รองเท้ าส้ นสู งถอดปรับเปลีย่ นส้ นรองเท้ า
ณฐกร วุน่ เชื้อ

บทคัดย่ อ
นวัตกรรมรองเท้าส้นสู ง ที่สามารถถอดปรับเปลี่ยนส้นรองเท้าส้นเท้าได้ ให้ท่าน
สุ ภาพสตรี ได้สวมใส่ ปรับเปลี่ยนส้นของรองเท้าได้ตามใจชอบ ตามสถานการณ์ และหรื อตาม
ความเหมาะสมกับการดารงชีวิตของแต่ละบุคคลได้อย่างใจนึก ทั้งยังเป็ นการถนอมสุ ขภาพเท้า
ให้ได้รับการผ่อนคลายจากความเมื่อยล้าในระหว่างวัน ลดการปวดเมื่อย และลดปั ญหารองเท้า
กัดได้ ออกแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแฟชัน่ โดยส่ วนฐานรองเท้าที่บุนุ่มมีความยืดหยุน่ ได้ทาจาก
วัส ดุ ที่ ช่ ว ยนวดฝ่ าเท้า ท าให้ ก ารสวมใส่ รู ้ สึ ก สบายเท้า ไม่ ป วดเมื่ อ ยฝ่ าเท้า ตัว รองเท้า มี
หลากหลายรู ปแบบ หลากหลายสี สัน วัสดุ ของรองเท้าทามาจากหนัง เพื่อความสวยงามและ
ทนทาน ส้นรองเท้าสามารถถอดปรับเปลี่ยนได้ โดยทาจากวัสดุช้ นั ดี คุณภาพสู ง ทนทาน และมี
ความแข็งแรง ผ่านกระบวนการทดสอบโดยวิศวกร ลักษณะการถอดส้ นรองเท้า จะมี ร่ องที่
รองรับกับส้นรองเท้าที่สามารถเลื่อนเช้า - ออก และมีการล็อคอยูบ่ ริ เวณส้นรองเท้า
โดยเงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 6,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจานวน 600,000
หุ ้น ราคาหุ ้นละ 10 บาท จานวนผูถ้ ือหุ ้น 5 คน โดยบริ ษทั ได้ประมาณการยอดขายในปี แรกที่
27,495,000 บาท มีกาไรจากการดาเนินงาน 3,718,000 บาท และกาไรสุ ทธิ 2,375,047 บาท หาก
แผนธุรกิจนี้สามารถดาเนินไปตามที่คาดการณ์ในกรณี ปกติ (Base Case) กิจการจะสามารถสร้าง
ผลตอบแทนขั้นต่าให้ผูล้ งทุนในอัตรา 50% ต่อปี โดยเฉลี่ย และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback
Period) เฉลี่ย 1 ปี 3 เดือน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ จากการลงทุน (Net Present Value) เมื่อสิ้ นปี ที่ 5
เท่ากับ 12,163,812 บาท และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return) เมื่อสิ้ น
ปี ที่ 5 เท่ากับ 53.49%
จากการวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และ
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ จากการลงทุนสู ง ส่ งผลให้โครงการนี้ ได้รับผลตอบแทนคุม้ ค่ากับการลงทุน
อีกทั้งบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าแผนธุรกิจฉบับนี้จะเป็ นแนวทางที่ทาให้ เป็ นที่รู้จกั ได้รับการยอมรับอย่าง
แพร่ หลายในตลาดรองเท้าแฟชัน่
คาสาคัญ รองเท้าส้นสู ง ถอดปรับเปลี่ยน เปลี่ยนส้นรองเท้า

