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.บทสรุปผูบ้ ริหาร
บริ ษั ท ไอ.ซี .ซี . อิน เตอร์ เ นชั นแนล จํา กัด (มหาชน) เป็ นผู้ จั ด จํา หน่ า ยเครื องอุ ปโภค
บริโภค ในหลายๆแบรนด์ อาทิเช่น Lacoste, Arrow, Nissin, Monflur, Bsc soy เป็ นต้ น โดยได้ รับ
ความร่วมมือระหว่างซัพพลายเออร์ทมีี กาํ ลังการผลิตสูงแต่ไม่มีความเป็ นมืออาชีพในด้ านการทําตลาด
โดยทางบริษัทมีการทําข้ อตกลงให้ เราเป็ นผู้ดาํ เนินการด้ านการตลาดและจัดจําหน่ายให้ โดยสินค้ า
หลักทีเรามุ่งเน้ นเป็ นกลุ่มสินค้ านมถัวเหลืองและเราได้ เล็งเห็นโอกาสของตลาดทียังมีช่องว่างในการทํา
และเมือเทียบยอดขายกับเจ้ าตลาดแล้ วยังมีช่องว่ างให้ แทรกทําการตลาดได้
ผลิตภัณฑ์ทแปลกใหม่
ี
เราจึงมุ่งมันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ สามารถสร้ างความแตกต่างของตลาด และตอบสนองการรณรงค์ลด
โลกร้ อนจากขยะ เราจึงได้ สร้ างแบรนด์สินค้ าขึนมาชือ Bsc soy 2in1 ซึงสโลแกนของผลิตภัณฑ์ คือ
ดืมนม ดืมเนือ ดืมBsc soy เพือจําหน่ายทังในและต่างประเทศ เพือให้ บริษัทสามารถดําเนินกิจการได้
อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ ทาํ แผนธุรกิจขึนมาเพือศึกษาแนวทางในการทํางานให้ เหมาะสม ซึงแผน
ธุรกิจทีจัดทําประกอบไปด้ วย แผนบริ หารจัดการองค์กร, แผนการตลาด,แผนการผลิตและการจัด
จําหน่าย, แผนการเงิน, แผนจัดการความเสียง, แผนฉุกเฉินและแผนงานในอนาคต แผนการจัดการ
องค์ก รมุ่ งสรรหาทํา เลร้ านสะดวกซื อทีเข้ า ถึงลู ก ค้ าให้ ครบคลุ มทุ ก พื นทีทัวประเทศและมุ่ งพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ ตอบโจทย์ลูกค้ าทุกกลุ่มเป้ าหมาย และเพิมชนิดผลิตภัณฑ์ในรสชาติต่างๆให้ เพิมมากขึน
เพือให้ ครอบคลุมความต้ องการของตลาด อีกทังมุ่งเน้ นหาซัพพลายเออร์ทมีี ขนาดใหญ่ขึนเรือยๆเพือ
ควบคุมต้ นทุนสินค้ าให้ มีราคาตํา เพือให้ เกิดความได้ เปรียบในการแข่งขันและทํากําไร กําหนดทิศทาง
และเป้ าหมายทีชัดเจนเป็ นรูปธรรม ผ่านวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และเป้ าหมายการทําให้ ผ้ ูปฏิบัติงานมีความ
เข้ าใจตรงกันสามารถวางแผนการทํางานได้ ชัดเจนและมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน การมุ่งทํางานเป็ นทีม
และพัฒนาการทํางานอย่างต่อเนือง โดยบริษัทเน้ นการตรวจติดตาม และประเมิณผลเพือปรับปรุงการ
ทํางานในทุกๆด้ านเพือมุ่งเน้ นการเรียนรู้ของพนัก งานในการทํางาน การสร้ างแรงจู งใจในเชิงบวกที
สะท้ อนไปสู่ผลการปฏิบัติงานทีดี เช่น การแสดงความยินดีกบั ความสําเร็จของพนักงานอย่างสมําเสมอ
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ผ่านช่องทางทีหลากหลาย แผนการตลาด จัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ประจําปี โดยศึกษา
ข้ อมูลพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย เพือกําหนดรูปแบบกิจกรรมและสือในการทําการตลาด หรือ
ประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาการจับจ่ายใช้ สอยของกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายหรือปั จจัยอืนๆ เช่น มาตรการ
หรื อ นโยบายของภาครั ฐ เพื อกระตุ้ น การส่ ง เสริ ม การขาย การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ ร้ านค้ า หรื อ
ห้ างสรรพสินค้ า ในฐานะผู้สนับสนุ นรายการเพือสร้ างการรับรู้และจดจําชือทางการค้ าของผลิตภัณฑ์
เราได้ แผนการผลิตและจัดจําหน่าย จะเน้ นรสชาติทผูี ้ บริโภคให้ ความนิยมและควบคุมต้ นทุนสินค้ าให้
มีราคาตําเพือให้ การสร้ างผลกําไรและการจู งใจผู้บริ โภคทําได้ มากขึน รวมถึงการเตรี ยมผลิ ตภัณฑ์
ต่ า งๆเพื อขยายจุ ด วางสิน ค้ า โดยมุ่ งเน้ น การขยายพื นทีจั ดจํา หน่ า ยให้ เ ข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคได้ ง่า ยทีสุ ด
แผนการเงิน เน้ นการรักษาผลกําไรควบคู่ไปกับการลดต้ นทุนสินค้ าให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด เพือใช้
ทรั พยากรทีมีอย่ างคุ้ มค่ า รวมทังการบริ หารจั ดการพื นทีการจั ดจําหน่ ายสินค้ า รวมทังการบริ หาร
จัดการสินค้ าคงคลั งให้ อยู่ ในปริ มาณทีเหมาะสม เพื อไม่ ให้ เกิดการจมทุ นในสต๊อคสินค้ า อีกทังยัง
กําหนดแผนการบริหารจัดการเครดิตสําหรับ ซัพพลายเออร์และลูกค้ าให้ สอดคล้ องกัน เพือป้ องกัน
ความผิดพลาดในการสํารองเงินของบริษัทให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด แผนฉุกเฉิน เพือให้ องค์กรสามารถ
รับมือกับสถานการณ์ต่างๆทีอาจเกิดปั ญหาขึนได้ ในอนาคตองค์กรจึงได้ ทาํ แผนประเมินความเสียง
และแผนในอนาคตไว้ ไม่ ว่ า จะเป็ นด้ า นกลยุ ท ธ์ก ารปฏิบั ติ ก ารณ์ ด้ า นการเงิ น และด้ า นกฎหมาย
ข้ อบังคับต่างๆ ทังนียังรวมไปถึงแผนในอนาคตสําหรับการขยายธุรกิจในวันข้ างหน้ าอีกด้ วย

2.ความเป็ นมาของธุรกิจ
. ประวัติความเป็ นมา
ปี 2507 เริมก่อตังในนาม ห้ างหุ้นส่วนจํากัด อินเตอร์เนชันแนล คอสเมติค (เพียซ) ด้ วย
ทุนจดทะเบียน 100,000บาท และมีพนักงาน 7คน โดยเป็ นผู้แทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครืองสําอาง
“เพียซ” สํานักงานตังอยู่ที ถนนสาธุประดิษฐ์ ปี 2508 เปลียนจาก ห้ างหุ้ นส่วนจํากัด อินเตอร์ เนชัน
แนล คอสเมติค (เพียซ) เป็ น บริษัท อินเตอร์เนชันแนล คอสเมติค (เพียซ) จํากัด ปี 2516 เปลียน
ชือจากบริษัท อินเตอร์เนชันแนล คอสเมติค (เพียซ) จํากัด มาเป็ น บริษัท อินเตอร์เนชันแนล คอสเม
ติค จํากัด มีพนักงานเพิมขึนเป็ น 1,200 คน ปี 2531 เปลียนแปลงมูลค่าหุ้ นสามัญทีตราไว้ จากเดิม
หุ้นละ 100 บาท เป็ น 10 บาทต่อหุ้น ปี 2537 จดทะเบียนแปลสภาพเป็ น บริษัท มหาชน จํากัด ต่อ
กรมทะเบี ยนการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ ปี 2538 ดร.สม จาตุศ รี พิ ทัก ษ์ เข้ า ดํา รงตํา แหน่ ง ประธาน
กรรมการบริษัท ปี 2539 เปลียนชื อจาก บริ ษัท อินเตอร์ เนชันแนล คอสเมติค จํากัด มหาชน เป็ น
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด มหาชน พร้ อมทังเปลียนตราสัญลักษณ์บริษัทใหม่ ปี 2545
เข้ าโครงการซือหุ้นของบริษัทคืน เพือบริหารทางการเงินสําหรับสภาพคล่องส่วนเกิน จํานวนไม่เกิน



