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บทคัดยอ 

 

 การจัดทําแผนธุรกจิผลิตภัณฑเน้ือหมูแปรรูปสําเร็จพรอมปรงุ แบรนดวีรา มีท (VERA 

Meat) มีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาคนควาและวิจัยในโอกาสและความเปนไปไดในการดําเนินธุรกจิ เพื่อ

นําไปใชประกอบการตัดสินใจในการกําหนดกลยุทธและการวางแผนการดําเนินธุรกจิ รวมทั้งการ

ประเมินการลงทุน การเงิน และความเสี่ยงตางๆ โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน 

เพื่อประเมินผลกระทบตาง ๆตอการดําเนินธุรกิจ รวมไปถึงการสํารวจตลาดและพฤติกรรมในการ

ตัดสินใจซือ้ของผูบริโภคในปจจุบัน 

 ธุรกิจผลิตภัณฑเน้ือหมูแปรรูปสําเร็จพรอมปรุง เปนธุรกจิทีม่ีแนวโนมความตองการสูงข้ึน

อยางตอเน่ือง เพราะนอกจากจะเปนทางเลอืกใหกับคนที่ไมรับประทานเน้ือวัวแลว ยังเปนการเพิ่ม

ความสะดวกสบายใหกบัผูที่ใชชีวิตในเมืองที่ชอบทานเน้ือหมูและมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาในการ

เตรียมวัตถุดิบ เพือ่ตอบสนองความตองการของผูบรโิภคใหสอดคลองกบัรปูแบบการใชชีวิตในปจจบุัน 

ซึ่งจากการศึกษาพบวา ในอุตสาหกรรมเน้ือหมูแปรรูปปรงุสาํเร็จพรอมปรุง มผีูดําเนินธุรกิจอยูจํานวน

ไมนอย แตในเรื่องของคุณภาพน้ันมีหลายระดับ ซึ่งตลาดยังขาดเน้ือหมทูี่มีเกรดและคุณภาพดี และ

โดยที่ปจจบุันผูบริโภคสนใจและใสใจเรือ่งคุณภาพของอาหารมากข้ึน ผูทําการศึกษาวิจัยฉบบัน้ีจึง

มองเห็นโอกาสที่จะทําเน้ือหมูแปรรูปสําเร็จพรอมปรงุเกรดพรีเมียม โดยเน้ือหมูไดรบัการคัดสรร ผาน

การตัดแตงช้ินสวน ปลอดฮอรโมน ปลอดสารเรงเน้ือแดง ผานการหมักและปรุงรสชาติใหกลมกลอม 

โดยนักวิทยาศาสตรการอาหาร โดยไมใสผงชูรส หรือสารกันบูด และผานการรับรองคุณภาพของเน้ือ

หมูสดที่มาจากฟารมที่มมีาตรฐานระดับสากล  

การศึกษาวิจัยแผนธุรกิจผลิตภัณฑเน้ือหมูแปรรปูสําเรจ็พรอมปรงุแบรนดวีรา มีท (VERA 

Meat) มีการคาดการณการลงทุนทัง้สิ้น 2,000,000 บาท ( สองลานบาทถวน ) โดยมีระยะเวลาคืน

ทุน 4 ป อีกทัง้มีการเตรียมแผนสํารองและแผนฉุกเฉินไวในกรณีที่ยอดขายไมเปนไปตามที่ตองการ 

และมีแผนดําเนินการในอนาคต เพื่อเขาถึงผูบริโภคใหมากข้ึน 
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ABSTRACT 
 

The preparation of the business plan for ready-to-cook processed pork 

products, VERA Meat, aims to study and research on the opportunities and 

possibilities of doing business. In order to make decisions in the formulation of 

strategies and business planning including the assessment of investment, finance and 

various risks by analyzing the external and internal environment to assess the impact 

on business operations also including a market survey, behavior and buying decisions 

of consumers today. 

Ready-to-cook processed pork is a business that has a tendency of increasing 

demand. In addition to being an alternative to people who do not eat beef. It is also 

more convenient for people who live in the city and like to eat pork but have 

restrictions time on preparation. According to studies, it has been found that in the 

processed pork industry, there are many business operators. But in terms of quality 

there are many levels. Which the market still lacking pork with good grade and 

quality and as consumers is now more interested and concerned about the quality 

of food. The researcher therefore saw the opportunity to make processed pork with 

premium grade ingredients. Which the pork has been selected, hormones free, 

accelerates red meat through fermentation and flavoring to be mellow by food 

scientists. Which will not add MSG or preservatives and it has passed the quality 

certification of fresh pork sourced from farms that have international standards. 

A research study on the business plan of ready-to-cook processed pork 

products, VERA Meat, has a total investment forecast of 2,000,000 baht with a 4 year 

payback period. There is a backup plan and emergency plan in case the sales do not 

go as desired. And have a plan for future operations to reach more consumers. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 แนะนําธุรกิจ ประเภทธุรกิจ 

 ธุรกิจในการศึกษาคนควาฉบับน้ี เปนธุรกิจประเภทผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเน้ือหมูแปร

รูปสําเร็จพรอมปรงุ (ready to cook) เพื่อตอบสนองความตองการของผูบรโิภคที่ตองการความ

สะดวกสบายและความรวดเร็ว สอดคลองกับรูปแบบการใชชีวิตในปจจุบัน  

 ธุรกิจผลิตภัณฑเน้ือหมูแปรรูปสําเร็จพรอมปรุงเปนธุรกิจทีม่แีนวโนมความตองการสูงข้ึน

อยางตอเน่ือง ดวยเหตุผลที่นอกจากจะเปนทางเลือกใหกบัคนที่ไมรับประทานเน้ือวัวแลว ยังเปนการ

เพิ่มความสะดวกสบายใหกบัผูที่ใชชีวิตในเมืองที่ชอบทานเน้ือหมูและมีขอจํากัดในการทําอาหารที่

วุนวายและใชเวลา ทั้งน้ีเน้ือหมูยังไดรับการคัดสรร การตัดแตงช้ินสวน ปลอดฮอรโมน ปลอดสารเรง

เน้ือแดง ผานการหมักและปรุงรสชาติใหกลมกลอมและเขาถึงเน้ือของเน้ือหมูมาเรียบรอยแลว โดยจะ

ไมมีการใสผงชูรส หรือสารกันบูด และผานการรบัรองคุณภาพของเน้ือหมสูดที่มาจากฟารมทีม่ี

มาตรฐานในระดับสากล 

  

1.2 ท่ีมาของการดําเนินธุรกิจ 

ในปจจบุันรปูแบบการดําเนินชีวิตของผูคนเปลี่ยนไป อีกทัง้เวลากลายเปนขีดจํากัดในการ

ดําเนินชีวิต ทําใหพฤติกรรมตางๆ มีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกบัขอจํากัด รวมถึงพฤติกรรมในการ

เลือกบริโภคอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยการเลอืกซือ้อาหารทีจ่ะนํามาประกอบอาหารมีการ

เปลีย่นแปลงไปเชนกัน ปจจุบันผูคนหันมาสนใจผลิตภัณฑแปรรูปแบบ Ready to cook มากข้ึน 

เน่ืองจากปจจัยหลายๆดาน เชน การเลือกซื้อของไมเปน อกีทั้งความอรอยในการปรุงรส ในการทําแต

ละครัง้ไมคงที่ และอาจจะไมไดออกมาดีแบบที่คิด จึงเปนปญหาสําหรบัคนที่ตองการทําอาหาร แตไม

มีความรู ความสามารถในการเลือกวัตถุดิบและการปรุงรสชาติอาหาร ตลาดอาหาร Ready to cook 

จึงมีแนวโนมเติบโตข้ึนเรื่อยๆ 

 เริ่มตนจากครอบครัวประกอบธุรกิจฟารมสุกร มีประสบการณมากวา 30 ป จึงมองเห็นใน

โอกาสที่จะตอยอดธุรกจิที่ครอบครัว โดยการนําเน้ือหมูมาแปรรูป   เน่ืองจากการทําสเต็กหมูมี

ข้ันตอนการเตรียมและปรุงมากกวาเน้ือ สเต็กหมูตองมีการหมักเน้ือหมูไวกอน จงึจะนํามาทําสเต็กได

อรอยและรสชาติเขาเน้ือ ซึง่กระบวนการเตรียมและหมกัใชเวลามาก จึงมองเห็นโอกาสที่จะทํา

ผลิตภัณฑเน้ือหมูแปรรูปสําเร็จพรอมปรุง (ready to cook) เพื่อแกปญหาสําหรับผูที่ตองการทําสเต็ก

หมูทานเอง แตไมมีความสามารถหรือเวลาในการเตรียม และปรงุรสชาติ อีกทั้งยังมองเห็นถึงโอกาสใน

การขายสงใหกบัทางรานอาหาร หรือ Café & Restaurant ที่สวนใหญมีปญหาเรื่องการเปลี่ยนเชฟอยู
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บอยๆ ทําใหรสชาติอาหารไมคงที่ และไมเปนมาตรฐาน อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสใหกบัผูประกอบการที่

ตองการเปดรานสเต็กแบบงายๆ โดยการซือ้แลวนํามาทําใหสุกแลวขายเปนการสรางอาชีพ โดยจาก

ขอมูลของสมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ พบวาประเทศไทยมอีตัราการบริโภคเน้ือสุกรมกีารเติบโตข้ึน

จากป 2560 รอยละ 3.57 และมีแนวโนมเพิม่ข้ึนเรือ่ยๆ จงึไดมองเห็นโอกาสในการทําธุรกจิน้ีเพื่อตอ

ยอดจากธุรกจิครอบครัว 

 

1.3 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนธุรกิจ 

 การศึกษาคนควาและการจัดทําแผนธุรกิจของธุรกจิผลิตภัณฑเน้ือหมูแปรรปูสําเรจ็พรอม

ปรุง VERA Meat มีวัตถุประสงคดังน้ี 

 1.3.1 เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินธุรกจิ  

            1.3.2 เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการเรื่องการวางแผนในการดําเนินการธุรกิจ   

            1.3.3 เพื่อวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงตางๆทั้งภายนอกและภายใน ทําใหสามารถมอง

รูปแบบของธุรกิจไดรอบคอบและกวางไกลมากข้ึน เพื่อทีจ่ะสามารถนําไปดําเนินธุรกจิไดจรงิ 

 

1.4 รูปแบบของธุรกิจและรูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business Model Canvas) 

 1.4.1 รูปแบบของธุรกจิ 

   ธุรกิจประเภทการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเน้ือหมูแปรรปูสําเรจ็พรอมปรุง VERA 

Meat มีย่ีหอ โลโก และสโลแกน ดังน้ี 

  1) ตราสินคา: VERA Meat (วีรา มีท) 

  2) โลโกสินคา  

 

ภาพที่ 1.1 : โลโกแบรนดวีรา มที 
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1.4.2 รูปแบบการดําเนินธุรกจิ (Business Model Canvas)  

 

ภาพที่ 1.2: Business Model Canvas ของแบรนดวีรา มีท 

 

 
    

   1) คุณคาของผลิตภัณฑ (Value Proposition) 

         คุณคาที่ลูกคาจะไดรบัจากวีรา มีท (VERA Meat) คือสเต็กคุณภาพที่ผาน

การคัดสรรเน้ือสกุรมาอยางดี มีการปรุงรสชาติโดยผานการคิดคนสูตรเพือ่ความอรอยมาเรียบรอยแลว  

สําหรับลูกคาที่มีขอจํากัดในเรื่องของเวลาในการเตรียม และความสามารถในการปรุงรสชาติ อีกทั้ง

สะดวกในการปรงุสกุ เพียงแคนําไปยางหรือเขาเตาอบกส็ามารถไดสเต็กหมูทีอ่รอยและมีคุณภาพ 

2) กลุมลูกคาเปาหมาย (Customer Segment) 

     กลุมเปาหมายของธุรกิจแบงเปน 2 กลุม คือกลุมลูกคา B to B โดยขายสง

รานอาหาร และรานคาเฟ กลุมลกูคา B to C คือกลุมคนวัยทํางานที่มอีายุระหวาง 25 – 45 ป ที่ช่ืน

ชอบการทําสเต็กหมูทานเอง และเพื่อเปนทางเลือกใหกับผูทีไ่มทานสเต็กเน้ือ และกลุมแมบานรายได

ปานกลางถึงสงู ที่ชอบเดิน Supermarket เลือกซื้อของกลบัไปทําอาหารใหครอบครัวทานทีบ่าน 

   3) วิธีสรางความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship) 

     จัดโปรโมช่ันตามเทศกาล และใหลูกคาเพิ่ม Line@ เพื่อสามารถสอบถาม

และรบัทราบขอมลูโปรโมช่ันตางๆไดอยางรวดเร็ว  

   4) ชองทางในการสงมอบสินคาใหลูกคา (Channels) 
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     ชองทางการขายแบงเปน 2 ชองทาง ชองทางแรกคือชองทางออนไลน 

สามารถสั่งสินคาไดทาง Facebook, Instagram, Line และเว็บไซตของวีรา มที (VERA Meat)  

ชองทางทีส่องคือ ชองทางออฟไลน สามารถซื้อไดทีซุ่ปเปอรมารเก็ต ซึ่งซปุเปอรมารเก็ตที่วางแผนวา

จะนําไปวางขายคือ Tops Supermarket, Gourmet Market, Foodland และ Max valu อีกทัง้ยัง

สามารถซื้อสินคาไดจาก Food event ที่วีรา มีทไปออกตามงานตางๆ 

   5) รูปแบบของรายได (Revenue Steams)  

     รายไดหลกัของธุรกจิมาจากการขายสเต็กทัง้หมด 

   6) กิจกรรมหลกัของธุรกิจ (Key Activities) 

     กิจกรรมที่วีรา มีท (VERA Meat) ทําเพื่อดําเนินธุรกจิน้ีคือ  

     1. คิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ และพัฒนาสูตรนํ้าหมกัสเต็กใหมีเอกลักษณและอรอยมากข้ึน 

     2. จัดซื้อวัตถุดิบและสวนผสมตางๆที่ใชในการผลิตสินคา อกีทั้งยังจัดหา

บรรจุภัณฑทีเ่หมาะสมกับผลิตภัณฑ 

     3. ฝายขายและการตลาด จะตองติดตอกับบริษัททําทีท่ําการตลาดใหกับ

แบรนด และติดตอกบัคลงัสินคาในการสงสินคาไปขายในสาขาตางๆ 

     4. การขนสงตองติดตอกบับริษัทขนสง เพื่อทําขอตกลงในเรือ่งของการสง

สินคาใหทันวันและเวลาทีก่ําหนด  

   7) ทรัพยากรหลักของธุรกิจ (Key Resources) 

     ทรัพยากรที่วีรา มที (VERA Meat) ตองมีเพื่อดําเนินธุรกจิน้ีคือ 

     1. เงินทุน มาจากทั้งเงินสวนตัวและเงินกูจากธนาคาร 

     2. วัตถุดิบ มาจากฟารมในเครือของวีรา มีท (VERA Meat) ซึ่งก็คือ บริษัท

สระบุรฟีารม เน่ืองจากมีวัตถุดิบหลักของตัวเองอยูแลวคือเน้ือหม ู

     3. สูตรนํ้าหมัก โดยคิดคนสูตรจากนักวิทยาศาสตรการอาหารโดยเฉพาะ 

     4. พารทเนอรในการรวมกันสรางธุรกจิก็คือพีส่าว 

   8) พารทเนอรหลักของธุรกจิ (Key Partners) 

     1. โรงเชือดมาตรฐานทีม่ีการคาขายกันมานาน 

     2. โรงงาน OEM ที่มีมาตรฐาน GMP และมีอย.  

     3. บริษัทขนสง ที่จะเปนคูคาในการขนสงสินคาเพื่อสงมอบใหกับลูกคา 

     4. บริษัททําการตลาด การโฆษณา เพื่อทําการสื่อสารใหผูบริโภคไดถูกตอง

และถูกทาง เพื่อใหแบรนดไดเติบโตข้ึนตอไป 
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   9) โครงสรางตนทุน (Cost Structure) 

     1. คาวัตถุดิบ คือตนทุนหลกั 

     2. คาจางโรงงานผลิตเพื่อผลิตสินคาใหไดมาตรฐาน  

     3. คาการตลาด เพื่อใหแบรนดไดเปนทีรู่จกัและนาเช่ือถือ 

     4. เงินเดือนพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บทท่ี 2 

การวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายนอก 

 

2.1 การวิเคราะหสภาพการแขงขันของตลาด  

 2.1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก จะใช PESTEL Analysis ในการวิเคราะหดัง

รายละเอียดตอไปน้ี 

 

ภาพที่ 2.1 : PESTEL Analysis 

 

 
 

ที่มา : Business-to-you. (2559). PESTEL Analysis. สืบคนจาก 

        https://www.business-to-you.com/scanning-the-environment-pestel-analysis/ 

  

 1) สภาพแวดลอมทางดานการเมืองและกฎหมาย (Political Factors) 

  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนขอตกลงเขตการคาเสรีกบัประเทศในกลุมอาเซียน ลดภาษี

การคาระหวางประเทศกลุมอาเซียนเหลอื 0-5% ชวยเพิ่มความสามารถทางการแขงขัน ลดตนทุน 

การสงออกเน้ือหมูแปรรปูสําเรจ็แชแข็ง  
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  สภาพแวดลอมทางดานการเมืองสงผลกระทบในทางที่ดี เน่ืองจากทําใหธุรกิจประเภท

การผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเน้ือหมูแปรรปูสําเรจ็พรอมปรุง VERA Meat มีโอกาสขยายธุรกจิโดย

การสงออกไปยงประเทศใกลเคียงไดมากข้ึน 

 2) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ (Economics Factors) 

  ไทยชะลอตัวในชวงครึ่งแรกของป 2562 โดยขยายตัวไดตํ่ากวาประมาณการจีดีพทีั้งป 

4% การสงออกมกีารขยายตัวที่ไมดีนัก นอกจากน้ีเศรษฐกิจโลกยังมีการชะลอตัวจากความไมแนนอน

