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แรงบันดาลใจของผูเขียน ที่ไดเห็นความมุงมั่นตั้งใจของผูบริหาร ธ.ก.ส.ท่ี
ตองการพัฒนาการใหบริการของ ธ .ก .ส .ผานกลไกของ สกต . ที่จะสงเสริมให
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ทุกประเภทที่เปนองคประกอบในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี
น้ัน ทําใหการจัดทําเอกสารในครั้งนี้เปนไปอยางมีความสุข  

 
แมจะมีเวลาคอนขางจํากัด ดวยภารกิจหลายประการที่ไดวางแผนไวกอน

หนาแลว แตดวยตระหนักเห็นความสําคัญของการจัดทําคูมือการจัดทําแผนธุรกิจ เพื่อ
นําไปใชประโยชนในการเชื่อมโยงเครือขายเศรษฐกิจชุมชนภายใตแผนงานของ ธ.ก.ส. 
ในป 2552-2554 ก็ทําใหเอกสารเลมนี้สําเร็จลุลวงไดทันเวลากับการนําไปใช 

 
จึงหวังเปนอยางย่ิงวา เนื้อหาสาระของคูมือฯ จะเปนประโยชนตอ

ผูเก่ียวของที่จะนําไปใชในการขับเคลื่อนภารกิจของตนไดตามความเหมาะสม ใคร
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เอ็นนู ซื่อสุวรรณ) และผูบริหาร ธ.ก.ส.ทุกทาน ที่มีสวนรวมในการใหคําแนะนําและ
การสนับสนุนที่เปนประโยชนสําหรับการจัดทําเอกสารจนสําเร็จลุลวงดวยดีและ
หากมีขอบกพรองประการใด ผูเขียนยินดีนอมรับคําแนะนําดวยความขอบคุณ  
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สารบัญ 



 
 
เนื้อหาในบทน้ีจะเกริ่นนําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับแผนธุรกิจ ทั้งในแงของ

ความหมาย ความสําคัญของแผนธุรกิจ องคประกอบของแผนธุรกิจ แนวคิดและ
หลักการในการจัดทําแผนธุรกิจซึ่งจะชวยใหผูที่สนใจหรือกําลังจะดําเนินการจัดทําแผน
ธุรกิจไดเกิดความเขาใจ และมีความคิดรวบยอดกอนจะเริ่มดําเนินการ ซึ่งจะชวยใหการ
จัดทําแผนธุรกิจมีความเหมาะสมและสามารถนําไปใชประโยชนในการขับเคลื่อน
องคกร/กิจการ เพื่อการบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง  

 
 

1.1                                                    1 
 
• เอกสารที่จัดทําขึ้นอยางเปนทางการของผูประกอบการ ที่ใหรายละเอียด

เก่ียวกับคานิยมและแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ  สถานการณที่เปนอยูในปจจุบันและที่
ตองการจะใหเปนในอนาคต ตลอดจนขอมูลรายละเอียด ตางๆที่แสดงใหเห็นถึง
กลยุทธการดําเนินงาน การบริหารจัดการ เพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายของกิจการ
ตามที่กําหนดไวในแผนธุรกิจ 
 

แผนธุรกิจที่ดี จะชวยเสริมสรางความนาเชื่อถือของกิจการและชวยดึงดูด
ความสนใจในสายตาของแหลงเงินทุน พันธมิตรทางธุรกิจและลูกคา และแมวาแผน
ธุรกิจจะไมไดรับรองในเรื่องความสําเร็จของกิจการแตจะชวยหลีกเลี่ยงจุดที่กอใหเกิด
ความลมเหลวของกิจการไดในระยะยาว 

                                                 
1 ปรับปรุงจากความหมายของ A business plan ของ Harvard Business School Press-Pocket Mentor , “Creating 
a Business Plan”   

ความหมายของแผนธรุกิจ 
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1.2 
 
 

• ภายใตสภาวะแวดลอมของการแขงขันในการดําเนินธุรกิจยุคโลกาภิวัตน
น้ัน ผูประกอบการที่อยูภายใตระบบเศรษฐกิจและสังคมดังกลาว จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีการวางแผนของกิจการในมิติของการพิจารณาปจจัยสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกของกิจการ เพื่อใหไดทราบถึงผลกระทบที่เปนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อ
นําไปสูการดําเนินงานอยางมีแบบแผนและชัดเจน เพราะการบรรลุเปาหมายตาม
ปรัชญาหรือคานิยมของกิจการอาจสรุปไดวาการจัดทําแผนธุรกิจมีจุดมุงหมาย 3 
ประการ  
 

ประการแรก : ใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบแนวคิดทางธุรกิจและ
วิธีการดําเนินการของกิจการ โดยแผนจะชวยกําหนดองคประกอบสําหรับกระบวนการ
ทํางาน ตั้งแตภารกิจ-วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ การพยากรณดานการเงิน 
ตลาดเปาหมาย และกลยุทธทางธุรกิจ ฯลฯ เพื่อนําไปสูแผนปฏิบัติงาน แผนธุรกิจที่ดี
จึงเปรียบเสมือน แผนที่เดินทาง (Road Map) ซึ่งทําใหธุรกิจสามารถเดินไปยังทิศทาง
ที่ต้ังไว  

 
ประการท่ีสอง : ใชเปนเครื่องมือสําหรับการจัดหาเงินทุน ซึ่งผูใหทุนจะใช

ประกอบการพิจารณาผลตอบแทนและความเสี่ยงตลอดจนโอกาสการไดรับชําระคืน  
 
ประการท่ีสาม : ใชเปนเอกสารที่แสดงสมรรถนะและความสามารถหลัก

ของกิจการ ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับพันธมิตรทางธุรกิจหรือธุรกิจคูคาในการพิจารณา 
แนวทางการทําธุรกิจรวมกัน 

ความสําคัญและจุดมุงหมายในการจดัทําแผน
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1.3 

 
• แผนธุรกิจท่ีจัดทําขึ้น จะตองเปนแผนที่มีเอกลักษณเฉพาะ และสอด 

คลองกับคานิยมขององคการ/กิจการ องคประกอบและสาระสําคัญของแผนธุรกิจมี
รายละเอียด ดังนี้  
 

 
 

องคประกอบของแผนธรุกิจ 

บทนํา 
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1.4 

 
 

• การจัดทําแผนธุรกิจอาจถือเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดที่ผูประกอบการ
จะตองทํากอนที่จะเร่ิมดําเนินการ และแผนธุรกิจที่มีคุณภาพยอมเปนปจจัยสําคัญที่จะ
สงผลตอโอกาสในความสําเร็จของธุรกิจในทางปฏิบัติ กอนจะจัดทําแผนธุรกิจ
จะตองมีการกําหนดแนวคิดทางธุรกิจ ซึ่งอาจจะตองมีการวิจัยเพื่อประเมินความเปนไป
ไดของธุรกิจที่คิดจะดําเนินงาน แลวจึงมาสูขั้นตอนของการจัดทําแผนธุรกิจซึ่งเปน
เอกสารที่มีความชัดเจนแสดงใหเห็นทิศทางการดําเนินงานของกิจการ และสามารถ
สรางความสนใจและเชื่อม่ันแกผูท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการในทางปฏิบัติของการ
จัดทําแผนธุรกิจ อาจตองมีการทบทวนและปรับปรุงแกไขหลายครั้ง กวาจะไดรับการ
อนุมัติแลวจึงนําไปสูการดําเนินการและการติดตามประเมินผล (รูปที่ 1) ซึ่งหาก
ผูจัดทําไมระมัดระวังและรีบรอนนําไปใช อาจเกิดขอผิดพลาด  ทั้งความลมเหลวใน
ขั้นตอนของการเชิญชวนผูลงทุน/แหลงทุน และความลมเหลวของกิจการที่เกิดจาก
การวางแผนที่ผิดพลาดซึ่งมีตัวอยางของกิจการเปนจํานวนมากที่เกิดเหตุการณ
ดังกลาว  
 
 

 
 

รูปท่ี 1 กระบวนการจัดทําแผนธุรกิจและการใชประโยชนในแผนธุรกิจ 
 

แนวคิดและหลักการในการจัดทําแผนธุรกิจ 
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11..44..1 1 แนวคิดธุรกิจสูความสําเร็จ แนวคิดธุรกิจสูความสําเร็จ 22  

ดังที่ไดกลาวมาขางตนแลววา การจัดทําแผนธุรกิจน้ัน จะตองริเร่ิมมา
จากแนวคิดธุรกิจของกิจการซึ่งอาจเกิดจากการวิจัยหรือการประเมิน สถานการณ
แวดลอมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง หรืออาจริเร่ิมมาจากนโยบายของผูบริหารระดับสูง 
อยางไรก็ตาม ผูที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนธุรกิจจะตองมีการทบทวน แนวคิดธุรกิจ
กอนที่จะลงมือจัดทําแผนธุรกิจ โดยคํานึงถึง องคประกอบของแนวคิดธุรกิจที่สําคัญ 4 
ประการ ดังนี้ (รูปที่ 2 ) 
 

1) ความเขาใจในลูกคาเปาหมาย ไดแก ความเขาใจในเรื่องคานิยมและ
ทัศนคติของลูกคาเปาหมาย อันจะนําไปสูกระบวนการวางแนวทางของแผนธุรกิจที่จะ
สรางความพึงพอใจแกลูกคา และการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่ตองการ ซึ่งอาจมีทั้ง
เปาหมายทางธุรกิจและสังคม  
 

2) ตลาดเปาหมายมีขนาดใหญพอที่จะดําเนินธุรกิจ ไดแก จํานวน
ลูกคา เปาหมายของกิจการมีมากพอ สินคาและบริการมีความแตกตางเมื่อเทียบเคียง
กับคูแขงทางการคา  
 

3) ความเพียงพอของนวัตกรรม/สิ่งใหม ไดแก การพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมหรือวิธีการใหบริการแนวใหมที่แตกตางไปจากเดิม  
 

4) ความเปนไปไดในเชิงธุรกิจ เชน ความสามารถของกิจการ 
ทรัพยากรภายในของกิจการจะระดมมาใชภายใตแผนธุรกิจ อันจะนําไปสู ความสําเร็จ
ในเชิงธุรกิจและมิใชธุรกิจ  
 

                                                 
2 ประยุกตจากเอกสารการจัดทําแผนธุรกิจของ  Mckinsay & Company เม่ือคราวนําเสนอในการประชุมที่ Imperial Collage 

ประเทศอังกฤษ (6 มีนาคม 2546) 
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รูปท่ี 2 องคประกอบของแนวคิดธุรกิจสูความสําเร็จ 
 

11..44..2 2 แนวทางในการจัดทําแผนธุรกิจ แนวทางในการจัดทําแผนธุรกิจ   
แผนธุรกิจเปนเสมือนแผนที่ทางเดิน (Road Map) ที่แสดงใหเห็น

กระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินธุรกิจของกิจการ เพ่ือการบรรลุเปาหมายที่วางไวใน
เวลาที่กําหนด ดังนั้น แผนธุรกิจที่ดีจะตองมีรายละเอียดวา กิจการไดวางกรอบแนว
ทางการดําเนินงานไวอยางชัดเจนถูกตองเหมาะสม มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ อีก
ทั้งยังไดวางกลไกการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไวแลว และเพื่อใหผูอานแผนธุรกิจ
เกิดความประทับใจและเขาใจในแนวคิดธุรกิจอยางชัดเจนในการจัดทําแผนธุรกิจจึงควร
คํานึงถึงคุณสมบัติของแผนธุรกิจท่ีดี ดังนี้ (รูปที่ 3)  

 

1) ชี้ใหเห็นแนวคิดธุรกิจท่ีชัดเจน ซึ่งจะเชื่อมโยงวัตถุประสงคในการ
ดําเนินงานและตัวช้ีวัดความสําเร็จ ของกิจการที่ตองการจะไปใหถึง เชน การเพิ่มรายได
ของกิจการ การลดตนทุนคาใชจาย การแกปญหาการประกอบอาชีพของลูกคาเปาหมาย 
  

บทนํา 
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2) มีเนื้อหาสาระครอบคลุมองคประกอบตางๆ ที่สามารถโนมนาว
ผูอานใหเห็นคลอยตามผูนําเสนอแผนธุรกิจ วาจะมีความเปนไปไดในการดําเนินการ
ตามแผนธุรกิจทั้งดานทีมงาน โอกาสของธุรกิจ กระบวนการทํางาน เงินทุน ตลาด
เปาหมาย  กลไกการบริหารความเสี่ยงและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของตางๆ  
 

3) ใชถอยคําที่งาย กระชับและชัดเจน และสามารถโนมนาวใหเห็น
ความสําคัญของขอเสนอ เห็นพลังของความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนธุรกิจสูเปาหมาย
แหงความสําเร็จ ความยาวของแผนธุรกิจไมควรยาวเกินไป  
 

