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บทสรุปผูบริหาร
หางทองเฮงเส็งเยาวราช สาขา 2 เปนการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายทองคํารูปพรรณ รับจํานํา ซื้อทอง
มีที่ตั้งของกิจการอยูในเขตตําบล โพธาราม อําเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี
เหตุผลที่เลือกดําเนินธุรกิจประเภทนี้ก็เนื่องจากไดคําแนะนํามาจากญาติๆวาธุรกิจรานทองนี้ให
ผลตอบแทนที่ดี แลวทองเปนสินคาที่นับวันจะทําใหมีมูลคาสูง เปนเครื่องประดับที่นิยมของชาวไทยมานาน
ประการที่สําคัญคือ มารดาของขาพเจามีความชื่นชอบเปนสวนตัวอยางมากเกี่ยวกับเครื่องประดับประเภทนี้ สวน
เหตุผลที่มีการเปดสาขา 2 ก็เพราะวา ผลประกอบการจากสาขาที่ 1 ชี้ใหเห็นถึงผลตอบแทนที่ดี คุมคา และอีก
เหตุผลหนึ่งคือตองการครอบคลุมกลุมลูกคาเปาหมายในเขตอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีใหมากยิ่งขึ้น
สินคาของเราคือ ทองคํารูปพรรณ ซึ่งรับทองมาจากเยาวราช รานทองจะไดรับการรับรองมาตรฐานจาก
สคบ. ซึ่งควบคุมโดยกฎหมายวาดวยฉลาก โดยรานทองทุกแหงจะตองติดฉลากตามถาดแตละถาด ซึ่งจะมี
รายละเอียดเรื่องของน้ําหนัก เปอรเซ็นตทอง คาแรง ชนิดสินคา ระบุไวอยางชัดเจน รวมถึง สคบ. ไดดําเนินการ
ควบคุณมาตรฐานรานทองผูผลิต ใหผลิตทองที่เปนมาตรฐาน เพื่อใหสินคาที่สงไปขายทั่วประเทศเปนมาตรฐาน
เดียวกัน เปนการดําเนินการควบคุมตนน้ํา ดังนั้น ผูบริโภคจะมั่นใจไดวา ทองรานเรารับมานั้นมีมาตรฐาน
ในเขตตําบลโพธาราม มีธุรกิจรานทอง อยู 2 ราน นั้นคือ รานหางทอง แมสายทอง กับรานหางทอง MC
เยาวราช ซึ่งรานเรามีความไดเปรียบจากสินคาที่มีมาตรฐานกวาเพราะรับมาจากเยาวราชเหมือนกับหางทอง MC
เยาวราช สวนหางทองแมสายทองนั้นรับทองมาจากนครปฐมมีความมาตรฐานที่นอยกวา สวนเรื่องการรับจํานํา
รานเราใหอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวารานอื่น นั้นคือ 2.5% สวนรานอื่น 3% สวนเรื่องการสงเสริมการตลาดรานเราไดมี
การโฆษณาลงหนังสือพิมพชนบทกับวิทยุทองถิ่นเพื่อเปนการกระจายขาวสารไปยังผูคนในเขตนี้
หางทองเฮงเส็งเยาวราช จะเปนธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ โดยดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามวิสัยทัศนที่วา
เปนธุรกิจรานทองที่ไดมาตรฐาน มุงตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก อีกทั้งยังเปนรานทองที่มีลูกคา
มากที่สุดในจังหวัดราชบุรี โดยการตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดดวยการบริการที่
มีคุณภาพและสินคาไดรับมาตรฐาน เพื่อใหลูกคาเลือกเขารานเราเปนอันดับแรก
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บทที1่
บทสรุ ปผู้บริหาร

กกกกกกก หางทองเฮงเส็งเยาวราช สาขา 2 เปนการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายทองคํารูปพรรณ
รับจํานํา ซื้อทอง มีที่ตั้งของกิจการอยูในเขตตําบล โพธาราม อําเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี
กกกกกกกกเหตุผลที่เลือกดําเนินธุรกิจประเภทนี้ก็เนื่องจากไดคําแนะนํามาจากญาติๆวาธุรกิจราน
ทองนี้ใหผลตอบแทนที่ดี แลวทองเปนสินคาที่นับวันจะทําใหมีมูลคาสูง เปนเครื่องประดับที่นิยม
ของชาวไทยมานาน ประการที่สําคัญคือ มารดาของขาพเจามีความชื่นชอบเปนสวนตัวอยางมาก
เกี่ยวกับเครื่องประดับประเภทนี้ สวนเหตุผลที่มีการเปดสาขา 2 ก็เพราะวา ผลประกอบการจาก
สาขาที่ 1 ชี้ใหเห็นถึงผลตอบแทนที่ดี คุมคา และอีกเหตุผลหนึ่งคือตองการครอบคลุมกลุมลูกคา
เปาหมายในเขตอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีใหมากยิ่งขึ้น
กกกกกกกก สินคาของเราคือ ทองคํารูปพรรณ ซึ่งรับทองมาจากเยาวราช รานทองจะไดรับการ
รับรองมาตรฐานจาก สคบ. ซึ่งควบคุมโดยกฎหมายวาดวยฉลาก โดยรานทองทุกแหงจะตองติด
ฉลากตามถาดแตละถาด ซึ่งจะมีรายละเอียดเรื่องของน้ําหนัก เปอรเซ็นตทอง คาแรง ชนิดสินคา
ระบุไวอยางชัดเจน รวมถึง สคบ. ไดดําเนินการควบคุณมาตรฐานรานทองผูผลิต ใหผลิตทองที่เปน
มาตรฐาน เพื่อใหสินคาที่สงไปขายทั่วประเทศเปนมาตรฐานเดียวกัน เปนการดําเนินการควบคุมตน
น้ํา ดังนั้น ผูบริโภคจะมั่นใจไดวา ทองรานเรารับมานั้นมีมาตรฐาน นอกจากขายทองคํารูปพรรณ
แลว ทางรานยังมีบริการรับจํานําทองซึ่งใหอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวารานอื่น ซึ่งจะเปนการดึงดูดลูกคา
ใหมาจํานํากับรานเรา เพราะกําไรสวนใหญนั้นมาจากการรับนํา ทางรานเราจึงจะเนนไปที่การรับ
จํานํามากวาการขายทองรูปพรรณ และรับซื้อทองเกา
กกกกกกกเปนที่รูดีวาทองคํามีทั้งราคาขึ้นและราคาลง ปจจัยของมันคือ ราคาทองในตลาดโลก และ
คาเงินบาท ซึ่งทั้ง2ปจจัยนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนั้น จะขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจของโลก
อัตราเงินเฟอ ราคาน้ํามัน ฯลฯ การขึ้นหรือลงของราคาทองนั้นก็จะสงผลกระทบตอรานโดยตรงใน
เขตตําบลโพธาราม มีธุรกิจรานทองอยู 2 ราน นั้นคือ รานหางทอง แมสายทอง กับรานหางทอง MC
เยาวราช ซึ่งรานเรามีความไดเปรียบจากสินคาที่มีมาตรฐานกวาเพราะรับมาจากเยาวราชเหมือนกับ
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หางทอง MC เยาวราช สวนหางทองแมสายทองนั้นรับทองมาจากนครปฐมมีความมาตรฐานที่นอย
กวา สวนเรื่องการรับจํานํารานเราใหอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํากวารานอื่น นั้นคือ 2.5%สวนรานอื่น 3%
สวนเรื่องการสงเสริม
กกกกกกกก การตลาดรานเราไดมีการโฆษณาลงหนังสือพิมพชนบทกับวิทยุทองถิ่นเพื่อเปนการ
กระจายขาวสารไปยังผูคนในเขตนี้
กกกกกกกก ลูกคากลุมเปาหมายของเราคือ คนที่อยูในวัยทํางาน ที่มีระดับรายไดปานกลางถึง
ระดับสูง ที่มีความชื่นชอบเกี่ยวกับทองคํารูปพรรณ
กกกกกกกกในเรื่องของกลยุทธทางการตลาดนั้น จะแบงเปน 4 กลยุทธ คือ1.กลยุทธดานผลิตภัณฑ
ก็คือ การขายสินคาที่มีคุณภาพไดรับมาตรฐาน 2.กลยุทธดานราคาจะขายตามราคาที่กําหนดขึ้นจาก
สมาคมคาทองคํา 3.กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย คือการมีทําเลที่ดีกวา มีที่จอดรถอํานวย
ความสะดวกแกลูกคา 4.กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด คือการโฆษณาผานสื่อตางๆ เชน
หนังสือพิมพชนบท วิทยุทองถิ่น เปนตน
กกกกกกกกหางทองเฮงเส็งเยาวราช สาขา 2 มีแผนในการดําเนินธุรกิจระยะสั้นคือ สามารถสราง
รายรับอยางต่ํา 1,500,000 ตอเดือน ในสาขาที่ 2 สวนแผนในการดําเนินธุรกิจระยะปานกลางคือ
ขยายสาขาไปยังอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี และแผนในการดําเนินธุรกิจระยะยาวคือ ขยายสาขา
ไปยังอําเภอเมือง และอําเภอตางๆในจังหวัดราชบุรี
หางทองเฮงเส็งเยาวราชจะเปนธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ โดยดําเนินธุรกิจใหเปนไป
ตามวิสัยทัศนที่วา เปนธุรกิจรานทองที่ไดมาตรฐาน มุงตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก
อีกทั้งยังเปนรานทองที่มีลูกคามากที่สุดในจังหวัดราชบุรี โดยการตอบสนองความตองการของ
ลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดดวยการบริการที่มีคุณภาพ ซื่อสัตย ยุติธรรมและสินคาที่ไดรับ
มาตรฐาน เพื่อใหลูกคาพอใจเลือกเขารานเราเปนอันดับแรก

