
  
(1  เคาะ) 

แผนธุรกจิ ห้างทองเฮงเส็งเยาวราช สาขา2 

(ขนาด 16 ทบึ) 

 

 

 

(8  เคาะ) 

 

 

 

โดย 

นายรณชัย กมลพนัธ์ทพิย์ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนธุรกจินีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวชิา 761 427 สัมมนาปัญหาทางธุรกจิ 

ตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิทัว่ไป 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2552 



 

แผนธุรกจิ ห้างทองเฮงเส็งเยาวราช สาขา2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นายรณชัย กมลพนัธ์ทพิย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนธุรกจินีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวชิา 761 427 สัมมนาปัญหาทางธุรกจิ 

ตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิทัว่ไป 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2552 

 
 
 



ท่ีประชุมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแลว 

อนุมัติใหแผนธุรกิจ เร่ือง “หางทองเฮงเส็งเยาวราช สาขา2 ” เสนอโดยนายรณชัย กมลพันธทิพย มี

คุณคาเพียงพอท่ีจะเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาสัมมนาปญหาทางธุรกิจ ตามหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ 

 

      ………………………………………………..

                 (อาจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ) 

        หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป  

              วันท่ี ……. เดือน ………………. พ.ศ. ............ 

อาจารยท่ีปรึกษา 

อาจารยณฐวัฒน  ปลันธนานนท 

 

คณะกรรมการสอบสัมมนาปญหาทางธุรกิจ 

 

............................................................... ประธานกรรมการ  

(อาจารยเกตุวดี สมบูรณทว)ี 

……….. / ……..…………. / …………. 

 

............................................................... กรรมการ 

(อาจารยณฐวัฒน  ปลันธนานนท) 

……….. / ……..…………. / …………. 

 

............................................................... กรรมการ 

(อาจารย ดร.เกริกฤทธ์ิ อัมพะวัต) 

……….. / ……..…………. / …………. 

 



 

ค 

 

12490076 : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 

คําการสําคัญ :  ทองคํารูปพรรณ/ธุรกิจการคา/จํานําทอง/รานทอง 

             รณชัย กมลพันธทิพย  : แผนธุรกิจหางทอง เฮงเส็ง  เยาวราช สาขา 2 อาจารยที่ปรึกษา : อาจารย ณฐวัฒน 

ปลันธนานนท. 41 หนา. 

 

บทสรุปผูบริหาร 
 

หางทองเฮงเส็งเยาวราช สาขา 2 เปนการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการขายทองคํารูปพรรณ รับจํานํา ซื้อทอง 

มีที่ต้ังของกิจการอยูในเขตตําบล โพธาราม อําเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี 

เหตุผลที่เลือกดําเนินธุรกิจประเภทน้ีก็เน่ืองจากไดคําแนะนํามาจากญาติๆวาธุรกิจรานทองน้ีให

ผลตอบแทนที่ดี แลวทองเปนสินคาที่นับวันจะทําใหมีมูลคาสูง เปนเครื่องประดับที่นิยมของชาวไทยมานาน 

ประการที่สําคัญคือ มารดาของขาพเจามีความช่ืนชอบเปนสวนตัวอยางมากเก่ียวกับเครื่องประดับประเภทน้ี สวน

เหตุผลที่มีการเปดสาขา 2 ก็เพราะวา ผลประกอบการจากสาขาที่ 1 ช้ีใหเห็นถึงผลตอบแทนที่ดี คุมคา และอีก

เหตุผลหน่ึงคือตองการครอบคลุมกลุมลูกคาเปาหมายในเขตอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีใหมากยิ่งขึ้น  

สินคาของเราคือ ทองคํารูปพรรณ ซึ่งรับทองมาจากเยาวราช รานทองจะไดรับการรับรองมาตรฐานจาก 

สคบ. ซึ่งควบคุมโดยกฎหมายวาดวยฉลาก โดยรานทองทุกแหงจะตองติดฉลากตามถาดแตละถาด ซึ่งจะมี

รายละเอียดเรื่องของนํ้าหนัก เปอรเซ็นตทอง คาแรง ชนิดสินคา ระบุไวอยางชัดเจน รวมถึง สคบ. ไดดําเนินการ

ควบคุณมาตรฐานรานทองผูผลิต ใหผลิตทองที่เปนมาตรฐาน เพ่ือใหสินคาที่สงไปขายทั่วประเทศเปนมาตรฐาน

เดียวกัน เปนการดําเนินการควบคุมตนนํ้า ดังน้ัน ผูบริโภคจะมั่นใจไดวา ทองรานเรารับมาน้ันมีมาตรฐาน 

ในเขตตําบลโพธาราม มีธุรกิจรานทอง อยู 2 ราน น้ันคือ รานหางทอง แมสายทอง กับรานหางทอง MC 

เยาวราช ซึ่งรานเรามีความไดเปรียบจากสินคาที่มีมาตรฐานกวาเพราะรับมาจากเยาวราชเหมือนกับหางทอง MC 

เยาวราช สวนหางทองแมสายทองน้ันรับทองมาจากนครปฐมมีความมาตรฐานที่นอยกวา สวนเรื่องการรับจํานํา

รานเราใหอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ากวารานอื่น น้ันคือ 2.5% สวนรานอื่น 3% สวนเรื่องการสงเสริมการตลาดรานเราไดมี

การโฆษณาลงหนังสือพิมพชนบทกับวิทยุทองถิ่นเพ่ือเปนการกระจายขาวสารไปยังผูคนในเขตน้ี  

หางทองเฮงเส็งเยาวราช จะเปนธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ โดยดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่วา 

เปนธุรกิจรานทองที่ไดมาตรฐาน มุงตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก อีกทั้งยังเปนรานทองที่มีลูกคา

มากที่สุดในจังหวัดราชบุรี โดยการตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดดวยการบริการที่

มีคุณภาพและสินคาไดรับมาตรฐาน เพ่ือใหลูกคาเลือกเขารานเราเปนอันดับแรก 
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บทที1่ 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

กกกกกกก หางทองเฮงเส็งเยาวราช สาขา 2 เปนการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายทองคํารูปพรรณ 

รับจํานํา ซ้ือทอง มีท่ีตั้งของกิจการอยูในเขตตําบล โพธาราม อําเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี 

กกกกกกกกเหตุผลท่ีเลือกดําเนินธุรกิจประเภทนี้ก็เนื่องจากไดคําแนะนํามาจากญาติๆวาธุรกิจราน

ทองนี้ใหผลตอบแทนท่ีดี แลวทองเปนสินคาท่ีนับวันจะทําใหมีมูลคาสูง เปนเคร่ืองประดับท่ีนิยม

ของชาวไทยมานาน ประการท่ีสําคัญคือ มารดาของขาพเจามีความช่ืนชอบเปนสวนตัวอยางมาก

เกี่ยวกับเคร่ืองประดับประเภทนี้ สวนเหตุผลท่ีมีการเปดสาขา 2 ก็เพราะวา ผลประกอบการจาก

สาขาท่ี 1 ช้ีใหเห็นถึงผลตอบแทนท่ีดี คุมคา และอีกเหตุผลหนึ่งคือตองการครอบคลุมกลุมลูกคา

เปาหมายในเขตอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีใหมากยิ่งข้ึน  

กกกกกกกก สินคาของเราคือ ทองคํารูปพรรณ ซ่ึงรับทองมาจากเยาวราช รานทองจะไดรับการ

รับรองมาตรฐานจาก สคบ. ซ่ึงควบคุมโดยกฎหมายวาดวยฉลาก โดยรานทองทุกแหงจะตองติด

ฉลากตามถาดแตละถาด ซ่ึงจะมีรายละเอียดเร่ืองของน้ําหนัก เปอรเซ็นตทอง คาแรง ชนิดสินคา 

ระบุไวอยางชัดเจน รวมถึง สคบ. ไดดําเนินการควบคุณมาตรฐานรานทองผูผลิต ใหผลิตทองท่ีเปน

มาตรฐาน เพื่อใหสินคาท่ีสงไปขายท่ัวประเทศเปนมาตรฐานเดียวกัน เปนการดําเนินการควบคุมตน

น้ํา ดังนั้น ผูบริโภคจะม่ันใจไดวา ทองรานเรารับมานั้นมีมาตรฐาน  นอกจากขายทองคํารูปพรรณ

แลว ทางรานยังมีบริการรับจํานําทองซ่ึงใหอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํากวารานอ่ืน ซ่ึงจะเปนการดึงดูดลูกคา

ใหมาจํานํากับรานเรา เพราะกําไรสวนใหญนั้นมาจากการรับนํา ทางรานเราจึงจะเนนไปท่ีการรับ

