บริษทั เลิฟคลิก๊ เวดดิง้ แพลนเนอร์ จากัด
(Love Click Wedding Planer)
ไอศิกา ส่ งเสริ ม

บทคัดย่ อ
การจัดทาแผนธุ รกิจเรื่ อง บริ ษทั เลิฟคลิ๊ก เวดดิ้งแพลนเนอร์ จากัด บริ ษทั รับจัดงานแต่งงาน
แบบครบวงจร มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแนวทางในการประกอบธุ รกิจให้สามารถดาเนิ นการไปได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพตามทิศทางแผนธุ รกิจที่ได้วางเอาไว้ และให้กลุ่มผูล้ งทุนและผูส้ นใจที่จะร่ วมลงทุนได้
ทราบถึงนโยบายการบริ หารจัดการของบริ ษทั กลยุทธ์ในการดาเนินการงาน และทิศทางในการ
ประกอบกิจการในด้านต่าง ๆ
ผลจากการจัดทาแผนธุ รกิจครั้งนี้พบว่า ประมาณการเงินลงทุนขั้นต้นอยูท่ ี่ 2 ล้านบาท โดยมา
จากส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ทั้งสิ้ น ไม่มีการกูย้ มื เงินแต่อย่างใด โดยประมารการรายได้อยูท่ ี่ 13.4 ล้านบาท ใน
ปี แรก และเติบโตโดยเฉลี่ยไม่ตากว่า 15.5% 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 3%,
6%, 9% และ11% ในปี ที่ 2 ถึงปี ที่ 5 ตามลาดับ คิดเป็ นกาไรสุ ทธิ ต่อยอดขายโดยเฉลี่ยต่อปี ที่ 6.6% และ
มีอตั ราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ROA) โดยเฉลี่ยที่ 17.24% และ อัตราส่ วนผลตอบแทนจาก
ผูถ้ ือหุน้ (ROE) โดยเฉลี่ยที่ 17.92%
หากแผนธุ รกิจนี้สามารถดาเนินไปตามที่คาดการณ์ในกรณี ปกติ (Base Case) กิจการจะสามารถ
คืนทุนได้ใน 1 ปี (PB=1 ปี ) สามารถสร้างผลตอบแทนภายในโครงการนี้ IRR= 95.3% โดยกิจการ
สามารถสร้างมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นเงิน 6,107,397 บาท เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ 5 ปี
จากผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะเห็นได้วา่ อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ค่อนข้างสู ง
และมากกว่าต้นทุนของเงินทุน(9%) และมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นบวก แสดงให้เห็นว่าโครงการ
นี้เป็ นโครงการที่น่าลงทุน และคุม้ ค่ากับการลงทุน

คาสาคัญ: แต่งงาน,คู่รัก,ครบวงจร,E Commerce,บริ การจัดงานแต่งงาน,เลิฟคลิ๊ก

1. บทนา
ปั จจุบนั คู่แต่งงานให้ความสาคัญกับการจัดงานแต่งงานเป็ นอย่างมากเพราะถื อว่าการแต่งงาน
จัดขึ้นครั้งเดี ยวในชี วิต ซึ่ งคู่แต่งงานมีความต้องการที่จะจัดงานออกมาให้สมบูรณ์ ที่สุด อีกทั้งมีการ
เผยแพร่ ภาพบรรยากาศงานแต่งงานของบุคคลผูม้ ีอเสี ยง เช่น ศิลปิ น ดาราและนักแสดง ผ่านสื่ อ Social
Media ต่างๆจากบริ ษทั ที่ ดาเนิ นการจัดงานแต่งงาน ยิ่งเป็ นการกระตุ น้ ให้คู่แต่งงานต้องการมี งาน
แต่งงานในฝัน แต่การจัดงานแต่งงานนั้นมีพิธีการซับซ้อน ทีหลายขั้นตอนต้องอาศัยความเชี่ ยวชาญจาก
มืออาชี พ ในปั จจุบนั คู่แต่งงานจึงนิ ยมเลื อกใช้บริ การจากบริ ษทั รับจัดงานแต่งงานหรื อใช้บริ การจาก
Wedding Studio มากขึ้ น บริ ษ ทั เลิ ฟ คลิ๊ ก เวดดิ้ ง แพลนเนอร์ จ ากัด จึ ง ได้คิ ดค้นนวัต กรรมการ
ให้บริ การรับจัดงานแบบครบวงจร ที่สามารถตอบสนองความต้องการสาหรั บคู่รักที่ ตอ้ งการจัดงาน
แต่งงาน และต้องการความสะดวกโดยลูกค้าไม่ตอ้ งเดินทาง