4) ความสอดคลองเหมาะสมและเชื่อถือได การนําเสนอแผนธุรกิจ
ควรมีแหลงขอมูลอางอิงที่เชื่อถือได ซึ่งอาจไดมาจากการวิจัยตลาด ลูกคา และการ
สืบคนขอมูลที่เกี่ยวของนํามาประกอบการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งจะชวยใหผูอานมีความ
เช่ือมั่น ประทับใจ และใหการสนับสนุน  
 

 
 

รูปท่ี 3 คุณสมบัติของแผนธุรกิจที่ด ี

บทนํา 
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1.5 

 
การกลาวถึงความเสี่ยงและจุดอันตรายในการจัดทําแผนธุรกิจในที่นี้จะชวย

ใหผูจัดทําแผนธุรกิจใชเปนแนวทางในการหลีกเลี่ยงจุดอันตรายตางๆ ดังตอไปน้ี  

  
1.5.1  แนวคิดธุรกิจไมมีทางเปนไปไดในทางปฏิบัติ  

มักเกิดจากการกําหนดเปาหมายที่ขาดการพิจารณาเรื่อง ความเปนไปได
ในการปฏิบัติภายใตทรัพยากรและนวัตกรรมที่มีอยูของกิจการ การกําหนดเปาหมายที่
ไมสามารถวัดได การตั้งเปาหมายที่ไมจูงใจบุคลากรและไมเหมาะสมกับกรอบเวลาที่
กําหนด  ในเบื้องตนน้ี ผูจัดทําแผนธุรกิจควรไดลงรายละเอียดสําหรับปจจัยนําเขา 
กระบวนการและผลลัพธในกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อความรอบคอบในการจัดทํา
แผนธุรกิจ เพื่อใหผูอานแผนธุรกิจมีความเชื่อม่ันที่จะใหการสนับสนุน  

 
1.5.2 การคาดการณที่ผิดพลาด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูประกอบการยึดติด

กับความคิดของตนเองมากเกินไป เช่ือมั่นในผลิตภัณฑและบริการของตนโดยมิได
คํานึงถึงความตองการของตลาด (ไมมีตลาดเปาหมายที่แทจริง) ละเลยการมอง
เร่ืองความคิดเห็นและคานิยมของลูกคาเปาหมายและผูเกี่ยวของ ในลักษณะนี้ การ
จัดทําแผนธุรกิจจึงควรไดมีการวิจัยประเมินสถานการณแวดลอมที่เกี่ยวของและ
กลาวถึงความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นและเสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยงไวใน
แผนธุรกิจ  
 

1.5.3 ขาดประสบการณทางธุรกิจหรือเทคนิค  ซึ่ งจะสงผลตอความ
นาเช่ือถือและไมเปนที่ยอมรับในแผนธุรกิจ ซึ่งจะตองแกไขขอจํากัดดังกลาว ดวยการ
ขอรับการสนับสนุนจากบุคคลหรือองคกรที่มีความรูและทักษะนั้นๆ ตลอดจนการ
เตรียมบุคลากรที่มีความชํานาญทางธุรกิจไวในทีมงานของกิจการ  
  

ความเส่ียงและจุดอันตรายในการจดัทําแผนธุรกิจ

บทนํา 



 

 
 

ในบทน้ีจะกลาวถึงคําแนะนําในการเขียนแผนธุรกิจ โดยต้ังเปนประเด็น
คําถามที่ตองการคําตอบในสวนของสาระสําคัญที่เปนองคประกอบของแผนธุรกิจ 
และแหลงขอมูล / การสนับสนุน ดังรายละเอียดดังน้ี 
 

2.1  บทสรปุสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
 

แนวคิดธุรกิจของคุณคืออะไร

ประเภทของธุรกิจและ
วัตถุประสงคคืออะไร

ผลิตภัณฑหรือบริการที่นําเสนอ
มีขอไดเปรียบอยางไร

ใครคือกลุมลูกคาเปาหมาย

แนวโนมธุรกิจและโอกาส
ทางการตลาดมีมากนอยเพียงใด

ความตองการเงินทุนมี
มากนอยเพียงใด

อัตราผลตอบแทนทางการเงิน
มีความนาสนใจเพียงใด

เปาหมายในระยะยาวที่วางไว
เปนเชนไร

เน้ือหาสาระตองสั้น กะทัดรัด
สามารถสรางความสนใจให
อาน รายละเอียดในสวนอ่ืน
ตอไปและควรจัดทําหลังจาก
องคประกอบอื่นในแผนธุรกิจ
เพื่อจะได เชื่อมโยงสวนตางๆ
เขาดวยกัน

คําแนะนําในการเขยีนแผนธุรกิจ 
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2.2 ภาพรวมของกิจการและแนวคดิธุรกิจ (General Company Description and Business Ideas) 
 

กิจกรรมของคุณอยูในกลุมธุรกิจ
ประเภทใดมีสถานภาพทางกฎหมาย
และประวัติความเปนมาอยางไร

กิจการของคุณมีกรอบแนวทาง
การดําเนินงานอยางไร

กิจการของคุณมีความไดเปรียบเชิง
แขงขันและความสามารถหลัก

อะไรบาง

ทีมงานบริหารจัดการมีจุดเดน
อยางไรบาง

แนวคิดธุรกิจที่กําลังจะดําเนินการ
มีสวนสรางคุณคาแกกิจการ

และชุมชนอยางไร

เปนองคประกอบแรกที่จะจัดทํา
โดยเริ่มจากการเขียนรายละเอียด
เกี่ยวกับประวัติกิจการ สถานภาพ
ทางกฎหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ
และแนวคิดธุรกิจในการจัดทํา แผนธุรกิจ
ตลอดจนวัตถุประสงค และประโยชนท่ีมี
ตอชุมชน ซึ่งเปนสวนที่ควรชี้ใหเห็น
ความ สามารถหลักของกิจการและ
โอกาสความไดเปรียบในการแขงขัน
ของกิจการ และเชื่อมโยงกับแนวคิด
ธุรกิจท่ีกําลังจะดําเนินการวาจะกอให
เกิดคุณคา (Value Creation) ตัวกิจการ
และชุมชนอยางไร

แหลงขอมูลและการสนับสนุน : 
ขอบังคับ ระเบียบ เอกสารแผนกลยุทธ
รายงานประจําป ท่ีปรึกษา

 
 

คําแนะนําในการเขยีนแผนธุรกิจ 
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2.3 การวเิคราะหสถานการณทางธุรกิจ (SWOT Analysis) 

 

สถานแวดลอมที่เปนอยูในปจจุบัน
สงผลกระทบอยางไรตอกิจการทั้ง

ในเชิงบวกและเชิงลบ

ความสามารถหลักของกิจการ
อะไรที่สามารถนํามาใชเปนแนวทาง
กลยุทธ เพื่อการยกระดับขีดความ

สามารถของกิจการไดบาง

โอกาสในการมีความไดเปรียบ
เชิงแขงขันของกิจการ ไดแกอะไร

ขนาดของตลาดเปาหมายของ
กิจการมีมากนอยเพียงใด

พฤติกรรมของกลุมลูกคาในตลาด
เปาหมายเปนอยางไร

ใครคือคูแขงขันรายสําคัญและ
กิจการมีขอไดเปรียบอยางไรบาง

แนวทางเชิงกลยุทธที่เหมาะสม
เปนอยางไร

องคประกอบนี้จะชี้ใหเห็นสภาวะ
แวดลอมของธุรกิจที่กําลังจะ
ดําเนินการตามแผนธุรกิจโอกาส
ในการดําเนิน ธุรกิจในระยะยาว ซึ่ง
จะตองวิเคราะหใหเห็นคูแขงทาง
การคา ตลาดเปาหมาย พฤติกรรม
การบริโภค ของลูกคาเปาหมาย
ตลอดจนแนวทางกลยุทธที่เกิด
ความไดเปรียบในการแขงขันจาก
ความสามารถหลักของกิจการ
หรือนวัตกรรมที่มีอยู

อาจไดจากแผน
กลยุทธ การทําวิจัยตลาด หรือ
การปรึกษาผูเชี่ยวชาญ ซึ่งควรมีการ
กลั่นกรอง ของฝายบริหารจัดการ
เพื่อสรางความ เขาใจที่ถูกตอง
ตรงกัน

 
 

คําแนะนําในการเขยีนแผนธุรกิจ 



            

           สถาบันวิชาการดานสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 12

 
2.4 แผนการตลาด (Marketing Plan) 
 
 

กลุมลูกคาเปาหมายหลักคือใคร
มีมากนอยเพียงใดท่ีจะทําใหธุรกิจมี
ความยั่งยืน

กลุมลูกคารองเปนใคร และ
จะเขาถึงตัวไดอยางไร

เปาหมายการตลาดที่มีความ
เปนไปไดจริงเปนอยางไร

กลยุทธการตลาดที่ตอง
ดําเนินการไดกําหนดเปาหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จไวอยางไรบาง

แผนการตลาดตองแสดงใหเห็น
ความมีอยูจริงของตลาดเปาหมาย
โดยอธิบายใหเห็นคุณคาหรือผล-
ประโยชนที่ลูกคาและชุมชนจะไดรับ
จากผลิตภัณฑและบริการของกิจการ
การวิเคราะหกลุมลูกคาเปาหมาย
ใหเห็นพฤติกรรมการบริโภค เพื่อนําไป
ใชในการกําหนดเปาหมายการตลาด
และกลยุทธการตลาดดานตลาด
อื่นๆ

อาจไดจากแผน
กลยุทธ การวิจัยตลาดหรือปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญ

 
 

คําแนะนําในการเขียนแผนธุรกิจ 
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2.5 แผนพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการ (Products and Service Development Plan) 
 

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ/
บริการ มีรูปธรรมอยางไร
ใครมีสวนเกี่ยวของบาง

บุคลากร วัสดุอุปกรณ เทคโน-
โลยี และเงินทุนที่ใชมาจากไหน
มีตนทุนอยางไร

ความไดเปรียบในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ/บริการ เพื่อเปรียบ
เทียบกับคูแขง (ตนทุนท้ังทางตรง
และทางออม)

ผลิตภัณฑ/บริการมีความ
แตกตางจากคูแขงอยางไรบาง
และจะมี วงจรชี้วัดผลิตภัณฑ
ยาวนานแคไหน

ทางเลือกในการจัดหาวัตถุดิบ
หรือปจจัยการผลิตมีมากนอย
เพียงใด จะกอใหเกิดอุปสรรค
ในอนาคตอยางไร

มาตรการพัฒนาบุคลากรไดวาง
ไวอยางไร และมีพันธมิตรทาง
ธุรกิจ อะไรบางที่จะชวยเสริม
พลังทาง ธุรกิจ

แผนพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการจะชวย
ให มองเห็นแบบแผนและกระบวนการ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
ซึ่งตอง ประกอบดวย ปจจัยนําเขา
(เครื่องมือ-เครื่องจักร-วัสดุอุปกรณ
เงินทุน วัตถุดิบ ปจจัยการผลิต) 
กระบวนการ (เทคโนโลยีระบบการ
ผลิต-ระบบการทํางาน) และผลลัพธ
จากการพัฒนา (ผลิตภัณฑ/บริการ
ท่ีเกิดจากกระบวนการ) นอกจากนั้น
อาจกลาวถึงความสามารถในการ
ขยายการผลิตในอนาคต ระบบการ
ควบคุมคุณภาพและการจัดการสินคา
คงคลัง การสรางพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อสรางคุณคาแกลูกคาเปาหมาย
และชุมชน

 

คําแนะนําในการเขียนแผนธุรกิจ 
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2.6 แผนการบรหิารจัดการ (Management Plan) 

 

ทีมงานภายใตโครงสรางการ
บริหารจัดการไดกําหนดไว
อยางไร

มีบุคลากรที่มีทักษะและเชี่ยวชาญ
ในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจเพียง
พอหรือไม
กระบวนการบริหารจัดการสูการ
บรรลุเปาหมายในแตละชวง
เวลา ไดกําหนดไวอยางไร
แผนการบริหารจัดการมีความ
สอดคลองเหมาะสมกับโอกาส
ทางธุรกิจในระยะยาวเพียงใด

แผนการบริหารจัดการมีความ
สอดคลองเหมาะสมกับขอบังคับ
-ระเบียบของกิจการหรือไม

มีกลไกการสรางแรงจูงใจใน
การทํางานแกบุคลากรไว
อยางไรบาง

มีกลไกการติดตามและประเมิน
ผลอยางไร

แผนการบริหารจัดการจะชี้ใหเห็น
กระบวนการทํางานของทีมงานผาน
ระบบการบริหารจัดการที่ไดวางไวใน
ชวงเวลาตางๆ ในลักษณะของ
กําหนดการที่สําคัญ (Milestone 
Schedule) ซ่ึงอาจจําแนกราย
ละเอียดเปนกิจกรรม สําคัญๆ เปน
รายสัปดาห รายเดือน รายไตรมาส
ตามความเหมาะสม

