บทคัดย่ อ
ธุรกิจเครื่ องสำอำงเป็ นหนึ่งธุรกิจที่ได้ถูกจัดอันดับแนวโน้มกำรเติบโตและขยำยตัว
ได้รวดเร็ว เป็ นอันดับต้น ๆ ของธุรกิจในปั จจุบนั สำเหตุที่ทำให้ธุรกิจเครื่ องสำอำงมีอตั รำ
กำรเติบโตได้รวดเร็ว และขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องทุกปี เพรำะเครื่ องสำอำงเป็ นปัจจัยเสริ มที่มี
ควำมจำเป็ นต่อมนุษย์ อำจกล่ำวได้วำ่ ในสังคมปัจจุบนั ไม่มีผใู ้ ดดำเนินชีวติ ประจำวันโดย
ไม่ได้ใช้เครื่ องสำอำง อย่ำงน้อยที่สุดก็ใช้เครื่ องสำอำงประเภท สบู่ แชมพู หรื อยำสี ฟัน เพื่อ
ควำมสะอำด ควำมสวยงำม หรื อส่ งเสริ มให้เกิดควำมสวยงำม ไม่วำ่ บุคคลเพศไหนหรื อช่วง
อำยุใด ๆ โดยเฉพำะในวัยหนุ่มสำวคนทำงำนต่ำงให้ควำมสนใจเกี่ยวกับสุ ขภำพ ควำมงำม
และผิวพรรณรวมทั้งกำรดูแลตัวเองมำกขึ้น กำรที่ตอ้ งออกสังคมพบปะผูค้ น ซึ่งกำรเจอกัน
ครั้งแรกที่ดูจำกภำยนอกเป็ นเรื่ องสำคัญสร้ำงควำมประทับใจน่ำเชื่อถือมำกขึ้น
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเครื่ องสำอำงต้องกำรสิ นค้ำที่มีคุณภำพ ไม่ทำให้เกิดอำกำรแพ้
เครื่ องสำอำง และไม่มีสำรที่เป็ นอันตรำยกับผูบ้ ริ โภค ดังนั้น บริ ษทั เอ็น แอนด์ วำย บำยนที
จำกัด จึงได้นำเครื่ องสำอำงเข้ำสู่ ตลำดด้วยแนวควำมคิดที่วำ่ เครื่ องสำอำงสำหรับผิวหน้ำที่มี
คุณภำพและใช้สำรสกัดจำกธรรมชำติโดยนำสำรสกัดจำกธรรมชำติที่มีสรรพคุณที่ดีมำเป็ น
ส่ วนผสมของเครื่ องสำอำง ด้วยใช้เทคโนโลยีระดับสู งและนวัตกรรมเข้ำมำในกระบวนกำร
ผลิตสิ นค้ำเพื่อให้สินค้ำที่ออกมำมีคุณภำพและตอบสนองตรงตำมควำมต้องกำรของ
ผูบ้ ริ โภคมำกที่สุด ทำให้เกิดกำรซื้อซ้ ำ และให้ธุรกิจดำเนินกำรอยูไ่ ด้อย่ำงยัง่ ยืนสร้ำง
ผลตอบแทนอย่ำงสู งสุ ดให้กบั ผูล้ งทุน
ข้อมูลจำกกรมส่ งเสริ มอุตสำหกรรม (สกอ.) จะพบว่ำเครื่ องสำอำงไทยมีมูลค่ำพุ่งไป
ถึงหลัก 2 แสนล้ำนบำท เฉพำะตลำดในประเทศมีมูลค่ำถึง 1.2 แสนล้ำนบำท มีอตั รำกำร
ขยำยตัวอยูท่ ี่ 10 % ต่อปี ปัจจุบนั อุตสำหกรรมเครื่ องสำอำงไทยอยูใ่ นอันดับ 16 ของโลกและ
อยูใ่ นอันดับ 3 ของเอเชีย ต่อจำกประเทศญี่ปุ่น และเกำหลีใต้ ทั้งนี้ เครื่ องสำอำงแบรนด์ไทย
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สำมำรถพัฒนำต่อยอดเป็ นแบรนด์ช้ นั นำแนวหน้ำได้ โดยชูจุดแข็งในแง่ของผลิตภัณฑ์ที่มำ
จำกธรรมชำติ
นอกจำกนี้กำรทำตลำดจำหน่ำยเครื่ องสำอำงโดยใช้ช่องทำงกำรจำหน่ำย
สิ นค้ำผ่ำนสื่ อออนไลน์จะสำมำรถทำให้สร้ำงยอดขำยให้เพิ่มขึ้น 30 – 40 % โดยจำกกำร
สำรวจพฤติกรรมคนไทยนิยมใช้ LINE 33 ล้ำนรำย สู งเป็ นอันดับ 2 ของโลก มีผใู ้ ช้ Facebook
สู งถึง 28 ล้ำนรำย Twister 4.5 ล้ำนรำย และ Instagram 1.7 ล้ำนรำย (โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่
14 กรกฎำคม 2558)
กลุ่มเป้ำหมำยลูกค้ำหลักของบริ ษทั คือ บุคคลทุกเพศทุกช่วงอำยุ โดยเฉพำะในวัย
หนุ่มสำวคนทำงำนต่ำงให้ควำมสนใจเกี่ยวกับสุ ขภำพ ควำมงำม และผิวพรรณรวมทั้งกำร
ดูแลตัวเองมำกขึ้น
บริ ษทั ได้ออกสิ นค้ำมำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งกำรสิ นค้ำที่มี
คุณภำพ และไม่เป็ นอันตรำยต่อผูใ้ ช้โดยอำศัยนวัตกรรมกำรผลิต สำรสกัดจำกธรรมชำติและ
เทคโนโลยีกำรผลิตที่ทนั สมัยเพื่อให้ลูกค้ำกลับมำซื้อซ้ ำและบอกต่อ