2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
บริ ษทั เลิ ฟคลิ๊ ก เวดดิ้งแพลนเนอร์ จากัด ให้บริ การรับจัดงานแต่งงานแบบครบวงจร ที่ลูกค้า
สามารถเลือกรู ปแบบงานแต่งงานที่ตอ้ งการและสามารถควบคุมงบประมาณในการจัดงานแต่งงานได้
ด้วยตัวเอง โดยบริ ษทั ฯได้พฒั นารู ปแบบการให้บริ การสาหรับลูกค้าผ่านนวัตกรรม E – Commerce ที่
มีระบบซื้ อขายสิ นค้าและ บริ การ(Shopping Cart) บนเว็ปไซต์ของบริ ษทั อีกทั้งมีระบบให้ลูกค้าแจ้ง
ความต้องการ หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชัว่ โมง สาหรับคู่รักที่ตอ้ งการทราบข้อมูลในจัด
งานแต่งงานและต้องการความสะดวกโดยลูกค้าไม่ตอ้ งเดินทาง

3. ข้ อบ่ งชี้ความเป็ นนวัตกรรม
บริ ษทั ได้พฒั นารู ปแบบการให้บริ การสาหรับลูกค้าผ่านระบบ E – Commerce ที่มีระบบการซื้ อ
ขายสิ นค้า และบริ การ(Shopping Cart) บนเว็ปไซต์ของบริ ษทั ที่รวมรวมบริ การต่างๆในการจัดงาน
แต่ ง งานให้ลู ก ค้า ได้เลื อกตามความต้องการ ลู ก ค้า สามารถเลื อกช่ องทางในการช าระค่ า บริ ก ารได้
หลากหลาย อีกทั้งบริ การในเว็ปไซด์ของบริ ษทั มีระบบให้ลูกค้าแจ้งความต้องการ หรื อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชัว่ โมง สาหรับคู่รักที่ ตอ้ งการทราบข้อมูลในจัดงานแต่งงานและต้องการความ
สะดวกรวดเร็ วโดยลูกค้าไม่ตอ้ งเดินทางจึงถือเป็ นนวัตกรรมบริ การ (Service Innovation)