จํานํามากวาการขายทองรูปพรรณ และรับซ้ือทองเกา 

กกกกกกกเปนท่ีรูดีวาทองคํามีท้ังราคาข้ึนและราคาลง ปจจัยของมันคือ ราคาทองในตลาดโลก และ

คาเงินบาท ซ่ึงท้ัง2ปจจัยนี้จะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใดนั้น จะข้ึนอยูกับภาวะเศรษฐกิจของโลก 

อัตราเงินเฟอ ราคาน้ํามัน ฯลฯ การข้ึนหรือลงของราคาทองนั้นก็จะสงผลกระทบตอรานโดยตรงใน

เขตตําบลโพธาราม มีธุรกิจรานทองอยู 2 ราน นั้นคือ รานหางทอง แมสายทอง กับรานหางทอง MC 

เยาวราช ซ่ึงรานเรามีความไดเปรียบจากสินคาท่ีมีมาตรฐานกวาเพราะรับมาจากเยาวราชเหมือนกับ
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หางทอง MC เยาวราช สวนหางทองแมสายทองนั้นรับทองมาจากนครปฐมมีความมาตรฐานท่ีนอย

กวา สวนเร่ืองการรับจํานํารานเราใหอัตราดอกเบ้ียท่ีต่ํากวารานอ่ืน นั้นคือ 2.5%สวนรานอ่ืน 3%  

สวนเร่ืองการสงเสริม 

กกกกกกกก การตลาดรานเราไดมีการโฆษณาลงหนังสือพิมพชนบทกับวิทยุทองถ่ินเพื่อเปนการ

กระจายขาวสารไปยังผูคนในเขตนี้   

กกกกกกกก ลูกคากลุมเปาหมายของเราคือ คนท่ีอยูในวัยทํางาน ท่ีมีระดับรายไดปานกลางถึง

ระดับสูง ท่ีมีความช่ืนชอบเกี่ยวกับทองคํารูปพรรณ 

กกกกกกกกในเร่ืองของกลยุทธทางการตลาดนั้น จะแบงเปน 4 กลยุทธ คือ1.กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

ก็คือ การขายสินคาท่ีมีคุณภาพไดรับมาตรฐาน 2.กลยุทธดานราคาจะขายตามราคาท่ีกําหนดข้ึนจาก

สมาคมคาทองคํา 3.กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย คือการมีทําเลท่ีดีกวา มีท่ีจอดรถอํานวย

ความสะดวกแกลูกคา 4.กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด คือการโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน 

หนังสือพิมพชนบท วิทยุทองถ่ิน เปนตน 

กกกกกกกกหางทองเฮงเส็งเยาวราช สาขา 2  มีแผนในการดําเนินธุรกิจระยะส้ันคือ สามารถสราง

รายรับอยางต่ํา 1,500,000 ตอเดือน ในสาขาท่ี 2 สวนแผนในการดําเนินธุรกิจระยะปานกลางคือ 

ขยายสาขาไปยังอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี และแผนในการดําเนินธุรกิจระยะยาวคือ ขยายสาขา

ไปยังอําเภอเมือง และอําเภอตางๆในจังหวัดราชบุรี 

 หางทองเฮงเส็งเยาวราชจะเปนธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ โดยดําเนินธุรกิจใหเปนไป

ตามวิสัยทัศนท่ีวา เปนธุรกิจรานทองท่ีไดมาตรฐาน มุงตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก 

อีกท้ังยังเปนรานทองท่ีมีลูกคามากท่ีสุดในจังหวัดราชบุรี โดยการตอบสนองความตองการของ

ลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดดวยการบริการท่ีมีคุณภาพ ซ่ือสัตย ยุติธรรมและสินคาท่ีไดรับ

มาตรฐาน เพื่อใหลูกคาพอใจเลือกเขารานเราเปนอันดับแรก 
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บทที2่ 
วตัถุประสงค์ในการนําเสนอแผนธุรกจิ 

 
1. เพื่อเปนแนวทางในการขยายธุรกิจ 
2. เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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บทที ่3 

ความเป็นมาของธุรกจิ 

 

ประวตัิความเป็นมา หรือแนวคดิในการจัดตั้งธุรกจิ 

กกกกกกกก ประวตัิของกจิการ : นางสมคิด กมลพันธทิพยมารดาของขาพเจาไดเล็งเห็นผล

ประกอบการท่ีดีของญาติท่ีทําธุรกิจรานทองซ่ึงมีกําไรท่ีดีมาก นางสมคิด กมลพันธทิพยจึงไดหันมา

ลองทําธุรกิจรานทองในสาขาแรกโดยใชช่ือรานวาหางทอง เฮงเส็งเยาวราช  รานหางทอง เฮงเส็ง

เยาวราชกอตั้งสาขาแรก  ท่ี บานเลขท่ี  160/3 หมู 2 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี  ไดเร่ิมกิจการ

ประมาณพ.ศ. 2550 โดยใชเงินของตัวเองในการลงทุนประมาณ  10,000,000 บาท  ในปจจุบันกําลัง

เร่ิมเปดสาขาสองโดยใชช่ือของขาพเจาเปนเจาของกิจการ ซ่ึงมี ท่ีตั้งอยูบานเลขท่ี 63 ถ.โพธาราม ต.

โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซ่ึงเปนพื้นท่ีของนางสมคิดเอง โดยคาดการวาจะใชเงินลงทุน

ท้ังส้ิน 30,000,000 บาท 

กกกกกกกกแนวความคดิในการขยายกจิการ  : จากสาขาแรกท่ีสามารถทํากําไรไดดีเปนท่ีนาพอใจ 

จึงทําใหเกิดความคิดท่ีจะเปดสาขาสองตอ โดยสาขาสองนี้สถานท่ีตั้งจะอยูตางตําบลกัน เพื่อ

ครอบคลุมกลุมลูกคาเปาหมายในเขตอําเภอโพธารามใหมากข้ึน โดยสาขาสองนี้คาดวาจะไดกําไร

อีกเทาตัว เนื่องจากอยูในแหลงชุมชน/แหลงตลาด 
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ขั้นตอนการเร่ิมดําเนินงาน 

ตารางที ่1  ตารางแสดงข้ันตอนการดําเนินงาน 

ลาํดบั รายการดาํเนินงาน ระยะเวลาดาํเนินการ ระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จ 

1. กอสรางและตกแตงสถานที่ 5 เดือน 1 สิงหาคม -31 ธันวาคม (2552) 

2. จัดหาพนักงาน 3 เดือน 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม (2552) 

3. ซื้อทอง 1 วัน 1 มกราคม (2553) 

4. จัดทองเขาราน 2 วัน 2 มกราคม -3 มกราคม(2553) 

5. โฆษณาประชาสัมพันธ 1 เดือน 4 มกราคม – 31 มกราคม (2553) 

 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 9 เดือน 3 วัน 1 สิงหาคม (2552)– 31 มกราคม

(2553) 
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บทที ่4 
สินค้า 

 
รายละเอยีดสินค้า 
กกกกกกกกทองคําไดรับความนิยมมากท่ีสุดในวงการเคร่ืองประดับ เพราะเปนโลหะท่ีมีคุณสมบัติ

พื้นฐาน 4 ประการซ่ึงทําใหทองคําโดดเดน และเปนท่ีตองการเหนือบรรดาโลหะมีคาทุกชนิดใน

โลก คือ 
1. งดงามมันวาว ( lustre) สีสันท่ีสวยงามตามธรรมชาติผสานกับความมันวาวกอใหเกิด

ความงามอันเปนอมตะ ทองคําสามารถเปล่ียนเฉดสีทองโดยการนําทองคําไปผสมกับ

โลหะมีคาอ่ืนๆ ชวยเพิ่มความงดงามใหแกทองคําไดอีกทางหนึ่ง 

2. คงทน (durable) ทองคําไมข้ึนสนิม ไมหมอง และไมผุกรอน แมวากาลเวลาจะผานไป 

3000 ปก็ตาม 

3. หายาก (rarity) ทองเปนแรท่ีหายาก กวาจะไดทองคํามาหนึ่งออนซ ตองถลุงกอนแรท่ีมี

ทองคําอยูเปนจํานวนหลายตัน และตองขุดเหมืองลึกลงไปหลายสิบเมตร จึงทําใหมี

คาใชจายท่ีสูง เปนเหตุใหทองคํามีราคาแพงตามตนทุนในการผลิต 

4. นํากลับไปใชได ( reuseable) ทองคําเหมาะสมท่ีสุดตอการนํามาทําเปนเคร่ืองประดับ

เพราะมีความเหนียวและออนนิ่มสามารถนํามาทําข้ึนรูปไดงาย อีกท้ังยังสามารถนํา

กลับมาใชใหมโดยการทําใหบริสุทธ์ิ ( purified) ดวยการหลอมไดอีกโดยนับคร้ังไม

ถวน 

กกกกกกกกทองคํารูปพรรณจากหางทอง เฮงเส็งเยาวราชนั้นรับมาจากบริษัท หางคาทอง หลูช้ังฮวด 

