ผลิตภัณฑ์ เขียนคิว้ แบบตราประทับ (Cute Eyebrow Stamp)
จิรภรณ์ บุญจันทร์

บทคัดย่ อ
การจัดทาแผนธุ รกิจ เรื่ อง ผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วแบบตราประทับ (Cute Eyebrow Stamp) มี
วัตถุป ระสงค์ในการนาเสนอแผนธุ ร กิ จ เพื่ อให้กลุ่ มผูล้ งทุ นและผูส้ นใจจะร่ วมลงทุ น สามารถ
ประเมินความเป็ นไปได้ของธุรกิจ ทราบถึง นโยบายบริ หารจัดการ ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ใน
การด าเนิ น งาน การวิ เคราะห์ ตลาดและแผนการตลาด แผนการผลิ ตและเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
แผนการจัดการองค์กร แผนการเงิน ความเสี่ ยงของธุ รกิจ ตลอดจนผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการ
ประกอบธุรกิจ
ผลจากการจัดทาแผนธุ รกิ จครั้ งนี้ พบว่า บริ ษทั ฯ มี ความต้องการใช้เงิ นทุ นในการดาเนิ น
กิจการ ทั้งสิ้ น 7,000,000 บาท ซึ่ งเงินลงทุนดังกล่าว บริ ษทั ฯ จะใช้เป็ นเงินลงทุนในการซื้ อวัตถุดิบ
เครื่ องจักร เครื่ องใช้/อุปกรณ์สานักงาน คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ รวมถึงจะใช้เป็ นเงินทุน หมุนเวียนใน
การผลิตสิ นค้าสาเร็ จรู ป เพื่อจัดจาหน่ายให้กบั ลูกค้า
ในปี แรกที่ดาเนินกิจการ คาดว่า บริ ษทั คิ้วท์ จากัด จะสามารถสร้างยอดขายได้ 33,540,000
บาท ในปี แรก และมีกาไรสุ ทธิ ที่ 4,797,680 คิดเป็ น 14% ในปี แรกและมีกาไรเพิ่มขึ้น 15%, 15 %,
16%, 17% ในปี ถัดไปตามลาดับ และมีอตั ราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ROA) โดยเฉลี่ยที่
41.62% และ อัตราส่ วนผลตอบแทนจากผูถ้ ือหุ น้ ROE ที่ 44.27%
ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน บริ ษทั ฯ มีระยะคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 1 ปี 7
เดื อน 21 วัน โดยมี มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน สุ ท ธิ (NPV) เมื่ อ สิ้ น ปี ที่ 5 เท่ า กับ 11,522,148 บาท อัต รา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เมื่อสิ้ นปี ที่ 5 เท่ากับ 58.24% จากอัตราผลตอบแทนภายใน(IRR)
ที่สูงกว่าต้นทุนของเงินทุน(10%) และมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) ของกิจการที่เป็ นบวกแสดงให้เห็น
ว่ากิ จการนี้ เป็ นกิจการที่ น่าลงทุ น และคุม้ ค่ากับการลงทุ น โดยกิ จการสามารถสร้างมูลค่าปั จจุ บนั
สุทธิ (NPV) เป็ นเงิน 11,522,148 บาท เมื่อสิ้ นสุ ดกิจการ
คาสาคัญ : เขียนคิ้ว, แต่งหน้า, เครื่ องสาอาง, ตราประทับ, Eyebrow, Stamp
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1. บทนา
ปั จจุบนั เรื่ องสุ ขภาพและความงาม เป็ นสิ่ งที่ อยู่คู่กบั ผูห้ ญิง เครื่ องสาอางคือสิ่ งสาคัญที่ ช่วย
ตอบสนองความต้องการเรื่ องความสวย ช่ วยสร้ างความมัน่ ใจ ในองค์ประกอบส่ วนต่างๆในการ
แต่งหน้า สิ่ งสาคัญอย่างหนึ่ งคื อ คิ้ว ผูห้ ญิงบางคนเชื่ อมัน่ ว่า ถ้าไม่แต่งหน้า เพียงเขียนคิ้วก็ช่วยให้
มัน่ ใจขึ้ นได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าไม่เขียนคิ้วจะทาให้ขาดความมัน่ ใจ ดังที่มีคากล่าว ของโฆษณา
ดิ นสอเขี ย นคิ้ วยี่ห้อหนึ่ งว่า “คิ้ วเปรี ย บเสมื อนมงกุฎของหน้า ” ทาให้เห็ นได้ชัดเจนว่า กลุ่ม
เครื่ องสาอางเกี่ ยวกับการตกแต่ งรอบดวงตานั้น ผูห้ ญิ งใส่ ใจในเรื่ องคิ้ วมาเป็ นอันดับแรก ซึ่ งการ
เขี ยนคิ้ วในได้รูปสวยต้องใช้เวลาและความชานาญ แต่ เวลาที่ มีจากัดเป็ นปั ญหาที่ ทาให้ผูห้ ญิงไม่
สามารถเขียนคิ้วให้สวย จึงเป็ นที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วแบบตราประทับ หรื อแบบปั้ ม
(Cute Eyebrow Stamp) ที่ช่วยตอบสนองความต้องการของผูห้ ญิง
จากแนวคิ ดข้างต้นจึ งเป็ นที่ มาในการศึ กษาการวางแผนธุ ร กิ จและการบริ หาร เพื่ อเป็ น
แนวทางในการดาเนิ นกิจการในอนาคต

2. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่โดดเด่นต่างจากดินสอเขียนคิ้วแบบเดิมคือการเปลี่ยนวิธีการจากการเขียนมาเป็ น
การประทับ หรื อ การปั้ มสี ลงไปบนผิวบริ เวณคิ้ว ตัวผลิตภัณฑ์ออกแบบให้สะดวกและเหมาะกับ
การใช้งาน โดยมีแม่แบบรู ปคิ้วที่ออกแบบมาให้เหมาะสาหรับรู ปคิ้วของผูใ้ ช้ ใช้งานสะดวกสบาย
ขึ้ นเหมาะกับรู ปแบบการใช้ชีวิตที่ เร่ งรี บในปั จจุ บนั ความแตกต่างทางด้านนวัตกรรม สร้างสรรค์
เป็ นผลิตภัณฑ์ Cute Eyebrow Stamp มอบคุณค่าสู่ ลกู ค้าอย่างแท้จริ ง
ชื่ อผลิตภัณฑ์ Cute เป็ นคาภาษาอังกฤษ อ่านออกเสี ยงว่า คิ้วท์ มีความหมายว่า น่ ารั ก ซึ่ งมี
เสี ยงที่ พอ้ งกับคาว่า คิ้ว ในภาษาไทย ซึ่ งเป็ นคาที่ คนไทยอ่านออกเสี ยงได้ง่ายและคุน้ เคย สามารถ
สร้างความเข้าใจได้ง่าย

ภาพที่ 1 ตราผลิตภัณฑ์

3. ความเป็ นนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางเกี่ ยวกับคิ้ วไม่มีการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ออกมาจากรู ปแบบเดิ มที่ เป็ นแบบแท่ ง
และแบบสี ฝุ่นอัดแข็งนอกจากการเขี ยนคิ้วทัว่ ไป ยังมีการสักคิ้วถาวร แต่การสักคิ้วทาให้ได้คิ้วใน
รู ปแบบเดี ยวไม่สามารถเปลี่ยนรู ปคิ้วได้ หากสักไปแล้วไม่พอใจก็ยากที่ จะแก้ไข จึงเป็ นที่ มาของ
อุปกรณ์ช่วยให้เขียนคิ้วได้สะดวกและรวดเร็ วมากขึ้น ผลิตภัณฑ์น้ ี ถือว่าเป็ น Product Innovation ที่
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ไม่ มี ผูใ้ ดเคยท ามาก่ อ น และจัด อยู่ใ นประเภทนวัต กรรมแบบค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป
Innovation) ที่ได้พฒั นาจากอุปกรณ์เขียนคิ้วแบบเดิม

(Incremental

ภาพที่ 2 ส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์

4.รู ปแบบการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั มีความพยายามที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง และทาให้ยิ่งขึ้น โดยยึดหลัก
สาคัญ 4 ประการคือ C – U – T – E
 C = Creative สร้างความใหม่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ให้โดดเด่น แตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์เดิมในตลาด
 U = Unity ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียว ร่ วมมือ ร่ วมใจกันของพนักงานในองค์กรเพื่อ
เป้ าหมายเดียวกันคือสร้างยอดขายให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
 T = Total Quality Management ระบบการบริ หารคุณภาพที่มุ่งเน้นการให้ความสาคัญ
สูงสุ ดต่อลูกค้าภายใต้ความร่ วมมือของพนักงานทัว่ ทั้งองค์กรที่พร้อมจะปรับปรุ งให้ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ให้สามารถตอบสนองความต้องการได้
 E = Extra มีรางวัลพิเศษอย่างสม่าเสมอ สาหรับพนักงาน และคู่คา้ ที่ช่วยสร้างยอดขาย
สูงกว่าที่ต้ งั ไว้