เรื่องสงครามระหวางสหรัฐกับจีนรวมถึงประเด็นเรื่อง Brexit อีกทั้งความไมแนนอนทางการเมืองยังมี

ผลตอเศรษฐกจิในประเทศอีกดวย  

 สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สงผลกระทบในทางที่ไมดี เน่ืองจากการชะลอตัวของ

เศรษฐกจิมผีลทําใหกําลังซือ้นอยลง ผูคนจบัจายใชสอยนอยลง และระมัดระวังในการใชจายมากข้ึน 

อาจสงผลใหคนตัดสินใจซือ้นอยลง จึงมีผลกระทบตอ ธุรกจิประเภทการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ

เน้ือหมูแปรรูปสําเรจ็พรอมปรุง VERA Meat ไปโดยปริยาย 

 3) สภาพแวดลอมทางสงัคมวัฒนธรรม และความเปนอยู (Social Factors) 

  กระแสความนิยมอาหารเพือ่สุขภาพ จากขอมูลของกรมปศุสัตวพบวาตลาดอาหาร

สุขภาพของไทยอยูที่อันดับ 19 ของโลก มีตลาดอาหารเพื่อคุณประโยชนครองสวนแบงตลาดอาหาร

สุขภาพมากทีสุ่ดประมาณรอยละ 60.0 ตามดวยอาหารผลิตภัณฑจากธรรมชาติรอยละ 30.0 ซึ่งเน้ือ

หมูจัดเปนเน้ือสัตวที่มีไขมันสงู พลงังานสูง อาจทําใหกลุมผูรกัสุขภาพหลีกเลี่ยงการบริโภคเน้ือหมู 

บางสวนอาจหันไปบริโภคเน้ือสัตวชนิดอื่นแทน เชนไก และปลา แตไมเปนปญหากบัผูที่ช่ืนชอบทานส

เต็ก 

  สังคมไทยเขาสูความเปนสงัคมเมืองมากข้ึน คนไทยใหความสําคัญกับอาหารที่มีความ

รวดเร็ว สะดวกในการบริโภค โดยเฉพาะอาหารพรอมรับประทาน หรืออาหารสําเรจ็รปูแชแข็งมากข้ึน

จากการมีวิถีชีวิตที่เรงรีบของสงัคมเมืองและการไดรับอิทธิพลจากการขยายตัวของรานสะดวกซือ้และ 

modern trade ซึ่งสเต็กหมูปรุงสําเร็จหรือเมนูเน้ือหมูแปรรปูพรอมทานเปนที่นิยมและมีความ

ตองการเพิ่มข้ึน หากสินคารสชาติดี มีนวัตกรรม ก็สามารถตอบโจทยผูบรโิภคในสังคมเมืองได 

  กระแสสังคมและสื่อออนไลน พฤติกรรมการเลือกบรโิภคอาหารของคนไทยให

ความสําคัญกับความสะอาด ความปลอดภัย และความสวยงาม มาเปนอันดับตนๆ มีการเลือกซื้อ

อาหารจากความสวยงามของบรรจุภัณฑและสสีันของอาหาร นิยมอาหารที่ไดรบัความสนใจและ

เขาถึงไดงาย ซึ่ง VERA Meat มีข้ันตอนการผลิตที่ไดมาตรฐาน ผูบริโภคสามารถตรวจสอบยอนกลบั

แหลงที่มาของเน้ือหมูได มีบรรจุภัณฑสวยงาม รสชาติดี ผูบริโภคสามารถนําไปประกอบอาหารได

โดยงาย เพียงตกแตงจานเพิ่มอกีเล็กนอยกท็ําใหดูเหมอืนทําออกมาจากฝมือเชฟได 
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  สภาพแวดลอมทางดานสงัคมวัฒนธรรม และความเปนอยู สงผลกระทบในทางที่ดี 

เน่ืองจาก พฤติกรรมการเลือกบรโิภคอาหารและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเปนแบบสงัคมเมืองมากข้ึน ทําให

ผลิตภัณฑเน้ือหมูแปรรูปสําเร็จพรอมปรุงของวีรา มีท (VERA Meat) มีโอกาสที่จะขายไดมากข้ึน 

 4) สภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยี และนวัตกรรม (Technology Factors) 

  โซเชียลเน็ตเวิรกเปนเทคโนโลยีที่สามารถใชในการประชาสมัพันธไดงาย รวดเร็ว และมี

ตนทุนที่ไมสงูมากถาเทียบจากการตองซื้อโฆษณาเพื่อออกทวีี โปรโมทสินคาเหมือนสมัยกอน ซึ่งถา

ตองการใหเขาถึงกลุมเปาหมายมากข้ึนก็สามารถทําไดโดยเสยีคาใชจายไมมาก การกระจายขอมูล 

ขาวสารสามารถทําไดรวดเร็วเพียงไมนานก็สามารถไปถึงกลุมเปาหมายที่ตองการได ซึ่งถาผูบริโภค

พอใจในสินคา สามารถแชรลงบนโซเชียลเน็ตเวิรก ทําใหกลุมเพื่อนของผูบริโภคไดรูจักสินคา และ

อาจจะเปดใจทีจ่ะลองสินคา โดยที่ทางแบรนดไมไดโฆษณาลงบนโซเชียลเอง แตเปนผลมาจากความ

ประทับใจของผูบรโิภค  ซึ่งเทคโนโลยีน้ีจงึทําใหการโฆษณาสินคาสามารถกระจายไปสูวงกวางไดมาก

ข้ึน แตถาผูบริโภคไมประทับใจ ก็มีโอกาสโพสตลงโซเชียลมีเดียรไดเชนกัน ทําใหขอมลูในแงลบของ

สินคากระจายไปสูวงกวาง ซึ่งถือเปนผลเสียจากอินเทอรเน็ตเชนกัน 

  สภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงผลกระทบเชิงบวกตอการรบัรูของ

ผูบริโภคตอธุรกิจประเภทการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเน้ือหมูแปรรปูสําเร็จพรอมปรงุ VERA 

Meat เน่ืองจากยุคสมัยน้ีผูคนเขาถึงโซเชียลมเีดียรไดงายและรวดเร็วมากข้ึน ทําใหสามารถทําการ

โฆษณาลงบนแพลทฟอรมหรอืโซเชียลตางๆไดงายข้ึน ไมตองเสียคาโฆษณาทางโทรทัศนราคาสูงอยาง

สมัยกอน ทําใหธุรกจิเปนทีรู่จักไดเร็วและเติบโตไดเร็วมากข้ึน ธุรกิจประเภทการผลิตและจําหนาย

ผลิตภัณฑเน้ือหมูแปรรูปสําเร็จพรอมปรุง VERA Meat จึงคาดวา การทําการตลาดและโฆษณา

ประชาสมัพันธผานสื่อออนไลนทีเ่ขากับวิถีชีวิตในรูปแบบใหมจะทําให VERA Meat เปนทีรู่จกัและ

เติบโตอยางรวดเร็วในระยะเวลาอันใกล 

 5) สภาพแวดลอมทางดานสิ่งแวดลอม (Environment Factor) 

  Urbanization หรือความเปนเมอืง ในอีก 20 ปขางหนา ประชากรโลกมากกวา 6.5 

พันลานคน คิดเปน 48% จะอาศัยอยูในเมอืง สงัคมเมืองจะมีการเติบโตข้ึน ประชากรจะมีวิถีชีวิตที่

เรงรีบและอยากประหยัดเวลามากข้ึน ดังน้ันสินคาที่สามารถชวยประหยัดเวลาจะตอบโจทยไลฟสไตล

ของคนเมืองไดจึงมีโอกาสเติบโตมากข้ึน 

  สภาพแวดลอมทางดานสิง่แวดลอม สงผลกระทบทัง้ที่ดี เน่ืองจากผลิตภัณฑเน้ือหมูแปร

รูปสําเร็จพรอมปรงุของวีรา มที (VERA Meat) ชวยใหผูคนประหยัดเวลาในการทําอาหาร สะดวก 

สบายมากข้ึน และไมเสียเวลามากอยางเชนเคย จงึทําใหโอกาสในการเติบโตของธุรกจิสงูมากข้ึน 
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 6) สภาพแวดลอมทางดานกฎหมาย (Legal Factor) 

  มาตรการทางกฎหมายอาหารแปรรูปทีบ่รรจุในภาชนะพรอมจําหนาย กําหนดใหอาหาร

ประเภทเน้ือสัตวแปรรูปแชแข็ง เปนอาหารพรอมปรุงที่กําหนดใหตองปฏิบัติตาม General GMP และ

เปนสินคาที่ตองมีฉลาก 

  สภาพแวดลอมทางดานกฎหมายดังกลาว ไมสงผลเชิงลบตอธุรกิจธุรกจิประเภทการ

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเน้ือหมูแปรรูปสําเร็จพรอมปรุง VERA Meat แตกลับเพิม่ความเช่ือมั่นใน

การบริโภคใหกบัทั้งผูผลิตและผูบรโิภค โดยทางผูผลิตสามารถยกระดับผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและมี

มาตรฐาน สวนผูบรโิภคสามารถไดรบัประทานผลิตภัณฑที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ซึ่งผลิตภัณฑที่มี

มาตรฐานสามารถทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อไดงายมากข้ึน 

 

2.1.2 การวิเคราะหปจจัยกดดันตอธุรกิจ (Poster’s Five Forces Model) 

 

ภาพที่ 2.2 : Poster’s Five Forces Model 

 

 
 

ที่มา : Medium. (2560). Poster’s Five Forces Model. สืบคนจาก 

        https://medium.com/product-gyaan/porters-five-forces-analysis-868945aa5846 
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 1) การคุกคามจากคูแขงรายใหม (Threat of new entrants) 

  เน่ืองจากอปุสรรคในการเขามาทําธุรกิจน้ีไมไดยากมากนัก จงึทําใหสินคาในตลาดเพิม่

มากข้ึน การแขงขันเพื่อแยงชิงสวนแบงของตลาดยอมรุนแรงข้ึน ทําใหตนทุนในการประกอบการ

สูงข้ึน  

 2) อํานาจตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบ (Bargaining power of suppliers) 

  เน่ืองจากมีฟารมเปนของตัวเอง จงึสามารถลดตนทุนดานเน้ือหมูทีจ่ะนํามาแปรรูปได 

ทําใหตนทุนในการผลิตตํ่าลง 

 3) อํานาจตอรองของลูกคาหรือผูบริโภค (Bargaining power of customers) 

  เน่ืองจากมผีูผลิตหรือผูขายอยูในตลาดจํานวนมาก จึงคาดวาทําใหผูซื้อมทีางเลือกมาก

ข้ึน ผูซื้อมีแนวโนมในการเปลี่ยนไปใชสินคาอื่น ก็จะทําใหเปลี่ยนใจไปซื้อสินคาจากรายอื่นไดงาย 

 4) ความรุนแรงของการแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Intensity of competitive 

rivalry) เน่ืองจากอุตสาหกรรมอาหารแชแข็ง มีอัตราการเจริญเติบโตสูง ก็ยอมทําใหคูแขงในตลาด

สูงข้ึน เพราะทุกคนตองการเรงขยายกิจการเพื่อใหไดลูกคามากข้ึน 

 5) สินคาทดแทน (Threat of substitute products or services) 

  สินคาทดแทนทีจ่ะมผีลกับธุรกิจคือ เน้ือสัตว เชน ปลา ไก วัว และอื่นๆ ซึ่งผูบริโภค

สามารถเลือกรบัประทานเน้ือสัตวชนิดอื่นๆไดแทนเน้ือหมู  

 

2.2 การวิเคราะหคูแขงขัน 

 2.2.1 คูแขงขันทางตรงและทางออม 

   คูแขงขันทางตรง : สเต็กหมูปรุงรสชาติแชแข็งทั้งขายออนไลนและใน

หางสรรพสินคา 

   คูแขงขันทางออม : เน้ือหมู เน้ือวัว เน้ือไก และอาหารทะเล  

 2.2.2 เปรียบเทียบคูแขงขันกับธุรกิจ 
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ภาพที่ 2.3 : เปรียบเทียบวีรา มีทกบัแบรนดอื่นๆ 

 

 
 

Vera Meat อาจจะมรีาคาทีสู่งกวาคูแขง จึงใชคุณภาพอาหารในการแขงขันกบัคูแขง 

เน่ืองจากมีฟารมเปนของตัวเอง จงึสามารถควบคุมดูแลคุณภาพของเน้ือสุกรไดต้ังแตตนนํ้า และยัง

สามารถดูแลไดอยางใกลชิด เน่ืองจากเปนฟารมขนาดกลางจึงสามารถควบคุมดูแลไดอยางใกลชิด

มากกวาบริษัทใหญที่เนนขายแบบแมส หรือเนนขายจํานวนมากๆ ทําใหการดูแลอาจจะไมทั่วถึงและ

ใกลชิด โดยทาง Vera Meat ใชหมูสายพันธุยุโรปทีม่ีคุณภาพเน้ือที่นุม และคัดสรรคุณภาพหมูทุกตัวที่

นํามาแปรรูปตองเปนหมเูกรดพรเีมียมเทาน้ัน  



บทท่ี 3 

การวิเคราะหปจจัยแวดลอมภายใน 

 

3.1 การประเมินศักยภาพธุรกิจ (SWOT analysis) 

 จากการวิเคราะหปจจัยภายในดวย SWOT Analysis น้ัน แบรนดวีรา มีท มีศักยภาพดังน้ี 

 

ภาพที่ 3.1 : SWOT Analysis 

 

 
 

ที่มา : Business-to-you. (2560). SWOT Analysis. สืบคนจาก 

        https://www.business-to-you.com/swot-analysis/ 

  

 1) จุดแข็ง (Strength) 

- มีฟารมสุกรที่มมีาตรฐานเปนของตัวเอง (วัตถุดิบ)  

- มีประสบการณการเลี้ยงสุกรมากวา 30 ป 

- มีบุคลากรมีความรูและความเช่ียวชาญ 

- มีความสัมพันธกบัโรงงาน OEM ที่ผานมาตรฐานรบัรอง GMP ในการผลิต 

 2) จุดออน (Weakness) 

- ทุนของกจิการมีไมสงู เน่ืองจากเปนกจิการครอบครัว 

- ตนทุนการผลิตสูง เน่ืองจากการจางผลิต (OEM) 
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- ไมมีประสบการณในการทําธุรกิจคาปลีก 

- ไมสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดรวดเร็ว 

- ไมมีรานขายปลีกเปนของตัวเอง 

 3) โอกาส (Opportunity) 

- ตลาดสเต็กกําลังขยายตัว 

- ผูคนตองการโปรตีนจากเน้ือสัตวมากข้ึน 

- ไลฟสไตลของกลุมเปาหมายในปจจบุัน นิยมทานอาหาร ready to cook มากข้ึน 

 4) อุปสรรค (Threat) 

- ผูผลิตรายใหมสามารถเขาไดไมยาก 

- สภาวะเศรษฐกจิชะลอตัว ทําใหกําลังซื้อลดลง 

- การแขงขันในตลาดสูง 

 

3.2 แผนกลยุทธของธุรกิจ 

 

ภาพที่ 3.2 : Vision, Mission, Goal, Objective and Activities 

 

 
 

ที่มา : Slideshare. (2557). Vision, Mission, Goal, Objective and Activities. สืบคนจาก 

        https://www.slideshare.net/SearchingSalary/vision-mission-goal-objective  
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 1) วิสัยทัศน (Vision) 

  เปนหน่ึงในสามของผูนําทางดานการแปรรผูลิตภัณฑเน้ือหมใูนเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 2) พันธกิจ (Mission) 

  เปนผูนําดานแปรรูปเน้ือหมูและเปนที่ยอมรับภายในประเทศไทยโดยมียอดขาย 30 

ลานภายใน 5 ป 

 3) เปาหมายองคกร (Goal) 

   ระยะเวลา 1 ป 

- สรางแบรนดใหเปนทีรู่จักอยางแพรหลาย และทําใหลูกคาเช่ือมั่นในแบรนดได 

- สามารถคาขายกับลูกคา B to B 

- สามารถวางขายใน Super market ช้ันนํา อยางนอย 20 สาขา 

 

   ระยะเวลา 3 ป 

- เพิ่มพื้นที่หรือเขตจําหนายไปยังตางจงัหวัดในหัวเมืองตางๆ 

- มีผลิตภัณฑอยางนอย 3 อยาง 

- เพิ่มลูกคา B to B ใหมากข้ึน 

    

   ระยะเวลา 5 ป 

- ออกผลิตภัณฑ ‘OMEGA Pork’ 

- เพิ่มชองทางจําหนาย 

- สงขาย B to B กับ โรงแรมและรีสอรท 

 

 4) วัตถุประสงคของธุรกจิ (Objective) 

- สรางผลิตภัณฑสเต็กหมูปรุงสําเรจ็แบบ ready to eat ใหเปนที่รูจัก และไดรับการ

ยอมรบัจากผูบริโภค 

- สราง Brand Awareness ให “Vera Meat” เปนทีรู่จกัและมีความนาเช่ือถือใน

คุณภาพของผลิตภัณฑ 
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3.3 การวิเคราะหผูบริโภค 

 จากขอมลูของสมาคมผูเลี้ยงสุกรแหงชาติ พบวาประเทศมีอตัราการบริโภคเน้ือสุกรเติบโต

จากป 2560 รอยละ 3.57% และมีแนวโนมเปดตัวข้ึนเรื่อยๆ อีกทั้งธุรกิจอาหารยังมีการเติบโตอยาง

ตอเน่ือง อีกทั้งในปจจบุันรปูแบบการดําเนินชีวิตของผูคนเปลี่ยนไป อีกทัง้เวลากลายเปนขีดจํากัดใน

การดําเนินชีวิต ทําใหพฤติกรรมตางๆ มีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกบัขอจํากัด รวมถึงพฤติกรรมใน

การเลือกบรโิภคอาหารทีม่ีการเปลี่ยนแปลงไป โดยการเลือกซื้ออาหารทีจ่ะนํามาประกอบอาหารมี

