นวัตกรรมด้ านการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารและให้ บริการของ
บริษัท สยามเอสบีอาร์ จํากัด
บวร วงศ์ วฒ
ั นากานต์
การจัดทําแผนธุ รกิจเรื อง นวัตกรรมด้านการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารและ
ให้บริ การของบริ ษทั สยามเอสบีอาร์ จํากัด มีวตั ถุประสงค์เพือให้กลุ่มผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น
และผู ้ส นใจเข้า ร่ ว มลงทุ น ได้ท ราบถึ ง นโยบายการบริ ห ารจัด การ กลยุ ท ธ์ ใ นการ
ดําเนิ นงาน และทิศทางในการประกอบกิจการในด้านต่าง ๆ ของบริ ษทั ตลอดจนทราบ
ถึ งผลประโยชน์ ในการร่ วมลงทุ น และเพื อใช้เป็ นแนวทางในการประกอบธุ รกิ จให้
สามารถดําเนินการไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้ใกล้เคียงกับแผนธุ รกิจทีได้วางแนวทาง
เอาไว้อย่างชัดเจน
1. บทนํา
จากกระแสการท่องเทียวของประเทศ ทีมีอตั ราการเจริ ญเติบโตมาอย่างต่อเนือง
ภาคธุรกิจหนึงทีได้รับผลกระทบในด้านบวกโดยตรงจากการเติบโตดังกล่าว ก็คือภาค
การให้บริ การร้านอาหาร ประกอบกับกระแสอาหารไทยทีได้รับการกล่าวขวัญไปไกล
ทัวโลกในระยะเวลา 45-47 ปี ทีผ่านมา ทําให้องค์กรระดับโลกทีให้มาตรฐานด้าน
คุณภาพและการให้บริ การอาหารอย่างมิชลินไกด์ไทยแลนด์(Michelin Guide Thailand )
ได้เข้ามาจัดลําดับร้านอาหารในไทย และมอบรางวัลดาวมิชลินยิงทําให้เป็ นทีประจักรไป
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ทัวโลกแล้ว

ก็ยงเป็
ิ นส่ วนสําคัญทีส่ งผลให้เกิดกระแสความนิยมและภาพลักษณ์ทีเป็ น

บวกต่ออุตสาหกรรมร้านอาหารไทยเพิมมากยิงขึGน
). รายละเอียดสิ นค้าและบริการ
อาหารและเครื+ องดื+ม : บริ ษทั สยามเอสบีอาร์ จํากัด ได้นาํ เสนออาหารไทยทีมี
รสชาติเหมือนต้นตํารับของคุณย่าทีรักษาความเป็ นอาหารแห่งสยามไว้อย่างชัดเจน คือ
จะเน้นสัมผัสของรสชาติทีออกจัดจ้านหรื อผสานรสชาติทีหลากหลายครบทัGง 7 รส เผ็ด
หวาน เค็ม มัน เปรีG ยว ไว้อย่างลงตัวภายใต้รูปแบบการนําเสนอทีแตกต่างมีความร่ วม
สมัย มีการนําศิลปะการจัดตกแต่งจานในสู ตรตํารับไทยทัGงอดีตและร่ วมสมัย มาผสานลง
ในจานอาหารได้อย่างลงตัว ขณะเดียวกันก็ยงั มีเมนูทางเลือกทีนําเสนออาหารนานาชาติ
อย่างหลากหลายวัฒนธรรม ทัGงเอเชีย ตะวันตก และอเมริ กา มานําเสนอในรู ปแบบกึงต้น
ตํารับคือมีการปรับและประยุกต์ให้มีรสชาติถูกปากคนไทยยิงขึGน โดยเฉพาะอย่างยิงใน
หมวดเครื องดืมนัGนทางบริ ษทั ได้จดั เตรี ยมทัGงไวน์จากทุกแหล่งผลิตคุณภาพสู งและสุ รา
นานาชนิด และไม่เฉพาะแต่เครื องดืมทีมีแอลกอฮอร์เท่านัGน บริ ษทั ยังได้เตรี ยมเครื องดืม
ชัGนดีทG งั มอคเทล (Mocktails) ทีไร้แอลกอฮอร์กม็ ีจดั เตรี ยมนําเสนอไว้อย่างครบถ้วน
ตัวอย่ างอาหารไทย : นําเสนออาหารไทยในแบบต้นตํารับคุณย่า
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/. โอกาสและกลยุทธ์ กําหนดกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
