นาฬิ กาที่สามารถออกแบบสายและเปลีย่ นสายได้ เอง
สรรค์ชยั สิ นประเสริ ฐ
บทความ
แผนธุ ร กิ จ ฉบับ นี้ จัด ทำขึ้ น เพื่ อ นเสนอข้อ มู ล ที่ น่ ำ สนใจส ำหรั บผูท้ ี่ ส นใจลงทุ น และ
กำรศึกษำกำรดำเนิ นธุ รกิจว่ำต้องมีส่วนประกอบดังนี้ เช่ น กระบวนกำรดำเนิ นกำรผลิต,ช่ อง
ทำงกำรจัดจำหน่ำย ซึ่ งผลิตภัณฑ์นำฬิกำที่สำมำรถออกแบบสำยและเปลี่ยนสำยได้เอง แทนที่
จะต้องเสี ยเงินไปกับกำรซื้ อนำฬิกำแบบใหม่ รวมถึงเวลำที่สำยขำดหรื อชำรุ ดยังต้องเสี ยเวลำไป
ยัง ร้ำนซ่อมนำฬิกำที่อยูไ่ กลอีก และนำฬิกำที่เรำใส่ กไ็ ม่ได้ใช่แบบที่ตรงใจเรำเลยทีเดียว แต่เรำก็
ต้อ งใส่ เพรำะว่ำแบบที่ เ รำใส่ อ ยู่น้ ี น้ ันมี จุ ดที่ ไ ม่ ต รงใจเรำ น้อยที่ สุด ฉะนั้นถ้ำ เรำมี น ำฬิ ก ำที่
สำมำรถออกแบบสำยและเปลี่ยนสำยได้เอง จะสำมำรถตอบโจทย์ของหลำยๆคนที่ใช้นำฬิกำ
ข้อมือในชีวติ ประจำวันได้อย่ำงครอบคลุม
สิ นค้ำนำฬิกำถูกวำงรู ปภำพออกแบบสำยและเปลี่ยนสำยได้พร้อมชุดอุปกรณ์ที่ สำมำรถ
ใช้งำนง่ำยไม่ยงุ่ ยำกเพียงแค่ทำตำมขั้นตอนในคู่มือกำรใช้กส็ ำมำรถเนรมิตนำฬิกำที่เป็ นในแบบ
ตัวของผูใ้ ช้เองได้อย่ำงสะดวกและง่ำยดำย แทนที่จะต้องเสี ยเงินในกำรซื้ อนำฬิกำแบบใหม่ๆ
หลำยๆ เรื อน
ถึงแม้ว่ำจะมี อุปกรณ์ ชนิ ดอื่ น ที่ สำมำรถตรวจดู เวลำได้เหมื อนกัน เช่ น โทรศัพท์ แต่
ปั จจุบนั จำนวนผูใ้ ช้นำฬิกำกลับไม่ได้ลดลงเลยมีแต่เพิ่มมำกขึ้นด้วย ดังนั้นหำกเรำแสดงจุดเด่น
และฟังก์ชนั ที่น่ำสนใจของนำฬิกำที่สำมำรถออกแบบสำยและเปลี่ยนสำยได้เองนี้ จำหน่ำยให้แก่
ผูส้ นใจในกลุ่มวัยรุ่ น Gen Z ที่มีควำมเป็ นตัวของตัวเองสู งและไม่ชอบตำมใคร สั่งซื้ อนำฬิกำไป
เพื่อไปประกอบใช้ในแบบของตัวเอง ก็มีควำมน่ ำสนใจและมีแนวโน้มที่สูงในกำรขยำยธุ รกิจ
นำฬิกำ กลับกลุ่มเป้ ำหมำยนี้
คาสาคัญ นำฬิกำ ใช้งำนสะดวก หลำกหลำย