1. บทนา
สุ ภาพสตรี ในยุคโลกาภิวฒั น์มีการทางานนอกบ้านมากขึ้น ทั้งต้องแข่งขันกับเวลา
เพื่อให้ประสบความสาเร็ จในหน้าที่การงาน บ่อยครั้งที่งานสะดุดเพราะรองเท้าส้นสู งที่สวมใส่
ทาให้ขบั รถไปทางานลาบาก และอาจเกิดอุบตั ิเหตุ หากจะถอดรองเท้าก็ทาให้เสี ยบุคลิกภาพ เสี ย
ภาพลักษณ์ ในขณะเดียวกันหากสวมใส่ รองเท้าที่ไม่ใช่ส้นสู งก็อาจจะทาให้ดูไม่สวยสง่า จนทา
ให้ขาดความมัน่ ใจได้
บริ ษทั เอ็มไลฟ์ สไตล์ ฟุตแวร์ จากัด (M-Lifestyle footwear Co., Ltd.) ได้ตระหนัก
ถึงปั ญหาดังกล่าวของท่านสุ ภาพสตรี จึงได้คิดค้นนวัตกรรมรองเท้าส้นสู ง ที่สามารถถอดและ
ปรับเปลี่ยนส้นรองเท้าได้ ภายใต้ตราสิ นค้า “M-Lifestyle” ให้ท่านสุ ภาพสตรี ได้สวมใส่ ถอด
และปรับเปลี่ยนส้นของรองเท้าได้ตามใจชอบ ตามสถานการณ์ และหรื อตามความเหมาะสม
กับ Lifestyle ของแต่ละบุคคลได้อย่างใจนึก อีกทั้งยังเป็ นการถนอมสุ ขภาพเท้า ให้ได้รับการ
ผ่ อ นคลายจากความเมื่ อ ยล้า ในระหว่ า งวัน ลดการปวดเมื่ อ ย และลดปั ญ หารองเท้า กัด ที่
สุ ภาพสตรี มกั ประสบอยูเ่ สมอ
2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
บริ ษทั เอ็มไลฟ์ สไตล์ ฟุ ตแวร์ จากัด (M-Lifestyle footwear Co., Ltd.) ได้
พัฒนาการออกแบบและเทคนิ คใหม่ โดยได้ผ ลิ ตรองเท้าที่ สามารถถอดปรั บเปลี่ ยนส้นของ
รองเท้าได้ ออกแบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแฟชัน่ ทาจากวัสดุช้ นั ดี คุณภาพสู ง ทนทาน และมีความ
แข็งแรง ผ่านกระบวนการทดสอบโดยวิศวกร ลักษณะการถอดส้นรองเท้าจะมีร่องที่รองรับกับ
ส้นรองเท้าที่สามารถเลื่อนเช้า - ออก และมีการล็อคอยูบ่ ริ เวณส้นรองเท้า

ภาพที่ 1 เครื่ องหมายการค้า “M-Lifestyle

1. ตัวรองเท้า มีหลากหลายรู ปแบบ หลากหลายสี สัน วัสดุของรองเท้าทามาจากหนัง
เพื่อความสวยงามและทนทาน
2. ฐานรองเท้า บุนุ่มมีความยืดหยุ่นได้ทาจากวัสดุที่ช่วยนวดฝ่ าเท้า ทาให้การสวม
ใส่ รู ้สึกสบายเท้าไม่ปวดเมื่อยฝ่ าเท้า
3. ส้นรองเท้า สามารถถอดปรับเปลี่ยนได้ โดยทาจากวัสดุช้ นั ดี คุณภาพสู ง ทนทาน
และมีความแข็งแรง ผ่านกระบวนการทดสอบโดยวิศวกร ลักษณะการถอดส้นรองเท้าจะมีร่องที่
รองรับกับส้นรองเท้าที่สามารถเลื่อนเช้า - ออก และมีการล็อคอยูบ่ ริ เวณส้นรองเท้า

1. ตัวรองเท้ า
2. ฐานรองเท้ า
3. ส้ นรองเท้ า
ภาพที่ 2 แสดงการออกแบบผลิตภัณฑ์รองเท้า “M-Lifestyle

3. ข้ อบ่ งชี้ความเป็ นนวัตกรรม
บริ ษทั เอ็มไลฟ์ สไตล์ ฟุตแวร์ จากัด (M-Lifestyle footwear Co., Ltd.) ได้คิดค้น
นวัตกรรมรองเท้าส้นสู งที่ประเทศไทยยังไม่มีใครทามาก่อน สามารถถอดปรับเปลี่ยนส้น
รองเท้าส้นเท้าได้ ภายใต้ตราสิ นค้า “M-Lifestyle” ให้ท่านสุ ภาพสตรี ได้สวมใส่ ปรับเปลี่ยนส้น
ของรองเท้าได้ตามใจชอบ ตามสถานการณ์ และ/หรื อตามความเหมาะสมกับ Lifestyle ของแต่
ละบุคคลได้อย่างใจนึก ทั้งยังแก้ปัญหาต่างๆ ที่คุณสุ ภาพสตรี พบเจอ อาทิ ลดการปวดเมื่อย ลด
ปัญหารองเท้ากัด การพกรองเท้าหลายคู่ และการซื้อรองเท้าหลายคู่ เพื่อสะดวกในการเดินทาง
และวิถีชีวติ ของท่านสุ ภาพสตรี ในยุคปัจจุบนั เป็ นต้น

