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แผนธุรกิจ
กล้วยหอมทองทอดกรอบปลอดสารพิษ
สุ พจน์ สารติ๊บ*
ผศ.ดร.ศิวะนันท์ ศิวพิทกั ษ์ **

1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
บริ ษทั กล้วยไทย จำกัด เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตและจัดจำหน่ ำยผลิ ตภัณฑ์กล้วยหอมทองทอดกรอบ
ปลอดสำรพิษ โดยใช้วตั ถุ ดิบจำกกล้วยหอมทองปลอดสำรพิษจึงเป็ นกำรสร้ ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่กล้วยหอม
ทองและให้กำรสนับสนุ นเกษตรกร โดยผลิ ตภัณฑ์ที่ อออกสู่ ตลำดคื อ กล้วยหอมทองทอดกรอบปลอด
สำรพิษ ภำยใต้ตรำยีห่ อ้ (เรื่ องของกล้วย) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่เหมำะสำหรับผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป นอกจำกนี้ผลิตภัณฑ์
กล้วยหอมทองทอดกรอบของบริ ษทั มีควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่งขันในด้ำนรสชำติที่มีควำมหลำกหลำยและ
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคเป็ นสำคัญ ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองทอดกรอบ
ของบริ ษัท เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ผ่ ำ นกระบวนกำรผลิ ต ที่ ไ ด้ ม ำตรฐำน โดยได้ ผ่ ำ น อย. จำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ บริ ษ ทั ยัง วำงแผนพัฒนำผลิ ตภัณฑ์เพื่ อเพิ่ ม ควำมหลำกหลำยแก่ ผู บ้ ริ โ ภค
ปั จจุบนั ตลำดของกล้วยหอมทองทอดกรอบมีภำวะกำรแข่งขันที่สูง แต่ก็มีแนวโน้มกำรเติบโตของตลำดเพิ่ม
มำกขึ้น เนื่ องจำกพฤติกรรมกำรบริ โภคขนมขบเคี้ยวของคนไทยอยูใ่ นอัตรำที่สูง และในปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์
แปรรู ป จำกกล้ว ยต่ ำ งๆ ยัง ได้รั บ ควำมนิ ย มจำกผู บ้ ริ โ ภคเพิ่ ม มำกขึ้ น โดยบริ ษ ัท ได้มี ก ำรวำงแผนกำร
ดำเนินงำนดังนี้
ด้ำนแผนกำรตลำด บริ ษทั ได้มีกำรวำงแผนงำนทำงกำรตลำดเพื่อส่ ง เสริ มกำรขำยคื อ กำรลง
โฆษณำผลิตภัณฑ์ผำ่ นหลำยช่ องทำงเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ถึงผลิตภัณฑ์ เช่น ทำงออนไลน์ ป้ ำยโฆษณำที่
ติ ดบนรถประจำทำงในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล กำรใช้เน็ ตไอดอลรี วิวผลิ ตภัณฑ์ กำรลงโฆษณำผ่ำน
คลื่นวิทยุ กำรลงโฆษณำบนป้ ำนโฆษณำที่ติดอยูต่ ำมริ มถนนหรื อบนทำงด่วน เป็ นต้น กำรออกบูทตำมงำน
แสดงสิ นค้ำต่ำงๆ เพื่อเป็ นกำรโฆษณำผลิตภัณฑ์และให้ผบู ้ ริ โภคได้ทดลองชิม กำรจัดโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มกำร
ขำยเพื่ อกระตุ ้นยอดขำย เช่ น โปรโมชั่นซื้ อผลิ ต ภัณฑ์ ค รบตำมที่ ก ำหนดจัดส่ ง สิ นค้ำ ฟรี ถึ ง ที่ ส่ ง ฉลำก
ผลิตภัณฑ์เพื่อลุน้ รับของรำงวัล กิจกรรมให้ลูกค้ำกดติดตำมเพจ กดแชร์ และกดไลค์เพื่อร่ วมลุน้ เป็ นผูโ้ ชคดี
ได้รับของรำงวัลเป็ นผลิตภัณฑ์ไปรับประทำนฟรี เป็ นต้น

*นักศึกษำหลักสูตรบริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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สำหรับแผนกำรเงินของบริ ษทั ได้มีกำรกำหนดนโยบำยทำงกำรเงิน กำรจัดหำแหล่งเงินทุนของ
บริ ษทั ประมำณกำรยอดขำยที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ประมำณกำรงบต้นทุนรวมทั้งหมดของบริ ษทั ประมำณ
กำรงบกำไรขำดทุนและประมำณกำรงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั ได้มีแนวทำงในกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรเงิน หำกมีปัญหำเกิดขึ้นก็สำมำรถแก้ไขได้ทนั เวลำ
ในด้ำนแผนกำรผลิ ตและแผนกำรดำเนิ นงำนของบริ ษ ทั มี กำรวำงแผนไว้อย่ำ งเป็ นระบบ มี
โรงงำนผลิตที่ ทนั สมัยและได้รับมำตรฐำนตำมที่ GMP กำหนด มีกำรวำงแผนกำรผลิตให้มีประสิ ทธิ ภำพ
สู งสุ ดเพื่อให้เกิดของเสี ยน้อยที่สุด ควบคุมต้นทุนกำรผลิตให้ได้ตำมที่กำหนดไว้ มีกำรกำหนดขอบเขตและ
หน้ำที่ของงำนแต่ละแผนกไว้อย่ำงชัดเจนเพื่อประสิ ทธิ ภำพของงำน
สำหรับแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงและแผนฉุ กเฉิ น บริ ษทั ได้มีกำรวำงแผนงำนไว้เพื่อรับมือกับ
เรื่ องที่ อำจจะเกิ ดขึ้ นในอนำคต เช่ น หำกยอดขำยไม่เป็ นไปตำมที่บริ ษทั คำดหวัง แผนที่ จะทำคื อ กำรทำ
โปรโมชัน่ ส่ งเสริ มทำงกำรตลำดเพื่อกระตุน้ ยอดขำย ซื้ อผลิตภัณฑ์ 2 ชิ้น รับผลิตภัณฑ์ฟรี อีก 1 ชิ้น เพื่อเป็ น
กำรจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคเกิดกำรตัดสิ นใจในกำรซื้ อ เป็ นต้น
ในช่วงที่ทำกำร Launch ผลิตภัณฑ์เข้ำสู่ ตลำดใหม่ๆ กำรส่ งเสริ มกำรขำยเน้นกำรกระตุน้ ให้เกิ ด
กำรทดลองชิม เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้รู้จกั ถึงผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับกำรให้ส่วนลดเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้ผบู ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั มีกำรโฆษณำลงในสื่ อที่สำมำรถเข้ำถึ งกลุ่มเป้ ำหมำยผ่ำนสื่ อต่ำงๆ เช่ น
รำยกำรวิทยุ, สิ่ งพิมพ์, ป้ ำยโฆษณำ, Facebook, Instagram, LINE, YouTube เป็ นต้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็ นที่
รู ้จกั กันอย่ำงแพร่ หลำย