2.9 ล้ านหุ้ น วงเงินสูงสุดไม่เกิน 610 ล้ านบาท กําหนดระยะเวลาจําหน่ ายหุ้ นทีซื อคืน ภายหลั ง 6
เดือน นับแต่การซือหุ้นคืน เสร็จสินแต่ไม่เกิน 3ปี กรณีจาํ หน่ายหุ้นไม่หมด เมือพ้ นกําหนดบริษัทฯ จะ
ลดทุนชําระแล้ ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนทีซือคืนและยังมิได้ จาํ หน่ายทังหมด มีห้ ุนทุนซือคืนจํานวน
269,600 หุ้น ราคาทุนรวม 61.30 ล้ านบาท ปี 2546 เปลียนแปลงมูลค่าหุ้ นสามัญทีตราไว้ จากเดิม
หุ้นละ 10 บาท เป็ น 1 บาทต่อหุ้น ปี 2547 จัดสร้ างอาคารสํานักงานใหม่เป็ นอาคารแฝดสูง 6 ชัน ใน
บริ เวณใกล้ เคียงอาคารเดิม และได้ ทาํ พิ ธีเปิ ดอาคารสํานัก งานใหม่อ ย่ า งเป็ นทางการเมือวั น ที 25
พฤศจิกายน 2547 โดย รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังดร.สมคิด จาตุศรี พิทักษ์ ให้ เกรี ยติเป็ น
ประธานในพิธี ปี 2550 ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 500 ล้ านบาท โดยเรียกชําระ
แล้ วจํานวน 290.63 ล้ านบาท และมีพนักงานรวมทังสิน 7,454 คน
. แนวความคิดในการดําเนินงาน
บริษัทฯ มุ่งเน้ นในการสร้ างความได้ เปรียบในการแข่งขัน และสร้ างคุณค่าแก่ลูกค้ า ด้ วย
การมุ่งเน้ นในการพั ฒนาเครื อข่ายธุรกิจร่ วมกับคู่ค้า และลูกค้ าในหลากหลายช่ องทางการจําหน่าย
รวมทังพั ฒนา ปรั บเปลียนระบบและกระบวนการทํางานให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบ ความต้ องการ
ของลู ก ค้ า ทีแปรเปลี ยน โดยการประยุ ก ต์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและดิ จิ ตอล เพื อสร้ า งคุ ณ ค่ า ที
เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้ าใหม่ๆ รวมถึงประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค้ า และคู่ค้า
ร่วมสร้ างธุรกิจด้ วยกันอย่างยังยืน

.สินค้าและบริการ
“BSC Soy 2 in 1” เป็ นแบรนด์นมถัวเหลืองทีได้ จัดตังขึนมาเพือจัดจําหน่ายนมถัวเหลือง
แบบมีเนือ และมี 2รสชาติในกล่องเดียว เพือให้ ลูกค้ าจดจําและเป็ นการสร้ างแบรนด์ให้ ติดตลาดตรง
กลุ่มเป้ าหมาย และซือสินค้ าของเราต่อไปเรือยๆ เราจึงต้ อ งสร้ างความแตกต่างทังตัวผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์รวมไปถึงการคํานึงถึงสภาวะโลกร้ อนในปัจจุบัน
จุดเด่นในเรืองของผลิตภัณฑ์
1. เป็ นทางเลือกของผู้บริโภคนมทีละน้ อย และสามารถเก็บไว้ ทานได้ ในภายหลังโดยไม่
ต้ องเปิ ดบรรจุภัณฑ์ ทิงไว้
2. ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ าทีต้ องการร่วมรณรงค์ลดสภาวะโลกร้ อนโดยการลดขยะเพราะ
ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถบริโภคได้ 2ครังก่อนทิงบรรจุภัณฑ์



.การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์ตลาด
. สภาวะอุตสาหกรรม สภาวะตลาดและแนวโน้ม
. . แนวโน้ มอุตสาหกรรมนมถัวเหลือง ปี
ตลาดนมถัวเหลืองในประเทศไทย มีมูลค่าประมาณ 2,600 ล้ านบาท โดยมีกาํ ลังการผลิต
ประมาณ 88,000 ตัน (ฐานเศรษฐกิจ 13-16 มิถุนายน 2542) ซึงเมือเปรียบเทียบกับตลาดนมวัว
แล้ วนับว่าเล็กมาก และยังมีทว่ี างให้ สอดแทรกตลาดเข้ าอีกมากมาย เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคหันมา
นิยมนมถัวเหลืองมากขึน ตามกระแสสุขภาพดี ทําให้ ผ้ ูบริโภคหันมาดืมเครืองดืมทีมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพมากขึน โดยตลาดนมถัวเหลืองมีอัตราการขยายตัวเพิมขึนทุกๆ ปี เฉลียปี ละกว่า 10%
นอกจากนี เมือเปรียบเทียบกับประเทศเชือสายจีน เช่น มาเลเซียนัน ตลาดนมถัวเหลืองมีมูลค่าถึง
60-70% ของตลาดนมวัว นอกจากนีตลาดนมถัวเหลืองยังมีคู่แข่งน้ อยราย โดยมีบริษัทกรีนสปอต
จํากัดผู้ผลิตและจัดจําหน่ายนมถัวเหลืองตราไวตามิลค์เป็ นเจ้ าตลาด มีส่วนแบ่งตลาดกว่า 50%
ผู้ผลิตรายอืน ได้ แก่ บริษัท แลคตาซอย จํากัด เนืองจากภาวะการแข่งขันทีรุนแรงมากขึนและการที
ตลาดนมถัวเหลืองมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนือง ทําให้ ผ้ ูผลิตพยายามปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือง
. การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด

ภาพที ส่วนแบ่งทางการตลาด
ทีมา: https://marketeeronline.co/archives/20804



4.3 ตลาดเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายในการขายและจัดจําหน่ายสินค้ าหลักเรามุ่งเน้ นขายส่งโดยสามารถแบ่งเป็ น
กลุ่มได้ ดังนี กลุ่มแรกทีเราเน้ นคือ กลุ่มร้ านค้ าสะดวกซือ กลุ่มทีสองคือ ซุปเปอร์มาเก็ตตาม
ห้ างสรรพสินค้ า และ ห้ างค้ าส่ง กลุ่มสุดท้ายเป็ นร้ านโชห่วย ตามท้องถินของแต่ละชุมชน
4.3.1 กลุ่มลูกค้ าทีแพ้ ผลิตภัณฑ์จากนมวัว
4.3.2 ลูกค้ าทีชอบความแปลกใหม่ เพราะมีเนือในนม
4.3.3 ลูกค้ าทีดืมนมทีละน้ อย
4.3.4 ลูกค้ าทีชืนชอบนมถัวเหลืองหลายรสชาติ
4.4 สภาพการแข่งขัน คู่แข่งขัน และ การเปรียบเทียบคู่แข่งขัน
4.4.1 ภัยจากคู่แข่งรายใหม่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มถั วเหลื อ งเป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ทีเพิ มเข้ า สู่ ต ลาดได้ ไ ม่ น าน ผู้ บ ริ โ ภคยั ง มี
Product Awareness ตําและมีคู่แข่งขันในตลาดเพียงไม่กราย
ี ผลิตภัณฑ์นมถัวเหลือง จึงเป็ นผลิตภัณฑ์
ทีมี แ นวโน้ มดี เ ป็ นสิน ค้ า ทีค่ อ นข้ า ง ใหม่ (Embryonic industry) จะเห็น จากในช่ วง 2 ปี ทีผ่ า นมามี
ผู้ประกอบการเข้ าสู่ตลาดเพียงไม่กีราย เมือ พิจารณาในแง่ของการลงทุนและเทคโนโลยีในการผลิต
สิน ค้ า นั น การผลิ ตนมถั วเหลื องเป็ นธุร กิจ ทีใช้ เงิ น ทุ นค่ อ นข้ างตํา และมีเทคโนโลยีในการผลิ ตไม่
ซับซ้ อน จึงมีการลอกเลียนแบบกันได้ ง่าย เป็ นอุตสาหกรรมทีมี Barrier to Entry ตํา อย่างไรก็ตาม ใน
ปั จจุ บันสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ เข้ ามาควบคุมดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อาหาร
และเครืองดืมมากขึน ดังนัน ในการวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ จึงต้ องมีกฎเกณฑ์และขันตอนทียุ่งยากมาก
ทําให้ ผ้ ูทีจะเข้ ามาในตลาดต้ องใช้ ระยะเวลาในการขออนุ ญาต รวมทังผลิตภัณฑ์ทจะวางจํ
ี
าหน่ ายได้
ต้ อง เป็ นผลิตภัณฑ์ทมีี คุณภาพ ปลอดภัยและมีคุณค่าตามทีมีการโฆษณาจริง
4.4.2ภัยจากคู่แข่งรายเดิมในตลาด
การแข่ งขันกับคู่ แข่ งระดับ ตรายีห้ อ ยั งไม่ รุนแรงนั ก เนื องจากผลิตภัณ ฑ์น มถัวเหลื อ งมี
ผู้ประกอบการน้ อยราย มีผ้ ูผลิตเป็ นเจ้ าตลาดน้ อย เนืองจากผู้ประกอบการมีไม่มาก ซึงทําให้ ตลาดยัง
มีช่องว่างอีกมากช่วยให้ การแข่งขัน ไม่รุนแรงมากเหมือนนมวัวทัวๆไป
4.4.3 อํานาจต่อรองลูกค้ า
แม้ ว่าตลาดนมถัวเหลือง จะมีผ้ ูประกอบการใหญ่ๆ เพียงไม่กีราย แต่ตัวผลิตภัณฑ์ยังเป็ น
รูปแบบเดิมๆ เหมือนกันทุกผู้ผลิต จึงทําให้ ผ้ ูบริโภคมีความสนใจในประโยชน์ และความแปลกใหม่
ของสินค้ ามากขึน การทดลองตรายีห้ อใหม่ๆ ก็ทาํ ได้ ง่าย ผู้บริโภคจึงพยายามเลือกสรรสินค้ าทีดีทสุี ด
ทําให้ ผ้ ูบริโภคมีอาํ นาจการต่อรองสูง



