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การเขียนแผนธุ รกิจผลิตภัณฑ์อาหารสุ นขั ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาโอกาสในการประกอบ
ธุ รกิจและประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการลงทุนสาหรับเป็ นแนวทางในการดาเนิ น
ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสุ นขั โดยสื บค้นข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจ
การวิเคราะห์ สถานการณ์ กาหนดวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายทางธุ รกิ จ กาหนดแผนการ
ตลาด แผนการผลิ ต แผนการเงิ น แผนการด าเนิ น งานและแผนฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง
สถานการณ์ของกิจการและคู่แข่ง ซึ่ งจะใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการกาหนดกลยุทธของ
กิจการ เพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน อันจะนาไปสู่ ความสาเร็ จในการประกอบ
ธุรกิจ และวิเคราะห์ถึงผลตอบแทนการลงทุนเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูล้ งทุน
ผลจากการศึกษาพบว่า เพื่อให้เกิดผลสาเร็จในการประกอบธุ รกิจในด้านการบริ หาร
จัดการกิจการได้นากลยุทธการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
เพื่อสร้างความได้เปรี ยบเหนือคู่แข่ง ดังนั้นในการจัดทาแผนธุรกิจครั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การดาเนิ นธุ รกิจการผลิตและการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์อาหารสุ นัข ให้บรรลุเป้ าหมายในเชิ ง
ธุรกิจได้
(1)

บทสรุปผู้บริหาร
สัตว์เลี้ยง เป็ นหนึ่งอย่างที่กลายสิ่ งจาเป็ นในการดารงค์ชีวติ ตั้งแต่อดีตจนถึงประจุบนั
เพราะว่า ไม่ ว่าในแต่ ละยุด จะเห็ น สั ตว์เลี้ ยงนั้น มี ค วามจาเป็ นต่ อ การด ารงค์ชีวิตมา โดย
ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สตั ว์เลี้ยงไทยในปี 2558 ยังคงมีอตั ราการเติบโต
อย่างต่อเนื่องในอัตรา 10% หรือน่าจะมีมลู ค่าประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท
ในสัตว์เลี้ยงประเภทสุ นขั ปัญหาที่พบบ่อย คือปั ญหาสุ ขภาพช่องปากและฟั น โดยมี
รายงานในประเทศสหรัฐอเมริกาว่า สุนัขทีม่ อี ายุมากกว่า 3 ปี มากถึงร้อยละ 85 เป็ นโรค
เหงือกอักเสบ และยิง่ พบมากขึน้ เมื่ออายุของสุนขั ทุกช่วงอายุของสุนขั เพิม่ ขึน้
จากข้อมูลข้างต้น บริ ษทั สมาร์ ท ฟู้ ดโปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด ได้เล็งเห็ นถึ ง
โอกาสในการดาเนินธุ รกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสุ นขั จึงได้ริเริ่มดาเนินธุ รกิจผลิตภัณฑ์
อาหารสุ นขั นวัตกรรมอาหารสุนัขผสมสารสกัดเปลือกมังคุด Premium Mangosteen
Extract Dog Food ภายในตราสิ นค้า “GOLDEN” เพื่อสุ ขภาพของสุ นัข อย่างแท้จริ ง โดย
นาเอาสารสกัดจากเปลือกมังคุด ผสมเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์อาหารสุ นขั
ด้ว ยกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ สามารถท าการศึก ษาถึ งประโยชน์ จ าก
สารสาคัญที่มอี ยู่ในเปลือกมังคุด คือ แทนนินและแซนโทน สารแซนโทนมีฤทธิ ์เป็ นสาร
ต้านอนุ มูลอิสระ (antioxidants) และยังมีคุณสมบัติพิเศษในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของ
แบคทีเรี ย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ ลดความดันโลหิต ต้านมะเร็ง และแก้แพ้ ทั้ง
ยังช่ วยในการเรื่ องของการรักษาสุ ขภาพสุ นัขแล้ว ยังช่ วยทาให้ช่องปากสะอาดขึ้น ลดการ
อักเสบในช่องปากของสุ นขั ทาให้สุนขั มีสุขภาพที่แข็งแรง

(2)

