แผนธุรกิจ
รานดอกไมฟาใส
1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในอดีตรานจัดดอกไมถูกมองวานาจะเติบโตไดยาก เพราะดอกไมสดยังจัดเปนสินคาประเภท
ไมกอประโยชนในดานอุปโภคบริโภค แตปจจุบันความนิยมในการสงดอกไมเพื่อเปนตัวแทนในการแสดง
ความยินดีหรือแสดงความเสียใจในโอกาสตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น สงผลใหธุรกิจรานจัดดอกไมขยายตัวเพิ่มมากขึ้น
ในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา ซึ่งคาดกันวามีรานจัดดอกไมกระจายอยูทั่วประเทศกวา 1,000 รานในปจจุบัน โดยอยู
ในกรุงเทพและปริมณฑลประมาณรอยละ 50 สวนที่เหลืออยูในจังหวัดตาง ๆ โดยเฉพาะเมืองใหญ ๆ
ธุรกิจรานจัดดอกไมเปนอีกธุรกิจหนึ่งที่มีผสู นใจเปนจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญมักจะคิดวาเปน
ธุรกิจที่สามารถทําไดโดยไมยากนัก เพียงแตมีความรูในเรื่องวิธีการจัดดอกไมก็สามารถที่จะประกอบธุรกิจได
แตในความเปนจริงแลวธุรกิจรานจัดดอกไมที่ประสบผลสําเร็จนั้นผูประกอบการจะตองมีความชํานาญ รวมทั้งมี
ความตั้งใจในการที่จะทําธุรกิจนี้อยางจริงจัง เพราะรานจัดดอกไมในปจจุบันมีการแขงขันคอนขางสูง
ดังนั้นถาขาดความตั้งใจและไมมีความชํานาญในการทําธุรกิจก็อาจจะไมประสบความสําเร็จ
ดังที่ตองการได ถึงแมวาการทําธุรกิจรานจัดดอกไมจะตองคํานึงถึงปจจัยหลายประการ แตโอกาสในการ
ขยายตัวของธุรกิจนี้กย็ ังมีอยูม าก ทั้งนี้เพราะรานจัดดอกไมในกรุงเทพฯ สวนใหญจะกระจุกตัวอยูในใจกลาง
เมืองเสียเปนสวนมาก แหลงชุมชนอยูไกลออกไปยังไมคอ ยมีรานจัดดอกไมมากนัก ซึ่งทําใหผูประกอบการ
หลายรายมองเห็นโอกาสในการทําธุรกิจดังกลาว แตอยางไรก็ตามการที่จะลงทุนเปดกิจการรานจัดดอกไมนนั้
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายใหชัดเจน ทั้งนี้เพื่อที่จะหาสถานที่ตั้งรานใหเหมาะสม เพราะ
การที่ธุรกิจจะประสบความสําเร็จไดนั้น สถานที่ตั้งรานเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงเปนลําดับแรก เพราะหากเปด
กิจการในพื้นที่ที่มีลูกคากลุมเปาหมายนอย โอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็นอยลงดวยเชนกัน
การนํากลยุทธการตลาดมาใชเปนการวิเคราะหโอกาสทางการตลาด เพือ่ ใหเกิดความแตกตาง
ทางการแขงขัน ในรูปของตัวผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขายทําใหยอดการ
จําหนายเพิ่มขึน้ เชน การนําผัก ผลไม สมุนไพร เขามาในการตกแตงชอดอกไม ใหแปลกตาและกลมกลืนเขากัน
ไดดี ซึ่งบงบอกความหมายของการมอบให พรอมทั้งจัดภาชนะใสดอกไมแบบธรรมชาติเขามาแทนภาชนะที่ใช
กันทั่วไป โดยนํากระบอกไมไผ กะลามะพราว ภาชนะที่ทํามาจากตนตาล ตนมะพราว มาจัดใสดอกไมทําใหเปน
ดูธรรมชาติ กลมกลืน สวยงามแปลกตาและไมกอใหเกิดมลภาวะ
การประมาณการใชเงินทุนหมุนเวียนถือเปนขั้นตอนสําคัญ เพราะจะชวยใหผูประกอบการ
ทราบความตองการการใชทรัพยากรการเงินทุนของธุรกิจที่ดําเนินอยู เพื่อจะสามารถจัดสรรการใชทรัพยากร
การเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ
สถานการณปจ จุบันในดานการแขงขัน รานดอกไม จะตองเพิ่มศักยภาพในการบริการลูกคาที่
เขมขนขึ้น เนือ่ งจากลูกคามีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินคาหรือบริการไดหลายแหง ดังนัน้ ธุรกิจรานดอกไมตองหัน
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มาพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินคา และบริการของตนเองอยูตลอดเวลา ตามสภาพแวดลอมและพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง จะดํารงอยูในธุรกิจนี้ไดตลอดไป
2. ประวัติกิจการ / ภาพรวมกิจการ
หางหุนสวนจํากัด ฟาใส เริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2545 มีทุนจดทะเบียน
280,000.00 บาท โดยการรวมมือในกลุมเพื่อนที่สนิททีม่ ีประสบการณ และมีความรูในเรื่องดอกไมและวิธีการ
จัดดอกไม ประกอบกับมีใจรักในงานอาชีพนี้ที่เปนงานศิลปะแขนงหนึ่ง ที่ตองอาศัยความประณีตและความ
ละเอียดออน ทักษะ ความรู ความชํานาญ ไดเขามารวมกันทําธุรกิจขนาดยอมเปนของตนเอง ประกอบดวย
1. นางสาวเบญจ
ตันติวงศ
2. นางสาวเรณู
ควรตะขบ
3. นางสาววันดี
สายสิริเวช
ทั้งสามทานมีความคิดเห็นทีจ่ ะประกอบธุรกิจรานจัดดอกไมรวมกัน และไดวิเคราะหแหลง
ทําเลที่ตั้งในยานชุมชนเพื่อเขาถึงผูบริโภคโดยตรง ซึ่งหุน สวนทุกคนไดเสนอทําเลที่ตั้งแตละแหงตามที่ตนเอง
รูจัก ซึ่งผลสรุปในที่ประชุมของหุนสวนดวยกัน ควรเปดรานในยานถนนสุรวงษ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร เพราะเปนแหลงธุรกิจมีสํานักงานดําเนินกิจการจํานวนมาก พรอมทั้งมีวัดวาอารามขนาดใหญ
และมีศาสนกิจของศาสนาตาง ๆ ที่ตั้งอยูรายลอมในสถานที่ที่จะไปเปดดําเนินการ จึงไดดําเนินการติดตอขอเชา
จากเจาของอาคารพาณิชย ทีร่ ูจักกันดีในราคาเดือนละ 10,000.- บาท ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 288/34 ถนนสุรวงศ แขวง
สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
รานดอกไมฟาใส หุนสวนทุกคนมีความรู ความชํานาญอยูแลว แตกย็ ังศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนารูปแบบสินคาใหมีความแตกตาง แปลกใหมใหทันสมัยตลอดเวลา โดยการนําดอกไมหลายสี หลาย
ชนิด และใบไมมาจัดในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสนองความตองการกับผูที่มีรสนิยมที่ตองการความแปลกใหม โดย
การแจงรูปแบบความตองการ กอใหเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอลูกคา ซึ่งสรางความแตกตางในเชิงกลยุทธให
เหนือกวาคูแขงขันในธุรกิจเดียวกันหนึ่งกาวเสมอ
3. การวิเคราะหสถานการณ
ในอดีตรานจัดดอกไมถูกมองวานาจะเติบโตไดยาก เพราะดอกไมยังจัดเปนสินคาฟุม เฟอย
แตปจจุบนั ความนิยมในการสงดอกไมเพื่อเปนตัวแทน ในการแสดงความยินดีหรือแสดงความเสียใจ ในโอกาส
ตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น สงผลใหธุรกิจรานจัดดอกไมขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา ซึ่งคาดกันวามีราน
จัดดอกไมกระจายอยูทวั่ ประเทศกวา 1,000 รานคา ในปจจุบันโดยอยูในกรุงเทพมหานครประมาณรอยละ 50
สวนที่เหลือกระจายอยูในตางจังหวัดตาง ๆ โดยเฉพาะเมืองใหญ ๆ เพราะธุรกิจชนิดนี้ใชเงินลงทุนไมมากนัก
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3.1 การวิเคราะหปจจัยภายใน ( Internal situation )
รานดอกไมฟาใส หุนสวนทุกคนมีความรู ความสามารถในการจัดตกแตงดอกไม
เปนอยางดี และยังศึกษาหาความรู เทคนิคตาง ๆ กับชมรมและสมาคมดอกไมประดับตาง ๆ เพื่อใหมีความ
แตกตางกับรานคาดอกไมอนื่ ๆ อยูตลอดเวลา
จุดแข็ง (Strengths)
1. หุนสวนทุกคนมีทักษะ ความรู ความชํานาญ ในดานจัดดอกไมโดยตรง
2. มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของงานแตละสวน ไดอยางชัดเจน
3. หุนสวนทุกคนมีความรูจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จึงมีความคิดริเริ่ม-สรางสรรคในการ
จัดดอกไมตลอดเวลา
4. มีลูกคาเดิมในสมัยที่หุนสวนเปนลูกจางในรานจัดดอกไม ยังชื่นชอบฝมอื การจัดดอกไมของ
หุนสวนแตละคน ซึ่งยังใหการสนับสนุนอยู
5. ใชทุนดําเนินการเปนของตนเองทั้งหมด
6. ไดไปเรียนรูในการจัดดอกไม กับชมรม-สมาคมตางๆ ที่เกี่ยวกับจัดดอกไมโดยตรง เพื่อเพิ่ม
ทักษะในการจัดรูปแบบดอกไมตลอดเวลา
จุดออน (Weaknesses)
1. เปนรานคาที่เปดใหม ยังไมมีใครรูจักและเชื่อถือในฝมือมากนัก
2. บริหารกันเอง โดยไมมีบุคลากรหรือลูกจาง อาจทําใหงานลาชา
3. มีทุนจํานวนจํากัด ถามีคําสั่งซื้อมาก ๆ อาจทําใหเสียโอกาส
4. การสั่งซื้อวัตถุดิบ ยังไมไดรบั เครดิตจากผูข าย จะตองจายเงินสดทุกครั้ง ทําใหขาดสภาพคลอง
ในเงินสดหมุนเวียน (Working capital)
3.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก (External situation)
โอกาส (Opportunities)
1. ปจจุบันนิยมการสงดอกไมในโอกาสตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น
2. การรับวัฒนธรรมตะวันตก ในการสงมอบดอกไมแสดงถึงความเคารพ ความชื่นชม ความยินดี
และความเสียใจ ปจจุบนั ในสังคมไทยไดนํามาถือเปนประเพณีปฏิบัติเชนเดียวกันกับอารยะ
ธรรมตางประเทศ
3. คูแขงขันในธุรกิจการจัดดอกไมยังมีไมมาก ทําใหยังมีสว นแบงตลาดในการทําธุรกิจไดไมยาก
