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แผนธุรกจิ 
กล้วยหอมทองทอดกรอบปลอดสารพษิ 

 
สุพจน์ สารติ๊บ*  

ผศ.ดร.ศิวะนันท์ ศิวพิทกัษ์**  
 

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
บริษทั กลว้ยไทย จ ำกดั เป็นบริษทัผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์กลว้ยหอมทองทอดกรอบ

ปลอดสำรพิษ โดยใช้วตัถุดิบจำกกลว้ยหอมทองปลอดสำรพิษจึงเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่กลว้ยหอม
ทองและให้กำรสนับสนุนเกษตรกร โดยผลิตภณัฑ์ท่ีอออกสู่ตลำดคือ กล้วยหอมทองทอดกรอบปลอด
สำรพิษ ภำยใตต้รำยีห่อ้ (เร่ืองของกลว้ย) เป็นผลิตภณัฑท่ี์เหมำะส ำหรับผูบ้ริโภคทัว่ไป นอกจำกน้ีผลิตภณัฑ์
กลว้ยหอมทองทอดกรอบของบริษทัมีควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขนัในดำ้นรสชำติท่ีมีควำมหลำกหลำยและ
รูปแบบผลิตภณัฑ์ โดยค ำนึงถึงควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคเป็นส ำคญั ผลิตภณัฑ์กลว้ยหอมทองทอดกรอบ
ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่ำนกระบวนกำรผลิตท่ีได้มำตรฐำน โดยได้ผ่ำน อย.  จำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ บริษทัยงัวำงแผนพฒันำผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยแก่ผูบ้ริโภค 
ปัจจุบนัตลำดของกลว้ยหอมทองทอดกรอบมีภำวะกำรแข่งขนัท่ีสูง แต่ก็มีแนวโนม้กำรเติบโตของตลำดเพิ่ม
มำกข้ึน เน่ืองจำกพฤติกรรมกำรบริโภคขนมขบเค้ียวของคนไทยอยูใ่นอตัรำท่ีสูง และในปัจจุบนัผลิตภณัฑ์
แปรรูปจำกกล้วยต่ำงๆ ยงัได้รับควำมนิยมจำกผูบ้ริโภคเพิ่มมำกข้ึน โดยบริษัทได้มีกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนดงัน้ี 

ด้ำนแผนกำรตลำด บริษทัได้มีกำรวำงแผนงำนทำงกำรตลำดเพื่อส่งเสริมกำรขำยคือ กำรลง
โฆษณำผลิตภณัฑ์ผำ่นหลำยช่องทำงเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้ถึงผลิตภณัฑ์ เช่น ทำงออนไลน์ ป้ำยโฆษณำท่ี
ติดบนรถประจ ำทำงในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กำรใช้เน็ตไอดอลรีวิวผลิตภณัฑ์ กำรลงโฆษณำผ่ำน
คล่ืนวิทยุ กำรลงโฆษณำบนป้ำนโฆษณำท่ีติดอยูต่ำมริมถนนหรือบนทำงด่วน เป็นตน้ กำรออกบูทตำมงำน
แสดงสินคำ้ต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรโฆษณำผลิตภณัฑแ์ละใหผู้บ้ริโภคไดท้ดลองชิม กำรจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมกำร
ขำยเพื่อกระตุ้นยอดขำย เช่น โปรโมชั่นซ้ือผลิตภณัฑ์ครบตำมท่ีก ำหนดจดัส่งสินค้ำฟรีถึงท่ี ส่งฉลำก
ผลิตภณัฑ์เพื่อลุน้รับของรำงวลั กิจกรรมให้ลูกคำ้กดติดตำมเพจ กดแชร์และกดไลค์เพื่อร่วมลุน้เป็นผูโ้ชคดี
ไดรั้บของรำงวลัเป็นผลิตภณัฑไ์ปรับประทำนฟรี เป็นตน้ 

 
 
*นกัศึกษำหลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
**ท่ีปรึกษำหลกั 
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 ส ำหรับแผนกำรเงินของบริษทั ไดมี้กำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงิน กำรจดัหำแหล่งเงินทุนของ
บริษทั ประมำณกำรยอดขำยท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต ประมำณกำรงบตน้ทุนรวมทั้งหมดของบริษทั ประมำณ
กำรงบก ำไรขำดทุนและประมำณกำรงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษทั เพื่อใหบ้ริษทัไดมี้แนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนดำ้นกำรเงิน หำกมีปัญหำเกิดข้ึนก็สำมำรถแกไ้ขไดท้นัเวลำ 

ในด้ำนแผนกำรผลิตและแผนกำรด ำเนินงำนของบริษทั มีกำรวำงแผนไวอ้ย่ำงเป็นระบบ มี
โรงงำนผลิตท่ีทนัสมยัและไดรั้บมำตรฐำนตำมท่ี GMP ก ำหนด มีกำรวำงแผนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพ
สูงสุดเพื่อให้เกิดของเสียนอ้ยท่ีสุด ควบคุมตน้ทุนกำรผลิตให้ไดต้ำมท่ีก ำหนดไว ้มีกำรก ำหนดขอบเขตและ
หนำ้ท่ีของงำนแต่ละแผนกไวอ้ยำ่งชดัเจนเพื่อประสิทธิภำพของงำน  

ส ำหรับแผนกำรจดักำรควำมเส่ียงและแผนฉุกเฉิน บริษทัไดมี้กำรวำงแผนงำนไวเ้พื่อรับมือกบั
เร่ืองท่ีอำจจะเกิดข้ึนในอนำคต เช่น หำกยอดขำยไม่เป็นไปตำมท่ีบริษทัคำดหวงั แผนท่ีจะท ำคือ กำรท ำ
โปรโมชัน่ส่งเสริมทำงกำรตลำดเพื่อกระตุน้ยอดขำย ซ้ือผลิตภณัฑ์ 2 ช้ิน รับผลิตภณัฑ์ฟรีอีก 1 ช้ิน เพื่อเป็น
กำรจูงใจใหผู้บ้ริโภคเกิดกำรตดัสินใจในกำรซ้ือ เป็นตน้ 