การประชุมหารือ
ผูเกี่ยวของ การประสานงาน-
เตรียมการ กับผูเกี่ยวของ การทํา
สัญญาขอตกลง กับผูมีสวนเกี่ยวของ

 

คําแนะนําในการเขียนแผนธุรกิจ 
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2.7 ความเส่ียงและแผนรองรบัความเส่ียง (Risk and Risk Management Plan) 

 
 

กรณีไมสามารถขายสินคา
หรือบริการตามที่วางแผนไวจะมี
มาตรการอยางไร

กรณีท่ีตนทุนวัตถุดิบ/ปจจัย
การผลิตขาดแคลนจะมีมาตรการ
จัดหามาทดแทนไดอยางไร

กรณีท่ีตองเกิดปญหาดานการ
ขาดแคลนบุคลากรและผูเชี่ยวชาญ
จะสามารถแกปญหาไดอยางไร

หากมีตนทุนการผลิตหรือคา
ใชจายในการดําเนินงานที่สูงเกิน
กวาท่ี  คาดหมาย จะแกปญหาได
อยางไร

ผลิตภัณฑและบริการท่ีลา
สมัย หรือไมอยูในความตองการ
ของตลาด เปาหมายจะแกไขอยางไร
จึงไมกอให เกิดผลกระทบตอกิจการ

แผนธุรกิจจัดทําขึ้นภายใตสมมติฐาน
ซึ่งเปนเรื่องของอนาคต ดังนั้นจึงมี
โอกาส ที่อาจไมเปนไปตามที่วาง
แผนไว ดังนั้นผูจัดทําแผนธุรกิจจึงควร
ระบุถึงความ เสี่ยงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน
พรอมท้ังขอเสนอสําหรับแนวทางที่
จะรองรับเหตุการณ ตางๆ ที่อาจเกิด
ข้ึน เพื่อสรางความเชื่อถือที่มีตอ
แผนธุรกิจ

สํารวจขอมูลจาก
ผูประกอบการในธุรกิจดังกลาว และ
ขอคําปรึกษาจากผูชํานาญการ/
ผูเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้นๆ

 

คําแนะนําในการเขียนแผนธุรกิจ 
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2.8 แผนการเงนิ (Financial Plan) 
 

 

สมมติฐานที่ใชในการประมาณ
การทางการเงินกําหนดไวอยางไร มี
ความเหมาะสมและไดมาตรฐาน
หรือไม

ความตองการเงินทุนในแตละ
ชวงเวลาเปนเทาไร

ประมาณการทางการเงินในแต
ละชวงเวลาเปนอยางไร

การวิเคราะหทางการเงินมีความนา
สนใจเพียงใดและมีความเสี่ยงที่จะไม
เปนไปตามคาดมากนอยเพียงใด

แผนการใชคืนเงินทุนเปน
อยางไร

แผนการเงิน ถือเปนองคประกอบที่
สําคัญท่ีสุดสวนหนึ่งของแผนธุรกิจ
เนื่องจาก ผูใหกู / ผูรวมลงทุน/และ
ฝายนโยบาย จะใชผลลัพธในสวนนี้
ในการตัดสินใจวา ควรสนับสนุน
หรือไมเพียงใด ดังนั้นแผนการเงินจึง
ควรมีรายละเอียดการประมาณการ
ทางการเงิน ในชวงเวลา 5 ป ทั้งในรูป
งบดุล งบกําไร ขาดทุน และการ
วิเคราะหทางการเงิน ที่ช้ีใหเห็นความ
คุมคาในการลงทุน และโอกาสการ
ไดรับคืนเงินทุนของเจาของทุน
ผูถือหุน หรือพันธมิตรทาง ธุรกิจดวย

 

คําแนะนําในการเขียนแผนธุรกิจ 



 
 

 
 

กรณีศึกษา 
ธุรกิจฟารมนกกระจอกเทศ 

(เอกสารเผยแพรของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, แกะรอยธุรกิจเงินลาน, 2550) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ตัวอยางแผนธรุกิจ 
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บริษัท ออสตริกากูดส จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจําหนายผลิตผลที่ได
จากนกกระจอกเทศ ซึ่งจัดเปนสัตวเลี้ยงเพื่อการพาณิชยชนิดใหมที่มีศักยภาพทางการตลาด
สูง บริษัทฯมุงม่ันที่จะตอบสนองความตองการของผูบริโภคเนื้อสัตว ดวยคุณคาทาง
โภชนาการที่สูงกวาเนื้อสัตวอ่ืนๆ ในราคาที่คุมคา โดยการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เริ่ม
ตั้งแต การเพาะพันธุลูกนก การเลี้ยงลูกนก จนถึงการเชือดและการแยกสวนประกอบ
ออกเปนผลผลิตตางๆ เชน เนื้อ หนัง กระดูก ไขมัน ขน เปนตน โดยบริษัทฯ จะเลือกทํา
การตลาดเฉพาะเนื้อนกกระจอกเทศและหนังนกกระจอกเทศเทาน้ันสวนผลผลิตอื่นๆ จะ
จําหนายใหแกพอคาคนกลางที่มารับซ้ือเพื่อนําไปขายตอใหกับผูผลิตท่ีตองการใชเปน
วัตถุดิบตอไป 

ในระยะแรกบริษัทฯเลือกที่จะทําการตลาดเนื้อนกกระจอกเทศเปนสินคาหลัก 
และหนังนกกระจอกเทศเปนสินคารอง เน่ืองจากคุณสมบัติทางโภชนาการที่โดดเดนของ
เนื้อนกกระจอกเทศที่เหนือกวาเนื้อชนิดอ่ืนที่คนไทยนิยมบริโภคกันอยูในปจจุบัน ขณะที่
รสชาติจะคลายคลึงกับเน้ือวัวแตมีกลิ่นคาวนอยกวา โดยผูบริโภคที่เปนกลุมลูกคา
เปาหมายของบริษัทฯ คือ ผูบริโภคที่เลือกบริโภคโดยคํานึงถึงสุขภาพเปนหลัก เม่ือ
เปรียบเทียบราคาของเนื้อนกกระจอกเทศกับเนื้อสัตวประเภทอื่นแลว เนื้อนกกระจอกเทศจัด
วาเปนเนื้อท่ีมีราคาสูง กลุมลูกคาเปาหมายดังกลาวจึงจําเปนตองเปนผูมีรายไดดีพอควร 

การดําเนินกลยุทธทางการตลาด บริษัทฯ เลือกใชคุณภาพของสินคาและการ
ใหบริการลูกคาที่เหนือกวาคูแขงรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันเปนหัวใจหลักในการ
แขงขัน แตขณะเดียวกันราคาของเนื้อนกกระจอกเทศของบริษัทฯ จะสูงกวาราคาเฉลี่ยใน
ทองตลาดอยูเล็กนอย โดยจําหนายผานรานอาหารชั้นนํา แทนการจําหนายใหกับผูบร
โภคโดยตรง รวมทั้งจัดแผนการสงเสริมการขายและการโฆษณาเพื่อชวยใหลูกคากลุม
รานอาหารสามารถขายเนื้อนกกระจอกเทศไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งสรางตลาดตางประเทศ
รองรับในระยะยาวตอไปดวย สวนหนังของนกกระจอกเทศนั้น บริษัทฯ วางแผนที่จําการฟอก
และยอมเพื่อสงขายใหแกโรงงานเครื่องหนังท้ังในและตางประเทศตอไป 

ในสวนของแผนทางการเงิน บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นโดยใชเงินลงทุนท้ังสิ้น 7 ลาน
บาท ซึ่งประกอบดวยเงินลงทุนจากผูถือหุนจํานวน 4 ลานบาท และเงินกูจํานวน 3 ลาน
บาท จากการประเมินกิจการคาดวามีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ป โดยมีอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน(IRR) 87 % และมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV@10%) 11.7 ลานบาท 

3.1 บทสรปุผูบริหาร 
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 แนวคิดธุรกิจ 
การดําเนินธุรกิจขอ บริษัท ออสตริกากูดส จํากัด (Ostrica Goods Company 

Limited) เริ่มตั้งแตการเพาะพันธุลูกนก การเลี้ยงดูลูกนก จนถึงการเชือดและแยก
สวนประกอบออกเปนผลิตผลตางๆ เชน เน้ือ หนัง กระดูก ไขมัน ขน เปนตน โดยบริษัทฯ 
จะเลือกทําการตลาดเฉพาะเนื้อนกกระจอกเทศและหนังนกกระจอกเทศเทานั้น สวน
ผลผลิตอื่นๆ จะจําหนายใหแกพอคาคนกลางที่มารับซื้อเพื่อนําไปจํานายตอใหกับผูผลิต
ท่ีตองการใชเปนวัตถุดิบตอไป 
 

 บริษัท 
บริษัท ออสตริกากูดส จํากัด ตั้งอยูท่ีบริเวณชานเมือง จังหวัดราชบุรี ดําเนิน

ธุรกิจ เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงนกกระจอกเทศและจําหนายผลิตผลจากนกกระจอกเทศ เชน 
เน้ือ หนัง ไข และขน เปนตน เพื่อเปนสินคาอุปโภค และจําหนายภายในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ซึ่งจัดตั้งโดยใชเงินลงทุนท้ังสิ้น 7 ลานบาท ประกอบดวยเงินลงทุนจากผูถือ
หุนจํานนวน 4 ลานบาท โดยการออกหุนจํานวน 40,000 หุนๆ ละ 100 บาท และเงินกู
จํานวน 3 ลานบาท 
 

 วิสัยทัศน 
เปนผูเพาะเลี้ยงและจําหนายผลิตผลจากนกกระจอกเทศ เพื่อการบริโภคและ

อุปโภคอยางครบวงจร 
 

 พันธกิจ 
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคดวยเน้ือสัตวท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ 

และบริการที่ลูกคาพึงพอใจ 
 

 วัตถุประสงค 
 1. เปนผูนําในการผลิตและจําหนายผลิตผลจากนกกระจอกเทศ เพื่อการบริโภคและ
อุปโภคอยางครบวงจร 
 2. รักษาระดับของการรับรูในตราสินคาและความภักดีในตราสินคา 
 3. ขยายการจัดจําหนายใหครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

3.2 ภาพรวมของกจิการและแนวคิดธุรกิจ 
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 กลยุทธธุรกิจ 
เนนในการทําธุรกิจดวยการใชกลยุทธการสรางความแตกตาง ท้ังการลดตนทุน

และการเพิ่มคุณคาโดยการเนนคุณภาพ รวมถึงการเนนอัตราการรอดของนกกระจอกเทศให
มีระดับสูง ตลอดจนเลี้ยงนกกระจอกเทศเพื่อจําหนายเนื้อและผลิตผลพลอยได 
 

 เปาหมาย 
 1. สามารถมียอดขายเฉพาะเนื้อนกกระจอกเทศ โดยเฉลี่ยไมนอยกวา 1 ตัวตอ
เดือน ในปแรกของการดําเนินธุรกิจ และมีอัตราการเติบโตของยอดขายโดยเฉลี่ย 35 % 
ตอไป โดยเฉพาะในชวงปแรกคาดวาจะมีอัตราการเติบโตประมาณ 50 %  
 2. สามารถแยงสวนแบงทางการตลาดในตลาดเนื้อนกกระจอกเทศไดเปน 10% 
ของตลาดทั้งหมด และเพิ่มเปน 12 %ของตลาดทั้งหมดในปที่ 5  
 3. สามารถมีจํานวนลูกคาไมนอยกวา 50 รายในปแรกของการดําเนินธุรกิจ และเพิ่ม
เปน100 รายภายใน 5 ปแรกของการดําเนินธุรกิจ 
 

 ความไดเปรียบในการแขงขัน 
 1. เปนฟารมขนาดกลาง ซึ่งหากเพาะเลี้ยงนกกระจอกเทศจํานวนมากทําใหตนทุนการ
ผลิตต่ําลง 
 2. ฟารมมีขนาดกลางจึงทําใหการบริหารงานคลองตัว 
 3. นกกระจอกเทศเปนสัตวเศรษฐกิจ ท่ีกําลังไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ 
 4.เนื้อนกกระจอกเทศและผลิตภัณฑจากนกกระจอกเทศ กําลังไดรับความสนใจและ
เปนท่ีนิยมของผูบริโภคอยางกวางขวาง 
 

3.2 ภาพรวมของกจิการและแนวคิดธุรกิจ 
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 โอกาสทางธุรกิจ 
ผูประกอบการฟารมนกกระจอกเทศในปจจุบัน สามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ  
1. ฟารมขนาดใหญ มีนกกระจอกเทศจํานวนตั้งแต 2,000 ตัวขึ้นไป มีการจําหนาย