4. การจัดรูปแบบของดอกไม ที่มีความแตกตางตอธุรกิจเดียวกัน ยอมทําใหสรางภาพลักษณ
(Image Building) ของสินคาไดดีกวา คูแขงที่ยังไมมีการปรับตัวตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป
5. ปจจุบันรัฐบาล ใหการสงเสริมในธุรกิจ SME’s เมื่อจะขยายกิจการสามารถขอการสนับสนุน
จากสถาบันการเงินของรัฐไดงายกวาในอดีต
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อุปสรรค (Threats)
1. มีคูแขงขันใหมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
2. มีดอกไมประดิษฐ และผลิตภัณฑอนื่ มาใชทดแทนกันได
3. ถาเศรษฐกิจไมดี มีผลกระทบตอยอดขายมาก
4. ยังขาดเทคโนโลยีมาชวยในการออกแบบผลิตภัณฑ
5. ในการจัดสงจะตองจางบุคลากรภายนอกเปนผูดําเนินการ บางครั้งผูจัดสงบริการไมดี ยอม
กอใหเกิดความไมพอใจตอลูกคา
4. วัตถุประสงคและเปาหมายธุรกิจ
4.1 วัตถุประสงคธุรกิจ
1. เปนศูนยกลางในการจัดดอกไม ครอบคลุมทุกภูมภิ าค
2. สรางเครือขายในลักษณะ Franchise
3. เปนผูนําในดานการจัดดอกไม
4.2 เปาหมายธุรกิจ
1. ยอดขายตอป 1,000,000 บาท ในปแรก และปตอไปเพิม่ ขึ้น 20 % จากยอดขายแตละป
2. ภายใน 2 ป ที่เปดดําเนินการ จะขยายตลาดชองทางการจัดจําหนาย โดยใชเทคโนโลยี
เขามาใหบริการดวยการสั่งดอกไมผานทาง Internet โดยใชชื่อ
WWW. Sky flowers . com โดยการชําระคาสินคาดวยบัตรเครดิตผานทางระบบ
Internet โดยตรง
3. ภายใน 3 ป จะมีการเพิ่มทุนและขยายกิจการออกไปตามแหลงธุรกิจ ชุมชน 4 มุมเมือง
โดยเปลี่ยนกิจการจากหางหุน สวนจํากัดเปนบริษัท จํากัด
4. ภายใน 5 ป สรางเครือขายบริการทุกพื้นที่เขต ทุกอําเภอ ทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ โดย
การสงรูปแบบที่ลูกคาตองการไปทาง E-mail ของแตละรานคาในเครือขาย ใหได
จํานวน 300 รานคา โดยใหมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
5. แผนการตลาด
รานดอกไมฟาใส เลือกลูกคาสวนใหญที่อยูใ นกรุงเทพมหานครเปนหลัก เพราะเปน
กลุมเปาหมายที่มีรายไดระดับปานกลางถึงมาก และมีความนิยมใชดอกไมเปนสื่อในโอกาสตาง ๆ
5.1 กลุมลูกคาเปาหมาย (Customer Groups)
ในปจจุบนั กลุม ลูกคาเปาหมายที่นิยมการมอบดอกไมเพื่อแสดงความดีใจ ชื่นชม ความ
เคารพ แสดงความเสียใจ มีกลุมลูกคาเปาหมายหลัก ๆ ไดแก กลุมนักธุรกิจ กลุมคนทํางาน กลุมนักศึกษา ดังนั้น
กลุมลูกคาเปาหมายอาจแบงไดเปน 2 กลุม คือ
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กลุมที่ 1 บุคคลธรรมดา แบงออกเปน 3 ระดับ
1.1 ระดับลาง เปนกลุมลูกคานักศึกษาที่มรี ายไดนอย ไมเนนรูปแบบแตเนนปริมาณ
การจัดดอกไมตองมีราคาไมแพง
1.2 ระดับกลาง เปนกลุมลูกคาคนทํางานที่มีรายไดระดับปานกลาง เนนรูปแบบไม
เนนปริมาณและราคา จะตองไมถูกหรือแพงเกินไป
1.3 ระดับสูง เปนกลุมลูกคานักธุรกิจที่มีรายไดสูงเนนรูปแบบ ไมเนนปริมาณ ทําให
การจัดดอกไมสามารถตั้งราคาสูงได
กลุมที่ 2 นิติบคุ คล แบงออกเปน 2 ระดับ
2.1 วัด, ศาสนกิจศาสนาตาง ๆ, สมาคม
2.2 หางหุนสวน, บริษัทตาง ๆ ,โรงแรม
5.2 สิ่งที่ลูกคาตองการ (Customer needs)
การที่มีรูปแบบที่แตกตางจากรานจัดดอกไมทั่วไป ดอกไมที่ใหมและสดตลอดเวลา การ
บรรจุภัณฑทสี่ วยงามกลมกลืนกับดอกไมเสมือนเปนสวนเดียวกัน ยอมทําใหลูกคาพึงพอใจ และการจัดสง
ดอกไมถึงผูที่ตองการใหจดั สง ถือเปนการบริการที่สรางความประทับใจใหแกลกู คาไดทางหนึ่ง การทําตลาด
เชิงรุก เพื่อความสะดวกสบายใหกับลูกคา โดยการนําเสนอรูปแบบตาง ๆ ของสินคาไปที่สํานักงานของลูกคา
หรือการสงรูปแบบทาง Internet ทําใหลูกคาสามารถประหยัด เวลา และคาใชจายตาง ๆ ไดเปนอยางดี สงผลใน
ดานการสรางความประทับใจตอลูกคาเปนอยางสูง กอใหเกิดการสื่อตอไปยังลูกคากลุม อื่นที่ยังไมไดใชบริการ
รานดอกไมฟาใสเพิ่มสวนแบงการตลาด โดยใชลูกคาเปนสื่อกลางซึ่งสรางความเชื่อถือตอลูกคารายใหมไดเปน
อยางดี
5.3 ประโยชนที่ลกู คาไดรับ (Customer Benefits)
1. ไดรับสินคาที่มีคุณภาพ ใหม สด
2. ความสะดวกสบายในการจัดสงและบริการ ไปยังผูรับไดอยางรวดเร็ว
3. ไดรับพิจารณารูปแบบดวยตนเอง โดยมีแบบตาง ๆ ที่ไดนําเสนอและใหตัดสินใจเลือกดวย
ตนเอง จนกวาจะพอใจ
4. ราคาที่เหมาะสมกับชนิดของสินคาที่ไดสั่งจัดทํา
5.4 ความสะดวกตอลูกคา (Customer convenience)
1. สามารถสั่งซื้อทางโทรศัพทหรือทาง Internet
2. การเลือกรูปแบบผลิตภัณฑของการจัดดอกไมแตละประเภท สามารถดูไดจากทาง Internet
หรือโบรชัวร ที่นําไปเสนอ
3. การชําระคาสินคาสามารถชําระไดโดย
3.1 ทาง Internet โดยบันทึกหมายเลขบัตรเครดิตVisa และMaster card ของธนาคารตาง ๆ
3.2 เจาหนาที่ของทางรานมาเก็บเงินภายหลัง
3.3 โอนผานทางธนาคารตามที่ระบุไว
3.4 ชําระดวยบัตรเครดิต Visa, Master card และ American Express ที่ภายในราน
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5.5 การรับรูขอมูลขาวสารของลูกคา (Customer communication)
1. หาขอมูลไดจากทาง Internet เขาสู WWW. Sky flowers .com
2. จัดสง Hand bill ไปใหลูกคาประจําและกลุมลูกคาใหม จากรายชื่อสมาคมตาง ๆ
3. เขารวมกับเทศกาลดอกไม เชน งานประกวดการแขงขันการจัดดอกไมตามชมรมและ
สมาคมตางๆระดับทองถิ่นและระดับชาติ การจัดรถพฤกษาชาติในงานสงกรานตและการ
จัดดอกไมในวันแหงความรัก ใหนยิ มใชดอกไมไทย
5.6 สวนผสมทางการตลาด ( Marketing mix )
1. ผลิตภัณฑ (Product) รูปแบบการจัดดอกไมสด แบงออกเปน 5 ประเภท
1.1 การจัดแบบชอ มีใหเลือกหลายรูปแบบ ทั้งแบบชอกลม ชอเปดหนา และโบเกชอยาว
เหมาะสําหรับใชในโอกาสแสดงความยินดี โดยเฉพาะชวงเทศกาลวันรับปริญญา วัน
แหงความรัก (Valentines day) และวันเกิด
1.2 การจัดแบบแจกัน รูปแบบการจัดแจกันทีน่ ิยม คือ การจัดแบบทรงสูง ทรงเตี้ย และทรง
สามเหลี่ยม เหมาะสําหรับใชในโอกาสแสดงความยินดี เชน การเปดรานใหม การเลื่อน
ตําแหนง
1.3 การจัดแบบกระเชา มีใหเลือกหลายรูปแบบ ทั้งกระเชาดอกไม กระเชาของขวัญ และ
กระเชาผลไม การจัดแบบกระเชาเหมาะสําหรับใชในโอกาสแสดงความยินดีหรือแสดง
ความเคารพ โดยเฉพาะชวงวันปใหม วันเกิดหรือการนําไปเยีย่ มผูปวย
1.4 การจัดพวงหรีด และการจัดหนาศพ การจัดดอกไมเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับงานศพ
เพราะดอกไมสามารถใชแทนความรูสึกเสียใจ การใหเกียรติและการไวอาลัย รูปแบบ
การจัดพวงหรีดที่ลูกคาสวนใหญนยิ ม คือ การจัดแบบรูปหยดน้ํา และการจัดแบบรูป
วงกลม สวนรูปแบบการจัดดอกไมหนาศพที่ลูกคาสวนใหญนยิ ม คือ การจัดแบบสวน
ดอกไมและการจัดแบบน้ําตก
1.5 การจัดงานแตงงาน การจัดดอกไมสําหรับการแตงงานเปนสิ่งจําเปนทีช่ วยใหบรรยากาศ
ในงานดูสดชืน่ และสวยงามขึ้น การจัดดอกไมมีใหเลือกหลายรูปแบบ คือ
1.5.1 การจัดซุมงานแตงงาน
1.5.2 การจัดพานรองรับน้ําสังข
1.5.3 การจัดดอกไมประดับหนาเวที ฯลฯ
รานดอกไม ฟาใส จัดดอกไมไดทุกรูปแบบ ทุกประเภท ไมวาจะเปนการจัดแบบชอ แบบแจกัน
แบบกระเชา หรือจะเปนการจัดในงานพิธตี าง ๆ เพื่อสนองความตองการของลูกคาในทุกระดับ และเพื่อสามารถ
ขยายกลุมลูกคาไดมากขึ้นอีกดวย
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2. ราคา (Price)
2.1 ปจจัยในการตัง้ ราคา ประกอบดวย
2.1.1 ตนทุน ประกอบดวย
- ตนทุนคงที่
- ตนทุนแปรผันตอหนวย
- ราคาขายตอหนวย
ตนทุนคงที่ประกอบดวย
คาเชาสถานที่เดือนละ
10,000.- บาท
คาตูแชดอกไมราคา 35,000 บาท คิดคาเสื่อม 5 ป เฉลี่ยเดือนละ
584 .- บาท
อุปกรณเครื่องมือ-เครื่องใช ราคา 23,000 บาท คิดคาเสื่อม 5 ป เฉลี่ยเดือนละ 383.- บาท
รถจักรยานยนตราคา 52,000 บาท คิดคาเสื่อม 5 ป เฉลี่ยเดือนละ
867.- บาท
คาตกแตงรานราคา 50,000 บาท ตัดจายภายใน 1 ป เฉลี่ยเดือนละ
4,167.- บาท
เงินเดือนหุนสวน เดือนละ
25,000.- บาท
คาไฟฟาและน้าํ ประปา เฉลี่ยเดือนละ
1,200.- บาท
คาโทรศัพท เฉลี่ยเดือนละ
800.- บาท
คาทําโบรชัวร จํานวน 10,000 บาท ตัดจายภายใน 1 ป เฉลี่ยเดือนละ
834.- บาท
รวมตนทุนคงที่ตอเดือน
43,835. - บาท
ตนทุนแปรผันประกอบดวย
วัสดุ-อุปกรณตอการจัดดอกไมสดหนึ่งหนวย
30.- บาท
ภาชนะรองรับดอกไม
80.- บาท
คาดอกไมเฉลีย่ ตอชุด
150.- บาท
คาจัดสงแตละครั้ง
50.- บาท
รวมตนทุนแปรผันตอหนวย
310.- บาท
ราคาขายเฉลี่ยตอหนวย
550.- บาท
การวิเคราะหจุดคุมทุน =
ตนทุนคงที่
ราคาขายตอหนวย – ตนทุนแปรผันตอหนวย
=