5. การวิเคราะห์ ตลาดและแผนการตลาด
5.1การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมปัจจัยภายนอก ด้ วย PESTEL
3 [

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PESTEL มีปัจจัยหลายๆ ที่ส่งผลที่ ดีกบั ธุ รกิจเช่น ปัจจัย
ด้ านการเมือ ง มี นโยบายของหน่ วยงานภาครั ฐในการสนับ สนุ นอุ ตสาหกรรมเครื่ องส าอางไทย
ปัจจัยทางด้ านเศรษฐกิจ ที่ตกต่าในปี 2558 แต่กม็ ีสัญญาณฟื้ นตัวไปในทิศทางที่ดีในปี 2559 ปัจจัย
ทางด้ านสั งคมและวัฒนธรรม ที่ คนไทยมีความใส่ ใจดูแลความสวยงามของใบหน้าอย่างมากใน
ชี วิตประจาวัน ปั จจัยทางด้ านเทคโนโลยีที่สนับสนุ นด้านงานขายและการตลาดแบบออนไลน์ซ่ ึ ง
เป็ นที่ นิยมของคนไทยในปั จจุบนั ปั จจัยสภาพแวดล้ อมและแนวโน้มอุตสาหกรรม ซึ่ งแม้ในปี
2558 จะมีแนวแนวโน้มที่ลดลง แต่จากปั จจัยเอื้อหนุ นจากนโยบายภาครัฐ ทาให้ธุรกิจเครื่ องสาอาง
มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง
5.2 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทางอุตสาหกรรม โดยใช้ Five Force
 การเข้ ามาของผู้แข่ งขันรายใหม่ )Potential Entrants (ประกอบด้วยปั จจัยต่างๆ เช่น
(1) Cost barrier จากการประหยัดของขนาด (Economy of scale) ผูป้ ระกอบการเดิมที่มีการผลิต
จานวนมากมีตน้ ทุนการผลิตที่ต่ า หรื อจากการรวมตัวในแนวตั้งทาให้ผผู ้ ลิตเดิมควบคุมวัตถุดิบได้
ดีกว่า หรื อจากประสบการณ์(Learning curve effect) ผูป้ ระกอบการรายเดิมที่มีการบริ หารจัดการ
การผลิตที่ มีประสิ ทธิ ภาพกว่า (2) Image and loyalty barrier ลูกค้ามีภาพพจน์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์เดิมที่
มีอยู่ในอุตสาหกรรม เช่นยอมรับในชื่ อเสี ยงด้านคุณภาพเป็ นต้น (3) Capital Barrier ผูป้ ระกอบการ
ใหม่ ส ามารถใช้ เ งิ น ลงทุ น ได้ม หาศาลในการท า R&D หรื อ สามารถลงทุ น ในการผลิ ต ด้ว ย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย คาดการณ์ ว่าจะมี การเพิ่ มของคู่แข่ งรายใหม่ มี ผลต่ อความรุ นแรงในการ
แข่งขันในระดับสู ง หากละเลยที่ จะวางแผนการคาดคะเนปฏิกิริยาตอบโต้จากผูป้ ระกบการเดิมใน
ตลาด (http://www.novabizz.com/NovaAce/Time/Competitive_Strategy.htm)
 สิ นค้ าทดแทน )Substitutes(
ภัยคุ กคามจากสิ นค้าทดแทนในตลาดมี สินค้าสาหรั บเขี ยนคิ้ วซึ่ งทดแทนหลายยี่ ห้อ หลาย
ราคา แต่รูปแบบไม่ได้แตกต่างกัน ดันนั้นจึ งได้เปรี ยบในเรื่ องของวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ ให้ความ
สะดวกและรวดเร็ ว ซึ่ งในตลาดยังไม่มีสินค้าที่ เหมือนกัน และวิธีการใช้งานที่ เหมือนกัน มาเป็ น
สิ นค้าทดแทน มีแต่ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่
 อานาจการต่ อรองของลูกค้ า )Bargaining Power of Customer (
อานาจต่อรองของผูซ้ ้ื อในตลาดนั้น สิ นค้า Cute Eyebrow Stamp มี ความแตกต่ างของ
ผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) สิ นค้า Cute Eyebrow Stamp มีความโดดเด่นที่ ชดั เจน เมื่อ
เปรี ยบเที ยบกับผลิ ตภัณฑ์เขี ยนคิ้ วแล้วถื อว่าอานาจการต่ อรองของผูซ้ ้ื ออยู่ในระดับต่ า ที่ ผูซ้ ้ื อไม่
สามารถซื้ อได้จากผูผ้ ลิตรายอื่น
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 อานาจการต่ อรองของผู้จาหน่ ายวัตถุดิบ )Bargaining Power of Supplier)
วัตถุดิบในการผลิต ส่ วนสาคัญในการผลิตนั้น ทางบริ ษทั สามารถจ้างผลิตจากบริ ษทั รับจ้าง
ผลิตวัตถุดิบได้หลายบริ ษทั สามารถควบคุมคุณภาพให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ ต้ งั ไว้ หากผูร้ ับจ้าง
ผลิ ตวัตถุดิบ รายหนึ่ งไม่ สามารถผลิ ตวัตถุดิบส่ งให้ไ ด้ สามารถจ้างผลิตจากผูร้ ั บจ้างผลิ ตรายอื่ น
บริ ษทั จึงมีอานาจการต่อรองกับผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบได้
 ความรุ นแรงของการแข่ งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน )Industry Rivalry)
ในอุตสาหกรรมเดียวกันมีผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วรู ปแบบแท่งและแบบสี ฝนอั