การเปลี่ยนแปลงไปเชนกัน ปจจบุันผูคนหันมาสนใจผลิตภัณฑแปรรูปแบบ Ready to cook มากข้ึน 

เน่ืองจากปจจัยหลายๆดาน เชน การเลือกซื้อของไมเปน อกีทั้งความอรอยในการปรุงรส ในการทําแต

ละครัง้ไมคงที่ และอาจจะไมไดออกมาดีแบบที่คิด จึงเปนปญหาสําหรบัคนที่ตองการทําอาหาร แตไม

มีความรู ความสามารถในการเลือกวัตถุดิบและการปรุงรสชาติอาหาร ตลาดอาหาร Ready to cook 

จึงมีแนวโนมเติบโตข้ึนเรื่อยๆ โดยคาดวาเมื่อมีการวางแผนการตลาด มีการสรางจุดยืนและจุดเดนให

สินคา จะสามารถขยายตลาดของสินคาใหมียอดขายเพิ่มข้ึนไดอยางตอเน่ือง 

 ตลาดสเตกในประเทศไทย มีมูลคาสูงถึงประมาณ 15,000 ลานบาท ซึ่งสเตกยังเปนตัวเลอืก

สําหรับผูบริโภค และยังมีแนวโนมการเติบโตที่ดี โดยถือไดวาเขาสูยุคของการแขงขันที่เริ่มรุนแรง

มากกวาในอดีต จากทั้งหมด 4 เซก็เมนตคือ สเตกริมถนน, สเตกหองแถว, สเตกในศูนยการคา และส

เตกตามโรงแรม โดยเฉพาะในเซ็กเมนตสเตกเชนสโตรตามศูนยการคาปลีกที่แขงขันรุนแรงมาก มีการ

เติบโตอยางตอเน่ืองไมตํ่ากวา 10% ตอป 

 

ภาพที่ 3.3 : ตลาดรานอาหาร Chain ประเภทสเต็ก 

 

 
 

ที่มา: Marketeeronline. (2559). ตลาดรานอาหาร Chain ประเภทสเต็ก. สืบคนจาก           

       https://marketeeronline.co/archives/21434 
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เซ็กเมนตที่ใหญสุดน้ันคือ Premium ที่มีราคาขายจานละ 500 -1,000 บาทคิดเปนสัดสวน 

60% ถัดมาคือ Standard ที่มรีาคาขายจานละ 200 -500 บาทคิดเปนสัดสวน 20% สุดทายคือ 

Mass ที่มีราคาขายอยูที่จานละ 69 – 200 บาทคิดเปนสัดสวน 30% ของตลาดสเต็กทั้งหมดใน

ประเทศไทย 

 

เน่ืองจากวิถีการบริโภคและการใชชีวิตแบบคนเมอืงคนรุนใหมที่มีความเรงรีบ พักอาศัยอยูใน

หอพักและคอนโดมเินียมใจกลางเมือง ทําใหมูลคาตลาดสินคากลุม ready to cook และ ready to 

eat ยังมีการเติบโตตอเน่ือง โดยในป 2558 มีมูลคาสูงถึง 5,230 ลานบาท หรือคิดเปน 33% ของ

มูลคาตลาดอาหารแชแข็งทัง้หมด  



บทท่ี 4 

แผนการตลาด 

 

4.1 การแบงสวนทางการตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย และการวางตําแหนงผลิตภัณฑ 

4.1.1 การแบงสวนทางการตลาดและการเลือกตลาดเปาหมาย 

   1) ภูมิศาสตร 

    พื้นที่จําหนาย 

    ระยะเวลา 1 ป : จําหนายใน Tops, Gourmet Market, Villa Market ไดรวม

อยางนอย 20 สาขา 

    ระยะเวลา 3 ป : ขยายสาขาที่จําหนายครอบคลมุทั่วกรงุเทพและปริมณฑล 

    ระยะเวลา 5 ป : ขยายสาขาออกไปตางจงัหวัด 

   2) ประชากรศาสตร 

    ชวงอายุ : 25 – 50  ปข้ึนไป 

    เพศ : ชาย-หญิง 

    รายได : 20,000 บาท ข้ึนไป 

   3) ลูกคาเปาหมาย 

    ผูที่ตองการทําสเต็กหมูทานเอง ชอบความสะดวกรวดเร็วไมยุงยาก เน่ืองจากมี

ขอจํากัดในเรื่องของเวลา และความสารถในการเตรียมวัตถุดิบและการปรุงรสชาติ อีกทัง้ยังให

ความสําคัญกับคุณภาพของสินคา รวมไปถึงเจาของรานอาหาร, รานสเต็ก หรือ café and 

restaurant ที่มปีญหาในเรื่องของการมเีชฟประจําที่รานหรอืมีการเปลี่ยนเชฟบอย ทําใหรสชาติ

อาหารไมคงที่และเกิดผลเสียกับราน  อีกทั้งการเลือกช้ินสวนเน้ือสัตวตางๆ การเตรียม การลางทํา

ความสะอาด การหมักเน้ือ การปรงุรสชาติใหอรอยกลมกลอม หรือการปรุงใหมรีสชาติทีเ่หมอืนกันทกุ

จานน้ันเปนเลือกที่ยากและอาจจะยุงยากสําหรับรานที่ไมมีเชฟประจําอยู 
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 4.1.2 การวางตําแหนงผลิตภัณฑ 

 

ภาพที่ 4.1 : การวางตําแหนงสินคาของ Vera Meat  

 

 
  

 จากภาพขางตนแสดงการวางตําแหนงสินคาของ Vera Meat โดยการวิเคราะหจาก 2 

ปจจัย คือปจจัยดานราคา และปจจัยดานคุณภาพ โดยเปรียบเทียบกับคูแขงในตลาดทั้ง 4 แบรนด

ดังน้ี Betagro, CP, Chill steak และ P&P food supply พบวา Chill steak และ P&P food 

supply เนนขายราคาที่ตํ่า แตไมเนนเรื่องคุณภาพ หรือการคัดสรรอยางพิถีพิถัน สวน CP เนนขาย

แมสหรือจํานวนมากๆ ซึง่คุณภาพสินคาหรอืวัตถุดิบ จะไมไดดีเทากับเบทาโกร ซึ่งเช่ือวาเน้ือหมูจากวี

รา มีท มีคุณภาพที่ดีมากกวา เน่ืองจากหมจูากฟารมเปนหมมูาตรฐานเดียวกบัเบทาโกร  
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4.2 การกําหนดกลยุทธสวนผสมทางการตลาด 

 กําหนดกลยุทธสวนผสมทางการตลาดโดยใชแนวคิด 4P’s 

 

ภาพที่ 4.2 : The Marketing Mix 

 

 
 

ที่มา : Vectorstock. (2561). The Marketing Mix. สืบคนจาก  

        https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/4p-marketing-mix-model-     

        price-product-promotion-vector-16762116  

 

 1) Product 

   ผลิตภัณฑเน้ือหมูแปรรูปปรงุสําเรจ็พรอมปรงุ (ready to cook) ของวีรา มีท จะมา

จากเน้ือหมทูี่ไดรับการคัดสรร การตัดแตงช้ินสวน ปลอดฮอรโมน ปลอดสารเรงเน้ือแดง และผานการ

รับรองคุณภาพของเน้ือหมูสดทีม่าจากฟารมปด ที่มีมาตรฐานในระดับสากล ซึง่เน้ือหมทูี่นํามาทําส

เต็ก จะคัดสรรเฉพาะหมูเกรดพรีเมี่ยมเทาน้ัน โดยเน้ือหมจูะผานกระบวนการบม ทําใหเน้ือนุมมากข้ึน 

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/4p-marketing-mix-model-
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จากน้ันนํามาหมักและปรุงรสชาติใหกลมกลอม ซึ่งสูตรนํ้าหมักไดผานการคิดคนจากทมีวิจัย R&D จึง

ทําใหรสชาติเขาถึงเน้ือของสเต็กและมรีสชาติที่กลมกลอม โดยไมมีการใสผงชูรส หรือสารกันบูด 

  

 2) Price 

   การจะสรางแบรนดผลิตภัณฑใหประสบความสําเร็จและมกีาํไรน้ัน ตองมี

กระบวนการจัดการตนทุนที่ตํ่าและการกําหนดราคาอยางเหมาะสมจะมีสวนชวยในธุรกิจเปนอยาง

มาก ซึ่งการต้ังราคาใหเหมาะสมน้ันมีความสําคัญ และสามารถสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑได โดยแบ

รนดวีรา มีท จะต้ังราคาในรปูแบบ High Value Strategy ซึ่งเปนการนําเสนอคุณคาในระดับสูงใหแก

ลูกคา ดวยราคาระดับกลางที่ไมสงูมากนัก เพื่อใหกลุมตลาดเปาหมาย สามารถเขาถึงได และราคาไม

ตํ่าจนเกินไป เพื่อแสดงใหเห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบที่ไดคัดสรรมา 

 

ภาพที่ 4.3 : กลยุทธการต้ังราคา 

 

 
 

ที่มา: SlideShare. (2562). กลยุทธการต้ังราคา. สืบคนจาก 

       https://www.slideshare.net/ skpalekarmba/pricing-strategy-42911762 

  