บทที2่
วัตถุประสงค์ ในการนําเสนอแผนธุรกิจ
1. เพื่อเปนแนวทางในการขยายธุรกิจ
2. เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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บทที่ 3
ความเป็ นมาของธุรกิจ

ประวัติความเป็ นมา หรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ
กกกกกกกก ประวัติของกิจการ : นางสมคิด กมลพันธทิพยมารดาของขาพเจาไดเล็งเห็นผล
ประกอบการที่ดีของญาติที่ทําธุรกิจรานทองซึ่งมีกําไรที่ดีมาก นางสมคิด กมลพันธทิพยจึงไดหันมา
ลองทําธุรกิจรานทองในสาขาแรกโดยใชชื่อรานวาหางทอง เฮงเส็งเยาวราช รานหางทอง เฮงเส็ง
เยาวราชกอตั้งสาขาแรก ที่ บานเลขที่ 160/3 หมู 2 ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ไดเริ่มกิจการ
ประมาณพ.ศ. 2550 โดยใชเงินของตัวเองในการลงทุนประมาณ 10,000,000 บาท ในปจจุบันกําลัง
เริ่มเปดสาขาสองโดยใชชื่อของขาพเจาเปนเจาของกิจการ ซึ่งมี ที่ตั้งอยูบานเลขที่ 63 ถ.โพธาราม ต.
โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ของนางสมคิดเอง โดยคาดการวาจะใชเงินลงทุน
ทั้งสิ้น 30,000,000 บาท
กกกกกกกกแนวความคิดในการขยายกิจการ : จากสาขาแรกที่สามารถทํากําไรไดดีเปนที่นาพอใจ
จึงทําใหเกิดความคิดที่จะเปดสาขาสองตอ โดยสาขาสองนี้สถานที่ตั้งจะอยูตางตําบลกัน เพื่อ
ครอบคลุมกลุมลูกคาเปาหมายในเขตอําเภอโพธารามใหมากขึ้น โดยสาขาสองนี้คาดวาจะไดกําไร
อีกเทาตัว เนื่องจากอยูในแหลงชุมชน/แหลงตลาด
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ขั้นตอนการเริ่มดําเนินงาน
ตารางที่ 1 ตารางแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน
ลําดับ

รายการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

ระยะเวลาทีค่ าดว่ าจะแล้วเสร็จ

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)

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น

9 เดือน 3 วัน

1 สิงหาคม (2552)– 31 มกราคม
(2553)