2. ความเป็ นมาของธุรกิจ
2.1 แนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองทอดกรอบปลอดสำรพิษตรำ (เรื่ องของกล้วย) ผลิตโดยภำยใต้ บริ ษทั
กล้วยไทย จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อนำกล้วยหอมทองดิบมำทำกำรแปรรู ปเพิ่มมูลค่ำและต่อยอดทำงธุ รกิจ โดยกำร
ผลิ ตกล้วยหอมทองทอดกรอบเพื่อจำหน่ ำยให้กบั ผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป เพิ่มควำมมัน่ คงในกำรลงทุนปลู กกล้วย
หอมทองของเกษตรกร เป็ นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบั ผลผลิตทำงกำรเกษตรและสร้ำงควำมได้เปรี ยบในกำร
แข่งขันอย่ำงยัง่ ยืน จำกกำรที่ วิถีชีวิตของประชำกรในประเทศไทยในแต่ละจังหวัดยังดำรงอำชี พในกำร
เพำะปลูกพืชผลทำงกำรเกษตรเพื่อกำรจำหน่ำยอยูเ่ ป็ นจำนวนมำกและรำคำสิ นค้ำทำงกำรเกษตรมีกำรปรับ
ขึ้นลงไม่แน่นอน ส่ งผลให้ชำวเกษตรกรต้องประสบภำวะขำดทุนเมื่อพืชผลที่ปลูกมีรำคำตกต่ำ กำรนำกล้วย
หอมทองดิบมำทำกำรแปรรู ปเพื่อเพิ่มมูลค่ำและสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กบั อำชี พเกษตรกรยุคใหม่จึงเป็ นอีก
ทำงเลื อกหนึ่ งเพื่อที่จะอยูร่ อด ในปั จจุบนั กำรจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์แปรรู ปทำงกำรเกษตรมีกำรจำหน่ ำยอย่ำง
แพร่ หลำยภำยในประเทศและมีแนวโน้มที่ จะขยำยกำรส่ งออกไปต่ำงประเทศเพิ่มมำกขึ้ น ในยุคปั จจุบนั
เทคโนโลยีได้เข้ำมำมีบทบำทในธุ รกิจมำกยิง่ ขึ้นกำรจำหน่ำยสิ นค้ำไม่จำเป็ นต้องมีหน้ำร้ำน โดยกำรจำหน่ำย
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ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ กำรเข้ำถึงข่ำวสำรได้ทุกที่ผำ่ นช่องทำงแอพพลิเคชัน่ ต่ำงๆ เช่น Facebook, Instagram,
LINE เป็ นต้น จึงทำให้ทุกคนมีโอกำสที่จะเป็ นเจ้ำของธุ รกิจได้
2.2 ลักษณะของธุรกิจ
เป็ นผูผ้ ลิ ตกล้วยหอมทองทอดกรอบปลอดสำรพิษเพื่อจำหน่ ำยให้กบั ผูบ้ ริ โภค ผลิ ตจำกกล้วย
หอมทองดิบปลอดสำรพิษ มีกำรใช้วตั ถุดิบและส่ วนผสมที่มีคุณภำพและมีรสชำติให้เลือกหลำกหลำย โดย
จะดำเนิ นกิ จกรรมครอบคลุ มตั้งแต่ขบวนกำรคัดสรรวัตถุ ดิบต่ำงๆ และทำกำรแปรรู ปกล้วยหอมทองทอด
กรอบด้วยตัวเอง กำรสรรหำลูกค้ำตลอดจนหำช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์

