รองเท้ าแฟชั่นอรรถประโยชน์ (Functional Fashion Shoes)
คม ธรรมรัตน์

บทคัดย่ อ
การจัด ท าแผนธุ ร กิ จ เรื่ อง รองเท้ า แฟชั่ น อรรถประโยชน์ (Functional Fashion Shoes)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผูล้ งทุนและผูส้ นใจที่จะร่ วมลงทุนได้ทราบถึงนโยบายการบริ หารจัดการของ
บริ ษ ัท กลยุท ธ์ ใ นการดาเนิ นการงาน และทิ ศ ทางในการประกอบกิ จ การในด้า นต่ า ง ๆ ตลอดจน
ผลประโยชน์ที่ ผูส้ นใจรวมลงทุ นจะได้รับ และเพื่ อเป็ นแนวทางในการประกอบธุ รกิ จให้ส ามารถ
ดาเนินการไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพตามทิศทางแผนธุ รกิจที่ได้วางเอาไว้
ผลจากการจัดทาแผนธุ รกิจครั้งนี้ พบว่า ประมาณการเงินลงทุนขั้นต้นอยูท่ ี่ 5 ล้านบาท โดยมาจาก
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทั้งสิ้ น ไม่มีการกูย้ มื เงินแต่อย่างใด โดยประมารการรายได้อยูท่ ี่ 17 ล้านบาท ในปี แรก
และเติบโตโดยเฉลี่ยไม่ตากว่า 10% ต่อปี ในปี ที่ 2-5 มีกาไรจากการดาเนินงานในปี แรกที่ 1.8 ล้านบาท
คิดเป็ น 11% และกาไรสุ ทธิ ที่ 1.5 ล้านบาท คิดเป็ น 9% อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ ต่อยอดขายที่ 13%, 13%,
15% และ16% ในปี ที่ 2 ถึงปี ที่ 5 ตามลาดับ คิดเป็ นกาไรสุ ทธิ ต่อยอดขายโดยเฉลี่ ยต่อปี ที่ 13% และมี
อัตราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ROA) โดยเฉลี่ยที่ 27.41% และ อัตราส่ วนผลตอบแทนจากผู ้
ถือหุน้ (ROE) โดยเฉลี่ยที่ 28.13%
หากแผนธุ รกิจนี้ สามารถดาเนินไปตามที่คาดการณ์ในกรณี ปกติ (Base Case) กิจการจะสามารถ
คืนทุนได้ใน 2 ปี 2 เดือน (PB=2.25 ปี ) สามารถสร้างผลตอบแทนภายในโครงการนี้ IRR= 41.54% โดย
กิจการสามารถสร้างมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นเงิน 5,930,039 บาท เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ 5 ปี
จากผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงิ นจะเห็ นได้ว่าอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ค่อนข้างสู ง
และมากกว่า ต้น ทุ น ของเงิ น ทุ น (7.36%) และมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ันสุ ท ธิ (NPV) เป็ นบวก แสดงให้เห็ นว่า
โครงการนี้เป็ นโครงการที่น่าลงทุน และคุม้ ค่ากับการลงทุน
คาสาคัญ: รองเท้า, แฟชัน่ , ปรับเปลี่ยน, ถอดประกอบ, รองเท้าซิป, Sneakflop

