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ถึงทกุทา่นท่ีต้องการแยกตวัไปมีกิจการของตนเอง 

★ การขาย 

■ ใคร : เจ้าของ, พนกังาน 1 คน, เจ้าของควรเป็นคนท่ีชอบการพบปะกบัลกูค้า ชอบทําอาหาร และคดิ 

“อยากลองค้าขายด้วยตนเอง” 

 

■ ใคร : ระดบัของลกูค้ากลุม่เป้าหมาย (ผู้หญิง / แม่บ้าน / เดก็ / คูส่ามีภรรยา / พนกังานเงินเดือน) 

 

■ อะไร : เสนอสนิค้าท่ีเน้นการสัง่กลบับ้านอยา่งเซ็ตทาโกะยากิหรือยากิโอนิกิริ (ข้าวปัน้ยา่ง) และเคร่ืองด่ืมไม่ใสแ่อลกอฮอล์ 

(นํา้อดัลม เป็นต้น) 

 

■ อย่างไร : ร้านขนาดประมาณ  (7-50 ตร.ม.) ตามแผน 20 ตร.ม. จะมีประมาณ 6 ท่ีนัง่ 

      

■ ที่ไหน : บริเวณท่ีอยูร่ะหวา่งเขตท่ีอยูอ่าศยักบัสถานี หรืออาคารท่ีมีคา่เชา่ยอ่มเยาท่ีอยูห่า่งจากสถานีกลางเมืองออกมาเลก็น้อย   

 

■ เงื่อนไขการขาย : เงิดสด ไม่รับบตัรเครดติ 

 

■ ระยะเวลา : 10:00-23:00 รวมระยะเวลาเปิดร้าน 13 ชัว่โมง 

 

★ การจดัหาวัตถุดบิ 

◆ อะไร： 1. ปลาหมกึยกัษ์ (octopus), ขิงดอง, แป้งสาลี, ขิง, ต้นหอม, เศษแป้งเทมปรุะทอดกรอล, ซอส, ไข,่ 

ปลาแห้งฝอย, สาหร่ายสีเขียวสําหรับโรยหน้า, มายองเนส, ข้าวสาร, อาหารสด, นํา้ผลไม้, เคร่ืองด่ืมพร้อมขาย 

ฯลฯ 

2. ภาชนะใสอ่าหาร, ตะเกียบ 

3. เคร่ืองมือในการทําอาหาร 

4. เฟอร์นิเจอร์ตกแตง่ร้าน 

 

◆ ที่ไหน ： ของสดให้ซือ้จากแหลง่, ผา่นตวัแทนจําหน่าย, หรือผา่นร้านค้าขายปลีก ฯลฯ 

ผลติภณัฑ์เฉพาะท้องถ่ินให้ใช้บริการสง่ตรงจากผู้ประกอบการในพืน้ท่ี 

 

◆ เงื่อนไข：ทกุสิน้เดือน จะจ่ายเงินสดในสว่นของเดือนถดัไป หรืออาจมีการจ่ายเป็นครัง้คราวตามเง่ือนไขของคูค้่า 

★ รายละเอียดของสถานที่ที่จะออกร้าน 



แผนการบริหารงานทาํธุรกิจเปิดร้านโดยใชเ้คร่ืองทาํทาโกะยากิอตัโนมติัในประเทศไทย 

 

วางแผนโดย Oka Tetsuyoshi ฝ่ายบริหาร บริษัท MTIJAPAN (มหาชน) วนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2557     
2

■ เงื่อนไขที่ตัง้：บริเวณท่ีอยูร่ะหวา่งเขตท่ีอยูอ่าศยักบัสถานี 

หรืออาคารท่ีมีคา่เช่ายอ่มเยาท่ีอยูห่า่งจากสถานีกลางเมืองออกมาเลก็น้อย สว่นเง่ือนไขอ่ืนๆ จะกําหนดตามตําแหน่งท่ีตัง้ 

พืน้ท่ีภายในร้านสาขา เง่ือนไขในการเช่า (พืน้ท่ีเก็บของ, โครงร่าง) ฯลฯ                  
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เงินทนุจําเป็น รวม วิธีจดัหา รวม 

 

 

 

ทนุคา่สถานท่ี 

 

รายละเอียดค่าร้านและอุปกรณ์เคร่ืองใช้ 
คา่ตกแตง่ร้าน 

อปุกรณ์เคร่ืองใช้ภายในครัว 

เฟอร์นิเจอร์และอปุกรณ์เคร่ืองใช้ 

คา่แฟรนไชส์ 

 

 

 

480,000 
THB 

 

300,000 

50,000 

30,000 

  100,000 
 
 

ทนุสว่นตวั 320,000 

บาท 

  

เงินกู้  

 

 

362,500 

บาท 

 

เงินทนุท่ีจําเป็น 

 

การจัดซือ้สินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ  
คา่จดัซือ้สนิค้า 

คา่มดัจําคา่เช่า (20 ตร.ม. 6 ท่ีนัง่) 