กลุ่มตลาดเป้ าหมาย
โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้ ำหมำยคือ กลุ่มคนวัยวัยรุ่ น Gen Z เพรำะถึงจะมีกำลังซื้ อไม่สูงนัก
เพรำะเป็ นกลุ่มวัยรุ่ นที่มำอำยุอยูใ่ นช่วง 16 – 22 ปี แต่มีพฤติกรรมกำรใช้สิ้นค้ำในเชิงนวัตกรรม
แปลกใหม่ ที่ออกสู่ ทอ้ งตลำดค่อนข้ำงสู งเมื่อเทียบกับ กลุ่มคนใน Gen อื่นๆ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
นำฬิกำที่สำมำรถออกแบบสำยและเปลี่ยนสำยเองได้น้ นั มีหน้ำปั ดนำฬิกำเป็ นแบบเข็ม
สแตนเลส ชั้นดีและมีจุดเชื่อมตัวเรื อนกับสำยเป็ นแบบ ล๊อคคลิป ในส่ วนของตัวสำยเป็ นทำจำก
วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้หรื อควำมระคำยเคืองต่อผิวหนังของผูใ้ ช้ โดยส่ วนประกอบของสำย
นำฬิกำสำมำรถถอดประกอบได้ง่ำย โดยดูวิธีกำรประกอบจำก Work instruction method สำย
นำฬิกำมีแบบให้เลือกประกอบได้หลำยแบบตำม สไตล์ ขึ้นอยูก่ บั แนวควำมคิดของผูส้ วมใส่ ที่
จะออกแบบสำยให้เป็ นแบบไหน

การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม ( Five Force model )
1. การแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม ( Industry Rivalry ) เดียวกัน
ก. คู่แข่ งทางตรง
บริ ษทั LEGO ที่เป็ นผูผ้ ลิตนำฬิกำที่มีสำยนำฬิกำเป็ น ตัวต่อ ที่สำมำรถประกอบเข้ำ
ด้วยกันได้ ที่ ได้รับควำมนิ ยมสู งในกลุ่ มวัยรุ่ นเนื่ องจำกเป็ นแบรนด์ที่มีมูลค่ ำทำงตลำดสู ง มี
ประวัติยำวนำน พร้อมทั้งมีทีมวิจยั พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีประสบกำรณ์และควำมสำมำรถในกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ Model ใหม่ๆ ร่ วมถึงเงินลงทุนในกำรขยำยตลำด กำรโฆษณำ เพิ่มช่ อง
ทำงกำรเข้ำถึงลูกค้ำอย่ำงทัว่ ถึง

ข. คู่แข่ งทางอ้อม
บริ ษทั ผูผ้ ลิตนำฬิกำข้อมือทัว่ ไป ได้แก่ SKONE , JULIUS , Gk เนื่องจำกมีแบรนด์
นำฬิกำเหล่ำมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมำเพื่อดึงดูดลูกค้ำ และเจำะกลุ่มตลำดวัยรุ่ นเช่ นกัน เพรำะ
เป็ นตลำดที่ พ ร้ อมจะทดลองสิ นค้ำตัว ใหม่ ๆ ที่ เริ่ ม เปิ ดตัว ในตลำดเป็ นกลุ่ ม แรกๆ รวมถึ ง ใน
ปัจจุบนั แบรนด์ต่ำงๆเหล่ำนี่ยงั พยำยำมหำ พันธมิตรทำงกำรค้ำเพื่อควบรวมกิจกำรทำให้มีกำลัง
ในกำรลงทุนและเป็ นกำรลดคู่แข่งทำงอ้อมในอุตสำหกรรมเดียวกันออกไปด้วย
2 การคุกคามของผู้เข้ ามารายใหม่ ( New Entrants )
กำรที่มีคู่แข่งรำยใหม่เข้ำมำในอุตสำหกรรม นำฬิกำเพิ่มขึ้นเนื่ องจำกตลำดนำฬิกำใน
ปัจจุบนั มีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยผูเ้ ข้ำมำรำยใหม่สำมำรถเข้ำมำในตลำดนำฬิกำได้ง่ำยเนื่องจำกใน
ปั จ จุ บ ันมี บริ ษทั รั บจำกผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นนำฬิ ก ำอยู่แล้ว เพีย งแค่ มี คิ ดก็สำมำรถสร้ ำ งผลิ ตภัณ ฑ์
นำฬิกำใหม่ๆขึ้นมำได้แล้ว
3 อานาจการต่ อรองของลูกค้ า ( Bargaining Power of Customer )
มีอำนำจกำรต่อรองมำกเพรำะเนื่ องมำกจำกตัวนำฬิกำเป็ นแบรนด์ใหม่ ยังไม่เคยเปิ ดตัว
ในตลำดนำฬิกำมำก่อน
4

สิ่ งทดแทน ( Substitutions )
โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต คอมพิวเตอร์ และเครื่ องคิดเลขซื้อมีฟังค์ชนั่ สำมำรถใช้เป็ นตัวดู