1. บทนา
รองเท้าถื อเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญในปั จจุบนั ทุกวันนี้ ผคู ้ นต่างใส่ รองเท้าในชี วิตประจาวันกัน
ทุ ก วัน ในแต่ ล ะวันการจะเลื อกใส่ รองเท้าคู่ ไ หนนั้น จะต้องเลื อกให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ และ
กาลเทศะ แต่บางครั้งในหนึ่งวัน หรื อในการเดินทางแต่ละครั้ง อาจจะมีหลายกิจกรรมที่มีความต้องการ
ใส่ รองเท้าที่ต่างกันไปตามสถานการณ์ ทาให้ตอ้ งพกรองเท้าไปหลาย ๆ คู่เพื่อเปลี่ยนใส่ ในแต่ละ แต่การ
พกรองเท้าไปหลาย ๆ คู่ ในการเดินทางไม่ใช่สิ่งที่สะดวก ทาให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคมากมาย
บริ ษ ัท สนี ค ฟรอบ จ ากัด ภายใต้ต ราผลิ ต ภัณ ฑ์ (Brand) Sneakflop จึ ง ได้คิ ด ค้น นวัต กรรม
รองเท้ารู ปแบบใหม่ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้ทุกสถานการณ์ดว้ ยการออกแบบที่
ทันสมัย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ท้ งั รู ปแบบ รู ปทรง สี และ ลวดลาย ในคู่เดียว

2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
โดยเริ่ มต้นธุ รกิจบริ ษทั ได้พฒั นารองเท้าที่สามารถใช้ได้ท้ งั เป็ นรองเท้าแตะ ร้องเท้าผ้าใบ และ
ร้องเท้าคัดชู ในคู่เดียวกัน โดยใช้ซิปเป็ นตัวเชื่อมติด ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ Sneakflop
ภาพ 1 ตราสิ นค้า Sneakflop

องค์ ประกอบของรองเท้า
1. ฐานรองเท้า/พื้นรองเท้าที่เป็ นรองเท้าแตะ
ภาพ 2 ฐานของเท้ า/พืน้ รองเท้ าที่เป็ นรองเท้ าแตะ

2. ตัว บอดี้ รองเท้า หรื อโครงรองเท้าที่เป็ นตัวรองเท้าหลัก มีท้ งั แบบผ้าใบและคัทชูส์
ภาพ 3 บอดี ้ รองเท้ า หรื อโครงรองเท้ าที่ เป็ นตัวรองเท้ าหลัก

3. สกิน ของรองเท้าที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ ตามโอกาสและสถานการณ์ ทั้งสี สัน รู ปแบบ
และลวดลาย
ภาพ 4 สกิน ของรองเท้ าที่สามารถถอดเปลี่ยนได้

หมายเหตุ : พื้นรองเท้า ตัวบอดี้ และสกินจะมี ขนาดมีต้ งั แต่ 36-42
(ขนาดที่มีผสู ้ วมใส่ มากที่สุด จากการวิจยั )
แต่ละส่ วนของผลิ ตภัณฑ์ จะถูกออกแบบมาในรู ปแบบที่หลากหลาย แต่สามารถ Mix-Match
ได้อย่างลงตัว เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในแต่กลุ่มที่แตกต่างกัน เมื่อนาแต่ละส่ วนมา
ประกอบเข้าด้วยกันก็จะเกิ ดรู ปแบบรองเท้าที่หลากหลาย ที่สามารถปรับเปลี่ ยนให้เขากับสไตล์ หรื อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ดังตัวอย่างแสดงในภาพ 5
ภาพ 5 รู ปแบบการปรับเปลี่ยนและประกอบเป็ นรองเท้า

3. ข้ อบ่ งชี้ความเป็ นนวัตกรรม
Sneakflop ได้รับ พัฒนาขึ้ นเพื่ อแก้ไ ขปั ญหาในชี วิตประจาวันของผูบ้ ริ โภคทุ ก คน ที่ ม กั เจอ
ปั ญหาในการไปท่องเที่ยว สัมมนา ประชุมต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศ หรื อมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถใส่
รองเท้าคู่เดียวได้เพราะไม่เหมาะสม ทาให้ตอ้ งพกรองเท้าไปหลายคู่ แต่การพกร้องเท้าหลาย ๆ คู่น้ นั เป็ น
เรื่ องยุ่งยาก โดยเป็ นการออกแบบผลิ ตภัณฑ์รองเท้าให้สามารถปรับเปลี่ ยนรู ปแบบให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ที่เหมาะสม ทาให้ไม่จาเป็ นต้องพกรองเท้าหลาย ๆ คู่ไปเพื่อไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ ซึ่ ง
ถือเป็ นสิ่ งใหม่ที่ยงั ไม่เคยมีใครทามาก่อน จึงถือเป็ นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)