ในช่วงท่ีท ำกำร Launch ผลิตภณัฑ์เขำ้สู่ตลำดใหม่ๆ กำรส่งเสริมกำรขำยเนน้กำรกระตุน้ให้เกิด
กำรทดลองชิม เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดรู้้จกัถึงผลิตภณัฑ ์ควบคู่ไปกบักำรใหส่้วนลดเพื่อเป็นแรงจูงใจใหผู้บ้ริโภค
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ของบริษทั มีกำรโฆษณำลงในส่ือท่ีสำมำรถเขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนส่ือต่ำงๆ เช่น 
รำยกำรวิทยุ, ส่ิงพิมพ,์ ป้ำยโฆษณำ, Facebook, Instagram, LINE, YouTube เป็นตน้ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ี
รู้จกักนัอยำ่งแพร่หลำย 
 

2. ความเป็นมาของธุรกจิ 
 2.1 แนวคิดในการจัดตั้งธุรกจิ 
 ผลิตภณัฑ์กลว้ยหอมทองทอดกรอบปลอดสำรพิษตรำ (เร่ืองของกลว้ย) ผลิตโดยภำยใต ้บริษทั 

กลว้ยไทย จ ำกดั จดัตั้งข้ึนเพื่อน ำกลว้ยหอมทองดิบมำท ำกำรแปรรูปเพิ่มมูลค่ำและต่อยอดทำงธุรกิจ โดยกำร
ผลิตกลว้ยหอมทองทอดกรอบเพื่อจ ำหน่ำยให้กบัผูบ้ริโภคทัว่ไป เพิ่มควำมมัน่คงในกำรลงทุนปลูกกลว้ย
หอมทองของเกษตรกร เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบัผลผลิตทำงกำรเกษตรและสร้ำงควำมไดเ้ปรียบในกำร
แข่งขนัอย่ำงย ัง่ยืน จำกกำรท่ีวิถีชีวิตของประชำกรในประเทศไทยในแต่ละจงัหวดัยงัด ำรงอำชีพในกำร
เพำะปลูกพืชผลทำงกำรเกษตรเพื่อกำรจ ำหน่ำยอยูเ่ป็นจ ำนวนมำกและรำคำสินคำ้ทำงกำรเกษตรมีกำรปรับ
ข้ึนลงไม่แน่นอน ส่งผลใหช้ำวเกษตรกรตอ้งประสบภำวะขำดทุนเม่ือพืชผลท่ีปลูกมีรำคำตกต ่ำ กำรน ำกลว้ย
หอมทองดิบมำท ำกำรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำและสร้ำงควำมกำ้วหนำ้ให้กบัอำชีพเกษตรกรยุคใหม่จึงเป็นอีก
ทำงเลือกหน่ึงเพื่อท่ีจะอยูร่อด ในปัจจุบนักำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์แปรรูปทำงกำรเกษตรมีกำรจ ำหน่ำยอยำ่ง
แพร่หลำยภำยในประเทศและมีแนวโน้มท่ีจะขยำยกำรส่งออกไปต่ำงประเทศเพิ่มมำกข้ึน ในยุคปัจจุบนั
เทคโนโลยไีดเ้ขำ้มำมีบทบำทในธุรกิจมำกยิง่ข้ึนกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ไม่จ  ำเป็นตอ้งมีหนำ้ร้ำน โดยกำรจ ำหน่ำย
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ผำ่นช่องทำงออนไลน์ กำรเขำ้ถึงข่ำวสำรไดทุ้กท่ีผำ่นช่องทำงแอพพลิเคชัน่ต่ำงๆ เช่น Facebook, Instagram, 
LINE เป็นตน้ จึงท ำใหทุ้กคนมีโอกำสท่ีจะเป็นเจำ้ของธุรกิจได ้ 

 2.2 ลกัษณะของธุรกจิ  
 เป็นผูผ้ลิตกลว้ยหอมทองทอดกรอบปลอดสำรพิษเพื่อจ ำหน่ำยให้กบัผูบ้ริโภค ผลิตจำกกลว้ย

หอมทองดิบปลอดสำรพิษ มีกำรใชว้ตัถุดิบและส่วนผสมท่ีมีคุณภำพและมีรสชำติให้เลือกหลำกหลำย โดย
จะด ำเนินกิจกรรมครอบคลุมตั้งแต่ขบวนกำรคดัสรรวตัถุดิบต่ำงๆ และท ำกำรแปรรูปกลว้ยหอมทองทอด
กรอบดว้ยตวัเอง กำรสรรหำลูกคำ้ตลอดจนหำช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์
 

3. สินค้าหรือบริการ 
กลว้ยหอมทองทอดกรอบปลอดสำรพิษ ผลิตจำกกลว้ยหอมทองดิบปลอดสำรพิษ มีผงปรุงรสท่ี

ผลิตมำจำกส่วนผสมท่ีมีคุณภำพสูง มีบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยและดูทนัสมยั และมีรสชำติให้เลือกหลำกหลำย 
กลว้ยท่ีใช้ในกำรผลิตเป็นกลว้ยหอมทองดิบ มีขั้นตอนกำรผลิตท่ีสะอำด ผลิตจำกโรงงำนท่ีได้มำตรฐำน 
GMP มีช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยหลำยช่องทำง พร้อมมีบริกำรส่งถึงท่ี โดยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยของบริษทั
มีดงัน้ี 

ผำ่นทำงออนไลน์ Facebook แฟนเพจ, LINE, Instagram ของบริษทั จะเป็นช่องทำงกำรจ ำหน่ำย
อนัดบัแรกท่ีเปิด เม่ือผลิตภณัฑ์ไดเ้ปิดตวัและเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคแลว้กำรเปิดช่องทำงกกำรจ ำหน่ำย
ต่อไปคือ เปิดร้ำนตำมตลำดนดั เม่ือบริษทัมีกำรเติบโตเพิ่มมำกข้ึนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยต่อไปคือ กำร
วำงขำยผลิตภณัฑใ์นร้ำนจ ำหน่ำยของฝำกตำมจงัหวดัเหล่งท่องเท่ียวและจงัหวดัใหญ่ ส ำหรับช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำยต่อไปเพื่อให้คลอบคลุมทัว่ประเทศและเขำ้ถึงผูบ้ริโภคทุกช่องทำงคือ กำรจ ำหน่ำยผำ่นร้ำนสะดวก
ซ้ือเซเวน่และตำมซูเปอร์มำร์เก็ตทัว่ไป 