บทที่ 4
สิ นค้ า
รายละเอียดสิ นค้ า
กกกกกกกกทองคําไดรับความนิยมมากที่สุดในวงการเครื่องประดับ เพราะเปนโลหะที่มีคุณสมบัติ
พื้นฐาน 4 ประการซึ่งทําใหทองคําโดดเดน และเปนที่ตองการเหนือบรรดาโลหะมีคาทุกชนิดใน
โลก คือ
1. งดงามมันวาว (lustre) สีสันที่สวยงามตามธรรมชาติผสานกับความมันวาวกอใหเกิด
ความงามอันเปนอมตะ ทองคําสามารถเปลี่ยนเฉดสีทองโดยการนําทองคําไปผสมกับ
โลหะมีคาอื่นๆ ชวยเพิ่มความงดงามใหแกทองคําไดอีกทางหนึ่ง
2. คงทน (durable) ทองคําไมขึ้นสนิม ไมหมอง และไมผุกรอน แมวากาลเวลาจะผานไป
3000 ปก็ตาม
3. หายาก (rarity) ทองเปนแรที่หายาก กวาจะไดทองคํามาหนึ่งออนซ ตองถลุงกอนแรที่มี
ทองคําอยูเปนจํานวนหลายตัน และตองขุดเหมืองลึกลงไปหลายสิบเมตร จึงทําใหมี
คาใชจายที่สูง เปนเหตุใหทองคํามีราคาแพงตามตนทุนในการผลิต
4. นํากลับไปใชได (reuseable) ทองคําเหมาะสมที่สุดตอการนํามาทําเปนเครื่องประดับ
เพราะมีความเหนียวและออนนิ่มสามารถนํามาทําขึ้นรูปไดงาย อีกทั้งยังสามารถนํา
กลับมาใชใหมโดยการทําใหบริสุทธิ์ ( purified) ดวยการหลอมไดอีกโดยนับครั้งไม
ถวน
กกกกกกกกทองคํารูปพรรณจากหางทอง เฮงเส็งเยาวราชนั้นรับมาจากบริษัท หางคาทอง หลูชั้งฮวด
จํากัด ซึ่งผานมาตรฐานและไดรับการรับรอง โดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
(สคบ.) ในเรื่องของราคานั้นจะขายไปตามสมาคมคาทองคําซึ่งกําหนดใหราคาเทากันทั่วประเทศ
รานหางทอง เฮงเส็งเยาวราช มีทั้งการการขายทองคํา รูปพรรณ การรับซื้อทองเกา และการรับจํานํา
ทองคํา ซึ่งรายไดตอเดือนของสาขาแรกจะอยูประมาณที่ 1 ,000,000 บาทตอเดือน สวนรายจายนั้น
จะอยูประมาณที่ 500 ,000 บาทตอเดือน ขึ้นอยูวาจะมีการรับจํานํา และการซื้อทองเกามากนอยแค
ไหน โดยกําไรจากการรับจํานํานั้นจะไดจากคาดอกเบี้ยที่เก็บจากลูกคา โดยใหอัตราดอกเบี้ยที่ถูก
กวารานอื่นๆ นั้นคือ 2.5% เพื่อเปนการดึงดูดลูกคา สวนรานอื่นๆในยานนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยอยูที่
3% ซึ่งบางทีลูกคาไมมาไถทองคืนไปก็จะเสียทองนั้นใหกับเราเลย สวนกําไรจากการรับซื้อทอง
เกานั้นจะมีหลักเกณฑการรับซื้อคืนทองรูปพรรณของรานคาทอง คือ หัก 5 % จากราคาทองคําแทง
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รับคืนประจําวันที่สมาคมประกาศ ซึ่งจะมีการติดประกาศราคารับซื้อคืนทองคํารูปพรรณอยูหนา
รานทอง ทุกแหงตามประกาศของ สคบ. แลวสวนการขายทองคํารูปพรรณธรรมดานั้นจะมีการคิด
คากําเหน็จดวยซึ่งทางรานจะคิดคากําเหน็จถูกกวารานอื่นเล็กนอย
ภาพถ่ ายสิ นค้ า
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บทที่ 5
การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ ตลาด
สภาวะอุตสาหะกรรม และสภาวะตลาด
กกกกกกกก จากขอมูลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย โดยความรวมมือจากกรม --สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร-- กลาวถึงสภาวะเศรษฐกิจ
สภาวะอุตสาหกรรมไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม ) พ.ศ. 2552 (อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ ) วาเมื่อพิจารณาจากดัชนีอุตสาหกรรมเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ และของที่
เกี่ยวของกัน ดัชนีผลผลิตลดลงรอยละ 11.46 ดัชนีสงสินคาหรือดัชนีการจําหนายลดลงรอยละ
12.70 และดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลังลดลงรอยละ 15.48 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน เนื่องจาก
เปนไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัว และผูบริโภคตองใชจายอยางระมัดระวังในภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวเทาที่ควร ดัชนีผลผลิตลดลงรอยละ 17.27 ดัชนีสงสินคาหรือดัชนีการ
จําหนายลดลงรอยละ 11.15 และดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้นรอยละ 11.86 เมื่อเทียบกับชวง
เดียวกันของปกอน
กกกกกกกก การตลาด ดานการสงออก ในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2552 ไทยสงออกอัญมณีและ
เครื่องประดับเปนมูลคาทั้งสิ้น 3 ,947.00 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 70.71 เมื่อเทียบกับไตร
มาสกอน และเพิ่มขึ้นรอยละ 106.28 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนผลจากการ
สงออกอัญมณีที่มีมูลคา 300.08 ลานเหรียญสหรัฐฯ และเปนผลจากการสงออกทองคํายังไมไดขึ้น
รูปที่มีมูลคา 2,950.59 ลานเหรียญสหรัฐฯ
กกกกกกกกเครื่องประดับแทที่ทําดวยทองนั้น ในไตรมาสที่ 1 ป 2552 มีมูลคาการสงออก 395.59
ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ 6.31 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน และลดลงรอยละ 18.40 เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปกอน ตลาดสงออกสําคัญ ไดแก ฮองกง สวิตเซอรแลนด และสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.47 , 15.37 และ 13.88 ตามลําดับ และทองคําที่ยังไมไดขึ้นรูป ใน
ไตรมาสที่ 1 ป 2552 มีมูลคาการสงออก 2 ,950.59 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 142.06 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสกอน และเพิ่มขึ้นรอยละ 351.64 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ตลาดสงออก
สําคัญ ไดแก สวิตเซอรแลนด ออสเตรเลีย และฮองกง คิดเปนสัดสวนรอยละ 46.37 , 33.15 และ
19.70 ตามลําดับ
กกกกกกกก
9
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ดานการนําเขา ทองคํา ในไตรมาสที่ 1 ป 2552 มีมูลคาการนําเขา 337.73 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
รอยละ 82.53 เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน และลดลงรอยละ 58.88 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
กอน แหลงนําเขาสําคัญ ไดแก ออสเตรเลีย ฮองกง และสวิตเซอรแลนด คิดเปนสัดสวนรอยละ
43.11, 29.79 และ 16.57 ตามลําดับ
กกกกกกกกในไตรมาสที่ 1 นี้ราคาทองคําในตลาดโลกไดปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ 900 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอออนซ จนเกือบแตะระดับ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอออนซ ซึ่งนับวาเปนราคาที่สูงเมื่อ
เทียบกับ ราคาทองคําชวงไตรมาสกอน อยางไรก็ตาม ทองคํายังไมไดขึ้นรูปเปนสินคาวัตถุดิบ และ
ไมไดเปนการสรางมูลคาเพิ่มมากเทาสินคาสําเร็จรูปในอุตสาหกรรมนี้
กกกกกกกกนอกจากนี้ยังมีปจจัยที่จะสงผลกระทบตอราคาทองคําอีก ซึ่งหลักๆมีดังนี้
กกกกกกกก1.คาเงินดอลลาร ราคาทองจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงขามกับคาเงินดอลลารสหรัฐ
เพราะทองคําซื้อขายเปนเงินดอลลารสหรัฐ เมื่อคาเงินดอลลารสหรัฐลดลง ราคาทองคําจะปรับตัว
เพิ่มขึ้น เมื่อไรที่คาเงินดอลลารเพิ่มคาขึ้น ราคาทองจะปรับตัวลดลง ดังจะเห็นไดจากราคาทองคํา
ในชวงที่ผานมา (สิ้นป 2550-11 พ.ย.2551) ดัชนีคาเงินดอลลารปรับตัวขึ้นมาประมาณ 13.36%
ในขณะที่ราคาทองคําในตลาดโลกปรับตัวลงไปประมาณ 12.16% และในป 2007 ที่ราคาทองคํา
โลกปรับตัวขึ้นมา 30.94% นั้น ดัชนีคาเงินดอลลารปรับตัวลดลงไป 8.41%
กกกกกกกก2. ดีมานดซัพพลาย ในแงของดีมานดและซัพพลายในตลาดโลกจะมีอยู 2 มิติ คือ มิติที่
1 เปนความตองการบริโภคทองคําจริงๆ ในยามที่เศรษฐกิจโลกดี คนจะมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้น ทําใหมี
ปริมาณความตองการบริโภคทองคํามากขึ้น ในขณะที่ยามที่เศรษฐกิจไมดี กําลังซื้อของคนจะลด
นอยลงไป ความตองการบริโภคทองคําก็จะลดลงไปดวยเชนเดียวกัน
กกกกกกกกและในมิติที่ 2 เปนความตองการบริโภคทองคําในแงของการลงทุน ซึ่งดูจะตรงขามกับ
มุมมองแรก คือ ในยามที่เศรษฐกิจแย คนมีแนวโนมจะหันมาถือครองทองคํามากขึ้นในฐานะที่
ทองคํามีคุณลักษณะของ สินทรัพยที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง แตถาเศรษฐกิจดี คนก็จะถือครอง
ทองคําลดลง
กกกกกกกก3. เงินเฟอ ทองคํา เปนสินทรัพยที่ตอสูกับเงินเฟอไดดี (Inflation Hedge) ในยามที่อัตรา
เงินเฟอสูง ราคาทองคําก็จะปรับตัวสูงขึ้น และในยามที่อัตราเงินเฟอต่ํา ราคาทองคําก็มีแนวโนมที่
จะออนตัวลงดวยเชนเดียวกัน นอกจากนี้ ยังจะมีความตองการถือครองทองคํามากขึ้นในชวงที่มี
ภาวะสงครามเกิดขึ้น เหลานี้เปนปจจัยที่จะสงผลกระทบตอการเคลื่อนไหวของราคาทองคําที่ผู
ลงทุน ควรจะตองรู
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ลักษณะลูกค้ า
กกกกกกกกแบงเปน 4 ดาน ดังนี้
กกกกกกกก1.ดานประชากร รานหางทองเฮงเส็งเยาวราชสาขา 2 จะเนนไปที่ลูกคาที่มีระดับรายได
ปานกลางถึงระดับสูง
กกกกกกกก2.ดานภูมิศาสตร รานหางทองเฮงเส็งเยาวราชสาขา 2 เปนรานที่อยูในตลาด เปนแหลง
ชุมชน ซึ่งตั้งอยูในอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
กกกกกกกก3.ดานพฤติกรรมศาสตร จากมิติที่ 1 และ 2 บอกวาเมื่อเศรษฐกิจโลกดี คนจะมีกําลังซื้อ
เพิ่มขึ้น ปริมาณการบริโภคทองคําจะมากขึ้น แตเมื่อเศรษฐกิจแย คนจะหันมาถือครองทองคํามาก
ขึ้น
กกกกกกกก4.ดานจิตวิทยาสังคม จากชื่อเสียงสาขาที่ 1 ที่ประสบความสําเร็จและคุณภาพของสินคา
ทองที่เราซื้อมาจากเยาวราช ซึ่งเปนรานที่ทุกคนยอมรับวาเปนทองที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน เพราะ
ผานสคบ.(สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ) จึงจะทําใหลูกคาเกิดความสนใจสินคาใน
รานเราที่มีความแตกตางจากรานอื่นในยานนี้
แนวโน้ มทางการตลาด
กกกกกกกกในสภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยและสถาบันการเงินลดลง แตทองคําเปนสินทรัพยประเภท
เดียวที่ราคายังคงปรับตัวสูงขึ้น ถึงแมจะชะลอตัวลงบางก็ตาม คนไทยเริ่มที่จะลงทุนในทองคํามาก
ขึ้น เพราะทองคํานั้นมีความเสี่ยงที่ต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับภาวะเศรษฐกิจที่ไมแนนอนและการผัน
ผวนทางเศรษฐกิจ แนวโนมของราคาทองคําในประเทศไทย ดูไดดังตารางราคาทองคําแทงใน
ประเทศไทยเฉลี่ยตอปในชวงป 2508-2551
ตารางที่ 2 ตารางแสดงแนวโนมของราคาทองคํา
ป
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514