43,835 = 182 หนวยตอเดือน หรือ 6 หนวยตอวัน
550-310
ดังนั้นทางรานจัดดอกไม ฟาใส จะตองขายใหไดวันละ 6 หนวยขึ้นไปถึงจะคุมทุน
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2.1.2 สถานที่ที่ตั้ง ในยานธุรกิจหรือแหลงชุมชน คาเชาสถานที่จะมีราคาแพง แตไดรับผล
ตอบแทนมากกวาเมื่อเทียบกับสถานที่ที่ไมคอยมีผูคนพลุกพลาน รานดอกไมฟาใส ตั้งอยูเลขที่ ……………
ถนนสุรวงศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เปนสถานที่ที่ตั้งอยูในยานชุมชน และยานธุรกิจ ใน
รัศมี 10 ก.ม. มีสถานการศึกษาตั้งอยูหลายแหง เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เตรียมอุดมศึกษา วิทยาลัยอุเทน
ถวาย และใกลกับวัดอีกหลายแหง เชน วัดมหาพฤฒาราม วัดแกวฟา วัดไตรมิตร วัดหัวลําโพง ซึ่งถือเปน
สถานที่ที่เหมาะสมกับการทําธุรกิจเปนอยางมาก ทําใหสามารถกําหนดราคาที่ไดสูงตามความเหมาะสม
2.1.3 คูแขงขันในรานคาดอกไมดวยกัน ที่ตั้งอยูในบริเวณตลาดบางรัก ซึ่งจะเปนตัวแปรตัว
หนึ่งในการกําหนดราคา
2.2 โครงสรางราคา
การตั้งราคาขายดอกไมตามหลักสากล คือ ตองคิดราคาขาย 4 เทา ของตนทุน เพราะมีเผื่อ
ขาดเผื่อเสียดวย คํานวณโดยตนทุนแปรผัน + ตนทุนคงที่เฉลี่ย X 4 เปนราคาขาย
2.3 อัตราคาบริการจัดดอกไมแตละครั้ง พอจําแนกไดดงนี้
รูปแบบการจัด