4. การวิเคราะห์ สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
4.1 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก
 ปัจจัยสภาพแวดล้ อมและแนวโน้ มอุตสาหกรรม (Environment)
จากความต้องการของคู่แต่งงานจานวนมา ในปั จจุ บนั ที่ ตอ้ งการมีงานแต่งงานในฝั น และมี
ความเชื่ อ ว่า งานแต่ ง งานเกิ ด ขึ้ นเพี ย งครั้ งเดี ย ว ต้อ งใช้ผูท้ ี่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและเป็ นมื อ อาชี พ เป็ น
ผูด้ าเนิ นการจัดงานให้งานแต่งงานออกมาดี ที่สุด อีกทั้งแนวโน้มการเติบโตของตลาดแต่งงาน ของ
กลู่ ม ลู ก ค้า ชาวต่ า งชาติ ที่ ต้อ งการเดิ น ทางมาจัด งานแต่ ง งานในประเทศไทยเพิ่ ม มากขึ้ น ท าให้
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจรับจัดงานแต่งงานรายใหม่เกิ ดขึ้นเป็ นจานวนมากทั้งรายเล็ก (ฟรี แล้นท์) และราย
ใหญ่ดาเนินธุ รกิจแบบครบวงจร แต่ละรายจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันอีกทั้งมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด
ต่างๆในการแย่งชิ งลูกค้า ส่ งผลให้ธุรกิจจัดงานแต่งงานมีการแข่งขันสู งขึ้น อีกทั้งยังมีแนวโน้มการ
เติบโตของตลาดแต่งงานในประเทศไทย จากกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น
4.2 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทางอุตสาหกรรม โดยใช้ Five Force
 ภัยคุกคามจากผู้ทเี่ ข้ ามาใหม่ (Threat of New Entrance)
ปั จจุบนั มีผใู ้ ห้บริ การรับจัดงานแต่งงานเป็ นจานวนมาก ทั้งผูป้ ระกอบการรายเก่าที่มีผลงานและ
มีชื่อเสี ยงเป็ นที่ยอมรับและรู ้จกั ของลูกค้าแล้ว ยังมีผปู ้ ระกอบการรายใหม่ที่เกิดขึ้นเป็ นจานวนมากทา
ให้เกิ ดการแข่งขันในธุ รกิ จสู งขึ้ น ผูป้ ระกอบการรายเก่ า ต้องมี การปรั บเปลี่ ยนและพัฒนาธุ รกิ จของ
ตัวเองให้ดีข้ ึนเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายใหม่ๆได้ จากจานวนของผูป้ ระกอบการที่
เพิ่ ม ขึ้ นท าให้ลู ก ค้า มี ตวั เลื อกที่ ม ากขึ้ นด้วย จึ ง เกิ ดกลยุท ธ์ ท างการตลาดต่ างๆในการแย่ง ชิ ง ลู ก ค้า
โดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์ ราคาต่ า เป็ นตัวดึ งความสนใจของลู ก ค้า เมื่ อตั้ง ราคาขายต่ า แล้วก็ตอ้ งลด
คุ ณ ภาพลงโดยจ ากัด ปริ ม าณ จ ากัด เงื่ อ นไขการให้ บ ริ ก าร จะส่ ง ผลเสี ย ต่ อ ภาพลัก ษณ์ ข องธุ ร กิ จ
โดยเฉพาะการบอกต่อปากต่อปากจากกลุ่มลูกค้าที่ไม่พอใจ นอกจากนี้ ยงั มีคู่แข่งรายใหม่จากประเทศ
ในแถบเอเชี ยเองก็เริ่ มมีการวางแผนพัฒนาธุ รกิจให้บริ การจัดงานแต่งงานเช่นกัน ทาให้ผปู้ ระกอบการ
ให้บริ การรับจัดงานแต่งงานในประเทศไทยสู ญเสี ยลูกค้าตลาดต่างประเทศไปได้
 สิ นค้ าทดแทน(Threat of Substitute Products or Services) จากความนิยมของคู่แต่งงานที่
เลื อกใช้บริ การบริ ษทั รับจัดงานแต่งงานเพิ่มขึ้นในปั จจุบนั และการเติบโตของตลาดแต่งงานของกลุ่ม
ลู ก ค้า ชาวต่ า งชาติ ที่ ต้องการเดิ นทางมาจัดงานแต่ ง งานในประเทศไทยเพิ่ ม มากขึ้ น ท าให้ธุ รกิ จ ที่
ใกล้เคียงเกิ ดขึ้น ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร และธุ รกิ จบริ การให้เช่าสถานที่จดั งาน หันมาดาเนิ นการ

ให้บริ การรับจัดงานแต่งงานพ่วงกับการให้เช่ าสถานที่จดั งานแต่งงานด้วย ทาให้คู่แต่งงานมี ตวั เลื อก
เพิ่มขึ้น ดังนั้นควรสร้างบริ การที่แตกต่าง ครบวงจรอย่างแท้จริ ง เพื่อให้คู่แต่งงานรู ้สึกถึงความคุม้ ค่า
จากการใช้บริ การ
 อานาจการต่ อรองจากลูกค้ า (Bargaining Power of Customers)
การเติ บ โตของธุ ร กิ จ รั บ จัด งานแต่ ง งานเติ บ โตขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้ ผู ้ป ระกอบการ
ให้บริ การรับจัดงานแต่งงานรายใหม่เกิ ดขึ้นเป็ นจานวนมาก ทาให้ผบู ้ ริ โภคทาให้มีอานาจการต่อรอง
มากขึ้น เพราะมีตวั เลือกมาก ราคาไม่ต่างกัน ผูบ้ ริ โภคอาจจะมีการเปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าของบริ การที่
จะได้รับก่อนตัดสิ นใจซื้ อแพคเกจ
 อานาจต่ อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต (Bargaining Power of Suppliers)
จากการเติบโตของธุ รกิ จการให้บริ การรับจัดงานแต่งงาน ส่ งผลมีผูป้ ระกอบการเพิ่มมากขึ้ น
เช่ นกัน ควรมีการรวมกลุ่ มหรื อจัดตั้งเป็ นสมาคม เพื่อให้มีอานาจในการต่อรองกับ Supplier สู งขึ้ น
เนื่องจากการสั่งซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิต ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูผ้ ลิตรายเดียวกัน
 ผู้มีส่วนได้ เสี ยอืน่ ๆ (Stakeholders)
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยนั้นอาจมองถึ งผูม้ ีส่วนได้เสี ยจากการทาธุ รกิจทั้ง
ภายในและภายนอกซึ่ งบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็ นลู กจ้าง
พนักงาน ตลอดจนผูถ้ ือหุน้ และอื่น ๆ
4.3 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และ อุปสรรค โดยใช้ SWOT
จุดแข็ง (Strength)
S1:มีประการณ์ในธุ รกิจการจัดงานมากกว่า 20 ปี
S2:อุปกรณ์ที่ใช้สามารถนามาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้
S3:มีรูปแบบการให้บริ การที่หลากหลาย
S4:เป็ นธุ รกิจที่สามารถบริ การได้ตลอดทั้งปี
จุดอ่ อน (Weakness)
W1:บริ ษทั ยังไม่เป็ นที่รู้จกั
W2:กลุ่มเป้ าหมายเน้นเฉพาะกลุ่ม
W3:เงินทุนหมุนเวียนน้อย
โอกาส (Opportunity)
O1:ความนิยมของคู่แต่งงานในการใช้บริ การ บริ ษทั รับจัดงานแต่งงาน