4.4.4 อํานาจต่อรองของผู้ขาย
เนืองจากผลิตภัณฑ์นมถัวเหลืองใช้ วัตถุดิบหลักคือ ถัวเหลือง ซึงเป็ นผลผลิตทีสามารถหา
ได้ ง่ายในประเทศ หลายพืนทีสามารถปลูกได้ และมีต้นทุนไม่สงู ทําให้ ผ้ ูผลิตมีอาํ นาจต่อรองตํา
4.4.5 ผลิตภัณฑ์ทดแทน
เนืองจากนมถัวเหลืองเป็ นผลิตภัณฑ์ทยัี งไม่ได้ รับความนิยมเท่าทีควรและมีสินค้ าทดแทน
มาก เช่น นมวัว ซึงเป็ นผลิตภัณฑ์ทได้
ี รับความนิยมอยู่แล้ ว เป็ นเครืองดืมทีมีคุณค่าทางโภชนาการ มี
ระดับราคาใกล้ เคียงกัน จึงเป็ นอุปสรรคต่อนมถัวเหลืองในการทําตลาดค่อนข้ างมากในอดีต แต่ใน
ปัจจุบันคนเริมหันมาดูแลสุขภาพมากขึนและได้ เปลียนมาเลือกนมจากธัญพืชแทน จึงทําให้ มีโอกาศใน
การทําตลาดรองรับผู้บริโภคใหม่ๆมากขึน
4.5 วิเคราะห์คู่แข่งขันในตลาดนมถัวเหลือง
คู่แข่งขันในระดับ Brand Level ของบริษัท คือ บริษัทผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์นม
ถัวเหลืองในปัจจุบัน ได้ แก่
4.5.1 บริษัท แลคตาซอย จํากัด
ตํานานของนมถัวเหลืองคุณภาพทีอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานกว่า 38 ปี ในปี พ.ศ. 2493
คุณวิริยะ จิรพัฒนกุล ผู้ก่อตัง ห้ างหุ้นส่วน เกียงฮัว จํากัด เริมธุรกิจจากอุตสาหกรรมการผลิตนําอัดลม
รสส้ ม และกลินสละ ตรา แฮปปี และดับเบิลแฮปปี ส่งขายให้ กบั ค่ายทหารญีปุ่ น และตลาดเยาวราชใน
สมัยสงครามโลกครังที 2 และต่อมาได้ ลิขสิทธิให้ เป็ นผู้ผลิตนําอัดลมต่างประเทศ ตรา คิกคาปู้ จาก
ประเทศ แคนาดา และ ตรา คิงคิส ตรา คอสโค จากสหรัฐอเมริกา จนเป็ นทีรู้จักตังแต่นันเป็ นต้ นมา
จนในปัจจุบันได้ เปิ ดตัวนมถัวเหลืองคันสดแบรนด์น้องใหม่ “ซังซัง” นมถัวเหลืองคันสดนําตาลน้ อย
กว่า 2% เอาใจคน Gen Y ทีมีไลฟ์ สไตล์ดูแลใส่ใจสุขภาพ หวังเป้ ายอดขายปี แรก 1,000 ล้ านบาท
ด้ านกลยุทธ์การตลาด บริษัท แลคตาซอย จํากัด เปิ ดเผยว่า ปัจจัยความสําเร็จทีทําให้ แลคตาซอยก้ าว
ขึนมาเป็ นแบรนด์ทครองอั
ี
นดับหนึงในใจผู้บริ โภคและครองส่วนแบ่ งทางการตลาดนมถัวเหลืองใน
ประเทศไทยถึง 55% นัน ส่วนสําคัญเกิดจากความมุ่ งเน้ นในการพั ฒนาสินค้ าทีมีประโยชน์ รสชาติ
หลากหลายตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการในลู ก ค้ า แต่ ล ะกลุ่ ม ได้ เ ป็ นอย่ า งดี โดยจํา หน่ า ยในราคาที
เหมาะสม” นอกจากนีเรืองช่องทางการจัดจําหน่ายก็ยังคงเป็ นอีกหนึงสิงที แลคตาซอยให้ ความสําคัญ
การพั ฒนาเพือเพิมช่ องทางการกระจายสินค้ าให้ เต็มทุกพืนทีในประเทศไทย รวมถึงขยายระบบโลจิ
สติ ก ส์ ทีจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี แ ละขอนแก่ น อย่ า งเต็ม รู ป แบบ เพื อให้ ส ามารถเจาะเข้ า ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคได้
ครอบคลุมมากทีสุด โดยตังเป้ าหมายอัตราการเติบโตไว้ ที 10-12% หรือมีมูลค่าเพิมจาก 10,200
ล้ านบาท เป็ นประมาณ 11,000-11,500 ล้ านบาท ในปี 2560 ในช่องทางการจัดจําหน่ายทางบริษัท
เน้ นการโฆษณาประชาสัมพันธ์จนกระทังผู้บริโภครั บรู้ถึงผลิตภัณฑ์ พร้ อมไปกับการทีบริษัทเน้ นการ
กระจายสินค้ าให้ เข้ าถึงทุกพืนที สามารถหาผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ ง่ายต่อผู้บริโภค



4.5.2 บริษัท กรีนสปอต จํากัด
ได้ ก่ อ ตั งเมื อวั น ที 1 เมษายน 2497 โดยโรงงานแห่ งแรกตังอยู่ บนถนนหลานหลวง
ทําการผลิตนําส้ มประเภทไม่อัดก๊าซ และจัดจําหน่ ายภายใต้ เครื องหมายทางการค้ า “กรี นสปอต”
ต่อมาภายในปี พ.ศ. 2501 บริษัทฯ ได้ ผลิตนํานมถัวเหลื อง “ไวตามิลค์” บรรจุ ขวด ออกจําหน่าย
เป็ นรายแรกของประเทศ เพื อตอบสนองความต้ องการของผู้ บริ โภคทีต้ องการเครืองดืมคุณภาพดี
ราคาประหยัด และ สะดวกต่อการบริโภค และเมือไม่นานมานีทางบริษัทได้ แตกไลน์การผลิตนมถัว
เหลื อ งออกมาอีก 1 แบรนด์ คื อ V-Soy มุ่ ง เน้ น คุ ณ สมบั ติ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ไ ปทางสุข ภาพมากขึ น
ในการทําตลาด ไวตามิลค์ นํากลยุทธ์ In Bound Marketing มาปรับใช้ เพราะปัจจุบันหัวใจหลักของ
การทําตลาด คือการสร้ าง Content ให้ ถูกใจผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึน มีช่องทางใน
การเสพสือทีหลากหลาย และเป็ นยุคทีผู้บริ โภคจะเลือกเสพเฉพาะ Content ทีตัวเองเปิ ดรั บ และให้
ความสนใจเท่านัน ซึงตรงนีตอบโจทย์กับกลยุทธ์ทางการตลาดของไวตามิลค์ในปี นี ทีเน้ นการสือสาร
ไปยังผู้บริ โภค ผ่านทางการสร้ าง Content เพราะเชือว่ า content ทีโดนใจ Content ทีตอบโจทย์ จะ
ดึงดูดให้ คนเข้ ามายังช่องทางของไวตามิลค์ เพือต่อยอดสู่การสร้ างความผูกพัน เชือมโยง และคุ้นเคย
กับสินค้ า ไปจนถึง Action ทีมุ่ งหวั ง เช่ น ไม่ เพี ยงแต่ ดืมไวตามิลค์ แต่ มีการรี วิว หรื อ แชร์ ข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆ ของไวตามิลค์ จากทางฝังของลูกค้ าเองด้ วยการทีไวตามิลค์เลือกเพลง “ใช่เลย” มา
เป็ นตัวกลางในการถ่ายทอดจุ ดขายของสินค้ า ก็จัดเป็ นอีกหนึ งกลยุ ทธ์ทีจะเปิ ดประสาทสัมผัสของ
รสชาติผ่านเสียงเพลง เข้ ากับ life style ผู้บริโภคปัจจุบัน
4.5.3 บริษัท แดรีพลัส จํากัด (ในกลุ่มบริษัท ดัชมิลล์)
ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์นมพร้ อมดืมอันดับ 1 ด้ วยส่วนแบ่งตลาดกว่า 21% ของ
ผลิตภัณฑ์นมพร้ อมดืมในประเทศไทย ทีมีมูลค่าตลาด กว่ า 44,000 ล้ านบาทต่อปี นํากระแสอินเท
รนด์คนรักสุขภาพ ชูจุดเด่นครังแรกกับการเปิ ดตัวแคมเปญใหม่ “ดีน่างาดํา มหัศจรรย์สารต้ านอนุมูล
อิสระเคล็ดลับดูดีไม่มีเปลียน” เข็นแคมเปญใหม่ผลิตภัณฑ์ดีน่างาดํา 2 เท่า สูตรเฉพาะทีให้ สารต้ าน
อนุมูลอิสระเท่ากับมะเขือเทศ 6 ลูก ด้ วยคุณค่าจากงาดํา และวิตามินอี เจาะกลุ่มสาววัยทํางานยุคใหม่
ทีใส่ใจดูแลตัวเอง
ด้ านการตลาด บริษัท ดัชมิลล์ จํากัด เปิ ดเผยว่าตลาดเครืองดืมเพือสุขภาพในประเทศ
ไทยยังคงมีแนวโน้ มทีจะเติบโตขึนอย่างต่อเนือง สืบเนืองมาจากปั จจุ บันผู้บริโภคต่างหันมาดูแลใส่ใจ
สุขภาพของตัวเองมากขึน พฤติกรรมการดืมเครื องดืมเพื อสุขภาพได้ ขยายไปยังกลุ่มต่า งๆ อย่า ง
รวดเร็ว โดยเฉพาะตลาดนมถัวเหลือง ซึงปั จจุ บันตลาดนมถัวเหลื องมีการเติบโตสูง แต่ ละปี เฉลีย
10% คิดเป็ นมูลค่า 10,000 ล้ านบาท ถือว่ าเป็ นตลาดใหญ่ ทีมีศักยภาพมาก ส่งผลให้ ตลาดนมถัว
เหลืองมีการแข่งขันสูง ดังนันในฐานะทีบริ ษัทฯ เป็ นผู้นาํ และผู้บุกเบิกตลาดนมถัวเหลืองชนิดเสริ ม
คุ ณ ค่ า พิ เ ศษ (Value Added Segment) ในประเทศไทย จึ ง เน้ น นโยบายพั ฒ นาแนวคิ ด ใหม่ แ ละ



ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนือง โดยมุ่งมันทีจะนําเสนอผลิตภัณฑ์ทมีี คุณภาพสูง เน้ นเรือง
การเพิ มคุ ณ ประโยชน์ ห รื อ เพิ มสารอาหารให้ ต รงกับ ความต้ อ งการของคนรุ่ น ใหม่ และสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริโภคให้ ได้ มากทีสุด
4.5.4 บริษัท โทฟุซัง จํากัด
“โทฟุ ซัง” นมถัวเหลืองคันสดแบบพาสเจอไรส์บรรจุ ขวด ซึงสร้ างจุ ดขายว่ าเป็ นนมถัว
เหลือง 100% ไม่มีการผสมนมวั วหรื อครี มเทียม ให้ รสชาติเหมือนนําเต้ าหู้ บรรจุ ถุงทีหาซือได้ ตาม
รถเข็น แต่เปลียนมาเป็ นการวางขายในร้ านสะดวกซือทีทําให้ การดืมนําเต้ าหู้สดง่ายขึนในโอกาสทีโทฟุ
ซังเปิ ดบูธในงานแสดงสินค้ า อาหาร 2560 THAIFEX-World Food Asia 2017 เพื อเปิ ดตลาดหา
ลูกค้ าให้ หลากหลายขึนโดยเฉพาะชาวต่างชาติ Forbes Thailand พบ สุรนาม พาณิชการ คนหนุ่มรุ่น
ใหม่ วั ย 32 ปี ผู้ ก่ อ ตังและกรรมการผู้ จั ด การ บริ ษัท โทฟุ ซัง จํา กัด ซึ งจะให้ คํา ตอบว่ า เขาพั ฒนา
ผลิ ตภั ณ ฑ์ทีโตเร็ว สู่ร ายได้ 270 ล้ า นบาทภายใน 5 ปี ได้ อ ย่ างไร พร้ อมด้ วย ศุ ภลั กษณ์ ชั ยโรจน์
กรรมการบริ หารของบริ ษัท อีกหนึงผู้บริ หารทีช่ วยขับเคลือนธุรกิจ “จุ ดเริมต้ นมาจากว่า ตัวเราเอง
พบว่าในตลาดไม่มีนาเต้
ํ าหู้ สดทีหาทานง่ายโดยทีไม่ต้องไปซือทีรถเข็นตอนเช้ าหรือในตลาดสด เป็ น
ทีมาให้ คิดโปรดักส์นีขึน” สุรนามกล่าวประกอบกับความสําคัญอีกอย่ างหนึงของนําเต้ าหู้หรือนมถัว
เหลืองนันคือ เป็ นแหล่ งโปรตีนทดแทนสําหรั บคนทีแพ้ ผลิตภัณฑ์จากนมวัว แต่นมถัวเหลืองทีมีใน
ตลาดส่วนใหญ่จะมีการผสมนมวัวหรือครีมเทียมลงไปด้ วย ทําให้ ไม่ตอบโจทย์นีอีกเช่นกันคําตอบทีลง
ตัวจึงเป็ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมถัวเหลือง 100% และคงรสชาติให้ เป็ นธรรมชาติมากทีสุด เริมแรก
สุ ร นามก่ อ ตั งบริ ษั ท ในปี 2554 และผลิ ต จริ ง ในปี 2555 โทฟุ ซั ง ติ ด ต่ อ สถาบั น วิ จั ย ต่ า งๆ เช่ น
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพือเริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และแพคเกจจิง สินค้ าแรกเป็ น
นมถัวเหลืองสเตอริไลส์บรรจุขวดแก้ วเก็บได้ นาน 18 เดือน ผลิตจากถัวเหลืองออร์กานิคนําเข้ าจาก
ประเทศแคนาดา ถือเป็ นสินค้ าพรีเมียมและเจาะกลุ่มคนรักสุขภาพโดยเฉพาะ การวางจําหน่ายจึงยัง
ค่อนข้ างเฉพาะกลุ่ม วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น ท็อปส์, วิลล่ามาร์เก็ต





กลยุทธ์เชิงป้ องกัน (ST)
กลยุทธ์เชิงรับ (WT)
1.มุ่งเน้นการใส่ใจในเรื องคุณค่าของผลิตภัณฑ์.ศึกษาและวิเคราะห์คู่แข่งขันอยูเ่ สมอ เพือวิเคราะห์กลยุทธ์ให้สามารถ
.ส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถ
รับมือและก้าวหน้ากว่าคู่แข่งขัน
.ให้สวัสดิการพนักงานตามกฎหมายทีพนักงานควรจะได้รับ และ ให้
.แสวงหาสิ นค้าทีแปลกใหม่อย่างต่อเนืองเพือให้
ตอบสนองต่อการเปลียนแปลงสภาพตลาด สิ ทธิพิเศษพนักงานเพิมขึนกรณี พนักงานทีปฏิบตั ิติหน้าทีอยูใ่ นเกณฑ์ดี
.มีการตรวจสอบสิ นค้าอย่างต่อเนือง เพือให้ล.ตรวจสอบ
ูกค้าเกิด ควบคุม คุณภาพสิ นค้าอย่างสมําเสมอ
ความมันใจและป้ องกันสิ นค้าเสื อม คุณภาพด้.จัวยดวางแนวทางทํางานกับซัพพลายเออร์อย่างต่อเนืองเพือรองรับการ
สังซือทีเพิมขึน

อุปสรรค(Threat)
1.ภาครัฐมีการปรับโครงสร้างภาษีทีอาจส่งผลกระทบต่อการผลิต
ค่อนข้างมาก
.มีการแข่งขันสูง เช่น กลยุทธ์การลดราคา, การให้สินค้าแถม,
การลุน้ รับรางวัลต่างๆ
.มีเจ้าตลาดใหญ่อยูม่ าเป็ นเวลานาน
.เปลียนใจการบริ โภคของผูซ้ ือยาก
.เป็ นสิ นค้าทีไม่นิยมซือผ่านอินเตอร์เน็ตเท่าทีควร

4. โครงการของรัฐบาลทีช่วยค่าครองชีพมีมากจึงเป็ นโอกาส

3. การเปลี ยนแปลงพฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคทํา ให้ ก ารเลื อ ก
บริ โภคนมถัวเหลืองมากขึน

กลยุทธ์เชิงรุ ก (SO)
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
1.แนวโน้มอุตสาหกรรมมีทิศทางเติบโตและการจั
ดการมี
.การบริ
ก ารลู ก ค้า ที มาซื อสิ น ค้า พนัก งานขายจะต้อ งสามารถให้
ความเชี ยวชาญและประสบการณ์ทาํ ให้ตอบสนองลู
ค้า งใจลูกค้าเพือช่วยลูกค้าตัดสิ นใจในการเลือกซื อสิ นค้า
คําแนะนํากและจู
เก่าและอยูใ่ นตลาดเดิมได้อย่างยังยืน
ได้
2. ทําการประชาสัมพันธ์ โฆษณาบริ ษทั ให้เป็ นที รู ้จกั ใน
.ผูซ้ ื อมี อาํ นาจในการต่อรองสิ นค้าค่อนข้างมาก จึ งต้องศึ กษาถึงข้อ
หลาย ๆ ช่องทาง
ได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบ เพือนํามาวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการต่อไป
3. จัดโปรโมชันส่ งเสริ มการขาย ให้กับ ทังลู.ศึกกค้ษา
ารายเก่
า เ ปรี ย บเที ย บ ในเรื องของต้น ทุ น สิ น ค้า รวมทัง
วิ เ คราะห์
และรายใหม่
เปรี ยบเที ยบ Suppliers หลาย ๆ ที ถึ งความคุ ม้ ค่าในเรื องของการซื อ
4. การเข้าถึงลูกค้าง่ายขึนจากช่องทาง Social
วัตMedia
ถุดิบ และ

.มีการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางให้เป็ นทีรู ้จกั

จุดอ่อน (Weakness)
จุดแข็ง (Strength)
.มีทีมงานทีดี มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน.พนักงานมีอตั ราเข้ าออกสูง
.แบรนด์
.รสชาติหลากหลายครอบคลุมทุกกล่มเป้ าหมาย
.มีสินยค้ังาไม่เป็ นทีรู้จักในวงกว้ าง
.ต้ องใช้
อยูท่ วประเทศทํ
ั
าให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย .มีโปรโมชั
น เวลามากกว่าจะเป็ นทียอมรับของตลาด
.การใช้ พนักงานขายสินค้ าหลายอย่างของบริษัททําให้ การความใส่
ส่งเสริ มการขายตลอดเพือจูงใจลูกค้า
ใจต่อผลิตภัณฑ์เท่าทีควร

โอกาส (Opportunity
1. เราเน้นสร้างสิ นค้าแปลกใหม่ให้กบั ตลาด จึงสามารถทําให้เกิด
ความตืนตาตืนใจอยากลอง
2. ผูป้ ระกอบการธุรกิจค้าขายรู ้จกั บริ ษทั ทีค้าขายอยูแ่ ล้วเนืองจาก
เปิ ดมานาน

ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

ตารางทีที 1 SWOT Analysis
is และการจัดทํากลยุทธ์

5. แผนการบริหารจัดการองค์กร
5.1 ข้อมูลธุรกิจ ทีตัง
ชือกิจการ
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
ก่อตังเมือ
ปี 2507
ทีอยู่/ทีตังกิจการ
530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
รูปแบบการดําเนินธุรกิจ จําหน่ายสินค้ าอุปโภคและบริโภค ทังในและต่างประเทศ
ได้ แก่ นมถัวเหลืองและนําดืม เป็ นต้ น
ทุนจดทะเบียน
500,000,000 บาท