ราคา
(บาท/บาท)
416
414
416
451
476
416
451

% การ
เปลี่ยนแปลง
-0.5
0.5
8.4
5.5
-12.6
8.4

ป
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535

ราคา
(บาท/บาท)
4708
5614
5644
5004
4916
4615
4375

% การ
เปลี่ยนแปลง
10.2
19.2
0.5
-11.3
-1.8
-6.1
-5.2

12
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528

576
912
1497
1580
1379
1519
1982
3063
5660
4869
4229
4791
4233
4274

27.7
58.3
64.1
5.5
-12.7
10.2
30.5
54.5
84.8
-14.0
-13.1
13.3
-11.6
0.

2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551

4467
4745
4712
4792
4869
5748
5144
5426
5766
6355
7167
7844
8555
10880
12000
13600

2.1
6.2
-0.7
1.7
1.6
18.1
-10.5
5.5
6.3
10.2
12.8
9.4
9.1
27.2
10.3
13.3

ที่มา : สมาคมคาทองคํา. ขาวสารทองคําตางๆ [ Online]. Accessed 20 August 2009. Available from
http://www.goldtraders.or.th/
กกกกกกกกจากขอมูลจะสังเกตไดวาแนวโนมของธุรกิจทองคํานั้นจะเปนไปในทางเพิ่มขึ้น ถึงแม
เศรษฐกิจจะถดถอยก็ตาม
สภาพการแข่ งขัน
กกกกกกกกวิเคราะหสภาพแวดลอม โดยใช FIVE FORCE ดังนี้
กกกกกกกก1. คูแขงขันรายเกา มีเพียง2ราย ในเขตตําบลโพธาราม อําเภอ โพธาราม นั้นคือ รานแม
สายทอง กับ ราน หางทอง MC เยาวราช
กกกกกกกก2. คูแขงรายใหม แนวโนมที่จะมีคูแขงขันเพิ่มขึ้นมาอีก นั้นมีทางเปนไป เนื่องจากการที่
มีคูแขงรายเกาเพียงไมกี่ราย และดวยธุรกิจนี้กําลังเปนที่นิยม
กกกกกกกก 3. สินคาทดแทน ในที่นี้อาจจะเปน พวกอัญมณี อื่นๆ เชน เพชร พลอย ซึ่งในตลาด
ระแวกนั้นยังไมมีในขณะนี้
กกกกกกกก4. SUPPLIERS เราซื้อทองคําแทงและทองคํารูปพรรณ มาจากบริษัท หางคาทอง
หลูชั้งฮวด จํากัด ซึ่งผานมาตรฐานและไดรับรอง โดยสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
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(สคบ.) อํานาจในการตอรองของเรามีไมมากนัก เนื่องจากราคาทองนั้นจะถูกกําหนดโดยสมาคมคา
ทองคํา
กกกกกกกก 5. ผูซื้อ อํานาจในการตอรองของผูซื้อนั้นต่ํา เนื่องจากสมาคมคาทองคําเปนผูกําหนด
ราคาและคากําเหน็จเอง
คู่แข่ งขัน
กกกกกกกกคูแขงขันหลัก คือ รานทอง ซึ่งในเขตนี้มีอยู 2 รานคือ รานหางทอง แมสายทอง ซึ่งเปน
รานที่เปดกิจการมาเปนระยะเวลานานแลว จึงเปนที่รูจักอยางมากของคนในยานนั้น กับรานหาง
ทอง MC เยาวราช ซึ่งเปดกิจการมาภายหลัง ซึ่งรานตั้งอยูในทําเลที่ดี ทองคํารูปพรรณรับมาจาก
เยาวราชเชนกัน
กกกกกกกกคูแขงขันรอง คือ รานอัญมณีตางๆ ซึ่งในเขตนี้ยังไมมีกิจการประเภทนี้เกิดขึ้น
รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคู่แข่ งขัน
ตารางที่ 3 ตารางแสดงรายละเอียดเปรียบเทียบคูแขงขัน
การเปรียบเทียบ
ด้ านสิ นค้ า
ด้ านราคา
ด้ านช่ องทางการจัด
จําหน่ าย

ด้ านส่ งเสริมการตลาด

ห้ างทองเฮงเส็ งเยาวราช

ร้ านห้ างทอง แม่ สายทอง

ห้ างทอง MC เยาวราช

รับทองคํารูปพรรณมา
จาก เยาวราช ทองมี
มาตรฐานผาน สคบ.
อัตราดอกเบี้ย ในการรับ
จํานํา 2.5%
ขายหนารานธรรมดา

รับทองคํารูปพรรณมา
จาก นครปฐม ทองมี
ความมาตรฐานที่นอยกวา
อัตราดอกเบี้ย ในการรับ
จํานํา 3%
ขายหนารานธรรมดา

รับทองคํารูปพรรณมา
จาก เยาวราช ทองมี
มาตรฐานผาน สคบ.
อัตราดอกเบี้ย ในการ
รับจํานํา 3%
ขายหนารานธรรมดา

มีการโฆษณาลง
หนังสือพิมพชนบท และ
วิทยุทองถิ่น โดยไมเสีย
คาใชจาย เนื่องจากเปน
เจาของธุรกิจ

-

-
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การวิเคราะห์ ปัจจัยของธุรกิจ SWOT ANALYSIS
ตารางที่ 4 ตารางการวิเคราะหปจจัยของธุรกิจหรือSWOTAnalysis
1.การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
ปัจจัยการ
พิจารณา

จุดแข็ง(Strengths)

- เปนการบริหารแบบเจาของเพียงผูเดียว ปญหา
ดานการขัดแยงมีนอย
- มีความปลอดภัยที่อยูในระดับสูง เนื่องจากมี
ด้ านการบริหาร
กลองวงจรปด มีระบบเสียงเตือนภัยที่จะสง
จัดการ
สัญญาณตรงไปที่สถานีตํารวจเพื่อความรวดเร็ว
ในการปองกันภัยตางๆ และมีเจาหนาที่ตํารวจ
ในพื้นที่คอยเฝาอีกดวย
- มีการโฆษณารานทอง ผานทางหนังสือพิมพ
ชนบท และวิทยุทองถิ่น
- มีการแจกของแถมเมื่อซื้อทองคํารูปพรรณ คือ
ด้ านการตลาด
กระเปาอเนกประสงค
ด้ านการขาย
สิ นค้ า
ด้ านการเงิน