จํากัด ซ่ึงผานมาตรฐานและไดรับการรับรอง โดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  

(สคบ.) ในเร่ืองของราคานั้นจะขายไปตามสมาคมคาทองคําซ่ึงกําหนดใหราคาเทากันท่ัวประเทศ  

รานหางทอง เฮงเส็งเยาวราช มีท้ังการการขายทองคํา รูปพรรณ การรับซ้ือทองเกา และการรับจํานํา

ทองคํา ซ่ึงรายไดตอเดือนของสาขาแรกจะอยูประมาณท่ี 1 ,000,000 บาทตอเดือน สวนรายจายนั้น

จะอยูประมาณท่ี 500 ,000 บาทตอเดือน ข้ึนอยูวาจะมีการรับจํานํา และการซ้ือทองเกามากนอยแค

ไหน โดยกําไรจากการรับจํานํานั้นจะไดจากคาดอกเบ้ียท่ีเก็บจากลูกคา โดยใหอัตราดอกเบ้ียท่ีถูก

กวารานอ่ืนๆ นั้นคือ 2.5% เพื่อเปนการดึงดูดลูกคา สวนรานอ่ืนๆในยานนี้จะมีอัตราดอกเบ้ียอยูท่ี 

3%  ซ่ึงบางทีลูกคาไมมาไถทองคืนไปก็จะเสียทองนั้นใหกับเราเลย  สวนกําไรจากการรับซ้ือทอง

เกานั้นจะมีหลักเกณฑการรับซ้ือคืนทองรูปพรรณของรานคาทอง คือ หัก 5 % จากราคาทองคําแทง
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รับคืนประจําวันท่ีสมาคมประกาศ ซ่ึงจะมีการติดประกาศราคารับซ้ือคืนทองคํารูปพรรณอยูหนา

รานทอง ทุกแหงตามประกาศของ สคบ. แลวสวนการขายทองคํารูปพรรณธรรมดานั้นจะมีการคิด

คากําเหน็จดวยซ่ึงทางรานจะคิดคากําเหน็จถูกกวารานอ่ืนเล็กนอย 

 

ภาพถ่ายสินค้า 
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บทที ่5 

การวเิคราะห์อุตสาหกรรม และการวเิคราะห์ตลาด 

 

สภาวะอุตสาหะกรรม และสภาวะตลาด 

กกกกกกกก จากขอมูลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวง

พาณิชย โดยความรวมมือจากกรม --สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร-- กลาวถึงสภาวะเศรษฐกิจ

สภาวะอุตสาหกรรมไตรมาสท่ี 1  (มกราคม-มีนาคม ) พ.ศ. 2552 (อุตสาหกรรมอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ ) วาเม่ือพิจารณาจากดัชนีอุตสาหกรรมเคร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณ และของท่ี

เกี่ยวของกัน ดัชนีผลผลิตลดลงรอยละ 11.46 ดัชนีสงสินคาหรือดัชนีการจําหนายลดลงรอยละ 

12.70 และดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลังลดลงรอยละ 15.48 เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน เนื่องจาก

เปนไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียังไมฟนตัว และผูบริโภคตองใชจายอยางระมัดระวังในภาวะ

เศรษฐกิจโลกท่ียังไมฟนตัวเทาท่ีควร ดัชนีผลผลิตลดลงรอยละ 17.27 ดัชนีสงสินคาหรือดัชนีการ

จําหนายลดลงรอยละ 11.15 และดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลังเพิ่มข้ึนรอยละ 11.86 เม่ือเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน  

กกกกกกกก การตลาด ดานการสงออก ในชวงไตรมาสท่ี 1 ของป 2552 ไทยสงออกอัญมณีและ

เคร่ืองประดับเปนมูลคาท้ังส้ิน 3 ,947.00 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 70.71 เม่ือเทียบกับไตร

มาสกอน และเพิ่มข้ึนรอยละ 106.28 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงเปนผลจากการ

สงออกอัญมณีท่ีมีมูลคา 300.08 ลานเหรียญสหรัฐฯ และเปนผลจากการสงออกทองคํายังไมไดข้ึน

รูปท่ีมีมูลคา 2,950.59 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

กกกกกกกก เคร่ืองประดับแทท่ีทําดวยทองนั้น ในไตรมาสท่ี 1 ป 2552 มีมูลคาการสงออก 395.59 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 6.31 เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน และลดลงรอยละ 18.40 เม่ือเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน ตลาดสงออกสําคัญ ไดแก ฮองกง สวิตเซอรแลนด และสหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.47 , 15.37 และ 13.88 ตามลําดับ  และทองคําท่ียังไมไดข้ึนรูป ใน

ไตรมาสท่ี 1 ป 2552 มีมูลคาการสงออก 2 ,950.59 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 142.06 เม่ือ

เทียบกับไตรมาสกอน และเพิ่มข้ึนรอยละ 351.64 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ตลาดสงออก

สําคัญ ไดแก สวิตเซอรแลนด ออสเตรเลีย และฮองกง คิดเปนสัดสวนรอยละ 46.37 , 33.15 และ 

19.70 ตามลําดับ 

กกกกกกกก
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ดานการนําเขา ทองคํา ในไตรมาสท่ี 1 ป 2552 มีมูลคาการนําเขา 337.73 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง

รอยละ 82.53 เม่ือเทียบกับไตรมาสกอน และลดลงรอยละ 58.88 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน แหลงนําเขาสําคัญ ไดแก ออสเตรเลีย ฮองกง และสวิตเซอรแลนด คิดเปนสัดสวนรอยละ 

43.11, 29.79 และ 16.57 ตามลําดับ 

กกกกกกกกในไตรมาสท่ี 1 นี้ราคาทองคําในตลาดโลกไดปรับตัวสูงข้ึนเหนือระดับ 900 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอออนซ จนเกือบแตะระดับ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอออนซ ซ่ึงนับวาเปนราคาท่ีสูงเม่ือ

เทียบกับ ราคาทองคําชวงไตรมาสกอน อยางไรก็ตาม ทองคํายังไมไดข้ึนรูปเปนสินคาวัตถุดิบ และ

ไมไดเปนการสรางมูลคาเพิ่มมากเทาสินคาสําเร็จรูปในอุตสาหกรรมนี้ 

กกกกกกกกนอกจากนี้ยังมีปจจัยท่ีจะสงผลกระทบตอราคาทองคําอีก ซ่ึงหลักๆมีดังนี้ 

กกกกกกกก1.คาเงินดอลลาร   ราคาทองจะเคล่ือนไหวในทิศทางตรงขามกับคาเงินดอลลารสหรัฐ 

เพราะทองคําซ้ือขายเปนเงินดอลลารสหรัฐ เม่ือคาเงินดอลลารสหรัฐลดลง ราคาทองคําจะปรับตัว

เพิ่มข้ึน เม่ือไรท่ีคาเงินดอลลารเพิ่มคาข้ึน ราคาทองจะปรับตัวลดลง  ดังจะเห็นไดจากราคาทองคํา

ในชวงท่ีผานมา (ส้ินป 2550-11 พ.ย.2551) ดัชนีคาเงินดอลลารปรับตัวข้ึนมาประมาณ 13.36% 

ในขณะท่ีราคาทองคําในตลาดโลกปรับตัวลงไปประมาณ 12.16% และในป 2007 ท่ีราคาทองคํา

โลกปรับตัวข้ึนมา 30.94% นั้น ดัชนีคาเงินดอลลารปรับตัวลดลงไป 8.41% 

กกกกกกกก2. ดีมานดซัพพลาย ในแงของดีมานดและซัพพลายในตลาดโลกจะมีอยู 2 มิติ คือ มิติท่ี 

1 เปนความตองการบริโภคทองคําจริงๆ ในยามท่ีเศรษฐกิจโลกดี คนจะมีกําลังซ้ือเพิ่มข้ึน ทําใหมี

ปริมาณความตองการบริโภคทองคํามากข้ึน ในขณะท่ียามท่ีเศรษฐกิจไมดี กําลังซ้ือของคนจะลด

นอยลงไป ความตองการบริโภคทองคําก็จะลดลงไปดวยเชนเดียวกัน 

กกกกกกกกและในมิติท่ี 2 เปนความตองการบริโภคทองคําในแงของการลงทุน ซ่ึงดูจะตรงขามกับ