ท้ังลูกนกและผลิตภัณฑที่ไดจากนกกระจอกเทศ เชน บริษัท เจริญโภคภัณฑ จํากัด เปนตน 
 

2. ฟารมขนาดกลาง มีนกกระจอกเทศจํานวนตั้งแต 200 ตัวขึ้นไป มีการจําหนาย
ท้ังลูกนกหรือผลิตภัณฑท่ีไดจากนกกระจอกเทศอยางใดอยางหนึ่ง สามารถหาตลาดได
ดวยตนเองมีการทําสัญญาประกันการรับซื้อคืน เชน อรรถผลฟารม มาลัยฟารม เจ-อาร
ฟารม เปนตน 

 

3. ฟารมขนาดเล็ก มีนกกระจอกเทศจํานวนไมเกิน 200 ตัว โดยสวนใหญจะ
จําหนายเฉพาะลูกนกกระจอกเทศเทาน้ัน เปนฟารมของเกษตรกรรายยอยท่ีเลี้ยงเพื่อขยาย
พันธ โดยจัดจําหนายเนื้อผานฟารมท่ีรับซื้อคืน 

 

 เม่ือพิจารณาถึงขนาดของตลาดเนื้อนกกระจอกเทศในปจจุบัน พบวาปริมาณ
การชําแหละเนื้อนกกระจอกเทศจากฟารมเลี้ยงตางๆ ท่ีมีอยูในปจจุบัน สามารถประมาณ
ขนาดตลาด ณ ป 2547 ไดดังนี้ 
 

ฟารม 
ปริมาณการชําแหละ

(ตัวตอเดือน) 
คิดเปนปรมิาณเน้ือ

(ตันตอเดือน) 
เจริญโภคภัณฑ 150 5.2 
อรรถพลฟารม 40 1.4 
ฟารมขนาดกลางอื่นๆ 120 4.2 
อื่นๆ 50 1.7 
รวมท้ังส้ิน 360 12.5 

 

  

 ท้ังนี้ เพื่อใหเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจของนกกระจอกเทศสามารถนํามา
เปรียบเทียบการใหผลผลิตของนกกระจอกเทศกับโค ซึ่งเปนหนึ่งในสัตวเศรษฐกิจใน
ปจจุบัน ไดดังน้ี 

3.3 การวิเคราะหสถานการณธุรกิจ 
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รายการ โค นกกระจอกเทศ
ระยะเวลาตั้งทอง/ฟกไข (วัน) 280 42 
ผลิตลูก (ตัวตอป) 1 20 
อัตราการแลกเนื้อ 5.1 2.10 
อายุสงโรงงานแปรรูป (วัน) 645 407 
ผลผลิตเนื้อ (กิโลกรัมตอตัว) 250 35 - 40 
หนัง (ตารางเมตรตอตัว) 2.7 1.2 
ขน (กิโลกรัมตอตัว) - 2 

 
 อุตสาหกรรมฟารมนกกระจอกเทศ 

 

 จากผลตอบแทนการลงทุนท่ีคอนขางสูงและตลาดที่อยูในชวงเจริญเติบโต 
คาดวาจะมีผูประกอบธุรกิจฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตเน่ืองจากฟารมเลี้ยง
นกระจอกเทศสวนใหญจะเลี้ยงเพื่อจัดจําหนายลูกพันธุ จึงทําใหสภาพตลาดของการ
บริโภคเนื้อกกระจอกเทศมีการแขงขันที่ไมรุนแรงนัก อีกท้ังยังไมมีบริษัทใดทําการตลาดอยาง
จริงจัง 
 1. คูแขงในอุตสาหกรรมที่สําคัญ คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ จํากัด ซึ่งทําธุรกิจ
ฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศครบวงจร นอกจากนี้ยังมีคูแขงขนาดกลางและขนาดเล็กโดยทํา
ธุรกิจท้ังจัดจําหนายลูกพันธุ การรับประกันซื้อคืน การจัดจําหนายผลผลิตแปรรูปไปยัง
ตลาดไดดวยตนเอง ซึ่งในปจจุบันมีอยูประมาณ 6 - 8 ฟารม เชน ฟารมอรรถพล มาลัย
ฟารม เจ-อารฟารม เอสพีฟารม เปนตน ซึ่งฟารมเหลานี้จัดเปนคูแขงขันที่มีขนาดฟารม
ใกลเคียงกับบริษัทฯ 
 

 2. แนวโนมคูแขงรายใหม คูแขงรายใหมท่ีจะเกิดขึ้นคาดวาจะเปนผูคารายยอย 
เน่ืองจากการทําธุรกิจนี้มีอุปสรรคในการเขามาลงทุนต่ํา ไมจําเปนตองใชเงินทุนมาก 
 

 3. อํานาจตอรองของผูขาย เน่ืองจากกลุมผูทําฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศใน
ประเทศไทยยังมีจํานวนไมมากนัก ทําใหอํานาจการตอรองคอนขางต่ํา โดยเฉพาะอยางย่ิง
เรื่องอาหารนกกระจอกเทศ ซึ่งปจจุบันมีผูจําหนายอาหารนกกระจอกเทศอยูเพียงรายเดียว  

3.3 การวิเคราะหสถานการณธุรกิจ 
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คือ “Top Feeds” ทําให ผูจําหนายอาหารสามารถกําหนดราคาอาหารในทองตลาดได แต
คาดวาในอนาคต กลุมผูทําฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศจะประกอบดวยผูเลี้ยงรายยอย
จํานวนมาก และทําใหมีอํานาจการตอรองกับผูจําหนายอาหารสูงขึ้น 
 

 4. อํานาจการตอรองของผูซื้อ เน่ืองจากกลุมลูกคาเปาหมายหลักในการ
บริโภคเปนกลุมผูบริโภคเนื้อสัตวท่ัวไปท่ีมีรายไดสูง และใหความสําคัญตอคุณคาทาง
โภชนาการ ซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมาก ทําใหความตองการบริโภคมีสูง แตเน่ืองจากผูผลิตมี
จํานวนนอยรายจึงทําใหอํานาจตอรองของผูบริโภคต่ํา 
 

 5. สินคาทดแทน สินคาทดแทนของเนื้อนกกระจอกเทศไดแก เน้ือสัตวประเภท
ตางๆ ซ่ึงอาจแบงไดจากเนื้อสัตวที่มีผูคนนิยมบริโภคกันมานาน และมีราคาถูก เชน เน้ือ
สุกร เนื้อวัว เน้ือไก เนื้อเปด เปนตน และเนื้อสัตวที่มีราคาแพง เชน เน้ือจระเข เน้ือนกอีมู 
เน้ือจิงโจ เปนตน 
 

3.3 การวิเคราะหสถานการณธุรกิจ 
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 สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม 
 

ขนา
ด

ฟาร
ม 

จดุแข็ง จุดออน

ฟาร
ม
ขนา
ด
ใหญ 

1. มีปริมาณนกกระจอกเทศมากที่สุดทําใหม่ันใจไดวาปริมาณเนื้อท่ีไดมี
เพียงพอตอความตองการของรานคา ภัตตาคาร และโรงแรม 

1 .  เ ป น
อ ง ค ก ร
ขนาดใหญ
ทํ า ใ ห ก า ร
บริหารงาน
ไ ม
คลองตัว 
2 .  ก า ร
บ ริ ก า ร
รานอาหาร 
ภัตตาคาร
ไมสามารถ
ทําไดอยาง
ท่ัวถึง 

 2. มีตนทุนการผลิตต่ํา เนื่องจากไดการประหยัดจากขนาด  
 3 . มีการผลิตครบวงจร  ตั้ ง แต ขั้นตอนการ เลี้ ยงโรงงานชํ าแหละ 

โรงงานผลิตอาหารนกกระจอกเทศเปนตน 
 

ฟาร
ม
ขนา
ด
กลา
ง 

1. มีตนทุนการผลิตคอนขางต่ํา เนื่องจากไดการประหยัดจากขนาด
2. มีปริมาณเนื้อนกกระจอกเทศเขาสูตลาดมากเนื่องจากมีเกษตรกรราย
ยอยมากข้ึน 
3. ฟารมมีขนาดพอเหมาะ การบริหารงานคลองตัว 

1. มุงท่ีการ
ผลิต เ พื่ อ
จั ด
จํ า ห น า ย
ลู ก พั น ธุ 
ทํ า ให ไม มี
ก า ร ทํ า
การตลาด

3.3 การวิเคราะหสถานการณธุรกิจ 
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ท า ง ด า น
เ นื้ อ
นกกระจอกเ
ท ศ อ ย า ง
จริงจัง 
2. การรับ
ซื้ อ
นกกระจอกเ
ทศคืนจาก
เ ก ษต ร ก ร
รายยอยทํา
ใ ห ไ ด รั บ
เ นื้ อ
นกกระจอกเ
ท ศ ท่ี มี
คุ ณ ภ า พ
ตางกัน ไม
สมํ่าเสมอ

ฟาร
ม
ขนา
ด
เล็ก 

1. ฟารมมีขนาดเล็ก การบริหารงานคลองตัว
2. ไมมีความเสี่ยงดานการตลาดเนื่องจากสามารถขายคืนฟารมตาม
สัญญาประกันได 

1 .  ตน ทุน
ใ น ก า ร
บริหารสูง 
เนื่ อ งจาก
เ ล้ี ย ง
จํานวนไม
ม า ก  แล ะ
กํ า ไ ร ตํ่ า
เนื่ อ งจาก
ก า ร
จํ า ห น า ย
คื น ฟ า ร ม
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อาจถูกกด
ร า ค า ข า ย
จากฟาร ม
ได 

 
 

 การประมาณมูลคาตลาดเปาหมาย 
 จากขอมูลท่ีผานมาจะเห็นไดวา หากเปรียบเทียบการเลี้ยงโคกับนกกระจอกเทศแลว
อัตราการใหผลผลิตตอรุน นกกระจอกเทศจะใหผลผลิตท่ีสูงกวาเนื้อโค กระทรวงเกษตรและ
สหกรณจึงไดกําหนดใหนกกระจอกเทศเปนสัตวเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมายดังน้ี 
 

ป 
แมพันธุ 
(ตัว) 

ผลิตลูก 
(ตัว) 

หนัง เน้ือ 

ผืน 
มูลคา

(ลานบาท) 
ตัน 

มูลคา
(ลานบาท) 

2547 5,200 34,575 24,200 121.0 847.0 169.4
2548 8,800 54,700 38,200 191.0 1,337.0 267.4
2549 14,900 132,400 92,600 463.0 3,241.0 648.2
2550 25,300 228,800 159,800 799.0 5,593.0 1,118.6

 
 พฤติกรรมของกลุมลูกคาตลาดเปาหมาย 

 ปจจุบันผูบริโภคไดใหความสําคัญและเอาใจใสกับการบริโภคเนื้อสัตวท่ีมีคุณคาทาง
โภชนาการเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดการเลือกซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพที่สามารถทดแทนเนื้อสัตว
พื้นฐานตางๆ ได เชน เนื้อหมู เนื้อไก และเนื้อวัว เปนตน ซึ่งนกกระจอกเทศก็จัดเปนเนื้อสัตว
เศรษฐกิจชนิดหนึ่งท่ีมีศักยภาพท่ีจะทดแทนเนื้อสัตวเหลาน้ันได ดวยคุณคาทางโภชนาการที่
เหนือกวา และการแขงขันท่ีไมมากนัก ทําใหมีอัตราการเติบโตท่ีคอนขางสูง รวมท้ังยังไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ 
 ในปจจุบันยังไมมีงานวิจัยหรือขอมูลทุติยภูมิของความตองการของผูบริโภค
นกกระจอกเทศแตจากการทําวิจัยเบ้ืองตนของบริษัทฯ สามารถสรุปพฤติกรรมผูบริโภคไดดังนี้ 

3.3 การวิเคราะหสถานการณธุรกิจ 
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 1 .  ผู ท่ี ใหความสําคัญกับ คุณคาทางโภชนาการมี โอกาสในการบริ โภคเนื้อ
นกกระจอกเทศมากขึ้น 
 2. ผูท่ีไมบริโภคเนื้อวัว เนื่องจากความเชื่อตามลัทธิหรือศาสนา และเห็นวาเนื้อวัวไม
มีคุณคาทางโภชนาการ และกลัวโรคระบาดที่เกิดข้ึนในวัว เชน โรควัวบา โรคเทาเปอย เปนตน จึง
ทําใหผูบริโภคกลุมนี้มีโอกาสที่จะรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศมาก 

3. ผูท่ีมีรายไดตั้งแต 20,000 บาทขึ้นไป จะมีโอกาสที่จะรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ
โดยมีราคาตอม้ือท่ียอมรับไดในการรับประทานอาหารตามรานอาหารประมาณ 183 - 203 บาท 