อัตราคาบริการ
1. การจัดแบบชอ
300 – 1,000 บาท
2. การจัดแบบแจกัน
500 – 1,500 บาท
3. การจัดแบบกระเชา
500 – 1,500 บาท
4. การจัดแบบพวงหรีด
800 – 1,000 บาท
5. การจัดหนาศพ
6,000 – 7,000 บาท
6. การจัดสถานที่งานแตงงาน
10,000 – 20,000 บาท
หมายเหตุ อัตราคาบริการของการจัดดอกไม อาจเปลี่ยนแปลงได ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับชนิดของดอกไมและรูปแบบ
การจัด
3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place)
ธุรกิจรับจัดดอกไมสด สามารถแบงการจัดจําหนายไดเปน 2 ชองทางใหญ คือ
1. การจัดจําหนายทางหนาราน เปนชองทางการจัดจําหนายที่สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดทุกระดับ
และขอเปนตัวแทนกับทางวัด เปนผูจัดดอกไมหนาศพและเมรุพรอมกันดวย
2. การจัดจําหนายผานทาง Internet เปนชองทางการจัดจําหนายที่ตนทุนต่าํ และสามารถเขาถึงกลุม
ลูกคาไดมากขึน้ ตามจํานวนผูใชบริการทาง Internet ซึ่งทางรานดอกไมฟาใสยังไมไดเปด
ดําเนินการในสวนนี้ แตก็อยูใ นชวงการศึกษาและจะนํามาใชในอนาคต
วิธีการชําระเงิน ลูกคาสามารถเลือกชําระคาสินคาได 2 วิธี คือ
1. ชําระดวยเงินสด โดยชําระเปนเงินสดหรือการโอนผานธนาคารตามที่ไดระบุไว
2. ชําระผานบัตรเครดิต เชน บัตรวีซา บัตรมาสเตอรการด และบัตรอเมริกันเอ็กซเพรส ฯลฯ
3. การสงเสริมการขาย (Promotion)
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รานดอกไมฟาใส มีการสงเสริมการตลาด ดังนี้
1. ทําปายโฆษณาหนารานใหสะดุดตา มองเห็นไดงาย
2. ทําHand bill หรือโบรชัวรแผนพับและเอกสารอื่น ๆ แจก ตามสถานการศึกษา สถานพยาบาล และ
ยานธุรกิจ
3. ลงโฆษณาในนิตยสารการตบแตงบานและสวน
4. ทําบัตรสมาชิกเพื่อมอบสวนลดพิเศษ ใหกับลูกคาที่มาใชบริการประจํา
5. ใหสวนลดพิเศษสําหรับลูกคาที่แนะนําเพือ่ นมาใชบริการ โดยกําหนดราคาสั่งซื้อแตละครั้งดังนี้
5.1 ไมเกิน 500.- บาท จะไดสวนลด 5 %
5.2 ตั้งแต 500.- บาท ขึ้นไป แตไมเกิน 1,000. – บาท ไดรับสวนลด 8 %
5.3 ตั้งแต 1,000.- บาท ขึ้นไป ไดรับสวนลด 10 %
6. จัดรายการสะสมยอดการสั่งซื้อเพื่อรับของกํานัล
7. เขารวมประกวดงานพฤกษาชาติประจําป ที่กรุงเทพมหานคร
6. แผนการบริหารบุคลากรและการจัดองคการ
6.1 โครงสรางขององคกร
ผูจัดการทัว่ ไป