O2:แนวโน้มการเติบโตตลาดธุ รกิจแต่งงาน จากลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
O3:ความเชื่อที่วา่ การแต่งงานมีครั้งเดียว จึงต้องจัดงานให้ดีที่สุด
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threat)
T1:การแข่งขันทางการตลาดสู ง
T2:ความแปรผันของต้นทุนบางรายการที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ราคาดอกไม้
ในช่วง เทศกาล
T3:ความไม่แน่นอนของสภาพเศรษกิจและการเมือง

5. การวิเคราะห์ ตลาดและแผนการตลาด
5.1 การแบ่ งส่ วนตลาด (Segmentation)
 ผูช้ ายหรื อผูห้ ญิง ที่มีอายุต้ งั แต่ 21 – 50 ปี อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยและชาวต่างชาติ มีรายได้
ตั้งแต่ 10,000 บาท และ60,000 เหรี ยญสหรัฐ ขึ้นไป ตามลาดับ
5.2 การกาหนดเป้าหมาย (Target Market)
 คู่รักชาวไทยที่ตอ้ งการจัดงานแต่งงาน
 คู่รักชาวต่างชาติที่ตอ้ งการจัดงานแต่งงานในประเทศไทย
- กลุ่มคนโสดที่ท่องเที่ยวกับคนรัก
- กลุ่มคู่แต่งงานที่ยงั ไม่มีลูก
5.3 การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Positioning) บริ ษทั เลิ ฟคลิ๊ก เว็ดดิ้ง แพลนเนอร์ จากัด กับคู่แข่งที่ทา
ธุ รกิจรับจัดงานแต่งงาน ได้แก่ Hotel, Wedding Studio และEven Organizer โดยจะนาเรื่ องของคุณภาพ
และราคา มาเป็ นตัวเปรี ยบเทียบ ผลจากการเปรี ยบเที ยบด้านคุ ณภาพบริ ษทั อยู่ในตาแหน่ งที่ สูงกว่า
คู่แข่งทุกราย เนื่ องจากบริ ษทั มีทีมงานที่มีความชานาญในการจัดงานแต่งงานมากกว่า 20 ปี และหาก
เปรี ยบเทียบด้านราคา อยูใ่ นตาแหน่งต่ากว่า บริ ษทั Event Organizer แต่ดา้ นคุณภาพการให้บริ การจะอยู่
ในตาแหน่งที่ต่ากว่าบริ ษทั เลิฟคลิ๊ก เว็ดดิ้ง แพลนเนอร์ จากัด
5.4 กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix Strategy) 7P
 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) บริ การที่หลากหลายสร้ างความสะดวกสบายให้กบั
ลูกค้าคู่รักที่ตอ้ งการจัดงานแต่งงานแบบครบวงจร
 กลยุทธ์ ราคา (Price Strategy) ในการกาหนดราคาขาย กลยุทธ์ราคาชุด (Product Set Pricing)
เป็ นการรวมสิ นค้าและบริ การต่างๆ ไว้ใน แพคเกจ ตั้งราคาไว้ที่ Package A ราคา 49,900 บาท


1.
2.