ทีมผูบ้ ริ หำร
1. นำยนที
2. นำงสุ ภำงค์
3. นำยกิตินนท์

ยรรยงเกษมสุ ข
ยรรยงเกษมสุ ข
รุ จิณรงค์

ถือหุน้ 50 %
ถือหุน้ 30 %
ถือหุน้ 20 %

ค่านิยมให้ คนในองค์กร มี 3 D
- Develop คนในองค์กรต้องมีแนวคิดพัฒนำตลอดเวลำ
- Different นอกจำกพัฒนำแล้ว ต้องพัฒนำอย่ำงสร้ำงสรรค์ และสร้ำงควำมแตกต่ำง
- Dynamic เปิ ดกว้ำง พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกับทุกสถำนกำรณ์ กระตือรื อร้นกับสิ่ งใหม่ ๆ
ตลอดเวลำ
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แผนกำรเงินและกำรลงทุน
จำกกำรลงทุน 10,000,000 บำท บริ ษทั เอ็น แอนด์ วำย บำยนที จำกัด ใช้เวลำคืนทุน
จำกกำรดำเนินงำน 10 เดือน โดยมีอตั รำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในระยะเวลำ 5 ปี เท่ำกับ
289.16 % โดยมีมูลค่ำปัจจุบนั สุ ทธิ NPV เท่ำกับ 120,911,779บำท ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกำร
ลงทุนของบริ ษทั สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนอยูใ่ นเกณฑ์ดีมำก ทั้งยังสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้แก่กิจกำรได้เป็ นอย่ำงดีและเกินเป้ำหมำยที่บริ ษทั ได้ต้ งั ไว้

โลโก้

สิ นค้ำ

รำคำขำย
ราคาขาย

บาท

ขนำด 50 ML

790.00
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N&Y Natural & Young “SNAIL SERUM” เป็ นเซรั่มบำรุ งผิวหน้ำ ซึ่งอุดมคุณค่ำกำร
บำรุ งจำกสำรสกัดหอยทำกและสำรสกัดนำนำชนิดที่ออกแบบมำเป็ นพิเศษ ช่วยฟื้ นฟูบำรุ ง
ผิวหน้ำให้ดูอ่อนเยำว์ เผยผิวแลกระจ่ำงใสพร้อมมอบควำมชุ่มชื้นเพื่อผิวเรี ยบเนียน นุ่มมี
ชีวติ ชีวำ

กำรวิเครำะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกำส และอุปสรรค์ (SWOT) ของธุรกิจ
จำกกำรวิเครำะห์พบว่ำโอกำสในกำรทำตลำดสิ นค้ำมีโอกำสที่สูง
เนื่องด้วยกำร
เติบโตของตลำดในกลุ่มธุ รกิจเครื่ องสำอำงมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
และในปัจจุบนั
เครื่ องสำอำงเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวติ ประจำวันของผูค้ นที่ตอ้ งกำรดูแลผิวหน้ำ ผิวพรรณให้ดูดี
เสมอเพื่อสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือในกำรพบปะกับผูค้ นอื่น
แต่กำรที่จะเข้ำมำในธุรกิจของ
เครื่ องสำอำงก็เป็ นเรื่ องที่ไม่ใช่ง่ำยเหมือนกัน เพรำะธุรกิจนี้มีกำรแข่งขันกันสู งมำก โดย
ผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั นิยมเอำคุณภำพและรำคำมำเป็ นตัวเปรี ยบเทียบ และกำรที่มีตรำสิ นค้ำ
ชั้นนำที่มีควำมน่ำเชื่อถือของผูผ้ ลิตเก่ำ ๆ ก็เป็ นอุปสรรคอย่ำงหนึ่งที่ผลิตรำยใหม่จะเข้ำมำใน
ตลำดได้ยำกขึ้น เนื่องจำกกำรสร้ำงภำพลักษณ์และควำมภัคดีกบั ลูกค้ำ กำรเข้ำมำในธุรกิจนี้
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนอกเหนือจำกเรื่ องคุณภำพ รำคำแล้ว คือ เรื่ องเงินทุน เพรำะธุรกิจนี้ตอ้ ง
ใช้เงินลงทุนค่อนข้ำงมำกเพื่อประชำสัมพันธ์ให้ลูกค้ำได้รับรู ้ถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกวำงสู่ ตลำด
ถึงเรื่ องคุณภำพของสิ นค้ำ ซึ่งกำรประชำสัมพันธ์เหล่ำนี้มีค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงจะสู ง ถือว่ำ
เกือบจะเกือบครึ่ งหนึ่งของรำคำสิ นค้ำที่ออกจำหน่ำย และกำรประชำสัมพันธ์บำงครั้งอำจจะ
ต้องใช้ระยะเวลำพอสมควร ฉะนั้นแหล่งเงินทุนของผูผ้ ลิตรำยใหม่จะเป็ นปัญหำอีกอย่ำง
หนึ่งด้วย
จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของตลำดทั้งภำยในและภำยนอกอุตสำหกรรม
พบว่ำยังมีโอกำสำหรับธุรกิจอยูแ่ ม้จะมีอุปสรรคบ้ำงก็ตำม แต่ถำ้ สำมำรถสร้ำงตรำสิ นค้ำให้
แข่งแกร่ งได้ ก็จะสำมำรถทำให้ธุรกิจดำเนินอยูร่ อดได้ โดยปัจจัยที่มีผลต่อควำมสำเร็จได้แก่
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1.
ผูบ้ ริ โภคในตลำดระดับบนมีควำมจงรักภักดีต่อตรำสิ นค้ำเดิมสู ง ดังนั้นผูเ้ ข้ำ
มำตลำดใหม่ตอ้ งสร้ำงควำมแตกต่ำงในผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดควำมสนใจจำกผูบ้ ริ โภค โดย
คู่แข่งในตลำดระดับกลำงถึงบนส่ วนใหญ่เป็ นตรำสิ นค้ำชั้นนำที่ได้รับกำรยอมรับจำกทัว่
โลก มีควำมแข็งแกร่ งของตรำสิ นค้ำสู ง ผูบ้ ริ โภคเชื่อมัน่ ในคุณภำพและควำมปลอดภัยและมี
ควำมจงรักภัคดีต่อตรำสิ นค้ำ ดังนั้นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คู่แข่งใหม่ประสบควำมสำเร็จ คือ
ต้องมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในผลิตภัณฑ์อย่ำงชัดเจน เครื่ องสำอำงที่ผลิต
ขึ้นมำใหม่ตอ้ งโดดเด่นมีเอกลักษณ์แตกต่ำงจำกสิ นค้ำอื่น ๆ ทั้งในส่ วนของรู ปแบบ สี สัน
คุณสมบัติหรื อนวัตกรรมใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์และคุณภำพของวัตถุดิบที่นำมำผลิต
เครื่ องสำอำงเพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคเกิดควำมสนใจในตัวสิ นค้ำ