ผูจัดการฝายบัญชี

ผูจัดการฝายตลาด

6.2 โครงสรางผูถอื หุน
ในการดําเนินงานตามแผนธุรกิจ หางหุนสวนจํากัด ฟาใส มีทุนจดทะเบียน 240,000 บาท มีผู
ถือหุนตามโครงสรางองคกร ดังนี้
1. น.ส.เบญจวรรณ ตันติวงศ ผูถือหุนที่รับผิดชอบโดยไมจํากัดจํานวน
นําเงินมาลงทุนจํานวน 100,000 .- บาท
มีหนาที่ วางนโยบายการบริหารภายใน ควบคุมดูแลการผลิต-ปฏิบัติงานดานการผลิต
และการขายภายในราน
2. น.ส.เรณู ควรตะขบ ผูถือหุนที่รับผิดชอบโดยจํากัดจํานวน
นําเงินมาลงทุน 90,000บาท มีหนาที่ ควบคุมดูแลการบัญชี ปฏิบัติงานดานการผลิต
3. น.ส.วันดี สายสิริเวช ผูถือหุนที่รับผิดชอบโดยจํากัดจํานวน
นําเงินมาลงทุน 90,000 .- บาท มีหนาที่ ควบคุมดูแลการตลาดและการขาย ปฏิบัติดาน
การจัดสงและรับชําระเงิน
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6.3 แผนดานบุคลากร จํานวน เวลาทํางาน คาตอบแทน
ตําแหนง

ผูดํารงตําแหนง

ผูจัดการ
ทั่วไป

เบญจวรรณ

ฝายบัญชี

เรณู

ฝาย
การตลาด

วันดี

วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ
- ปริญญาตรี บธ.บ.
- ประสบการณการ
ในสายงานไมนอย
กวา 8 ป
- มีความรูในการจัด
ดอกไมเปนอยางดี

- ปริญญาตรี บธ.บ.
- ประสบการณการ
ในสายงานที่
เกี่ยวของ 5 ป
- มีความสามารถ
ดานบัญชีและการจัด
ดอกไม
- ปริญญาตรี บธ.บ.
- ประสบการณการ
ในสายงานที่
เกี่ยวของ 5 ป
- มีความสามารถทาง
การตลาดธุรกิจจัด
ดอกไม

หนาที่ความ
รับผิดชอบ
- วางนโยบายการ
บริหารงานภายใน
องคกร
- ควบคุมดูแลการ
ผลิต
- ปฏิบัติงานดาน
การผลิต และการ
ขาย
- ควบคุมดูแลการ
บัญชี
- ปฏิบัติงานดาน
การผลิต

- ควบคุมดูแล
การตลาดและงาน
ขาย
- ปฏิบัติงานดาน
การจัดสง และรับ
ชําระคาสินคา

ผลตอบ แทน
เงินเดือน
9,000 บาท

เวลา
ทํางาน
08.00 น.
ถึง
20.00 น.

เงินเดือน
8,000 บาท

08.00 น.
ถึง
20.00 น.

เงินเดือน
8,000 บาท

08.00 น.
ถึง
20.00 น.
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7. แผนการผลิต / ปฏิบัติการ
7.1 คุณภาพ
รานดอกไมฟาใส มีสินคาใหลูกคาเลือกซื้อไดหลายแบบ หลายระดับราคาตามกลุมลูกคาแต
ละระดับ พึงใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยทางรานมีแหลงซื้อดอกไมสดปากคลองตลาด ตลาดสี่มุมเมือง
ตลาดไท เปนแหลงดอกไมนานาพันธุ ไมวาเปนดอกไมไทยหรือตางประเทศ

7.2 การออกแบบกระบวนการผลิต
ปจจัยการนําเขา ( Input
)
- ผูจัดดอกไม
- ชนิดดอกไม
- วัสดอปกรณ

กระบวนการเปลี่ยนสภาพ
(Transformation process)
- รูป / แบบ สินคา
- การขาย

ผลผลิต
( Output )
- ความพึงพอใจ
- การจัดสง

ขอมูลยอนกลับขึ้น

การเตรียมการผลิตใหเกิดประสิทธิภาพ ดังนี้
1. มีผูชํานาญในการจัดดอกไม
2. ชนิดดอกไมใหเลือกหลากหลาย
3. วัสดุอุปกรณประกอบในการผลิต
4. จัดตามรูปที่ลูกคาตองการ
5. ใหเกิดความพึงพอใจ และเตรียมการจัดสง
7.3 การออกแบบสินคาและบริการ
วัตถุประสงค
ในการจัด