เวลำแทนนำฬิกำข้อมือได้ซ่ ึงมีผลปำนกลำง
5

อานาจต่ อรองของ Supplier
เนื่ องจำกเรำจ้ำงบริ ษทั รับจ้ำงผลิตที่มีอยู่อย่ำงมำกมำยในท้องตลอด จึ งเป็ นเหตุผลให้

ส่ วนประกอบต่ำงๆ ของตัวผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ เม็ดพลำสติก ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลักหำซื้ อได้ง่ำย
และมีรำคำถูก จึงเป็ นผลให้อำนำจกำรต่อรองของ Supplier ที่จะมีผลกับเรำต่ำ

บริ ษทั แอล เอส ลิทเติล ว็อช ( LS little watch Co.,Ltd ) เล็งเห็นว่ำเป็ นโอกำสทำงธุ รกิจ
ที่เปิ ดกว้ำงสำหรับผูป้ ระกอบกำรหน้ำใหม่อย่ำงเรำ เพรำะมีมูลค่ำทำงธุรกิจสู ง
1. กลุ่ม ตลำดเป้ ำหมำย แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ
 กลุ่ม ตลำดเป้ ำหมำยหลัก
 วัยรุ่ นที่มี ( อำยุ 16 – 22 ปี ) ที่มีไลฟ์ สไตล์ในกำรใช้ชีวิตเป็ นตัวของตัวเองไม่
ตำมใครมีแนวทำงของตัวเองอย่ำงชัดเจนแล้วพร้อมรับนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ำมำ
ในตลำดแฟชัน่ ( นำฬิกำ ) อย่ำงรวดเร็ว
2. กลุ่ม ตลำดเป้ ำหมำยรอง
เป็ นกลุ่มคนที่มี ( อำยุ 22 ปี ขึ้นไป ) ที่ใช้นำฬิกำและให้ควำมสนใจในรู ปแบบ
นำฬิกำที่มี Design เป็ นเอกลักษณ์รวมถึงสะดวกในกำรใช้งำน เนื่องจำกหำซื้ อได้ง่ำย
สำมำรถประกอบด้วยตัวเองได้ รำคำเหมำะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วย Function
ที่เพิ่มเติมเข้ำไป

ภำพที่ 1 แสดงจุดยืนของผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ การตลาด
ลูกค้ำหลักของเรำมำจำกกลุ่มวัยรุ นที่มี ( อำยุ 16 – 22 ปี ) ประมำณกำรณ์ที่ 75-85
เปอร์เซนต์ และกลุ่ม ( อำยุ 22 ปี ขึ้นไป ) ประมำณกำรณ์ที่ 15-20% โดยกำรที่จะทำให้สินค้ำเป็ น
ที่รู้จกั เรำจึงจำเป็ นต้องอำศัยกระแสของแฟชัน่ ณ ขณะนั้นดึงดูดควำมสนใจของผูบ้ ริ โภค โดยใช้
พริ ตตี้ สำวสวย เหมี่ยว โสภำ ไพเรำะ ที่เป็ นที่นิยมในขณะนั้น ทำให้ตวั สิ นค้ำและผลิตภัณฑ์ของ
เรำเป็ นที่รู้จกั อย่ำงรวดเร็ว ส่ งผลทำงบวกกับยอดขำย ทำให้รำยได้ของบริ ษทั เติบโตอย่ำงรวดเร็ ว
โดยนำมำวิเครำะห์ร่วมกับ หลักกำรทำงด้ำนกลยุทธ์ทำงกำรตลำดเพื่อกลัน่ กรองให้ขอ้ มูลที่ได้
ละเอียดถี่ถว้ นโดยใช้ หลัก 4 P’s ดังรำยละเอียดด้ำนล่ำง ต่อไปนี้

การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม ( Five Force model )
1. การแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม ( Industry Rivalry ) เดียวกัน
ก. คู่แข่ งทางตรง
บริ ษทั LEGO ที่เป็ นผูผ้ ลิตนำฬิกำที่มีสำยนำฬิกำเป็ น ตัวต่อ ที่สำมำรถประกอบเข้ำ
ด้วยกันได้ ที่ ได้รับควำมนิ ยมสู งในกลุ่ มวัยรุ่ นเนื่ องจำกเป็ นแบรนด์ที่มีมูลค่ ำทำงตลำดสู ง มี
ประวัติยำวนำน พร้อมทั้งมีทีมวิจยั พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีประสบกำรณ์และควำมสำมำรถในกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ Model ใหม่ๆ ร่ วมถึงเงินลงทุนในกำรขยำยตลำด กำรโฆษณำ เพิ่มช่ อง
ทำงกำรเข้ำถึงลูกค้ำอย่ำงทัว่ ถึง
ข. คู่แข่ งทางอ้อม
บริ ษทั ผูผ้ ลิตนำฬิกำข้อมือทัว่ ไป ได้แก่ SKONE , JULIUS , Gk เนื่องจำกมีแบรนด์
นำฬิกำเหล่ำมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมำเพื่อดึงดูดลูกค้ำ และเจำะกลุ่มตลำดวัยรุ่ นเช่ นกัน เพรำะ
เป็ นตลำดที่ พ ร้ อมจะทดลองสิ นค้ำตัว ใหม่ ๆ ที่ เริ่ ม เปิ ดตัว ในตลำดเป็ นกลุ่ ม แรกๆ รวมถึ ง ใน

ปัจจุบนั แบรนด์ต่ำงๆเหล่ำนี่ยงั พยำยำมหำ พันธมิตรทำงกำรค้ำเพื่อควบรวมกิจกำรทำให้มีกำลัง
ในกำรลงทุนและเป็ นกำรลดคู่แข่งทำงอ้อมในอุตสำหกรรมเดียวกันออกไปด้วย
2. การคุกคามของผู้เข้ ามารายใหม่ ( New Entrants )
กำรที่มีคู่แข่งรำยใหม่เข้ำมำในอุตสำหกรรม นำฬิกำเพิ่มขึ้นเนื่ องจำกตลำดนำฬิกำใน
ปัจจุบนั มีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยผูเ้ ข้ำมำรำยใหม่สำมำรถเข้ำมำในตลำดนำฬิกำได้ง่ำยเนื่องจำกใน
ปั จ จุ บ ันมี บริ ษทั รั บจำกผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นนำฬิ ก ำอยู่แล้ว เพีย งแค่ มี คิ ดก็สำมำรถสร้ ำ งผลิ ตภัณ ฑ์
นำฬิ ก ำใหม่ ๆ ขึ้ น มำได้แ ล้ว แต่ มี จุ ด ส ำคัญ ที่ ผูป้ ระกอบกำรนำฬิ ก ำรำยใหม่ ย งั คงไม่ ไ ด้ใ ห้
ควำมสำคัญมำกเท่ำที่ควร คือ วัยรุ่ นในกลุ่ม Gen Z จะมีควำมคิดเป็ นของตัวเองไม่ชอบทำตำม
ใคร ชอบอะไรที่สำมำรถทำได้ดว้ ยตัวเอง ไม่ชอบควำมยุง่ ยำก ไม่ชอบกำรรอคอย นั้นจึงเป็ นตัว
แปรทำงกำรตลำดที่สูง ในกรณี ที่เรำสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ตรงจุด ( 4s )
ซึ่งจะนำไปสู่ โอกำสทำงธุรกิจที่มีมูลค่ำทำงกำรตลำดสู ง
3. อานาจการต่ อรองของลูกค้ า ( Bargaining Power of Customer )
ก. มีอำนำจกำรต่อรองมำกเพรำะเนื่ องมำกจำกตัวนำฬิกำเป็ นแบรนด์ใหม่ ยังไม่เคยเปิ ดตัว
ในตลำดนำฬิกำมำก่อน
ข. ลูกค้ำจะเคยชิ้นกับแบรนด์ที่ใช้อยู่ โดยไม่ได้ใส่ ใจกับสิ่ งที่เป็ นฟั งชัน่ ที่เพิ่มเติมเข้ำไป ทำ
ให้ ลู ก ค้ำ ไม่ ไ ด้รั บ ประโยชน์ อ ย่ ำ งสู ง สุ ด และไม่ ไ ด้น ำประโยชน์ ข องข้อ แตกต่ ำ งนั้น มำ
เปรี ยบเทียบกันระหว่ำงตัวผลิตภัณฑ์ ดังนั้นถ้ำเรำสำมำรถอธิ บำยหรื อแนะนำ ในส่ วนของฟั งชัน่
ที่เป็ นประโยคที่ลูกค้ำจะได้รับ ก็อำจจะเป็ นผลทำให้ลูกค้ำตัดสิ นใจมำทดลองซื้ อสิ้ นค้ำแบรนด์
ของเรำได้ และเมื่อลูกค้ำรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ แบรนด์ของเรำมอบให้แล้ว ก็จะทำให้เกิดกำรซื้ อซ้ ำ
และอำจจะพัฒนำทำให้ลูกค้ำเกิดควำมจงรักภัคดีในแบรนด์ของเรำได้