4. การวิเคราะห์ สถานการณ์ (Situation Analysis)
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment) ประเทศไทยกาลังจะ
ฟื้ นตัว คาดการณ์วา่ มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลได้พยายามออกมาตรการต่างๆ
เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิ จ ทาให้ประชาชนเริ่ มจับจ่ ายใช้สอยมากขึ้น โดยข้อมูลจากธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย (ม.ค. 2560) แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2558 และแนวโน้มเศรษฐกิจใน
ปี 2559 ภาวะเศรษฐกิ จของไทยมีการขยายตัว ร้ อยละ 2.8 โดยในปี 2559 เศรษฐกิ จไทยมี
แนวโน้มฟื้ นตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาคการผลิตที่ขยายตัวหลังจากชะลอตัวลงเล็กน้อยในปี ที่
ผ่านมา อันเป็ นผลดีกบั การประกอบกิจการมากขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาส่ งผลให้สามารถ
เพิ่ ม ก าลัง ซื้ อ ในอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งหนัง และรองเท้า ในประเทศ แต่ อ ย่า งไรก็ต ามรองเท้า
สุ ภาพสตรี เป็ นสิ่ งจาเป็ น เนื่องจากสุ ภาพสตรี ตอ้ งเปลี่ยนรองเท้าให้เข้าเสื้ อผ้าที่ใส่ และกาลเทศะ
ซึ่ งต้องมีรองเท้ามากกว่า 1 คู่ ดังนั้นจึงต้องมีการซื้ อรองเท้าตลอดเวลา ไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีข้ ึน
หรื อลดลงก็ตาม
สภาพแวดล้อมด้านสังคม-วัฒนธรรม (social- Cultural Environment) ได้เริ่ มมีการ
เปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทมาสู่ สังคมเมืองมากขึ้น เนื่ องจากโลกอยู่ในยุคโลกาภิวตั น์ และ
การเข้าถึงข่าวสารข้อมูลของประชาชนรวดเร็ วขึ้น ทาให้สังคมได้รับอิทธิ พลทางวัฒนธรรมทาง
ตะวันตกได้อย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ปัจจุบนั ผูห้ ญิงสามารถทางานนอกบ้าน และมีบทบาททาง
สังคมมากยิ่งขึ้น ทาให้ผูห้ ญิงต้องปรับเปลี่ยนรู ปแบบการแต่งกายให้ดูดีตามกาลเทศะ และจะ
เห็นได้ว่ารองเท้าส้นสู งก็มีส่วนช่ วยในการปรับบุคลิกภาพภายนอกของผูห้ ญิงทาให้เกิดความ
มัน่ ใจได้
สภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี (Technological Environment) จากการพัฒนา
เทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยี การติ ดต่ อสื่ อสาร การหาข้อมู ล การเชื่ อมต่ อใน
ปั จจุบนั ทาได้รวดเร็ วและกว้างขวางขึ้น ซึ่ งไม่ได้ถูกจากัดไว้ในประเทศเท่านั้น ผูใ้ ช้งานที่มี
อิ นเตอร์ เ น็ตสามารถหาข้อมู ล ข่ าวสารได้ทวั่ โลกอย่างไม่ จ ากัด ข้อ มู ลต่ างๆ ได้ถู กนามาไว้
ให้บริ การบนอินเตอร์เน็ตมากขึ้นจากการไร้ขอ้ จากัดของโลกอินเตอร์เน็ต ทาให้ผคู ้ นเห็นถึงการ
เปลี่ ยนแปลงของประเทศต่ างๆ ได้เร็ วขึ้ น ซึ่ งรวมถึ งอุ ตสาหกรรมแฟชั่น และการแต่ งกาย
เพื่อให้ดูมีภาพลักษณ์ต่างๆ ในการแต่งกายให้ดูดีมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจึงเป็ น
ส่ วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวติ ได้ในหลายๆ รู ปแบบ