4. การวิเคราะห์ สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
4.1 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก โดยใช้ PESTEL
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PESTEL จะมีปัจจัยหลายๆ ที่ส่งผลที่ดีกบั ธุ รกิ จ เช่ น ปั จจัย
นโยบายการเมือง (Political) ที่มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชัน่ รองเท้าและอื่น ๆ จากภาครัฐ
ปั จจัยทางด้ านเศรษฐกิจ (Economic) ที่ แม้ว่าเศรษฐกิ จทัว่ โลกจะซบเซาแต่ก็มีสัญญาณฟื้ นตัวไปใน
ทิศทางที่ดี ปั จจัยทางด้ านสั งคมและวัฒนธรรม (Sociocultural) ที่คนไทยมี การปรั บตัวเข้ากับแฟชัน่
ใหม่ ๆ อย่างรวดเร็ ว และต้องการการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปัจจัยทางด้ านเทคโนโลยี (Technology) ที่
แม้จะไม่ได้เข้ามาช่ วยในกระบวนการผลิ ตโดยตรงมากนัก แต่ก็เข้ามาสนับสนุ นด้านต่าง ๆ ในธุ รกิ จ
รองเท้ า ไม่ ว่ า จะเป็ นการออกแบบ เป็ นต้น ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มและแนวโน้ มอุ ต สาหกรรม
(Environment) ซึ่ งแม้ในปี 2558 จะติดลบ แต่จากปั จจัยหนุ นต่าง ๆ ทาให้คากการว่าปี หน้าจะโตกว่า
7% ปัจจัยทางด้ านกฎหมาย (Legal) ที่เป็ นประเด็นปลีกย่อยที่บริ ษทั ต้องคานึงถึง
4.2 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทางอุตสาหกรรม โดยใช้ Five Force
 การแข่ งขันกันระหว่ างคู่แข่ งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among Current
Competitors) จะแบ่งคู่แข่งขันออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ได้แก่
กลุ่มที่ 1 กลุ่มรองเท้าบ้าใบแฟชัน่ แบรนด์เนม เช่น Nike Adidas ซึ่ งเป็ น 2 แบรนด์ใหญ่ที่ครอง
ส่ วนแบ่งการตลาดรองเท้าผ้าใบกว่า 40% ของมูลค่าตลาดรวม แต่ไม่สามารถการปรับเปลี่ยนได้ และ
ราคาสู ง
กลุ่ ม ที่ 2 กลุ่ ม รองเท้า แฟชั่ น จากจี น ซึ่ งมี ร าคาถู ก มี ค วามหลากหลายในรู ป แบบสี สั น
ค่อนข้า งมาก แต่ จุดอ่ อนของกลุ่ ม คู่ แข่ งนี้ คื อคุ ณภาพและความน่ าเชื่ อถื อของผลิ ตภัณฑ์ รวมถึ ง ตรา
ผลิตภัณฑ์