บริ ษทั สมาร์ ท ฟู้ ดโปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด ได้วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด
และวิเคราะห์ภาพรวมของธุ รกิจในอนาคต โดยอาศัยการข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยภายนอกต่างๆ ซึ่ งจะช่วยให้เสามารถวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การทาการตลาดให้
มีความแม่นยามากยิง่ ขึ้น
กลยุท ธ์ ก ารเจริ ญ เติ บ โต (Growth strategy) และกลยุท ธการสร้ า งความแตกต่ า ง
(Differentiate Strategy) ถือเป็ นหนึ่ งกลยุทธสาคัญ ของธุ รกิจ เพื่อสร้างความได้เปรี ยบใน
การแข่งขัน โดยพิจารณาถึ งโอกาสขยายตัวในอนาคตของบริ ษทั และประสิ ทธิ ภาพการ
บริ การแก่ลูกค้า
กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration Strategy) โดยมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมายให้มีความชัดเจน สร้างตราสิ นค้าและพยายามทาให้ลูกค้า
เป้ าหมายเกิดการจดจาในตราสิ นค้า มี การขยายตลาดและเพิ่มช่ องทางการจัดจาหน่ ายให้
ครอบคลุ ม มากยิ่ง ขึ้ น การเพิ่ ม ยอดขายโดยใช้ กลยุท ธ์ ผ ลัก (Push Strategy) เช่ น การท า
โปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม ผลักสิ นค้าออกไป และ กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy) เช่ น การ
ทาโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่ อสารการตลาด ดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคเข้ามาซื้อเอง
กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development Strategy) การเพิ่มยอดขายจาก
การขายผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเดิ ม โดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างความแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งในตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
ด้านการเงิ น บริ ษ ัท เป็ นลัก ษณะธุ ร กิ จ ร่ ว มทุ น โดยประกอบด้ว ยเงิ น ลงทุ น ของ
โครงการมาจากส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด 5,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจานวน 10,000
หุ ้น ราคาหุ ้นละ 500 บาท มีจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด 6 คน โดยไม่มีการกูย้ ืมเงินใดๆ บริ ษทั
ได้ทาการประมาณการยอดขายในปี แรกไว้ที่ 16,560,000 บาท จะทาให้โครงการมีระยะเวลา
คื น ทุ น เท่ า กับ 1 ปี 9 เดื อ น มี มู ล ค่ า ปั จ จุ บัน สุ ท ธิ NPV เท่ า กับ 10,945,710 บาท มี IRR
เท่ากับ 51.32%
(3)