สภาพแวดล้อ มทางด้า นประชากรศาสตร์ (Demographic Environment) การ
เจริ ญเติบโตในช่วงอายุแตกต่างกันระหว่าง เพศชาย หญิง ในช่วงกลุ่มอายุ 15- 50 ปี มีแนวโน้ม
ที่สูงขึ้น รวมทั้งมีอานาจในการซื้ อสิ นค้า ถือว่าเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่สามารถจาหน่ายสิ นค้าได้ มี
แนวโน้มสนใจผลิตภัณฑ์ได้มากที่สุด และจากข้อมูลของสานักงานสถิติแห่ งชาติ ซึ่ งจะมีการ
จัดทาสามะโนประชากรและเคหะ ทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ
ประเทศไทยมีประชากร 65,479,453 คน แบ่งเป็ น ประชากรหญิง 33.4 ล้านคน (ร้อยละ 51.0)
และชาย 32.1 ล้านคน (ร้อยละ 49.0) หรื อคิดเป็ นอัตราส่ วนเพศ ชาย 96.2 คนต่อหญิง 100 คน
ซึ่งประชากรเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย ส่ งผลให้กลุ่มลูกค้ามีจานวนมาก

5. ข้ อมูลสถิตกิ ารตลาด และการเติบโต
ในปี 2558 มีสถานประกอบการในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่ องหนังที่จดทะเบียน
กับกรมโรงงาน อุตสาหกรรม (ข้อมูลล่าสุ ด 24 มกราคม 2558) มีประมาณ 946 แห่ ง ทาให้เกิด
การจ้างงาน 103,406 คน สามารถแยกตามอุตสาหกรรมได้ดงั นี้อุตสาหกรรมฟอกหนัง(ประเภท
29) มีสถานประกอบการ186 แห่ ง และมีแรงงาน8,300 คน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่ องหนัง
(ประเภท32) มีสถานประกอบการ 287 แห่ ง และแรงงาน24,679 คน อุตสาหกรรมรองเท้า
(ประเภท33) มีสถานประกอบการ473 แห่ ง และมีแรงงาน 70,427คนทั้งนี้มีสถานประกอบการ
จานวนมากที่ไม่ได้จดทะเบียนไว้กบั กรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่ งจาก การประมาณการมีจานวน
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่ องหนังทั้งสิ้ นประมาณ 5,000 แห่ ง และเกิด
การจ้างงานประมาณ 500,000 คน (ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558)
ส่ วนแบ่ งทางการตลาดของเครื่ องหนังและรองเท้าแยกรายผลิตภัณฑ์ ปี 2015
รองเท้า

10%
14%
37%

39%

หนัง
กระเป๋ า
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ทาจากหนัง

ทีม่ า: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร โดยความร่ วมมือของกรมศุลกากร