อย่ำงไรก็ตำมรำยละเอียดดังกล่ำวเป็นแผนกำรด ำเนินงำนท่ีก ำหนดข้ึนมำของส่ิงท่ีจะท ำใน
อนำคต แผนดงักล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปข้ึนอยู่กบัสถำนกำรณ์ในตอนนั้น ส ำหรับกำรรับช ำระเงิน
บริษทัไดมี้กำรก ำหนดช่องทำงกำรช ำระเงินไวห้ลำยช่องทำง เพื่อควำมสะดวกในกำรช ำระเงินค่ำสินคำ้ของ
ผูบ้ริโภคดงัน้ี  

 1. กำรโอนเงินค่ำสินคำ้ผ่ำน Application ของธนำคำรต่ำงๆ หรือโอนเงินผ่ำนช่องทำงอ่ืนเขำ้
บญัชีของบริษทัคือ ธนำคำรไทยพำณิชย ์ธนำคำรกรุงไทย ธนำคำรกสิกรไทย ธนำคำรกรุงเทพ  

 2. กำรช ำระเงินค่ำสินคำ้ปลำยทำงเม่ือไดรั้บของครบตำมก ำหนด กรณีท่ีซ้ือของทำงออนไลน์
ผำ่นช่องทำงตำมท่ีบริษทัไดก้ ำหนดข้ึนมำ 

 และในกำรจดัส่งสินคำ้ให้กบัลูกคำ้บริษทัจะท ำกำรจดัส่งทำงไปรษณียแ์ละ Kerry ส ำหรับกำร
จดัส่งสินคำ้ผำ่นช่องทำงอ่ืนลูกคำ้ตอ้งรับผดิชอบค่ำส่งสินคำ้เองหรือเป็นไปตำมท่ีตกลงกนั และในกรณีท่ีส่ง
สินคำ้ในปริมำณท่ีมำกหรือไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรขำยท่ีก ำหนด ลูกคำ้ตอ้งจ่ำยค่ำขนส่งสินคำ้เพิ่มเติมเอง
หรือเป็นไปตำมท่ีตกลงกนัไวใ้นตอนท่ีท ำกำรซ้ือขำย อยำ่งไรก็ตำมค่ำส่งสินคำ้จะข้ึนอยูก่บัในช่วงท่ีบริษทั
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ท ำโปรโมชัน่ดว้ย หำกช่วงนั้นมีโปรโมชัน่ซ้ือสินคำ้ตำมท่ีบริษทัก ำหนดฟรีค่ำส่ง ลูกคำ้ก็จะไม่ตอ้งเสียค่ำ
ขนส่งสินคำ้ 
 

4. วเิคราะห์อตุสาหกรรมและการวเิคราะห์ตลาด 

4.1 สภาวะอุตสาหกรรม สภาวะตลาดและแนวโน้ม 
กำรแปรรูปสินคำ้เกษตรมีควำมส ำคญัมำกข้ึนเป็นล ำดบัจำกในอดีตท่ีผูป้ระกอบกำรตอ้งกำร

บรรเทำปัญหำรำคำตกต ่ำและผลผลิตเน่ำเสียในช่วงฤดูกำลเก็บเก่ียวท่ีผลผลิตออกสู่ตลำดจ ำนวนมำก มำสู่
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและควำมแตกต่ำงให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู ้บริโภคท่ี
หลำกหลำยมำกข้ึน นอกจำกน้ียงัตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ริโภคสมยัใหม่ท่ีตอ้งกำรผลิตภณัฑ์อำหำร
แปรรูปมำช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับประทำนและรองรับวถีิชีวิตอนัเร่งรีบของสังคมเมืองท่ีขยำยตวั
ต่อเน่ืองตำมกำรพฒันำประเทศ สินคำ้เกษตรท่ีถูกน ำมำแปรรูปมำกท่ีสุด คือ ขำ้วและผลไม ้สะทอ้นผ่ำน
จ ำนวนสถำนประกอบกำรแปรรูปขำ้วและผลไมท่ี้มีสัดส่วนมำกกวำ่ร้อยละ 42.51 ของสถำนประกอบกำร
ผลิตอำหำร ปัจจยัหนุนส ำคญัส่วนหน่ึงมำจำกพฤติกรรมกำรบริโภคของคนไทยท่ีชอบรับประทำนของ
หวำนหรือของว่ำงระหว่ำงวนั นอกจำกน้ีควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีผลิตอำหำร และ Lifestyle ของ
ผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีมีขอ้จ ำกดัของเวลำยิ่งส่งเสริมให้ผูป้ระกอบกำรสร้ำงสรรคผ์ลิตภณัฑ์แปรรูปจำกขำ้วและ
ผลไมท่ี้เป็นมำกกวำ่อำหำรจำนหลกับนโตะ๊อำหำร เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรดำ้นควำมสะดวกสบำยและ
ควำมรวดเร็วใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

4.2 การวเิคราะห์สภาพการแข่งขัน (FIVE FORCE MODEL)  
 4.2.1 อ  ำนำจต่อรองของผูจ้  ำหน่ำยวตัถุดิบ วตัถุดิบหลกัท่ีใช้ในกำรผลิตคือ กลว้ยหอมทอง 

กล้วยหอมทองท่ีน ำมำแปรรูปมำจำกสวนท่ีท ำกำรปลูกเอง และมำจำกเกษตรกรท่ีปลูกกล้วยในบริเวณ
ใกลเ้คียง และในปัจจุบนักำรปลูกกลว้ยหอมทองมีเกษตรกรปลูกเป็นจ ำนวนมำก ดงันั้นอ ำนำจต่อรองของผู ้
จ  ำหน่ำยวตัถุดิบจึงต ่ำ เพรำะทำงบริษทัมี Supplier ให้เลือกหลำยรำยจึงท ำให้มีอ ำนำจต่อรองท่ีสูง สำมำรถ
เลือกผูจ้  ำหน่ำยวตัถุดิบท่ีดีท่ีสุดได ้ส ำหรับวตัถุดิบอ่ืนท่ีใชใ้นกำรผลิตกลว้ยหอมทองทอดกรอบคือ ผงปรุง
รสชำติต่ำงๆ และน ้ ำมนัท่ีใช้ทอดซ่ึงผงปรุงรสและน ้ ำมนัมี Supplier ให้เลือกเยอะ อ ำนำจต่อรองของผู ้
จ  ำหน่ำยวตัถุดิบจึงต ่ำ เพรำะบริษทัสำมำรถเลือก Supplier ท่ีให้รำคำดีท่ีสุดตำมท่ีตอ้งกำร บริษทัจึงมีอ ำนำจ
ต่อรองท่ีสูงกวำ่ผูจ้  ำหน่ำยวตัถุดิบ 