ุ่ ดแข็ง แต่สินค้าของ
บริ ษทั มีส่วนประกอบและการใช้งานที่ต่างกันออกไป จึงมองว่าการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นนั้นยังมีนอ้ ย
ในส่ วนของลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ แต่ สิ่ งที่ มีผ ลกระทบในเรื่ อ งของ ราคา เนื่ องจาก เป็ นสิ นค้า
นวัตกรรม มีส่วนผสมพิเศษ ใช้วตั ถุดิบเฉพาะ จึ งทาให้ราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์เดิมในท้องตลาด จึง
เป็ นจุดที่อาจจะเสี ยเปรี ยบในการที่ลกู ค้าจะตัดสิ นใจซื้ อที่มองในเรื่ องราคาเป็ นสิ่ งสาคัญ
 ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยต่ อกิจการ (Stake holder)
ผูบ้ ริ โภค คือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลักของกิจการ(Key Stakeholder) ซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์
จากการออกผลิ ตภัณฑ์ใหม่น้ ี เป็ นผูม้ ี อิทธิ พลต่ อความส าเร็ จของกิ จการ ผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ยขั้น
พื้นฐาน (Primary Stakeholder) คือ Brand เครื่ องสาอางต่างๆที่มีการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เขียนคิ้ว
อาจได้รับผลกระทบจากการแย่งส่ วนแบ่งของตลาดผลิตภัณฑ์เขียนคิ้ว และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยขั้น
รอง (Secondary Stakeholder) คื อผูเ้ กี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานขององค์การซึ่ งไม่ได้เกี่ ยวข้องต่อ
องค์กรโดยตรง เช่น ร้านที่ จดั จาหน่ ายสิ นค้า Cute Eyebrow Stamp ที่ จะเป็ นผูส้ ่ งมอบสิ นค้าสู่
ผูบ้ ริ โภค
5.3 วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุปสรรค SWOT ANALYSIS
จุดแข็ง S : Strengths
S1
เป็ นอุปกรณ์เขียนคิ้วใช้งานง่าย มีรูปแบบใหม่ ไม่เคยที่ใครทามาก่อน
S2
มีหน่วยงานภาครัฐ เช่น มหาวิทยาลัยรามคาแหง, สานักนวัตกรรม
แห่ งชาติ, ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปั ญญามหาวิทยาลัย
รามคาแหง ที่ช่วยสนับสนุนด้านองค์ความรู ้และการจัดการโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
S3
มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการตลาดและการขาย สนับสนุนข้อมูล
ทางการตลาด และการขาย
S4
มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างภาพลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์
จุดอ่ อน W : Weaknesses
W1 ใช้งบประมาณลงทุนเริ่ มต้นในการผลิตสูง
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W2 เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอ้ งให้ขอ้ มูลวิธีการใช้แก่ลูกค้า
W3 การกระจายสิ นค้าให้เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคจาเป็ นต้องมีค่คู า้ จานวนมากและ
งบประมาณสูง
W4 ยังไม่เป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคเนื่ องจากเป็ นผูค้ า้ รายใหม่
โอกาส O : Opportunities
O1 ตลาดตกแต่งคิ้วมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง
O2 หน่วยงานสนับสนุนช่วยลดความเสี่ ยงในการลงทุนได้
O3 มีโอกาสในการใช้ช่องทางการจัดจาหน่ายของพันธมิตร
O4 สามารถสร้างช่องทางการขายเองได้โดยระบบออนไลน์
O5 มีโอกาสเสนอขายสิ นค้าให้พนั ธมิตร
อุปสรรค T : Threats
T1
มีสินค้าทดแทนอยูใ่ นตลาด
T2
พันธมิตรทางธุรกิจ อาจไปร่ วมมือกับคู่แข่ง
T3
ลูกค้าจะเปลี่ยนไปใช้ของคู่แข่งได้ทนั ทีถา้ ไม่พอใจ
T4
คู่คา้ อาจจะลอกเลียนความคิดไปผลิตเองได้
5.4 มูลค่ าตลาด
ตลอด 4-5 ปี ที่ผ่านมาตลาดเครื่ องสาอางมีอตั ราการเติบโตต่อเนื่ อง 10% จากพฤติกรรมผู้
หญิงไทยกลุ่มวัยทางานที่ ให้ความสาคัญกับความสวยงามมากขึ้นอย่างต่อเนื่ องจากการเติบโตของ
สื่ อสังคมออนไลน์ที่ทาให้พวกเขารู ้ สึกว่าโดนจับตามองอยู่ตลอดเวลาจึ งต้องการให้ตวั เองดูดีอยู่
เสมอ ตลอดจนตราสิ นค้าเครื่ องสาอางต่างแข่งขันกันนาเสนอสิ นค้าใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่ อง