2.
คุณค่ำของส่ วนผสมของเครื่ องสำอำง ที่มีจุดเด่นจุดขำย ผูผ้ ลิตจำเป็ นต้อง
ประชำสัมพันธ์เพื่อให้เกิดกำรรับรู ้และสร้ำงกำรยอมรับ แม้วำ่ ในปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีควำม
คำดหวังสู งจำกผลิตภัณฑ์เครื่ องสำอำงมำกกว่ำในอดีตประกอบกับปัจจัยด้ำนนวัตกรรมของ
สิ นค้ำเป็ นปัจจัยที่ผบู ้ ริ โภคให้ควำมสำคัญในลำดับต้น ๆ แต่นวัตกรรมดังกล่ำวต้องสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคได้โดยตรง ไม่ยงุ่ ยำกในกำรใช้งำนและคุณค่ำของ
นวัตกรรมดังกล่ำวต้อสำมำรถสื่ อให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ได้โดยง่ำย อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ผผู ้ ลิตจำก
สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภำพ แต่ทว่ำผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ยงั ไม่รับรู ้ถึงคุณสมบัติที่ผผู ้ ลิต
ได้นำเสนอไปในตัวสิ นค้ำ จึงเป็ นกำรขำดกรตระหนักในคุณค่ำ (Low Perceived Value) จึง
อำจเป็ นอุปสรรคในกำรกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลำดและผูบ้ ริ โภคขำดควำมเชื่อถือ
และกำรยอมรับ จึงเป็ นหน้ำที่ของผูผ้ ลิตในกำรวำงแผนกลยุทธ์เพื่อสร้ำงกำรรับรู ้และกำร
ยอมรับให้เกิดขึ้นในตลำด
3.
กำรตลำดมุ่งเน้นกำรตลำดขำยผ่ำนออนไลน์ (Online Market) ในช่วงปี ที่ 1
เพรำะว่ำเป็ นกำร ทดสอบตลำด โดยกำรนำสิ นค้ำเข้ำสู่ ตลำด และ กำรทำกำรตลำดแบบ
ออนไลน์ ทำให้ลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด และ สำมำรถเข้ำถึงควำมต้องกำรของ
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ผูบ้ ริ โภคได้อย่ำงแท้จริ ง โดยในปี แรกใช้กำรตลำด แบบออนไลน์ 100 % ส่ วนปี ที่ 2 องค์กร
มองช่องทำงกำรตลำดแบบออฟไลน์ (Offline Market) โดยมองไปที่ร้ำนขำยเครื่ องสำอำง
EVEANDBOY ที่มีสำขำทั้งหมด 7 สำขำ และบริ ษทั ยังมองไปที่ตลำดต่ำงประเทศ โดยมี
ประเทศจีนเป็ นตลำดเป้ำหมำยหลัก โดยบริ ษทั คำดว่ำ จะเข้ำไปในตลำดที่ประเทศจีนในปี ที่
3 ซึ่งจะทำให้ยอดขำยของบริ ษทั ก้ำวกระโดดไป มำกกว่ำ 50 % ของยอดขำยในปี ที่ 2 และมี
ยอดขำยเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ อย่ำงกต่อเนื่อง
4.
บุคลำกร บริ ษทั มุ่งเน้นพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีกำร
อบรมเสริ มทักษะให้กบั บุคลกร เพื่อให้กำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั เติบโตและมัน่ คง
5.
บริ กำร บริ ษทั มีกำรให้บริ กำร คำแนะนำ วิธีกำรใช้ผลิตภัณฑ์ และบริ กำรหลัง
กำรขำยให้กบั ลูกค้ำพร้อมทั้งรับประกันคุณภำพสิ นค้ำและ ยินดีรับคืนสิ นค้ำภำยใน 14 วัน
โดยไม่มีเงื่อนไข พร้อมบริ กำรจัดส่ งสิ นค้ำให้ถึงมือลูกค้ำโดยทำงไปรษณี ย ์
กำรจัดจำหน่ำย หรื อ Place เป็ นวิธีที่ผผู ้ ลิตนำผลิตภัณฑ์และบริ กำรออกสู่ ตลำด ให้ส่ง
ถึงมือผูบ้ ริ โภคได้อย่ำงเหมำะสม ประหยัดต้นทุน และก่อให้เกิดควำมพึงพอใจสู งสุ ด โดย
สำมำรถแยกช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยได้เป็ น 2 ช่องทำงดังนี้
1. ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยแบบทำงตรง (Direct Marketing) โดยผูผ้ ลิตจะเป็ นผูจ้ ำหน่ำย