 4.2.2 อ  ำนำจต่อรองของผูซ้ื้อ ปัจจุบนักลว้ยหอมทองทอดกรอบมีจ ำหน่ำยอย่ำงแพร่หลำย
ตำมทอ้งตลำด มีทั้งผูผ้ลิตรำยใหญ่และรำยยอ่ย และยงัมีผลิตภณัฑ์แปรรูปจำกกลว้ยชนิดอ่ืนอีกจ ำนวนมำก 
ท ำใหผู้ซ้ื้อมีอ ำนำจกำรต่อรองท่ีสูง แต่กลว้ยหอมทองกรอบท่ีมีจ ำหน่ำยอยูใ่นปัจจุบนัรสชำติยงัไม่มีใหเ้ลือก
เยอะ ดงันั้นจึงเป็นโอกำสท่ีท ำใหเ้รำสำมำรถดึงดูดควำมสนใจของผูบ้ริโภคไดโ้ดยกำรออกผลิตภณัฑใ์หม่ท่ี
แตกต่ำงไปจำกผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีมีอยูใ่นทอ้งตลำด 
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 4.2.3 กำรแข่งขนัระหว่ำงคู่แข่งขนัในอุตสำหกรรมเดียวกนั สภำพกำรแข่งขนักนัระหว่ำง
ผู ้ผลิตกล้วยหอมทองทอดกรอบอยู่ในระดับรุนแรง เน่ืองจำกมีผู ้ผลิตเป็นจ ำนวนมำก กำรเข้ำไปสู่
อุตสำหกรรมน้ีของผูป้ระกอบกำรรำยใหม่จึงยำก ดงันั้นตอ้งหำควำมแตกต่ำงจำกธุรกิจเดิมเพื่อเป็นโอกำส
เขำ้ไปสู่ในอุตสำหกรรมนั้นได ้

 4.2.4 ภยัคุกคำมจำกสินคำ้ทดแทน ภยัคุกคำมจำกสินคำ้ทดแทนอยูใ่นระดบัสูง เพรำะมีสินคำ้
ทดแทนอยูจ่  ำนวนมำก เช่น กลว้ยฉำบ, กลว้ยตำก, มนัหวำนอบกรอบ, เผอืกทอดกรอบ, ผลไมต่้ำงๆ อบแห้ง 
เป็นตน้  

 4.2.5 ภยัคุกคำมจำกคู่แข่งรำยใหม่ กำรเขำ้มำท ำธุรกิจของคู่แข่งรำยใหม่นั้นเขำ้มำได้ง่ำย 
เพรำะเป็นอุตสำหกรรมท่ีมีขั้นตอนกำรผลิตท่ีไม่ซบัซอ้น และใชเ้งินลงทุนในกำรท ำธุรกิจไม่สูงมำก 

 4.3 การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT ANALYSIS) 
 บริษทั กลว้ยไทย จ ำกดั ท ำกำรวำงแผนเพื่อน ำเสนอกลว้ยหอมทองทอดกรอบออกสู่ตลำด จึงได้

ท ำกำรวเิครำะห์ปัจจยัต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกท่ีส่งผลกระทบต่อกำรท ำกำรตลำดของบริษทัดงัน้ี 
 การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 
 จุดแขง็ (Strengths) 

 1. วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกำรผลิตท ำกำรปลูกเองและสำมำรถหำซ้ือไดง่้ำยในประเทศ เพรำะ
มีเกษตรกรปลูกเป็นจ ำนวนมำก  

 2. ใชก้ลว้ยหอมทองดิบปลอดสำรพิษในกำรผลิต 
 3. ใชผ้งปรุงรสชำติท่ีมีคุณภำพ ผลิตมำจำกวตัถุดิบท่ีดี 
 4. มีรสชำติใหเ้ลือกหลำกหลำย ซ่ึงแตกต่ำงไปจำกผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีมีอยูใ่นทอ้งตลำด 
 5. รำคำของผลิตภณัฑ์ไม่สูงมำกเกินไป อยู่ในรำคำระดับเดียวกันกับผูผ้ลิตรำยอ่ืน แต่

แตกต่ำงตรงท่ีใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภำพ 
 6. มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัย และหลำยขนำดให้ผูบ้ริโภคได้เลือกซ้ือตำมควำม

ตอ้งกำร 
 7. มีกำรจ ำหน่ำยสินคำ้หลำยช่องทำงพร้อมทั้งมีบริกำรส่งถึงท่ี ซ่ึงในยุคดิจิทลัธุรกิจตอ้ง

ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคสำมำรถซ้ือสินคำ้ทำงออนไลน์โดยไม่ตอ้งเดินทำงไปซ้ือ
ท่ีหนำ้ร้ำน พร้อมทั้งมีกำรจดัส่งสินคำ้ใหถึ้งท่ี  

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. เป็นผูผ้ลิตรำยใหม่ซ่ึงยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภค ดงันั้นกำรท ำตลำดจึงจ ำเป็นต้อง

อำศยักำรตลำดเขำ้มำช่วยเป็นอยำ่งมำก โดยเฉพำะในระยะแรกท่ีสินคำ้วำงตลำด  
 2. กำรเป็นผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ประสบกำรณ์ในกำรบริหำรงำนในธุรกิจนั้น อำจจะยงัมี

ไม่มำกพอท ำใหก้ำรบริหำรงำนในช่วงแรกๆ ยงัไม่รำบร่ืนดีพอ  
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 3. งบประมำณท่ีจ ำกดัในช่วงแรกเน่ืองจำกตอ้งลงทุนในกำรโฆษณำท่ีสูงเพื่อให้ผูบ้ริโภค
ไดรู้้จกัผลิตภณัฑ ์และตอ้งใชร้ะยะเวลำในกำรคืนทุน 