กรรมการบริหาร

กรรมการตรวจสอบ

ผูจ้ ดั การการตลาด

การตลาด

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย

ฝ่ ายบัญชี

ฝ่ ายขาย

ภาพที 3 ภาพแสดงแผนผังโครงสร้างองค์กร



5.2 การจัดการทรัพยากรบุคคล
เนืองจากบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทขนาดใหญ่ โดย
ปัจจุบันมีพนักงาน 6000 คน ซึงการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรจะเน้ นประสิทธิภาพในการ
ทํางาน มีการจัดการแบ่งงานระบุความรับผิดชอบ และกําหนด Job Description ในแต่ละแผนกอย่าง
ชัดเจน มีการกําหนด KPI ในการวัดประสิทธิภาพการทํางานอย่างชัดเจน โดยลักษณะการบริหารจะมี
การกระจายอํานาจให้ ผ้ ูจัดการแผนกเป็ นผู้ควบคุมดูแล
5.3 วิสยั ทัศน์ (Vision)
มุ่งมันเป็ นบริ ษัทชันนําของคนไทยทีดําเนินธุรกิจ สู่ระดับสากล มุ่งสร้ างนวัตกรรม เเละ
พัฒนาบริษัทฯ โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรมสู่อนาคตทียังยืน
5.4 พันธกิจ (Mission)
มุ่งทีจะเข้ าถึงลู กค้ าให้ ครอบคลุ มทัวประเทศ และมุ่งพั ฒนาผลิ ตภัณฑ์แตกไลน์ สิน ค้ า ให้
ตอบโจทย์ลูกค้ าทุกกลุ่มเป้ าหมายรวมถึงมุ่นเน้ นขยาย Supplierอย่างต่อเนืองเพื อให้ ครอบคลุมทุก
พืนที และควบคุมต้ นทุนสินค้ าให้ มีราคาตํา เพือสร้ างความได้ เปรียบทางการแข่งขัน
5.5 ปัจจัยแห่ งความสําเร็จ
5.5.1 สู้เพือชนะ แข่งขันทําธุรกิจเพือชนะคู่แข่ง
5.5.2 คิดบวก ไม่มองว่าสิงใดเป็ นปัญหาจนหมดหนทาง
5.5.3 วินัย มีวินัยในการทําธุรกิจ
5.5.4 ศรัทธา ศรัทธาในสิงทีทํา
5.5.5 รวดเร็ว ทําธุรกิจด้ วยความรวดเร็วฉับไว
5.5.6 ซือสัตย์ ตรงไปตรงมาไม่คดโกง
5.5.7 สามัคคี สามัคคีกนั ในองค์กร

6. แผนการตลาด
6.1 เป้าหมายทางการตลาด
6.1.1 เป้ าหมายระยะสัน (ภายใน 1 ปี )
จากผลสํารวจการทําตลาดในระยะสันควรจะต้ องทําให้ ผลิตภัณฑ์เป็ นทีรู้จักให้ มากทีสุด
รวมถึงการทํากิจกรรมเชิญชิมรสชาติของผลิตภัณฑ์ และกระจายสินค้ าเข้ าร้ านโชห่วยให้ ได้ หลายพืนที
6.1.2เป้ าหมายระยะกลาง (ภายใน 1- 5 ปี )



รี บ นํา สิน ค้ า วางจํา หน่ า ยสิน ค้ า ในร้ า นสะดวกซื อให้ ไ ด้ เ ร็ว ทีสุ ด เพราะจากผลสํา รวจ
ประชาชนเลือกทีจะซือสินค้ าในร้ านสะดวกซือมากทีสุด ลําดับต่อไปจะวางจําหน่ายสินค้ าในซุปเปอร์มา
เก็ต และทํา Line Official เพือเก็บข้ อมูล และทําโปรโมชันต่างๆให้ ลูกค้ าได้ รับทราบอยู่เสมอ
6.1.3เป้ าหมายระยะยาว (ภายใน 5-10 ปี )
แบ่ ง ส่ ว นรายได้ ต ลาดนมถั วเหลื อ ง ให้ ไ ด้ ม ากกว่ า 50% และวางจํา หน่ า ยสิน ค้ า ไปยัง
ต่างประเทศ รวมถึงร่วมเป็ นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอ
6.2 การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และตําแหน่งทางการตลาด
วิเคราะห์ผลทีได้ จากแบบสอบถาม เพศทีเข้ ามาตอบแบบสอบถาม เป็ นเพศชาย 70.1%
และเพศหญิง 29.9% โดยอายุ เฉลียอยู่ ที 31-40 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามจะดืม ไวตามิลค์ มาเป็ น
อันดับแรก และ แลคตาซอย ดีน่า ตามลําดับ ส่วนใหญ่ดืมนมถัวเหลือง 1-2ครัง/สัปดาห์ และเลือก
การดืมโดยเลือกจากรสชาติเป็ นหลัก จะซือผ่านร้ านสะดวกซือเป็ นอันดับแรก โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ ความสนใจผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง ซึงหากนําผลสํารวจมาวิเคราะห์เข้ ากับแผนการตลาด
แล้ ว ทางผู้ผลิตต้ องทําสินค้ าทีเกิดความแปลกใหม่ จนทําให้ ผ้ ูบริโภคอยากลอง จึงจะนําไปสู่รายได้ เข้ า
บริษัท รวมถึงการวางจัดจําหน่ายต้ องทําให้ เข้ าถึงผู้บริโภคให้ ได้ ง่ายทีสุด และในขณะเดียวกัน ต้ องทํา
แผนการตลาดในตัวแบรนด์สนิ ค้ าควบคู่กนั ไปอย่างต่อเนือง
6.2.1 ลูกค้ ารายย่อย ลูกค้ ารายย่อยทีเลือกซือสินค้ าเพือใช้ เอง
6.2.2 ลูกค้ าประเภทค้ าช่วง ลูกค้ าทีประกอบธุรกิจร้ านค้ าปลีก หรือ โชห่วย เพือไป
จําหน่ายต่อ ดังนันร้ านค้ าปลีก หรือ โชห่วย กลุ่มนีจึงเปรียบได้ กบั หน้ าร้ านสาขาของกลุ่มบริษัทฯ ใน
พืนทีทีไม่มีสาขาของกลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการ
6.2.3 การกําหนดตําแหน่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
รสชาติหลากหลาย

ราคาสูง

ราคาตํา

รสชาติไม่หลากหลาย

ภาพที 4 ภาพแสดงการวางตําแหน่งทางการตลาดของ BSC Soy



จากตารางจะเห็นได้ ว่า ผลิตภัณฑ์ของเจ้ าตลาด เช่น แลคตาซอย และ ไวตามิลค์ จะอยู่ใน
กลุ่มของสินค้ าราคาตําและไม่หลากหลาย ดีน่าจะอยู่ในกลุ่มราคาตําแต่รสชาติหลากหลาย โทฟุซันอยู่
ในกลุ่มราคาสูงรสชาติไม่หลากหลาย และผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราจะอยู่ในกลุ่ม ราคาสูงและรสชาติ
หลากหลาย โดยเพิมคุณค่าของสินค้ าเข้ าไปโดยการเติมเนือลงไปในนม และ มี 2 รสชาติ ใน 1 กล่อง
6.2.4 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค (6W 1H Analysis Model)
WHO -กลุ่มลูกค้ าทีแพ้ ผลิตภัณฑ์จากนมวัว
-ลูกค้ าทีชอบความแปลกใหม่ เพราะมีเนือในนม
-ลูกค้ าทีดืมนมทีละน้ อย
-ลูกค้ าทีชืนชอบนมถัวเหลืองหลายรสชาติ
WHERE -ประเทศไทย
-ต่างประเทศ
WHAT -ผลิตภัณฑ์ทแปลกใหม่
ี
-คุณภาพสินค้ าดีมีคุณภาพ
-สามารถหาซือสินค้ าได้ ง่าย
WHY -มีความแปลกใหม่
-ช่วยลดภาวะโลกร้ อน
-ทานได้ 2รอบ
WHEN -เมือท้องว่างและอยากหาอะไรรองท้อง
-ทานแทนมืออาหาร
-เทศกาลกินเจ
HOW -การจัดโปรโมชัน ส่งเสริมการขาย
-การแถมของสัมมนาคุณ
-จัดกิจกรรมเชือมความสัมพันธ์กบั กลุ่มลูกค้ าทีบริโภคสินค้ าเรา
6.3 กลยุทธ์ทางการตลาด
6.3.1 กลยุทธ์ด้านการแข่งขัน
บริ ษัทฯ มุ่ งมันทีจะให้ บริ การจําหน่ ายนมถัวเหลื อง 2 รสชาติ ใน 1 กล่ อง สําหรั บ
ลูกค้ าทุกกลุ่ม โดยมีกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจทีสําคัญดังนี
1) สินค้ าทีมีคุณภาพ
บริษัทฯ มีการพัฒนาและแสวงหาคุณประโยชน์ อย่างต่อเนือง เพือเพิมคุณภาพและ
ประโยชน์ของสินค้ า ทังด้ าน (1) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (2) ความหลากหลายของ
ผู้บริโภค



จากประสบการณ์ในธุรกิจนมถัวเหลือ ง กว่ า 3 ปี ทําให้ บริ ษัทฯ มีความเข้ าใจในความ
ต้ องการของลูกค้ า บริษัท ให้ ความสําคัญในการคัดเลือกสินค้ าทีจะนํามาจําหน่าย โดยปั จจุ บันบริ ษัท
ทําการตลาดและจําหน่ายทังสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand) และตราสินค้ า
อืน (Non-house Brand)
 สินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัทฯ (House Brand) : บริ ษัทฯ ได้ จัดตังทีมงานเพื อ
จัดหาผู้ผลิต และ/หรือ พัฒนาสินค้ า และ/หรือออกแบบสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของ
บริ ษัท (House Brand) โดยมุ่ งเน้ น การนํา เสนอสิน ค้ า ทีมี รู ป แบบทัน สมั ย สวยงาม
คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่า กับ สิน ค้ า ภายใต้ ตราสิน ค้ า อืน (Non-house Brand) ใน
ราคาทีสร้ างความคุ้มค่าให้ แก่ลูกค้ าสูงสุด
 สินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าอืน (Non-house Brand) : บริ ษัทฯ คัดสรรสินค้ าภายใต้ ตรา
สินค้ าทีมีชือเสียงทังจากผู้ ผลิ ตในประเทศและต่ างประเทศ เพื อสามารถตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าทุกกลุ่ม
2) ราคาทีสามารถแข่งขันได้ (Price Competitiveness)
บริ ษั ท มี น โยบายกํา หนดราคาทีเน้ น ความคุ้ ม ค่ า ของลู ก ค้ า และสามารถสร้ า งความ
ได้ เปรียบด้ านการแข่งขันให้ กับบริษัทฯ โดยการควบคุมต้ นทุนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ของกลุ่มบริษัทฯ ทําให้ กลุ่มบริษัทฯ สามารถจําหน่ายสินค้ าทีมีราคาทีแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอืน
ได้ (Price Competitiveness) ทังนี กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายกําหนดราคาสินค้ า ดังต่อไปนี
x หากเป็ นผลิตภัณฑ์ทวไปที
ั
ท้ องตลาดมีอยู่แล้ วจะไม่ตังราคาให้ สูงกว่าคู่แข่ง เนืองจากจะ
ทําให้ ผ้ ูบริโภคเปลียนใจได้ ไม่ยาก
x หากเป็ นผลิตภัณฑ์ทยัี งไม่มีคู่แข่งทํา จะตังราคาเพือดึงกําไรเข้ าบริ ษัทให้ ได้ มากทีสุด
แต่กค็ งอยู่ในราคาทีสมเหตุสมผล
3) ช่องทางการจัดจําหน่าย
ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ จําหน่ายสินค้ าผ่านทาง
(1) ร้ านซุปเปอร์ท้องถิน
(2) ช่องทางการจัดจําหน่ายแบบออนไลน์ (E-Commerce)
(3) ช่องทางซุปเปอร์มาเก็ต
บริ ษัท มีกลยุ ทธ์ทีสําคัญในการพั ฒนาช่ องทางการจั ดจําหน่ ายผ่ านร้ านซุปเปอร์ ท้องถิน
ได้ แก่ (1) โปรโมชันของพรีเมียม เช่น เมือซือครบ 500 บาท ได้ รับหมอนรูปดาราทีเป็ นพรีเซนเตอร์
ผลิตภัณฑ์ฟรี เป็ นต้ น