 
 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 1. กลุมลูกคาเปาหมายหลัก คือ กลุมผูบริโภคที่ใหความสําคัญกับคุณคาทาง
โภชนาการโดยเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการเปนอันดับหน่ึงหรืออันดับ
สอง และเปนผูที่มีรายไดมากกวา 20,000 บาทตอเดือน 
 2. กลุมลูกคาเปาหมายรอง คือ กลุมผูบริโภคที่ไมรับประทานเนื้อวัว เน่ืองจาก
เหตุผลเฉพาะบางอยาง และเปนผูที่มีรายไดมากกวา 20,000 บาทตอเดือน  
 

 เปาหมายทางการตลาด 
 1. สามารถมียอดขายเฉพาะเนื้อนกกระจอกเทศ โดยเฉลี่ยไมนอยกวา 1 ตัวตอ
เดือน ในปแรกของการดําเนินธุรกิจ และมีอัตราการเติบโตของยอดขายโดยเฉลี่ย 35 % 
ตอป โดยเฉพาะในชวงปแรกคาดวาจะมีอัตราการเติบโตของยอดขายประมาณ 50 % 
 2. สามารถแยงสวนบางทางการตลาดในตลาดเนื้อนกกระจอกเทศไดเปน10 % 
ของตลาดทั้งหมด และเพิ่มเปน 12 % ของตลาดทั้งหมดในปท่ี 5  
 3. มีจํานวนลูกตาไมนอยกวา 50 ราย ในปแรกของการดําเนินธุรกิจ และเพิ่มเปน 
100 ราย ภายใน 5 ปแรกของการดําเนินธุรกิจ 
 

 สวนประสมทางการตลาด 
 1.กลยุทธดานผลิตภัณฑและบริการ 
 นกกระจอกเทศหนึ่งตัวเม่ือเลี้ยงจนโตเต็มที่ มีอายุประมาณ 14 เดือน จะมี
นํ้าหนักตัวประมาณ 100 กิโลกรัม โดยจะใหเน้ือท่ีนํามาใชเพื่อบริโภคไดประมาณ 35 

3.4 แผนการตลาด 
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กิโลกรัม ซึ่งสามารถนํามาแบงออกตามคุณสมบัติของเน้ือในแตละสวน (ตามลักษณะ
ทางสรีระของนก) ไดเปน 

• เน้ือฟเล คือ เน้ือท่ีเปนมัดกลามเนื้อในบริเวณตนขา และสะโพกของ
นกกระจอกเทศมีสัดสวนประมาณ 30% ของน้ําหนักเนื้อท้ังหมดที่ได ซึ่งจะ
เปนเนื้อท่ีมีคุณภาพดีที่สุดกลาวคือ มีความนุม และมีไขมันนอย 
เปรียบเทียบไดกับเน้ือสันในของเนื้อวัวจึงเหมาะที่จะนําไปทําสเต็กอยางยิ่ง 

• เน้ือสเต็ก คือ เนื้อท่ีเปนมัดกลามเนื้อบริเวณอื่นๆ ของนกกระจอกเทศ
นอกเกนือจากเนื้อฟเล มีสัดสวนประกอบ 60 % ของนํ้าหนักเน้ือ
ท้ังหมดที่ได ซึ่งจะเหนียวกวาเนื้อฟเลเล็กนอย เปรียบเทียบไดกับเน้ือสัน
ของเนื้อวัว สามารถนําไปทําอาหารไดหลากหลายประเภท หรือนําไปทํา
เปนสเต็กก็ได 

• เน้ือเศษ คือ เน้ือที่อยูติดกับกระดูกในบริเวณตางๆ มีคุณสมบัติคลาย
กับเน้ือสเต็กแตจะเปนชิ้นเล็กๆ (มีสัดสวนประมาณ 10 % ของนํ้าหนัก
เนื้อทั้งหมดที่ได) จึงไมเหมาะท่ีจะนําไปทําสเต็ก แตสามารถนําไป
ประกอบเปนอาหารอยางอื่นได เชน เน้ือผัดพริกไทยดํา บาบีคิว แกง
กระหรี่ เปนตน 

 

 นอกจากเนื้อสดแลวยังมีผลผลิตพลอยได อันไดแก หนัง กระดูก ไขมัน ขน 
และไขที่ไมไดรับการผสม (ไขลม) ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอีก 
โดยเฉพาะหนังนกกระจอกเทศนั้นเปนสวนที่มีคุณคามาก เพราะสามารถนําไปตัดเย็บทํา
เครื่องหนังท่ีมีราคาสูงได สวนกระดูกสามารถนําไปทําเปนอาหารสัตว ไขมันของ
นกกระจอกเทศมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมสําหรับนําไปเปนสวนประกอบในเครื่องสําอาง และ 
สําหรับขนซึ่งมีความละเอียดสูงจึงสามารถนําไปใชทําไมปดฝุนหรือนําไปใชเปนไสหมอนก็
ได โดยจะมีนํ้าหนักประมาณ 2 กิโลกรัมตอตัวขณะที่ไขลมนั้นจะสามารถนํามาเจาะเอาไขแดง
และไขขาวออก แลวนําเปลือกไขไปตกแตงลงลายเพื่อใชเปนเครื่องประดับบานไดอีกดวย 

 

2. กลยุทธดานราคา 

3.4 แผนการตลาด 
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 การกําหนดราคาสินคาจะเปนระดับสินคาคุณภาพสูง โดยใชหลักการ 
“Value Pricing” กลาวคือ ตั้งราคาตามคุณคาของสินคาที่ลูกคามองเห็นหรือยอมรับ 
โดยการตั้งราคาแบงเปน 3 ระดับตามเกรดของเนื้อนกกระจอกเทศ ดังน้ี 

• เน้ือฟเล ราคาขายทั่วไปในทองตลาดประมาณ 600 บาทตอกิโลกรัม บริษัท 
จึงตั้งราคาที่ 660 บาทตอกิโลกรัม 

• เน้ือสเต็ก ราคาขายทั่วไปในทองตลาดประมาณ 500 บาทตอกิโลกรัม 
บริษัทฯ จึงตั้งราคาที่ 550 บาทตอกิโลกกรัม 

• เน้ือเศษ ราคาขายทั่วไปในทองตลาดประมาณ 300 บาทตอกิโลกรัมบริษัทฯ 
จึงตั้งราคาที่ 330 บาทตอกิโลกกรัม 

• หนังนกกระจอกเทศ ประมาณ 1.2-1.4 ตารางเมตร ไมฟอกยอมจะมีราคา 
5,000 บาทตอตารางเมตร แตเม่ือฟอกและยอมแลวนําไปจําหนายใหแก
โรงงานเครื่องหนังจะมีราคา 10,000 บาทตอตารางเมตร 

 

ผลพลอยไดอ่ืนๆ ทั้งหมดทางบริษัทฯจะจําหนายในราคาทองตลาดทั่วไป ดังน้ี 

• กระดูก มีราคา 50 บาทตอกิโลกรัม รวมขายไดท้ังสิ้น 500 บาทตอตัว 

• ไขมัน มีราคาประมาณ 200 บาทตอกิโลกรัม รวมขายไดท้ังสิ้น 1,000-2,000 
บาทตอตัว 

• ขน มีราคาประมาณ 500 บาทตอกิโลกรัม รวมขายไดทั้งสิ้น 1,000 บาทตอตัว 
 

3. กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย 
 ระยะแรก : บริษัทฯจะเนนลูกคาในเขตกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในยานธุรกิจการคา 

ท่ีเปนพื้นท่ีตั้งของรานอาหารประเทภตางๆ ที่อยูในระดับคุณภาพสูง ซึ่งรวมถึงรานอาหารที่
อยูในโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาวดวย ไดแก 

- ยานถนนสุขุมวิท มีจํานวนลูกคาประมาณ 50 % ของลูกคาทั้งหมด 

- ยานถนนสีลม มีจํานวนลูกคาประมาณ 30 % ของลูกคาท้ังหมด 

- ยานถนนรามอินทรา – อาจณรงค มีจํานวนลูกคาประมาณ 10 % ของ
ลูกคาทั้งหมด 

3.4 แผนการตลาด 
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- ยานถนนลาดพราวและถนนรัชดาภิเษก มีจํานวนลูกคาประมาณ 10 % 
ของลูกคาท้ังหมด 

 สวนหนังนกกระจอกเทศที่ฟอกยอมเรียบรอยแลว จะสงตอไปจําหนายใหแก
โรงงานเครื่องหนัง และผลผลิตพลอยไดอ่ืนๆ ของนกกระจอกเทศทั้งหมดจะจําหนายใหแก
พอคาคนกลางในตลาดที่มารับซื้อเพื่อนําไปขายตอใหอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีตองการตอไป 

 ระยะท่ี 2 : หากสามารถทําตลาดไดในพื้นท่ีเปาหมายขางตนแลว บริษัทฯ จะ
ทําการขยายตลาดใหกวางขึ้น โดยยังเนนใหอยูในเขตปริมณฑลเปนหลักกอน จากนั้นจะ
ขยายไปสูตลาดตางจังหวัดโดยเนนเฉพาะจังหวัดใหญๆ ที่คาดวาจะมีกําลังซื้อมาก และเปน
จังหวัดที่เปนแหลงทองเท่ียวสําคัญ เชน เชียงใหม ภูเก็ต นครราชสีมา และขอนแกน เปนตน 
รวมถึงจังหวัดในเขตภาคใต เนื่องจากผูบริโภคสวนใหญมีกําลังการซื้อสูง และไมนิยม
บริโภคเนื้อวัว 

 ระยะท่ี 3: หลังจากการดําเนินงานมาแลวอยางนอย 5 ป บริษัทฯ คาดวาจะ
ดําเนินธุรกิจไดอยางครบวงจร (เม่ือสถานการณตางๆ พรอม หรือ เต็มกําลังการผลิต) 
โดยมีความเสี่ยงตอการดําเนินธุรกิจต่ํา เชน อัตราการรอดของนกสูง มีความชํานาญใน
การทําตลาด และการผลิตอยางเต็มท่ี โดยบริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจอยางครบวงจร ตั้งแต
การเลี้ยงลูกนกจนถึงการชําแหละและการแปรรูปเปนสินคาพรอมจําหนายใหกับทุกชองทาง 
ซึ่งชองทางในระยะนี้บริษัทฯ จะทําการสงออกไปตลาดตางประเทศที่มีความตองการและ
กําลังซื้อสูง เชน ฮองกง ญี่ปุน เยอรมัน ฝรั่งเศษ และอิตาลี เปนตน 

 

 4. กลยุทธดานสงเสริมการตลาด 
 การสงเสริมการขายของบริษัทฯ เบื้องตนจะมุงใหเกิดการทดลองบริโภคใน

หมูผูบริโภคเนื่องจากเนื้อนกกระจอกเทศถือเปนสินคาใหมสําหรับผูบริโภคท่ัวไป ซึ่งวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑของเน้ือนกกระจอกเทศยังอยูในชวงเจริญเติบโต ดังน้ัน ในชวงปแรกของการ
ดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ จะมุงขยายตลาดโดยอาศัยการโฆษณา เพื่อสื่อสารใหผูบริโภค
รับทราบถึงประโยชนของการรับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ รวมทั้งสรางการยอมรับและ
คุนเคยกับการบริโภคเนื้อนกกระจอกเทศดังน้ี  

• การใหสวนลดราคาแกลูกคาเปนแบบขั้นบันไดตามยอดการสั่งซื้อและ
ระยะเวลาในการซื้อ 

3.4 แผนการตลาด 
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1) เพ่ือผลักดันใหรานอาหารที่ตองการสวนลดสูงสุดจัดแคมเปญสงเสริม
การขายที่รานใหแกผูบริโภค ซึ่งจะทําใหเกิดการชักจูงใหผูบริโภคไดทดลอง
รับประทานเนื้อนกกระจอกเทศ 

2) เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มจํานวนลูกคาในกลุมลูกคาเปาหมาย โดยการ
ดําเนินกลยุทธดังกลาวไมไดมีจุดมุงหมายใหลูกคากลุมรานอาหาร เพิ่ม
ยอดการกักตุนเน้ือนกกระจอกเทศ 

• การลดราคาเนื้อนกกระจอกเทศประเภทเนื้อเศษแกรานคาที่จัดเทศกาลเบียร 
1) เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดรูจักและทดลองบริโภคเนื้อ

นกกระจอกเทศแทนเนื้ออ่ืนๆ  
2) เพื่อเปนแนวทางในการสรางตลาดของเนื้อเศษ ซึ่งโดยปกติมักจะเปนเน้ือท่ีมี

ราคาต่ําท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับเนื้อในสวนอ่ืนๆ เพราะไมคอยเปนท่ี
ตองการของรานอาหาร 

• การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางบริษัทฯ กับลูกคา 
1) เพ่ือสงเสริมใหลูกคามีความภักดีในตราสินคาของบริษัทฯ 
2) เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดรูจักและมีความเชื่อม่ันในเนื้อ