มุมมองแรก คือ ในยามท่ีเศรษฐกิจแย คนมีแนวโนมจะหันมาถือครองทองคํามากข้ึนในฐานะท่ี

ทองคํามีคุณลักษณะของ สินทรัพยท่ีมีความม่ันคงปลอดภัยสูง แตถาเศรษฐกิจดี คนก็จะถือครอง

ทองคําลดลง 

กกกกกกกก3. เงินเฟอ ทองคํา เปนสินทรัพยท่ีตอสูกับเงินเฟอไดดี ( Inflation Hedge) ในยามท่ีอัตรา

เงินเฟอสูง ราคาทองคําก็จะปรับตัวสูงข้ึน และในยามท่ีอัตราเงินเฟอต่ํา ราคาทองคําก็มีแนวโนมท่ี

จะออนตัวลงดวยเชนเดียวกัน นอกจากนี้ ยังจะมีความตองการถือครองทองคํามากข้ึนในชวงท่ีมี

ภาวะสงครามเกิดข้ึน เหลานี้เปนปจจัยท่ีจะสงผลกระทบตอการเคล่ือนไหวของราคาทองคําท่ีผู

ลงทุน ควรจะตองรู 
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ลกัษณะลูกค้า 

กกกกกกกกแบงเปน 4 ดาน ดังนี้ 

กกกกกกกก1.ดานประชากร รานหางทองเฮงเส็งเยาวราชสาขา 2 จะเนนไปท่ีลูกคาท่ีมีระดับรายได

ปานกลางถึงระดับสูง  

กกกกกกกก2.ดานภูมิศาสตร รานหางทองเฮงเส็งเยาวราชสาขา 2 เปนรานท่ีอยูในตลาด เปนแหลง

ชุมชน ซ่ึงตั้งอยูในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

กกกกกกกก3.ดานพฤติกรรมศาสตร จากมิติท่ี 1 และ 2 บอกวาเม่ือเศรษฐกิจโลกดี คนจะมีกําลังซ้ือ

เพิ่มข้ึน ปริมาณการบริโภคทองคําจะมากข้ึน แตเม่ือเศรษฐกิจแย คนจะหันมาถือครองทองคํามาก

ข้ึน 

กกกกกกกก4.ดานจิตวิทยาสังคม จากช่ือเสียงสาขาท่ี 1 ท่ีประสบความสําเร็จและคุณภาพของสินคา

ทองท่ีเราซ้ือมาจากเยาวราช ซ่ึงเปนรานท่ีทุกคนยอมรับวาเปนทองท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน เพราะ

ผานสคบ. (สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ) จึงจะทําใหลูกคาเกิดความสนใจสินคาใน

รานเราท่ีมีความแตกตางจากรานอ่ืนในยานนี้ 

 

แนวโน้มทางการตลาด 

กกกกกกกกในสภาวะท่ีเศรษฐกิจถดถอยและสถาบันการเงินลดลง แตทองคําเปนสินทรัพยประเภท

เดียวท่ีราคายังคงปรับตัวสูงข้ึน ถึงแมจะชะลอตัวลงบางก็ตาม คนไทยเร่ิมท่ีจะลงทุนในทองคํามาก

ข้ึน เพราะทองคํานั้นมีความเส่ียงท่ีต่ํา  เม่ือเปรียบเทียบกับภาวะเศรษฐกิจท่ีไมแนนอนและการผัน

ผวนทางเศรษฐกิจ แนวโนมของราคาทองคําในประเทศไทย ดูไดดังตารางราคาทองคําแทงใน

ประเทศไทยเฉล่ียตอปในชวงป 2508-2551 

 

ตารางที ่2 ตารางแสดงแนวโนมของราคาทองคํา 

ป ราคา 

(บาท/บาท) 

% การ

เปลี่ยนแปลง 

ป ราคา         

(บาท/บาท) 

% การ

เปลี่ยนแปลง 

2508 416 - 2529 4708 10.2 

2509 414 -0.5 2530 5614 19.2 

2510 416 0.5 2531 5644 0.5 

2511 451 8.4 2532 5004 -11.3 

2512 476 5.5 2533 4916 -1.8 

2513 416 -12.6 2534 4615 -6.1 

2514 451 8.4 2535 4375 -5.2 
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2515 576 27.7 2536 4467 2.1 

2516 912 58.3 2537 4745 6.2 

2517 1497 64.1 2538 4712 -0.7 

2518 1580 5.5 2539 4792 1.7 

2519 1379 -12.7 2540 4869 1.6 

2520 1519 10.2 2541 5748 18.1 

2521 1982 30.5 2542 5144 -10.5 

2522 3063 54.5 2543 5426 5.5 

2523 5660 84.8 2544 5766 6.3 

2524 4869 -14.0 2545 6355 10.2 

2525 4229 -13.1 2546 7167 12.8 

2526 4791 13.3 2547 7844 9.4 

2527 4233 -11.6 2548 8555 9.1 

2528 4274 0. 2549 10880 27.2 

2550 12000 10.3 

2551 13600 13.3 

ท่ีมา : สมาคมคาทองคํา. ขาวสารทองคําตางๆ [ Online]. Accessed 20 August 2009. Available from 

http://www.goldtraders.or.th/ 

กกกกกกกกจากขอมูลจะสังเกตไดวาแนวโนมของธุรกิจทองคํานั้นจะเปนไปในทางเพิ่มข้ึน ถึงแม

เศรษฐกิจจะถดถอยก็ตาม 

 

สภาพการแข่งขัน  

กกกกกกกกวิเคราะหสภาพแวดลอม โดยใช FIVE FORCE ดังนี้ 

กกกกกกกก1. คูแขงขันรายเกา  มีเพียง2ราย ในเขตตําบลโพธาราม อําเภอ โพธาราม นั้นคือ รานแม

สายทอง กับ ราน หางทอง MC เยาวราช 

กกกกกกกก2. คูแขงรายใหม แนวโนมท่ีจะมีคูแขงขันเพิ่มข้ึนมาอีก นั้นมีทางเปนไป เนื่องจากการท่ี

มีคูแขงรายเกาเพียงไมกี่ราย และดวยธุรกิจนี้กําลังเปนท่ีนิยม 

กกกกกกกก 3. สินคาทดแทน ในท่ีนี้อาจจะเปน พวกอัญมณี อ่ืนๆ เชน เพชร พลอย ซ่ึงในตลาด

ระแวกนั้นยังไมมีในขณะนี้ 

กกกกกกกก4. SUPPLIERS  เราซ้ือทองคําแทงและทองคํารูปพรรณ มาจากบริษัท หางคาทอง 

หลูช้ังฮวด จํากัด ซ่ึงผานมาตรฐานและไดรับรอง โดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
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(สคบ.) อํานาจในการตอรองของเรามีไมมากนัก เนื่องจากราคาทองนั้นจะถูกกําหนดโดยสมาคมคา

ทองคํา 

กกกกกกกก 5. ผูซ้ือ อํานาจในการตอรองของผูซ้ือนั้นต่ํา เนื่องจากสมาคมคาทองคําเปนผูกําหนด

ราคาและคากําเหน็จเอง  

 

คู่แข่งขัน 

กกกกกกกกคูแขงขันหลัก คือ รานทอง ซ่ึงในเขตนี้มีอยู 2 รานคือ รานหางทอง แมสายทอง ซ่ึงเปน

รานท่ีเปดกิจการมาเปนระยะเวลานานแลว จึงเปนท่ีรูจักอยางมากของคนในยานนั้น กับรานหาง

ทอง MC เยาวราช ซ่ึงเปดกิจการมาภายหลัง ซ่ึงรานตั้งอยูในทําเลท่ีดี ทองคํารูปพรรณรับมาจาก

เยาวราชเชนกัน 

กกกกกกกกคูแขงขันรอง คือ รานอัญมณีตางๆ ซ่ึงในเขตนี้ยังไมมีกิจการประเภทนี้เกิดข้ึน 

 

รายละเอยีดการเปรียบเทยีบกบัคู่แข่งขัน 

ตารางที ่3 ตารางแสดงรายละเอียดเปรียบเทียบคูแขงขัน 

การเปรียบเทยีบ ห้างทองเฮงเส็งเยาวราช ร้านห้างทอง แม่สายทอง ห้างทอง MC เยาวราช 

ด้านสินค้า 

รับทองคํารูปพรรณมา

จาก เยาวราช ทองมี

มาตรฐานผาน สคบ. 

รับทองคํารูปพรรณมา

จาก นครปฐม ทองมี

ความมาตรฐานที่นอยกวา 

รับทองคํารูปพรรณมา

จาก เยาวราช ทองมี

มาตรฐานผาน สคบ. 