3. สิ นค้ าหรื อบริการ
กล้วยหอมทองทอดกรอบปลอดสำรพิษ ผลิตจำกกล้วยหอมทองดิบปลอดสำรพิษ มีผงปรุ งรสที่
ผลิ ตมำจำกส่ วนผสมที่ มีคุณภำพสู ง มี บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่สวยและดู ทนั สมัย และมี รสชำติ ให้เลื อกหลำกหลำย
กล้วยที่ใช้ในกำรผลิ ตเป็ นกล้วยหอมทองดิ บ มีข้ นั ตอนกำรผลิ ตที่สะอำด ผลิ ตจำกโรงงำนที่ ได้มำตรฐำน
GMP มีช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยหลำยช่องทำง พร้อมมีบริ กำรส่ งถึงที่ โดยช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยของบริ ษทั
มีดงั นี้
ผ่ำนทำงออนไลน์ Facebook แฟนเพจ, LINE, Instagram ของบริ ษทั จะเป็ นช่องทำงกำรจำหน่ ำย
อันดับแรกที่เปิ ด เมื่อผลิตภัณฑ์ได้เปิ ดตัวและเริ่ มเป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคแล้วกำรเปิ ดช่องทำงกกำรจำหน่ ำย
ต่อไปคือ เปิ ดร้ ำนตำมตลำดนัด เมื่อบริ ษทั มีกำรเติ บโตเพิ่มมำกขึ้ นช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำยต่อไปคื อ กำร
วำงขำยผลิตภัณฑ์ในร้ำนจำหน่ำยของฝำกตำมจังหวัดเหล่งท่องเที่ยวและจังหวัดใหญ่ สำหรับช่องทำงกำรจัด
จำหน่ำยต่อไปเพื่อให้คลอบคลุมทัว่ ประเทศและเข้ำถึงผูบ้ ริ โภคทุกช่องทำงคือ กำรจำหน่ำยผ่ำนร้ำนสะดวก
ซื้ อเซเว่นและตำมซูเปอร์ มำร์ เก็ตทัว่ ไป
อย่ำ งไรก็ ตำมรำยละเอี ยดดัง กล่ ำ วเป็ นแผนกำรดำเนิ นงำนที่ กำหนดขึ้ นมำของสิ่ งที่ จะทำใน
อนำคต แผนดังกล่ำวอำจมี กำรเปลี่ ยนแปลงไปขึ้นอยู่กบั สถำนกำรณ์ ในตอนนั้น สำหรับกำรรับชำระเงิ น
บริ ษทั ได้มีกำรกำหนดช่องทำงกำรชำระเงินไว้หลำยช่องทำง เพื่อควำมสะดวกในกำรชำระเงินค่ำสิ นค้ำของ
ผูบ้ ริ โภคดังนี้
1. กำรโอนเงิ นค่ำสิ นค้ำผ่ำน Application ของธนำคำรต่ำงๆ หรื อโอนเงิ นผ่ำนช่ องทำงอื่ นเข้ำ
บัญชีของบริ ษทั คือ ธนำคำรไทยพำณิ ชย์ ธนำคำรกรุ งไทย ธนำคำรกสิ กรไทย ธนำคำรกรุ งเทพ
2. กำรชำระเงิ นค่ำสิ นค้ำปลำยทำงเมื่อได้รับของครบตำมกำหนด กรณี ที่ซ้ื อของทำงออนไลน์
ผ่ำนช่องทำงตำมที่บริ ษทั ได้กำหนดขึ้นมำ
และในกำรจัดส่ งสิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำบริ ษทั จะทำกำรจัดส่ งทำงไปรษณี ยแ์ ละ Kerry สำหรับกำร
จัดส่ งสิ นค้ำผ่ำนช่องทำงอื่นลูกค้ำต้องรับผิดชอบค่ำส่ งสิ นค้ำเองหรื อเป็ นไปตำมที่ตกลงกัน และในกรณี ที่ส่ง
สิ นค้ำในปริ มำณที่มำกหรื อไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรขำยที่กำหนด ลูกค้ำต้องจ่ำยค่ำขนส่ งสิ นค้ำเพิ่มเติมเอง
หรื อเป็ นไปตำมที่ตกลงกันไว้ในตอนที่ทำกำรซื้ อขำย อย่ำงไรก็ตำมค่ำส่ งสิ นค้ำจะขึ้นอยูก่ บั ในช่วงที่บริ ษทั
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ทำโปรโมชัน่ ด้วย หำกช่ วงนั้นมีโปรโมชัน่ ซื้ อสิ นค้ำตำมที่บริ ษทั กำหนดฟรี ค่ำส่ ง ลู กค้ำก็จะไม่ตอ้ งเสี ยค่ำ
ขนส่ งสิ นค้ำ

4. วิเคราะห์ อตุ สาหกรรมและการวิเคราะห์ ตลาด
4.1 สภาวะอุตสาหกรรม สภาวะตลาดและแนวโน้ ม
กำรแปรรู ปสิ นค้ำเกษตรมี ควำมสำคัญมำกขึ้ นเป็ นลำดับจำกในอดี ตที่ ผูป้ ระกอบกำรต้องกำร
บรรเทำปั ญหำรำคำตกต่ ำและผลผลิ ตเน่ ำเสี ยในช่ วงฤดูกำลเก็บเกี่ ยวที่ผลผลิ ตออกสู่ ตลำดจำนวนมำก มำสู่
กำรสร้ ำ งมู ล ค่ ำ เพิ่ ม และควำมแตกต่ ำ งให้ ก ับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ ตอบโจทย์ค วำมต้อ งกำรของผู ้บ ริ โภคที่
หลำกหลำยมำกขึ้น นอกจำกนี้ ยงั ตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคสมัยใหม่ที่ตอ้ งกำรผลิ ตภัณฑ์อำหำร
แปรรู ปมำช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรรับประทำนและรองรับวิถีชีวิตอันเร่ งรี บของสังคมเมืองที่ขยำยตัว
ต่อเนื่ องตำมกำรพัฒนำประเทศ สิ นค้ำเกษตรที่ถูกนำมำแปรรู ปมำกที่สุด คือ ข้ำวและผลไม้ สะท้อนผ่ำน
จำนวนสถำนประกอบกำรแปรรู ปข้ำวและผลไม้ที่มีสัดส่ วนมำกกว่ำร้ อยละ 42.51 ของสถำนประกอบกำร
ผลิ ตอำหำร ปั จจัยหนุ นสำคัญส่ วนหนึ่ งมำจำกพฤติ กรรมกำรบริ โภคของคนไทยที่ ชอบรั บประทำนของ
หวำนหรื อของว่ำ งระหว่ำ งวัน นอกจำกนี้ ค วำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีผ ลิ ตอำหำร และ Lifestyle ของ
ผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่มีขอ้ จำกัดของเวลำยิ่งส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจำกข้ำวและ
ผลไม้ที่เป็ นมำกกว่ำอำหำรจำนหลักบนโต๊ะอำหำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนควำมสะดวกสบำยและ
ควำมรวดเร็ วให้แก่ผบู ้ ริ โภค
4.2 การวิเคราะห์ สภาพการแข่ งขัน (FIVE FORCE MODEL)
4.2.1 อำนำจต่อรองของผูจ้ ำหน่ ำยวัตถุ ดิบ วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตคือ กล้วยหอมทอง
กล้วยหอมทองที่นำมำแปรรู ปมำจำกสวนที่ ทำกำรปลู ก เอง และมำจำกเกษตรกรที่ ปลู กกล้วยในบริ เวณ
ใกล้เคียง และในปั จจุบนั กำรปลูกกล้วยหอมทองมีเกษตรกรปลูกเป็ นจำนวนมำก ดังนั้นอำนำจต่อรองของผู ้
จำหน่ ำยวัตถุ ดิบจึงต่ ำ เพรำะทำงบริ ษทั มี Supplier ให้เลื อกหลำยรำยจึงทำให้มีอำนำจต่อรองที่สูง สำมำรถ
เลือกผูจ้ ำหน่ำยวัตถุ ดิบที่ดีที่สุดได้ สำหรับวัตถุดิบอื่นที่ใช้ในกำรผลิ ตกล้วยหอมทองทอดกรอบคือ ผงปรุ ง
รสชำติ ต่ำ งๆ และน้ ำ มันที่ ใ ช้ท อดซึ่ ง ผงปรุ ง รสและน้ ำ มันมี Supplier ให้เลื อกเยอะ อำนำจต่ อรองของผู ้
จำหน่ำยวัตถุดิบจึงต่ำ เพรำะบริ ษทั สำมำรถเลือก Supplier ที่ให้รำคำดีที่สุดตำมที่ตอ้ งกำร บริ ษทั จึงมีอำนำจ
ต่อรองที่สูงกว่ำผูจ้ ำหน่ำยวัตถุดิบ
4.2.2 อำนำจต่อรองของผูซ้ ้ื อ ปั จจุบนั กล้วยหอมทองทอดกรอบมีจำหน่ ำยอย่ำงแพร่ หลำย
ตำมท้องตลำด มีท้ งั ผูผ้ ลิตรำยใหญ่และรำยย่อย และยังมีผลิตภัณฑ์แปรรู ปจำกกล้วยชนิ ดอื่นอีกจำนวนมำก
ทำให้ผซู ้ ้ื อมีอำนำจกำรต่อรองที่สูง แต่กล้วยหอมทองกรอบที่มีจำหน่ำยอยูใ่ นปั จจุบนั รสชำติยงั ไม่มีให้เลื อก
เยอะ ดังนั้นจึงเป็ นโอกำสที่ทำให้เรำสำมำรถดึงดูดควำมสนใจของผูบ้ ริ โภคได้โดยกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
แตกต่ำงไปจำกผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยูใ่ นท้องตลำด