, Package B ราคา 120,000 บาท , Package C ราคา 400,000 การกาหนดราคาโดยอ้างอิงตาม
ราคาตลาดที่สามารถแข่งขันได้ รวมถึงบริ ษทั มีการปรับบริ การต่างๆที่อยูใ่ นแพคเกจตามความ
เหมาะสม เช่น Package A = 49,900 บาท ของจังหวัดเชียงใหม่ กับ ภูเก็ต จะมีบริ การจะ
ต่างกันโดยพิจารณาราคาต้นทุนแต่ละรายการแต่ละจังหวัดที่ต่างกัน เช่น ค่าขนส่ ง , ค่าจ้าง
แรงงานฝี มือ แต่ทางบริ ษทั มีจดั สรรให้แต่ละแพคเกจมียงั คงความครบถ้วนสมบูรณ์ในส่ วน
ของพิธีการและบริ การต่างๆที่อยูใ่ นแพคเกจให้กบั ลูกค้าได้
กลยุทธ์ ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Distribution Strategy)
กลยุทธ์ การจัดจาหน่ าย แบบ B2C
จัดจาหน่ายแพคเกจโดยตรงให้กบั ลูกค้า (Direct Chanel) เช่น การออกบูทงาน Wedding Fair
ต่างๆ หรื อการการออกบูทพื้นที่โปรโมชัน่ ตามศูนย์การค้า
ใช้ Internet เป็ นช่องทางในการจัดจาหน่ายให้กบั โดยพัฒนารู ปแบบการให้บริ การสาหรับลูกค้า
ผ่านระบบ E – Commerce ที่มีระบบซื้ อขายสิ นค้า / บริ การ(Shoping Cart) อยูบ่ นเว็ปไซต์ อีก
ทั้งมีระบบให้ลูกค้าแจ้งความต้องการ หรื อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชัว่ โมง สาหรับ
คู่ รั ก ที่ ต้อ งการทราบข้อ มู ล ในจัด งานแต่ ง งานและต้อ งการความสะดวกโดยลู ก ค้า ไม่ ต้อ ง
เดินทาง
กลยุทธ์ การจัดจาหน่ าย แบบ B2B จัดจาหน่ายแพคเกจโดยผ่านคนกลางไปยังลูกค้า (Indirect
Chanel) โดยให้ โรงแรม , บริ ษทั ทัวร์ หรื อ Agency ที่มีฐานลูกค้านักท่องเที่ยวที่จองแพคเกจ
ทัวร์ฮนั นีมูน และลูกค้าที่ตอ้ งการจัดงานแต่งงานในประเทศไทย ขายแพคเกจของบริ ษทั โดยมี
การแบ่งผลตอบแทนในรู ปแบบค่าคอมมิชชัน
กลยุทธ์ กจิ กรรมส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
- เพื่อกระตุน้ ให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดการรับรู ้และจดจาในบริ การของบริ ษทั
- เพื่อโน้มน้าวและจูงใจให้กลุ่มเป้ าหมายตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การของบริ ษทั
- เพื่อให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับบริ การของ บริ ษทั เลิฟคลิ๊กเวดดิ้งแพลนเนอร์ จากัด
* การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่ อ Social Media ต่างๆ
* การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่ อนิตยสารWedding , นิตยสารท่องเที่ยว
* การทาสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น โปรชัวร์ ป้ ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
* การออกบูทงานWedding Fair ในประเทศ 2 ครั้งต่อปี และการออกบูท