สิ นค้ำเองโดยไม่ผำ่ นคนกลำง โดยใช้พนักงำนบริ ษทั จำหน่ำยสิ นค้ำผ่ำนสื่ อออนไลน์
เช่น Facebook หรื อ ไลน์ เป็ นต้น โดยบริ ษทั จะใช้นโยบำยนี้ใช้ช่วงเริ่ มต้นของกำร
ออกสิ นค้ำสู่ ตลำด เพื่อประหยัดงบประมำณ และสำมำรถรู ้ถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ได้อย่ำงแท้จริ ง ซึ่งคำดว่ำจะเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั และสำมำรถสร้ำงยอดขำยได้
โดยปี แรก ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยทำงอ้อม (Indirect Marketing) เป็ นกำรส่ งผ่ำน
สิ นค้ำไปยังพ่อค้ำคนกลำงก่อนถึงมือผูบ้ ริ โภค
คนกลำงจะช่วยทำกำรตลำดและ
จำหน่ำยสิ นค้ำให้กบั ผูผ้ ลิตด้วย บริ ษทั มีนโยบำยที่จะหำตัวแทนจำหน่ำย เช่น รับ
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ตัวแทนจำหน่ำยที่นำสิ นค้ำไปจำหน่ำยผ่ำน Facebook หรื อ เว็ปไซต์ ของตัวแทน
จำหน่ำยเอง โดยบริ ษทั จะให้ผลตอบแทนในอัตรำเพดำนสู งสุ ด ที่ 20 % ของรำคำ
สิ นค้ำ
โดยปี แรก บริ ษทั ตั้งเป้ำกำรขำยไว้ที่ 47 ล้ำนบำท จำก ยอดขำยเซรั่ม ทั้งหมด
60,000 ชิ้น ซึ่งจะแยกเป็ นกำรขำย แบบทำงตรง Direct Market ร้อยละ 50 เป็ นเงิน
ประมำณ 23.5 ล้ำนบำท และ Indirect Market ร้อยละ 50 เป็ นเงินประมำณ 23.5 ล้ำน
บำท
2. บริ ษทั มีนโยบำยจำหน่ำยสิ นค้ำในร้ำน EVEANDBOY ซึ่งร้ำน EVEANDBOY เป็ น
ร้ำนที่ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ำยเครื่ องสำอำงที่มีชื่อเสี ยงในปัจจุบนั และตรงตำมลูกค้ำ
กลุ่มเป้ำหมำยบริ ษทั มำกที่สุด โดย ร้ำน EVEANDBAY ในปัจจุบนั มีท้ งั สิ้ น 7 สำขำ
ดังนี้
1. สำขำสยำมสแควร์ ซอย 1
2. สำขำ อโศก อำคำร BB Tower
3. สำขำขอนแก่น ถนนประชำสโมสร
4. สำขำมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฝั่งกังสดำล
5. สำขำมหำสำรคำม ถนนวรบุตร
6. สำขำ Zpell @ Future Park Rungsit
7. สำขำ MEGA Bangna ชั้น 1
โดยทำง ร้ำน EVEANDBOY มีค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ ค่ำเปิ ดหน้ำบัญชี 1,500,000
บำท และค่ำเช่ำชั้นวำงสิ นค้ำ เดือนละ 20,000 บำท ต่อสำขำ โดยต้องจ่ำยล่วงหน้ำ 12 เดือน
คิดเป็ นเงิน 240,000 บำท ต่อสำขำ ต่อปี และมีค่ำ GP อีก 25% ของยอดขำย กำรทำตลำดโดย
กำรผ่ำนร้ำน EVEANDBOY บริ ษทั จะดำเนินกำรในปี ที่ 2 โดยหวังว่ำยอดขำยจะเติบโตรวม
ขึ้นอีก 20 % จำก ปี ที 1
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กำรส่งเสริ มกำรตลำด (Promotion)
กำรส่ งเสริ มกำรตลำด หรื อ โปรโมชัน่ เป็ นกิจกรรมสำหรับติดต่อและสื่ อสำรกับ
ลูกค้ำ เพื่อวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ ไม่วำ่ จะเป็ นกำรแจ้งข่ำวสำร เพื่อจูงใจให้เกิดควำมต้องกำร
และภำพลักษณ์ที่ดีแก่บริ ษทั หรื อ ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น กำรส่ งเสริ มกำรตลำดถือเป็ นสิ่ งที่สำคัญ
ที่ขำดไม่ได้ในกำรทำกำรตลำดทุกประเภท เพรำะสำมำรถเพิ่มยอดขำยได้ในหลำยกรณี เช่น
เปิ ดสิ นค้ำใหม่จึงส่ งเสริ มกำรตลำดด้วยวิธีลดแลกแจกแถม เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดกำรทดลอง
ใช้ กระตุน้ ให้เกิดกำรซื้อและเพิ่มยอดขำย เป็ นต้น
