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ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้ วรอยฮาลาล ด้วยสารสําคัญจากนํ้ามันเมล็ด
อินทผาลัม
นางสาวซัมซัม อัรอูร
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
2559
อาจารย์ขวัญธิดา วัฒนวรกิจกุล

แนวคิดในการทําธุรกิจ
จากปั จจัยภายนอกต่างๆที่สาํ คัญ ทําให้ทราบว่า ธุ รกิจเครื่ องสําอางนั้นยังคงสร้างรายได้
จํานวนมหาศาลให้กบั ประเทศ โดยส่ วนแบ่งตลาดเครื่ องสําอางในประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2558) มี
มูลค่าถึง 200,000 ล้านบาท แบ่งเป็ นตลาดในประเทศ 120,000 ล้านบาท และส่ งออกต่างประเทศ
80,000 ล้านบาท โดยมีอตั ราการเจริ ญเติบโตของตลาดอยู่ที่ร้อยละ 4-6 ต่อปี ประเภทที่มีส่วน
แบ่ ง ทางการตลาดสู ง สุ ด คื อ กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ดู แ ลผิว และยัง ได้รั บ การสนับ สนุ น จากภาครั ฐ
มากมาย ทั้งในเรื่ องของงบประมาณสนับสนุนงานวิจยั ที่นาํ ไปสู่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอง
การปรั บแก้กฎหมายเครื่ องสําอางให้สอดคล้อง และเหมาะสมสําหรั บการค้าเสรี ในภูมิภาค
อาเซียน อีกทั้งสภาพสังคมในปัจจุบนั ที่เป็ นสังคมเมือง ผูค้ นหันมาสนใจการดูแลความสวยความ
งามมากขึ้น และการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ท ที่ทาํ ให้การสื่ อสารกระจายไปได้ในวงกว้าง ทํา
ให้การสื่ อสารการตลาดทําได้ง่ายขึ้นอย่างรวดเร็ วและต้นทุนตํ่า จะเห็นได้ว่าธุ รกิจเครื่ องสําอาง
ยัง คงเติ บ โตได้ดี ในสภาวะที่ เ ศรษฐกิ จ ขยายตัว ตํ่า เห็ น ได้จ ากจํา นวนการจัด ตั้ง ธุ ร กิ จ ผลิ ต
เครื่ องสําอาง และสถิติการขอจดแจ้งเครื่ องสําอางที่มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ ตามลําดับ

อินทผาลัม จัดเป็ นผลไม้ตามแนวทางของ Islamic Medicine โดยอินทผาลัมนั้นเป็ น
ผลไม้ที่มีคอเรสเทอรัลและไขมันตํ่า อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายมากมาย
และยัง ช่ ว ยบํา รุ ง ร่ า งกาย รั กษาโรคทางกระเพาะอาหาร และโรคต่ า งๆ (ภาคผนวก ข) จาก
การศึกษางานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ระบุคุณสมบัติของนํ้ามันเมล็ดอินทผาลัม
(Date Palm oil) ซึ่ งมีคุณสมบัติในการลดเลือนริ้ วรอย ยกกระชับผิวหน้า ลดรอยดํา รอยแดง ลด
รอยหมองคลํ้าใต้ตา ซึ่ งเห็นผลได้จริ ง เมื่อใช้เป็ นประจําอย่างต่อเนื่ อง คณะผูจ้ ดั ทําจึงมองเห็น
โอกาสในการสร้างมูลค่า ด้วยการใช้น้ าํ มันเมล็ดอินทผาลัม มาเป็ นส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์
ลดเลือนริ้ วรอย โดยมีแนวคิดที่จะจัดตั้งบริ ษทั ใหม่ข้ ึนเพื่อวัตถุประสงค์การดําเนินธุ รกิจเกี่ยวกับ
การผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้ วรอยโดยมีน้ าํ มันเมล็ดอินทผาลัมเป็ นสารสําคัญใน
ผลิตภัณฑ์

โอกาส กลุ่มลูกค้ าและกลยุทธ์
จากการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ทําให้บริ ษทั มองเห็นช่องว่างและ
โอกาสที่เป็ นประเด็นสําคัญในการเข้าตลาดว่า จําเป็ นต้องสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์เพื่อ
ดึงดูดความสนใจจากผูบ้ ริ โภค ตลอดจนการใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู ้
ให้เกิดการยอมรับ จึงจะทําให้บริ ษทั เติบโตในตลาดได้ ดังนั้น บริ ษทั จํากําหนดกลยุทธ์องค์กร
ด้วยการดําเนินกลยุทธ์เพื่อเติบโต โดยเลือกใช้กลยุทธ์ระดับธุรกิจแบบมุ่งเน้นความแตกต่าง
ด้านการตลาด บริ ษทั กําหนดตําแหน่ งผลิ ตภัณฑ์เป็ นสิ นค้าในตลาดมุ สลิ ม เนื่ องจาก
ข้อจํากัดในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางของผูบ้ ริ โภคมุสลิมที่ตอ้ งปราศจาคสารต้องห้าม ตาม
หลักศาสนบัญญัติของศาสนาอิ สลาม หรื อมี เครื่ องหมายฮาลาลรองรั บ ซึ่ งในปั จจุ บนั พบว่า
เครื่ องสําอางฮาลาลนั้นมีจาํ นวนไม่มากในท้องตลาด ทางบริ ษทั จึงกําหนดกลุ่มเป้ าหมายหลัก
เป็ นผูห้ ญิงมุสลิมที่มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป มีรายได้ส่วนตัวเดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป เพราะเป็ นกลุ่ม
คนที่ มี ก าํ ลัง ซื้ อ เริ่ ม กัง วลกับปั ญ หาริ้ ว รอย รอยดํา รอยแดง และมี ค วามใส่ ใ จสุ ข ภาพ และ
กลุ่มเป้ าหมายรอง คือ ผูห้ ญิงที่มีปัญหาเรื่ องริ้ วรอย ความหมองคลํ้า ผูช้ ายดูแลตัวเอง กลุ่มคนที่