คา่เช่าเคร่ืองทําทาโกะยากิ 

คา่ใช้จา่ยตา่งๆ เช่น คา่โฆษณา 

 

95,000 THB 
 

10,000 

30,000 

 

5,000 

50,000 

  

รวม 575,000 บาท  575,000 

★ ประเมินยอดขาย 

■ ยอดขายในร้าน องัคาร – อาทิตย์  11:00～23:00 26 วนั 

 กลางวนั 11:00～17:00  ราคาตอ่หน่วย 100 THB × 6 ท่ีนัง่ ＝600×0.7 ครัง้＝420 THB 

① 420THB×26 วนั ＝10,920THB 

กลางคืน 17:00～23:00 ราคาตอ่หน่วย 100THB×6 ท่ีนัง่ ＝600THB×1.2 ครัง้＝720THB 

② 720THB×26 วนั ＝18,720THB 
  

 ■ นํากลบับ้าน องัคาร – พฤหสับดี  10:00～23:00 13 วนั 

ชดุทาโกะยากิ ราคาตอ่หน่วย 100THB×48 คน＝4,800THB 

③ 4,800THB×13 วนั ＝62,400THB 

ศกุร์ – เสาร์ 13 วนั 

ชดุทาโกะยากิ ราคาตอ่หน่วย100THB×58 คน＝5,800THB 

④ 5800THB×13 วนั ＝75,400THB 

เคร่ืองด่ืมไม่ใสแ่อลกอฮอล์ 30THB×60 คน＝1,800THB 
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⑤ 1800THB×26 วนั ＝46,800THB 
 

① ②＋③＋④＋⑤＝รวมเป็นเงิน 214,240THB 
 

★ยอดรวม 214,240THB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★ แบบประเมินกจิการ (รายรับ – รายจ่าย) 

 เร่ิมกิจการใหม่ๆ  THB หลงัดําเนินกิจการได้สกัพกั THB 
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ยอดขาย ① 214,240     

685,568เยน 
278,460     

890,880เยน 

ราคาทนุของยอดขาย ② 22% 47,132      
150,822เยน 

61,261      
196,035เยน 

 
รายจ่าย 
 

คา่แรง 64,000 76,000 

คา่เช่าร้าน＆

คา่เช่าเคร่ืองทําทาโกะยากิ 

35,000 35,000 

ดอกเบีย้ท่ีต้องจ่าย 

(รวมดอกเบีย้เงินต้นด้วย) 

4,600 4,600 

คา่เชือ้เพลงิ คา่นํา้ประปา 10,000 12,000 

คา่โฆษณา และอ่ืนๆ  20,000 30,000 

รวม ③ 133,600     

427,520 円 

157,600     

504,320 円 

กําไร ① - ② - ③ 33,508THB   107,226เยน 59,599THB   190,717เยน 

อตัราราคาทนุตอนเร่ิมกิจการ 22% (คํานวณจากลกัษณะสนิค้า) 

《หลงัจากท่ีตดิตลาด》 

①  จะมีขาประจําช่วยโฆษณาแบบปากตอ่ปากมากกวา่ตอนเร่ิมกิจการใหม่ๆ 1.3 เทา่ และมีการโฆษณาตา่งหาก (ใบปลวิ, 

เว็บไซต์, นิตยสาร เป็นต้น) 

②  อตัราราคาทนุในตอนแรก 

③  คา่แรงของพนกังานพาร์ทไทม์เพิ่มขึน้ 1 คน 12,000 THB และอ่ืนๆ เพิ่มขึน้อีก 10,000 บาท 

★รายละเอียดคา่แรง：คา่เจ้าของร้าน 50,000 บาท 1 คน, สต๊าฟ 14,000 บาท หนึง่คน, พนกังานพาร์ทไทม์ 12,000 บาท 1 คน 

รวมทัง้สิน้ 3 คน 76,000THB 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 เหตุผลในการริเร่ิมกจิการ, ประสบการณ์ในการทาํธุรกจิ 

ประเภทธุรกิจ ร้านทาโกะยากิ กําหนดเร่ิมในการดําเนินธุรกิจ เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 
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มีจดุประสงค์, 

เหตผุลอะไรท่ีคิดริเร่ิมกิจก

าร? 

เลง็เห็นความเป็นไปได้ของธุรกิจแนวใหม่ท่ีสามารถบริหารร้านอาหารโดยได้โดยใช้เคร่ืองจกัรปรุงอาหา

รท่ีถกูพฒันาขึน้ให้สามารถใช้งานได้โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้ เช่ียวชาญหรือพอ่ครัว-แม่ครัวอีกตอ่ไป 

และคดิวา่เป็นรูปแบบธุรกิจท่ีสามารถลดต้นทนุได้ 

ในอดีตเคยบริหารกิจการ

ด้วยตนเองมาก่อนหรือไม่

? 

กําลงัอยูร่ะหวา่งการบริหารกิจการ 

 

มีประสบการณ์ในการทําธุ

รกิจด้านนีม้าบ้างหรือไม่? 