ภาพที่ 3 สถิติการเติบโดของตลาดเครื่ องสาอาง
5.5 การกาหนดตลาดเป้าหมาย (Target Market)
เพศหญิ ง อายุต้ งั แต่ 20-35 ปี มีจานวน 7,575,306 คน ข้อมูลจากระบบสถิติทางการ
ทะเบียน เดือนธันวาคม ปี 2558 เว็บไซต์ www.state.dopa.go.th รายได้ต้ งั แต่ 15,000 บาทต่อเดือน
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ขึ้นไป เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ชื่นชอบการซื้ อเครื่ องสาอางจากร้านค้าประเภทร้านขายยา (Drug Store)
และร้านขายเครื่ องสาอาง (Cosmetic Store) ซึ่ งร้านประเภทดังกล่าวมักมีสินค้าใหม่และมีให้เลือก
หลากหลาย ร้ านวัตสันเป็ นร้ านค้า ที่ มีศกั ยภาพมากที่ สุดในการเริ่ มต้นวางจาหน่ า ยผลิตภัณฑ์
สามารถช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ และกระจายสิ นค้าได้ตรงกลุม่ เป้ าหมาย
5.6 การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ )Positioning(
Cute เป็ นสิ นค้านวัตกรรมความงาม ราคา 717 บาท ได้ทาการเปรี ยบเทียบโดยคัดเลือก 5
อันดับ ผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วที่ผหู ้ ญิงนิยมที่สุด ได้แก่
1. L’oreal Super Liner Brow Design ราคาประมาณ 450 บาท
2. Kate Lasting Eyebrow W
ราคาประมาณ 450 บาท
3. Nars Brow perfecteor
ราคาประมาณ 850 บาท
4. M.A.C. Pro longwear Waterproof Brow
ราคาประมาณ 850 บาท
5. Shu Uemura
ราคาประมาณ 1,000 บาท
ดินสอเขียนคิ้วที่สาวไทยนิ ยามมากที่สุด, สื บค้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559,เว็บไซต์
http://women.sanook.com/blog/36735.html