รักสุ ขภาพ เนื่ องจากเป็ นกลุ่มคนที่ดูแลตัวเอง ใส่ ใจในรายละเอียด และมีกาํ ลังซื้ อ โดยกลยุทธ์
ด้านการตลาดนั้น บริ ษทั จะเน้นชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติของนํ้ามันเมล็ดอินทผาลัม ในการช่วยลด
ริ้ วรอย ยกกระชับผิวหน้า อีกทั้งสารจากธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการลดรอยดํา รอย
แดง รอยหมองคลํ้าใต้ตา อีกทั้งยังมีการรับรอง Halal เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้ามุสลิมอีกด้วยความ
เป็ นนวัต กรรม โดยการส่ ง เสริ ม การตลาดในช่ ว งเริ่ ม ต้น บริ ษ ัท จะเน้น ให้เ กิ ด การรั บ รู ้ ใ น
ผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อกระตุน้ ความต้องการใช้และซื้อผลิตภัณฑ์
สํา หรั บการผลิ ต บริ ษ ทั เน้น การจ้า งผลิ ต เป็ นหลัก และการจัด หาบุ ค ลากร บริ ษ ทั ให้
ความสําคัญโดยการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่ งและหน้าที่
งาน มีการให้อตั ราผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราค่าจ้างโดยเฉลี่ยในตลาด

ข้ อบ่ งชี้ความเป็ นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ Sulwa Natural Anti-aging serum เป็ นผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้ วรอยที่ถูกหลัก
ศาสนาอิสลาม มีการรับรอง Halal อย่างถูกต้อง เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้ามุสลิม ทางบริ ษทั ได้เลือก
เมล็ดอินทผาลัม ซึ่ งเป็ นผลไม้สาํ คัญตามแนวทางของ Islamic Medicine (ภาคผนวก ข) มาเป็ น
สารสําคัญหลัก มีคุณสมบัติในการช่ วยเพิ่มความชุ่ มชื่ น และเป็ นสารจากธรรมชาติ ที่ช่วยลด
เลือนริ้ วรอยก่อนวัย รอยดํา รอยแดง รอยหมองคลํ้าใต้ตา เพิ่มมูลค่าให้กบั เมล็ดอินทผาลัมที่
เหลือใช้ เน้นความเป็ นนวัตกรรมจากสารสําคัญจากธรรมชาติ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งเป็ น
นวัตกรรมหลักของทางบริ ษทั และเป็ นเจ้าแรกที่จดั จําหน่าย

ข้ อมูลสิ นค้ า
สิ นค้ า :
ครี มลดเลือนริ้ วรอย
ขนาด :
20 ml.
กลุ่มลูกค้ า : 1. ผูห้ ญิงมุสลิม
2. ผูห้ ญิงอายุ 25-35 ปี
3. ผูช้ ายดูแลตัวเอง
4. กลุ่มคนที่รักสุ ขภาพ

รู ปที่ 1 : ภาพแสดงโลโก้ของผลิตภัณฑ์ SULWA ลดเลือนริ้ วรอย

รู ปที่ 2 : ภาพแสดง ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้ วรอย SULWA พร้อมด้วยสารสําคัญจากธรรมชาติ คือ
นํ้ามันจากเมล็ดอินทผาลัม

กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย ได้แก่

1. ผูห้ ญิงมุสลิม
2. ผูห้ ญิงอายุ 25-35 ปี
3. ผูช้ ายดูแลตัวเอง
4. กลุ่มคนที่รักสุ ขภาพ
โดยมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท เนื่องจากถูกต้องตามหลักศาสนา มีกาํ ลังซื้อ มี
ความสนใจในการดูแลผิวพรรณ รักสุ ขภาพ และเล็งเห็นถึงความปลอดภัย