ภาพที่ 3 แสดงส่ วนแบ่งทางการตลาดเครื่ องหนังและรองเท้าแยกรายผลิตภัณฑ์ ปี 2015

6. กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix strategy)
6.1 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ (Product strategy)
กลยุทธ์ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation Strategy) สิ นค้าของ
บริ ษทั เป็ นรองเท้าส้นสู งถอด ปรับเปลี่ยนส้นรองเท้าได้ สวยหรู ดูสะดุดตา น่าหลงใหล และจับ
จองเป็ นเจ้าของ ซึ่งแตกต่างจากบริ ษทั อื่นทัว่ ๆ ไป ไม่มีใครเหมือน ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ ทาจาก
พลาสติกใสคุณภาพเยีย่ ม ฝาสี ชมพูซ่ ึงบ่งบอกถึงความเป็ นสุ ภาพสตรี มีตราสิ นค้ายีห่ อ้ MLifestyle สวยงาม ซึ่งสามารถมองเห็นรองเท้าที่บรรจุอยูภ่ ายในได้อย่างชัดเจน ช่วยปกป้ อง
รองเท้าที่ท่านรัก และสะดวกในการหยิบใช้งาน
6.2 กลยุทธ์ ราคา (Price strategy)
ในการกาหนดราคาพิจารณาจากคุณค่าในสายตาผูบ้ ริ โภค (Value-based Pricing)
โดยพิจารณาจากราคาต้นทุน Cost based Pricing โดยพิจารณาจากต้นทุนคงที่และต้นทุนผัน
แปรการกาหนดราคาให้แตกต่างกัน โดยกาหนดราคาตามกลุ่มลูกค้า, ตามรู ปแบบผลิตภัณฑ์ ,
ตามภาพลักษณ์ของสิ นค้า โดยการกาหนดราคาทั้ง 2 แบบผสมผสานกันเพื่อให้เกิดกาไรที่
ต้องการให้แก่บริ ษทั ราคาสิ นค้าทั้ง 3 รุ่ น
6.3 กลยุทธ์ ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place strategy)
ช่ อ งทางการจัด จาหน่ ายภายในประเทศมี หลากหลายทางด้ว ยกัน โดยจะมี แหล่ ง
ร้ านแสดงสิ นค้า เป็ นของตนเอง อี กทั้งมี ช่องทางการจาหน่ า ยผ่านสื่ อออนไลน์ เพื่อเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ตราสิ นค้า และขายสิ นค้า ณ จุดขาย เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทุกช่ วงอายุ และมี
กระจายอยูท่ วั่ ไปในประเทศ
6.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมการตลาด (Promotion strategy)
1. จัด Event วิธีการเลือกรองเท้าส้นสู งให้เหมาะกับโอกาสต่างๆ ให้ลูกค้าได้รับรู ้
นวัตกรรมรองเท้าถอดปรับเปลี่ยนส้นรองเท้าได้โดยจัดกิจกรรม
2. กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) อาทิ ในช่วงเปิ ดตัวมีของสมนาคุณ
ให้ลูกค้า มีส่วนลดสมาชิก
3. สปอนเซอร์การเดินแบบในวงการแฟชัน่
4. ทาโฆษณาแฝงกับละคร ภาพยนตร์ โดยผ่านตัวละครที่แสดงในแต่ละเรื่ อง
5. จัดโปรโมชัน่ ร่ วมกับบัตรสมาชิกห้างสรรพสิ นค้าและบัตรเครดิต

7. แผนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต
7.1 สถานทีต่ ้งั
บริ ษทั เลือกพื้นที่ในในเขตกรุ งเทพมหานครเป็ นสถานประกอบการ เนื่องจากเป็ น
พื้นที่ที่กลุ่มเป้าหมายอยูจ่ านวนมาก โดยจะดาเนินการโดยการจ้างผลิต (Outsourcing) และทา
การออกแบบผลิตภัณฑ์เอง ตามรู ปแบบการดาเนินธุรกิจ (Business Model) และจะใช้การเช่า
พื้นที่สานักงานแทนการลงทุนด้านอาคาร