 อานาจต่ อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต (Bargaining Power of Suppliers)
ผ้า ฟองน้ า หนังเทียม (พลาสติก PVC PU) หรื อยางสาหรับการทารองเท้านั้นเป็ นวัสดุที่สามารถ
หาได้ง่าย มีผขู ้ ายปั จจัยการผลิต จานวนมาก การแข่งขันค่อนข้างสู ง อานาจการต่อรองของ ผูข้ ายปั จจัย
การผลิต จึงมีไม่มากนักเพราะผูผ้ ลิตมีทางเลือกจากผูข้ ายปั จจัยการผลิตหลายแห่ง
 อานาจต่ อรองของลูกค้ า (Bargaining Power of Customers)
เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ Sneakflop ถื อเป็ นนวัตกรรมรองเท้ารู ปแบบใหม่ และยังไม่เคยมีมาก่อน
หากลูกค้าต้องการซื้ อรองเท้าที่มีฟังก์ชนั่ การปรับเปลี่ยนได้ท้ งั ในส่ วนของพื้นรองเท้า บอดีรองเท้าและส
กิน จะมีเพียงSneakflop เจ้าเดียวเท่านั้น จากความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นทาให้อานาจในการ
ต่อรองของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์อง Sneakflop นั้นมีไม่มากนัก
 ภัยคุกคามจากสิ นค้ าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services)
อุตสาหกรรมรองเท้าเป็ นอุ ตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสู ง รองเท้าแฟชั่นจึ งมี ออกมาให้เลื อก
มากมายหลายรู ปแบบและหลายยี่ห้อ ดังนั้นรองเท้าต่าง ๆ ที่เป็ นรองเท้าแฟชัน่ โดยเฉพาะจากจี นที่ มี
ราคาถูกมาก จึงอาจจะเป็ นภัยคุกคามที่สาคัญในกลุ่มสิ นค้าทดแทน
 ภัยคุกคามจากผู้แข่ งขันรายใหม่ (Threat of New Entrance)
อุตสากรรมรองเท้าเป็ นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้เน้นการใช้เครื่ องจักรเป็ นจานวนมาก ทาให้การ
ลงทุนในการเข้ามาทาธุ รกิจนั้นไม่ใช่เรื่ องยากและใช้เงินลงทุนจานวนไม่มากนัก แต่จะทาอย่างไรให้เกิด
ความแตกต่ า งที่ จะขายสิ นค้า ได้ เพราะส่ วนใหญ่ แล้วธุ รกิ จรองเท้าสมัย ใหม่ ที่จะอยู่รอดได้น้ ันจะมี
จุดเด่นเป็ นของตนเอง หรื อมีจุดขายเฉพาะตราผลิตภัณฑ์
 ผู้มีส่วนได้ เสี ยอืน่ ๆ (Stakeholders)
นอกจากปั จจัยที่กระทบทั้ง 5 ด้าน แล้วนั้นอีกปั จจัยหนึ่ งที่สาคัญคือกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ
โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยนั้นอาจมองถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยจากการทาธุ รกิจทั้งภายในและภายนอกซึ่ งบริ ษทั ได้ให้
ความสาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ เหล่านั้นไม่วา่ จะเป็ นลูกจ้าง พนักงาน ตลอดจนผูถ้ ือหุ น้ และอื่น ๆ
4.3 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และ อุปสรรค โดยใช้ SWOT
จุดแข็ง (Strength)
S1. ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและมีความเป็ นนวัตกรรม
S2. เทคโนโลยีเฉพาะ เป็ นความลับและเทคนิคของบริ ษทั
S3. ความคล่องตัว เนื่องจากเป็ น SME

จุดอ่ อน (Weakness)
W1. เป็ นผูป้ ระกอบการรายใหม่ในธุ รกิจรองเท้า
W2. ทุนที่มีไม่มาก และจากัดเนื่องจากเป็ นบริ ษทั ขนาด
W3. การเปลี่ยนสกิน ต้องถอดเชือกรองเท้าถึงจะสามารถเปลี่ยนได้
W4. ช่วงแรกผลิตไม่มากทาให้ตน้ ทุนต่อหน่วยสู ง
โอกาส (Opportunity)
O1. ค่านิยมกระแสแฟนชัน่ มีมากขึ้น
O2. รัฐบาลมีการสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชัน่
O3. ข้อจากัดในการพกรองเท้าหลาย ๆ คู่
O4. แรงงานไทยมีฝีมือ
O5. ต้นทุนต่ากว่าการผลิตภายนอกประเทศที่ตอ้ งเสี ยภาษีนาเข้า
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threat)
T1. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
T2. การแข่งขันในตลาดรองเท้านั้นมีสูงมาก