340

5

4.2.3 กำรแข่งขันระหว่ำงคู่แข่งขันในอุ ตสำหกรรมเดี ยวกัน สภำพกำรแข่งขันกันระหว่ำง
ผู ้ผ ลิ ต กล้ว ยหอมทองทอดกรอบอยู่ ใ นระดับ รุ น แรง เนื่ อ งจำกมี ผู ้ผ ลิ ต เป็ นจ ำนวนมำก กำรเข้ำ ไปสู่
อุตสำหกรรมนี้ ของผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่จึงยำก ดังนั้นต้องหำควำมแตกต่ำงจำกธุ รกิ จเดิมเพื่อเป็ นโอกำส
เข้ำไปสู่ ในอุตสำหกรรมนั้นได้
4.2.4 ภัยคุกคำมจำกสิ นค้ำทดแทน ภัยคุกคำมจำกสิ นค้ำทดแทนอยูใ่ นระดับสู ง เพรำะมีสินค้ำ
ทดแทนอยูจ่ ำนวนมำก เช่น กล้วยฉำบ, กล้วยตำก, มันหวำนอบกรอบ, เผือกทอดกรอบ, ผลไม้ต่ำงๆ อบแห้ง
เป็ นต้น
4.2.5 ภัยคุ กคำมจำกคู่แข่งรำยใหม่ กำรเข้ำมำทำธุ รกิ จของคู่แข่งรำยใหม่น้ นั เข้ำมำได้ง่ำ ย
เพรำะเป็ นอุตสำหกรรมที่มีข้ นั ตอนกำรผลิตที่ไม่ซบั ซ้อน และใช้เงินลงทุนในกำรทำธุ รกิจไม่สูงมำก
4.3 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT ANALYSIS)
บริ ษทั กล้วยไทย จำกัด ทำกำรวำงแผนเพื่อนำเสนอกล้วยหอมทองทอดกรอบออกสู่ ตลำด จึงได้
ทำกำรวิเครำะห์ปัจจัยต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อกำรทำกำรตลำดของบริ ษทั ดังนี้
การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
1. วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตทำกำรปลูกเองและสำมำรถหำซื้ อได้ง่ำยในประเทศ เพรำะ
มีเกษตรกรปลูกเป็ นจำนวนมำก
2. ใช้กล้วยหอมทองดิบปลอดสำรพิษในกำรผลิต
3. ใช้ผงปรุ งรสชำติที่มีคุณภำพ ผลิตมำจำกวัตถุดิบที่ดี
4. มีรสชำติให้เลือกหลำกหลำย ซึ่ งแตกต่ำงไปจำกผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยูใ่ นท้องตลำด
5. รำคำของผลิ ตภัณฑ์ไ ม่ สูง มำกเกิ นไป อยู่ใ นรำคำระดับ เดี ย วกันกับ ผูผ้ ลิ ตรำยอื่ น แต่
แตกต่ำงตรงที่ใช้วตั ถุดิบที่มีคุณภำพ
6. มี รู ป แบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ ที่ ท ัน สมัย และหลำยขนำดให้ ผู บ้ ริ โ ภคได้เ ลื อ กซื้ อ ตำมควำม
ต้องกำร
7. มีกำรจำหน่ ำยสิ นค้ำหลำยช่ องทำงพร้ อมทั้งมี บริ กำรส่ งถึ งที่ ซึ่ งในยุคดิจิทลั ธุ รกิ จต้อง
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคสำมำรถซื้ อสิ นค้ำทำงออนไลน์โดยไม่ตอ้ งเดินทำงไปซื้ อ
ที่หน้ำร้ำน พร้อมทั้งมีกำรจัดส่ งสิ นค้ำให้ถึงที่
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. เป็ นผูผ้ ลิ ตรำยใหม่ซ่ ึ งยังไม่เป็ นที่ รู้จกั ของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นกำรทำตลำดจึงจำเป็ นต้อง
อำศัยกำรตลำดเข้ำมำช่วยเป็ นอย่ำงมำก โดยเฉพำะในระยะแรกที่สินค้ำวำงตลำด
2. กำรเป็ นผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่ประสบกำรณ์ในกำรบริ หำรงำนในธุ รกิจนั้น อำจจะยังมี
ไม่มำกพอทำให้กำรบริ หำรงำนในช่วงแรกๆ ยังไม่รำบรื่ นดีพอ
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3. งบประมำณที่จำกัดในช่ วงแรกเนื่ องจำกต้องลงทุนในกำรโฆษณำที่สูงเพื่อให้ผูบ้ ริ โภค
ได้รู้จกั ผลิตภัณฑ์ และต้องใช้ระยะเวลำในกำรคืนทุน
กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก
โอกำส (Opportunity)
1. ในปั จจุบนั กระแสกำรรักสุ ขภำพยังคงขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่ อง ผูบ้ ริ โภคเลือกรับประทำน
ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสำรพิษ ดีต่อสุ ขภำพมำกยิ่งขึ้น จึงเป็ นโอกำสดีสำหรับกล้วยหอมทองทอดกรอบ ซึ่ งเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ที่ มี วตั ถุ ดิบ เป็ นกล้วยปลอดสำรพิ ษ และส่ วนผสมที่ มี คุ ณภำพ เหมำะส ำหรั บ ผูบ้ ริ โภคที่ ดูแล
สุ ขภำพ
2. รัฐบำลให้กำรสนับสนุ นผลิตภัณฑ์ที่ทำกำรแปรรู ปมำจำกผลิ ตผลทำงกำรเกษตรเป็ น
อย่ำงมำก จัดให้มีกำรจัดงำนแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อเป็ นกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ให้ทรำบถึงผลิ ตภัณฑ์