4 สิ่ งทดแทน ( Substitutions )
โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต คอมพิวเตอร์ และเครื่ องคิดเลขซื้อมีฟังค์ชนั่ สำมำรถใช้เป็ นตัวดู
เวลำแทนนำฬิกำข้อมือได้ซ่ ึงมีผลปำนกลำง
5 อานาจต่ อรองของ Supplier
เนื่ องจำกเรำจ้ำงบริ ษทั รับจ้ำงผลิตที่มีอยู่อย่ำงมำกมำยในท้องตลอด จึ งเป็ นเหตุผลให้
ส่ วนประกอบต่ำงๆ ของตัวผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ เม็ดพลำสติก ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลักหำซื้ อได้ง่ำย
และมีรำคำถูก จึงเป็ นผลให้อำนำจกำรต่อรองของ Supplier ที่จะมีผลกับเรำต่ำ

สถานที่ต้งั
บริ ษทั แอล เอส ลิทเติล ว็อช จำกัด ( LS little watch Co.,Ltd ) จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.
2561 บริ หำรงำน โดย คุณ สรรค์ชยั สิ นประเสริ ฐ สถำนที่ต้ งั Ayutthaya Building 47 หมู่ 9 ถ.
โรจนะ ต. ธนู อ. อุทยั จ. จังหวัดพระนครศรี อยุธยำ 13210 เป็ น ออฟฟิ ตเช่ำเดือนล่ะ 15,000
บำท ติดกับ ห้ำงสรรพสิ นค้ำ Ayutthaya Park ที่เป็ นห้ำงชั้นนำประจำจังหวัด ศำลำกลำงจังหวัด
พระนครศรี อยุธยำ และ โรงพยำบำลเอกชนชื่อดัง โรงพยำบำลรำชธำนีโทร 66(0) 3522-9718-8
Ext 101โทรสำร 66(0) 3522-9719 มือถือ 66(0)9788-6785-0

เทคโนโลยีการผลิต
เป็ นกำรใช้กำรผลิตโดยผูร้ ับจ้ำงผลิตจะผลิตชิ้นส่ วนตำมที่เรำกำหนดและทำกำรประกอบ
เป็ นผลิตภัณฑ์จดั ส่ งมำ ณ สำนักงำน ที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยำ โดยมีส่วนประกอบได้แก่ ตัว
เรื อนทำจำกวัสดุ พลำสติกสังเครำะห์ , โดยสำมำรถออกแบบ สำยและเปลี่ยนสำยได้ตำมไลฟ์
สไตล์ของตัวเอง ในกรณี ตวั สำยเกิดกำรชำรุ ดก็สำมำรถเปลี่ยน อะไหล่ได้เองเพียงแค่กดแล้ว
Click เพียงเท่ำนี้กส็ ำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ

ภำพที่ 2 แผนผังองค์กรบริ ษทั แอล เอส ลิทเติล ว็อช จำกัด ( LS little watch Co.,Ltd )

การเงิน
กิจกำรของเรำเริ่ มต้นเงินลงทุนที่ 3,538,000 บำท โดยใช้เงินสดของเจ้ำของและมีกำร
กูย้ มื เงินจำกแหล่งเงินทุนภำยนอก 2,200,000 บำท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 5,738,000 บำท
เมื่อพิจำรณำ Pay-Back Period ที่ 3.33 เปอร์เซนต์ คือสำมำรถคืนทุนได้ในระยะเวลำ 3 ปี
ยิ่งเป็ นกำรตอกย้ ำว่ำธุ รกิ จมีแนวโน้มที่ดีที่จะสำมำรถเจริ ญเติ มโตได้อย่ำงต่อเนื่ องในอนำคต
อย่ำงแน่นอน
เมื่อทำกำรวิเครำะห์มูลค่ำข้อมูลจำก NPV ที่ได้เท่ำกับ 13,598,733 มีค่ำ NPV เป็ นบวก
ดังนั้นจำกที่เรำได้ศึกษำมำมีแนวโน้มทำงด้ำนกำรตลำดที่ดีและสำมำรถจะดำเนินธุ รกิจได้อย่ำง
มัน่ ใจเพรำะเป็ นตัวสะท้อนกำรเติมโตในอนำคตของผลิตภัณฑ์
เมื่ อ ท ำกำรวิ เ ครำะห์ อ ัต รำผลตอบแทนภำยในจำกข้อ มู ล IRR