5. การวิเคราะห์ ตลาดและแผนการตลาด
5.1 มูลค่ าตลาด แนวโน้มของธุ รกิจรองเท้าผ้าใบ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยในช่วง 10 ปี ที่
ผ่านมามีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยกว่า 15% ต่อปี โดยมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 3,700 ล้านบาททาให้เป็ นตลาด
ที่น่าสนใจในการเข้ามาลงทุนประกอบธุ รกิจ
5.2 การก าหนดกลุ่ มตลาดเป้าหมาย (Target Market) เนื่ องจากสิ นค้าของ Sneakflop เป็ น
สิ นค้าประเภทแฟชัน่ บริ ษทั จึงมุ่งเน้นกลุ่มเป้ าหมายไปยังกลุ่ม Generation X-Y โดยกลุ่มตลาดเป้ าหมาย
ของบริ ษ ัท ฯ จะแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม เป้ าหมายหลัก คื อ กลุ่ ม ลู ก ค้า วัย รุ่ น อายุ 15-25 ปี และ
กลุ่มเป้ าหมายรอง วัยทางาน อายุ 26-35 ปี ที่มีกาลังซื้ อ ชอบแฟชัน่ ต้องการความสะดวกสบาย และชอบ
การเปลี่ ยนแปลงเสมอ โดยเริ่ ม จากการเจาะกลุ่ ม วัย รุ่ นก่ อน เพราะมี อานาจในการซื้ อและสามารถ
กระตุน้ ได้ง่าย ถ้าสามารถทาให้เป็ นกระแสได้ จะติดตลาดอย่างรวดเร็ ว และจึงขยายไปยังกลุ่ม วัยทางาน
เพราะมีกาลังซื้ อสู ง ต้องการสิ นค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ และอรรถประโยชน์ต่าง ๆ โดยพิจารณา
จากคุณค่าที่ได้รับ