(ท่ีทํางาน, 

ระยะเวลาทํางาน, 

ประวตัก่ิอนจะมาริเร่ิมธุรกิ

จของตนเอง) 

เดือน-ปี ประวตัโิดยสงัเขป 

  

  

  

  

ใบประกาศท่ีสอบผา่น ไม่มี 

 
2 สินค้าและบริการ 

กรุณาเขียนรายละเอียดของสนิค้าและบริการ ① กลางวนั : ชดุทาโกะยากิ และ โอนิกิริ (ข้าวปัน้ยา่ง) 100 บาท 

(สว่นแบง่การตลาด 16%) 

② กลางคืน : ชดุทาโกะยากิ และ โอนิกิริ (ข้าวปัน้ยา่ง) แบบประยกุต์  100 บาท 

เคร่ืองด่ืมไม่ใสแ่อลกอฮอล์：30 บาท  （สว่นแบง่การตลาด 34%） 

③ ขายทาโกะยากิหน้าเคาเตอร์ 100 บาท (สว่นแบง่ทางการตลาด 43%） 

④ นํา้แร่ 20THB（สว่นแบง่ทางการตลาด 7%） 

 

 

 

จดุขายคืออะไร 

 

 

 

นําเสนอทาโกะยากิแบบประยกุต์กบัยากิโอนิกิริ (ข้าวปัน้ยา่ง) อร่อยๆ 

และเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 

จดุสําคญัคือเน้นการนําเสนอทาโกะยากิท่ีตา่งจากทาโกะยากิทัว่ไป 

มีการประยกุต์ใช้วตัถดุบิท่ีไม่เคยมีมาก่อน 

ยากิโอนิกิริจะนอกจากเน้นรสชาตแิบบญ่ีปุ่ น ยงัมีรสแกงกะหร่ี และรสชาตแิบบไทยๆ 

อีกด้วย ทําด้วยเคร่ืองยา่งอตัโนมตัท่ีิทางบริษัทพฒันาชึน้ 

เป็นลกัษณะสายพานหมนุยา่งให้ความร้อนอยา่งทัว่ถึง (อณุหภมิู 240 ℃) 

ลกูค้าสามารถเลือกจงัคูร่สชาตขิองเมนยูากิโอนิกิริได้ตามอธัยาศยั 

นอกจากนัน้ในร้านยงัสามารถซือ้ซือ้นํา้แร่ (600ml) ในราคา 20 บาท 

ตามท่ีทางบริษัท SIAM คูค้่าให้เราขายได้ในราคาพิเศษอีกด้วย 

*อณุหภมิู 240℃จะปลอ่ยรังสีอินฟราเรดได้ใกล้เคียงกบัการยา่งด้วยถ่านไฟ 
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ทําให้สามารถยา่งโอนิกิริได้แบบเกรียมนอกแตพ่อดี 

และรักษาความอร่อยภายในไว้ได้ครบถ้วน 

และเน่ืองจากเป็นเคร่ืองยา่งอตัโนมตัจิงึไม่ต้องกงัวลวา่จะมีการไหม้เสีย 

ไม่วา่ใครก็สามารถควบคมุการทํางานอนัมีประสทิธิภาพของเคร่ืองได้ 

ด้วยเคร่ืองตวันีจ้ะทําให้เกิดโครงสร้างโมเดลทางธุรกิจแบบใหม่ขึน้ในวงการ 

 
3 รายช่ือคู่ค้า – เงื่อนไข 

 

 
ช่ือลกูค้า 

สว่นแบ่

ง 

อตัราสว่นคูค้่

า 

เง่ือขไขการเก็บยอด・

จ่ายเงิน 
สถานท่ีตัง้ 

ผู้ จําหน่าย นิตบิคุคลทัว่ไป 100%  เงินสด ไม่ระบ ุ

 

 

 

ผู้ผลติสนิค้าและวตัถดุิ

บ 

SIAM Mineral Water 

 

5% 100% ครบกําหนดสิน้เดือนตอ่ไ

ป 

จ่ายเงินสด 

 

ร้านค้าปลีกในกรุงเทพ – 

ข้าวสาร ของสด 

เคร่ืองปรุง 

45% 100% จ่ายเงินสด  

เคร่ืองด่ืมไม่ใสแ่อลกอฮอ

ล์ 

 

45% 100% จ่ายเงินสด  

แหลง่สัง่จากภายนอก Key-Note(มหาชน) 

(ตกแตง่ร้าน) 

100% 100% จ่ายเงินสด   

Hoshizaki-Kantou 

(มหาชน) – เคร่ืองครัว 

100% 100%   

     

 

พนกังาน 

จํานวนพนกังานประจํา 1 คน 

การจ่ายคา่แรง 

จบวนั 〆สิน้เดือน 

โบนสัออกเดือนมิถนุาย

น, ธนัวาคม 

พนกังาน 

(รวมครอบครัว) 

1คน (0) 

พนกังานพาร์ทไทม์ 1คน 

 