เทคนิคกำรส่ งเสริ มกำรตลำดที่ได้ผล คือไม่เน้นที่จะมุ่งขำยสิ นค้ำอย่ำงเดียว เน้นกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดี สร้ำงควำมรู ้สึกผูกพัน และเป็ นมิตรกับลูกค้ำ ก็จะทำให้ลูกค้ำรู ้สึก
เป็ นมิตรกับตรำสิ นค้ำหรื อบริ กำรขององค์กำร จนเกิดกำรตัดสิ นใจซื้อในภำยหลัง ดังนั้นกำร
มุ่งเน้นควำมสัมพันธ์ก่อนเป็ นอันดับแรก
กำรทำกำรตลำดให้กบั สิ นค้ำและบริ กำรของ
องค์กำรก็ไม่ใช้เรื่ องยำกอีกต่อไป
แผนกำรสื่ อสำรแบบบูรณำกำรทำงกำรตลำด (Intergraded Marketing Communication Plan)
1. กำรประชำสัมพันธ์ (Public Relation) ประชำสัมพันธ์เน้น 2 ช่องทำง คือ
ออนไลน์ (Online) โดยใช้ Facebook, Instagram เสนอรำยกำรโปรโมชัน่ ของตรำ
สิ นค้ำตำมช่องทำงจัดจำหน่ำยแจ้งรำยกำรกำรแชร์กำรใช้ผลิตภัณฑ์จำกช่องทำงอื่น ๆ ที่
บริ ษทั ทำกำรตลำด
ประโยชน์ของกำรตลำด Online Marketing
1. ช่วยโปรโมทสิ นค้ำและบริ กำรใหม่ นำเสนอข้อมูลองค์กร และสร้ำงกลุ่มลูกค้ำ
ใหม่จำนวนมำกในเวลำอันสั้น
2. ช่วยในกำรสร้ำง Brand สิ นค้ำให้เป็ นที่รู้จกั มำกยิง่ ขึ้น
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3. ประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรโปรโมทสิ นค้ำ มีตน้ ทุนและค่ำใช้จ่ำยที่ต่ำกว่ำ เมื่อเทียบ
กับกำรโฆษณำผ่ำนสื่ ออื่น ๆ
4. เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้ดี
ระยะเวลำเดือน มกรำคม – ธันวำคม ค่ำใช้จ่ำยเดือนละ 5,000 บำท
2. บุคคลที่ได้รับควำมนิยม (Net Idol)
ตรำสิ นค้ำจะให้บุคคลที่ได้รับควำมนิยมในช่วงเวลำนั้น ๆ นำเสนอสิ นค้ำผ่ำน
ช่องทำง Facebook ของตนเองเพื่อสร้ำงควำมน่ำสนใจ บอกถึงวิธีกำรใช้ ข้อดี ข้อเสี ย ต่ำง ๆ
เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิดควำมสนใจและไปซื้อสิ นค้ำตำมช่องทำงจัดจำหน่ำยต่ำง ๆ หลังจำกที่
อัตรำกำรเติบโตของจำนวนผูใ้ ช้อินเตอร์เนต เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง จึงเป็ นช่องทำงหนึ่งในกำร
สื่ อสำรทำงกำรตลำด
ระยะเวลำ เดือนละ 4 ครั้ง ค่ำใช้จ่ำย 5,000 บำทต่อเดือน จ้ำง Net Idol จำนวน 4 คน รวม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้ น 20,000 บำท ต่อเดือน
3. ผูเ้ ชี่ยวชำญสิ นค้ำ (Blogger Review)
ในปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคจะให้ควำมสนใจกับกำรรี วิวสิ นค้ำจำกผูเ้ ชี่ยวชำญเหล่ำนี้ และ
เกิดกำรซื้อใช้ตำมคำกล่ำวแนะนำของผูเ้ ชี่ยวชำญ ซึ่งจะทำให้กำรรับรู ้ตรำสิ นค้ำได้รวดเร็ว
ยิง่ ขึ้น
ระยะเวลำ ตั้งแต่เดือน มกรำคม – ธันวำคม จ้ำง 4 คน คนละ 15,000 บำท รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้ น
60,000 บำท
4. เว็ปไซด์ ค่ำใช้จ่ำยปี ละ 20,000 บำท
5. ค่ำจ้ำงพิมพ์แผ่นพับ จำนวน 50,000 แผ่น แผ่นละ 2 บำท รวมเป็ นเงิน 100,000 บำท
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6. ค่ำเช่ำพื้นที่ EVENT เดือนละ 100,000 บำท ซึ่งจะเวียนจัดไปตำมห้ำงสรรพสิ นค้ำต่ำง
ๆ เช่น Big C, Lotus เป็ นต้น
การวิเคราะห์ Payback Period, NPV, IRR
การคานวณ Payback Period
สิ้นปี ที่
เงินลงทุน
1
2
3
4
5
รวม
เฉลี่ ย