5.3 การวางต าแหน่ งผลิต ภัณฑ์ (Positioning) Sneakflop สิ นค้าระดับกลาง (Mid-End) เป็ น
รองเท้าแฟชัน่ อรรถประโยชน์ (Functional Fashion Shoes) ที่ทนั สมัย เน้นความสะดวกสบายในการใช้
งาน ปรับแต่งได้หลากหลายรู ปแบบ ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
5.4 กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix Strategy) เนื่ องจากเป็ นธุ รกิ จที่ จาหน่ าย
ผลิตภัณฑ์บริ ษทั จึงเลือกใช้การวิเคราะห์แบบ 4P ดังนี้
 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) มีการใช้กลยุทธ์ ๆ ต่าง เช่ นกลยุทธ์ การสร้ าง
ความแตกต่างในตัวผลิ ตภัณฑ์ กลยุทธ์พฒั นาผลิ ตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ อง กลยุทธ์บรรจุภณ
ั ฑ์รักษ์โลก กล
ยุทธ์ Co-Branding และ กลยุทธ์ตามเทศกาล เป้ นต้น
 กลยุทธ์ ราคา (Price Strategy) เนื่ องจาก Sneakslop เป็ นสิ นค้านวัตกรรมบริ ษทั จึงใช้
หลักการกาหนดราคาโดยพิจารณาจากคุ ณค่าในสายตาผูซ้ ้ื อ โดยบรษัทได้มีการทาการสารวจราคาที่
ผูบ้ ริ โภคสามารถรับได้ และการกาหนดราคาโดยพิจารณาจากการแข่งขันเป็ นหลัก โดยตั้งราคาให้มี
ความใกล้เคี ยงกับราคาตลาด โดยนาหลักทางจิตวิทยาราคา (Odd-Even Pricing) มาใช้ จึ งได้กาหนด
ราคาไว้ดงั นี้ (1) พื้นรองเท้า ราคาเฉลี่ย 990 บาท (2) ตัวบอดี้รองเท้า ราคาเฉลี่ย 890 บาท และ สกิลรอง
เท้าราคาเฉลี่ย 1090 บาท เมื่อรวมทั้งคู่จะอยูท่ ี่ 2970 บาท
 กลยุทธ์ ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy) ช่องทางการจัดนาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์
นั้นจะแบ่งออกเป็ น 3 ช่ องทางหลักคือ (1) หน้าร้านของ Sneakflop ที่บริ เวณสยามแสควร์ (2) ช่องทาง
ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ Sneakflop และ Social Media ต่าง ๆ (3) ผ่านตัวแทนจาหน่าย
 กลยุทธ์ ส่งเสริ มการตลาด (Promotion Strategy) ในช่ วงแรกเน้นการใช้การโฆษณา
และประชาสัมพันธ์ เป็ นเครื่ องมือหลัก เน้นการสร้างการรับรู ้ ให้เกิดการจดจา และสร้างความตระหนัก
ต่อตราสิ นค้า (Brand Awareness) เช่นการออกบูทตามมาหวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมผ่านโซเชี ยลมีเดี ย
กิ จกรรมการประกวดออกแบบสกิ นการท าสื่ อสิ่ งพิ มพ์ต่าง เป็ นต้น และใช้ก ารส่ งเสริ ม การขายเพื่ อ
กระตุน้ ให้เกิดการทดลองใช้ และซื้ อมากขึ้น เช่นคูปองส่ วนลด การลดปลายปี การนารองเท้าเก่ามาเป็ น
ส่ วนลดในการซื้ อผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
5.5 การประมาณยอดขาย บริ ษทั ได้ประมาณการยอดขาย เอาไว้ในที่ 17.2, 20.5, 23.7, 2 6 . 8
และ 29.9 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่ งเป็ นยอดขายจาก พื้นรองเท้าคิดเป็ นร้อยละ 30 ตัวบอดี้รองเท้าคิดเป็ น
ร้อยละ 27 และ สกินรองเท้าคิดเป็ นร้อยละ 43 ของรายได้รวม โดยเป็ นรายได้จากหน้าร้ านคิดเป็ นร้อย
ละ 52 จากทางออนไลน์คิดเป็ นร้อยละ 21 และ จากตัวแทนจาหน่ายคิดเป็ นร้อยละ 27

6. แผนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต
6.1 สถานที่ต้ ัง บริ ษทั ได้เลื อกพื้นที่ในเขตธนบุรี เพราะจากการสารวจพบว่ามีท้ งั โรงงานผลิ ต
ร้องเท้ากระจุกตัวอยูใ่ นกลุ่มเขตนี้ อีกทั้งยังมีแหล่งวัตถุดิบสาคัญในการผลิตรองเท้าคือ ถนนเจริ ญรัถ ที่
เป็ นแหล่งวัตุดิบขนาดใหญ่ครบครัน ซึ่ งบริ ษทั ได้เลือกเช่าอาคารพาณิ ชย์ 4 ชั้น 24 ตร.ว. กว้าง 4 ม. ลึก
12 ม. ทาเลดี อยูร่ ิ มถนนเทอดไท ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่ มีที่จอดรถด้านหน้า
6.2 กระบวนการผลิต บริ ษทั เป็ นผูอ้ อกแบบผลิ ตภัณฑ์และส่ งแบบไปยังผูร้ ับจ้างผลิต (OEM)
ในการผลิ ตชิ้ นส่ วนตามแบบและรับชิ้ นส่ วนต่าง ๆ เพื่อนามาประกอบเป็ นรองเท้าด้วยกรรมวิธีที่เป็ น
ความลับของบริ ษทั ซึ่ งจะมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนเพื่อให้มนั่ ใจว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพ
ภาพ 6 แผนภูมิกระบวนการ แสดงขั้นตอนการผลิตจนส่ งถึงมือลูกค้า