กลุ่มประชากรอายุตG งั แต่ 47 ปี ขึGนไป โดยเฉพาะกลุ่มเจนวาย (Y Generation) ทีมี
กําลังซืG อสู งและอาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นเดียวทีตัGงอยูร่ ายรอบเป็ นจํานวนมาก โดยบริ ษทั ใช้กล
ยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) โดยการสร้างเอกลักษณ์ ของ
ร้านให้แตกต่าง ตัGงแต่การทีร้านตัGงอยู่ในพืGนทีสวนสวย อีกทัGงมีรูปแบบสถาปั ตยกรรม
ของตัวอาคารทีโดดเด่น มีการตกแต่งภายในอย่างสวยงาม การสร้างทีมให้เข้าใจแก่นแท้
ของงานบริ การ และทีสําคัญทีสุ ดคือรสชาติของอาหารไทยทียังคงความอร่ อยจัดจ้านตาม
ต้นตํารับอาหารไทยของคุณย่าผูก้ ่อตัGง โดยมีตลาดเป้ าหมายกว้าง (Broad Target) เหมาะ
กับ ทุ ก เพศทุ ก วัย โดยกลุ่ ม หลัก จะเป็ นประชากรในเขตกรุ ง เทพที มี ก าํ ลังซืG อ สู ง และ
แสวงหาร้านอาหารทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทัGงกลุ่มประชากรทํางานในสํานักงาน
ต่าง ๆ และทีพักอาศัยอยูร่ ายรอบโครงการ กลุ่มรองคือนักท่องเทียวทีเป็ นฐานลูกค้าของ
บริ ษทั ในเครื อทีถือว่าเป็ นอีกหนึ งความได้เปรี ยบและเป็ นจุดแข็งของกิจการทีเสมือนมี
ฐานลู ก ค้า ในมื อ อยู่ แ ล้ว ทัG งนีG ในส่ วนของที ม ผู ้บ ริ ก ารของกิ จ การก็ มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ ใ นอุ ต สาหกรรมบริ ก ารมานานกว่ า 4X ปี เป็ นกลุ่ ม บริ ษ ัท ที ประสบ
ความสําเร็ จมีเครื อข่ายทางธุ รกิจทีใหญ่ มีคู่คา้ และพันธมิตรทัGงภายในและต่างประเทศ
จํานวนมาก อยูใ่ นกลุ่มทีเกืGอหนุนทางธุ รกิจส่ งผลให้เพิมโอกาสและความเป็ นไปได้ของ
ธุรกิจสู ง
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4. ผลิตภัณฑ์ และความมีวตั กรรมทีใ+ ช้ ในการบริหาร
4.1 นวัตกรรมการด้ านการควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารของร้ าน
- นําเครื อง Combination Oven มาเสริ มให้อาหารมีมาตรฐานคงทีมากขึGน
- นําระบบบริ หารจัดการ (POS) มาเพิมให้กระบวนการผลิตมีประสิ ทธิภาพสู งขึGน
- การใช้นวัตกรรมเชิ ง Menu Engineering มาจัดการด้านการออกแบบเมนูร่วมกับ
การขายให้เกิดการสู ญเสี ยวัตถุดิบน้อยทีสุ ด ทําให้ประหยัดต้นทุน
4.2 นวัตกรรมด้ านกระบวนการให้ บริการของร้ าน
- นําระบบบริ หารจัดการกลาง (POS) มาเพิมให้กระบวนการบริ การเพือให้มีความ
ถูกต้องแม่นยําและประสิ ทธิภาพสู ง
- นําระบบสร้างองค์ความรู ้กลาง Knowledge Management (KM) มาใช้ในองค์กร
4.3 นวัตกรรมด้ านกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคล
- นําเอาระบบบริ หารงานบุคคลมาช่วยในการพัฒนา ฝึ กอบรม และสร้างเส้นทาง
การเติบโต (Career Path) ให้แก่พนักงานในทุกระดับตําแหน่งงาน
- นําเอาระบบการประเมินผล (KPIs) และจ่ายผลตอบแทนอย่างมีคุณภาพและ
คุณธรรม มาประยุกต์ใช้ในองค์กร (HRM & HRIS)
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5. นโยบายทางการเงินและวัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนธุรกิจ
จากการประเมินลงทุนเริ มต้นของโครงการในครัGงนีG บริ ษทั สยามเอสบีอาร์ จํากัด
จะต้องมีการลงทุนทัGงสิG น g7,555,555.55 บาท โดยแบ่งเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ 47,000,000
บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 47,000,000 ล้านหุน้ ราคาหุน้ ละ 4 บาท มีจาํ นวนผูถ้ ือหุ น้
ทัGงหมด k คน และมีเงินกูย้ มื จากกลุ่มบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน เป็ นจํานวนทัGงสิG น l5,555,000
บาท ระยะเวลาในการผ่อ นชําระเงิ น กู้ 7 ปี โดยมี อ ัต ราดอกเบีG ยเงิ น กู้ขG ัน ตําบวก 4 %
(Minimum Loan Rate +1 ) คื อ อัต รา q % ต่ อ ปี กําหนดให้ มี ก ารชําระคื น เงิ น ต้น และ
ดอกเบีGยทุกเดื อน เป็ นการกูย้ ืมเงินระหว่างบริ ษทั ในเครื อจึงไม่ตอ้ งมีหลักประกัน และ
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที 75 % ของกําไรสุ ทธิ
สําหรับความเป็ นไปได้ของแผนธุรกิจนีGหากเป็ นไปตามพยากรณ์กิจการสามารถ
ทีจะสร้างผลตอบแทนขัGนตําจากโครงการนีG ที IRR = 29.73% ซึ งถือว่าดี เพราะมากกว่า
ต้น ทุ น เฉลี ยนของโครงการ WACC = 7 % และสามารถคื น ทุ น (Payback Period) ใน
ระยะเวลา l ปี y เดื อน ทัGงนีG จากการพยากรณ์ ทางการเงินยังพบว่ากิจการนีG สามารถที
คํานวนหามู ลค่ าปั จจุ บ ันสุ ทธิ (NPV) = 49,753,865.90 บาท ซึ งเป็ นบวก นันหมายถึ ง
โครงการลงทุนในครัGงนีGได้รับผลตอบแทนทีคุม้ ค่ากับการลงทุน
5.1 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั จะเริ มจ่ายเงินปั นผลได้ในปี ที 2 หรื อปี ถัดไปหลังจากทีบริ ษทั มีกาํ ไรในปี
ก่อนหน้า เนื องจากช่ วงปี ที 1 เป็ นช่ วงเริ มต้น ของกิ จการอาจมี ค่าใช้จ่ายจํานวนมากที
กิจการจะต้องใช้บริ หารจัดการ โดยกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไว้ทีอัตรา 50 %
เมือบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิตามกฎหมายกําหนดและมีเงินสดเพียงพอเท่านัGน
5.2 นโยบายการบัญชีทสี+ ํ าคัญ
1. การรับรู ้รายได้ คํานวณตามเกณฑ์สิทธิ‚ (Accrual Basis)
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2. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 20 % ต่อปี ภาษีเงินได้บริ ษทั จะตัGงสํารองภาษี
เงินได้นิติบุคคลไว้เท่ากับจํานวนเงินทีต้องจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยประมวลรัษฎากร
5.3 ประมาณการงบกําไรขาดทุน
ปี ที+ = บริ ษทั มีรายได้เท่ากับ k4,360,555.55 บาท มีตน้ ทุนขาย 4ƒ,041,ky4.55
บาท กําไรขัGนต้น lg,318,7gX.55 บาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร 4ƒ,182,g54.55
บาท กําไรจากการดําเนินงาน 7,136,lgƒ.55 บาท กําไรก่อนหักภาษี g,845,X5X.7q บาท
และเหลือกําไรสุ ทธิ l,738,ƒlX.7q บาท
ปี ที+ ) บริ ษทั มีรายได้เท่ ากับ kq,405,Xgl.75 บาท มี ตน้ ทุ นขาย 4X,885,kƒX.q7
บาท กําไรขัGนต้น lq,520,kkl.q7 บาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร 4ƒ,998,g54.y5