ด้านราคา 
อัตราดอกเบี้ย ในการรับ

จํานํา 2.5% 

อัตราดอกเบี้ย ในการรับ

จํานํา 3% 

อัตราดอกเบี้ย ในการ

รับจํานํา 3% 

ด้านช่องทางการจัด

จําหน่าย 

ขายหนารานธรรมดา ขายหนารานธรรมดา ขายหนารานธรรมดา 

ด้านส่งเสริมการตลาด 

มีการโฆษณาลง

หนังสือพิมพชนบท และ

วิทยุทองถิ่น โดยไมเสีย

คาใชจาย เน่ืองจากเปน

เจาของธุรกิจ 

 

- - 
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การวเิคราะห์ปัจจัยของธุรกจิ SWOT ANALYSIS 

ตารางที ่4 ตารางการวิเคราะหปจจัยของธุรกิจหรือSWOTAnalysis 

1.การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยการ

พจิารณา 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

ด้านการบริหาร

จัดการ 

- เปนการบริหารแบบเจาของเพียงผูเดียว ปญหา

ดานการขัดแยงมีนอย 

- มีความปลอดภัยที่อยูในระดับสูง เน่ืองจากมี

กลองวงจรปด มีระบบเสียงเตือนภัยที่จะสง

สัญญาณตรงไปที่สถานีตํารวจเพ่ือความรวดเร็ว

ในการปองกันภัยตางๆ  และมีเจาหนาที่ตํารวจ

ในพื้นที่คอยเฝาอีกดวย 

- ประสบการณในเรื่องการเปดรานทอง

มีนอยเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง 

 

ด้านการตลาด 

- มีการโฆษณารานทอง ผานทางหนังสือพิมพ

ชนบท และวิทยุทองถิ่น 

- มีการแจกของแถมเมื่อซื้อทองคํารูปพรรณ คือ

กระเปาอเนกประสงค 

- คูแขงไดเปรียบเพราะมีความสัมพันธ

กับลูกคา ความสัมพันธกับลูกคาใน

สาขาที่ 2 ยังไมมี แตอาศัยสาขาที่ 1 

และการสงเสริมการตลาดเปน

เครื่องมือ 

ด้านการขาย

สินค้า 

- ทองคํารูปพรรณรับมาจากเยาวราชผานสคบ. 

เปนที่ยอมรับวาทองคํารูปพรรณมีมาตรฐานที่

สูงกวาทองคํารูปพรรณทั่วไป 

- ทองคํารูปพรรณที่มาจาก 

เยาวราชมีราคาสูงกวาทองคํารูปพรรณ

จากนครปฐม 

ด้านการเงนิ 

- เจาของมีเงินทุนที่สูง ไมมีภาระเรื่องดอกเบี้ย

จากการกูยืมเงิน มีความมั่นคงสูง 

- เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนสูง เมื่อ

เปรียบเทียบกับคูแขง เน่ืองจากขนาด

รานที่ใหญกวา 

2.การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยการ

พจิารณา 
โอกาส(Opportunities) อุปสรรค(Threats) 

ตลาดและกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย 

- คนหันมาสนใจทองคํามากขึ้น 

- ลูกคาตองการทองคํารูปพรรณที่มีมาตรฐาน 

- 

สถานการณ์การ

แข่งขัน 

- มีคูแขงขันนอยราย การแขงขันไมสูง - เน่ืองจากคนเริ่มสนใจทองคํามาก

ขึ้นและคูแขงขันนอยราย อาจทําให

เกิดคูแขงรายใหมได 

สังคม 
- ความไมแนนอนทางการเมือง ทําใหคนซื้อ

ทองคําเก็บมากขึ้น 

- ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินเน่ืองจากปญหา
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อาชญากรรม 

สภาพเศรษฐกจิ 

- ผลจากดอกเบี้ยที่ปรับลดลง ทําใหคนเลือกลงทุน

ทองคํามากขึ้น 

- เงินดอลลารสหรัฐฯออนคาลง ทําใหคนมาซื้อ

ทองคํากดดันใหราคาพุงขึ้น 

- เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยัง

ไมดี 

- การผันผวนของราคาทองคํา อาจ

สงผลกระทบตอธุรกิจได 

กฎหมาย,

ระเบียบ

,ข้อบังคบั 

- ราคาที่ขายทองคํารูปพรรณจะเปนไปตามสมาคม

คาทองคํา จึงทําใหอํานาจการตอรองของผูซื้อตํ่า 

- จะตองเสียคากําเหน็จ ทําใหได

กําไรเพียงเล็กนอยจากขายทองคํา

รูปพรรณ 

กลุ่มผู้จําหน่าย

,เครือข่าย 

- เพราะเปนสาขาที่ 2 สามารถใชช่ือเสียงจากสาขา

ที่หน่ึงเปนตัวเสริมได 

- อํานาจการตอรองกับSUPPLIERS

ตํ่า 
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 บทที ่6   

แผนบริหารจัดการ 

 

ข้อมูลธุรกจิ 

ช่ือกิจการ   หางทองเฮงเส็งเยาวราช สาขา 2  

ท่ีอยู/ท่ีตั้งกิจกร   63 ถ.โพธาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ จําหนายทองคํารูปพรรณ  

ระยะเวลาดําเนินการท่ีผานมา  9 เดือน 3 วัน (ระยะเวลาการกอสราง)า   

 

รายช่ือหุ้นส่วน 

ตารางที ่5 ตารางรายช่ือผูถือหุน / หุนสวนและสัดสวนการถือครอง 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล จํานวนเงินลงทุน เปอรเซ็นต 

1 นาย รณชัย  กมลพันธทิพย 27,435,600 100 

 รวมจํานวนเงินลงทุน 27,435,600 100 

 

 

ประวตัิของผู้บริหาร 

 

1. ช่ือ-นามสกุล  นาย รณชัย  กมลพันธทิพย อายุ   21  ป  

การศึกษา 

 ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน   จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ป พ.ศ.  2546 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ป พ.ศ. 2549  

 

กกกกกกกก
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ระดับ ปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร  ป พ.ศ. 2552  

ประสบการณการฝกงาน 

 ป พ.ศ. 2551 บริษัท สามารถวิศวกรรม  จํากัด  ตําแหนง นักศึกษาฝกงานแผนก

การตลาด 

 

แผนผงัธุรกจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบและคุณสมบัติของบุคลากรหลกั 

1. ตําแหนง  พนักงาน 

หนาท่ีความรับผิดชอบ   

- ใหบริการแกลูกคา 

การศึกษา/คุณสมบัติ 

- เพศ หญิง เทานั้น  

- ขายของเปน มีอัธยาศัย มนุษยสัมพันธดี  มีไหวพริบ 

- ดูยี่หอทองได (ฝกจากสาขาแรก)  

- กลาตัดสินใจ  

- พรอมเรียนรูส่ิงใหมๆ ตลอดเวลา 

อัตราเงินเดือน  8,000 บาท 

2. ตําแหนง  พนักงานบัญชี  

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

- หนาท่ีหลักคือ ทําบัญชี 

- หนาท่ีรองคือ ใหบริการแกลูกคา 

การศึกษา/คุณสมบัติ 

เจาของกิจการ 

  
 

เจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัย 
 

พนักงาน 3 คน 

 
พนักงานบัญชี 
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- เพศ หญิง เทานั้น  

- ขายของเปน มีอัธยาศัย มนุษยสัมพันธดี  มีไหวพริบ 

- ดูยี่หอทองได (ฝกจากสาขาแรก)  

- กลาตัดสินใจ  

- พรอมเรียนรูส่ิงใหมๆ ตลอดเวลา 

- จบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สามารถทําบัญชีได 

อัตราเงินเดือน  9,000 บาท 

3. ตําแหนง  เจาหนาท่ีตํารวจในพื้นท่ี  

หนาท่ีความรับผิดชอบ 

- ดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพยสินของราน 

การศึกษา/คุณสมบัติ 

- เพศชาย  

- ทําอาชีพตํารวจ 

อัตราเงินเดือน  6,000 บาท 

 

แผนงานด้านบุคลากร  และค่าใช้จ่ายบุคลากรของธุรกจิ 

ตารางที ่6 ตารางแผนงานดานบุคลากรและคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ 

ลําดับ ตําแหนงงาน จํานวน อัตราเงินเดือน รวมเงินเดือน 

1. พนักงาน 3 8,000 24,000 

2. พนักงานบัญชี 1 9,000 9,000 

3. เจาหนาที่ตํารวจในพ้ืนที่ 1 6,000 6,000 

รวมจํานวนบุคลากรและคาใชจายเงินเดือน 5 23,000 39,000 

 

วสัิยทศัน์ 

กกกกกกกกเปนธุรกิจรานทองท่ีไดมาตรฐาน มุงตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก อีกท้ัง

ยังเปนรานทองท่ีมีลูกคามากท่ีสุดในจังหวัดราชบุรี 
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พนัธกจิ 

