นค้าประเภท วัสดุโครงสร้างซึ่ งมีขนาดใหญ่ และ/หรื อ นํ้าหนักมาก สิ นค้ากลุ่มนี้
เราจะไม่ได้จดั เก็บในส่ วนของเรา แต่เป็ นการใช้บริ การพื้นที่ของผูผ้ ลิ ตเองเป็ นผลิตจัดเก็บ ทางบริ ษทั จะทํา
การเยีย่ มชมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราได้เห็นสิ นค้าจริ งทุกครั้งที่มีการรับคําสัง่ ซื้อจากลูกค้า
7.3 การกระจายสิ นค้ าและการขนส่ ง
หากดูจากเป้ าหมายระยะกลางเรามุ่งเน้นการขายสิ นค้าให้ร้านค้าวัสดุก่อสร้างในแต่ละอําเภอ
หนึ่ งอําเภอหนึ่ งร้ านทุกอําเภอในประเทศเป็ นการกําหนดยุทธศาสตร์ การทํางานแบบบูรณาการ รวมทั้งใน
เรื่ องของการป้ องกันแย่งลูกค้าหรื อยอดขายกันเองในพื้นที่ และยังเป็ นการสะดวกในการกระจายสิ นค้าไปยัง
ลูกค้าแต่ละร้านได้อย่างแม่นยําและมีประสิ ทธิ ภาพ

8. แผนการเงิน

แผนการเงิน บริ ษทั มุ่งเน้นการบริ หารจัดการเครดิตให้สอดคล้องกับธุ รกิจ และมุ่งเน้นกระแสเงินสด
ให้ธุรกิจสามารถดําเนิ นกิจการได้อย่างปลอดภัย หลีกเลี่ยงการสต๊อกสิ นค้าที่มีแนวโน้ม ที่จะไม่ก่อให้เกิด
รายได้ และแสดงสถานะทางการเงิน ว่ามีความสอดคล้องกับแผนการดําเนินงาน รวมถึงเป้ าหมายโดยต้อง
พิจารณาจากการประมาณการการลงทุนและการจ่ายผลตอบแทน การประมาณการงบกําไรขาดทุนซึ่ง
สามารถบ่งบอกถึงสถานการณ์ของบริ ษทั อีกทั้งยังสามารถประเมินโอกาสและความเสี่ ยงต่าง ๆ เพื่อบริ หาร
จัดการให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุ รกิจที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีเสถียรภาพในการดําเนิ นธุ รกิจให้
บรรลุเป้ าหมายขององค์กรได้
8.1 ประมาณการงบกําไรขาดทุน
จากตารางประมาณการงบกําไรขาดทุ น 1-5 ปี (ตามข้อมู ลตารางด้านล่ าง) จะเห็ นได้ว่าในปี ที่ 1
บริ ษทั จะมีรายได้เข้ามาแต่ไม่สูงมากนัก เนื่องจากเป็ นกิจการใหม่ที่ตอ้ งมีการลงทุนในเรื่ องของโกดังสิ นค้า ,
การจัดการพื้นที่ระบบไฟฟ้ า อีกทั้งรถยนต์ในการใช้ขนส่ งสิ นค้าประจําแต่ละภูมิภาค ทําให้การลงทุนใน
ช่วงแรกของบริ ษทั ใช้เงินทุนสู ง ซึ่ งบริ ษทั จะมีการประชาสัมพันธ์ โฆษณา จัดทําโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขาย
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เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าให้ได้มากขึ้น จึงมีการกําหนดอัตราการเติบโตของรายได้อยูท่ ี่ร้อยละ 10 ในช่วง 3 ปี
แรก เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ซึ่ งหลังจากนั้นจะกําหนดอัตราการเติบโตของรายได้ในปี ที่ 4 อยู่
ที่ร้อยละ 15 แต่อย่างไรก็ตามในช่วง Q3 ของทุกปี บริ ษทั จะมีการประเมินยอดขายว่าตรงตามเป้ าหมายที่
กํา หนดหรื อ ไม่ ประกอบกับ การประเมิ น สถานการณ์ ต ลาดและภาวะเศรษฐกิ จ ให้ ส อดคล้อ งกับ การ
ตั้งเป้ าหมายในปี ถัดไป
Normal Case
ยอดขาย
หัก ต้นทุนผันแปร
กําไรขั้นต้น
หัก ต้นทุนคงที่
กําไรจากการดําเนินงาน
หัก ค่าเสื่ อมราคา
กําไรสุ ทธิ ก่อนหักภาษี
หัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล *
กําไรสุ ทธิ