ความเป็ นมาของโครงการ
ปั จจุบนั พฤติกรรมการเลี้ยงสุ นขั ของคนไทยเปลี่ยนไป โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีรายได้
สู ง กาลังซื้อสู ง ที่มองสุ นขั เปรี ยบเสมือนสมาชิกคนหนึ่งภายในครอบครัว โดยจะดูแลเอาใจ
ใส่ และมอบความรักให้กบั สุ นัขมากขึ้น และจะให้ความสาคัญตั้งแต่เรื่ องอาหาร การดูแล
รักษาพยาบาล แม้กระทัง่ วิถีชีวิตของสุ นัขที่ ตอ้ งมี อุปกรณ์ การเลี้ ยงอย่างดี เพื่อให้สุนัขมี
คุ ณ ภาพชี วิตที่ ดี ซึ่ งแตกต่ างจากในอดี ตค่อนข้างมาก จึ งทาให้ความต้องการผลิตภัณ ฑ์ที่
เกี่ยวกับสุ นขั เพิ่มมากขึ้น ส่ งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุนขั ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในสัตว์เลี้ยงประเภทสุ นขั ปั ญหาที่พบบ่อย คือปัญหาสุ ขภาพช่องปากและฟั น ซึ่ง
เป็ นโรคซึ่งพบได้บ่อยเวลาที่เจ้าของพาสุนัข มาตรวจที่คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ และ
ปั ญหาต่าง ๆ ในช่องปาก ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหากลิน่ ปาก มีหนิ ปูน หรือฟั นผุ อาการที่พบ
ได้บ่อยและเป็ นปั ญหาสาหรับเจ้าของสุ นัขหรื อตัวสุ นัข กลิ่นปากอาจเป็ นตัวบ่งชี้ ถึงปั ญหา
ทางสุ ขภาพของตัวสุ นขั ซึ่ งเป็ นอาการแสดงของความผิดปกติหรื อสภาวะของโรคบางอย่าง
ที่ทาให้เกิดกลิ่นเหม็นออกมาทางปากของสุ นัข และยังแสดงถึงสุ ขอนามัยที่ไม่ดีของช่ อง
ปากสุ นขั ซึ่งอาจจะเกิดจากแบคทีเรี ยต่างๆ ที่สะสมในช่องปาก และอาจแพร่ กระจายไปตาม
กระแสโลหิ ต และก่ออันตรายกับระบบอวัยวะภายในร่ างกาย เช่ น ลิ้นหัวใจ ตับ ไต ของ
สุ นขั ได้ เนื่องจากโรคช่องปากและฟั น หรือ โรคปริทนั ต์ (Periodontitis disease) เป็ นโรค
ติดเชื้อซึ่งพบได้มากในสัตว์เลี้ยงทัวโลก
่
มีรายงานในประเทศสหรัฐอเมริกาว่า สุนัขที่ มี
อายุมากกว่า 3 ปี มากถึงร้อยละ 85 เป็ นโรคเหงือกอักเสบ และยิง่ พบมากขึน้ เมื่ออายุ
ของสุนขั ทุกช่วงอายุของสุนขั เพิม่ ขึน้
จากข้อมู ลข้างต้น บริ ษัท สมาร์ ท ฟู้ ดโปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด ได้เล็งเห็ นถึ ง
โอกาสในการดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารสุ นขั จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารสุ นขั
ด้ว ยนวัต กรรมและเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เพื่ อ สุ ข ภาพสุ นั ข ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ปลอดภัย ตาม
มาตรฐานสากล โดยในการเริ่ มดาเนินธุรกิจได้คิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพของสุ นขั
โดยนาเอาสารสกัดจากเปลือกมังคุ ดที่ มีการวิจยั ว่า สารสกัดจากเปลือกมังคุ ดมีคุณสมบัติ
(4)

พิเศษในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ย ฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระ ลดการอักเสบ ลด
ความดันโลหิ ต ต้านมะเร็ ง และแก้แพ้ เพิ่มเข้าไปในตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งยังช่วยในการเรื่ องของ
การรักษาสุ ขภาพสุ นขั แล้ว ยังช่วยลดปั ญหาช่องปากและฟั นในสุ นขั ด้วยรู ปแบบผลิตภัณฑ์
ที่ช่วยลดการอักเสบในช่องปากของสุ นขั ทาให้สุนขั มีสุขภาพที่แข็งแรง