 กำรวเิครำะห์ปัจจยัภำยนอก  
 โอกำส (Opportunity) 

 1. ในปัจจุบนักระแสกำรรักสุขภำพยงัคงขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ือง ผูบ้ริโภคเลือกรับประทำน
ผลิตภณัฑ์ท่ีปลอดสำรพิษ ดีต่อสุขภำพมำกยิ่งข้ึน จึงเป็นโอกำสดีส ำหรับกลว้ยหอมทองทอดกรอบ ซ่ึงเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีวตัถุดิบเป็นกล้วยปลอดสำรพิษ และส่วนผสมท่ีมีคุณภำพ เหมำะส ำหรับผูบ้ริโภคท่ีดูแล
สุขภำพ 

 2. รัฐบำลให้กำรสนับสนุนผลิตภณัฑ์ท่ีท ำกำรแปรรูปมำจำกผลิตผลทำงกำรเกษตรเป็น
อยำ่งมำก จดัให้มีกำรจดังำนแสดงผลิตภณัฑ์เพื่อเป็นกำรโฆษณำและประชำสัมพนัธ์ให้ทรำบถึงผลิตภณัฑ์
แปรรูปต่ำงๆ ของประเทศวำ่มีอะไรบำ้ง และมีกำรพลกัดนัสินคำ้ผำ่นโครงกำรต่ำงๆ รวมถึงมีนโยบำยท่ีท ำ
ร่วมกบัธนำคำรในกำรใหสิ้นเช่ือกบัผูป้ระกอบกำร SME จึงท ำใหผู้ป้ระกอบกำรมีแหล่งเงินทุนท่ีสำมำรถน ำ
เงินไปลุงทุนเพื่อพฒันำและต่อยอดทำงธุรกิจได ้

 3. ผูบ้ริโภคในประเทศนิยมบริโภคผลิตภณัฑ์แปรในรูปแบบต่ำงๆ เป็นอย่ำงมำก และ
ผลิตภณัฑ์แปรรูปท่ีท ำมำจำกกลว้ยยงัไดรั้บควำมนิยมจำกผูบ้ริโภคมำโดยตลอด จึงเป็นโอกำสท่ีจะพฒันำ
รูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆ  ออกสู่ตลำดเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค 

 4. ปัจจุบันเป็นยุคของดิจิทัล กำรท ำธุรกิจเปิดกวำ้งมำกยิ่งข้ึน เปิดโอกำสให้ทุกคนท่ี
ตอ้งกำรมีธุรกิจเป็นของตวัเองไดเ้ขำ้มำท ำธุรกิจไดง่้ำยข้ึนกวำ่สมยัก่อน  

 อุปสรรค (Threat) 
1. กำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมมีควำมรุนแรง โดยเฉพำะสินคำ้ทดแทน เช่น เผอืกทอดกรอบ

, มนัอบกรอบ, กลว้ยหกัมุกฉำบ, มนัฝร่ังทอดกรอบปรุงรส เป็นตน้ เน่ืองจำกเป็นตลำดท่ียงัมีอตัรำกำรเติบโต
อีกมำก ผูท่ี้ครองส่วนแบ่งในตลำดมีกำรปรับเปล่ียนกลยุทธ์เพื่อรักษำส่วนแบ่งกำรตลำดเอำไว ้ท ำใหก้ำรเขำ้
สู่ในอุตสำหกรรมของผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ตอ้งเผชิญกบักำรแข่งขนัท่ีค่อนขำ้งสูง 

2. ปัญหำสภำพอำกำศ แหล่งน ้ ำ โรคระบำดในพืชและคุณภำพของดินท่ีจะส่งผลต่อกำร
ปลูกกลว้ยหอมทองซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของผลิตภณัฑ ์ 

3. เร่ืองของปัญหำทำงกำรเมืองซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควบคุมไม่ได ้เม่ือเกิดข้ึนในทิศทำงท่ีลบท ำให้
ส่งผลต่อดำ้นเศรษฐกิจ 

4. กำรผลิตกลว้ยหอมทองทอดกรอบเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีเทคโนโลยีในกำรผลิตไม่ซบัซ้อน 
จึงท ำใหส้ำมำรถลอกเลียนแบบกนัไดง่้ำย 
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5. แผนการบริหารจัดการองค์กร 
 5.1 วตัถุประสงค์ 
 ทรัพยำกรบุคคลถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีมีควำมส ำคญัเป็นอยำ่งมำกท่ีจะน ำพำองคก์รเดินไป

ตำมกลยุทธ์และเป้ำหมำยท่ีได้วำงไว้ ดังนั้ นเพื่อให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด จึงไดมี้กำรก ำหนดวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลดงัน้ี 

 1. ก ำหนดโครงสร้ำงองคก์ร ต ำแหน่ง หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ และคุณสมบติัของบุคลำกร
ขององคก์รอยำ่งชดัเจน 

 2. วำงแผนกำรจดัสรรทรัพยำกรบุคคลใหเ้หมำะสมกบัแต่ละต ำแหน่ง 
 3. ก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรท่ีเหมำะสมกบัแต่ล่ะต ำแหน่งงำน ให้เป็นไปตำมท่ี

กฎหมำยแรงงำนก ำหนด 
 4. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรท ำงำนและวิธีกำรประเมินผลงำนของแต่ละต ำแหน่ง 

เพื่อใหเ้กิดกำรปฏิบติังำนอยำ่งมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 
 5.2 ข้อมูลธุรกจิ ทีต่ั้ง 
 บริษทั กลว้ยไทย จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์ เป็นนิติบุคคล

ประเภท บริษทัจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2562 ทะเบียนเลขท่ี 2122242362489 มีทุนจดทะเบียนและช ำระ
แลว้ 2,000,000 บำท ส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 199 หมู่ท่ี 19 โครงกำรเชียงรำยยิง่เจริญ ถนนรอบเมือง ต ำบล
ในเมือง อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงรำย 

 5.3 แผนผงัองค์กร 
 โครงสร้ำงของบริษทันั้นจะเนน้ควำมคลอ้งตวัในกำรบริหำร มีโครงสร้ำงท่ีไม่ซบัซอ้นเขำ้ใจง่ำย 