ปี ที่ 1
10,000,000
6,300,000
3,700,000
2,520,000
1,180,000
700,000
480,000
72,000
408,000

ปี ที่ 2
11,000,000
6,930,000
4,070,000
2,682,000
1,388,000
700,000
688,000
103,200
584,800

ปี ที่ 3
12,100,000
7,623,000
4,477,000
2,855,700
1,621,300
700,000
921,300
138,195
783,105

ตารางที่ 2 ประมาณการงบกําไรขาดทุน 1-5 ปี
8.2 ประมาณการรายได้ จากการขายสิ นค้ า / บริการ
ประมาณการรายได้ของบริ ษทั มาจากการขาย 100% ดูจากตารางได้ดงั นี้
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ปี ที่ 4
13,310,000
8,385,300
4,924,700
3,042,045
1,882,655
700,000
1,182,655
177,398
1,005,257

ปี ที่ 5
15,306,500
9,643,095
5,663,405
3,242,064
2,421,341
700,000
1,721,341
258,201
1,463,140

ภาพที่ 6ภาพแสดงการประมาณการรายได้จากการขายสิ นค้า/บริ การของบริ ษทั

9. แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต

9.1 แผนฉุ กเฉิน
การดํา เนิ นธุ รกิ จ มัก จะเกิ ดสถานการณ์ หรื อ ผลกระทบต่า ง ๆ ที่ ส่ ง ผลต่ อการดํา เนิ นการ เช่ น
การเมื อง เศรษฐกิ จ นโยบายของรั ฐบาล สังคม วัฒนธรรม และหมายรวมไปถึ ง กระแส (Trend) ดังนั้น
เพื่อให้บริ ษทั สามารถรับมือและปรับแผนกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุ รกิจเมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่เป็ นไปตามแผน
ที่วางไว้ จึงมีแผนรองรับ ดังต่อไปนี้
9.1.1 กรณี ที่สินค้า / บริ การไม่สามารถขายได้ตามที่คาดไว้ หรื อตํ่ากว่าเป้ าหมาย
บริ ษทั จะพิจารณาหลาย ๆ องค์ประกอบ รายละเอียด ดังนี้
1.พิจารณาถึ งความสามารถในการขายของพนักงานขาย มีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะ
ตามที่บริ ษทั จัดการประเมินหรื อไม่ และสิ นค้าที่เสนอขายนั้น เป็ นอย่างไร
2.สํ า รวจตลาดเกี่ ย วกับ ความต้อ งการทั้ง คุ ณ ภาพ ราคา และการรั บ รู ้ ข องลู ก ค้า ในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั เพื่อนํามาประเมิน ปรับปรุ งให้เกิดความสามารถในการทําการขายและ
การตลาดต่อไป
3.ทําการประเมินสื่ อ การทําโฆษณา เพื่อให้เกิ ดการรับรู ้ ของลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง และการลง
เยีย่ มร้านค้าเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายต่อไป
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4.ไม่เพิ่มสิ นค้าที่ยงั ไม่สามารถขายออกไปได้ หรื อมี สินค้ามากเกินไปในสต๊อกสิ นค้า เพื่อ
ไม่ให้สินค้าตกรุ่ น และยังเป็ นการป้ องกันทุนจมอีกด้วย
9.1.2 จํานวนลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
บริ ษทั ต้องสํารองสิ นค้าต่าง ๆให้เพียงพอ โดยช่วงเวลาปกติทางบริ ษทั จะมีการคัดเลือกสิ นค้า
ต่าง ๆ รวมถึง Supplier รายใหม่ๆ เพื่อให้เพียงพอสําหรับสิ นค้าที่มีการสั่งซื้อในปริ มาณมากขึ้น
9.1.3 การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่
บริ ษ ัท มุ่ ง เน้ น การยายตลาดใหม่ ๆ รั ก ษาฐานลู ก ค้า เดิ ม ไว้อ ย่ า งเหนี ย วแน่ น ทั้ง การจัด
โปรโมชัน่ การเยีย่ มเยียนร้านค้าที่ทาํ ยอดขายได้ถึงเป้ าของร้าน