กกกกกกกก ตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดดวยการบริการท่ีมี

คุณภาพ มีความซ่ือสัตย ยุติธรรมตอลูกคาและสินคาท่ีไดรับมาตรฐาน  เพื่อใหลูกคาเลือกเขารานเรา

เปนอันดับแรก 

 

เป้าหมายทางธุรกจิ 

กกกกกกกกเปาหมายระยะส้ัน  สามารถสรางรายไดอยางต่ํา 1 ,500,000 ตอเดือน ใน

สาขาท่ี 2 

กกกกกกกกเปาหมายระยะกลาง  ขยายสาขาไปยังอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

กกกกกกกกเปาหมายระยะยาว  ขยายสาขาไปยังอําเภอเมือง และอําเภอตางๆในจังหวัด

ราชบุรี 

    

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

กกกกกกกก เนื่องจากทางรานรับทองคํารูปพรรณมาจากเยาวราชมีมาตรฐานผานสคบ. อีกท้ังยังมี

อัตราดอกเบ้ียในการรับจํานําท่ีใหลูกคาต่ํากวารานอ่ืนในยานนี้  และยังมีการบริการท่ีมีคุณภาพ 

ซ่ือสัตย ยุติธรรมตอลูกคา รวมท้ังมีการสงเสริมการตลาดท่ีดีเพื่อดึงดูดลูกคาอีกดวย ท้ังหมดนี้จึงจะ

เปนวิธีท่ีทําใหธุรกิจสามารถประสบความสําเร็จได 
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บทที ่7 

แผนการตลาด 

เป้าหมายทางการตลาด 

กกกกกกกกมีรายไดไมต่ํากวา 20,000,000 บาทตอป เพื่อเปนรานทองท่ี ใหญท่ีสุดในเขตตําบลโพ

ธาราม อําเภอโพธาราม 

 

การกาํหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กกกกกกกกจะเนนผูท่ีอยูในเขตตําบลโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยูในวัยทํางาน มี

ระดับรายไดปานกลางถึงระดับสูง ท่ีมีความช่ืนชอบในเร่ืองความสวยความงาม เพราะทองคํา

รูปพรรณจัดเปนเคร่ืองประดับท่ีมีมูลคาสูงชนิดหนึ่ง และเปนท่ีนิยมของคนท่ัวไป 

 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

กลยุทธ์ทางด้านผลติภัณฑ์  

กกกกกกกก ขายทองคํารูปพรรณท่ีรับมาจากเยาวราชซ่ึงมีช่ือเสียงเร่ืองทองคําท่ีมีมาตรฐานผาน

สคบ. ทองคํารูปพรรณจะมีความทนทาน มีการส่ังทองคํารูปพรรณ ท่ีมีDesignสวยงามกวา และมี

การส่ังทองคํารูปพรรณบอยคร้ัง เพื่อใหทางรานมีทองคํารูปพรรณท่ีทันสมัย นอกจากนี้ยัง มีบริการ

รับซ้ือทองเกาของลูกคาท่ีใหราคาดีถูกใจลูกคา  

 

กลยุทธ์ทางด้านราคา 

กกกกกกกก รานหางทองเฮงเส็งเยาวราชรับทองคํารูปพรรณมาจากเยาวราช คุณภาพทองคํา

รูปพรรณจะมากกวาทองคํารูปพรรณท่ัวไป ราคาจะเปนไปตามการกําหนดของสมาคมคาทองคําซ่ึง

คิดไดจากคากําเหน็จบวกกับราคาทองคํา ณ ปจจุบัน ซ่ึงรานเราจะคิดคากําเหน็จท่ีถูกกวารานอ่ืน

เล็กนอย  

กกกกกกกก
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นอกจากนี้ยังมีการรับจํานําท่ีใหอัตราดอกเบ้ียแค 2.5 % ซ่ึงนอยกวาคูแขงรายอ่ืนๆ ซ่ึงวิธีท้ังหมดจะ

เปนการดึงดูดลูกคาในเร่ืองของราคา 

 

กลยุทธ์ทางด้านช่องการจัดการจําหน่าย 

กกกกกกกกรานหางทองเฮงเส็งเยาวราชสาขา 2 มีรูปแบบของชองทองการจัดจําหนายคือ ขายหนา

รานธรรมดา ตั้งอยูในทําเลท่ีดี อยูในบริเวณตลาดของตําบลโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัด

ราชบุรี ซ่ึงจะทําใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดงาย มีท่ีจอดรถ บรรยากาศบริเวณรานไมแออัด เพื่อ

อํานวยความสะดวกแกลูกคาอยางเต็มท่ี 

 

กลยุทธ์ทางด้านส่งเสริมการตลาด 

กกกกกกกกการสงเสริมทางการตลาดจะเนนไปท่ีการโฆษณาเปนการกระตุนยอดขายของราน โดย

ท่ีจะมีการโฆษณาผานทางหนังสือพิมพชนบท และวิทยุทองถ่ิน ซ่ึงมีการใหขาวสารตางๆเกี่ยวกับ

รานหางทองเฮงเส็งเยาวราช ท้ังสาขา 1 และ 2 อยางตอเนื่อง โดยการโฆษณานี้ไมเสียคาใชจาย 

เนื่องจากเปนเจาของธุรกิจหนังสือพิมพชนบทกับวิทยุทองถ่ินเอง 

 

กจิกรรมหรือการดําเนินงานทางการตลาด 

- ในชวงเดือนแรกมีโปรโมช่ันซ้ือทองไมเสียคากําเหน็จ เพื่อสรางการรับรูแกลูกคา

ในเร่ืองของรูปแบบของทองคํารูปพรรณ 

- มีการแจกของแถมเปนกระเปาอเนกประสงคเม่ือซ้ือทองคํารูปพรรณ โดยไม

กําหนดราคาข้ันต่ํา 

- การโฆษณาผานทางส่ือ เชน หนังสือพิมพชนบท และวิทยุทองถ่ิน  
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บทที ่8 

แผนการขายสินค้า 

สถานประกอบการในการขายสินค้า 

ท่ีตั้งสถานท่ี เลขท่ี 63 ถนน โพธาราม ตําบล โพธาราม อําเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี  70120 

รายละเอียด Email: ooh0_0@hotmail.com 

Phone/Fax: 032-354623 

  Mobile: 085-2228326 

แผนที ่

 
 
กกกกกก
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อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และของตกแต่งในการขายสินค้า 

ตารางที ่7 ตารางอุปกรณและเคร่ืองมือในการขายสินคา 

ลําดับ รายการ จํานวน การใชงาน รวมราคาทุน 

1 ตูนิรภัย 1 ตู ใชสําหรับเก็บทองคําแทง 95,000 

2 ตูทอง 10 ตู ใชสําหรับโชวทอง 587,000 

3 แอร 1 ตัว ใชสําหรับปรับอากาศ 45,000 

4 เครื่องตราช่ังทอง 2 เครื่อง ใชสําหรับช่ังนํ้าหนักทอง 57,000 

5 ครีมตัดทอง 3 อัน ใชสําหรับตัดทอง 800 

6 แผนเหล็ก 2 แผน ใชสําหรับทดสองทอง 300 

7 แหวนแปดเหลี่ยม 6 แพ็ค ใชสําหรับวัดขนาดน้ิว

ของแหวน 

1,200 

8 ไฟแช็คแก็สสําหรับเปาทอง 1 ตัว ใชสําหรับเปาทองเพิ่ม

ทดสอบทอง 

1,600 

9 หินลองทอง 1 ตัว ใชสําหรับถู ขัดทองเพ่ือ

ทดเสอบทอง 

1,200 

10 นํ้ากรด+แวนขยาย 2 ชุด ใชสําหรับทดสอบทอง 850 

11 เหล็กตรงตอก(ปายช่ือราน) 1 อัน ใชสําหรับตอกอักษรยอ

ราน 

700 

12 กระเปาแถม 1,700 ใบ ใชสําหรับเปนของแถม 30,000 

13 ตรายางช่ือราน 2 อัน ใชสําหรับปมใบเสร็จ 200 

14 กลองวงจรปด 6 ตัว ใชสําหรับบันทึก

เหตุการณตางๆ 

150,000 

15 ถุงทอง+ตลับทอง 13,500 ใชสําหรับทองและแหวน 27,000 

16 อื่นๆ - - 2,150 
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ข้อมูลการขายสินค้า 

ประมาณการขายทองคํารูปพรรณตอเดือน   30 บาท (หนวยทอง) 

 ประมาณการรับจํานําทองแบบมาไถถอนตอเดือน  120 บาท (หนวยทอง) 

 ประมาณการรับจํานําทองแบบไมมาไถถอนตอเดือน 15 บาท (หนวยทอง) 