สรรพคุณของเปลือกมังคุด (Pericarp):
ด้วยเทคโนโลยีที่เจริ ญ ก้าวหน้าในปั จจุบนั กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถ
ทาการศึกษาถึงประโยชน์จาภกสารสาคัญที่มีอยูใ่ นเปลือกมังคุด คือ แทนนิ นและแซนโทน
สารแซนโทนมี ฤ ทธิ์ เป็ นสารต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ (antioxidants) จึ ง มี ก ารศึ ก ษามากมายที่
ชี้ ให้เห็นถึงประโยชน์ของสารแซนโทนที่มีในเปลือกมังคุ ด แซนโทนเป็ นสารต้านอนุ มูล
อิสระที่แรง (potent antioxidants) พบได้มากในเปลือกมังคุด และมีผลของการศึกษาฤทธิ์ใน
การจั บ อนุ มู ล อิ ส ระโดยวิ ธี ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) Brunswick
Laboratories ทาการเปรี ยบเทียบระหว่างน้ าผลไม้อื่นๆและมังคุด พบว่า มังคุดมีฤทธิ์ในการ
จับอนุ มูลอิสระมากกว่ า แครอท ราสเบอรรี่ บลูเบอรรี่ ทับทิม อนุ มูลอิสระ (free radicals)
เป็ นโมเลกุล ที่ เกิ ด ขึ้ น จากกระบวนการลู ก โซ่ (chain reaction) ของปฎิ กิ ริ ยาออกซิ เดชัน
(oxidation) ที่เกิดขึ้นภายในร่ างกาย ดังนั้นร่ างกายจึงต้องหาทางป้ องกันการโดนทาลายจาก
อนุ มู ล อิ ส ระ โดยสิ่ งที่ ร่างกายสร้ างขึ้ น เพื่ อ ป้ อ งกัน ตนเอง คื อ ระบบแอนติ อ อกซิ แ ดนท์
(antioxidants)
อีกทั้งยังลดการทาลายเซลล์ อันเป็ นผลจากปฏิกิริยาลูกโซ่ จึงช่วยลดความเสี่ ยงและ
ชะลอการแก่ (aging) ด้วย ผลต่อการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ งต่างๆรวมถึงการ
ตายของเซลล์มะเร็ งในการศึกษาระดับห้องปฎิบตั ิการ เช่น เซลล์มะเร็ งเต้านม, เซลล์มะเร็ ง
เม็ดเลือดขาว, เซลล์มะเร็ งตับ, กระเพาะอาหารและเซลล์มะเร็งปอด ผลดีต่อระบบภูมิคุม้ กัน
และยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้ อราและแบคทีเรี ยบางชนิ ด ฤทธิ์ ในการช่ วยขยายตัวของ
หลอดเลื อ ด (Vasorelaxing activities) ดั ง นั้ นจึ ง มี ป ระโยชน์ ใ นการลดความดั น โลหิ ต
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(Antihypertensive) ทั้งยังช่ วยยับยั้งการหลัง่ สารฮิสตามีน (Histamine) ฤทธิ์ ต้านซิ โรโทนิ น
ซึ่งเป็ นส่ วนสาคัญในการป้องกันโรคภูมิแพ้ (Allergies)

วิสัยทัศน์
“สมาร์ท ฟู้ดโปรดักส์ จะเป็ นผูน้ านวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีความเป็ นเลิศ”

พันธกิจ
1. บริ ษทั ฯ เป็ นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์อาหารสุ นขั คุณภาพสู ง ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล
2. บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุ นขั ที่แปลกใหม่ ด้วยนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่องตรงต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด
3. บริ ษทั ฯ จะมุ่งสร้างแบรนด์ เพื่อครองใจผูบ้ ริ โภคตลอดไป
4. บริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิต่อพนักงาน คู่คา้ และผูบ้ ริ โภคเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว
5. บริ ษทั ฯจะผลิตสิ นค้าที่มีประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคและสังคม

เป้าหมายทางธุรกิจ
เป้าหมายการดาเนินงานในระยะสั้น 1-3 ปี
1. เพื่อผลิตและจาหน่ายให้แก่กลุ่มผูบ้ ริ โภคในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
2. มีศูนย์กระจายสิ นค้าครอบคลุมทัว่ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
3. สร้างยอดขาย รวม 18,000,000 บาทต่อปี
เป้าหมายการดาเนินงานระยะกลาง ภายใน 4-5 ปี
1. เพื่อผลิตและจาหน่ายให้แก่กลุ่มผูบ้ ริ โภคในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
2. มีศูนย์กระจายสิ นค้าครอบคลุมทัว่ จังหวัดกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
3. สร้างยอดขาย รวม 36,000,000 บาทต่อปี
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ภายในตราสิ นค้า “โกลเด้ น ” “นวัตกรรมอาหารสุ นัขผสมสารสกัดเปลือกมังคุด ”
“GOLDEN” Premium Mangosteen Extract Dog Food จะเป็ นนวัตกรรมอาหารสุ นัข ที่ จะ
ช่วยในการดูแลรักษาสุ ขภาพสุ นขั ที่ท่านรัก เป็ นผูผ้ ลิตที่นาสมุนไพรจากสารสกัดจาดเปลือก
มังคุด ที่มีคุณสมบัติในการรักษาสุ ขภาพสุ นขั อย่างแท้จริ ง ยังเป็ นการยกระดับผลิตภัณฑ์ที่
เป็ นสมุนไพรไทย เช่ นเปลือกมังคุดผ่านกระบวนการวิจยั นามาผสมอาหารสุ นัขเพื่อขยาย
ไปสู่ ตลาดต่างประเทศ ถือได้ว่า เป็ นการนาเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรมมาประยุกต์ได้
อย่างดี ทั้งยังมีราคาถูก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชดั เจนขึ้น