7.2 ขั้นตอนการผลิต
1. คัดสรรหนังที่มีคุณภาพในการผลิตรองเท้า M-Lifestyle เริ่ มต้นด้วยการคัดสรร
หนังที่มีคุณภาพ โดยใช้ความชานาญในการเลือกซื้ อหนังจากแหล่งที่มีชื่อเสี ยงด้านการผลิตหนัง
เพื่อให้ได้หนังที่มีลกั ษณะสวยงาม ไม่มีรอยตาหนิหรื อมีแผลที่อยูบ่ นผืนหนัง หนังทุกแผ่นหาซื้อ
จากแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มาจากโรงฟอกหนังที่ได้มาตรฐาน
2. ออกแบบ วาด Pattern โดยจะใช้หนังที่คดั เลือกมาแล้ว มาวาด Parttern หรื อวาด
รู ปแบบรองเท้าเพื่อให้ได้ส่วนประกอบต่าง ๆ นาไปสู่ กระบวนการผลิตในขั้นตอนต่อไป หนัง 1
แผ่น เอามาวาดส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของรองเท้าไม่เหมือนกัน หนังส่ วนที่เป็ นสะโพก ส่ วนที่
เป็ นช่วงขา ส่ วนที่เป็ นช่วงท้อง มีคุณสมบัติเอาไปทารองเท้าแตกต่างกันไป
3. ตัดเย็บรองเท้า เป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญอย่างยิง่ และเป็ นเอกลักษณ์ของ
M-Lifestyle นั้นคือการตัดเย็บรองเท้า โดยใช้ช่างของบริ ษทั จ้างผลิตโดยช่างที่มีประสบการณ์
เย็บมามากว่า 30 ปี จังหวะฝี เข็มที่สังเกตจากด้ายบนรองเท้าทุกคู่ของเราที่ผลิตออกมา เป็ นเครื่ อง
การันตีคุณภาพได้เป็ นอย่างดีและใช้กระบวนการเย็บมือทุกคู่
4. ตกแต่งรู ปร่ างหน้าตารองเท้าให้สวยงาม รองเท้าที่ผ่านขั้นตอนการผลิตอาจจะ
เลอะไปด้วย กาว หมึกปากกาในการวาดแบบ ผงฝุ่ นที่เกาะติดกับกาวหลังจากผ่านการขัดถูพ้ืน
รองเท้า ด้วยความใจเย็น โดยอาศัยทักษะการเติมแต่ง ขัดถู ลงเงา จะอยู่ที่คน ๆ เดี ยวของ MLifestyle โดยโรงงานที่จา้ งผลิตมีประสบการณ์มาแล้ว 30 ปี ซึ่ งส่ งผลให้ความละเมียดละไม
ยังคงโลดแล่นอยูใ่ นรองเท้าทุกคู่ที่เราผลิตตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
7.3 ขั้นตอนการประกอบตัวรองเท้ าและส้ นรองเท้ า
การประกอบพื้นรองเท้าและส้นรองเท้า เคล็ดลับที่สาคัญในการประกอบพื้นรองเท้า
อยูท่ ี่ทกั ษะความชานาญในการดึงส่ วนหนังหน้าให้เข้ารู ปทรงหุ่ นรองเท้า ผูป้ ระกอบพื้นรองเท้า

หรื อเราเรี ยกว่า "ช่างพื้น" รองเท้าจะใส่ สบายหรื อไม่สบายอยูท่ ี่ข้ นั ตอนการผลิตในส่ วนนี้ เพราะ
มันขึ้นอยู่กบั จังหวะการดึ งรองเท้าให้เข้ารู ปทรงของหุ่ นที่ เอามาผลิต การรั บน้ าหนังของพื้น
รองเท้าเรี ยกได้ว่าต้องเอาใจใส่ เป็ นพิเศษโดย M-Lifestyle จะทาการตรวจสอบคุ ณภาพโดย
วิศวกรอย่างสม่าเสมอ
8. โครงสร้ างองค์ กรและการบริหารในปัจจุบัน
ธุรกิจรองเท้าส้นสู งถอดปรับเปลี่ยนส้นรองเท้าได้ ภายใต้ชื่อบริ ษทั เอ็มไลฟ์ สไตล์
ฟุตแวร์ จากัด (M-Lifestyle footwear Co., Ltd.) กาหนดโครงสร้างการบริ หารงานตามหน้าที่
โดยคานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อแบ่งส่ วนอานาจหน้าที่ตามภาระงานที่รับผิดชอบได้
อย่างชัดเจน ทาให้การปฏิบตั ิงานภายในองค์กรเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ดังนี้

ภาพที่ 4 แผนผังองค์กร บริ ษทั เอ็มไลฟ์ สไตล์ ฟุตแวร์ จากัด

9. แผนการเงิน
บริ ษทั เอ็มไลฟ์ สไตล์ ฟุ ตแวร์ จากัด (M-Lifestyle footwear Co., Ltd.) ให้
ความสาคัญในการจัดทาแผนการเงินเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากแผนการเงินจะแสดงให้เห็ นถึ ง
ความเป็ นไปได้ในการลงทุนทาธุ รกิจในภาพรวมโดยใช้งบทางการตลาด และการประมาณการ
ยอดขาย การประมาณการต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร มาใช้เป็ นสมมุติฐานทาง