ภาพที่ 4 ตาแหน่งผลิตภัณฑ์
5.7 กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด
บริ ษทั ฯ จะใช้กลยุทธ์ 4P ในการทาการตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) ใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation)
ผลิตภัณฑ์เขียนคิ้ว Cute eyebrow Stamp เป็ นเครื่ องสาอางนวัตกรรมการเขียนคิ้วแบบปั้ ม แตกต่าง
จากผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วแบบเดิมที่ขายอยู่ในท้องตลาด มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการใช้งาน
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กลยุทธ์ ด้านราคา )Price Strategy( การกาหนดราคาของผลิตภัณฑ์ แบบราคาปานกลาง (High
Value) อยูท่ ี่ 717 บาท เมื่อเทียบกับราคาตลาด โดยทัว่ ไปจะตั้งอยู่ในช่วงที่ สูงใกล้เคียงกับระดับตรา
ผลิ ตภัณฑ์ข องคู่ แข่ งขัน แต่ ไม่ สูงกว่าราคาของคู่แข่ งมากนัก เพื่ อแสดงภาพลักษณ์ ของตาแหน่ ง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ข องสิ นค้า ที่ อ ยู่ใ นระดับ คุ ณ ภาพสู ง เพราะเป็ นผลิ ต ภัณฑ์ใ หม่ ที่ มี น วัตกรรม มี ค วาม
แตกต่าง ต้องการให้ลกู ค้ากล้าทดลองใช้ มัน่ ใจในคุณภาพ
กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย )Place Strategy( จัดจาหน่ ายทาง Drug store ร้าน Watson 370
สาขา ก่อนจะวางจาหน่ ายที่ ร้านอื่นๆ เนื่ องจากร้าน Drugstore เป็ นธุ รกิ จร้ านขายยากึ่ งร้านสะดวก
ซื้ อที่ มีมูลค่าตลาดอยู่ถึง 20,000 ล้านบาท มีอตั ราการเติบโต 15-20% และมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้ น
เรื่ อยๆ เป็ นช่ องทางที่ มีโอกาสส่ งมอบสิ นค้าไปถึงผูบ้ ริ โภคได้ตรงกลุ่มเป้ าหมาย สิ นค้าใหม่ที่เข้า
ร้านวัตสันรับเป็ นแบบฝากขายเท่านั้น
กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการตลาด )Promotion Strategy)เนื่ องจากเป็ นสิ นค้าใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
และยังไม่เป็ นที่ รู้จกั ในตลาด จึงต้องมุ่งเน้นในการสร้างการรับรู ้และภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า โดย
ให้ความรู ้ เกี่ ยวกับตัวผลิ ตภัณฑ์ กระตุน้ ให้เกิ ดการทดลองใช้ และบอกต่อ เราจึ งใช้เครื่ องมือการ
ส่ งเสริ มการตลาดต่าง ๆ ดังนี้
- ใช้ Advertising และ PR เป็ นเครื่ องมือหลัก เน้นการสร้างการรับรู ้ ให้เกิดการจดจา และสร้าง
Brand Awareness โดยทาการออกแบบภาพโฆษณาลงในสื่ อสิ่ งพิมพ์ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
กิจกรรมในสื่ อวิทยุ นิตยสาร และ หนังสื อพิมพ์เป็ นต้น
- ใช้ Personal Selling ในการกระจายสิ นค้าให้ครอบคลุมร้านต่างๆในตลาดหลัก
ใช้ Sale Promotion ในการเพิ่ มอัตราการซื้ อในช่ วงต้นเพื่อให้เป็ นที่ รู้จกั และเจาะตลาด(Market
Penetration) และเกิดการทดลองใช้ และบอกต่อให้เงินปั นผลพิเศษแก่ตวั แทนจาหน่ายที่ทายอดขาย
เป็ นที่น่าพอใจ โดยตั้งเป้ าการทายอดขายที่สูงขึ้น 5% จากเดือนล่าสุ ด
5.8 การประมาณยอดขาย
ในปี แรกเป็ นช่วงแนะนาผลิตภัณฑ์ คาดการยอดขายแบบค่อยเป็ นค่อยไป โดยมีอตั ราการ
เติบโตอยูท่ ี่ ปี ละ 5% ดังตารางนี้
รำยกำร
Cute

จำนวน
รำคำ
รวมรำยได้

เวลำ (ปี )

หน่ วย
ปี ที่ 1
84,200
473.00
39,826,600

ปี ที่ 2
88,410
482.46
42,654,289
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ปี ที่ 3
92,831
492.11
45,682,989

ปี ที่ 4
97,473
501.95
48,926,707

ปี ที่ 5
102,347
511.99
52,400,683

6. แผนการผลิต
6.1 สถานทีต่ ้งั
บริษทั ได้ ดาเนินการโดยเช่าพื ้น อาคารพานิชย์ 4 ชั ้น 2 คูหา เพื่อเป็ นสานักงาน อาคารบรรจุและจัดเก็บ
สิ น ค้ า ภายในอาคารเลขที่ 201/449 ถนนประดิ ษฐ์ ม นู ธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร พื ้นที่ใช้ สอยขนาด 952.1 ตร.ม.