ร่ วมกับ ททท. ไปต่างประเทศ 1 ครั้ง (มุมไบ ประเทศอินเดีย)
* จัดโปรโมชัน่ ส่ วนลด หรื อของแถม
 กลยุทธ์ ด้านบุคคลหรื อพนักงานในองค์ กร (People Strategy) ต้องมีการคัดเลือกบุคลากรใน
องค์กรให้มีคุณภาพ มีทศั นคติที่ดีมีใจรักในงานบริ การ และคัดเลือกผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางในงานแต่ละงาน มี การจัดทาแผนพัฒนาฝึ กอบรมเพิ่มพูนทักษะต่างๆให้พนักงานเสมอ
รวมถึ ง ปลู ก ฝั ง สร้ า งค่ า นิ ย มให้ ก ับ องค์ก รรวมถึ ง การสร้ า งมาตรฐานในการท างานให้ ก ับ
พนักงาน เช่น การแต่งกายของพนักงานต้องสะอาดสุ ภาพเรี ยบร้อย
 กลยุทธ์ ด้านสิ่ งแวดล้ อม (Physical Strategy) บริ ษทั มีการคัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
งาน เช่น วัสดุตกแต่งบรรยากาศงาน , อุปกรณ์ภาชนะที่ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิ่ งแวดล้อม
 กลยุทธ์ ด้านกระบวนการ (Processes Strategy) บริ ษทั ฯได้พฒั นารู ปแบบการให้บริ การ
สาหรับลูกค้าผ่านระบบ E – Commerce ที่มีระบบการซื้ อขายสิ นค้า และ บริ การ(Shopping
Cart) บนเว็ปไซต์ของบริ ษทั ที่รวมรวมบริ การต่างๆในการจัดงานแต่งงานให้ลูกค้าได้เลื อก
ตามความต้องการ อีกทั้งบริ การในเว็ปไซด์ของบริ ษทั มีระบบให้ลูกค้าแจ้งความต้องการ หรื อ
สอบถามข้อมู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส าหรั บ คู่ รัก ที่ ต้องการทราบข้อมู ล ในจัดงาน
แต่งงานและต้องการความสะดวกรวดเร็ วโดยลูกค้าไม่ตอ้ งเดินทาง

6. แผนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต
6.1 สถานทีต่ ้งั สานักงาน บริษัท
เลขที่ 4 หมู่ 5 ถนนลาดพร้าว ตาบลคลองจัน่ อาเภอบางกะปิ จังหวัดกรุ งเทพฯ 10240
บริษัทแบ่ งส่ วนของการทางานออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
 กลุ่มผูด้ ูแลระบบบริ การจัดการ (Admin)
 กลุ่มผูใ้ ช้งานระบบเว็ปไซด์
- ฝ่ ายออกแบบและตรวจสอบระบบ
- ฝ่ ายการตลาดและบัญชี
- ผูบ้ ริ หาร
 การขายแบบตรง (Direct Sale)

กาลังการผลิตและแผนการผลิต
สมมุติฐานของช่ วงปี แรก มีดังนี้
1. ตั้งไว้วา่ มีผเู ้ ข้ามาใช้บริ การ10 คู่ ต่อ 1 เดือน โดยซื้ อแพคเกจราคาขั้นต่า 49,900 บาท
2. ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เป็ นช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก เป็ นวันที่จดจาง่ายมีความหมายในเชิง
สัญลักษณ์เป็ นที่นิยมของคู่รัก คาดการว่าทาให้ให้มียอดการใช้บริ การที่สูงขึ้น โดยประมาณ
การยอดขายว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มียอดมากขึ้น 50% (15 คู่)
3. ในเดือนมีนาคม ถึงเดือน กันยายน มียอดการใช้เท่ากัน (10 คู่ ต่อ 1 เดือน)
4. ในเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม มีอตั ราการเพิ่มของยอดการใช้บริ การสู งขึ้น เนื่ องจากคน
นิยมแต่งงานช่วงปลายปี โดยมีอตั ราเพิ่มขึ้น 50 % จากเดือนปกติ (15 คู่)
5. สมมุติฐานในปี ที่ 2-5 ยอดการการใช้บริ การระหว่างปี มีอตั ราสู งขึ้นปี โดยในปี ที่ 2-4 มีอตั ราการ
เติบโต 10% และในปี ที่ 5 มีอตั ราการเติบโตอยูท่ ี่ 15%

7. แผนการจัดการองค์ กร
บริ ษทั เลิฟคลิ้ก เวดดิ้งแพลเนอร์ จากัด แบ่งโครงสร้ างองค์กรตามเครื อข่ายความรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การปฎิบตั ิงานเกิ ดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ตามระยะละเอียด
แผนผังองค์กร ดังนี้