 3) Place 

   จัดจําหนายทั้งออนไลนและออฟไลน ออนไลนจัดจําหนายทีเ่ว็บของสินคา, 

Facebook, Instagram และ Line ทางดานออฟไลน จัดจําหนายที่ซปุเปอรมารเก็ต เชน Gourmet 
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Market, Villa Market, Tops และ Max Valu ซึ่งเปนซึปเปอรมารเก็ตที่มกีลุมลูกคาระดับกลางข้ึน

ไป 

 4) Promotion 

   จัดทําโปรโมช่ันชวงเทศกาลสําคัญ เชน ปใหม สงกรานต ครสิตมาส ทีผู่คนสวนใหญ

ช่ืนชอบที่จะสังสรรค หรือรวมทําอาหารรับประทานกันที่บาน 

 

4.3 แผนงานการสื่อสารการตลาด 

การสงเสรมิการตลาด 

- ออกบูธหรืองานอีเวนตางๆ เพื่อใหลูกคารูจักแลวเขาถึงไดงายข้ึน 

- จัดทําบรรณจุภัณฑ ใหนาสนใจ และแปลกใหม 

- จัดทําบารโคดที่บรรณจุภัณฑ เพื่อใหลูกเคาเขาถึงได และสามารถติดตอสอบถามไดงายข้ึน 

- จัดทํามีคลปิการทําอาหารโดยใชสเต็กวีรา มที ในหลากหลายเมนู 

- ทําการจางบล็อกเกอรรีวิวสินคา และการทําอาหาร 

 

Marketing Strategy 

- ออกบูธหรืองานอีเวนตางๆ เพื่อใหลูกคารูจักแลวเขาถึงไดงายข้ึน 

- Online Advertising :  

- Influencer review 

- จัดทํามีคลปิการทําอาหารโดยใชสเต็กวีรา มที ในหลากหลายเมนู 

 

Sale Strategy 

- ทํา Promotion ตามเทศกาล 

- ขายแบบ B to C และ B to B 

 

Brand Strategy 

- สราง content ใหมๆ ใหแบรนดเปนที่รูจักและจดจํา 

- เลือก influencer ใหตรงกบัภาพลกัษณของแบรนด 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

แผนจัดการองคกรและบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

5.1 การจัดโครงสรางองคกร กําหนดแผนก ฝาย หนวยงาน 

 

ภาพที่ 5.1 : โครงสรางองคกรวีรา มีท  

 

 
 

 การจัดโครงสรางองคกรเริ่มตนจากผูบริหาร มีหนาทีก่ําหนดทิศทางของธุรกิจ โดยการ

วางแผนกลยุทธการดําเนินงานในธุรกจิ ติดตอประสานงานกบัคูคา มองหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม 

ตัดสินใจหากแนวทางแตละฝายไมตรงกัน อีกทั้งวางแผนงานและควบคุมตรวจสอบแผนกตางๆภายใน

บริษัท ซึง่ตองกําหนดเปาหมายการดําเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาจากสภาพเศรษฐกจิ สภาวะ

ของอุตสาหกรรมในขณะน้ัน ซึ่งการทําใหผลการดาเนินงานในอนาคตออกมาใกลเคียงกับเปาหมายที่

วางเอาไวน้ัน ไมไดข้ึนอยูกับทีมผูบรหิารเพียงฝายเดียว ความรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกคนเปนสิง่

สําคัญทีจ่ะทําใหดําเนินงานไปสูเปาหมายที่วางไว ดังน้ันจะตองมีการวางเปาหมายการทํางานของ

พนักงานแตละฝาย ตามขอบเขตการทํางานของตนเอง การกําหนดเปาหมายน้ัน จําเปนตองสามารถ

ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานไดดวย 
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5.2 การกําหนดตําแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบของงาน รวมถึงคุณสมบัติของบุคลากรท่ีตอง

สรรหา 

 

 1) ฝายขาย 

   หนาที่ : รับผิดชอบในการทํายอดขายใหเปนไปตามเปาที่ทางบริษัทไดกําหนดไว 

ติดตอกับโรงงาน OEM ควบคุมเรื่องการสัง่สินคาและการสตอกสินคาใหตรงกบัยอดขายที่ไดประเมิน

ไว 

   คุณสมบัติ : มีมนุษยสมัพันธที่ดี สามารถพูดโนมนาวไดดี ติดตอประสานงานได มี

ความกระตือรอืรน มีความรบัผิดชอบ 

 

 2) แผนกบัญชี 

   หนาที่ : รับผิดชอบเรื่องคาใชจายของบริษัททัง้หมด ทั้งในเรือ่งของการจัดทํา

แผนการใชจายของทุกฝายอยางสมดุล การเบิกจายเงินของบริษัทในดานตางๆ รับผิดชอบการจาย

คาจางใหพนักงานทุกคนในบริษัท จัดเกบ็เอกสารทางบัญชี จัดทํารายการทางการเงินและบญัชี ใหแก

บริษัท จัดทํางบการเงินของบริษัท ดูแลดานการจายภาษีของบริษัท 

   คุณสมบัติ : มีละเอียดและความรอบคอบ ชางสงัเกต มีความซื่อสัตย เห็นประโยชน

ของบริษัทเปนหลัก 

 

 3) แผนกการตลาด 

   หนาที่ : วางแผนการตลาดใหเหมาะสมกับสินคาของแบรนด สถานการณทางธุรกิจ  

และกลุมเปาหมาย วางแผนทั้งในเรือ่งการโฆษณา ประชาสมัพันธ โดยสื่อตางๆ ทําใหสินคาใหเขาถึง

กลุมลูกคาที่ตองการใหได อีกทั้งยังตองวางแผนโปรโมช่ันเพือ่ทําใหลกูคาซื้อสินคาใหไดอีกดวย อีกทั้ง

ยังเปนแอดมินของเว็บไซตและสื่อโซเชียลตางๆของบริษัทดวย 

   คุณสมบัติ : มีความรูความเขาใจในดานการโฆษณาทางสื่อโซเชียลมเีดีย โดย

สามารถวางแผนการใชสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ  

 

 4) แผนกจัดการทรัพยากรมนุษย 

   หนาที่ : สรรหาบุคลากรทีจ่ะเขามาทําหนาที่ตางๆภายในบรษัิท ดูแลการรบั

บุคลากรใหมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหนาที่ทีบ่ริษัทตองการ ประเมินความสามารถของพนักงานเพือ่

ใชในการประเมินผลตอบแทนอยางเหมาะสม และตองคอยบรหิารไมใหเกิดการขาดบุคลากรในแตละ

แผนกอีกดวย 
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   คุณสมบัติ : มีความเปนกลาง สามารถจัดการแกปญหาตางๆ ที่เกี่ยวในเรื่องของ

บุคคลไดดี สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี มองบุคลกิของคนในเบื้องตนออก   

  

5.3 นโยบายการบริหารบุคลากร  

 ใหโอกาสผูที่ตองการทีจ่ะทํางานรวมกบับริษัทจริงๆ มีความซื่อสัตย อดทน และ

กระตือรือรนที่จะเปดรับการเรียนรูในสิง่ตางๆ เขากบัผูรวมงานไดดี แยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากงาน

ได 

 

5.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

 ในกรณีรับบุคลากรเขางานใหมจะมีคนเทรนงานใหกอนทัง้ในเรื่องของระบบการทํางานของ

บริษัท วัฒนธรรมบริษัท การทํางานในแตละข้ันตอนตองติดตอกับฝายไหนบาง โดยที่บุคลากรตองมี

ความกระตือรอืรนและพรอมทีจ่ะรับฟงและปรับตัวใหเขากบัเพื่อนรวมงาน มีการจัดทรปิกระชับ

ความสัมพันธของผูรวมงานและมงีบใหสามารถไปเรียนคอรสตางๆที่จะสามารถนํากลบัมาพฒันา

บริษัทได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บทท่ี 6 

แผนการดําเนินงาน 

 

6.1 การตัดต้ังธุรกิจและขัน้ตอนการจัดต้ัง 

 แบรนดวีรา มีท ตองมีการจัดต้ังข้ึนในรูปแบบของบริษัทจํากดั โดยเริ่มจาก 

 1. จองช่ือบริษัทผานเว็บไซตของกรมการพัฒนาการคาหรือย่ืนดวยตัวเองตอนายทะเบียนที่

กรมพฒันาธุรกจิการคา  

 2. จดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ  

 3. นําไปย่ืนตอนายทะเบียน ซึง่หนังสอืบริคณหสนธิ คือ หนังสือที่แสดงความตองการในการ

จัดต้ังบริษัท โดยมเีน้ือความที่ข้ึนตนดวยบริษัทและลงทายดวยคําวาจํากัด จะตองมีการระบุที่อยูของ

บริษัท วัตถุประสงคในการจัดต้ัง จํานวนหุน และรวมถึงขอมูลของผูกอต้ังหรือผูถือหุนทั้งหมด  

 4. จัดการประชุมข้ึน แลวจงึนําเอกสารไปจดทะเบียนขอจัดต้ังบริษัท ทําการชําระ

คาธรรมเนียมตางๆ  

 5. รับหนังสือรับรองการจัดต้ังบริษัทจากนายทะเบียน ทําใหแบรนดวีรา มีท มีการจัดต้ังใน