6.2 กระบวนการผลิต ขันตอนการบรรจุ
้
สีเป็ นส่วนสาคัญที่สดุ ของผลิตภัณฑ์
1. นาแผ่นยางเข้าเครื่ องตัดด้วยเลเซอร์ ให้เป็ นรู ปร่ างและลงรายละเอียดเส้นคิ้ว
2. ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน ให้ตรงตามแบบ
3. นาแผ่นยางที่ตดั เรี ยบร้อยแล้ววางเรี ยงในถาดสี
4. เทสี เขียนคิ้วลงในถาดตามปริ มาณที่ กาหนด แช่ทิ้งไว้ในน้ าสี ซึมเข้าในแผ่นยาง ใช้เวลา
ประมาณ 1 ชม.
5. ตรวจสอบคุณภาพแต่ละชิ้นว่าสามารถปั้ มรู ปคิ้วได้อย่างสม่าเสมอ (สามารถปั้ มได้
10,000 ครั้ง อ้างอิงจาก Flash Stamp Rubber)
6. นาแผ่นรู ปคิ้วมาประกอบกับตลับพลาสติก
7. ทดสอบความสมบูรณ์
8. เข้าเครื่ องอบฟิ ล์มหด
9. บรรจุลงกล่อง
10. จัดเก็บเข้าคลังสิ นค้า พร้อมส่ ง
6.3 ประมาณการผลิต เนื่ องจากกาลังการผลิตสู งสุ ดอยู่ที่ 7,700 ชิ้นต่อเดื อน ในแผนกาลัง
การผลิตจึ งเน้นไปที่ การผลิตตามจานวนความต้องการในการขายเป็ นหลัก แต่ตอ้ งไม่เกินกาลังการ
ผลิตสูงสุ ดโดยมีอตั ราการเพิ่มขึ้นปี ละ 5% โดยการประมาณการปริ มาณการผลิตดังนี้
ตาราง 1 ประมาณการผลิตตามกาลังการผลิต 5 ปี
เวลา (ปี )
รายการ
หน่วย
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
Cute eyebrow stamp
จานวน
82,000
86,100
90,405
94,925
99,672

7. แผนการจัดการองค์ กร
บริ ษทั คิ้ วท์ จากัด ตั้งเป้ าที่ จะเป็ นองค์กรผลิตและจาหน่ ายสิ นค้านวัตกรรมอุปกรณ์เพื่ อ
สุ ขภาพและความงาม โดยเป็ นองค์กรมี ความปรารถนาในการที่ จะสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่ อการ
พัฒนาองค์ความรู ้ มีการนาองค์ความรู ้ จากภายนอกองค์กรมาใช้สร้ างสรรค์ร่วมกับความรู ้ ที่มีใน
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องค์กร มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม มีการทุ่มเททรัพยากรเพื่อลงทุนให้บุคลากรทุกระดับเกิด
การเรี ยนรู ้ตลอดจนสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม
แผนผังองค์ กร
กรรมการผู้จดั การ