6.4 กิจกรรมหรือการดําเนินการทางการตลาด
บริษัทฯ วางแผนและจัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ประจําปี โดยศึกษาข้ อมูล
พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายเพือกําหนดกิจกรรม รูปแบบ และสือในการทําการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆ ของปี เพือให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้ สอยของกลุ่ม
ลูกค้ าเป้ าหมายตามเทศกาล หรือปัจจัยอืนๆ เช่น เทศกาลกินเจ และมาตรการหรือนโยบายของ
ภาครัฐเพือกระตุ้นการบริโภค
กิจกรรมด้ านการตลาดของบริษัทฯ แบ่งเป็ น
 การจัดกิจกรรมโปรโมชันหลักเพื อส่งเสริ มการขายตามเทศกาลต่างๆ ทีสอดคล้ องกับ
พฤติกรรมการบริโภค เช่น เทศกาลกินเจ วันนมโลก ปี ใหม่ เป็ นต้ น
 การจัดอีเว้ นท์ (Event) ตามงานเทศกาลต่างๆ เพื อประชาสัมพั นธ์ดึงดูดกลุ่มลูกค้ า
เป้ าหมาย การเข้ าร่ วมกิจกรรมท้ องถินในแต่ละสาขาในฐานะผู้สนับสนุ นรายการเพื อ
สร้ างการรับรู้ และจดจําชือทางการค้ าของบริษัทฯ เช่น การร่วมเป็ นหนึงในผู้สนับสนุน
งานวิง งานกิจกรรมต่างๆ ทังนี กลุ่มบริษัทฯ จะวางแผนรูปแบบ และลักษณะของสือ
ต่างๆ เพือให้ สอดคล้ อง และตอบรับกับกิจกรรมทางการตลาดข้ างต้ น โดยเลือกใช้ ช่ อง
ทางการทํา การตลาดและประชาสัมพั น ธ์ทีหลากหลายครอบคลุ มทุ ก กลุ่ มลู ก ค้ า ซึ ง
รวมถึง
 สือโฆษณารูปแบบดังเดิม เช่น ทีวี เสียงตามสาย เป็ นต้ น
 สือโฆษณาภายนอกอาคาร เช่น บิลบอร์ด และ/หรือป้ ายโฆษณาบนเส้ นทางหลัก เป็ น
ต้ น
 สือโฆษณาดิจิทัลและสังคมออนไลน์ ได้ แก่ Facebook, Instagram, Line และเว็บไซต์
ของบริษัทฯ เพือเชือมต่อระหว่างลูกค้ าและกลุ่มบริษัทฯ ได้ ง่ายยิงขึน โดยสือออนไลน์
เหล่านีจะนําเสนอข้ อมูลสินค้ าและโปรโมชันต่างๆ ซึงจะทําให้ ลูกค้ ามีความต้ องการทีจะ
เข้ ามาทีสาขาเพือเลือกซือสินค้ ามากขึน
นอกจากนี กลุ่มบริษัทฯ เปิ ดให้ ลูกค้ าสามารถสมัครสมาชิก (Membership Scheme) เพือ
สะสมแต้ มจากยอดซือสินค้ าและนํามาแลกของสมนาคุ ณเมือครบเงือนไขทีกําหนด อีกทังยังมี สิทธิ
ได้ รับส่วนลดพิ เศษในโอกาสต่างๆ เพื อสร้ างแรงจู งใจในการซือสินค้ า และบริ ษัทฯ ยังสามารถนํา
ข้ อมูลการซือสินค้ าของสมาชิ กมาเพือใช้ วิเคราะห์พฤติกรรมการซือสินค้ าในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลให้
กลุ่มบริษัทฯ สามารถวางแผนการตลาดและคัดเลือกสินค้ าทีนํามาจําหน่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ิ น
สามารถตอบโจทย์ลูกค้ าแต่ละกลุ่มได้ ดียงขึ



7. แผนการผลิตและการดําเนินงาน
แผนการผลิตและการดําเนินงาน เป็ นการกําหนดกรอบการทํางานเพือให้ สอดคล้ องกับ
แผนการตลาดและแผนกลยุทธ์ของบริ ษัททีกําหนดไว้ รวมถึงการพลักดันแต่ละหน่ วยงานให้ มุ่งไปสู่
เป้ าหมายเดียวกันของบริษัท โดยมุ่งเน้ นการขยายกลุ่มลูกค้ าให้ คลอบคลุมทุกพืนทีไปสู่ร้านค้ าโชห่ วย
ในแต่ละท้ องถินทัวประเทศ นอกจากการวางแผนสต๊อกสินค้ า การขนส่ง การทําการติดตามการสังซือ
ซําของลูกค้ า เรายังทําการตลาดออนไลน์เพือให้ เกิดความง่ายต่อการติดต่อสือสารกับลูกค้ าได้ และ
การเก็บรวมรวมข้ อมูลของลูกค้ าต่างๆเพือนําข้ อมูลมาวิเคราะห์ถึงความต้ องการในอนาคตของลูกค้ า
ให้ บริษัทสามารถเตรียมสินค้ าเพือตอบสนองความต้ องการการสังซือสินค้ าของลูกค้ าได้ อย่างแม่นยํา
7.1 การจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ
บริษัท ให้ ความสําคัญกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ ตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจในการ
ดําเนินธุรกิจ ทีมุ่งเน้ นการครองส่วนแบ่ งตลาดนมถัวเหลืองให้ มากกว่าคู่แข่ง ในราคาทีสามารถสร้ าง
ความได้ เปรียบด้ านการแข่งขัน (Price Competitiveness) โดยต่อรองราคากับบริษัทผู้ผลิตซึงบริษัทมี
ความสัมพั น ธ์ทีดี มาอย่ า งยาวนาน อีก ทัง บริ ษัท ได้ มีก ารหารื อ เป็ นระยะกับ ผู้ ผลิ ต เพื อวางแผน
ล่วงหน้ าในการจัดหาและสังซือสินค้ า และร่วมมือกันในการกําหนดกลยุทธ์การขายและการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทังนี วิธกี ารจัดหาผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันไปตามประเภท
และลักษณะการได้ มาของสินค้ า โดยมีรายละเอียดดังนี
7.1.1วิธกี ารจัดหารผลิตภัณฑ์
1. สินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand)
บริ ษัท จัดหาสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของกลุ่มบริ ษัทฯ (House Brand) จากผู้ผลิตทังใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยจะคัดเลือกผู้ผลิตทีได้ รับการรับรองมาตรฐานการผลิต มีการเยียมชม
โรงงานและกระบวนการผลิ ต การสุ่มตรวจสอบคุ ณภาพสินค้ า และมีระยะเวลาการส่งมอบสินค้ าที
เหมาะสม เพื อให้ มันใจว่ าสิน ค้ า ภายใต้ ตราสิน ค้ าของกลุ่ มบริ ษัทฯ (House Brand) เป็ นสิน ค้ าทีมี
คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐาน โดยการจั ด หาสิน ค้ า ภายใต้ ต ราสิน ค้ า ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ (House Brand) มี
รายละเอียดทีสําคัญดังนี
บริษัท จะศึกษาความต้ องการของลูกค้ าและสภาพตลาด เพือคัดเลือกกลุ่มสินค้ าทีจะนํามา
จําหน่ายภายใต้ ตราสินค้ าของบริษัทฯ (House Brand) และเมือได้ ประเภทกลุ่ มสินค้ าทีจะผลิ ตแล้ ว
บริษัท จะคัดเลือกผู้ผลิตและรูปแบบสินค้ าจากรายการหรือตัวอย่างสินค้ าจากรายชือผู้ผลิตซึงผ่านการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของ บริษัท (Approved Vendor List) โดยพิจารณาจากราคา คุณภาพของสินค้ า
ตัวอย่าง ความสามารถในการผลิต ประสบการณ์ และความน่าเชือถือของผู้ผลิต
นอกจากนี การควบคุมคุณภาพของสินค้ า บริษัท จะตรวจสอบคุณภาพสินค้ า (1) ก่อน
จัดส่งสินค้ าทีโรงงาน โดยผู้ตรวจสอบคุณภาพสินค้ า โดยหากสินค้ าชํารุด เสียหาย หรือคุณภาพและ