8. แผนการเงิน
8.1 ประมาณการทางการเงิน (Financial Forecast)
ผลจากการจัดทาแผนธุ รกิจครั้งนี้พบว่า ประมาณการเงินลงทุนขั้นต้นอยูท่ ี่ 2 ล้านบาท โดยมา
จากส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ทั้งสิ้ น ไม่มีการกูย้ มื เงินแต่อย่างใด โดยประมารการรายได้อยูท่ ี่ 13.4 ล้านบาท ใน
ปี แรก และเติบโตโดยเฉลี่ยไม่ตากว่า 15.5% 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 3%,
6%, 9% และ11% ในปี ที่ 2 ถึงปี ที่ 5 ตามลาดับ คิดเป็ นกาไรสุ ทธิ ต่อยอดขายโดยเฉลี่ยต่อปี ที่ 6.6% และ
มีอตั ราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ROA) โดยเฉลี่ยที่ 17.24% และ อัตราส่ วนผลตอบแทนจาก
ผูถ้ ือหุน้ (ROE) โดยเฉลี่ยที่ 17.92%
หากแผนธุ รกิจนี้สามารถดาเนินไปตามที่คาดการณ์ในกรณี ปกติ (Base Case) กิจการจะสามารถ
คืนทุนได้ใน 1 ปี (PB=1 ปี ) สามารถสร้างผลตอบแทนภายในโครงการนี้ IRR= 95.3% โดยกิจการ
สามารถสร้างมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นเงิน 6,107,397 บาท เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ 5 ปี
จากผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะเห็นได้วา่ อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ค่อนข้างสู ง
และมากกว่าต้นทุนของเงินทุน(9%) และมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นบวก แสดงให้เห็นว่าโครงการ
นี้เป็ นโครงการที่น่าลงทุน และคุม้ ค่ากับการลงทุน
8.2 การวิเคราะห์ สถานการณ์ ในอนาคต (Scenario Analysis)

เนื่องการในการดาเนิ นธุ รกิจนั้น อาจจะเกิดเหตุการณ์ในกรณี ที่แย่ โดยกาหนดให้ ยอดขาย
ราคาขายที่ต่าลง 20% ค่า NPV= -4,178,956 แสดงให้เห็นว่ากิจการมีภาวะของการขาดทุน ดังนั้น บริ ษทั
จาเป็ นจะต้องมีแผนพัฒนาการดาเนินงานที่จะทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ในกรณี ที่ดี คือ เพิ่ม ยอดขาย ราคาขาย 20% NPV = 10,453,788 ถึงแม้วิธีน้ ี จะสามารถสร้าง
กาไรให้กบั บริ ษทั ได้อย่างมากมาย แต่บริ ษทั ก็ตอ้ งคานึ งถึ งการสร้ างกาไรอย่างยัง่ ยืนโดยในกรณี ดีสุด
และแย่สุดเราจะให้โอกาสเกิด 25% และ 50% ในกรณี ที่มีโอกาสเกิดมากสุ ด Base Case

สรุป
จากการวางแผนธุ รกิจเป็ นอย่างดี ทาให้บริ ษทั เชื่ อมัน่ ว่าแผนธุ รกิจฉบับนี้จะเป็ นแนวทางที่ทา
ให้ Love Click Wedding Planer เป็ นตราสิ นค้า (Brand) ที่เป็ นที่รู้จกั ได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลายใน
ธุ รกิจรับจัดงานแต่งงาน ซึ่งผูบ้ ริ โภคเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของธุ รกิจรับจัดงานแต่งงาน
และสามารถทายอดขายกาไร และส่ วนแบ่งการตลาดให้แก่บริ ษทั ได้ตามเป้ าหมายที่วางเอาไว้

บรรณานุกรม
วิวาห์พา (เศรษฐกิจ) รุ่ ง (ตอนที่1), 23 ธันวาคม 2558 09:05 น. ,
พิชชาภา ศุภวัฒนกุล กองทุนบัวหลวง
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สรุ ปสถานการณ์และแนวโน้มการตลาดสาหรับการท่องเที่ยวกลุ่มฮันนีมูนและแต่งงาน
(ข้อมูลจาก http://www.etatjournal.com/mobile/index.php/menu-read-tat/menu-2012/menu2012-jul-sep/35-32555-honeymoon)
ส่ วนประสมทางการตลาดของบริ ษทั ในประเทศอินเดียที่รับจัดงานแต่งงานในประเทศ
ไทยของชาวอินเดีย พิมรภัส ชินบุตร และสุ ชาติ ทวีพรปฐมกุล คณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วารสารวิทยาศาสตร์ การกีฬาและสุ ขภาพ ปี ที่ 13 ฉบับที่ 3
(กันยายน-ธันวาคม 2555), หน้า 126,พิมรภัส ชินบุตร และสุ ชาติ ทวีพรปฐมกุล คณะ
วิทยาศาสตร์ การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