6.3 ประมาณการผลิตและต้ นทุนการผลิต บริ ษทั มีนโยบายการผลิตโดยมีการเผื่อเสี ย (Deflect)
และสารองคงคลัง ไว้ที่ 5% ของการประมาณการขาย บริ ษทั มีตน้ ทุนการผลิตผันแปร (Variable Cost)
อยูท่ ี่ 6.6, 7.9, 9.1, 10.4 และ11.6 ล้านบาท ในปี ที่ 1-5 ตามลาดับ เมื่อรวมต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ต่าง ๆ
บริ ษทั มีตน้ ทุนขาย (COGS)โดยเฉลี่ย คิดเป็ น 48% ของยอดขาย

7. แผนการจัดการองค์ กร
บริ ษทั ฯ มีทีมผูบ้ ริ หาร ที่ความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลายด้านทั้งด้านการ
บริ หาร การผลิต การขายและการตลาด ตลอดจนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเน้นไปที่คนรุ่ น
ใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และชื่ นชอบในแฟชัน่ โดยบริ ษทั ได้มีนโยบายในการบริ หารบุคลากรในการพัฒนา
ทักษะและความรู ้ ให้กบั พนักงาน อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนการจัดสวัสดิการและผลประโยชน์ใน

การปฏิบตั ิงานที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นอัตราค่าจ้าง การขึ้นเงิ นเดือน การจ่ายโบนัสและประกันสังคม
ตามกฎหมาย ซึ่ งจะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ที ม บริ ห ารและที ม งานที่ แ ข็ ง แกร่ ง อัน จะน าพาองค์ ก รประสบ
ความสาเร็ จในธุ รกิจ โดยบริ ษทั มีแผนผังองค์กรดังนี้
ภาพ 7 แผนผังองค์กร (Organization Chart)

8. แผนการเงิน
8.1 ประมาณการทางการเงิน (Financial Forecast)
ประมาณการเงินลงทุนขั้นต้นอยูท่ ี่ 5 ล้านบาท โดยมาจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทั้งสิ้ น ไม่มีการกูย้ ืม
เงินแต่อย่างใด โดยประมารการรายได้อยูท่ ี่ 17 ล้านบาท ในปี แรก และเติบโตโดยเฉลี่ยไม่ตากว่า 10%
ต่อปี ในปี ที่ 2-5 มีกาไรจากการดาเนิ นงานใรปี่ แรกที่ 1.8 ล้านบาท คิดเป็ น 11% และกาไรสุ ทธิ ที่ 1.5
ล้านบาท คิดเป็ น 9% อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ ต่อยอดขายที่ 13%, 13%, 15% และ16% ในปี ที่ 2 ถึงปี ที่ 5
ตามลาดับ คิดเป็ นกาไรสุ ทธิ ต่อยอดขายโดยเฉลี่ยต่อปี ที่ 13% มีอตั ราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม
(ROA) โดยเฉลี่ยที่ 27.41% และ อัตราส่ วนผลตอบแทนจากผูถ้ ือหุ น้ (ROE) โดยเฉลี่ยที่ 28.13%
หากแผนธุ รกิจนี้ สามารถดาเนินไปตามที่คาดการณ์ในกรณี ปกติ (Base Case) กิจการจะสามารถ
คืนทุนได้ใน 2 ปี 2 เดือน (PB=2.25 ปี ) สามารถสร้างผลตอบแทนภายในโครงการนี้ IRR= 41.54% โดย
กิจการสามารถสร้างมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นเงิน 5,930,039 บาท เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ 5 ปี
จากผลการวิเคราะห์ ท างด้า นการเงิ นจะเห็ นได้ว่า อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ค่ อนข้า งสู ง และ
มากกว่าต้นทุนของเงินทุน(7.36%) และมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นบวก แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้
เป็ นโครงการที่น่าลงทุน และคุม้ ค่ากับการลงทุน