การจัดเตรียม
อุปกรณ

การจัดสง
ดอกไม

การจัดเตรียม
ดอกไมและใบไม

การจัด
ดอกไม
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รานดอกไมฟาใส มีการออกแบบสินคาตามวัตถุประสงคของลูกคา ดังนี้
1. วัตถุประสงคในการจัด
1.1 ทราบขอมูลเบื้องตน
- เนื่องในโอกาสอะไร เชน แสดงความรัก แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ
- ลูกคามีงบประมาณในการจัดเทาไหร
- ผูรับมีความสําคัญแคไหน เชนเปนคนในครอบครัว เปนเพื่อน เปนคนรัก เปนญาติ
ผูใหญหรือผูสูงอายุ
- ลูกคาตองการดอกไมแบบไหน สีอะไร ถาเปนผูหญิงจะใชดอกไมสหี วานๆ เชน สี
ชมพู สีสมออน ฯลฯ ถาเปนผูชายจะใชดอกไมสีสดใส เชน สีฟา สีเหลือง ฯลฯ
1.2 การจัดวางรูปแบบ
กอนที่จะเริ่มลงมือจัด รานดอกไมฟาใสจะวางรูปแบบการจัดไวลว งหนากอน เพื่อยน
ระยะเวลาการจัดใหเร็วขึ้น
2. การเตรียมวัสดุที่ใชจดั ดอกไม
2.1 เตรียมวัสดุที่ใชจัดดอกไมใหพรอม เชน กรรไกร มีด โอเอซิส กระดาษฟอยล โบว
ริบบิ้น สกอตเทป เปนตน
2.2 ลางภาชนะที่จะจัดดอกไมใหพรอม และเช็ดใหแหง เชน แจกัน พาน เพื่อยืดอายุการ
ใชงาน
2.3 มีดและกรรไกรที่นํามาใชตัดดอกไมตองคม
3. การเตรียมดอกไมและใบไมกอนใชงาน
3.1 ดอกไมทมี่ ีใบมากเกินไป ควรเด็ดใบที่ไมจําเปนออกบาง
3.2 ใชมีดคมๆ ตัดปลายกานออกกอนจะนํามาจัด
3.3 นําดอกไมและใบไมมาตอกาน กอนทีจ่ ะนําไปจัด
4. ขั้นตอนการจัดดอกไม
การจัดดอกไมตองอาศัยหลักเกณฑพื้นฐาน ดังนี้
4.1 ความสมดุลลักษณะของดอกไม รูปทรง และสีของดอกไมที่นํามาจัด
4.2 สัดสวนความกวาง ความสูง ของดอกไมที่นํามาจัด
4.3 สวนเปรียบเทียบ คํานึงถึงความสัมพันธและความกลมกลืนระหวางขนาดของดอกไม
และภาชนะ
4.4 การตัดกันของพื้นผิววัตถุ สี และเสนของวัตถุที่นํามาจัด
4.5 จุดเดน เปนสวนหนึ่งที่ทําใหการจัดตามรูปแบบนั้นๆ ดูสดชื่น แจมใส
4.6 จังหวะ ตองอาศัยสวนประกอบของสี รูปทรง และเสนที่จดั ขึ้นเพื่อใหสายตาดูเคลื่อนไหว
ติดตาม
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5. ขั้นตอนการจัดสงดอกไม มีการใหบริการจัดสงดอกไม ดังนี้
5.1 ทางรานตองแจงขอมูลสถานที่ ที่จะจัดสงดอกไม ใหพนักงานทราบกอนลวงหนา เพือ่
พนักงานจะไดศึกษาเสนทางและวางแผนการจัดสง
5.2 นําดอกไมทจี่ ดั เสร็จแลว ใสในลังไมที่เตรียมไวทายรถจักรยานยนต
5.3 จากนั้น นําดอกไมไปสงใหผูรับที่ลูกคาระบุไว โดยใชระยะเวลาการสงไมเกิน 1 ชั่วโมง
หมายเหตุ

ภาชนะที่ใชจดั สงดอกไม ควรเปนลังไมเพราะมีความแข็งแรง และไมดูดความรอนทํา
ใหดอกไมไมเหี่ยวเร็ว

7.4 การออกแบบผังของสถานประกอบการ

จากประตูขวามือ เปนตัวอยางการจัดโชวรปู แบบดอกไม ชนิดตางๆ ถัดไปเปนตัวอยาง พวงหรีด
ตูแชดอกไม โตะจัดดอกไม เคานเตอรติดตอการจัดดอกไมและสถานที่รับรองลูกคา
7.5 การออกแบบระบบงาน
- ผูจัดการ
ทําหนาที่
- ฝายบัญชี
ทําหนาที่
- ฝายการตลาด
ทําหนาที่

ตอนรับลูกคาหนาราน เตรียมอุปกรณและจัดดอกไม
บัญชีรายรับ – จาย เตรียมอุปกรณและจัดดอกไม
ติดตอลูกคาภายนอกราน และเก็บบัญชีลูกคารวมทั้ง
การจัดสงดอกไม
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8. แผนการเงิน
8.1 สมมติฐานทางการเงิน
รานดอกไมฟาใส ไมมีหนารานของตนเอง รานจึงใชวิธีเชาเนื้อที่ขนาด 30 ตารางเมตร เพื่อ
เปนหนาราน โดยเสียคาเชาเดือนละ 10,000 บาท จายมัดจําคาเชาลวงหนา 2 เดือน เนือ่ งจากรานดอกไมฟาใส
เปนรานขนาดเล็ก รานจึงไมมีการจางพนักงาน และใชวธิ ีทํากันเองภายในหุนสวน รานดอกไมฟาใส ใชเงิน
ลงทุนเริ่มแรกประมาณ 233,000 บาท ดังนี้
งบประมาณการลงทุนรานดอกไมฟาใส
คาตกแตงราน
50,000.ตูแชดอกไม
35,000.อุปกรณเครื่องมือ-เครื่องใช
23,000.รถจักรยานยนต
52,000.คามัดจําคาเชาลวงหนา 2 เดือน
20,000.โตะเกาอี้
1,500.ชั้นวางดอกไม
3,500.เครื่องโทรศัพทและโทรสาร
8,500.เครื่องปรับอากาศ
28,000.คาโบรชัวร
10,000.เครื่องคิดเลข
500.เบ็ดเตล็ด
1,000.รวมเงินทุนเริ่มแรก
233,000.-
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หางหุนสวนจํากัด ฟาใส
งบกระแสเงินสด
ตั้งแต 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2545
ก.ค.
รายการดําเนินงาน
เงินสดรับจากการขาย
รวมเงินสดรับ
เงินสดจาย :
ซื้อ
คาขนสง
คาใชจายดําเนินงาน
เงินเดือน
คาสาธารณูปโภค
คาเชาสถานที่
วัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวมเงินสดจาย
เงินสดรับ (จาย) สุทธิ
รายการทางการเงิน
เงินสดตนงวด
เงินสดรับ (จาย) สุทธิ
เงินกูยืมสถาบันการเงิน
ซื้อคอมพิวเตอร + อุปกรณ
แบงกําไรคืนหุนสวน
เงินสดคงเหลือปลายงวด