การเงิ น เพื่อ ทาพยากรณ์ ทางการเงิ น และบริ ษทั เอ็มไลฟ์ สไตล์ ฟุ ตแวร์ จากัด (M-Lifestyle
footwear Co., Ltd.) จะระดมทุนจากของผูถ้ ือหุน้ จานวน 600,000 หุน้ หุน้ ละ 10 บาท เพื่อใช้เป็ น
เงินทุนในส่ วนกิจการทั้งสิ้ น 6,000,000 บาท ในการดาเนินกิจการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์รองเท้า
ส้นสู งถอดปรับเปลี่ยนส้นรองเท้าได้
บริ ษทั เอ็มไลฟ์ สไตล์ ฟุตแวร์ จากัด มีความต้องการใช้เงินทุนในการดาเนินกิจการ
ทั้งสิ้ น 8,500,000 บาท ประกอบด้วยเงินลงทุนขององค์การ 6,000,000 บาท และเงินกูย้ มื จาก
สถาบันการเงิน 2,500,000 บาท
สัดส่ วนเงินลงทุนทั้งหมดประกอบด้วย บริ ษทั เอ็มไลฟ์ สไตล์ ฟุตแวร์ จากัด ลงทุน
เอง 71% กูย้ มื จากสถาบันการเงิน 29%
บริ ษทั เอ็มไลฟ์ สไตล์ ฟุตแวร์ จากัด มีการลงทุนเรื่ องต่างๆ ดังนี้
 บริ ษทั ฯ จะไม่ลงทุนเรื่ องอาคารที่ทาการบริ ษทั แต่จะใช้การเช่าอาคารสานักงานแทน
โดยสานักงานจะตั้งอยูท่ ี่ 76 ถนนราชดาเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรู
พ่าย กทม. 10100 ในอัตราค่าเช่า 15,000 บาท /เดือน
 เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั 7,500,000 บาท
 อุปกรณ์สานักงานและเครื่ องใช้สานักงาน 500,000 บาท แบ่งเป็ น
- อุปกรณ์สานักงาน 150,000 บาท
- เครื่ องใช้สานักงาน 350,000 บาท

10. การวิเคราะห์ สถานการณ์ ในอนาคต (Scenario Analysis)
เนื่ อ งจากการด า เนิ น ธุ ร กิ จ นั้ น อาจจะไม่ ไ ด้ มี แ ค่ เ พี ย งตั ว แปรเดี ย วที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง เครื่ องมือนี้ จึงมีประโยชน์มากสาหรับการวางเป้ าหมายของกิจการในอนาคตการ
ประเมินสถานการณ์ในมิติต่างๆ เพื่อจะให้ได้มีการวางแผนป้ องกันสิ่ งที่ไม่คาดฝัน ที่อาจจะเกิด
ได้ในอนาคตวิเคราะห์ภาพอนาคต ต้องมองทั้งด้านที่เลวร้ายสุ ดของสถานการณ์ (Worst Case
Scenario) และด้านที่ดีที่สุดของสถานการณ์ (Best Case Scenario) โดยกาหนดสถานการณ์ใน
การวิเคราะห์เอาไว้ดงั นี้
10.1 กรณีทเี่ ป็ นไปตามแผนงานทีว่ างไว้ (Base Case Scenario) มีระยะเวลาการคืนทุน ที่ 1 ปี 3
เดือน NPV เท่ากับ 12,163,812 บาท และ IRR เท่ากับ 53.49%

10.2 กรณีทสี่ ถานการณ์ แย่ กว่ าทีค่ าดการณ์ ไว้ (Worst Case Scenario) โดยตั้งสมมุติฐานให้ราคา
ขายลดลง 10 % ปริ มาณการขายลดลง 10% และต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น 10% มีระยะเวลาคืนทุน
มากกว่า 3 ปี NPV เท่ากับ -1,446,697 และ IRR เท่ากับ 0.96% แสดงว่ากิจการขาดทุน ควร
ปรับปรุ งกลยุทธ์และแสวงหาแนวทางฉุกเฉิน
10.3 กรณีสถานการณ์ ดีกว่ าทีค่ าดการณ์ ไว้ (Best Case Scenario) โดยตั้งสมมุติฐานให้ราคาขาย
สู งขึ้น 20% ปริ มาณการขายสู งขึ้น 20% และต้นทุนผันแปรลดลง 20% มีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี 0
เดือน NPV เท่ากับ 40,124,703 บาท และ IRR เท่ากับ 91.85%
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