บาท กําไรจากการดําเนิ นงาน ƒ,522,4k4.47 บาท กําไรก่อนหักภาษี q,482,5qƒ.5g บาท
และเหลือกําไรสุ ทธิ 7,647,qy7.5g บาท
ปี ที+ / บริ ษทั มีรายได้เท่ ากับ 7g,907,ykl.X4 บาท มี ตน้ ทุ นขาย l4,869,ƒ4ƒ.5ƒ
บาท กําไรขัGนต้น gl,037,ƒlk.ƒg บาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร 4X,854,ƒkg.5ƒ
บาท กําไรจากการดําเนิ นงาน 4l,182,Xƒ4.q7 บาท กําไรก่อนหักภาษี 44,411,lq7.y7
บาท และเหลือกําไรสุ ทธิ ƒ,791,4ll.y7 บาท
ปี ที+ 4 บริ ษทั มีรายได้เท่ากับ y5,801,yqq.54 บาท มีตน้ ทุนขาย lg,975,lqX.Xq
บาท กําไรขัGนต้น gy,826,gXq.5k บาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร l5,753,Xkk.q4
บาท กําไรจากการดําเนินงาน 4y,072,k7l.gg บาท กําไรก่อนหักภาษี 47,588,75l.qX
บาท และเหลือกําไรสุ ทธิ 4l,132,X5k.qX บาท
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ปี ที+ > บริ ษทั มีรายได้เท่ากับ yƒ,002,ƒƒ4.lX บาท มีตน้ ทุนขาย ly,176,5kq.ll
บาท กําไรขัGนต้น k4,826,ƒgk.5q บาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร l4,697,qly.qg
บาท กําไรจากการดําเนิ นงาน l5,129,45q.gk บาท กําไรก่อนหักภาษี 4X,953,q4y.g5
บาท และเหลือกําไรสุ ทธิ 47,625,5q7.g5 บาท
5.4 ประมาณการงบกระแสเงินสด
ปี ที+ = บริ ษทั ได้รับเงินสดจากกิจกรรมการดําเนิ นการ 45,018,45k.7q บาท และ
ได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน lX,323,ƒƒ4.qƒ บาท และใช้ไปในการลงทุน
ทัGงสิG น lq,402,g5k.55 บาท ทําให้มีกระแสเงินคงเหลือ 44,939,yƒl.g7 บาท
ปี ที+ ) บริ ษทั ได้รับเงินสดจากกิจกรรมการดําเนิ นการ 4l,796,lq7.5g บาท และ
ได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบ (q,380,ƒ74.7g) บาท และใช้ไปในการ
ลงทุนทัGงสิG น 5.55 บาท ทําให้มีกระแสเงินคงเหลือ 4q,355,457.ƒ7 บาท
ปี ที+ / บริ ษทั ได้รับเงินสดจากกิจกรรมการดําเนิ นการ 47,973,lgk.y7 บาท และ
ได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบ (X,220,ƒƒq.7k)บาท และใช้ไปในการ
ลงทุนทัGงสิG น 5.55 บาท ทําให้มีกระแสเงินคงเหลือ lk,107,k7l.X7 บาท
ปี ที+ 4 บริ ษทั ได้รับเงินสดจากกิจกรรมการดําเนิ นการ 4X,315,qyq.qX บาท และ
ได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบ (44,179,7g7.45) บาท และใช้ไปใน
การลงทุนทัGงสิG น 5.55 บาท ทําให้มีกระแสเงินคงเหลือ gl,243,yƒ7.yk บาท
ปี ที+ > บริ ษทั ได้รับเงินสดจากกิจกรรมการดําเนิ นการ ll,808,7gg.g5 บาท และ
ได้รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบ (4g,234,4qƒ.y4) บาท และใช้ไปใน
การลงทุนทัGงสิG น 5.55 บาท ทําให้มีกระแสเงินคงเหลือ k4,818,5k5.gl บาท
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5.4 การวิเคราะห์ จุดคุ้มทุน (Break Even Analysis)
จุดคุ ม้ ทุ น (Break Even Analysis) เป็ นการแสดงระดับปริ มาณสิ นค้าทีผลิตและ