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

65,500
65,500

68,400
68,400

72,900
72,900

68,900
68,900

73,500
73,500

76,400
76,400

425,600
425,600

21,834
500

22,800
550

24,300
650

22,967
550

24,500
700

25,467
850

141,868
3,800

25,000
2,000
10,000
3,000
1,000
63,334

25,000
2,000
10,000
3,000
1,000
64,350

25,000
2,000
10,000
3,000
1,000
65,950

25,000
2,000
10,000
3,000
1,000
64,517

25,000
2,000
10,000
3,000
1,000
66,200

25,000
2,000
10,000
3,000
1,000
67,317

150,000
12,000
60,000
18,000
6,000
391,668

2,166

4,050

6,950

4,383

7,300

9,083

33,932

47,000
2,166

49,166
4,050

53,216
6,950

60,166
4,383

64,549
7,300

71,849
9,083

49,166

53,216

60,166

64,549

71,849

80,932
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หางหุนสวนจํากัด ฟาใส
งบกระแสเงินสด
ตั้งแต 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2546

รายการดําเนินงาน
เงินสดรับจากการขาย
รวมเงินสดรับ
เงินสดจาย :
ซื้อ
คาขนสง
คาใชจายดําเนินงาน
เงินเดือน
คาสาธารณูปโภค
คาเชาสถานที่
วัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวมเงินสดจาย
เงินสดรับ (จาย) สุทธิ
รายการทางการเงิน
เงินสดตนงวด
เงินสดรับ (จาย) สุทธิ
เงินกูยืมสถาบันการเงิน
ซื้อคอมพิวเตอร + อุปกรณ
แบงกําไรคืนหุนสวน
เงินสดคงเหลือปลายงวด

ม.ค

ก.พ

มี.ค.

เม.ย.

75,000
75,000

120,000
120,000

86,000
86,000

112,000
112,000

63,000
63,000

87,000
87,000

97,000
97,000

25,000
700

42,000
1,250

27,000
800

40,000
1,000

20,000
650

28,000
850

39,000
900

25,000
2,000
10,000
3,000
1,000
66,700

25,000
3,000
10,000
3,000
1,500
85,750

25,000
2,000
10,000
3,000
1,000
68,800

25,000
2,500
10,000
3,000
1,400
82,900

25,000
2,000
10,000
3,000
1,000
61,650

25,000
2,300
10,000
3,000
1,200
70,350

25,000
2,400
10,000
3,000
1,000
81,300

8,300

34,250

17,200

29,100

1,350

16,650

15,700

80,932
8,300

89,232
34,250

123,482
17,200

140,682
29,100

169,782
1,350

171,132
16,650

142,782
15,700

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

45,000
89,232

123,482

140,682

169,782

171,132

142,782

158,482
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หางหุนสวนจํากัด ฟาใส
งบกระแสเงินสด
ตั้งแต 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2546
ก.ย.

ต.ค.

82,000
82,000

89,000
89,000

70,000
70,000

26,000
800

29,000
850

25,000
2,700
10,000
3,000
1,500
69,000

ส.ค.
รายการดําเนินงาน
เงินสดรับจากการขาย
รวมเงินสดรับ
เงินสดจาย :
ซื้อ
คาขนสง
คาใชจายดําเนินงาน
เงินเดือน
คาสาธารณูปโภค
คาเชาสถานที่
วัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวมเงินสดจาย
เงินสดรับ (จาย) สุทธิ
รายการทางการเงิน
เงินสดตนงวด
เงินสดรับ (จาย) สุทธิ
เงินกูยืมสถาบันการเงิน
ซื้อคอมพิวเตอร + อุปกรณ
แบงกําไรคืนหุนสวน
เงินสดคงเหลือปลายงวด

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

71,000
71,000

98,000
98,000

1,050,000
1,050,000

22,000
650

23,000

360,000

700

39,000
900

25,000
2,900
10,000
3,000
1,500
72,250

25,000
2,200
10,000
3,000
1,400
64,250

25,000
2,300
10,000
3,000
1,400
65,400

25,000
3,000
10,000
3,000
1,600
82,500

300,000
29,300
120,000
36,000
15,500
870,850

13,000

16,750

5,750

5,600

15,500

179,150

158,482
13,000

171,482
16,750

188,232
5,750

193,982
5,600

199,582
15,500

171,482

188,232

193,982

199,582

215,082

10,050
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8.2 ประมาณทางการเงิน
หางหุนสวนจํากัด ฟาใส
งบกําไรขาดทุนลวงหนา
สําหรับงวด 6 เดือนแรก สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2545
รายไดจากการดําเนินงาน
ขายสุทธิ
425,600
ตนทุนขาย
สินคาคงเหลือตนงวด
ซื้อ
141,868
145,668
บวก คาขนสงเมื่อซื้อ
3,800
ตนทุนสินคาทีม่ ีไวเพื่อขาย
145,668
หัก สินคาคงเหลือปลายงวด
2,000
ตนทุนขาย
143,668
กําไรขั้นตน
281,932
คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินเดือน
150,000
คาสาธารณูปโภค
12,000
คาเชาสถานที่
60,000
คาวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
18,000
คาตกแตงราน(เฉลี่ย 6 เดือน)
25,000
คาเอกสารสิ่งพิมพ (เฉลี่ย 6 เดือน)
5,000
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
6,000
คาเสื่อมราคาอุปกรณสํานักงาน
4,200
คาเสื่อมราคารถจักรยานยนต
5,200
คาเสื่อมราคาอุปกรณ
5,800
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
291,200
กําไร (ขาดทุน) กอนหักภาษี
(9,268)
หัก ภาษีเงินได ( 20 % ของกําไร )
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
(9,268)
หมายเหตุ การเสียภาษีธุรกิจ SME’s เฉพาะรายที่มีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมเกิน 5 ลานบาท มีเงื่อนไขดังนี้
1. กําไรสุทธิ ตั้งแต 1 บาทแรก ถึง 1 ลานบาท
เสียภาษีอัตรา
20 %
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2. กําไรสุทธิตั้งแต 1,000,001 บาท ถึง 3 ลานบาท
3. กําไรสุทธิตั้งแต 3 ลานขึ้นไป

เสียภาษีอตั รา
เสียภาษีอัตรา

25 %
30 %

หางหุนสวนจํากัด ฟาใส
งบดุลลวงหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสด
ลูกหนี้
สินคาคงเหลือ
เงินมัดจําเชาสถานที่
คาตกแตงจายลวงหนา
คาแผนพับจายลวงหนา
วัสดุสิ้นเปลือง
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยถาวร
รถจักรยานยนต
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณเครื่องมือ-เครื่องใช
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณสํานักงาน
หัก คาเสือ่ มราคาสะสม
รวมสินทรัพย

80,932
3,800
2,000
20,000
25,000
5,000
2,000
138,732
52,000
5,200
58,000
5,800
42,000
4,200

46,800
52,200
37,800

136,800
275,532

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ – การคา
สวนของผูถือหุน
ผูถือหุนสวน
กําไร(ขาดทุน) สะสม
รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน

4,800
280,000
( 9,268)