 ประมาณการซ้ือทองเกาตอเดือน    20 บาท (หนวยทอง) 

 

ขั้นตอนการขาย 

1. ตอนรับลูกคาเขาราน 

2. ลูกคาเลือกบริการวาตองการซ้ือทองคํารูปพรรณ หรือขายทองเกา หรือจํานําทอง 

3. 3.1 ถาซ้ือทองคํารูปพรรณลูกคาจะตองเลือกลายทองคํารูปพรรณกอนแลว

หลังจากนั้นจะนํามาช่ังน้ําหนักหลังจากนั้นคิดราคาทองคําบวกกับคากําเหน็จจะ

ไดราคาทองคํารูปพรรณ แลวมอบของแถมเปนกระเปาอเนกประสงค 

3.2  ถาขายทองเกาทางรานจะหัก 5 % จากราคาทองคําแทงรับคืนประจําวันท่ี

สมาคมประกาศจะไดราคารับซ้ือทองเกา 

3.3 ถารับจํานําทองจะกําหนดราคาไดไมเกินราคาทองเกาหลังจากนั้นคิดคา

ดอกเบ้ีย+ราคาท่ีจํานําและกําหนดระยะเวลาการชําระ 

4. ออกใบเสร็จรับเงิน  
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แผนผงักระบวนการขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนรับลูกคา 

ลูกคาเลือกรูปแบบ

การใชบริการ 

เลือกลายทองคํา

รูปพรรณ 

จํานําทอง ขายทองเกา 

ลูกคากําหนดราคาที่

จํานําไมเกินราคา

ทองรับซื้อและ

กําหนดระยะเวลา

ชําระ 

นํามาช่ังนํ้าหนัก 

แลวคิดราคาทอง+

คากําเหน็จ 

คิดราคารับซื้อ

ทองเกาหัก 5 % 

จากราคาทองคํา

แทงรับคืน 

ออกใบเสร็จ 

แจกของแถม 
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บทที ่9 

แผนการเงิน 

ประมาณการลงทุน 

ตารางที ่8   ตารางประมาณการลงทุน 

 

 

 

 

ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิในปัจจุบัน 

ตารางที ่9   ตารางทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจในปจจุบัน 

ลาํดบั รายการ รายละเอยีด มูลค่าประมาณ 

1 ที่ดิน 20 ตารางวา 1,500,000 บาท 

2 อาคาร 20 ตารางวา 1,200,000 บาท 

 

3 ตกแตงราน ภายในและภายนอก 1,200,000 บาท 

4 อุปกรณ/เครื่องใช *รายละเอียดที่ 4 1,000,000 บาท 

5 ทองคํารูปพรรณ 1,000 บาท 

บาทละ17500 +คากําเหน็จ 

17,600,000 บาท 

 

6 อื่นๆ คาใชจายอื่นๆ 4,935,600 บาท 

 รวมมูลค่าสินทรัพย์ทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 27,435,600 บาท 

หมายเหตุ อาคารคิดมูลคา ณ. วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีอายุการใชงาน 20 ป  

  คาอุปกรณตบแตราน คิดมูลคา ณ. วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีอายุการใชงาน 10 ป 

  เคร่ืองมือเคร่ืองใช คิดมูลคา ณ. วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีอายุการใชงาน 5 ป 

  ทองคํารูปพรรณ คิดมูลคา ณ. วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  

  คาใชจายอ่ืนๆ  คิดมูลคา ณ. วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

กกกกกก

ลาํดบั รายการ จํานวนเงนิ % 

1 นาย รณชัย กมลพันธทิพย 27,435,600 100 

 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งส้ิน 27,435,600 100% 
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*ในลําดับท่ี 4 ประกอบไปดวย 

อุปกรณ์/เคร่ืองใช้ 

ลําดับ รายการ จํานวน การใชงาน รวมราคาทุน 

1 ตูนิรภัย 1 ตู ใชสําหรับเก็บทองคํา

แทง 

95,000 

2 ตูทอง 10 ตู ใชสําหรับโชวทอง 587,000 

3 แอร 1 ตัว ใชสําหรับปรับอากาศ 45,000 

4 เครื่องตราช่ังทอง 2 เครื่อง ใชสําหรับช่ังนํ้าหนัก

ทอง 

57,000 

5 ครีมตัดทอง 3 อัน ใชสําหรับตัดทอง 800 

6 แผนเหล็ก 2 แผน ใชสําหรับทดสองทอง 300 

7 แหวนแปดเหลี่ยม 6 แพ็ค ใชสําหรับวัดขนาดน้ิว

ของแหวน 

1,200 

8 ไฟแช็คแก็สสําหรับเปาทอง 1 ตัว ใชสําหรับเปาทองเพิ่ม

ทดสอบทอง 

1,600 

9 หินลองทอง 1 ตัว ใชสําหรับถู ขัดทองเพ่ือ

ทดเสอบทอง 

1,200 

10 นํ้ากรด+แวนขยาย 2 ชุด ใชสําหรับทดสอบทอง 850 

11 เหล็กตรงตอก(ปายช่ือราน) 1 อัน ใชสําหรับตอกอักษรยอ

ราน 

700 

12 กระเปาแถม 1,700 ใบ ใชสําหรับเปนของแถม 30,000 

13 ตรายางช่ือราน 2 อัน ใชสําหรับปมใบเสร็จ 200 

14 กลองวงจรปด 6 ตัว ใชสําหรับบันทึก

เหตุการณตางๆ 

150,000 

15 ถุงทอง+ตลับทอง 13,500 ใชสําหรับทองและ

แหวน 

27,000 

16 อื่นๆ - - 2,150 
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    เงินลงทุนในโครงการ     (บาท)  

     ออกเอง  กูธนาคาร  รวม  

ท่ีดิน               1,500,000         -                  1,500,000  

ส่ิงปลูกสรางและคาตอเติม            1,200,000         -                  1,200,000  

คาตกแตงราน    1,200,000         -                  1,200,000  

เคร่ืองมือเคร่ืองใช             1,000,000         -                  1,000,000  

               4,900,000         -                  4,900,000  
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สมมติฐานทีใ่ช้ในการคาํนวณ       

        ปีที ่1  ปีที ่2 

การคาํนวณรายได้       

1.ปริมาณการขายทองคํารูปพรรณ(หนวยทอง/ป)   360  400 

2.ราคาจําหนาย(บาท/หนวยทอง)     18,000  18,000 

3.รายได(บาท/ป)       6,480,000 7,200,000 

       

1.ปริมาณการรับจํานําทองแบบมาไถถอน(หนวยทอง/ป)  1,440  1,500 

2.ราคาจําหนาย(บาท/หนวยทอง)     10,250  10,250 

3.รายได(บาท/ป)       14,760,000 15,375,000 

       

1.ปริมาณการรับจํานําทองแบบไมมาไถถอน(หนวยทอง/ป)  180  200 

2.ราคาจําหนาย(บาท/หนวยทอง)     18,000  18,000 

3.รายได(บาท/ป)       3,240,000 3,600,000 

       

1.ปริมาณการขายทองเกา (หนวยทอง/ป)    240  300 

2.ราคาจําหนาย(บาท/หนวยทอง)     18,000  18,000 

3.รายได(บาท/ป)       4,320,000 5,400,000

รวมรายได้(บาท/ปี)      28,800,000 31,575,000 
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การคาํนวนต้นทุนวตัถุดิบ       

1.ปริมาณการซ้ือทองคํารูปพรรณ(หนวยทอง/ป)   360  400 

2.ราคา(บาท/หนวยทอง)      17,500  17,500 

3.ตนทุน(บาท/ป)      6,300,000 7,000,000 

       

1.ปริมาณการรับจํานําทองแบบมาไถถอน(หนวยทอง/ป)  1,440  1,500 

2.ราคา(บาท/หนวยทอง)      10,000  10,000 

3.ตนทุน(บาท/ป)      14,400,000 15,000,000 

       

1.ปริมาณการรับจํานําทองแบบไมมาไถถอน(หนวยทอง/ป)  180  200 

2.ราคา(บาท/หนวยทอง)      10,000  10,000 

3.ตนทุน(บาท/ป)      1,800,000 2,000,000 

       

1.ปริมาณการซ้ือทองเกา (หนวยทอง/ป)    240  300 

2.ราคา(บาท/หนวยทอง)      16,625  16,625 

3.ตนทุน(บาท/ป)      3,990,000 4,987,500 

       

รวมค่าต้นทุนวตัถุดิบ (บาท/ปี)     26,490,000 28,987,500 
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สมมติฐานทีใ่ช้ในการคาํนวณ       