หรื อการขายและให้บริ การแล้วเกิดรายได้รวมจากการดําเนิ นธุ รกิจ เท่ ากับต้นทุ นรวม
หรื อระดับทีกําไรจากการดําเนินธุ รกิจมีค่าเท่ากับศูนย์ จากการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน พบว่า
กิ จการมี จ าํ นวนยอดขาย ณ จุ ด คุ ้ม ทุ น ในปี ที 4 เท่ ากับ g5,511,gƒg.5X บาท สั ด ส่ ว น
จุ ด คุ ้ม ทุ น ต่ อ ยอดขายเท่ า กับ qg.qq % ปี ที l เท่ า กับ g4,690,ƒy5.ly บาท สั ด ส่ วน
จุ ด คุ ้ม ทุ น ต่ อ ยอดขายเท่ า กับ yy.ƒ7 % ปี ที g เท่ า กับ gl,928,X5k.gƒ บาท สั ด ส่ ว น
จุ ด คุ ้ม ทุ น ต่ อ ยอดขายเท่ า กับ y4.5ƒ % ปี ที k เท่ า กับ gk,228,kkk.gq บาท สั ด ส่ ว น
จุ ด คุ ้ม ทุ น ต่ อ ยอดขายเท่ า กับ 7y.g5 % ปี ที 7 เท่ า กับ g7,592,7k7.ƒk บาท สั ด ส่ ว น
จุดคุม้ ทุนต่อยอดขายเท่ากับ 7l.gk %
5.5 การวิเคราะห์ ระยะเวลาคือทุน (Pay back)
ระยะเวลาคือทุน (Pay back) คือระยะเวลาทีกิจการมีกระแสเงินสดสุ ทธิ กลับคืน
มาคุม้ เงินลงทุนเริ มต้นของโครงการเท่ากับระยะเวลา l ปี y เดือน บริ ษทั ก็จะมีกระแส
เงินสดจากการดําเนิ นการเป็ นบวก แต่อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน
อาจต้องพิจารณาปัจจัยอืน ๆ ประกอบการวิเคราะห์ดว้ ยจึงจะทําให้มีความแม่นยําสู งและ
ถูกต้องมากยิงขึGน
5.6 การวิเคราะห์ มูลค่ าปัจจุบันสุ ทธิ (Net Present Value - NPV)
การลงทุนในโครงการนีGจะมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value – NPV) เป็ น
บวกนันแสดงให้เห็ นว่าการลงทุนในโครงการนีG จะได้รับอัตราผลตอบแทนการลงทุ น
ของผูล้ งทุนได้ตามทีคาดหวังไว้ โดยมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value – NPV) เป็ น
วิธีการวิเคราะห์ค่ากระแสเงินสดสุ ทธิ ทG งั หมดและดู ว่ากระแสเงินสดสุ ทธิ เป็ นจํานวน
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เท่าใด ซึ งในโครงการนีG พบว่ากระแสเงินสดเข้าสุ ทธิ สูงกว่ากระแสเงินสดออก ทําให้ค่า
NPV เป็ นบวกซึงนันหมายความว่าโครงการนีGจะให้ผลตอบแทนทีคุม้ ค่ากับการลงทุน
5.7 การวิเคราะห์ อตั ราผลตอบภายใน (Internal Rate of Return - IRR)
จากตารางจะสามารถวิเคราะห์ อตั ราผลตอบภายใน (Internal Rate of Return IRR) ซึ งเป็ นวิธีการหาอัตราลดทีทําให้กระแสเงินสดสุ ทธิ ในอนาคตแล้วคิดเป็ นมูลค่า
ปั จจุบนั แล้วมีค่าเท่ากับเงินลงทุนในครัGงแรกพอดี ค่าอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal
Rate of Return - IRR) ในโครงการนีGมีค่าเท่ากับ lX.qg % ซึงมีค่ามากกว่าค่า WACC ของ
โครงการ ดังนัGนโครงการทีให้อตั ราผลตอบแทนภายใน IRR มากกว่าต้นทุนเฉลียของ
เงินทุน โครงการนัGนมีความเหมาะสมทีจะเลือกลงทุนเป็ นอย่างยิง
6. การประเมินสถานการณ์ จําลอง (Sensitivity Analysis)
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ ในอนาคต (Sensitivity Analysis) พบว่าในกรณี ที
ธุ รกิจเกิดสถานการณ์ Best Case กล่าวคือบริ ษทั มียอดขายและกําไรอย่างมากคือเพิมขึGน