นกกระจอกเทศ 

• การจัดสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ 
1) เพ่ือเปนการขยายตลาดของเนื้อนกกระจอกเทศโดยรวม 
2) เพ่ือใชเปนขอมูลอางอิงสําหรับการโฆษณาประชาสัมพันธโภชนาการของ

เน้ือนกกระจอกเทศตอไป 

• การตั้งทีมขาย 
1) เพื่อรักษาความสัมพันธกับลูกคาซึ่งเปนการสรางความภักดีในตราสินคาอีก

ทางหนึ่ง 
2) เพื่อเพ่ิมจํานวนลูกคาตามเปาหมายที่ตั้งไวในแตละป 
3) เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในดานคุณภาพของการใหบริการใหแกลูกคา 

• การทดลองชิมในศูนยการคา 
1) เพื่อเปดโอกาสใหผูบริโภคไดทดลองชิมเนื้อนกกระจอกเทศ 
2) เ พ่ือเปนการโฆษณาประชาสัมพันธคุณสมบัติทางโภชนาการของเนื้อ

นกกระจอกเทศ 

3.4 แผนการตลาด 
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3) เพื่อเปนการสรางความภักดีในตราสินคา โดยการชวยประชาสัมพันธ
รานอาหารที่เปนลูกคาของบริษัทฯ 

4) เพ่ิมยอดขายเนื้อนกกระจอกเทศ “กลยุทธการชักจูง” คือ การทําใหลูกคามา
เรียกรองหาซื้อสินคาท่ีรานคา ทําใหรานคาอยากรับสินคานั้นมาขาย 

• การจัดคณะลกูคามาเยี่ยมชมฟารมนกกระจอกเทศ 
1) เพ่ือเปนการประชาสัมพันธภาพพจนสินคาท่ีเนนคุณภาพตั้งแตจุดเริ่มตนของ

การผลิต 
2) เพื่อเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคากลุมรานอาหารประจํา 
3) เพ่ือกระตุนยอดขายเนื้อนกกระจอกเทศ 
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เมื่อบริษัทฯ มียอดจําหนายเน้ือนกกระจอกเทศเพิ่มขึ้นเกินจุดคุมทุน ซ่ึงเกิดการ

ประหยัดจากขนาดแลว (อัตราการแปรรูปประมาณ 5 ตัวตอวัน) บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจใน
สวนของการแปรรูปนกกระจอกเทศเอง ไมวาจะเปนโรงงานชําแหละ โรงงานฟอกหนัง เปน
ตน รวมถึงการขยายธุรกิจออกไปในธุรกิจการผลิตอาหารสําเร็จรูปสําหรับการเลี้ยง
นกกระจอกเทศ ท้ังน้ี เม่ือผูบริโภคมีการรับรูในตราสินคาและตลาดมีการขยายตัวในอัตรา
ท่ีสูงขึ้นแลว บริษัทจะทําการสรางสินทรัพยในตราสินคาของบริษัทฯ โดยจะดําเนินการ
ผลิตภัณฑในตราสินคาของบริษัทฯ เอง คือ “OSTRICA”  
 

แผนผังแสดงผูเก่ียวของใน Supply Chain 
 

 

ธนาคาร แหลงเงินกู ผูจําหนายอุปกรณฟกไข ผูจําหนาย พอแมพันธุ

กอตั้งธุรกิจการเลี้ยง
นกกระจอกเทศ

การเลี้ยงดู
นกกระจอกเทศ

การแปรรูป
นกกระจอกเทศ

ลูกคารานอาหาร/
ภัตตาคารชั้นนํา

ผูจําหนายอาหารนกกระจอกเทศ โรงงานฟอกหนัง

โรงงานแปรรูป โรงงานฟอกหนัง

ผูรับซ้ือผลผลิต พลอยไดอื่นๆ ผูรับเหมาขนสงสินคา

รถขนสงสินคาแชแข็ง

 
 

3.5 แผนการพฒันาผลิตภัณฑ 
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 โครงสรางองคกร 

 บริษัทฯ แบงการบริหารงานเปน 4 ฝาย ดังน้ี 
 

 
 
 

 หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. กรรมการผูจัดการ ทําหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบบริหารงานทั่วไป 
 2. ผูจัดการฝายผลิต ทําหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบดานการควบคุมคุณภาพการ
ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ 
 3. ผูจัดการฝายขนสงทําหนาที่ดูแลและรับผิดชอบดานการขนสงสินคาเพื่อการ
จําหนาย 
 4. ผูจัดการฝายขายและการตลาด ทําหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบงานบริหาร
การตลาดงานบริหารการตลาดและจัดจําหนาย วางแผนและดําเนินกิจกรรมทางการตลาด 
การกระจายสินคา ตลอดจนงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ 
 5. ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ทําหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบงานบริหารการเงิน 
จัดทํายัญชี และควบคุมคาใชจายตางๆ ในการดําเนินงาน ตลอดจนดูแลการบริหารงาน
บุคคล 
 

 แรงงาน 
 มีพนักงานประมาร 15 -30 คน (ขึ้นอยูกับจํานวนนกกระจอกเทศที่เลี้ยง) 
 
 

3.6 แผนการบรหิารจัดการ 
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 แผนการดําเนินงานป 2547-2550 
 1. แผนการดําเนินงานป 2547 
 บริษัทฯ จะใชงบลงทุนเริ่มแรก 6 ลานบาท โดยใชคนงานในการดูแลฟารม
นกกระจอกเทศทั้งหมด 12 คน และใชพื้นที่ในการเลี้ยงนกกระจอกเทศประมาณ 100 ไร ในชวง
แรกบริษัทฯ จะเชาพื้นที่ในจังหวัดราชบุรีบริเวณแถบชานเมือง และแบงพื้นท่ีเปน 2 สวนหลัก 
คือ โรงเรียน และลานอเนกประสงค โดยเลือกนกพันธคอดําท้ังหมด เน่ืองจากใหไขมากกวา
พันธุอ่ืนๆ และใหผลิตผลขนที่มีคุณภาพดี รวมทั้งมีนิสัยเชื่องไมดุราย 
 แผนการผลิต เริ่มตนจากการซื้อพอแมพันธุอายุ 2 ป จํานวน 13 ชุดๆ ละ 
75,000 บาท โดย 1 ชุด ประกอบดวย ตัวผู 1 ตัว ตอตัวเมีย 2 ตัว ทําการเลี้ยงเพื่อผสมพันธุ 
จากจํานวนพอแมพันธุ จํานวน 13 ชุด จะมีพอพันธุ 13 ตัว แมพันธุ 26 ตัว โดยเฉลี่ยแม
พันธุ 1 ตัว ใหนกกระจอกเทศ จํานวน 14 ตัวตอป ดังน้ันแมพันธุ 26 ตัวสามารถผลิตได
ท้ังหมด 364 ตัวตอป โดยไดทําการคัดเลือกนกกระจอกเทศที่มีรางกายแข็งแรงไว สําหรับทํา
พอแมพันธุจํานวน 5 ชุด แบงเปน เพศผู 5 ตัว เพศเมีย 10 ตัว และสวนท่ีเหลือจะแบงขาย
เปนเนื้อนกกระจอกเทศจํานวน 349 ตัวตอป ซึ่งเพียงพอตอสวนแบงทางการตลาดของ
บริษัทฯ ในการทํายอดขายในป 2548 บริษัทฯ จะตองทําการผลิตเปนเนื้อนกกระจอกเทศ
จํานวน 29 ตัวตอเดือน หรือ 348 ตังตอป 
 2. แผนการดําเนินงานป 2548 
 ดําเนินการซื้อพอแมพันธุ เพิ่มอีก 3 ชุด เพื่อใหเพียงพอกับสวนแบงทาง
การตลาดของบริษัทฯในการทาํยอดขายในป 2549 ซึ่งตองผลิตเนื้อนกกระจอกเทศจํานวน 
15 ตันตอป โดยนกกระจอกเทศ 1 ตัว น้ําหนักเฉลี่ย 110 กิโลกรัม มีเน้ือ 35 กิโลกรัม 
ดังน้ันในการทํายอดขายในป 2549 บริษัทฯจะตองผลิตเนื้อจากนกกระจอกเทศ 36 ตัวตอ
เดือน หรือ 432 ตัวตอป ซึ่งจากจํานวนพอแมพันธุท้ังหมด ท่ีบริษัทฯ สามารถผลิตได
ท้ังหมด 448 ตัวตอป โดยแบงขายเปนเนื้อนกกระจอกเทศจํานวย 433 ตัวตอป ซึ่งเพียงพอ
ตอสวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ สวนท่ีเหลือไดทําการคัดเลือกไวสําหรับทําพอแม
พันธุจํานวน 5 ชุด 
 3. แผนการดําเนินงานป 2549 
 บริษัทฯ ไมมีความจําเปนที่ตองซื้อพอแมพันธุเพิ่ม เน่ืองจากมีพอแมพันธุท่ีได
จากการเลี้ยงเองในชวงป 2547 จํานวน 5 ชุด ซึ่งรวมกับจํานวนพอแมพันธุเดิม จํานวน 16 ชุด 

3.6 แผนการบรหิารจัดการ 
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รวมเปนจํานวนแมพันธุ 42 ตัว ซึ่งเพียงพอตอสวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ ในการ
ทํายอดขายในป 2550 ตองผลิตขายเปนจํานวน 576 ตัวตอป แตสามารถผลิต
นกกระจอกเทศไดทั้งหมด 588 ตัวตอป โดยแบงขายเปนเนื้อนกกระจอกเทศจํานวน 576 ตัว
ตอป ซึ่งเพียงพอตอสวนแบงทางการตลาดของบรัษัทฯ สวนท่ีเหลือไดทําการคัดเลือกไว 
สําหรับทําพอแมพันธุจํานวน 4 ชุด 
 4. แผนการดําเนินงานป 2550 
 สําหรับในป 2550 และ 2551 เปนลักษณะเชนเดียวกับในป 2549 โดยผลิตให
เพียงพอกับสวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ ในการทํายอดขายในป 2550 และ 2551 คือ 
720 และ 828 ตัวตอป ตามลําดับ โดยบริษัทฯ สามารถผลิตไดเปนจํานวน 728 และ 840 
ตัวตอป ตามลําดับ ซึ่งเพียงพอตอสวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ 
 
ตารางแสดงการคาดการณปรมิาณการเลีย้งนกกระจอกเทศจากสวนแบงทางการตลาด 

 

ป 

เน้ือนกจากสวนแบงทางการตลาด
ของบริษัทฯ 

ผลิตไดและคดัไวทําพอแมพันธุ (ตัว/ป)

ตัน/
เดือน 

ตัว/
เดือน 

ตัน/ป ตัว/ป แมพันธุ รวม
ท้ังหมด

ผลิต
ขายได 

พอแม
พันธุ 

แม
พันธุ 

2547 1.00 12 29 348 26 364 349 15 10
2548 1.25 15 36 432 32 448 433 15 10
2549 1.69 20.25 48 576 42 588 576 12 8
2550 2.11 25.31 60 720 52 728 728 - -
2551 2.43 29.11 69 828 60 840 840 - -

 
 ข้ันตอนการดําเนินงานและควบคุมคุณภาพ 

 1. การวางแผนผังฟารม บริษัทฯ สามารถแบงพื้นที่ในการเลี้ยงนกกระจอกเทศใน
แตละรุนในพื้นที่ 100 ไร (160,000 ตารางเมตร) เปนตน 
  
 
 

3.6 แผนการบรหิารจัดการ 
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ชนิด โรงเรือน (ตร.ม.) ลานอเนกประสงค (ตร.ม.)

พอแมพันธุ 3,000 40,000 
นกฝูง 5,000 100,000 
นกรุน 1,000 100,000 
อนุบาลลูกนก 1,000 - 
สวนกลาง 10,000 - 
รวมท้ังหมด 20,000 140,000 

  
 2. การเลือกสถานที่ตั้งฟารม นกกระจอกเทศเปนสัตวที่ใชชีวิตในภูมิประเทศที่
เปนทุงหญาโปรงโลง มีพืชอาหารอุดมสมบูรณ มีพฤติกรรมชอบควาเปนอิสระและวิ่งท่ีเร็ว
มาก ท้ังยังเปนสัตวที่ตื่นตกใจงาย ดังน้ันพื้นท่ีที่ใชเลี้ยงนกกระจอกเทศควรเปนพื้นที่ดอน 
ไมมีน้ําทวมขัง ลักษณะดินควรเปนดินรวนปนทราย สามารถซึมซับนํ้าลงสูใตดินไดอยาง
รวดเร็ว ลักษณะภูมิประเทศ คอนขางแหงแลง หางไกลจากชุมชนและถนนใหญพอสมควร 
และมีแหลงนํ้าที่สะอาด สามารถนํามาใชและใหนกกระจอกเทศกินไดตลอดป 
 
 3. โรงเรือนเลี้ยงนกกระจอกเทศ จะมีความแตกตางกันไป โดยขึ้นอยูกับวัยของ
นก เชน โรงเลี้ยงนกพอ – แมพันธุจะตองมีโรงเรือนที่เหมาะสม สําหรับการผสมพันธุและ
วางไขรวมถึงการมีโรงเรือนอนุบาลลูกนก และโรงเรือนนกกระจอกเทศรุน จนถึง
นกกระจอกเทศฝูง 
 
 4. อาหารและการใหอาหาร อาหารหลักของนกกระจอกเทศ คือ พืช และแมลง
ตางๆ หนอนหรือสัตวเลื้อยคลานเล็กๆ สําหรับการเลี้ยงในระบบฟารม อาหารของ
นกกระจอกเทศมีความสําคัญเปนอยางย่ิงโดยคุณคาโภชนาการจะตองครบถวน และไมควร
เปลี่ยนสูตรอาหาร หรือยี่หออาหารจากสูตรหนึ่งไปใชอีกสูตรหนึ่งอยางทันที และ
อาหารควรมีสวนผสมของเสนใยจากพืชในสูตรอาหารนั้นๆ เพื่อกระตุนในการยอยดวย 
 
 

3.6 แผนการบรหิารจัดการ 
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ขนาด อายุ (เดือน) นํ้าหนกัตัวนก (กก.) อาหารท่ีกิน (กก.)