แปรรู ปต่ำงๆ ของประเทศว่ำมีอะไรบ้ำง และมีกำรพลักดันสิ นค้ำผ่ำนโครงกำรต่ำงๆ รวมถึงมีนโยบำยที่ทำ
ร่ วมกับธนำคำรในกำรให้สินเชื่ อกับผูป้ ระกอบกำร SME จึงทำให้ผปู ้ ระกอบกำรมีแหล่งเงินทุนที่สำมำรถนำ
เงินไปลุงทุนเพื่อพัฒนำและต่อยอดทำงธุ รกิจได้
3. ผูบ้ ริ โภคในประเทศนิ ยมบริ โภคผลิ ตภัณฑ์แปรในรู ป แบบต่ ำงๆ เป็ นอย่ำงมำก และ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปที่ทำมำจำกกล้วยยังได้รับ ควำมนิ ยมจำกผูบ้ ริ โภคมำโดยตลอด จึงเป็ นโอกำสที่จะพัฒนำ
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ ตลำดเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค
4. ปั จ จุ บ ัน เป็ นยุ ค ของดิ จิ ท ัล กำรท ำธุ ร กิ จ เปิ ดกว้ำ งมำกยิ่ ง ขึ้ น เปิ ดโอกำสให้ทุ ก คนที่
ต้องกำรมีธุรกิจเป็ นของตัวเองได้เข้ำมำทำธุ รกิจได้ง่ำยขึ้นกว่ำสมัยก่อน
อุปสรรค (Threat)
1. กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมมีควำมรุ นแรง โดยเฉพำะสิ นค้ำทดแทน เช่น เผือกทอดกรอบ
, มันอบกรอบ, กล้วยหักมุกฉำบ, มันฝรั่งทอดกรอบปรุ งรส เป็ นต้น เนื่องจำกเป็ นตลำดที่ยงั มีอตั รำกำรเติบโต
อีกมำก ผูท้ ี่ครองส่ วนแบ่งในตลำดมีกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรักษำส่ วนแบ่งกำรตลำดเอำไว้ ทำให้กำรเข้ำ
สู่ ในอุตสำหกรรมของผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่ตอ้ งเผชิ ญกับกำรแข่งขันที่ค่อนข้ำงสู ง
2. ปั ญหำสภำพอำกำศ แหล่ งน้ ำ โรคระบำดในพืชและคุ ณภำพของดิ นที่จะส่ งผลต่อกำร
ปลูกกล้วยหอมทองซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์
3. เรื่ องของปั ญหำทำงกำรเมืองซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ควบคุ มไม่ได้ เมื่อเกิ ดขึ้นในทิศทำงที่ลบทำให้
ส่ งผลต่อด้ำนเศรษฐกิจ
4. กำรผลิ ตกล้วยหอมทองทอดกรอบเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีในกำรผลิตไม่ซบั ซ้อน
จึงทำให้สำมำรถลอกเลียนแบบกันได้ง่ำย
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5. แผนการบริหารจัดการองค์ กร
5.1 วัตถุประสงค์
ทรัพยำกรบุคคลถือเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่มีควำมสำคัญเป็ นอย่ำงมำกที่จะนำพำองค์กรเดินไป
ตำมกลยุ ท ธ์ แ ละเป้ ำ หมำยที่ ไ ด้ ว ำงไว้ ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรบริ หำรจัด กำรทรั พ ยำกรบุ ค คลอย่ ำ งมี
ประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด จึงได้มีกำรกำหนดวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลดังนี้
1. กำหนดโครงสร้ำงองค์กร ตำแหน่ง หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และคุณสมบัติของบุคลำกร
ขององค์กรอย่ำงชัดเจน
2. วำงแผนกำรจัดสรรทรัพยำกรบุคคลให้เหมำะสมกับแต่ละตำแหน่ง
3. กำหนดค่ำตอบแทนและสวัสดิ กำรที่เหมำะสมกับแต่ล่ะตำแหน่ งงำน ให้เป็ นไปตำมที่
กฎหมำยแรงงำนกำหนด
4. มี ก ำรก ำหนดเป้ ำ หมำยในกำรท ำงำนและวิธีกำรประเมิ นผลงำนของแต่ ละตำแหน่ ง
เพื่อให้เกิดกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพมำกที่สุด
5.2 ข้ อมูลธุรกิจ ทีต่ ้งั
บริ ษทั กล้วยไทย จำกัด ได้จดทะเบียนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ เป็ นนิ ติบุคคล
ประเภท บริ ษทั จำกัด เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2562 ทะเบียนเลขที่ 2122242362489 มีทุนจดทะเบียนและชำระ
แล้ว 2,000,000 บำท สำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 199 หมู่ที่ 19 โครงกำรเชียงรำยยิง่ เจริ ญ ถนนรอบเมือง ตำบล
ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย
5.3 แผนผังองค์ กร
โครงสร้ำงของบริ ษทั นั้นจะเน้นควำมคล้องตัวในกำรบริ หำร มีโครงสร้ำงที่ไม่ซบั ซ้อนเข้ำใจง่ำย
และใช้ท้ งั รู ปแบบกำรจ้ำงงำนแบบประจำและชัว่ ครำวรวมกันไปดังต่อไปนี้