9.1.4 ราคาของสิ นค้ามีตน้ ทุนที่เพิม่ ขึ้น
บริ ษ ทั จะมี ก ารเจรจาต่ อรองกับ ผูผ้ ลิ ตหรื อหาผูผ้ ลิ ตหลายรายสํารองไว้เป็ นทางเลื อกเพื่อ
เปรี ยบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบ และอาจให้มีการทําสัญญาเพื่อควบคุมราคาต้นทุนวัตถุดิบ
9.1.5 การลาออกของพนักงาน
ผูบ้ ริ หาร และ ฝ่ ายบุ ค คลต้องทํา การศึ ก ษาและหาสาเหตุ ข องปั ญหาเรื่ องการลาออกของ
พนักงานและหาแนวทาง การแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ บริ ษทั จึ งมี การสํารองพนักงานด้วยการแยกสิ นค้า แยก
พนักงานขายออกจากกันในสายงานนั้น หากในสายงานใดเกิ ดขายพนักงาน พนักงานที่อยู่ในสายเดี ยวกัน
สามารถทําหน้าที่แทนได้ทนั ที รวมถึงการประการรับสมัครพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อคัดเลือกไว้ บริ ษทั ยังมี
บัญชีกบั ทาง Job Thaiหากสถานการฉุ กเฉิ นบริ ษทั สามารถประการรับสมัครได้ทนั ที
9.1.6 การขาดสภาพคล่องทางการเงิน
เพื่อสามารถรับมือกับปั ญหาสภาพคล่องทางการเงิ นบริ ษทั ได้ทาํ วงเงิ น O/D ไว้กบั ธนาคาร
เพื่อป้ องกันปั ญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน และยังมีแหล่งเงินกูร้ ะยะสั้นที่สามารถเข้าถึงได้ทนั ที
9.1.7 ปั ญหาการสื่ อสาร
บริ ษทั ได้ใช้ซอฟต์แวร์ เข้ามาควบคุ มการทํางานขององค์กร ทั้งสต๊อกสิ นค้า และการรั บคํา
สั่งซื้อจากพนักงานขายผ่านทางโปรแกรม ERP เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหา ความผิดพลาดในการสื่ อสาร และยังทํา
ให้การทํางานที่ง่ายสะดวกยิง่ ขึ้น
9.2 แผนในอนาคต
แผนในอนาคตเมื่ อ บริ ษ ทั มี ก ารดํา เนิ น งานในสภาวะปกติ และมี ผ ลประกอบการตามที่
คาดหวังไว้ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางธุ รกิจ บริ ษทั มีแพลนที่จะขยายธุ รกิจโดยมีแนวทางการดําเนิ นการ
งาน ดังนี้
9.2.1 ขยายกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายจากเดิมกําหนดไว้ จังหวัดละ 1 ร้านค้า เพื่อให้กิจการขยายตัว
อย่างต่อเนื่ องและป้ องกันปั ญหาของยอดขาย ทางบริ ษทั จึงมีการตั้งเป้ าการขยาย และเพิ่มยอดขายในอีก 3-5
ปี ข้างหน้า ดังนี้
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ภาพที่ 7ภาพแสดงการประมาณการการตั้งเป้ าและเพิ่มยอดขายของบริ ษทั
9.2.2 ขยายตลาดไปยังต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซี ยน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซี ย
เวียดนาม
9.2.3 เพื่อความสําเร็ จที่ยง่ั ยืน บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นและให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิ่งกับการพัฒนา
คนทั้งในปั จจุบนั และอนาคต โดยพัฒนาระบบ Competency Based Training ของบริ ษทั และจัดการเพื่อให้
พนักงานมีความรู ้ ความสามารถตาม Competency ที่ตอ้ งมี สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผ่านการ
สนับสนุ นในด้านต่าง ๆ เช่ น ระบบ Self-Learning ระบบการจัดการความรู ้ การสร้ างขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน เป็ นต้น
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