ลูกนก 
0 - 1 0.75-3 0.12 
1-2.5 3-15 0.36 

นกรุน 
2.5-6 15-60 1.50 
6 - 11 60-80 2.50 

นกขุน 11-14 80 - 100 2.20 

พอแมพันธุ 
>14 100- 120 2.30 

>30 110-120 2.50 

  
 5. การผสมพันธุนกกระจอกเทศ นกกระจอกเทศพรอมที่จะผสมพันธุไดเม่ือตัวผู
อายุ 3 ป ขึ้นไป ตัวเมียอายุ 2 ปขึ้นไป ซึ่งถาพอแมพันธุนกกระจอกเทศแข็งแรงก็สามารถให
ผลผลิตไดนานถึง 40 ป ฤดูผสมพันธุนกกระจอกเทศในเมืองไทยจะอยูระหวางเดือน
ตุลาคมถึงมิถุนายนของปถัดไป 
 
 6. การฟกไขนกกระจอกเทศ ผู เลี้ยงนกกระจอกเทศควรรูและเขาใจเรื่องการ
พัฒนาการเจริญเติบโตของชื้อลูกนกกระจอกเทศตลอดระยะเวลาฟกไข จนออกมาเปนตัว
ลูกนก การฟกไขนกกระจอกเทศทําได 2 วิธี คือ ฟกแบบธรรมชาติ หรือใหแมนกกระจอกเทศ
ฟกไขเอง และฟกไขดวยเครื่องฟก 
 
 7. การเลี้ยงและการจัดการจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวัยของนกกระจอกเทศ เชน 
การใหนํ้าใหอาหาร ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณตางๆ และการตรวจสอบสุขภาพ
ของลูกนกกระจอกเทศเปนประจําทุกวัน รวมั้งการระบายอากาศและสภาพของวัสดุรองพื้น
ใหอยูในสภาพที่เหมาะสมเปนตน 
 
 8. โรคและการปองกันโรค สาเหตุของโรคสวนใหญเกิดจากการติดเชื้อ และ
อาหารไมเหมาะสมไมเพียงพอกับความตองการ เชน โรคเกี่ยวกับลําไสอุดตัน 
 

3.6 แผนการบรหิารจัดการ 
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 การชําแหละและการจัดสง 
 

 การขนสงสินคาของบริษัทฯ มีวัตถุประสงคเพื่อสงนกกระจอกเทศจากฟารม
เลี้ยงไปยังโรงชําแหละและจากโรงชําแหละหรือคลังสินคาของบริษัท ไปยังรานอาหารที่
เปนลูกคา ดังน้ันอาจแยกวิธีการที่จะใชในการขนสงเน้ือนกกระจอกเทศใหกับลูกคา เปน 2 
วิธี ดังตอไปนี้ 
 

 1. รถบรรทุกนกกระจอกเทศจากฟารมไปยังโรงชําแหละ โดยใชการเชาเหมาคัน จาก
บริษัทขนสงซ่ึงมีคาบริการประมาณ 1,800-2,000 บาทตอคันตอเท่ียว 
 

 2. รถแชแข็งเน้ือสัตว ท่ีมีระบบควบคุมความเย็นภายในรถ โดยการเชาเหมาคันรถ
บันทุกเพื่อการพาณิชยขนาด 1 ตันดัดแปลงจากบริษัทขนสง ซึ่งมีคาบริการประมาณ 4,000-
4,500 บาทตอคันตอวัน 
 

 บริษัทฯ จะทําการจัดสงเน้ือนกใหแกลูกคาสัปดาหละ 1-2 ครั้ง (ตามคําสั่ง
ซื้อ) ในชวงปท่ี 1 และปท่ี 2 ของการดําเนินการ และเพิ่มเปนสัปดาหละ 2-3 ครั้ง (ตาม
คําสั่งซ้ือ) ในชวงปที่ 3 และปที่ 4 และเพิ่มเปนสงวันเวนวันในปท่ี 5 ทั้งน้ี เม่ือมีคําสั่งซ้ือ
มาจากลูกคา ทางบริษัทฯ จะรวบรวมคําสั่งซื้อและทําการคํานวณวา จะตองชําแหละ
นกกระจอกเทศเพิ่มกี่ตัวเม่ือเทียบกับเน้ือนกกระจอกเทศที่เหลือจากการชําแหละครั้งกอนหนา
น้ี โดยการจัดสงเน้ือนกในแตละครั้ง รถขนสงจะว่ิงตรงไปยังโรงชําแหละครั้งกอนหนานี้ 
โดยการจัดสงเน้ือนกในแตละครั้ง รถขนสงจะว่ิงตรวไปยังโรงชําแหละกอน เพื่อรับเนื้อ
นกกระจอกเทศที่พึ่งชําแหละมาสดๆ แลวนํามาหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกับเน้ือนกกระจอกเทศ
ท่ีเก็บไวในตูเก็บแชแข็งท่ีบริษัทฯ กอนที่จะนําไปสงใหแกลูกคาตอไป 

 
 การขอใบอนุญาต 

 ในการขอใบอนุญาตเลี้ยงนกกระจอกเทศนั้น จะตองขอกับกรมปศุสัตวและกรม
ปาไมการขออนุญาตทางกรมปศุสัตวใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห สวนการขอใบอนุญาต
ทางกรมปาไมขั้นตอนจะยุงยากกวา เน่ืองจากทางกรมปาไมจําแนกประเภทนกกระจอกเทศเปน
สัตวปา ถึงแม พ.ร.บ.ไมมีชื่อนกกระจอกเทศ แตมีบทแนบไววาเปนสัตวปา เอกสารที่ใชย่ืน

3.6 แผนการบรหิารจัดการ 
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ตอทางกรมปาไม จึงตองมีใบกํากับภาษีจากทางฟารมที่สั่งซื้อและใบรับรองการสั่งซื้อวา
ไมไดเปนสัตสคุมครอง ใชเวลาประมาณ 1 เดือน สําหรับภาษีในการนําเขา แตกอนนั้น
ตองเสียภาษีในการนําเขา 40 % แตปจจุบันไมตองเสียภาษีในการนําเขาแตอยางใดเพราะ
นกกระจอกเทศเปนสัตวเศรษฐกิจ 

 
 กําหนดการดําเนินงาน 

 
ตารางการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม 
เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ศีกษาความเปนไปไดของโครงการ   
ระดมเงินทุนจากผูถือหุน             
จดทะเบียนบริษัท             
กอสรางฟารมและหาพอ/แมพันธุ   
คัดเลือกพนักงาน   
ซื้อวัตถุดิบและสตอกสินคา   
เปดดําเนินการ   

 
 

3.6 แผนการบรหิารจัดการ 
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 แผนฉุกเฉินดานการเล้ียง  
กรณีท่ี 1  แผนการควบคมุและการปองกันการเกดิโรคระบาดในนกกระจอกเทศ  

แผนรองรับ ทุกครั้งท่ีมีการนํานกกระจอกเทศจากภายนอกเขามาใน
ฟารม ตองมีการตรวจสอบการติดโรคของนกทุกครั้งท่ีไดมา รวมถึงนกกระจอกเทศที่มีอยู
ในฟารม จะตองปองกันการติดโรค โดยสามารถทําไดดังน้ี  

• ฉีดวัคซีนปองกันโรค โดยกระทําอยางตอเนื่อง  
• รักษาความสะอาดภายในโรงเรือน และลานเอนกประสงค  
• ดําเนินการแยกนกกระจอกเทศออกทันที เมื่อพบวาติดเชื้อโรคระบาด 

กรณีท่ี 2  การเกิดโรคระบาดในนกกระจอกเทศ  
แผนรองรบั ใหแยกนกที่ติดโรคออกมา แลวฆาท้ิงทันที รวมถึงจะตองมี

การเผาซากเพื่อปองกันการติดเชื้อสูนกตัวอ่ืน  
กรณีท่ี 3  อัตราการรอดของนกกระจอกเทศอยูในอัตราท่ีตํ่ากวาท่ีควรเปน  

แผนรองรบั ดําเนินการวิเคราะหกระบวนการในการเลี้ยงวามีความ
ผิดพลาดในการเลี้ยงนกวัยใด หลังจากนั้นใหขอคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญจากกรมปศุสัตว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อใหคําแนะนําในดานการเลี้ยงที่ถูกวิธี  

 

 แผนฉุกเฉินดานการตลาด  
กรณีท่ี 1  ยอดขายไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว 
แผนรองรบั  

• เพิ่มปริมาณการสงเสรมิการขายใหมากขึ้น โดยใหเขาถึงกลุมลูกคา
เปาหมาย  

• พิจารณาหาชองทางการขายใหม รวมถึงเพิ่มทีมงานในการขายให
เขาถึงผูบริโภค  

• ทําวิจัยการตลาดเพื่อหาสาเหตุถึงยอดขายที่ต่ําลง  

• หาชองทางในการจัดจําหนายไปยังตางประเทศ  

• ลดกําลังการผลิตในรอบการผลิตถัดไป โดยควบคุมจํานวนพอ
แมพันธุใหนอยลง  

 

3.7 ความเส่ียง และแผนรองรับความเส่ียง 
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กรณีท่ี 2  ยอดขายเน้ือนกกระจอกเทศสูงกวาประมาณการ  
แผนรองรบั  

• เพิ่มกําลังการผลิตในรอบถัดไป โดยการเพิ่มจํานวนพอแมพันธุ 
รวมทั้งขยายพื้นท่ีในการเลี้ยงใหเพียงพอกับความตองการตลาด 
แตควรควบคุมคุณภาพใหอยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดดวย  

• สั่งซื้อเขาจากตางประเทศ เพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจไปยังลูกคา
กลุมใหมๆ แตท้ังน้ี กลุมรานคาและรานอาหารที่เปนลูกคาประจํา
นั้น จะตองใชเน้ือนกกระจอกเทศที่เลี้ยงจากฟารมของบริษัทฯ เพื่อ
คงไวซึ่งความสม่ําเสมอของคุณภาพเนื้อ  

3.7 ความเส่ียง และแผนรองรบัความเส่ียง 
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  สมมติฐานทางการเงนิ  

1.  ราคาขายและยอดขาย (คิดท่ีราคาถัวเฉล่ีย)  
 

ประมาณการ 2547 2548 2549 2550 2551
ราคาขาย (บาทตอตัว) แบงเปน 31,350 31,350 30,388 27,500 26,538

เน้ือ (บาทตอกิโลกรัม) 550 550 523 440 413
หนัง (บาทตอตารางเมตร) 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
ผลผลิตอื่น (บาทตอตัว)  2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

ปริมาณขาย (ตัว)  348 432 576 720 828
 

2.  ตนทุนการผลิต  
 

รายการ จํานวน (บาทตอตัว)  
ตนทุนผลิตนกกระจอกเทศ 4,718  
คาอาหารขน หญาสด และยา 4,272  
คาใชจายในการชําแหละนก 1,000  
คาใชจายในการฟอกหนัง 2,000  
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 960  

 
3. คาใชจายในการขายและบรหิาร 
 

รายการ จํานวน  
เงินเดือนและคาจางแรงงานเพิ่มขึ้น 5% ตอป 2,165 บาทตอนก 1 ตัว ตอป 
คาเชาท่ีดิน  5,000 บาท ตอไรตอป  
คาเสื่อราคาโรงเรือนและอุปกรณ 20 % ตอป
คาเสื่อมพอแมพันธุ 4 % ตอป 
คาใชจายในการสงเสริมการขาย 20 % ของยอดขาย 
คาใชจายดอกเบ้ียตนทุนทางการเงิน 8 % ตอป 

 