- ทองคํารูปพรรณรับมาจากเยาวราชผานสคบ.
เปนที่ยอมรับวาทองคํารูปพรรณมีมาตรฐานที่
สูงกวาทองคํารูปพรรณทั่วไป
- เจาของมีเงินทุนที่สูง ไมมีภาระเรื่องดอกเบี้ย
จากการกูยืมเงิน มีความมั่นคงสูง

จุดอ่อน(Weaknesses)
- ประสบการณในเรื่องการเปดรานทอง
มีนอยเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง

- คูแขงไดเปรียบเพราะมีความสัมพันธ
กับลูกคา ความสัมพันธกับลูกคาใน
สาขาที่ 2 ยังไมมี แตอาศัยสาขาที่ 1
และการสงเสริมการตลาดเปน
เครื่องมือ
- ทองคํารูปพรรณที่มาจาก
เยาวราชมีราคาสูงกวาทองคํารูปพรรณ
จากนครปฐม
- เปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับคูแขง เนื่องจากขนาด
รานที่ใหญกวา

2.การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยการ
พิจารณา
ตลาดและกลุ่ม
ลูกค้ าเป้ าหมาย

สถานการณ์ การ
แข่ งขัน
สั งคม

โอกาส(Opportunities)
- คนหันมาสนใจทองคํามากขึ้น
- ลูกคาตองการทองคํารูปพรรณที่มีมาตรฐาน
- มีคูแขงขันนอยราย การแขงขันไมสูง

- ความไมแนนอนทางการเมือง ทําใหคนซื้อ
ทองคําเก็บมากขึ้น

อุปสรรค(Threats)
- เนื่องจากคนเริ่มสนใจทองคํามาก
ขึ้นและคูแขงขันนอยราย อาจทําให
เกิดคูแขงรายใหมได
- ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเนื่องจากปญหา
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อาชญากรรม
- ผลจากดอกเบี้ยที่ปรับลดลง ทําใหคนเลือกลงทุน - เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยัง
ทองคํามากขึ้น
ไมดี
สภาพเศรษฐกิจ
- เงินดอลลารสหรัฐฯออนคาลง ทําใหคนมาซื้อ
- การผันผวนของราคาทองคํา อาจ
ทองคํากดดันใหราคาพุงขึ้น
สงผลกระทบตอธุรกิจได
- ราคาที่ขายทองคํารูปพรรณจะเปนไปตามสมาคม - จะตองเสียคากําเหน็จ ทําใหได
กฎหมาย,
คาทองคํา จึงทําใหอํานาจการตอรองของผูซื้อต่ํา
กําไรเพียงเล็กนอยจากขายทองคํา
ระเบียบ
รูปพรรณ
,ข้ อบังคับ
กลุ่มผู้จําหน่ าย - เพราะเปนสาขาที่ 2 สามารถใชชื่อเสียงจากสาขา - อํานาจการตอรองกับSUPPLIERS
ที่หนึ่งเปนตัวเสริมได
ต่ํา
,เครือข่ าย

บทที่ 6

แผนบริหารจัดการ

ข้ อมูลธุรกิจ
ชื่อกิจการ
หางทองเฮงเส็งเยาวราช สาขา 2
ที่อยู/ที่ตั้งกิจกร
63 ถ.โพธาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
รูปแบบการดําเนินการของธุรกิจ จําหนายทองคํารูปพรรณ
ระยะเวลาดําเนินการที่ผานมา 9 เดือน 3 วัน (ระยะเวลาการกอสราง)า
รายชื่อหุ้นส่ วน
ตารางที่ 5 ตารางรายชื่อผูถือหุน / หุนสวนและสัดสวนการถือครอง
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
จํานวนเงินลงทุน
1
นาย รณชัย กมลพันธทิพย
27,435,600
รวมจํานวนเงินลงทุน
27,435,600

เปอรเซ็นต
100
100

ประวัติของผู้บริหาร
1. ชื่อ-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
แผนผังธุรกิจ
เจาของกิจการ

พนักงาน 3 คน

พนักงานบัญชี

เจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัย

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบและคุณสมบัติของบุคลากรหลัก
1. ตําแหนง
พนักงาน
หนาที่ความรับผิดชอบ
- ใหบริการแกลูกคา
การศึกษา/คุณสมบัติ
- เพศ หญิง เทานั้น
- ขายของเปน มีอัธยาศัย มนุษยสัมพันธดี มีไหวพริบ
- ดูยี่หอทองได (ฝกจากสาขาแรก)
- กลาตัดสินใจ
- พรอมเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา
อัตราเงินเดือน 8,000 บาท
2. ตําแหนง พนักงานบัญชี
หนาที่ความรับผิดชอบ
- หนาที่หลักคือ ทําบัญชี
- หนาที่รองคือ ใหบริการแกลูกคา
การศึกษา/คุณสมบัติ
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- เพศ หญิง เทานั้น
- ขายของเปน มีอัธยาศัย มนุษยสัมพันธดี มีไหวพริบ
- ดูยี่หอทองได (ฝกจากสาขาแรก)
- กลาตัดสินใจ
- พรอมเรียนรูสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา
- จบการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี สามารถทําบัญชีได
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
3. ตําแหนง เจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่
หนาที่ความรับผิดชอบ
- ดูแลรักษาความปลอดภัยและทรัพยสินของราน
การศึกษา/คุณสมบัติ
- เพศชาย
- ทําอาชีพตํารวจ
อัตราเงินเดือน 6,000 บาท
แผนงานด้ านบุคลากร และค่ าใช้ จ่ายบุคลากรของธุรกิจ
ตารางที่ 6 ตารางแผนงานดานบุคลากรและคาใชจายบุคลากรของธุรกิจ
ลําดับ ตําแหนงงาน
1.
พนักงาน
2.
พนักงานบัญชี
3.
เจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่
รวมจํานวนบุคลากรและคาใชจายเงินเดือน

จํานวน
3
1
1
5

อัตราเงินเดือน
8,000
9,000
6,000
23,000

รวมเงินเดือน
24,000
9,000
6,000
39,000

วิสัยทัศน์
กกกกกกกกเปนธุรกิจรานทองที่ไดมาตรฐาน มุงตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก อีกทั้ง
ยังเปนรานทองที่มีลูกคามากที่สุดในจังหวัดราชบุรี
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พันธกิจ
กกกกกกกก ตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดดวยการบริการที่มี
คุณภาพ มีความซื่อสัตย ยุติธรรมตอลูกคาและสินคาที่ไดรับมาตรฐาน เพื่อใหลูกคาเลือกเขารานเรา
เปนอันดับแรก
เป้าหมายทางธุรกิจ
กกกกกกกกเปาหมายระยะสั้น
สามารถสรางรายไดอยางต่ํา 1 ,500,000 ตอเดือน ใน
สาขาที่ 2
กกกกกกกกเปาหมายระยะกลาง
ขยายสาขาไปยังอําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
กกกกกกกกเปาหมายระยะยาว ขยายสาขาไปยังอําเภอเมือง และอําเภอตางๆในจังหวัด
ราชบุรี
ปัจจัยแห่ งความสํ าเร็จ
กกกกกกกกเนื่องจากทางรานรับทองคํารูปพรรณมาจากเยาวราชมีมาตรฐานผานสคบ. อีกทั้งยังมี
อัตราดอกเบี้ยในการรับจํานําที่ใหลูกคาต่ํากวารานอื่นในยานนี้ และยังมีการบริการที่มีคุณภาพ
ซื่อสัตย ยุติธรรมตอลูกคา รวมทั้งมีการสงเสริมการตลาดที่ดีเพื่อดึงดูดลูกคาอีกดวย ทั้งหมดนี้จึงจะ
เปนวิธีที่ทําใหธุรกิจสามารถประสบความสําเร็จได