        ปท่ี 1  ปท่ี 2 

การคาํนวณค่าแรง       

แรงงานสํานักงาน       

 พนักงาน(คน)      3  3 

 เงินเดือนพนักงานตอคน(บาทตอป)   96,000  96,000 

 รวมเงินเดือนพนักงาน (บาทตอป)    288,000  288,000 

 

 พนักงานบัญชี(คน)     1  1 

 เงินเดือนพนักงานตอคน(บาทตอป)   108,000  108,000 

 รวมเงินเดือนพนักงานบัญชี (บาทตอป)   108,000  108,000 

 

 เจาหนาท่ีตํารวจในพื้นท่ี(คน)    1  1 

 เงินเดือนพนักงานตอคน(บาทตอป)   72,000  72,000 

 รวมเงินเดือนเจาหนาท่ีตํารวจ (บาทตอป)   72,000  72,000 

 

ค่าแรงทั้งส้ิน       468,000  468,000 
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สมมติฐานทีใ่ช้ในการคาํนวณ       

        ปท่ี 1  ปท่ี 2  

การคาํนวณค่าใช้จ่ายอืน่ๆ       

 คาใชจายในการขายและสํานักงาน       

 คาน้ํา        600  700  

 คาไฟ        60,000  65,000  

 คาโทรศัพท        5,000    5,000  

 คารับรอง        -      -    

 คาทําบัญชี        -      -    

 คาเชา         -      -    

 คาเดินทาง        -     -    

คาใชจายทางการตลาด      -  -  

คาวัสดุส้ินเปลือง      12,000  12,000  

คาซอมบํารุง       20,000  22,000

คาใชจายในการขายและสํานักงานรวม     97,600  104,700  

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ รวมทั้งส้ิน      97,600  104,700  
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สมมติฐานทีใ่ช้ในการคาํนวณ       

        ปท่ี 1  ปท่ี 2 

การคาํนวณค่าเส่ือมราคา       

คาเส่ือมราคาอาคาร(บาท/ ป)      60,000    60,000  

คาเส่ือมราคาอุปกรณตกแตงสถานท่ี(บาท/ป)    120,000  120,000  

คาเส่ือมราคาเคร่ืองมือเคร่ืองใช(บาท/ป)     200,000  200,000  

รวมคาเส่ือมราคา       380,000  380,000  

การคาํนวณค่าใช้จ่ายก่อนดําเนินงานตัดจ่าย       

คาใชจายกอนการดําเนินงานตัดจาย(บาท/ป)    -      -    

การคาํนวณดอกเบีย้จ่าย       

19.ดอกเบ้ียจาย(บาท/ป)       -      -    

 อัตราดอกเบ้ีย  8%     
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ประมาณการงบกาํไรขาดทุน      

        ปท่ี 1  ปท่ี 2 

รายได         28,800,000  31,575,000  

คาใชจาย      

 วัตถุดิบ        26,490,000  28,987,500  

 แรงงาน        468,000  468,000  

 คาใชจายอ่ืนๆ       97,600    104,700  

 คาเส่ือมราคา       380,000  380,000  

 คาใชจายกอนดําเนินงานตัดจาย     -       -    

รวมคาใชจาย        27,435,600  29,940,200  

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษี       1,364,400  1,634,800  

หักภาษี 30%        409,320  490,440  

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ       955,080  1,144,360  
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ประมาณการงบกระแสเงินสด        

           

          (บาท)  

     ปท่ี 0   ปท่ี 1  ปท่ี 2  

เงินเข้า           

 ทุน    4,900,000    -      -     

 รายไดของกิจการ   -      28,800,000  31,575,000 

 รวมเงินเข้า (A)    4,900,000   28,800,000  31,575,000 

  

เงินออก           

 ท่ีดิน     1,500,000    -      -     

 ส่ิงปลูกสราง    1,200,000    -      -   

 อุปกรณตกแตงสถานท่ี   1,200,000   -      -   

 เคร่ืองมือเคร่ืองใช   1,000,000   -      -   

 คาใชจายกอนการดําเนินงาน  -       -      -    

 คาวัตถุดิบท่ีซ้ือ    -      26,490,000  28,987,500 

 จายคาแรง    -      468,000  468,000 

 จายคาใชจายอ่ืนๆ   -       97,600    104,700 

 จายภาษีในปถัดไป   -       -      409,320  

 เงินปนผล (ถอนใชสวนตัว) -       -      -    

 รวมเงินออก(B)    4,900,000   27,055,600  29,969,520  

 

เงินสดคงเหลือตนงวด (1 ม.ค.)  -       -      1,744,400 

เงินสดคงเหลือระหวางงวด(A-B)  -       1,744,400  1,605,480 

เงินสดคงเหลือปลายงวด (31 ธ.ค.) -       1,744,400   3,349,880 
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ประมาณการงบดุล         

          (บาท)   

     ปท่ี 0   ปท่ี 1  ปท่ี 2 

สินทรัพย์           

 เงินสด     -      1,744,400  3,349,880  

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน  -      1,744,400  3,349,880  

 ท่ีดิน     1,500,000   1,500,000  1,500,000  

 ส่ิงปลูกสรางและคาตอเติม 1,200,000   1,140,000  1,080,000  

 อุปกรณตกแตงสถานท่ี  1,200,000   1,080,000  960,000  

 เคร่ืองมือเคร่ืองใช  1,000,000   800,000  600,000  

  รวมสินทรัพยถาวร 4,900,000   4,520,000  4,140,000  

  สินทรัพยอ่ืน  -        -      -    

   รวมสินทรัพย์ 4,900,000   6,264,400  7,489,880  

           

หนีสิ้น           

 เจาหนี้การคา    -      -     - 

 เจาหนี-้คาภาษี    -   409,320  490,440  

 O/Dธนาคาร    -   -      -    

  รวมหนี้สินหมุนเวียน  -  409,320  490,440  

  

 เงินกูธนาคาร     -      -     -    

 เงินกูนอกระบบ     -  -   - 

  รวมหนี้สินระยะยาว   -     -      -    

   รวมหนี้สิน   -     409,320  490,440  

           

ทุน           

 สวนท่ีออกเอง    4,900,000    4,900,000  4,900,000  

 กําไรสะสม    -       955,080  2,099,440  

  รวมสวนของทุน   4,900,000   5,855,080  6,999,440  
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รวมหนีสิ้น + ส่วนของทุน  4,900,000   6,264,400  7,489,880  

 

อตัราส่วนทางการเงิน         

        ปท่ี 1  ปท่ี 2 

   

หนี้สินตอทุน(เทา)       0.07    0.07  

   

สภาพคลอง(เทา)        4.26    6.83  

   

ความสามารถในการทํากําไร(%)      3.32    3.62  

   

ผลตอบแทน(%)        16.31    16.35  

   

ความสามารถในการชําระหนี้(เทา)     -      -    

   

หมายเหตุ 1/อัตราสวนหนี้สินตอทุน   = หนี้สินรวม/สวนของทุน 

  2/อัตราสวนสภาพคลอง   = สินทรัพยหมุนเวียน/หนี้สิน

หมุนเวียน  

3/อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร = กําไรสุทธิ/รายได* 100 

 4/อัตราสวนผลตอบแทน(ROE)  = กําไรสุทธิ/สวนของทุน* 100

 5/อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ = กําไรสุทธิบวกคาเส่ือมราคา 

คาใชจายตัดจาย ดอกเบ้ียและภาษี/เงินท่ีตองชําระคืนธนาคารท้ังตนเงินและ ดอกเบ้ีย 
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บทที ่10 

แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

ตารางที ่10 ตารางแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเส่ียง 

ลําดับ ลักษณะปญหาหรือความเสี่ยง ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางในการแกไข 

1. ความเสี่ยงจากการมีคูแขงราย

ใหม 

อาจทําใหสูญเสียรายไดไป

บางสวน เน่ืองจากการที่มีคูแขง

เพ่ิม 

- ใชความไดเปรียบเปรียบ

จากการเปนผูทําธุรกิจน้ีกอน 

โดยการสรางความนาเช่ือถือ

ในตัวสินคาและการบริการที่

มีคุณภาพ 

2. ความเสี่ยงจากปญหา

อาชญากรรม 

อาจจะเปนปญหาที่มาจากการ

ปลน ชิงทรัพยซึ่งทําใหธุรกิจ

เสียหาย 

- มีตํารวจในพื้นที่คอยเฝาใน

เวลาทํางาน นอกจากน้ียังมี

กลองวงจรปดที่จะสง

สัญญาณไปที่โรงพักในทองที่

อีกดวย 

3. ความเสี่ยงจากการผันผวน

ของราคาทองคํา 

ในชวงเวลาที่ราคาทองคําตก

อาจทําใหขาดทุนจากการขาย

ได 

- การสตอกทองคําแทงไวขาย

ในเวลาที่ราคาขึ้น 
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