8.2 การวิเคราะห์ ความไวต่ อการเปลีย่ นแปลง (Sensitivity Analysis)
บริ ษทั ได้มีการทาการวิเคราะห์ ความไวต่อการเปลี่ ยนแปลง (Sensitivity Analysis) เพื่อหาว่า
มูลค่าปั จจุบบันสุ ทธิ มีความอ่อนไหวต่อแต่ละปั จจัยอย่างไร พบว่า มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ จะมีความไวต่อ
การเปลี่ ย นแปลงจากการเปลี่ ย นแปลงราคาขายมากที่ สุ ด ซึ่ งสามารถทนต่ อ การเปลี่ ย นแปลงได้ที่
-10.71% ก่อนที่ NPV จะเป็ น 0 รองลงมาคือปริ มาณการขายซึ่ งสามารถทนต่อการเปลี่ ยนแปลงได้ที่
-17.40% ก่อนที่ NPV จะเป็ น 0 และ ต้นทุนผันแปร น้อยที่สุด ซึ่ งสามารถทนต่อการเปลี่ ยนแปลงได้ที่
23.23% ก่อนที่ NPV จะเป็ น 0 ตามลาดับ
8.3 การวิเคราะห์ สถานการณ์ในอนาคต (Scenario Analysis)
เนื่ องการในการดาเนิ นธุ รกิ จนั้น อาจจะไม่ได้มีแค่เพียงตัวแปร ๆ เดี ยวที่ มีการเปลี่ ยนแปลง
บริ ษทั จึงได้จาลองสถานการณ์ที่ดีกว่าประมาณการณ์ และสาถานการณ์ที่แย่กว่าประมาณการณ์ เพื่อให้
เห็นถึงแนวโน้มของธุ รกิจหากเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้นซึ่ งได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้
1.กรณีที่เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ (Base Case Scenario) มีระยะเวลาการคืนทุนที่ 2.25 ปี
NPV= 5,930,039 บาท และ IRR อยูท่ ี่ 41.54%
2.กรณีที่สถานการณ์ แย่ กว่ าที่คาดการณ์ ไว้ (Worst Case Scenario) โดยตั้งสมมติฐานให้ ราคา
ขายลดลงขึ้น 10% ปริ มาณการขายลดลงขึ้น 10% และต้นทุนผันแปรเพิม่ ขึ้น 10% ค่า มีระยะเวลาคืนทุน
มากกว่า 5 ปี NPV= -4,991,728 บาท และ IRR -44.80%แสดงว่ากิจการขาดทุนอย่างมาก
3.กรณีที่สถานการณ์ ดีกว่ าที่คาดการไว้ (Best Case Scenario) โดยตั้งสมมติฐานให้ ราคาขาย
สู งขึ้ น 10% ปริ มาณการขายสู งขึ้ น 10% และต้นทุ นผันแปรลดลง 10% มีระยะเวลาคื นทุ นที่ 1.07 ปี
NPV = 18,332,359 บาท และ IRR 97.26% แสดงว่ากิจการกาไรอย่างมาก

สรุป
จากการวางแผนธุ รกิจเป็ นอย่างดี ทาให้บริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่าแผนธุ รกิ จฉบับนี้ จะเป็ นแนวทางที่ทา
ให้ Sneakflop เป็ นตราสิ นค้า (Brand) ที่ เป็ นที่ รู้จกั ได้รับการยอมรั บ อย่า งแพร่ หลายในตลาดรองเท้า
แฟชัน่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของรองเท้ารู ปแบบใหม่ เกิ ดเป็ นกระแสรองเท้า
แฟชั่น อรรถประโชยน์ (Functional Fashion Shoes) และสามารถท ายอดขายก าไร และส่ ว นแบ่ ง
การตลาดให้แก่บริ ษทั ได้ตามเป้ าหมายที่วางเอาไว้
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