แบบผลิตภัณฑ์ (Specification) ไม่เป็ นไปตามทีตกลงกัน บริษัท จะดําเนินการเปลียนหรื อคืนสินค้ า
ก่อนการจัดส่ง และ (2) เมือสินค้ ามาถึงคลังสินค้ า บริษัท จะทําการสุ่มตรวจสอบสินค้ าจากลักษณะ
หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ภายนอก และตรวจนับจํานวนสินค้ าอีกครังก่อนรับสินค้ าเข้ าคลัง โดยหากมีสินค้ า
ชํารุดหรือเสียหาย บริษัท จะส่งคืนสินค้ าทีชํารุดหรือเสียหายคืนให้ แก่ผ้ ูผลิตสินค้ าเพือคืนเงินหรื อส่ง
สินค้ าชินใหม่มาเปลียน
ทังนี บริ ษัท ได้ จัดให้ มีนโยบายในการตรวจสอบสิทธิบัตร และ/หรื อ ลิขสิทธิในการจ้ าง
ผลิตสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของบริษัท เพือลดความเสียงทีอาจเกิดจากการละเมิดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ
7.2 การกระจายสินค้าและการขนส่ง
หากดูจากเป้ าหมายระยะกลางเรามุ่งเน้ นการขายสินค้ าให้ ร้านค้ าโชห่วยในแต่ละอํา เภอ
หนึ งอํา เภอหนึ งร้ า นทุ ก อํา เภอในประเทศ เป็ นการกํา หนดยุ ทธศาสตร์ ก ารทํา งานแบบบู รณาการ
รวมทังในเรื องของการป้ องกันแย่งลูกค้ าหรื อยอดขายกันเองในพืนที และยังเป็ นการสะดวงในการ
กระจายสินค้ าไปยังลูกค้ าแต่ละร้ านได้ อย่างเม่นยําและมีประสิทธิภาพ
การขนส่ง นอกจากสินค้ าทีมีคุณภาพมาตรฐาน มีความถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว ยังต้ องรวมถึง
การได้ รับสินค้ าตรงตามเวลาทีกําหนดด้ วยเพื อไม่ ให้ ร้านค้ าเสียโอกาสในการขาย ดังนัน การขนส่ง
สินค้ าไปยังร้ านสาขาจึงเป็ นขันตอนสําคัญอีกขันตอนหนึงทีสร้ างคุณค่าแก่ลูกค้ าร้ านวัสดุก่อสร้ างของ
เรา การปฎิ บั ติ ก ารขนส่ ง ของเราเป็ นการทํา งานร่ ว มกัน กับ บริ ษั ท ขนส่ ง ทีเชื อถื อ ได้ ซึ งทํา ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการขนส่ง เช่นการใช้ ข้อมูลจุดทีตังร้ านค้ าเป้ าหมาย ซึงข้ อมูลพนักงาน
ขายจะเป็ นคนปักหมุดและมีภาพถ่ายหน้ าร้ านชัดเจน ทําให้ การขนส่งเกิดความแม่นยําและตรงต่อเวลา

8. แผนการเงิน
แผนการเงิน บริ ษัทมุ่งเน้ นการบริ หารจัดการเครดิตให้ สอดคล้ องกับธุรกิจ และมุ่งเน้ น
กระแสเงินสดให้ ธุรกิจสามารถดําเนินกิจการได้ อย่างปลอดภัย และแสดงสถานะทางการเงิน ว่ามีความ
สอดคล้ องกับแผนการดําเนินงาน รวมถึงเป้ าหมายโดยต้ องพิจารณาจากการประมาณการการลงทุน
และการจ่ายผลตอบแทน การประมาณการงบกําไรขาดทุนซึ งสามารถบ่งบอกถึงสถานการณ์ของบริษัท
อีกทังยังสามารถประเมินโอกาสและความเสียงต่าง ๆ เพือบริหารจัดการให้ เกิดเงินทุนหมุนเวียนใน
การดําเนินธุรกิจทีมีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพในการดําเนินธุรกิจให้ บรรลุเป้ าหมายขององค์กรได้
8.1 ประมาณการงบกําไรขาดทุน
จากตารางประมาณการงบกําไรขาดทุน 1-5 ปี (ตามข้ อมูลตารางด้ านล่าง) จะเห็นได้ ว่า
ในปี ที 1 บริษัทจะมีรายได้ เข้ ามาแต่ไม่สูงมากนัก เนืองจากเป็ นกิจการใหม่ทีต้ องมีการลงทุนในเรื อง
ของโกดังสินค้ า, การจัดการพืนทีระบบไฟฟ้ า อีกทังรถยนต์ในการใช้ ขนส่งสินค้ าประจําแต่ละภูมิภาค



ทําให้ การลงทุนในช่ วงแรกของบริษัทใช้ เงินทุนสูง ซึงบริ ษัทจะมีการประชาสัมพั นธ์ โฆษณา จัดทํา
โปรโมชันส่งเสริมการขายเพือขยายฐานกลุ่มลูกค้ าให้ ได้ มากขึน จึงมีการกําหนดอัตราการเติบโตของ
รายได้ อ ยู่ ทีร้ อยละ 10 ในช่ วง 3 ปี แรก เพื อศึ กษาและวิ เคราะห์ แนวโน้ มตลาด ซึ งหลั งจากนันจะ
กําหนดอัตราการเติบโตของรายได้ ในปี ที 4 อยู่ ทีร้ อยละ 20 แต่อย่างไรก็ตามในช่วง Q3 ของทุกปี
บริ ษัท จะมี ก ารประเมิ น ยอดขายว่ า ตรงตามเป้ าหมายทีกํา หนดหรื อ ไม่ ประกอบกับ การประเมิ น
สถานการณ์ตลาดและภาวะเศรษฐกิจให้ สอดคล้ องกับการตังเป้ าหมายในปี ถัดไป
Normal Case
ยอดขาย

ปี ที 1

ปี ที 2

12,000,000
10,000,000
5,800,000 6,960,000
หัก ต้ นทุนผันแปร
กําไรขันต้ น
4,200,000 5,040,000
440,000
476,500
หัก ต้ นทุนคงที
กําไรจากการดําเนินงาน
3,760,000 4,563,500
กําไรสุทธิก่อนหักภาษี
3,760,000 4,563,500
772,700
หัก ภาษีเงินได้ นิติบุคคล * 612,000
กําไรสุทธิ
3,148,000 3,790,800
ตารางที 2 ประมาณการงบกําไรขาดทุน 1-5 ปี

ปี ที 3

ปี ที 4

ปี ที 5

14,400,000
8,352,000
6,048,000
516,275
5,531,725
5,531,725
966,345
4,565,380

17,280,000
10,022,400
7,257,600
559,633
6,697,967
6,697,967
1,199,593
5,498,374

20,740,000
12,029,200
8,710,800
606,914
8,103,886
8,103,886
1,480,777
6,623,109

9. แผนฉุ กเฉินและแผนในอนาคต
9.1 แผนฉุ กเฉิน
การดําเนินธุรกิจมักจะเกิดสถานการณ์ หรือ ผลกระทบต่าง ๆ ทีส่งผลต่อการดําเนินการ
เช่น การเมือง เศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล สังคม วัฒนธรรม และหมายรวมไปถึง กระแส (Trend)
ี
ดังนัน เพือให้ บริษัทสามารถรับมือและปรับแผนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเมือมีสถานการณ์ทไม่
เป็ นไปตามแผนทีวางไว้ จึงมีแผนรองรับ ดังต่อไปนี
9.1.1 กรณีทสิี นค้ าไม่สามารถขายได้ ตามทีคาดไว้ หรือยอดขายตํากว่าเป้ าหมายบริษัทจะ
พิจารณาหลาย ๆ องค์ประกอบ รายละเอียด ดังนี
1. พิจารณาถึงความสามารถในการขายของพนักงานขาย มีความรู้ความสามารถ มี
ทักษะตามทีบริษัทจัดการประเมินหรือไม่ และสินค้ าทีเสนอขายนัน เป็ นอย่างไร



2. สํารวจตลาดเกียวกับความต้ องการทังคุณภาพ ราคา และการรับรู้ของลูกค้ าในการ
ตัดสินใจเลือกซือสินค้ าของบริษัท เพือนํามาประเมิน ปรับปรุงให้ เกิดความสามารถในการทําการขาย
และการตลาดต่อไป
3. ทําการประเมินสือ การทําโฆษณา เพือให้ เกิดการรับรู้ของลูกค้ าอย่างต่อเนือง และ
การลงเยี ยมร้ า นค้ า เพื อเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ต่ า งๆมาวิ เ คราะห์ และปรั บ กลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
เป้ าหมายต่อไป
4. ไม่เพิมสินค้ าทียังไม่สามารถขายออกไปได้ หรือมีสินค้ ามากเกินไปในสต๊อกสินค้ า
เพือไม่ให้ สนิ ค้ าตกรุ่น และยังเป็ นการป้ องกันทุนจมอีกด้ วย
ทังนีบริษัทยังศึกษาข้ อมูลพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายเพือกําหนดกิจกรรม รูปแบบ
และสือในการทําการตลาดและประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆ ของปี เพือให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรม
การจั บ จ่ ายใช้ สอยของกลุ่ มลู ก ค้ า เป้ าหมายตามเทศกาล หรื อ ปั จ จั ยอืนๆ เช่ น เทศกาลกิน เจและ
มาตรการหรือนโยบายของภาครัฐเพือกระตุ้นการบริโภค
 การจัดกิจกรรมโปรโมชันหลักเพื อส่งเสริ มการขายตามเทศกาลต่างๆ ทีสอดคล้ องกับ
พฤติกรรมการบริโภค เช่น วันนมโลก หรือ เทศกาลกินเจ เป็ นต้ น และ Online สําหรับ
ช่ องทางออนไลน์ ทังนี บริ ษัท จะจั ดโปรโมชั นสํา หรั บ กลุ่ ม สิน ค้ า ให้ สอดคล้ อ งกับ
ช่วงเวลานันๆ
 การจัดอีเว้ นท์ (Event) ตามงานเทศกาลต่างๆ เพื อประชาสัมพั นธ์ดึงดูดกลุ่มลูกค้ า
เป้ าหมายให้ มาจับจ่ายใช้ สอย เช่น ตรุษจีน วาเลนไทน์ และสงกรานต์ เป็ นต้ น ทังนี
กลุ่มบริษัทฯ จะวางแผนการจัดอีเว้ นท์ ให้ สอดคล้ องกับการจัดกิจกรรมโปรโมชันหลัก
เพือส่งเสริมให้ กลุ่มลูกค้ าใช้ โปรโมชันหลักของบริษัท
 การเข้ าร่วมกิจกรรมท้องถินในแต่ละสาขาในฐานะผู้สนับสนุนรายการเพือสร้ างการรับรู้
และจดจําชือทางการค้ าของบริษัทฯ เช่น กิจกรรมวิง กิจกรรมคอนเสิร์ตเป็ นต้ น
ทังนี บริษัท จะวางแผนรูปแบบ และลักษณะของสือต่างๆ เพือให้ สอดคล้ อง และตอบ
รั บ กั บ กิ จ กรรมทางการตลาดข้ า งต้ น โดยเลื อ กใช้ ช่ อ งทางการทํา การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ทหลากหลายครอบคลุ
ี
มทุกกลุ่มลูกค้ า ซึงรวมถึง
 สือโฆษณารูปแบบดังเดิม เช่น ทีวี เสียงตามสายท้องถิน เป็ นต้ น
 สือโฆษณาภายนอกอาคาร เช่น บิลบอร์ด และ/หรือป้ ายโฆษณาบนเส้ นทางหลัก เป็ น
ต้ น
 สือโฆษณาดิจิทัลและสังคมออนไลน์ ได้ แก่ Facebook, Instagram, Line และเว็บไซต์
ของกลุ่มบริ ษัทฯ เพื อเชือมต่อระหว่ า งลู ก ค้ าและกลุ่ มบริ ษัทฯ ได้ ง่ายยิงขึน โดยสือ