บทที่ 7
แผนการตลาด

เป้าหมายทางการตลาด
กกกกกกกกมีรายได ไมต่ํากวา 20,000,000 บาทตอ ป เพื่อเปนรานทองที่ ใหญที่สุดในเขตตําบลโพ
ธาราม อําเภอโพธาราม
การกําหนดกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กกกกกกกกจะเนนผูที่อยูในเขตตําบลโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อยูในวัยทํางาน มี
ระดับรายไดปานกลางถึงระดับสูง ที่มีความชื่นชอบในเรื่องความสวยความงาม เพราะทองคํา
รูปพรรณจัดเปนเครื่องประดับที่มีมูลคาสูงชนิดหนึ่ง และเปนที่นิยมของคนทั่วไป
กลยุทธ์ ทางการตลาด
กลยุทธ์ ทางด้ านผลิตภัณฑ์
กกกกกกกก ขายทองคํารูปพรรณที่รับมาจากเยาวราชซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องทองคําที่มีมาตรฐานผาน
สคบ. ทองคํารูปพรรณจะมีความทนทาน มีการสั่งทองคํารูปพรรณ ที่มีDesignสวยงามกวา และมี
การสั่งทองคํารูปพรรณบอยครั้ง เพื่อใหทางรานมีทองคํารูปพรรณที่ทันสมัย นอกจากนี้ยัง มีบริการ
รับซื้อทองเกาของลูกคาที่ใหราคาดีถูกใจลูกคา
กลยุทธ์ ทางด้ านราคา
กกกกกกกก รานหางทองเฮงเส็งเยาวราชรับทองคํารูปพรรณมาจากเยาวราช คุณภาพทองคํา
รูปพรรณจะมากกวาทองคํารูปพรรณทั่วไป ราคาจะเปนไปตามการกําหนดของสมาคมคาทองคําซึ่ง
คิดไดจากคากําเหน็จบวกกับราคาทองคํา ณ ปจจุบัน ซึ่งรานเราจะคิดคากําเหน็จที่ถูกกวารานอื่น
เล็กนอย
กกกกกกกก
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นอกจากนี้ยังมีการรับจํานําที่ใหอัตราดอกเบี้ยแค 2.5 % ซึ่งนอยกวาคูแขงรายอื่นๆ ซึ่งวิธีทั้งหมดจะ
เปนการดึงดูดลูกคาในเรื่องของราคา
กลยุทธ์ ทางด้ านช่ องการจัดการจําหน่ าย
กกกกกกกกรานหางทองเฮงเส็งเยาวราชสาขา 2 มีรูปแบบของชองทองการจัดจําหนายคือ ขายหนา
รานธรรมดา ตั้งอยูในทําเลที่ดี อยูในบริเวณตลาดของตําบลโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี ซึ่งจะทําใหเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดงาย มีที่จอดรถ บรรยากาศบริเวณรานไมแออัด เพื่อ
อํานวยความสะดวกแกลูกคาอยางเต็มที่
กลยุทธ์ ทางด้ านส่ งเสริมการตลาด
กกกกกกกกการสงเสริมทางการตลาดจะเนนไปที่การโฆษณาเปนการกระตุนยอดขายของราน โดย
ที่จะมีการโฆษณาผานทางหนังสือพิมพชนบท และวิทยุทองถิ่น ซึ่งมีการใหขาวสารตางๆเกี่ยวกับ
รานหางทองเฮงเส็งเยาวราช ทั้งสาขา 1 และ 2 อยางตอเนื่อง โดยการโฆษณานี้ไมเสียคาใชจาย
เนื่องจากเปนเจาของธุรกิจหนังสือพิมพชนบทกับวิทยุทองถิ่นเอง
กิจกรรมหรือการดําเนินงานทางการตลาด
ในชวงเดือนแรกมีโปรโมชั่นซื้อทองไมเสียคากําเหน็จ เพื่อสรางการรับรูแกลูกคา
ในเรื่องของรูปแบบของทองคํารูปพรรณ
มีการแจกของแถมเปนกระเปาอเนกประสงคเมื่อซื้อทองคํารูปพรรณ โดยไม
กําหนดราคาขั้นต่ํา
การโฆษณาผานทางสื่อ เชน หนังสือพิมพชนบท และวิทยุทองถิ่น

บทที่ 8
แผนการขายสิ นค้ า

สถานประกอบการในการขายสิ นค้ า
ที่ตั้งสถานที่ เลขที่ 63 ถนน โพธาราม ตําบล โพธาราม อําเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี
รายละเอียด Email: ooh0_0@hotmail.com
Phone/Fax: 032-354623
Mobile: 085-2228326
แผนที่

กกกกกก
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70120
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อุปกรณ์ เครื่องมือ และของตกแต่ งในการขายสิ นค้ า
ตารางที่ 7 ตารางอุปกรณและเครื่องมือในการขายสินคา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
ตูนิรภัย
ตูทอง
แอร
เครื่องตราชั่งทอง
ครีมตัดทอง
แผนเหล็ก
แหวนแปดเหลี่ยม

จํานวน
1 ตู
10 ตู
1 ตัว
2 เครื่อง
3 อัน
2 แผน
6 แพ็ค

8

ไฟแช็คแก็สสําหรับเปาทอง

1 ตัว

9

หินลองทอง

1 ตัว

10
11

น้ํากรด+แวนขยาย
เหล็กตรงตอก(ปายชื่อราน)

2 ชุด
1 อัน

12
13
14

กระเปาแถม
ตรายางชื่อราน
กลองวงจรปด

1,700 ใบ
2 อัน
6 ตัว

15
16

ถุงทอง+ตลับทอง
อื่นๆ

13,500
-

การใชงาน
ใชสําหรับเก็บทองคําแทง
ใชสําหรับโชวทอง
ใชสําหรับปรับอากาศ
ใชสําหรับชั่งน้ําหนักทอง
ใชสําหรับตัดทอง
ใชสําหรับทดสองทอง
ใชสําหรับวัดขนาดนิ้ว
ของแหวน
ใชสําหรับเปาทองเพิ่ม
ทดสอบทอง
ใชสําหรับถู ขัดทองเพื่อ
ทดเสอบทอง
ใชสําหรับทดสอบทอง
ใชสําหรับตอกอักษรยอ
ราน
ใชสําหรับเปนของแถม
ใชสําหรับปมใบเสร็จ
ใชสําหรับบันทึก
เหตุการณตางๆ
ใชสําหรับทองและแหวน
-

รวมราคาทุน
95,000
587,000
45,000
57,000
800
300
1,200
1,600
1,200
850
700
30,000
200
150,000
27,000
2,150

25

ข้ อมูลการขายสิ นค้ า
ประมาณการขายทองคํารูปพรรณตอเดือน 30 บาท
ประมาณการรับจํานําทองแบบมาไถถอนตอเดือน 120 บาท
ประมาณการรับจํานําทองแบบไมมาไถถอนตอเดือน 15 บาท
ประมาณการซื้อทองเกาตอเดือน 20 บาท
ขั้นตอนการขาย
1.
2.
3.

4.