และใชท้ั้งรูปแบบกำรจำ้งงำนแบบประจ ำและชัว่ครำวรวมกนัไปดงัต่อไปน้ี 
 

 
ภำพท่ี 1 โครงสร้ำงองคก์ร 

CEO

ฝ่ายผลติ
ฝ่ายขายและ
การตลาด

ฝ่ายบัญชีและ 
การเงิน

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ

ผู้จัดการทั่วไป
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 5.4 วสัิยทัศน์ (Vision) 
 เป็นผูผ้ลิตกลว้ยหอมทองทอดกรอบท่ีไดรั้บควำมนิยมของผูบ้ริโภค โดยใชว้ตัถุดิบกลว้ยหอม

ทองปลอดสำรพิษและพฒันำสินคำ้ใหมี้คุณภำพ ปลอดภยั เพื่อตอบสนองกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค 
โดยยดึถือผลประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกภำคส่วนเป็นท่ีตั้ง ดว้ยกำรบริหำรงำนอยำ่งเป็นระบบ
และค ำนึงถึงกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มใหก้บัธุรกิจในระยะยำว 

 5.5 พนัธ์กจิ (Mission) 
 1. ผลิตและจ ำหน่ำยกล้วยหอมทองทอดกรอบท่ีมีคุณภำพในรำคำท่ีเหมำะสมให้กับ

ผูบ้ริโภค  
 2. มีกระบวนกำรผลิตท่ีไดม้ำตรฐำน และใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
 3. ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. เป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและใหก้ำรสนบัสนุนเกษตรกรไทย 

 5.6 เป้าหมายขององค์กร (Objective) 
 เป้ำหมำยระยะสั้น (ปีท่ี 1-2) ธุรกิจตั้งเป้ำหมำยท่ีจะสำมำรถคืนทุนไดใ้นระยะเวลำ 2 ปี โดยกำร

พฒันำผลิตภณัฑ์ให้ตรงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ลดตน้ทุนกำรผลิตโดยกำรใชอุ้ปกรณ์สมยัใหม่ ลดกำร
สูญเสียในกำรผลิตโดยกำรปรับปรุงกำรท ำงำน เพื่อสร้ำงรำยไดใ้หม้ำกท่ีสุด  

 เป้ำหมำยระยะกลำง (ปีท่ี 3-5) สร้ำงผลิตภณัฑก์ลว้ยหอมทองทอดกรอบตรำ เร่ืองของกลว้ย ให้
เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บควำมนิยมจำกผูบ้ริโภคเพิ่มมำกข้ึน มีกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำรตลำดเพิ่มมำกข้ึนเพื่อ
กระตุน้ยอดขำยให้เติบโต แสวงหำช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยใหม่ๆ เพื่อขยำยตลำดใหก้วำ้งและเป็นสร้ำงควำม
ไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนัอยำ่งย ัง่ยนื  

 เป้ำหมำยระยะยำว (ปีท่ี 6 ข้ึนไป) ผลิตภณัฑก์ลว้ยหอมทองทอดกรอบตรำ เร่ืองของกลว้ย เป็นท่ี
รู้จกัและไดรั้บควำมนิยมจำกผูบ้ริโภคอยำ่งกวำ้งขวำง มีก ำลงักำรผลิตเพิ่มมำกข้ึน มียอดขำยและก ำไรเพิ่มข้ึน
ทุกปี มีโครงกำรท่ีจะส่งออกผลิตภณัฑไ์ปขำยในต่ำงประเทศ 

 

6. แผนการตลาด 
 6.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) ในดำ้นผลิตภณัฑข์องบริษทันั้นเป็นผลิตภณัฑที์มีคุณภำพ ผลิตจำก
วตัถุดิบท่ีมีคุณภำพ ใชก้ลว้ยหอมทองดิบปลอดสำรพิษ ใชผ้งปรุงรสท่ีมีคุณภำพ  

ตวัของผลิตภณัฑมี์ขนำดแผน่ท่ีเล็กและบำงกรอบ ไม่แขง็ มีสีเหลืองทองน่ำรับประทำน ท่ี
ส ำคญัมีรสชำติท่ีอร่อย มีหลำยรสชำติใหลู้กคำ้เลือก ผลิตภณัฑผ์ำ่นกำรผลิตดว้ยกระบวนกำรท่ีสะอำดและมี
มำตรฐำนตำมท่ี อย. ก ำหนดไว ้(ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ) 

 2. รำคำ (Price) จำกกำรท ำแบบสอบถำมเพื่อท ำกำรวิจยัตลำดพบวำ่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เห็น
วำ่ผลิตภณัฑก์ลว้ยหอมทองทอดกรอบขนำด 50 กรัม ในรำคำ 35 บำท เป็นรำคำและขนำดท่ีผูบ้ริโภคเลือก
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เป็นอนัดบัท่ีหน่ึง, ขนำด 70 กรัม 60 บำท เป็นอนัดบัท่ีสองและอนัดบัท่ีสำมคือ 100 กรัม 90 บำท และเม่ือท ำ
กำรพิจำรณำเปรียบเทียบรำคำกบัผลิตภณัฑข์องคู่แข่งขนัแลว้พบวำ่รำคำน้ีใกลเ้คียงกบัรำคำของคู่แข่งขนั 
บริษทัจึงตั้งรำคำขำยน้ีเพื่อให้สำมำรถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้แต่รำคำผลิตภณัฑใ์นอนำคตอำจมีกำรปรับเปล่ียน 
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัตน้ทุนท่ีอำจมีกำรเปล่ียนแปลงในอนำคต 

 3. ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Place) ในกำรเปิดตวัระยะแรกบริษทัจะจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ผำ่น
ทำงออนไลน์ คือ Facebook แฟนเพจ, LINE, Instagram มีกำรจดัส่งผลิตภณัฑ์ให้กบัลูกคำ้ถึงท่ี มีกำรช ำระ
เงินผ่ำนหลำยช่องทำงเพื่อควำมสะดวก รวดเร็วและปลอดภยั มีกำรจ ำหน่ำยผ่ำนกำรออกบูทในงำนต่ำงๆ 
เพื่อเป็นกำรโฆษณำให้ผูบ้ริโภคไดรู้้จกัผลิตภณัฑ์ดว้ย เม่ือผลิตภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกัมำกยิ่งข้ึนเพิ่มช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยผ่ำนทำงร้ำนขำยของฝำกตำมจงัหวดัท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวและจดัหวดัใหญ่ตำมภูมิภำคต่ำงๆ เม่ือ
บริษทัเติบโตมียอดขำยเพิ่มมำกข้ึนผลิตภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคอย่ำงกวำ้งขวำง บริษทัมีแผนกำรท่ีจะ
ขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยผำ่นทำงซูเปอร์มำร์เก็ต และร้ำนสะดวกซ้ือเซเวน่ 