CEO
ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ ายผลิต

ฝ่ ายขายและ
การตลาด

ฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน
ภำพที่ 1 โครงสร้ำงองค์กร
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5.4 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นผูผ้ ลิตกล้วยหอมทองทอดกรอบที่ได้รับควำมนิยมของผูบ้ ริ โภค โดยใช้วตั ถุดิบกล้วยหอม
ทองปลอดสำรพิษและพัฒนำสิ นค้ำให้มีคุณภำพ ปลอดภัย เพื่อตอบสนองกับควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค
โดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุ ดของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกภำคส่ วนเป็ นที่ต้ งั ด้วยกำรบริ หำรงำนอย่ำงเป็ นระบบ
และคำนึงถึงกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบั ธุ รกิจในระยะยำว
5.5 พันธ์ กจิ (Mission)
1. ผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยกล้ว ยหอมทองทอดกรอบที่ มี คุ ณ ภำพในรำคำที่ เ หมำะสมให้ก ับ
ผูบ้ ริ โภค
2. มีกระบวนกำรผลิตที่ได้มำตรฐำน และใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
3. ดำเนินธุ รกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
4. เป็ นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและให้กำรสนับสนุนเกษตรกรไทย
5.6 เป้ าหมายขององค์ กร (Objective)
เป้ ำหมำยระยะสั้น (ปี ที่ 1-2) ธุ รกิจตั้งเป้ ำหมำยที่จะสำมำรถคืนทุนได้ในระยะเวลำ 2 ปี โดยกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ลดต้นทุนกำรผลิตโดยกำรใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ ลดกำร
สู ญเสี ยในกำรผลิตโดยกำรปรับปรุ งกำรทำงำน เพื่อสร้ำงรำยได้ให้มำกที่สุด
เป้ ำหมำยระยะกลำง (ปี ที่ 3-5) สร้ำงผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองทอดกรอบตรำ เรื่ องของกล้วย ให้
เป็ นที่รู้จกั และได้รับควำมนิ ยมจำกผูบ้ ริ โภคเพิ่มมำกขึ้น มีกำรส่ งเสริ มกิจกรรมทำงกำรตลำดเพิ่มมำกขึ้นเพื่อ
กระตุน้ ยอดขำยให้เติบโต แสวงหำช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยใหม่ๆ เพื่อขยำยตลำดให้กว้ำงและเป็ นสร้ำงควำม
ได้เปรี ยบทำงกำรแข่งขันอย่ำงยัง่ ยืน
เป้ำหมำยระยะยำว (ปี ที่ 6 ขึ้นไป) ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองทอดกรอบตรำ เรื่ องของกล้วย เป็ นที่
รู ้จกั และได้รับควำมนิยมจำกผูบ้ ริ โภคอย่ำงกว้ำงขวำง มีกำลังกำรผลิตเพิ่มมำกขึ้น มียอดขำยและกำไรเพิ่มขึ้น
ทุกปี มีโครงกำรที่จะส่ งออกผลิตภัณฑ์ไปขำยในต่ำงประเทศ

6. แผนการตลาด
6.1 กลยุทธ์ ทางการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ในด้ำนผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั นั้นเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภำพ ผลิตจำก
วัตถุดิบที่มีคุณภำพ ใช้กล้วยหอมทองดิบปลอดสำรพิษ ใช้ผงปรุ งรสที่มีคุณภำพ
ตัวของผลิตภัณฑ์มีขนำดแผ่นที่เล็กและบำงกรอบ ไม่แข็ง มีสีเหลืองทองน่ำรับประทำน ที่
สำคัญมีรสชำติที่อร่ อย มีหลำยรสชำติให้ลูกค้ำเลือก ผลิตภัณฑ์ผำ่ นกำรผลิตด้วยกระบวนกำรที่สะอำดและมี
มำตรฐำนตำมที่ อย. กำหนดไว้ (สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ)
2. รำคำ (Price) จำกกำรทำแบบสอบถำมเพื่อทำกำรวิจยั ตลำดพบว่ำ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เห็น
ว่ำผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองทอดกรอบขนำด 50 กรัม ในรำคำ 35 บำท เป็ นรำคำและขนำดที่ผบู ้ ริ โภคเลือก
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เป็ นอันดับที่หนึ่ง, ขนำด 70 กรัม 60 บำท เป็ นอันดับที่สองและอันดับที่สำมคือ 100 กรัม 90 บำท และเมื่อทำ
กำรพิจำรณำเปรี ยบเทียบรำคำกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันแล้วพบว่ำรำคำนี้ใกล้เคียงกับรำคำของคู่แข่งขัน
บริ ษทั จึงตั้งรำคำขำยนี้เพื่อให้สำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งได้ แต่รำคำผลิตภัณฑ์ในอนำคตอำจมีกำรปรับเปลี่ยน
ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ต้นทุนที่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
3. ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย (Place) ในกำรเปิ ดตัวระยะแรกบริ ษทั จะจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผำ่ น
ทำงออนไลน์ คือ Facebook แฟนเพจ, LINE, Instagram มีกำรจัดส่ งผลิ ตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้ำถึ งที่ มีกำรชำระ
เงิ นผ่ำนหลำยช่ องทำงเพื่อควำมสะดวก รวดเร็ วและปลอดภัย มีกำรจำหน่ ำยผ่ำนกำรออกบูทในงำนต่ำงๆ
เพื่อเป็ นกำรโฆษณำให้ผูบ้ ริ โภคได้รู้จกั ผลิ ตภัณฑ์ดว้ ย เมื่อผลิ ตภัณฑ์เป็ นที่รู้จกั มำกยิ่งขึ้นเพิ่มช่ องทำงกำร
จำหน่ ำยผ่ำนทำงร้ ำนขำยของฝำกตำมจังหวัดที่เป็ นแหล่งท่องเที่ยวและจัดหวัดใหญ่ตำมภูมิภำคต่ำงๆ เมื่อ
บริ ษทั เติบโตมียอดขำยเพิ่มมำกขึ้นผลิ ตภัณฑ์เป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคอย่ำงกว้ำงขวำง บริ ษทั มีแผนกำรที่ จะ
ขยำยช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยผ่ำนทำงซู เปอร์ มำร์ เก็ต และร้ำนสะดวกซื้ อเซเว่น
4. กำรส่ งเสริ มกำรขำย (Promotion) บริ ษทั มีกำรโฆษณำผ่ำนทำงสื่ อออนไลน์ Facebook,
LINE, Instagram ของบริ ษทั และใช้เน็ตไอดอลที่มีชื่อเสี ยงและมีผคู ้ นติดตำมเป็ นจำนวนมำกทำกำรโฆษณำ
ผลิตภัณฑ์ เนื่ องจำกปั จจุบนั เน็ตไอดอลก็เป็ นอีกตัวเลือกหนึ่ งนอกจำกดำรำ เพรำะมีอตั รำค่ำจ้ำงที่ต่ำกว่ำ แต่
ก็สำมำรถโฆษณำผลิตภัณฑ์ให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้รู้จกั ได้ มีกำรออกบูทตำมงำนต่ำงๆ เพื่อเป็ นกำรโฆษณำและ
ให้ผูบ้ ริ โภคได้ทดลองชิ มผลิ ตภัณฑ์ ซื้ อโฆษณำที่ ติดตำมรถเมล์ในกรุ งเทพและปริ มณฑล เนื่ องจำกเป็ น
โฆษณำที่ มีค่ำใช้จ่ำยไม่สูงมำก แต่รถเมล์ที่วิ่งทัว่ กรุ งเทพและปริ มณฑลมีจำนวนมำก และในแต่ละวันมี
ผูโ้ ดยสำรจำนวนมำก จึงทำให้มีผูพ้ บเห็ นโฆษณำจำนวนมำก มีกำรจัดโปรโมชัน่ ต่ำงๆ สม่ำเสมอเพื่อเป็ น
แรงจูงใจในกำรซื้ อ เช่น ให้ส่วนลดจำนวนกี่บำทเมื่อซื้ อครบตำมกำหนด ซื้ อจำนวนกี่ถุงแถมฟรี อีกกี่ถุง ส่ ง
ฉลำกผลิตภัณฑ์เพื่อชิงของรำงวัลต่ำงๆ