ผู้จดั การทัว่ ไป
ผู้จดั การฝ่ ายวิจยั
และพัฒนา

ผู้จดั การฝ่ ายผลิต

ผู้จดั การฝ่ ายขาย
และการตลาด

พนักงานฝ่ ายผลิต

พนักงานฝ่ าย
การตลาด

พนักงานฝ่ ายซ่อม
บารุง

พนักงานฝ่ ายขาย

ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

ผู้จดั การฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล

พนักงานขับรถ

ภาพที่ 5 โครงสร้างองค์กร

8. แผนการเงิน
8.1 ประมาณการทางการเงิน
แผนด้านการเงินและการลงทุน บริ ษทั ฯ มีความต้องการใช้เงิ นทุ นในการดาเนิ นกิจการ ทั้งสิ้ น
7,000,000 บาท โดยบริ ษทั ฯไม่มีการกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน บริ ษทั ฯเป็ นลักษณะธุ รกิ จร่ วมทุ น มีผถู ้ ือ
หุน้ จานวน 4 คน และเงิ นลงทุนแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 70,000 หุน้ ราคาหุ ้นละ 100 บาท ซึ่ งมี ซึ่ ง
เงิ นลงทุ นดังกล่า ว บริ ษ ทั ฯ จะใช้เป็ นเงิ นลงทุ นในการซื้ อ วัตถุดิบ เครื่ องจักร เครื่ องใช้/อุปกรณ์
สานักงาน คอมพิวเตอร์และอื่นๆ รวมถึงจะใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตสิ นค้าสาเร็ จรู ป เพื่อ
จัดจาหน่ายให้กบั ลูกค้า
ในปี แรกที่ ดาเนิ นกิจการ บริ ษทั คิ้วท์ จากัด คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายได้ 33,540,000
บาท เติบโตประมาณ 10% ต่อปี และมีกาไรสุ ทธิ ที่ 4,797,680 คิดเป็ น 14% และมีกาไรเพิ่มขึ้นในปี
ที่ 2 และ 3 เท่ ากันที่ 15 %, ในปี ที่ 4 คิดเป็ น 16%, และปี ที่ 5 คิดเป็ น 17% และมีอตั ราส่ วน
ผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ROA) โดยเฉลี่ยที่ 41.62% และ อัตราส่ วนผลตอบแทนจากผูถ้ ือหุ ้น
ROE ที่ 44.27% ด้านผลตอบแทนจากการลงทุนหากดาเนิ นธุ รกิจในสถานการณ์ปกติ (Base Case)
บริ ษทั ฯ มีระยะคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 1.64 ปี โดยมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เมื่อสิ้ น
ปี ที่ 5 เท่ากับ 11,522,148 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เมื่อสิ้ นปี ที่ 5 เท่ากับ 58.24%
10 [

จากอัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) ที่สูงกว่าต้นทุนของเงินทุน(10%) และมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV)
ของกิ จการที่ เป็ นบวกแสดงให้เห็นว่ากิ จการนี้ เป็ นกิ จการที่ น่าลงทุน และคุม้ ค่ากับการลงทุน โดย
กิจการสามารถสร้างมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นเงิน 11,522,148 บาท เมื่อสิ้ นสุ ดกิจการ
8.2 วิเคราะห์ ความไวต่ อการเปลีย่ นแปลง )Sensitivity Analysis)

กรณี ที่สถานการณ์แย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ (Worst Case Scenario) โดยตั้งสมมติฐานให้
ราคาขายลดลงขึ้น 10% ปริ มาณการขายลดลงขึ้น 10% และต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น 10% ค่า มี
ระยะเวลาคืนทุนอยูท่ ี่ มากกว่า 5 ปี NPV= (-3,580,414( แสดงให้เห็นว่ากิจการขาดทุนอย่างมาก
แผนการรับมือเพื่อเลี่ยงสถานการณ์ขาดทุนของกิจการต้องประเมินสถานการณ์คน้ หาวิธีที่
สามารถตอบสนองต่ อราคาขายที่ ลดลงด้วยการลดต้นทุ นการผลิ ตโดยยังคงคุ ณภาพของสิ นค้า
โดยรวมให้ผูบ้ ริ โภคยอมรั บได้ เพิ่ มปริ มาณการขายให้มากขึ้ นด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการ
ร่ วมมือกับสิ นค้าที่เกี่ยวข้องทาการจัดโปรโมชัน่ เป็ นต้น

สรุป
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานที่มีประสบการณ์และสิ นค้าที่มีความเป็ นนวัตกรรม จะ
ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีศกั ยภาพในการแข่งขันในตลาดได้เป็ นอย่างดี ผูจ้ ดั ทาแผนธุ รกิจหวังเป็ นอย่างยิ่ง
ว่า แผนธุ ร กิ จฉบับนี้ จะแสดงถึ งความเป็ นไปในการด าเนิ นธุ ร กิ จและความเสี่ ย งที่ ตอ้ งเฝ้ าระวัง
สาหรับการเริ่ มต้นทาธุรกิจและก้าวสู่การประสบความสาเร็ จได้ในอนาคต
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