 4. กำรส่งเสริมกำรขำย (Promotion) บริษทัมีกำรโฆษณำผ่ำนทำงส่ือออนไลน์ Facebook, 
LINE, Instagram ของบริษทั และใชเ้น็ตไอดอลท่ีมีช่ือเสียงและมีผูค้นติดตำมเป็นจ ำนวนมำกท ำกำรโฆษณำ
ผลิตภณัฑ์ เน่ืองจำกปัจจุบนัเน็ตไอดอลก็เป็นอีกตวัเลือกหน่ึงนอกจำกดำรำ เพรำะมีอตัรำค่ำจำ้งท่ีต ่ำกวำ่ แต่
ก็สำมำรถโฆษณำผลิตภณัฑ์ให้กบัผูบ้ริโภคไดรู้้จกัได ้มีกำรออกบูทตำมงำนต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรโฆษณำและ
ให้ผูบ้ริโภคได้ทดลองชิมผลิตภณัฑ์ ซ้ือโฆษณำท่ีติดตำมรถเมล์ในกรุงเทพและปริมณฑล เน่ืองจำกเป็น
โฆษณำท่ีมีค่ำใช้จ่ำยไม่สูงมำก แต่รถเมล์ท่ีวิ่งทัว่กรุงเทพและปริมณฑลมีจ ำนวนมำก และในแต่ละวนัมี
ผูโ้ดยสำรจ ำนวนมำก จึงท ำให้มีผูพ้บเห็นโฆษณำจ ำนวนมำก มีกำรจดัโปรโมชัน่ต่ำงๆ สม ่ำเสมอเพื่อเป็น
แรงจูงใจในกำรซ้ือ เช่น ให้ส่วนลดจ ำนวนก่ีบำทเม่ือซ้ือครบตำมก ำหนด ซ้ือจ ำนวนก่ีถุงแถมฟรีอีกก่ีถุง ส่ง
ฉลำกผลิตภณัฑเ์พื่อชิงของรำงวลัต่ำงๆ 

 

7. แผนการผลติและการด าเนินงาน 
 7.1 สถานประกอบการในการผลติสินค้าหรือบริการ 
 โรงงำนผลิตและส ำนักงำนใหญ่ของบริษทัตั้งอยู่ท่ีจงัหวดัเชียงรำย ตั้งอยู่เลขท่ี 199 หมู่ท่ี 19 

โครงกำรเชียงรำยยิง่เจริญ ถนนรอบเมือง ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงรำย โดยโรงงำนของบริษทั
เป็นโรงงำนท่ีได้รับมำตรฐำนกำรผลิต (GMP) มีควำมสะอำด อยู่ห่ำงจำกชุมชน และให้ควำมส ำคญักับ
ส่ิงแวดลอ้ม ใชเ้คร่ืองมือท่ีทนัสมยัเพื่อรองรับกำรผลิต มำตรฐำนกำรผลิต (GMP) หรือ Good Manufacturing 
Practice คือหลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีดีในกำรผลิต จดัท ำข้ึนโดยหน่วยงำนมำตรฐำนอำหำรระหวำ่งประเทศ
หรือ (CODEX) เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัเพื่อควำมปลอดภยัของผูบ้ริโภค มำตรฐำนกำรผลิต (GMP) 
หมำยถึง ระบบคุณภำพท่ีสร้ำงกระบวนกำรจัดกำรสุขลักษณะท่ีดีในกำรผลิตอำหำรของโรงงำน
อุตสำหกรรม ไม่วำ่จะเป็นวิธีกำรผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นกำรผลิตและกำรเก็บรักษำ กำรก่อสร้ำงโรงงำน 
และสถำนท่ีสร้ำงโรงงำน  
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 7.2 ขั้นตอนการผลติกล้วยหอมทองทอดกรอบ 
1. น ำกลว้ยหอมทองดิบท่ีแก่จดัมำลำ้งน ้ำใหส้ะอำด เอำยำงกลว้ยและส่ิงสกปรกท่ีติดมำออก

ให้หมด หลงัจำกนั้นปอกเปลือกกลว้ยออกให้หมดโดยกำรตดัหัว ทำ้ย เอำมีดกรีดตำมควำมยำว แลว้ใชมื้อ
แกะตรงกลำงลูกวธีิน้ีจะท ำใหล้อกเปลือกออกไดง่้ำย น ำลูกท่ีปอกเปลือกออกแลว้ไปแช่ในน ้ำท่ีผสมกบัเกลือ
เพื่อไม่ใหก้ลว้ยด ำ เวลำท ำกำรปอกเปลือกกลว้ยใหใ้ส่ถุงมือเพื่อป้องกนัไม่ใหย้ำงกลว้ยติดมือ  

2. น ำกลว้ยท่ีปอกเปลือกแลว้มำท ำกำรสไลด์เป็นแผน่ลงไปในกระทะท่ีน ้ ำมนัมีควำมร้อน
พร้อมท่ีจะทอดกลว้ยไดแ้ลว้ ไลด์กลว้ยตำมควำมยำวให้เป็นแผน่บำงๆ ยิ่งบำงจะยิ่งกรอบและเรียงกนัเป็น
แถว 

3. เม่ือสไลด์กลว้ยลงไปพอประมำณไม่ตอ้งแน่นจนเกินไป หลงัจำกนั้นใชไ้ฟระดบักลำงๆ 
คอยคนเป็นระยะ พอน ้ำมนัเร่ิมน่ิงและกลว้ยเร่ิมเป็นสีเหลืองให้ตกัข้ึนมำใส่ไวบ้นกะละมงัท่ีมีรูเพื่อให้น ้ ำมนั
สะเด็ด ไม่ตอ้งเหลืองมำกเพรำะตอนเอำข้ึนกลว้ยจะมีสีท่ีเขม้ข้ึนอีกตำมควำมร้อน 