7. แผนการผลิตและการดาเนินงาน
7.1 สถานประกอบการในการผลิตสิ นค้ าหรื อบริการ
โรงงำนผลิ ตและสำนักงำนใหญ่ของบริ ษทั ตั้งอยู่ที่จงั หวัดเชี ยงรำย ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 19
โครงกำรเชี ยงรำยยิง่ เจริ ญ ถนนรอบเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชี ยงรำย โดยโรงงำนของบริ ษทั
เป็ นโรงงำนที่ไ ด้รับมำตรฐำนกำรผลิ ต (GMP) มีควำมสะอำด อยู่ห่ำงจำกชุ มชน และให้ควำมสำคัญกับ
สิ่ งแวดล้อม ใช้เครื่ องมือที่ทนั สมัยเพื่อรองรับกำรผลิต มำตรฐำนกำรผลิต (GMP) หรื อ Good Manufacturing
Practice คือหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ดีในกำรผลิต จัดทำขึ้นโดยหน่วยงำนมำตรฐำนอำหำรระหว่ำงประเทศ
หรื อ (CODEX) เพื่อใช้เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิเพื่อควำมปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค มำตรฐำนกำรผลิต (GMP)
หมำยถึ ง ระบบคุ ณ ภำพที่ ส ร้ ำ งกระบวนกำรจัด กำรสุ ข ลัก ษณะที่ ดี ใ นกำรผลิ ต อำหำรของโรงงำน
อุตสำหกรรม ไม่วำ่ จะเป็ นวิธีกำรผลิต เครื่ องมือเครื่ องใช้ในกำรผลิตและกำรเก็บรักษำ กำรก่อสร้ำงโรงงำน
และสถำนที่สร้ำงโรงงำน
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7.2 ขั้นตอนการผลิตกล้วยหอมทองทอดกรอบ
1. นำกล้วยหอมทองดิบที่แก่จดั มำล้ำงน้ ำให้สะอำด เอำยำงกล้วยและสิ่ งสกปรกที่ติดมำออก
ให้หมด หลังจำกนั้นปอกเปลื อกกล้วยออกให้หมดโดยกำรตัดหัว ท้ำย เอำมีดกรี ดตำมควำมยำว แล้วใช้มือ
แกะตรงกลำงลูกวิธีน้ ีจะทำให้ลอกเปลือกออกได้ง่ำย นำลูกที่ปอกเปลือกออกแล้วไปแช่ในน้ ำที่ผสมกับเกลือ
เพื่อไม่ให้กล้วยดำ เวลำทำกำรปอกเปลือกกล้วยให้ใส่ ถุงมือเพื่อป้ องกันไม่ให้ยำงกล้วยติดมือ
2. นำกล้วยที่ปอกเปลือกแล้วมำทำกำรสไลด์เป็ นแผ่นลงไปในกระทะที่น้ ำมันมีควำมร้ อน
พร้ อมที่จะทอดกล้วยได้แล้ว ไลด์กล้วยตำมควำมยำวให้เป็ นแผ่นบำงๆ ยิ่งบำงจะยิ่งกรอบและเรี ยงกันเป็ น
แถว
3. เมื่อสไลด์กล้วยลงไปพอประมำณไม่ตอ้ งแน่นจนเกินไป หลังจำกนั้นใช้ไฟระดับกลำงๆ
คอยคนเป็ นระยะ พอน้ ำมันเริ่ มนิ่งและกล้วยเริ่ มเป็ นสี เหลืองให้ตกั ขึ้นมำใส่ ไว้บนกะละมังที่มีรูเพื่อให้น้ ำมัน
สะเด็ด ไม่ตอ้ งเหลืองมำกเพรำะตอนเอำขึ้นกล้วยจะมีสีที่เข้มขึ้นอีกตำมควำมร้อน
4. ทำกำรเก็บกล้วยหอมทองทอดที่สะเด็ดน้ ำมันและแห้งหมดแล้วใส่ ในถุงขนำดใหญ่ปิด
มิดชิดเพื่อรอขั้นตอนกำรแพ็คผลิตภัณฑ์ใส่ แพคเกจจิ้งในรู ปแบบต่ำงๆ เพื่อนำไปจำหน่ำยต่อไป