ออนไลน์เหล่านีจะนําเสนอข้ อมูลสินค้ าและโปรโมชันต่างๆ ซึงจะทําให้ ลูกค้ ามีความ
ต้ องการทีจะเข้ ามาทีสาขาเพือเลือกซือสินค้ ามากขึน
 การทําการตลาดในพืนทีสาขา โดยการร่ วมมือกับห้ างร้ านตัวแทนจําหน่ ายสินค้ า เช่ น
การจั ด สื อโฆษณา การจั ด แสดงสิ น ค้ า การให้ คํา แนะนํา เกี ยวกั บ สิ น ค้ า โดยผู้ ให้
คําแนะนําผลิตภัณฑ์ (Product Consultant) เพือช่วยจู งใจลูกค้ าทีเข้ ามาเยียมชมสาขา
ให้ เลือกซือสินค้ า
9.1.2 จํานวนลูกค้ าเพิมขึนอย่างรวดเร็ว
ในกรณีทพบว่
ี าจํานวนของลูกค้ ามีการเพิมขึนอย่างรวดเร็ว อาจจะเกิดในช่วงทีบริษัทขยาย
กิจการ หรือช่วงทีมีการจัดรายการส่งเสริมการขาย และหมายรวมไปถึงช่วงนโยบายส่งเสริมการค้ าของ
ภาครัฐ
9.1.3 การเข้ ามาของคู่แข่งรายใหม่
เพือให้ เกิดการรักษายอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ มันคง บริษั ทมุ่งเน้ นการยาย
ตลาดใหม่ๆ รักษาฐานลูกค้ าเดิมไว้ อย่างเหนียวแน่น ทังการจัดโปรโมชัน การเยียมเยียนร้ านค้ าทีทํา
ยอดขายได้ ถึงเป้ าของร้ าน มีการแจกของแถม เช่นเสือ รวมถึงหน้ ากากอนามัย และยังมีคูปองของ
แถมในตัวสินค้ าอีกหลายรายการ ทําให้ เกิดกิจกรรมต่างๆกับลูกค้ า ทําให้ ลูกค้ าเกิดความมันใจ และ
ไว้ ใจให้ สนิ ค้ าของบริษัทเข้ าไปอยู่ในชันอยู่เสมอ
9.1.4 ราคาของสินค้ ามีต้นทุนทีเพิมขึน
ราคาสิน ค้ า จะมี ต้น ทุ น เพิ มสูงขึนตามราคาวั ตถุ ดิ บทีมี ก ารปรั บ ตั ว สูงขึน อัต ราการจ้ าง
แรงงาน เป็ นต้ น ดังนันบริษัทต้ องมีการเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตหรือหาผู้ผลิตหลายรายสํารองไว้ เป็ น
ทางเลือกเพือเปรียบเทียบราคาต้ นทุนวัตถุดิบด้ วย และบริษัทจําเป็ นต้ องทําการสังซือสินค้ าล่วงหน้ า
เพือปัองกันปัญหาการปรับขึนของราคาสินค้ า เพือไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อลูกค้ าได้
9.1.5 การลาออกของพนักงาน
ผู้บริหาร และ ฝ่ ายบุคคลต้ องทําการศึกษาและหาสาเหตุของปั ญหาเรืองการลาออกของ
พนักงานและหาแนวทาง การแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ เช่ นอาจเกิดจาก เรื องผลตอบแทนของพนักงาน
บริ ษัทก็ควรศึกษาผลตอบแทนเฉลียในตลาดแรงงานว่ าอยู่ระดับใด และควรแจ้ งพนักงานให้ เท่ากับ
หรื อสูงกว่ า รวมถึงควรมีสวั สดิการต่าง ๆ ทีให้ กับพนักงานด้ วยเพื อดึงดูดบุคลากรทีมีศักยภาพมา
ี กงานขายการเข้ าออกมี
ทํางานและรักษาพนักงานให้ อยู่กบั บริษัทระยะยาว เนืองจากหัวใจหลักอยู่ทพนั
อัตราค่อนข้ างสูง ทางบริษัทจึงมีการสํารองพนักงานด้ วยการแยกสินค้ าแยกพนักงานขายออกจากกัน
ในสายงานนัน หากในสายงานใดเกิดขายพนักงาน พนักงานทีอยู่ในสายเดียวกันสามารถทําหน้ าทีแทน
ได้ ทันที รวมถึงการประการรับสมัครพนักงานอย่างต่อเนืองเพือคัดเลือกไว้ บริษัทยังมีบัญชีกับทาง
Job Thai หากสถานการฉุกเฉินบริษัทสามารถประการรับสมัครได้ ทนั ที



9.1.6 การขาดสภาพคล่องทางการเงิน
เพื อสามารถรั บ มื อ กับ ปั ญ หาสภาพคล่ อ งทางการเงิ น บริ ษั ท ได้ ท าํ วงเงิ น O/D ไว้ กับ
ธนาคาร เพื อป้ องกันปั ญหาการขาดสภาพคล่ องทางการเงิน และยังมีแหล่ งเงินกู้ระยะสันทีสามารถ
เข้ าถึงได้ ทนั ที
9.1.7 ปัญหาการสือสาร
ทางบริษัทได้ ใช้ ซอฟต์แวร์ เข้ ามาควบคุมการทํางานขององค์กร ทังสต๊อกสินค้ า และการ
รับคําสังซือจากพนักงานขายผ่านทางโปรแกรม ERP เพือไม่ให้ เกิดปัญหา ความผิดพลาดในการ
สือสาร และยังทําให้ การทํางานทีง่ายสะดวกยีงขึน
9.2 แผนในอนาคต
แผนในอนาคตเมือบริ ษัทมีการดําเนิ นงานในสภาวะปกติ และมีผลประกอบการตามที
คาดหวั งไว้ เพื อให้ เ กิดความก้ า วหน้ า ทางธุ ร กิจ บริ ษัทมี แ พลนทีจะขยายธุ รกิจโดยมี แ นวทางการ
ดําเนินการงาน ดังนี
9.2.1 ขยายกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายจากเดิมกําหนดไว้ จังหวัด ละ 1 ร้ านค้ า เพื อให้ กิจการ
ขยายตัวอย่างต่อเนืองและป้ องกันปั ญหาของยอดขาย ทางบริษัทจึงมีการตังเป้ าการขยาย และเพิ ม
ยอดขายในอีก 3-5 ปี ข้ างหน้ า ดังนี
เป้าหมายระยะกลาง 3-5 ปี
100,000,000 บาท จากการเพิมจํานวนร้านค้า

ลูกค้า 500 ราย

เป้าหมายในการขายต่อปี /ร้าน 200,000 บาท

ยอดขายเดือนละ 16,666 บาท/ร้าน
500 x 200,000 = 100,000,000 บาท



9.2.2 ขยายตลาดไปยั ง ต่ า งประเทศในกลุ่ มประเทศอาเซี ยน เช่ น ลาว พม่ า กัมพู ช า
มาเลเซีย เวียดนาม
9.2.3 เพือความสําเร็จทียังยืน บริษัทยังคงมุ่งเน้ นและให้ ความสําคัญเป็ นอย่างยิงกับการ
พัฒนาคนทังในปั จจุบันและอนาคต โดยพัฒนาระบบ Competency Based Training ของบริษัท และ
จัดการเพือให้ พนักงานมีความรู้ ความสามารถตาม Competency ทีต้ องมี สามารถทํางานได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านการสนับสนุนในด้ านต่างๆ เช่น ระบบ Self-Learning ระบบการจัดการความรู้ การ
สร้ างขวัญกําลังใจในการทํางาน เป็ นต้ น
ในส่วนของการตลาดยังคงมุ่งเน้ นขยายงานขนาดเล็กอย่างต่อเนือง ควบคู่กบั การสร้ างการ
เติบโตในตลาดใหญ่เพือสร้ างฐานการตลาดทีเข้ มแข็ง โดยผ่านระบบการผลิต ขาย ให้ บริการ และการ
บริหารจัดการทีมีคุณภาพครอบคลุมทัวประเทศ
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