3.8 แผนการเงิน 
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4. สมมติฐานในการประมาณงบดลุ  

• ดํารงเงินสดไวในอัตรา 1 % ของยอดขายในปถัดไป  

• เงินสดสวนเกินที่เหลือจากที่ตองดํารงไว จะนําไปลงทุนใน
หลักทรัพยระยะสั้น  

• คากอสรางโรงเรือนและคาเครื่องมืออุปกรณตัดคาเสื่อมราคา
เปนเสนตรง 5 ป  

• เงินลงทุนสําหรับพอแมพันธุคิดคาเสื่อมราคาเปนเสนตรง 25 ป 

• ลูกหนี้การคา มีคาเทากับยอดขายในรอบระยะเวลา 7 วัน  

• เจาหนี้การคา มีคาเทากับตนทุนในรอบระยะเวลา 1 เดอืน  
 

5. การจัดหาเงินทุน  

• จัดหาเงินจากหนี้ โดยใชวิธีการกูยืมเงินระยะยาวจากบรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมขนาดยอม อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําเงินกูระยะยาว 
(MLR+1) อยูท่ี 8 % ตอป เปนจํานวนเงิน 3 ลานบาท  

• จัดหาเงินลงทุนจากผูถือหุน โดยการระดมทุนจากผูถือหุนเปน
จํานวนเงิน 4 ลานบาท โดยบริษัทฯมีนโยบายในการจายเงินปน
ผลใหกับผูถือหุน เม่ือมีกําไรสะสมในอัตราไมนอยกวา 40 % ของ
กําไรสุทธิ  

• บริษัทฯ กําหนดนโยบายทางการเงินโดยคงอัตราสวนหนี้สินตอ
ทุนอยูท่ี 3 : 4 

 
6. นโยบายการบญัชี  

• คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชีบริษัทฯ ตัดคาเสื่อมราคา
ทรัพยสินถาวรโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของ
ทรัพยสิน ดังน้ี  

 
 
 

3.8 แผนการเงนิ 
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รายการ  จํานวน  
สวนปรับปรุงท่ีดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสราง 5 ป  
เครื่องมือและอุปกรณ 5 ป  
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน 5 ป  
พอ แมพันธุนกกระจอกเทศ 25 ป  
รายการคาใชจายกอนการดําเนินงาน  5 ป  

 

• สินคาสําเร็จรูปและการตีราคาสินคาคงเหลือใชวิธีคํานวณราคา
ทุน (วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใด

จะต่ํากวาและบันทึกบัญชีแบบเขากอน ออกกอน (FIFO)  

• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในมือ เปนเงินสดที่บริษัทฯ 
เก็บไวใชเพื่อวัตถุประสงคท่ัวไป สวนเงินสดฝากธนาคารและเงิน
ลงทุนระยะสั้น เปนเงินลงทุนที่มีสภาพคลองสูงและพรอมจะ
เปลี่ยนเปนเงินสดที่แนนอน เมื่อถึงกําหนดในสามเดือนหรือ
นอยกวา ซึ่งความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลคามีนอย  

• วัตถุดิบตามราคาทุน (วิธีราคาเฉพาะเจาะจง) หรือมูลคาสุทธิท่ี
คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

• วัสดุของใชสิ้นเปลืองและอื่นๆ ตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่
คาดวาจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา 

• ที่ดิน อาหารและอุปกรณ แสดงในราคาทุนและหักดวยคาเสื่อม
สะสม 

• การบันทึกตนทุนการกูยืมเปนตนทุนของทรัพยสิน ตนทุนท้ังหมด
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการกอสรางอาคารและการติดตั้งเครื่องจักร 
รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกี่ยวของในชวงเวลาที่มีการกอสรางและติดตั้ง 
ไดบันทึกไวเปนสวนหนึ่งของตนทุนทรัพยสิน และจะหยุดบันทึก
ดอกเบี้ยเปนตนทุนของทรัพยสิน เม่ือการกอสรางและติดตั้งแลว
เสร็จพรอมที่จะใชงานตามวัตถุประสงค 

3.8 แผนการเงนิ 
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• นโยบายการจายเงินปนผลเริ่มจายเงินปนผลเมื่อมีกําไรสะสม ใน
อัตราไมต่ํากวา 40% 

• ตั้งสํารองภาษีเงินไดไวเทากับจํานวนเงินท่ีจะตองจายตามประมวล
รัษฎากร 

หมายเหตุ :  รายละเอียดการคํานวณรายไดและคาใชจายในปที่ 1 เปนดังน้ี 
 
 

1.  รายไดจากการขาย  =  31,350 บาทตอตัว x 348 ตัว 
   =  10.9 ลานบาท 
     ท้ังน้ีแบงเปน 
   รายไดจากการขายเนื้อ  550 บาทตอกิโลกรัม (ประมาณ 35 ก.ก. ตอตัว) 
   รายไดจากการขายหนัง 8,000 บาทตอตารางเมตร (ประมาณ 1.2 ตร.ม.ตอตัว) 
     รายไดจากผลผลิตอื่น 2,500 บาทตอตัว 
 

2.  ตนทุนขาย =  (ตนทุนผลิตนก + คาอาหาร + คาชําแหละ + คาฟอกหนัง + คา

เบ็ดเตล็ด) x จํานวนนก 
                        =  (4,718 + 4,272 + 1,000 + 2,000 + 960) x 348 
                        =  4.50 ลานบาท 
 

3.  คาใชจายในการขายและบริหาร  =  เงินเดือน + คาเชา + คาสงเสริมการตลาด 
       (20% ยอดขาย) + คาเสื่อมราคาและอื่นๆ 

 =  (2,165x348)+(5,000x100)+2,181,960+337,260 
 =  3.77 ลานบาท 

 

4.  ดอกเบี้ยจาย คิดเปนอัตรา 8% ตอป (เงินตน 3 ลานบาท) 

 

 
  การวิเคราะหทางการเงิน 

ในการดําเนินการตามแผนธุรกิจน้ี มีมูลคาการลงทุนของโครงการตาม

ประมาณการเทากับ 7 ลานบาท เปนทุนจากผูกอตั้งจํานวน 4 ลานบาท และกูจาก

3.8 แผนการเงิน 
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แหลงเงินทุนภายนอกจํานวน 3 ลานบาท สําหรับการลงทุนประกอบดวยการลงทุน

หลัก 3 สวน คือ ลงทุนในสินทรัพยถาวร คาใชจายกอนเร่ิมดําเนินงาน และเงินทุน

หมุนเวียน การวิเคราะหทางการเงินสามารถสรุปไดดังน้ี 
 

 

1.  ระยะเวลาคืนทุน          3 ป 

2.  มูลคาปจจุบันทุนสิทธิ (NPV@10%) 11.70 ลานบาท 

3.  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)       87% 

 

 
 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง 

 

วิเคราะหโดยปริมาณที่คาดวาจะขายไดเปน 3 กรณี คือ กรณีปกติ กรณี

เลวรายท่ีสุด (90% ของกรณีปกติ) และกรณีดีท่ีสุด (110% ของกรณีปกติ) เพ่ือดูมูลคา

ปจจุบันสุทธิ (NPV) จากท้ัง 3 กรณี โดยมีอัตราคิดลด (Discount Rate) เทากับ 10% 

ไดดังน้ี 

 

กรณี เลวรายท่ีสุด ปกติ ดีท่ีสุด 

NPV (ลานบาท) 3.6 11.7 19.8 

IRR 37% 87% 130% 

 

 การวิเคราะหจุดคุมทุนในการขาย  
 

จุดคุมทุนของกิจการคือจะตองมียอดขายประมาณ 70% ของรายไดท่ี

ประมาณการ 

 

3.8 แผนการเงนิ 
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(หนวย : พันลาน) 
รายการ ปที่ 0 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

สินทรัพย       
สินทรัพยหมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 109 135 986 2,114 3,838 5,360 

เงินลงทุนระยะสั้น 1,938 2,058 1,557 1,376 687 357 

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ-สุทธิ - 210 260 337 381 423 

สินคาคงเหลือ-สุทธิ 2,703 3,356 4,474 5,593 6,432 7,075 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน - - - - - - 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 47,503 57,592 72,768 94,194 113,375 132,143 

สินทรัพยไมหมุนเวียน       

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 2,475 2,361 2,013 1,665 1,317 969 

เงินคํ้าประกันการเชาและเงินมัดจํา - - - - - - 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น - - - - - - 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,475 2,361 2,013 1,665 1,317 969 

รวมสินทรัพย 7,225 8,120 9,290 11,084 12,654 14,183 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน       

หนี้สินหมุนเวียน       
เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย 225 280 373 466 536 590 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 225 280 373 466 536 590 

หน้ีสินไมหมุนเวียน       

เงินกูยืมระยะยาว 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน - - - - - - 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

รวมหนี้สิน 3, 225 3, 280 3,373 3,466 3,536 3,590 

สวนของผูถือหุน       
ทุนเรือนหุน       

ทุนจดทะเบียน       

หุนสามัญ 400,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

ทุนท่ีออกและเรียกชําระแลว       

หุนสามัญ 400,000 หุน มูลคาหุนละ 10.00 บาท 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

สวนเกินมูลคาหุน - - - - - - 

กําไรสะสม       

จัดสรรแลว       

สํารองตามกฎหมาย - - - - - - 

ยังไมไดจัดสรร - 841 1,917 3,618 5,119 6,594 

รวมสวนของผูถือหุน 4,000 4,847 5,917 7,618 9,119 10,594 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 7,225 8,120 9,290 11,084 12,654 14,183 

บริษัท ออสตริกากูด จํากัด 
ประมาณการงบดุล 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

3.8 แผนการเงิน 
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บรษัิท ออสตริกากูด จํากัด 

ประมาณการงบกาํไรขาดทุน 

สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 
 

(หนวย : พันลาน) 

รายการ ปท่ี 0 ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5

       

รายไดจากการดําเนินงาน - 10,910 13,543 17,503 19,800 21,973 

รายไดจากการขาย - 10,910 13,543 17,503 19,800 21,973 

รวมรายไดจากการ

ดําเนินงาน 
-      

คาใชจายจากการดําเนินงาน       

ตนทุนขาย - 4,496 5,581 7,441 9,301 10,696 

คาใชจายในการขายและ

บริหาร 
- 3,773 4,561 5,772 6,687 7,524 

รวมคาใชจายจากการ

ดําเนินงาน 
- 8,268 10,142 13,212 15,988 18,221 

กําไรกอนดอกเบ้ียจายและภาษี

เงินไดนิติบุคคล 
- 2,642 3,401 4,291 3,812 3,753 

ดอกเบ้ียจาย - (240) (240) (240) (240) (240) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล - (721) (978) (1,215) (1,072) (1,054) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ - 1,681 2,183 2,836 2,500 2,459 

  

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน - 4 6 7 6 6

จํานวนหุนสามัญ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
 

หมายเหตุ : รายละเอียดการคํานวณรายได/คาใชจาย ระบุไวในสมมติฐานทางการเงิน 
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บรษัิท ออสตริกากูดส จํากัด 

การวเิคราะหอัตราสวนทางการเงนิ 
 

รายการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3  ปท่ี 4 ปท่ี 5

1. อตัราสวนสภาพคลอง 

20.60 19.52

 

20.21 

 

21.15 22.41    - อัตราทุนหมุนเวียน 

    - อัตราทุนหมุนเวียนเร็ว 8.60 7.52 8.21 9.15 10.41

2. อตัราสวนวัดสภาพหน้ีสิน   

    - อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม 0.40 0.36 0.31 0.28 0.25

    - อัตราหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 0.68 0.57 0.45 0.39 0.34

3. อตัราสวนวัดประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน   

    - อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การคา 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00

    - ระยะเวลาในการเก็บหน้ี 7.02 7.02 7.02 7.02 7.02

    - อัตราการหมุนเวียนของเจาหน้ีการคา 16.08 14.97 15.97 17.35 18.14

    - ระยะเวลาในการจายชําระหนี้ 22.70 24.39 22.86 21.03 20.12

    - อัตราหมนุเวียนของสินคาคงเหลือ 1.34 1.25 1.33 1.45 1.51

    - อัตราหมนุเวียนของสินทรัพยถาวร 4.62 6.73 10.51 15.03 22.68

    - อัตราหมนุเวียนของสินทรัพย 1.34 1.46 1.58 1.56 1.55

4. อตัราสวนวัดความสามรถในการทํากําไร   

    - อัตรากําไรสุทธ ิ 15.41 16.12 16.20 12.63 11.19

    - อัตรากําไรข้ันตน 58.79 58.79 58.79 53.03 51.32

    - อัตรากําไรจากการดาํเนินงาน 24.21 25.11 24.51 19.25 17.08

    - อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนสามัญ 34.73 36.89 37.22 27.42 23.21

    - อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 20.70 23.50 25.58 19.76 17.34

    - อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม   
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