รูปแบบของบริษัทอยางถูกตองตามกฎหมาย มีสิทธิและหนาที่ตางๆ โดยสมบรูณทุกประการ 

 

6.2 ขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อ  

 ผลิตภัณฑที่แบรนดวีรา มีท ตองทําการจางผลิตคือผลิตภัณฑเน้ือหมูแปรรปู โดยบริษัทที่

คุนเคยกันดีอยูแลว ซึ่งเปนโรงงานที่ผานมาตรฐาน GMP และจะสั่งเน้ือหมูจากโรงเชือดมาตรฐานสง

หางทีเ่ปนคูคากับฟารมอยูแลว แลวสงเน้ือหมูมาที่โรงงานเพือ่ทําการแปรรูปตามที่ทางแบรนดตองการ 

โดยการสัง่ผลิตสินคา จะสัง่ตามออรเดอรทีท่างฝายขายไดรบัมาและจากการประเมินการยอดขายของ

สินคา  

 

6.3 การจัดการคลังสินคาและการควบคมุสินคาคงเหลือ 

 สตอคสินคาบางสวนไวที่โรงงาน และสงสินคาบางสวนไปที่ซปุเปอรมารเก็ตที่ดีลไว โดยการ

เช็คสินคาจะทําการเช็คสินคาที่คลงัเกบ็สินคาทกุสปัดาห และเช็คกับทางคลังสินคาของซุปเปอรมาร

เก็ต ซึ่งจะเช็คดูสินคาทกุตัว ดูวาสินคาใดขายไดมาก สินคาใดขายไดนอย เพื่อที่จะประมาณการสง

สินคาไปเพิม่ และประมาณการผลิตไดถูกตอง  
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6.4 กระบวนการหรือขั้นตอนการสงสนิคาหรือใหบริการ 

 การขายสินคาทางแบรนดจะเนนสงเขาซปุเปอรมารเก็ตช้ันนํา ซึ่งอิงจากกลุมลูกคาเปาหมาย 

โดยหลงัจากที่ดีลกับทางซปุเปอรมารเก็ตเรียบรอยแลว จะทาํการสงสินคาไปยังซปุเปอรมารเก็ตสาขา

ตางๆที่ไดตกลงกันไว โดยจางบริษัทโลจิสติกที่มรีถควบคุมความเย็นเปนผูขนสงสินคาไปยังซปุเปอร

มารเก็ตตางๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



บทท่ี 7 

แผนการเงิน 

 

7.1 ความตองการเงินทุน แหลงท่ีมาของเงินทุน และโครงสรางของเงินทุน 

 

ตารางที่ 7.1 : ความตองการเงินทุน แหลงที่มาของเงินทุน และโครงสรางของเงินทุน 

 

 

จากตารางขางตนจะแสดงใหเห็นวาแบรนดวีรา มีท ตองการเงินลงทุนทั้งหมด 2,000,000 

บาท ซึ่งการลงทุนครั้งแรกคือการซื้อสินทรัพยของออฟฟศ ประกอบดวยอุปกรณสํานักงานตางๆ 

คอมพิวเตอร เครื่องปรบัอากาศ โทรศัพทมอืถือ โตะ เกาอีทาํงาน และอื่นๆ โดยแหลงที่มาของเงินทุน

จะมาจาก 2 ชองทางดวยกัน ชองทางแรกมาจากเงินสวนของเจาของ และสวนที่สองมาจากการกู

ธนาคาร รวมทั้งสิ้นเปนเงินจํานวน 2,000,000 บาท โดยแบงเปนสวนของเจาของ 1,000,000 บาท 

และสวนของการกูธนาคาร 1,000,000 บาท โดยจะคิดเปนสัดสวนของเจาของอยูที่ 50% และสวนที่

กูธนาคารจะถือวาเปนสวนของหน้ีสินอยูที่ 50% 

 

 

 

 

 

 

เงินทุนทั้งหมดที่ตองการ 2,000,000  บาท 

แหลงที่มา และโครงสรางเงินทุน 

แหลงที่มา จํานวนเงิน สัดสวน 

เงินตัวเอง 1,000,000 บาท 50% 

กูธนาคาร 1,000,000 บาท 50% 

รวม 2,000,000 บาท  

 

สวนของเจาของ 50% 

หน้ีสิน 50% 
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7.2 สมมติฐานทางการเงิน 

ประมาณการรายไดและคาใชจายของแบรนดวีรา มีท มรีายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางที่ 7.2 : ประมาณการรายไดของแบรนดวีรา มีท 

 

ประมาณการรายได ปที่ 1  ปที่ 2 ปที่ 3 

รวมยอดขายเฉลี่ยตอเดือน 593,190 605,054 623,205 

รวมยอดขายตอป 7,118,280 7,260,646 7,478,465 

 

จากตารางที่ 7.2 แสดงรายไดของแบรนดวีรา มที โดยปแรกสามารถสงเขาซุปเปอรมารเก็ต

ช้ันนําไดประมาณ 30 สาขา ซึ่งประมาณการยอดขายทัง้ปอยูที่ 64,800 ช้ิน หรือประมาณเดือนละ 

5,400 ช้ิน และสงขายตามรานอาหาร และ Café & Restaurant อีกประมาณเดือนละ 1,215 ช้ิน ซึ่ง

คาดวาปที่สองจะเพิ่มข้ึนอีก 2% และปทีส่ามเพิม่ข้ึนอีก 3% จากการเพิ่มชองทางจําหนายและการทํา

การตลาดที่มากข้ึน 

 

ตารางที่ 7.3 : คาใชจายของแบรนดวีรา มีท 

 

คาใชจาย ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

คาใชจายและการตลาด 2,624,600 2,677,092 2,757,405 

ตนทุนสินคาขาย 3,341,250 3,408,075 3,510,318 

 

 จากตารางที่ 7.3 แสดงคาใชจายของแบรนดวีรา มีท โดยคาใชจายหลักจะมาจากตนทุนการ

ผลิตสินคา ที่เหลือจะเปนคาใชจายในสวนของคาใชจายการขายและคาใชจายในการทําการตลาด 

คาใชจายในการขาย เชน เงินเดือนพนักงาน คาเชาสํานักงาน คาขนสง คาโทรศัพท คาตรวจสอบ

บัญชี และคาเสื่อมราคาของอุปกรณสํานักงาน เปนตน อีกทัง้คาใชจายในการทําการตลาด  เชน การ

ลงโฆษณาตามสือ่โซเชียลตางๆ โดยจะเนนการทําการตลาดในรูปแบบของออนไลน คือการสราง 

content เกี่ยวกบัการทําสเต็ก และเน้ือหมูทีส่ามารถนําไปประกอบอาหารไดหลากหลายเมนู ผาน

ชองทางโซเชียลมีเดีย เพือ่ใหผูบริโภครูจกั การออกบูท หรือออกงานอเีวนทตางๆ เปนตน 
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7.3 ประมาณการงบการเงิน  

งบกําไรขาดทุน 

 งบกําไรขาดทุน 3 ปแรกของแบรนดวีรา มีท โดยปแรกไดจดัทําแบบรายเดือนและมี

รายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางที่ 7.4 : งบกําไรขาดทุนในปที่1 แบบรายเดือนของแบรนดวีรา มีท 

 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

รายไดจากการขายและบริการ 

รวมรายได 593,190 593,190 593,190 593,190 593,190 593,190 

ตนทุนการขาย 303,750 303,750 303,750 303,750 303,750 303,750 

กําไรข้ันตน 289,440 289,440 289,440 289,440 289,440 289,440 

คาใชจายและการตลาด 

เงินเดือนพนักงาน 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 

คาเชาพื้นที่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

คาสาธารณูปโภค 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 

คาโทรศัพท 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

คาขนสง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

คาทําบัญชี 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

คาใชจายการตลาด 281,000 275,500 125,500 75,500 75,500 125,500 

คาเสื่อมราคา 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 

คาใชจายอื่นๆ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

คาใชจายจัดต้ังบริษัท 25,000 0 0 0 0 0 

รวมคาใชจาย 405,883 375,383 225,383 175,383 175,383 225,383 

กําไรจากการขาย -116,443 -85,943 64,057 114,057 114,057 64,057 

ดอกเบี้ยจาย 19,259 19,259 19,259 19,259 19,259 19,259 

กําไรสุทธิ -135,702 -105,202 44,798 99,798 99,798 44,798 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 7.4 (ตอ) : งบกําไรขาดทุนในปที่ 1 แบบรายเดือน 

 