เงินสดสุทธิ
(10,000,000)
32,309,511
16,248,021
21,050,247
40,093,628
82,806,376
192,507,782
19,250,778

สะสม
32,309,511
48,557,532
69,607,778
109,701,406
192,507,782

การคานวณ NPV
สิ้นปี ที่
เงินลงทุน
1
2
3
4
5
Rate
NPV

เงินสดสุทธิ
(10,000,000)
32,309,511
16,248,021
21,050,247
40,093,628
82,806,376
=
=

การคานวณ IRR
สะสม
32,309,511
48,557,532
69,607,778
109,701,406
192,507,782
9.0%
120,911,779

สิ้นปี ที่
เงินลงทุน
1
2
3
4
5
Rate
IRR

เงินสดสุทธิ
(10,000,000)
32,309,511
16,248,021
21,050,247
40,093,628
82,806,376
=
=

สะสม
32,309,511
48,557,532
69,607,778
109,701,406
192,507,782
9.0%
289.16%

จำกกำรลงทุน 10,000,000 บำท บริ ษทั เอ็น แอนด์ วำย บำยนที จำกัด ใช้เวลำคืนทุน
จำกกำรดำเนินงำน 10 เดือน โดยมีอตั รำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในระยะเวลำ 5 ปี เท่ำกับ
289.16 % โดยมีมูลค่ำปัจจุบนั สุ ทธิ NPV เท่ำกับ 120,911,779บำท ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกำร
ลงทุนของบริ ษทั สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนอยูใ่ นเกณฑ์ดีมำก ทั้งยังสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิม่
ให้แก่กิจกำรได้เป็ นอย่ำงดีและเกินเป้ำหมำยที่บริ ษทั ได้ต้ งั ไว้
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