ที่ ไ ด้เ ท่ ำ กับ 36.97

เปอร์ เซ็ นต์ แสดงให้เห็ นว่ำมี อตั รำผลตอบแทนภำยในระบบสู งจะเป็ นตัวสะท้อนให้เห็ นว่ำ
ผลิตภัณฑ์ตวั นี้น่ำลงทุนอย่ำงมำก

การประเมินสถานการณ์ จาลอง Sensitivity Analysis)
1. ในกรณีมผี ลการดาเนินงานเพิม่ ขึน้ 10 เปอร์ เซนต์
จำกกำรคำนวณจะเห็นได้ว่ำระยะกำรคืนทุน อยู่ที่ 2 ปี 4 เดือน ถือว่ำเป็ น ระยะเวลำที่
รวดเร็ ว เมื่อนำมำเปรี ยบเทียบกับข้อมูล มูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ที่ 17,066,678 ถือว่ำมีมูลค่ำที่สูงเลย
ทีเดียวเมื่อเทียบกับตัวผลิตภัณฑ์ และในส่ วนของกำรผลิตก็ยงั สำมำรถเพิ่มขึ้นได้โดยกำรปรับ
เพิ่ม Capacity ของโรงงำนรับจ้ำงผลิต เพื่อรองรับกำรผลิตที่เพิ่มขึ้น ในส่ วน IRR ก็ถือว่ำสู งมำ
เลยที่เดียวโดยดูแนวโน้มจำกตำรำง IRR ที่มูลค่ำเงินสดสุ ทธิเพิม่ ขึ้นทุกปี โดยค่ำ IRR อยูท่ ี่ 43.60
เปอร์เซ็นต์
2. ในกรณีมผี ลการดาเนินงานลดลงขึน้ 10 เปอร์ เซ็นต์
จำกกำรคำนวณจะเห็นได้ว่ำระยะกำรคืน ต้องใช้เวลำเกือบ 4 ปี เลยทีเดียว ถือว่ำนำน
เกินไป เมื่อนำมำเปรี ยบเทียบกับข้อมูล มูลค่ำปัจจุบนั สุ ทธิ ที่ 9,867337.93 ถือว่ำมีมูลค่ำที่ไม่สูง
มำกและเมื่อเทียบกับระยะเวลำกำรลงทุน ในส่ วน IRR ก็ถือว่ำต่มำก โดยดูแนวโน้มจำกตำรำง
IRR ที่มูลค่ำเงินสดสุ ทธิ มีอตั รำกำรผันผวนทุกปี โดยค่ำ IRR อยูท่ ี่ 29,76 เปอร์เซนต์จะต้องทำ
กำรลงทุนทำงด้ำนกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์และมีโปรโมชัน่ พิเศษอีกทำงเพื่อเป็ นกำรกระตุน้
ยอดขำยให้สูงขึ้น

บรรณานุกรม

ประวัติควำมเป็ นมำของ นำฬิกำ ค้นเมื่อ 15 มกรำคม 2561
อ้ำงอิงจำก >> http://www.krabork.com/2015/03/17
6 เหตุผลที่ทำไมคุณควร ใส่ นำฬิกำข้อมือ ค้นเมื่อ 19 มกรำคม 2561
อ้ำงอิงจำก >> https://www.k7watches-shop.com
แนวโน้มตลำดนำฬิกำระดับล่ำง เน้นล้ ำเทรนด์แฟชัน่ อันดับแรก ค้นเมื่อ 22 มกรำคม 2561
อ้ำงอิงจำก >> http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=63102
หรื อเศรษฐกิจจะดี? ตลำดนำฬิกำตลำดหรู เกิน 5 แสน/เรื อน สะพัด 9,100 ล้ำนบำท โต 20% จำก
ปี ก่อน ค้นเมื่อ 23 มกรำคม 2561
อ้ำงอิงจำก >> https://brandinside.asia/luxury-watch-tha-market-9100-mthb/
ตำรำงข้อบังคับเกี่ยวกับส่ วนผสมในอุตสำหกรรมหนัก
อ้ำงอิงจำก >> http://www.fio.co.th/p/tisi_fio/fulltext/TIS685_1-2540.pdf