(หนวยทอง)
(หนวยทอง)
(หนวยทอง)
(หนวยทอง)

ตอนรับลูกคาเขาราน
ลูกคาเลือกบริการวาตองการซื้อทองคํารูปพรรณ หรือขายทองเกา หรือจํานําทอง
3.1 ถาซื้อทองคํารูปพรรณลูกคาจะตองเลือกลายทองคํารูปพรรณกอนแลว
หลังจากนั้นจะนํามาชั่งน้ําหนักหลังจากนั้นคิดราคาทองคําบวกกับคากําเหน็จจะ
ไดราคาทองคํารูปพรรณ แลวมอบของแถมเปนกระเปาอเนกประสงค
3.2
ถาขายทองเกาทางรานจะหัก 5 % จากราคาทองคําแทงรับคืนประจําวันที่
สมาคมประกาศจะไดราคารับซื้อทองเกา
3.3 ถารับจํานําทองจะกําหนดราคาไดไมเกินราคาทองเกาหลังจากนั้นคิดคา
ดอกเบี้ย+ราคาที่จํานําและกําหนดระยะเวลาการชําระ
ออกใบเสร็จรับเงิน

26
แผนผังกระบวนการขาย
ตอนรับลูกคา

ลูกคาเลือกรูปแบบ
การใชบริการ

เลือกลายทองคํา
รูปพรรณ

จํานําทอง

ขายทองเกา

นํามาชั่งน้ําหนัก
แลวคิดราคาทอง+
คากําเหน็จ

ลูกคากําหนดราคาที่
จํานําไมเกินราคา
ทองรับซื้อและ
กําหนดระยะเวลา
ชําระ

คิดราคารับซื้อ
ทองเกาหัก 5 %
จากราคาทองคํา
แทงรับคืน

แจกของแถม

ออกใบเสร็จ

ประมาณการลงทุน
ตารางที่ 8 ตารางประมาณการลงทุน
ลําดับ
1

บทที่ 9
แผนการเงิน

รายการ
นาย รณชัย กมลพันธทิพย
รวมมูลค่ าการลงทุนทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
27,435,600
27,435,600

ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน
ตารางที่ 9 ตารางทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจในปจจุบัน
ลําดับ
1
2

รายการ
ที่ดิน
อาคาร

3
4
5

ตกแตงราน
อุปกรณ/เครื่องใช
ทองคํารูปพรรณ

6

รายละเอียด
20 ตารางวา
20 ตารางวา

ภายในและภายนอก
*รายละเอียดที่ 4
1,000 บาท
บาทละ17500 +คากําเหน็จ
อื่นๆ
คาใชจายอื่นๆ
รวมมูลค่ าสิ นทรัพย์ทใี่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

%
100
100%

มูลค่ าประมาณ
1,500,000 บาท
1,200,000 บาท
1,200,000 บาท
1,000,000 บาท
17,600,000 บาท
4,935,600 บาท
27,435,600 บาท

หมายเหตุ อาคารคิดมูลคา ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีอายุการใชงาน 20 ป
คาอุปกรณตบแตราน คิดมูลคา ณ. วันที่
31 ธันวาคม 2552 มีอายุการใชงาน 10 ป
เครื่องมือเครื่องใช คิดมูลคา ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีอายุการใชงาน 5 ป
ทองคํารูปพรรณ คิดมูลคา ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2552
คาใชจายอื่นๆ
คิดมูลคา ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2552
กกกกกก

27

28
*ในลําดับที่ 4 ประกอบไปดวย
อุปกรณ์ /เครื่องใช้
ลําดับ
1

รายการ
ตูนิรภัย

จํานวน
1 ตู

2
3
4

ตูทอง
แอร
เครื่องตราชั่งทอง

10 ตู
1 ตัว
2 เครื่อง

5
6
7

ครีมตัดทอง
แผนเหล็ก
แหวนแปดเหลี่ยม

3 อัน
2 แผน
6 แพ็ค

8

ไฟแช็คแก็สสําหรับเปาทอง

1 ตัว

9

หินลองทอง

1 ตัว

10
11

น้ํากรด+แวนขยาย
เหล็กตรงตอก(ปายชื่อราน)

2 ชุด
1 อัน

12
13
14

กระเปาแถม
ตรายางชื่อราน
กลองวงจรปด

1,700 ใบ
2 อัน
6 ตัว

15

ถุงทอง+ตลับทอง

13,500

16

อื่นๆ

-

การใชงาน
ใชสําหรับเก็บทองคํา
แทง
ใชสําหรับโชวทอง
ใชสําหรับปรับอากาศ
ใชสําหรับชั่งน้ําหนัก
ทอง
ใชสําหรับตัดทอง
ใชสําหรับทดสองทอง
ใชสําหรับวัดขนาดนิ้ว
ของแหวน
ใชสําหรับเปาทองเพิ่ม
ทดสอบทอง
ใชสําหรับถู ขัดทองเพื่อ
ทดเสอบทอง
ใชสําหรับทดสอบทอง
ใชสําหรับตอกอักษรยอ
ราน
ใชสําหรับเปนของแถม
ใชสําหรับปมใบเสร็จ
ใชสําหรับบันทึก
เหตุการณตางๆ
ใชสําหรับทองและ
แหวน
-

รวมราคาทุน
95,000
587,000
45,000
57,000
800
300
1,200
1,600
1,200
850
700
30,000
200
150,000
27,000
2,150

29

ที่ดิน
สิ่งปลูกสรางและคาตอเติม
คาตกแตงราน
เครื่องมือเครื่องใช

เงินลงทุนในโครงการ
ออกเอง กูธนาคาร
1,500,000
1,200,000
1,200,000
1,000,000
4,900,000

(บาท)
รวม
-

1,500,000
1,200,000
1,200,000
1,000,000
4,900,000

30
สมมติฐานทีใ่ ช้ ในการคํานวณ
การคํานวณรายได้
1.ปริมาณการขายทองคํารูปพรรณ(หนวยทอง/ป)
2.ราคาจําหนาย(บาท/หนวยทอง)
3.รายได(บาท/ป)

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

360
18,000
6,480,000

400
18,000
7,200,000

1.ปริมาณการรับจํานําทองแบบมาไถถอน(หนวยทอง/ป)
2.ราคาจําหนาย(บาท/หนวยทอง)
3.รายได(บาท/ป)

1,440
10,250
14,760,000

1,500
10,250
15,375,000

1.ปริมาณการรับจํานําทองแบบไมมาไถถอน(หนวยทอง/ป)
2.ราคาจําหนาย(บาท/หนวยทอง)
3.รายได(บาท/ป)

180
18,000
3,240,000

200
18,000
3,600,000

1.ปริมาณการขายทองเกา (หนวยทอง/ป)
2.ราคาจําหนาย(บาท/หนวยทอง)
3.รายได(บาท/ป)
รวมรายได้ (บาท/ปี )

240
18,000
4,320,000
28,800,000

300
18,000
5,400,000
31,575,000

31
การคํานวนต้ นทุนวัตถุดิบ
1.ปริมาณการซื้อทองคํารูปพรรณ(หนวยทอง/ป)
2.ราคา(บาท/หนวยทอง)
3.ตนทุน(บาท/ป)

360
17,500
6,300,000

400
17,500
7,000,000

1.ปริมาณการรับจํานําทองแบบมาไถถอน(หนวยทอง/ป)
2.ราคา(บาท/หนวยทอง)
3.ตนทุน(บาท/ป)

1,440
10,000
14,400,000

1,500
10,000
15,000,000

1.ปริมาณการรับจํานําทองแบบไมมาไถถอน(หนวยทอง/ป)
2.ราคา(บาท/หนวยทอง)
3.ตนทุน(บาท/ป)

180
10,000
1,800,000

200
10,000
2,000,000

1.ปริมาณการซื้อทองเกา (หนวยทอง/ป)
2.ราคา(บาท/หนวยทอง)
3.ตนทุน(บาท/ป)

240
16,625
3,990,000

300
16,625
4,987,500

รวมค่ าต้ นทุนวัตถุดิบ (บาท/ปี )

26,490,000

28,987,500

32
สมมติฐานทีใ่ ช้ ในการคํานวณ

ปที่ 1

ปที่ 2

3
96,000
288,000

3
96,000
288,000

พนักงานบัญชี(คน)
เงินเดือนพนักงานตอคน(บาทตอป)
รวมเงินเดือนพนักงานบัญชี (บาทตอป)