8. แผนการเงิน
ตำรำงที่ 1 ประมำณกำรยอดขำยปี 2019
ไตรมำสที่ 1
2019

ไตรมำสที่ 2 2019 ไตรมำสที่ 3 2019 ไตรมำสที่ 4 2019
800,000

1,000,000

รวม
1,800,000

ตำรำงที่ 2 ประมำณกำรยอดขำยปี 2020
ไตรมำสที่ 1
2020
1,200,000

ไตรมำสที่ 2 2020 ไตรมำสที่ 3 2020 ไตรมำสที่ 4 2020
1,400,000

1,600,000

1,800,000

รวม
6,000,000

ตำรำงที่ 3 ประมำณกำรยอดขำยปี 2021
ไตรมำสที่ 1
2021
2,000,000

ไตรมำสที่ 2 2021 ไตรมำสที่ 3 2021 ไตรมำสที่ 4 2021
รวม
2,200,000
2,500,000
2,800,000
9,700,000
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ตำรำงที่ 4 ประมำณกำรต้นทุนรวม
รำยละเอียดต้นทุนรวม
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
1. เงินเดือนและค่ำจ้ำงพนักงำน
1,980,000 2,080,000 2,500,000
2. ค่ำโฆษณำ และค่ำส่ งเสริ มกำรขำยต่ำงๆ
100,000
300,000 400,000
3. ค่ำขนส่ งสิ นค้ำ
10,000
50,000
80,000
4. ค่ำวัตถุดิบและอื่นๆ ที่ใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำ
100,000
500,000 800,000
5. ค่ำสำธำรณู ปโภค
50,000
150,000 220,000
6. ค่ำเช่ำโรงงำนและออฟฟิ ส
100,000
400,000 400,000
7. ค่ำอุปกรณ์และเครื่ องจักร
200,000
500,000
50,000
8. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
20,000
50,000 100,000
รวม
2,560,000 4,030,000 4,550,000
ตำรำงที่ 5 ประมำณกำรงบกำไรขำดทุน
รำยกำรทำงบัญชี
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร
1,800,000 6,000,000
ต้นทุนขำย
2,560,000 4,030,000
กำไรขั้น
(760,000) 1,970,000
ค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
295,500
กำไรหลังภำษี
1,674,500
เงินปั นผลจ่ำย
502,350
กำไร (ขำดทุนสุ ทธิ )
(760,000) 1,172,150

ตำรำงที่ 6 ประมำณกำรงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
ปี ที่ 0
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
สิ นทรัพย์
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
อุปกรณ์สำนักงำน
รถยนต์
เครื่ องจักร

5,000,000

4,080,000
100,000
100,000
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5,380,150
80,000
500,000
80,000

ปี ที่ 3
9,700,000
4,550,000
5,150,000
1,030,000
4,120,000
1,236,000
2,884,000

ปี ที่ 3
7,228,800
48,000
400,000
98,000
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ปี ที่ 0
5,000,000

ปี ที่ 1
40,000
4,240,000

ปี ที่ 2
132,000
6,172,150

ปี ที่ 3
109,200
7,884,000

เจ้ำหนี้ เงินกู้
ส่ วนของเจ้ำของ
ทุนจดทะเบียนเรี ยกชำระแล้ว
กำไร ขำดทุนสะสม
รวมส่ วนของเจ้ำของ

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
(760,000)
1,240,000

2,000,000
1,172,150
3,172,150

2,000,000
2,884,000
4,884,000

รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้ำของ

5,000,000

4,240,000

6,172,150

7,884,000

หัก ค่ำเสื่ อมรำคำ
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สิน

9. แผนจัดการความเสี่ ยง และแผนฉุกเฉิน
กรณี ที่ผลิตภัณฑ์ไม่สำมำรถขำยได้ตำมเป้ ำหมำยที่วำงไว้
ด้ านการตลาด
1. ยุดกำรผลิตสิ นค้ำตำมแผนกำรผลิตในงวดถัดไป เพื่อลดกำรเพิ่มขึ้นของสิ นค้ำคงคลัง
2. พิจำรำณำผลิ ตภัณฑ์ว่ำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคหรื อไม่ โดยเฉพำะรสชำติ
และควำมอร่ อย หำกสิ นค้ำไม่ตรงกับควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค บริ ษทั จะทำกำรปรับปรุ งสิ นค้ำให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค
3. พิจำรณำช่ องทำงกำรจำหน่ ำยว่ำสำมำรถกระจำยผลิ ตภัณฑ์ได้เข้ำถึ งกลุ่ มเป้ ำหมำยหรื อไม่
เพื่อใช้ในกำรปรับเปลี่ยนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกยิ่งขึ้น และหำช่องทำงกำรขำยสิ นค้ำ
ในรู ปแบบใหม่
4. ปรับลดโฆษณำบำงสื่ อที่ไม่จำเป็ น เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยให้นอ้ ยลง
5. จัดทำโปรโมชัน่ ที่สำมำรถจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อผลิตภัณฑ์
6. ให้ผูบ้ ริ โภคได้ทดลองชิ มผลิตภัณฑ์มำกขึ้น เพื่อให้เกิ ดควำมสนใจในตัวผลิ ตภัณฑ์และเกิด
กำรซื้ อขึ้น
ด้ านการเงิน
1. หยุดกำรสั่งซื้ อวัตถุดิบและวัสดุสำหรับกำรผลิตและบรรจุในงวดถัดไป
2. กรณี ยอดขำยต่ำมำก บริ ษทั จะรอดู ผลต่ออีกสำมเดื อน โดยจะชะลอกำรใช้จ่ำยตำมแผนไว้
และปรับลดค่ำใช้จ่ำยที่สำมำรถชะลอได้ไว้ก่อน
348
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ภำพที่ 2 โลโก้ของผลิตภัณฑ์
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