 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

รายไดจากการขายและบริการ 

รวมรายได 593,190 593,190 593,190 593,190 593,190 593,190 

ตนทุนการขาย 303,750 303,750 303,750 303,750 303,750 303,750 

กําไรข้ันตน 289,440 289,440 289,440 289,440 289,440 289,440 

คาใชจายและการตลาด 

เงินเดือนพนักงาน 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 

คาเชาพื้นที่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

คาสาธารณูปโภค 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 

คาโทรศัพท 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

คาขนสง 20,000 20,000 20,000 20,000 25,000 25,000 

คาตรวจสอบบัญชี 0 0 0 0 0 5,000 

คาทําบัญชี 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

คาใชจายการตลาด 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 70,000 

คาเสื่อมราคา 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 2,083 

คาใชจายอื่นๆ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

รวมคาใชจาย 170,383 170,383 170,383 170,383 175,383 184,883 

กําไรจากการขาย 119,057 119,057 119,057 119,057 114,057 104,557 

ดอกเบี้ยจาย 19,259 19,259 19,259 19,259 19,259 19,259 

กําไรสุทธิ 99,798 99,798 99,798 99,798 94,798 85,298 

 

 จากตารางขางตนแสดงถึงงบกําไรขาดทุนในปที่ 1 ของแบรนดวีรา มีท แบบรายเดือน 

แสดงงบกําไรขาดทุนในหน่ึงป แสดงใหเห็นวาในปแรกแบรนดวีรา มีท มีกําไรสทุธิเฉลี่ยเดือนละ 

70,723 บาท โดยจะมีกําไรหลงัจากเดือนทีส่อง เน่ืองจากชวงแรกเปนชงเปดตัวแบรนดจึงใชงบในการ

ทําการตลาดมาก  
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ตารางที่ 7.5 : งบกําไรขาดทุน 3 ปแรกของแบรนดวีรา มีท 

 

 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

รายไดจากการขายและบริการ 

รวมรายได 7,118,280 7,260,646 7,478,465 

ตนทุนการขาย 3,341,250 3,408,075 3,510,318 

กําไรข้ันตน 3,777,030 3,852,571 3,968,147 

คาใชจายและการตลาด 

เงินเดือนพนักงาน 660,000 660,000 660,000 

คาเชาพื้นที่ 120,000 120,000 120,000 

คาสาธารณูปโภค 39,600 39,600 39,600 

คาโทรศัพท 36,000 36,000 36,000 

คาขนสงสินคา 220,000 250,000 280,000 

คาทําบัญชี 18,000 18,000 18,000 

คาตรวจสอบบัญชี 5,000 5,000 5,000 

คาใชจายการตลาด 1,356,000 1,000,000 1,000,000 

คาเสื่อมราคา 25,000 25,000 25,000 

คาใชจายอื่นๆ 120,000 120,000 120,000 

คาใชจัดต้ังบริษัท 25,000 0 0 

รวมคาใชจาย 2,624,600 2,273,600 2,303,600 

กําไรจากการขาย 1,152,430 1,578,971 1,664,547 

ดอกเบี้ยจาย 231,108 231,108 231,108 

กําไรสุทธิ 921,322 1,347,863 1,433,439 

 

 จากตารางข้ันตนแสดงงบกําไรขาดทุนในชวง 3 ปแรกของแบรนดวีรา มีท โดยในปแรกมี

รายไดจากการขายอยูที่ 7,118,280 บาท โดยไดจากการขายสเต็กหม ูซึง่คาดวาจะเติบโตทุกป

เน่ืองจากปจจบุันรปูแบบการดําเนินชีวิตของผูคนเปลี่ยนไป อีกทั้งเวลากลายเปนขีดจํากัดในการ

ดําเนินชีวิต ทําใหพฤติกรรมตางๆ มีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกบัขอจํากัด รวมถึงพฤติกรรมในการ

เลือกบริโภคอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยการเลอืกซือ้อาหารทีจ่ะนํามาประกอบอาหารมีการ

เปลี่ยนแปลงไปเชนกัน ปจจุบันผูคนหันมาสนใจผลิตภัณฑแปรรูปแบบ Ready to cook มากข้ึน 
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เน่ืองจากปจจัยหลายๆดาน เชน การเลือกซื้อของไมเปน อกีทั้งความอรอยในการปรุงรส ในการทําแต

ละครัง้ไมคงที่ และอาจจะไมไดออกมาดีแบบที่คิด จึงเปนปญหาสําหรบัคนที่ตองการทําอาหาร แตไม

มีความรู ความสามารถในการเลือกวัตถุดิบและการปรุงรสชาติอาหาร ตลาดอาหาร Ready to cook 

จึงมีแนวโนมเติบโตข้ึนเรื่อยๆ โดยปที่2 คาดวาจะเติบโต 2% และมีการเติบโตเพิ่มข้ึนอกี 3% ในปที่ 3  

 โดยคิดเปนอัตราสวนทางการเงินดังน้ี โดยอัตราสวนจะคิดเปนอัตราสวนจากรายไดจากการ

ขายสินคา ตนทุนสินคาเปน 46.9% ของยอดขาย กําไรข้ันตนเปน 53.1% ของยอดขาย คาใชจาย

และการตลาดทัง้หมดเปน 36.9% ของยอดขาย และมกีําไรสุทธิอยูที่ 12.9% ของยอดขาย 

 

ตารางที่ 7.6 : งบดุลปแรก 

 

สินทรพัยหมุนเวียน  

เงินสด 2,796,332 

ลูกหน้ีการคา - 

สินคาคงเหลือ - 

สินทรพัยถาวร  

คอมพิวเตอร 40,000 

อุปกรณสํานักงาน 45,000 

เครื่องปรับอากาศ 20,000 

โทรศัพทมือถือ 10,000 

โตะ เกาอี้ 5,000 

เราเตอร 2,000 

เครื่องปริ้น 3,000 

คาเสื่อม 25,000 

รวมสินทรัพย 2,896,322 

หน้ีสินและทุน  

หน้ีสินหมุนเวียน - 

เจาหน้ีการคา 303,750 

หน้ีสินไมหมุนเวียน  

เงินกูธนาคาร 1,000,000 

                       (ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 7.6 (ตอ) : งบดุลปแรก 

 

หน้ีสินไมหมุนเวียน  

เงินกู-เจาหน้ี - 

สวนของเจาของ  

สวนของเจาของ 1,000,000 

กําไร-ขาดทุน 921,322 

รวม 3,225,072 

 

 จากตารางขางตนแสดงงบดุลของแบรนดวีรา มีท ในปแรก ซึ่งมสีินทรัพยรวมกับสวนของ

เจาของ เทากับ 3,225,072 บาท  

 

ตารางที่ 7.7 : งบกระแสเงินสด ปแรก 

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ปแรก 

เงินสดรับจากการขายสินคา 7,118,280 

เงินสดจายคาสินคา 3,341,250 

เงินสดจายคาเชา 120,000 

เงินสดจายเงินเดือน 660,000 

เงินสดจายคานํ้าไฟ 39,600 

เงินสดจายคาโทรศัพท 36,000 

คาขนสงสินคา 220,000 

คาทําบัญชี 18,000 

คาตรวจสอบบัญชี 5,000 

เงินสดจายคาการตลาด 1,356,000 

คาเสื่อมราคา 25,000 

คาใชจายอื่นๆ 120,000 

                                                             (ตารางมีตอ) 
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ตารางที่ 7.7 (ตอ) : งบกระแสเงินสดปแรก 

 

คาใชจัดต้ังบริษัท 25,000 

เงินสดจายดอกเบี้ยจาย 231,108 

รวม 921,322 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจายจากการซื้ออุปกรณ 125,000 

รวม 796,322 

กระแสเงินสุดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากการกูธนาคาร 1,000,000 

เงินสดรับจากการลงทุนแรกเริ่ม 1,000,000 

รวม 2,796,322 

 

7.4 การประเมินระยะเวลาคืนทุน จุดคุมทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

 จากการประมาณการรายได กําไรสทุธิของแบรนดวีรา มีท ตลอด 3 ปมีรายละเอียดดังน้ี ป

ที่หน่ึง เทากับ 921,322 บาท ปทีส่อง เทากับ 1,347,863 บาท และ ปทีส่าม เทากบั 1,433,439 

บาท ระยะเวลาคืนทุนอยูปที่ 4  

จุดคุมทุนถาคิดในกรณีที่ขายสเต็กช้ินละ 90 บาท ตนทุนผันแปรอยูที่ 20บาทตอช้ิน และ

ตนทุนคงที่ตอเดือนอยูที่ 72,800 บาท จึงตองขายสเต็กอยางนอย 1,040 ช้ินตอเดือน 

ผลตอบแทนจากการลงทุนของแบรนดวีรา มที จะแบงกําไรจากการดําเนินงานรายปใหแกผู

ถือหุนในบริษัททุกคน 

 

 

 

  



บทท่ี 8 

แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคตของธุรกิจ 

 

8.1 แผนฉุกเฉิน 

 ถาไมเปนไปตามแผนธุรกจิที่ไดคาดการณจากทั้งหมดที่กลาวมา ทางแบรนดมีแผนฉุกเฉิน

โดยอาจเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปเปนขายแฟนไชสรานสเต็ก ระดับกลางทีร่าคาไมถูกและแพงมาก

เกินไป โดยยังคงเนนในเรื่องของคุณภาพสินคาเปนหลัก  

 

8.2 แผนอนาคต 

 ตองการขยายสาขาซุปเปอรมารเก็ตที่จะสงเขาใหครอบคลุมทั่วประเทศ เพิ่มชองทาง

จําหนายใหมากข้ึนและ เพิ่มผลิตภัณฑใหมๆ เพือ่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด 
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