4. ท  ำกำรเก็บกลว้ยหอมทองทอดท่ีสะเด็ดน ้ ำมนัและแห้งหมดแลว้ใส่ในถุงขนำดใหญ่ปิด
มิดชิดเพื่อรอขั้นตอนกำรแพค็ผลิตภณัฑใ์ส่แพคเกจจ้ิงในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยต่อไป 
 

8. แผนการเงิน 
ตำรำงท่ี 1 ประมำณกำรยอดขำยปี 2019 

ไตรมำสท่ี 1 
2019 

ไตรมำสท่ี 2 2019 ไตรมำสท่ี 3 2019 ไตรมำสท่ี 4 2019 
รวม 

    800,000 1,000,000 1,800,000 
 

ตำรำงท่ี 2 ประมำณกำรยอดขำยปี 2020 
ไตรมำสท่ี 1 

2020 
ไตรมำสท่ี 2 2020 ไตรมำสท่ี 3 2020 ไตรมำสท่ี 4 2020 

รวม 
1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 6,000,000 

 
ตำรำงท่ี 3 ประมำณกำรยอดขำยปี 2021 

ไตรมำสท่ี 1 
2021 ไตรมำสท่ี 2 2021 ไตรมำสท่ี 3 2021 ไตรมำสท่ี 4 2021 รวม 

2,000,000 2,200,000 2,500,000 2,800,000 9,700,000 
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ตำรำงท่ี 4 ประมำณกำรตน้ทุนรวม 

รำยละเอียดตน้ทุนรวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

1. เงินเดือนและค่ำจำ้งพนกังำน 1,980,000  2,080,000   2,500,000  
2. ค่ำโฆษณำ และค่ำส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ 100,000  300,000   400,000  

3. ค่ำขนส่งสินคำ้ 10,000  50,000   80,000  

4. ค่ำวตัถุดิบและอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ 100,000  500,000   800,000  

5. ค่ำสำธำรณูปโภค 50,000  150,000   220,000  
6. ค่ำเช่ำโรงงำนและออฟฟิส 100,000  400,000   400,000  

7. ค่ำอุปกรณ์และเคร่ืองจกัร 200,000  500,000   50,000  

8. ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ  20,000  50,000   100,000  

รวม 2,560,000  4,030,000   4,550,000  

 
ตำรำงท่ี 5 ประมำณกำรงบก ำไรขำดทุน 

รำยกำรทำงบญัชี   ปีท่ี 1   ปีท่ี 2   ปีท่ี 3  
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร   1,800,000   6,000,000   9,700,000  
ตน้ทุนขำย   2,560,000   4,030,000   4,550,000  
ก ำไรขั้น   (760,000)  1,970,000   5,150,000  
ค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี     295,500   1,030,000  
ก ำไรหลงัภำษี     1,674,500   4,120,000  
เงินปันผลจ่ำย     502,350   1,236,000  
ก ำไร (ขำดทุนสุทธิ)   (760,000)  1,172,150   2,884,000  

        

 
ตำรำงท่ี 6 ประมำณกำรงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

  ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

สินทรัพย ์         

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5,000,000 4,080,000 5,380,150 7,228,800 

 อุปกรณ์ส ำนกังำน  100,000 80,000 48,000 

 รถยนต ์      500,000   400,000  

 เคร่ืองจกัร    100,000   80,000   98,000  
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  ปีท่ี 0 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

 หกั ค่ำเส่ือมรำคำ     40,000   132,000   109,200  
รวมสินทรัพย ์ 5,000,000 4,240,000 6,172,150 7,884,000 

หน้ีสิน         

 เจำ้หน้ีเงินกู ้ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

ส่วนของเจำ้ของ         

 ทุนจดทะเบียนเรียกช ำระแลว้ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 ก ำไร ขำดทุนสะสม  (760,000) 1,172,150 2,884,000 

รวมส่วนของเจำ้ของ 2,000,000 1,240,000 3,172,150 4,884,000 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ 5,000,000 4,240,000 6,172,150 7,884,000 

     
 
9. แผนจัดการความเส่ียง และแผนฉุกเฉิน 

 กรณีท่ีผลิตภณัฑไ์ม่สำมำรถขำยไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้ 
 ด้านการตลาด 
 1. ยดุกำรผลิตสินคำ้ตำมแผนกำรผลิตในงวดถดัไป เพื่อลดกำรเพิ่มข้ึนของสินคำ้คงคลงั 
 2. พิจำรำณำผลิตภณัฑ์ว่ำสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคหรือไม่ โดยเฉพำะรสชำติ

และควำมอร่อย หำกสินคำ้ไม่ตรงกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค บริษทัจะท ำกำรปรับปรุงสินคำ้ให้ตรงกบั
ควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภค 

 3. พิจำรณำช่องทำงกำรจ ำหน่ำยว่ำสำมำรถกระจำยผลิตภณัฑ์ได้เขำ้ถึงกลุ่มเป้ำหมำยหรือไม่ 
เพื่อใชใ้นกำรปรับเปล่ียนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน และหำช่องทำงกำรขำยสินคำ้
ในรูปแบบใหม ่

 4. ปรับลดโฆษณำบำงส่ือท่ีไม่จ  ำเป็น เพื่อลดค่ำใชจ่้ำยใหน้อ้ยลง 
 5. จดัท ำโปรโมชัน่ท่ีสำมำรถจูงใจใหผู้บ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ ์
 6. ให้ผูบ้ริโภคไดท้ดลองชิมผลิตภณัฑ์มำกข้ึน เพื่อให้เกิดควำมสนใจในตวัผลิตภณัฑแ์ละเกิด

กำรซ้ือข้ึน 
 ด้านการเงิน 
 1. หยดุกำรสั่งซ้ือวตัถุดิบและวสัดุส ำหรับกำรผลิตและบรรจุในงวดถดัไป  
 2. กรณียอดขำยต ่ำมำก บริษทัจะรอดูผลต่ออีกสำมเดือน โดยจะชะลอกำรใช้จ่ำยตำมแผนไว ้

และปรับลดค่ำใชจ่้ำยท่ีสำมำรถชะลอไดไ้วก่้อน 
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ภำพท่ี 2 โลโกข้องผลิตภณัฑ์ 
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