ถึง g5% แต่ในทางกลับกันคือถ้าเป็ นกรณี Worst Case ทีสมมติให้ผลประกอบการลดลง
30% บริ ษ ัท ก็จ ะมี ผ ลประกอบการไปในทิ ศ ทางตรงข้าม เช่ น เดี ย วกัน ดัง นัGน จึ งต้อ ง
กําหนดแนวทางให้มีก ารวางแผนรองรั บ หรื อแผนฉุ ก เฉิ น เพื อที จะสามารถรั บ มื อใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึGนได้ดงั ต่อไปนีG
1. กรณี ที สถานการณ์ แย่ก ว่าที คิ ด ไว้ (Worst Case) โดยตัGงสมมติ ฐานให้ยอดขาย
ลดลง g5% จะทําให้มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value – NPV) ลดลงเหลือ
46,417,679.00 โดยอัต ราผลตอบภายใน (Internal Rate of Return - IRR) ปรั บ
ลดลง l5.ƒ4% และจะทําให้ ระยะเวลาคือทุน (Pay back) เพิมขึGนไปเป็ น g ปี k
เดือนโดยสาเหตุหลักมาจากยอดขายทีลดลง บริ ษทั จะต้องปรับปรุ งกลยุทธ์ดา้ น
การตลาดโดยการเตรี ยมแผนสํารองในการนําลูกค้านักเดิ นทางท่องเทียวทีเป็ น
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ลูกค้าหลักของบริ ษทั ในเครื อทีมีฐานลูกค้าชาวต่างชาติทีเดินทางมาท่องเทียวใน
เขตกรุ งเทพมหานครทุกวัน จํานวนกว่า ƒ55 คน
2. กรณี ทีสถานการณ์ ดีกว่าทีคาดคิดไว้ (Best Case) โดยตัGงสมมติฐานให้ยอดขาย
เพิ มขึG น g5 % จะทํา ให้ มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ทธิ (Net Present Value – NPV) ปรั บ
เพิมขึGนไปเป็ น ƒy,204,lyl.55 โดยอัตราผลตอบภายใน (Internal Rate of Return
- IRR) ปรั บ เพิ มขึG น เป็ น gƒ.yk% ทําให้ระยะเวลาคื อทุ น (Pay back) ลดสัG นลง
เหลื อเพี ยง 4 ปี ƒ เดื อน สาเหตุ มาจากกิ จการมี ยอดขายเพิ มขึG นอย่างมากส่ งผล
ให้ผลประกอบการออกมาดีเยียม เพียงแต่ตอ้ งเน้นกระบวนการให้บริ การทียังคง
ต้องรักษามาตรฐานไว้ให้ดีทีสุ ด
3. กรณี ทีเป็ นไปตามแผนที คาดการณ์ ไว้ (Base Case) จะทําให้โครงการลงทุ น นีG
มู ลค่ าปั จจุ บ ันสุ ท ธิ (Net Present Value – NPV) อยู่ที ระดับ 66,310,971.03 โดย
อั ต ราผลตอบ ภายใน (Internal Rate of Return - IRR) เป็ น 29.73% และมี
ระยะเวลาคือทุน (Pay back) 2 ปี y เดือน
7. ความเสี+ ย งปัญหาและแผนรองรับความเสี+ ย ง
เพื อให้ โ ครงการสามารถที จะปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการบริ ห ารและการ
ให้บริ การอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ทีไม่อาจคาดเดาและหรื อไม่อาจควบคุม
ได้จึงได้กาํ หนดแนวทางในการแก้ไขเบืGองต้นไว้ดงั ต่อไปนีG
1. กรณี ทีไม่ สามารถมี ยอดผูเ้ ข้าใช้บริ การเป็ นไปตามเป้ าหมาย บริ ษทั จะต้อง
วิเคราะห์หาสาเหตุทีไม่เป็ นไปตามเป้าหมายดังกล่าว เช่น รสชาติอาหารไม่ดี
อาหารไม่นิง ขาดความต่อเนื องในการดําเนิ นการด้านครัว และหรื อเกิดจาก
ปั ญ หาอุ ป สรรคจากการให้ บ ริ ก ารของพนัก งานในส่ ว นงานบริ ก ารไม่ ดี
องค์กรจะต้องปรับปรุ งกลยุทธ์ในด้านต่ าง ๆ ให้สอดคล้องกับสิ งที เกิดขึG น
อย่างชัดเจนถูกต้อง ตรงประเด็น
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