1
108,000
108,000

1
108,000
108,000

เจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่(คน)
เงินเดือนพนักงานตอคน(บาทตอป)
รวมเงินเดือนเจาหนาที่ตํารวจ (บาทตอป)

1
72,000
72,000

1
72,000
72,000

468,000

468,000

การคํานวณค่ าแรง
แรงงานสํานักงาน
พนักงาน(คน)
เงินเดือนพนักงานตอคน(บาทตอป)
รวมเงินเดือนพนักงาน (บาทตอป)

ค่ าแรงทั้งสิ้น

33
สมมติฐานทีใ่ ช้ ในการคํานวณ
การคํานวณค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ
คาใชจายในการขายและสํานักงาน
คาน้ํา 600 700
คาไฟ 60,000 65,000
คาโทรศัพท 5,000 5,000
คารับรอง - คาทําบัญชี - คาเชา - คาเดินทาง - คาใชจายทางการตลาด - คาวัสดุสิ้นเปลือง
คาซอมบํารุง 20,000 22,000
คาใชจายในการขายและสํานักงานรวม 97,600 104,700
ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ รวมทั้งสิ้น 97,600 104,700

ปที่ 1 ปที่ 2

12,000 12,000

34
สมมติฐานทีใ่ ช้ ในการคํานวณ
การคํานวณค่ าเสื่ อมราคา
คาเสื่อมราคาอาคาร(บาท/ ป)
คาเสื่อมราคาอุปกรณตกแตงสถานที่(บาท/ป)
คาเสื่อมราคาเครื่องมือเครื่องใช(บาท/ป)
รวมคาเสื่อมราคา
การคํานวณค่ าใช้ จ่ายก่ อนดําเนินงานตัดจ่ าย
คาใชจายกอนการดําเนินงานตัดจาย(บาท/ป) - การคํานวณดอกเบีย้ จ่ าย
19.ดอกเบี้ยจาย(บาท/ป) - อัตราดอกเบี้ย
8%

ปที่ 1

ปที่ 2

60,000
120,000
200,000
380,000

60,000
120,000
200,000
380,000

35
ประมาณการงบกําไรขาดทุน
รายได
คาใชจาย
วัตถุดิบ
แรงงาน
คาใชจายอื่นๆ
คาเสื่อมราคา
คาใชจายกอนดําเนินงานตัดจาย รวมคาใชจาย
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษี
หักภาษี 30%
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

-

ปที่ 1
28,800,000

ปที่ 2
31,575,000

26,490,000
468,000
97,600
380,000

28,987,500
468,000
104,700
380,000

27,435,600
1,364,400
409,320
955,080

29,940,200
1,634,800
490,440
1,144,360

36
ประมาณการงบกระแสเงินสด

เงินเข้ า

ทุน
รายไดของกิจการ รวมเงินเข้ า (A)

ปที่ 0

ปที่ 1

(บาท)
ปที่ 2

4,900,000

28,800,000
28,800,000

31,575,000
31,575,000

-

-

26,490,000
468,000
97,600

28,987,500
468,000
104,700
409,320

27,055,600

29,969,520

1,744,400
1,744,400

1,744,400
1,605,480
3,349,880

4,900,000

เงินออก

ที่ดิน
1,500,000
สิ่งปลูกสราง
1,200,000
อุปกรณตกแตงสถานที่
1,200,000
เครื่องมือเครื่องใช
1,000,000
คาใชจายกอนการดําเนินงาน - - คาวัตถุดิบที่ซื้อ จายคาแรง จายคาใชจายอื่นๆ จายภาษีในปถัดไป - เงินปนผล (ถอนใชสวนตัว) - - รวมเงินออก(B)
4,900,000

เงินสดคงเหลือตนงวด (1 ม.ค.) - เงินสดคงเหลือระหวางงวด(A-B)
เงินสดคงเหลือปลายงวด (31 ธ.ค.) -

-

37
ประมาณการงบดุล
(บาท)

ปที่ 0

สิ นทรัพย์
เงินสด รวมสินทรัพยหมุนเวียน ที่ดิน
1,500,000
สิ่งปลูกสรางและคาตอเติม
1,200,000
อุปกรณตกแตงสถานที่
1,200,000
เครื่องมือเครื่องใช
1,000,000
รวมสินทรัพยถาวร
4,900,000
สินทรัพยอื่น - - รวมสิ นทรัพย์ 4,900,000
หนีส้ ิ น

ปที่ 1

ปที่ 2

1,744,400
1,744,400
1,500,000
1,140,000
1,080,000
800,000
4,520,000

3,349,880
3,349,880
1,500,000
1,080,000
960,000
600,000
4,140,000

6,264,400

7,489,880

เจาหนี้การคา - เจาหนี้-คาภาษี O/Dธนาคาร - - รวมหนี้สินหมุนเวียน -

409,320

490,440

409,320

490,440

เงินกูธนาคาร - - เงินกูนอกระบบ - - รวมหนี้สินระยะยาว - - รวมหนี้สิน -

409,320

490,440

4,900,000
955,080
5,855,080

4,900,000
2,099,440
6,999,440

ทุน

สวนที่ออกเอง
กําไรสะสม รวมสวนของทุน

4,900,000
4,900,000

38
รวมหนีส้ ิ น + ส่ วนของทุน

4,900,000

6,264,400

7,489,880

ปที่ 1

ปที่ 2

หนี้สินตอทุน(เทา)

0.07

0.07

สภาพคลอง(เทา)

4.26

6.83

ความสามารถในการทํากําไร(%)

3.32

3.62

ผลตอบแทน(%)

16.31

16.35

อัตราส่ วนทางการเงิน

ความสามารถในการชําระหนี้(เทา) - หมายเหตุ
หมุนเวียน

1/อัตราสวนหนี้สินตอทุน = หนี้สินรวม/สวนของทุน
2/อัตราสวนสภาพคลอง = สินทรัพยหมุนเวียน/หนี้สิน

3/อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร = กําไรสุทธิ/รายได*
100
4/อัตราสวนผลตอบแทน(ROE)
=
กําไรสุทธิ/สวนของทุน* 100
5/อัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ = กําไรสุทธิบวกคาเสื่อมราคา
คาใชจายตัดจาย ดอกเบี้ยและภาษี/เงินที่ตองชําระคืนธนาคารทั้งตนเงินและ ดอกเบี้ย

บทที่ 10
แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ ยง
ตารางที่ 10 ตารางแผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง
ลําดับ ลักษณะปญหาหรือความเสี่ยง
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
1.
ความเสี่ยงจากการมีคูแขงราย
อาจทําใหสูญเสียรายไดไป
ใหม
บางสวน เนื่องจากการที่มีคูแขง
เพิ่ม

2.

ความเสี่ยงจากปญหา
อาชญากรรม

อาจจะเปนปญหาที่มาจากการ
ปลน ชิงทรัพยซึ่งทําใหธุรกิจ
เสียหาย

3.

ความเสี่ยงจากการผันผวน
ของราคาทองคํา

ในชวงเวลาที่ราคาทองคําตก
อาจทําใหขาดทุนจากการขาย
ได

39

แนวทางในการแกไข
- ใชความไดเปรียบเปรียบ
จากการเปนผูทําธุรกิจนี้กอน
โดยการสรางความนาเชื่อถือ
ในตัวสินคาและการบริการที่
มีคุณภาพ
- มีตํารวจในพื้นที่คอยเฝาใน
เวลาทํางาน นอกจากนี้ยังมี
กลองวงจรปดที่จะสง
สัญญาณไปที่โรงพักในทองที่
อีกดวย
- การสตอกทองคําแทงไวขาย
ในเวลาที่ราคาขึ้น
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