รายละเอียดสินค้า
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ของ บริ ษทั สมาร์ท ฟู้ดโปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด จะมีการ
ใช้นวัตกรรมจากสารสกัดเปลือกมังคุดที่มีประโยชน์ ช่ วยยับยั้งการเจริ ญเติบโตและฆ่าเชื้ อ
แบคที เรี ยที่ ด้ื อต่ อยาปฏิ ชีวนะ ทาให้เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์น้ ี เมื่ อผสมกับอาหารสุ นัขแล้ว น่ าจะ
ได้รับการตอบสนองของกลุ่มลูกค้าที่รักสุ นขั เพื่อลดปั ญหาการเจ็บป่ วยของสุ นขั ได้ ทาให้
สุ นขั แข็งแรงขึ้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จะมีลกั ษณะเป็ นรู ปดาว เพื่อช่ วยในการเข้าไปขัดฟั นสุ นัข
ด้วย
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ “โกลเด้น”
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กลยุทธ์ ระดับองค์ กร
จัดทาขึ้นเพื่อให้รู้ถึงแนวทางในการดาเนิ นงานขององค์กร ช่ วยเพิ่มยอดขาย กาไร
และสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น สร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ที่สาคัญของบริ ษทั คือ กลยุทธ์
การเจริญเติบโตหรื อกลยุทธ์ การขยายตัว (Growth strategy) พิจารณาถึง โอกาสขยายตัวใน
อนาคตของบริ ษ ัท (Company growth opportunities) กลยุท ธ์ ก ารขยายตัว ให้ ม ากขึ้ น จะ
พิจารณาโอกาส การขยายตัวของบริ ษทั จากผลิตภัณฑ์ปัจจุบนั ของบริ ษทั และตลาดปั จจุบนั
ที่บริ ษทั เกี่ยวข้องอยู่ ซึ่ งอาจยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยบริ ษทั จะพยายามหาโอกาส
ให้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งได้อีก 3 กลยุทธ์ยอ่ ย ดังนี้
กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market penetration strategy) เป็ นความพยายามเพิ่ม ยอดขาย
จากผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นปั จ จุ บัน (Current product) ในตลาดปั จ จุ บัน (Current market) โดย ใช้
ความพยายามทางการตลาดซึ่งสามารถทาได้ 3 ทาง คือ
1. บริ ษทั พยายามกระตุน้ ลูกค้าใน ปัจจุบนั ให้เพิ่มปริ มาณการซื้อหรื อการใช้
2. บริ ษทั สามารถเพิ่มความพยายามในการที่จะแย่งลูกค้าจากบริ ษทั อื่น
3. บริ ษทั เพิ่มความพยายามในการหาลูกค้าใหม่ในตลาดปัจจุบนั
สร้างความแตกต่างที่การเล่าเรื่ องของสิ นค้า รวมไปถึงกรรมวิธีการผลิต (Story and
History) ใช้ส่วนผสมจากสารสกัดจากเปลือกมังคุด มาจากธรรมชาติไม่เป็ นอันตรายต่อสุ นขั
ซึ่ งโดยปกติเปลือกมังคุดจะถูกทิ้งไปไม่ได้นามาใช้ประโยชน์ แต่จากการวิจยั พบว่าเปลือก
มังคุดมีประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะช่วยรักษาแผลในปาก ลดกลิ่นปาก รักษาเหงือกอักเสบ
จึงนาสารสกัดนี้มาใส่ ในอาหารสุ นขั เพื่อช่วยรักษาช่องปากของสุ นขั

(8)

สร้ า งความแตกต่ า ง ด้า นการออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภ ัณ ฑ์ (Product and
Package Design) มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่น่าสนใจ ใช้งานสะดวก เก็บรักษาง่ายกว่าผูผ้ ลิตรายอื่น มี
บรรจุภณ
ั ฑ์หลายขนาดเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน
สร้ างความแตกต่ างด้า นบริ ก าร (Services Differentiation) โดยจะมี วิธี ก ารสั่ งซื้ อ
สิ นค้าแบบออนไลน์ โดยผ่าน Facebook Line และ Website เป็ นต้น เพื่อบริ การให้ลูกค้า
สามารถสั่ งซื้ อ สิ น ค้าได้ต ลอด 24 ชั่ว โมง และสามารถจ าหน่ ายสิ น ค้าได้ค รอบคลุ ม ทั่ว
ประเทศและทัว่ โลก รวมทั้งมีตวั แทนจัดจาหน่ายขายของทางออนไลน์เพื่อที่จะได้ช่วยเพิ่ม
ยอดขายให้กบั ธุรกิจ และเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการประชาสัมพันธ์อีกด้วย

การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ของธุรกิจ
จุดแข็งของกิจการ
 ผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสารสกัดเปลือกมังคุด
 ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่ เป็ นที่สนใจของผูบ้ ริ โภค
 ผูบ้ ริ หารมีประสบการณ์สูงในการบริ หารงานองค์กร และมีความเข้าใจในพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี
 องค์กรมีขนาดเล็ก บริ หารจัดการได้ง่าย คล่องตัวในการดาเนินงาน
 ธุรกิจเป็ นการจ้างผลิต สามารถบริ หารจัดการต้นทุนได้ง่าย
จุดอ่อนของกิจการ
 ตราสิ นค้าไม่มีชื่อเสี ยง อาจยังไม่เป็ นที่รู้จกั ของผูบ้ ริ โภค
 ขาดประสบการณ์ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
 ช่องทางจัดจาหน่ายยังมีนอ้ ย
 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ยงั มีนอ้ ย
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โอกาสของธุรกิจ
 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลียงมีมูลค่าตลาดสู ง และเติบโตต่อเนื่อง
 ผูเ้ บริ โภคมีกาลังซื้ อสู งจานวนมากมีแนวโน้มที่จะเอาใจใส่ สัตว์เลี้ยงของตนในด้าน
ต่างๆเพิ่มขึ้น ทั้งด้านอาหารและด้านสุ ขอนามัยของสัตว์
 สามารถต่อยอดธุรกิจในการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ สาหรับสัตว์เลี้ยงได้
 เทคโนโลยีทางด้านการสื่ อสารมีมากขึ้นและรวดเร็วเพิม่ มากขึ้น
อุปสรรค
 ผูบ้ ริ โภคยังยึดติดกับตราสิ นค้าเดิม (brand loyalty สู ง)
 ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงลงทุนน้อย ง่ายต่อคู่แข่งรายใหม่เข้ามา.
 สามารถทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นได้
 มีคู่แข่งปัจจุบนั ในธุรกิจจานวนมาก และมีคู่แข่งรายใหม่เกิดขึ้นต่อนื่อง
นโยบายแหล่งเงินทุนและแผนการเงิน
ทางบริ ษทั สมาร์ ท ฟู้ ดโปรดักส์ (ประเทศไทย) จากัด ได้นาเงินมาลงทุ นในธุ รกิ จ
นวัตกรรมอาหารสุ นัขผสมสารสกัดเปลือกมังคุ ด เป็ นจานวนเงิน 5,000,000 บาท คิดเป็ น
จานวน 10,000 หุ ้น หุ ้นละ 500 บาท มีจานวนผูถ้ ือหุ้นทัง้ หมด 6 คน เพื่อนามาใช้ในการ
ดาเนินกิจการธุ รกิจนวัตกรรมอาหารสุ นขั ผสมสารสกัดเปลือกมังคุด ซึ่งเงินที่นามาใช้ลงทุน
เป็ นเงินที่มาจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 100 % ซึ่ งจากการประมาณการความต้องการทางการใช้
เงินในธุรกิจแล้ว ทุนจดทะเบียนจานวนนี้เพียงพอในการหมุนเวียนธุ รกิจ โดยไม่จาเป็ นต้อง
มีการกูย้ มื จากแหล่งเงินกูต้ ่างๆ
บริ ษ ัท ได้ท าการประมาณการยอดขายในปี แรกไว้ที่ 16,560,000 บาท จะท าให้
โครงการมี ร ะยะเวลาคื น ทุ น เท่ า กับ 1 ปี 9 เดื อ น มี มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ั น สุ ทธิ NPV เท่ า กับ
10,945,710 บาท มี IRR เท่ากับ 51.32%
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