270,732
275,532

หมายเหตุ หางหุนสวนจํากัด ฟาใส เริ่มเปดดําเนินการเมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2545 มีผลดําเนินงานเพียง 6 เดือน
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การคิดคาเสื่อมราคา 20 % ตอป

หางหุนสวนจํากัด ฟาใส
งบกําไรขาดทุนลวงหนา
ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2546
รายไดจากการดําเนินงาน
ขายสุทธิ
1,050,000
ตนทุนขาย
สินคาคงเหลือตนงวด
2,000
ซื้อ
360,000
372,050
บวก คาขนสงเมื่อซื้อ
10,050
ตนทุนสินคาทีม่ ีไวเพื่อขาย
372,050
หัก สินคาคงเหลือปลายงวด
1,500
ตนทุนขาย
370,550
กําไรขั้นตน
679,450
คาใชจายในการดําเนินงาน
เงินเดือน
300,000
คาสาธารณูปโภค
29,300
คาเชาสถานที่
120,000
คาวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
36,000
คาตกแตงราน(เฉลี่ย 6 เดือน)
25,000
คาเอกสารสิ่งพิมพ (เฉลี่ย 6 เดือน)
5,000
คาใชจายเบ็ดเตล็ด
15,500
คาเสื่อมราคาอุปกรณสํานักงาน
8,300
คาเสื่อมราคารถจักรยานยนต
10,400
คาเสื่อมราคาอุปกรณ
11,600
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
561,100
กําไร (ขาดทุน) กอนหักภาษี
118,350
หัก ภาษีเงินได ( 20 % ของกําไร )
23,670
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
94,680
หมายเหตุ การเสียภาษีธุรกิจ SME’s เฉพาะรายที่มีทุนจดทะเบียนชําระแลวไมเกิน 5 ลานบาท มีเงื่อนไขดังนี้
1. กําไรสุทธิ ตั้งแต 1 บาทแรก ถึง 1 ลานบาท
เสียภาษีอัตรา
20 %
2. กําไรสุทธิตั้งแต 1,000,001 บาท ถึง 3 ลานบาท
เสียภาษีอตั รา
25 %
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3. กําไรสุทธิตั้งแต 3 ลานขึ้นไป

เสียภาษีอัตรา

30 %

หางหุนสวนจํากัด ฟาใส
งบดุลลวงหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสด
ลูกหนี้
สินคาคงเหลือ
เงินมัดจําเชาสถานที่
วัสดุสิ้นเปลือง
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยถาวร
รถจักรยานยนต
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณเครื่องมือ-เครื่องใช
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
อุปกรณสํานักงาน
หัก คาเสือ่ มราคาสะสม
รวมสินทรัพย

215,082
9,100
1,500
20,000
3,000
248,682
52,000
15,600
58,000
17,400
87,000
17,100

36,400
40,600
69,900

146,900
395,582

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้ – การคา
ภาษีคา งจาย
สวนของผูถือหุน
ผูถือหุนสวน
กําไร(ขาดทุน) สะสม
รวมหนี้สินและสวนของผูถอื หุน

6,500
23,670
280,000
85,412

365,412
395,582
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การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
1. สภาพคลอง
1.1 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน
( Current Ratio )

=

หนี้สินหมุนเวียน

=
=
1.2 อัตราสวนสินทรัพยคลองตัว
( Quick Ratio )

สินทรัพยหมุนเวียน

=

225,482
30,170

7.5 : 1 เทา
สินทรัพยหมุนเวียน – สินคาคงเหลือ – เงินมัดจําวัสดุสิ้นเปลือง
หนี้สินหมุนเวียน

=
=

248,682 – 1,500 – 20,000 – 3,000
30,170

7 รอบ

2. ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย
2.1 อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้
( Receivable Turnover )

=

=
=
2.2 อัตราหมุนเวียนของสินคา
( Inventory Turnover )

=

ขายสุทธิ
ลูกหนี้เฉลี่ย
1,050,000
9,100

115 ครั้งตอป
ตนทุนสินคาขาย
สินคาคงเหลือเฉลี่ย

=

370,550
1,500

=

247 รอบ
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2.3 ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้
=
( Receivable Turnover Period )

365 x ลูกหนี้
ยอดขาย

=

365 x 9,100
1,050,000

=

3 วัน
365 x สินคาคงเหลือ

2.4 ระยะเวลาสินคาคงเหลือ
=
(Inventory Turnover Period )

ตนทุนขาย

=

365 x 1,500
370,550

=

1.47 วัน

3. ความสามารถในการบริหารงาน
3.1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยทงั้ หมด =
( Return On Assets : ROA )
=
=
3.2 อัตราผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน =
( Return On Equity : ROE )
=
=

กําไรสุทธิ x 100
สินทรัพยทั้งหมด
94,680 x 100
395,582

23.9 %
กําไรสุทธิ x 100
สวนของผูถือหุนทั้งหมด
94,680 x 100
280,000

33 %
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3.3 อัตรากําไรขั้นตน
( Gross Profit Margin )

=

=
=

กําไรขั้นตน x 100
ยอดขาย

679,450 x 100
1,050,000

64.70 %

3. ความสามารถในการชําระหนี้
4.1 อัตราสวนแหงหนี้
( Debt Ratio )

=

=
=
4.2 อัตราสวนแหลงเงินทุน
( Debt to Equity Ratio )

=

=
=

หนี้สินรวม
สินทรัพยรวม
30,170
395,582

0.07 : 1
หนี้สินทั้งหมด
สวนผูถือหุน
30,170
280,000

0.1 : 1

8.3 การวิเคราะหเวลาคืนทุน
งวดเวลาที่ไดทุนคืน

=

=
=

เงินสดลงทุนเริ่มแรก
เงินสดรับสุทธิตอป
280,000
140,782

1.98

ระยะเวลาคืนทุน 2 ป
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9. แผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินธุรกิจ
( ป 2546 )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กิจกรรม
ดําเนินการเขาพบกลุม
ลูกคาเปาหมาย
จัดวางระบบบัญชี
ประเภทตาง
สรางสรรคเครือขาย
พันธมิตร
จัดซื้อคอมพิวเตอร
ดูแลการจัดทําWebsite
ดูแลการผลิต
ควบคุมดูแลใหไดตาม
เปาหมาย

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ผูรับผิดชอบ
วันดี
เรณู
เบญจวรรณ
วันดี
เรณู
เบญจวรรณ
เบญจวรรณ
เรณู , วันดี

10. แผนฉุกเฉิน
แผนธุรกิจไมไดเปนไปตามเปาหมาย รานดอกไมฟาใสจะปรับเปลี่ยนกิจการ ดังนี้
1. รานคาหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล และสินคาในโครงการพระราชดําริ
2. รานกาแฟ เบเกอรี่
3. ขายอาหาร Franchises เชน ขาวมันไกเจมส ชายสี่บะหมี่เกี้ยว
4. รานไอศครีม อาหารวาง แซนวิช สลัดผัก สเตก
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