แผนการตลาด
ตลาดเครื่ องสําอางและ ผลิตภัณฑ์ดูแลร่ างกายในทวีปเอเชียนั้น มีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ ี่
ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวมากที่สุด มีมูลค่าอยูท่ ี่ 5.2 พันล้านดอลล่าสหรัฐฯ (ปี 2014) และมีอตั ราการ
เติบโตอยูท่ ี่ปีละ 7% ซึ่งอาจมีมูลค่าสู งถึง 6.3 พันล้านดอลล่าสหรัฐฯ ในปี 2017
ส่ วนแบ่งตลาดเครื่ องสําอางในประเทศไทย (ปี พ.ศ. 2558) มีมูลค่าถึง 200,000 ล้านบาท
แบ่งเป็ นตลาดในประเทศ 120,000 ล้านบาท และส่ งออกต่างประเทศ 80,000 ล้านบาท อีกทั้ง
จํานวนการจัดตั้งธุรกิจผลิตเครื่ องสําอาง และสถิติการขอจดแจ้งเครื่ องสําอางก็มีจาํ นวนเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่ อยๆ ตามลําดับ
เนื่ องจากกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก เป็ นผูห้ ญิ งชาวมุ สลิ ม ซึ่ งเป็ นกลุ่ มประชากรที่ มี
แนวโน้มประชากรเพิ่มสู งขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2553 มีจาํ นวนประชากรมุสลิมทัว่ โลกอยูท่ ี่ 1.60
ล้านล้านคน และในปี พ.ศ. 2593 คาดว่าจะมีจาํ นวนประชากรมุสลิมทัว่ โลกอยูท่ ี่ 2.76 ล้านล้าน
คน
จากการที่เครื่ องสําอางยีห่ อ้ ต่างๆในท้องตลาดส่ วนใหญ่น้ นั ไม่ได้คาํ นึงถึงผูบ้ ริ โภคมุสลิม
เป็ นหลัก มี การใช้ส่วนผสมของสารเคมี บางชนิ ดที่ เป็ นสารต้องห้ามสําหรั บชาวมุ สลิ ม เช่ น
ไขมัน นํ้ามัน คอลลาเจน ที่ได้มาจากสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุ มตั ิให้บริ โภคได้ตามหลักศาสนบัญญัติ
ของศาสนาอิสลาม

SULWA Natural Anti-aging serum จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของผูบ้ ริ โภคชาวมุสลิม
และได้ผ ลิ ต ครี มลดเลื อ นริ้ วรอยที่ ปราศจากสารต้องห้า มตามหลักศาสนบัญญัติข องศาสนา
อิสลาม เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้

กลยุทธ์ ทางการตลาด (4 P)
กลยุทธ์ ด้านสิ นค้ า
ผลิตภัณฑ์ Sulwa Natural Anti-aging serum เน้นคุณสมบัติฮาลาลของผลิตภัณฑ์ เหมาะ
สําหรับผูบ้ ริ โภคที่เป็ นมุสลิม อีกทั้งยังมีสารสําคัญจากนํ้ามันเมล็ดอินทผาลัม ซึ่ งผ่านการวิจยั
มาแล้วว่าเป็ นสารธรรมชาติที่ช่วยลดเลือนริ้ วรอย รอยดํา รอยแดง และผ่านการผลิตจากโรงงาน
ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
กลยุทธ์ ด้านราคา
จากการเปรี ยบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้ วรอยตามท้องตลาดทัว่ ไปนั้นจะเริ่ มต้นที่
ราคา 590 – 4,500 บาท ขึ้นอยูก่ บั ประสิ ทธิ ภาพ และภาพลักษณ์ของตราสิ นค้า ดังนั้นทางบริ ษทั
ได้คาํ นวณราคาขาย จากราคาต้นทุน ซึ่งรวมไปถึงค่าผลิต ค่าโฆษณา ค่างานวิจยั และบวกเข้ากับ
กําไรที่ตอ้ งการ ทําให้ได้ราคาขายที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยูใ่ นท้องตลาด คือ
ราคา 590บาท/ชิ้น
กลยุทธ์ ด้านการจัดจําหน่ าย / ช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ทางบริ ษทั จะจัดจําหน่ายโดยใช้ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยช่ องทางออฟไลน์
นั้นจะเป็ นการขายผ่านหน้าร้าน Watson, Boots และ Eve and Boy ซึ่ งจะมีพนักงานขายคอยให้
คําปรึ กษาปั ญหาผิว แนะนําการใช้งาน และมีการกําหนดค่าคอมมิชชัน่ ให้แก่พนักงานขาย เพื่อ
เพิ่มแรงจูงใจ และเป็ นแรงผลักดันให้เกิดยอดขาย
ช่องทางออนไลน์ ทางบริ ษทั จะจัดให้มีตวั แทนจําหน่ าย และการกําหนดค่าคอมมิชชัน่
ให้แก่ตวั แทนจําหน่ายเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ และเป็ นแรงผลักดันให้เกิดยอดขาย

กลยุทธ์ ด้านส่ งเสริมการขายและโฆษณาประชาสั มพันธ์ (Promotion & Advertising)
การส่ งเสริมการขาย
จัดให้มีการสมัครสมาชิก เพื่อเก็บไว้เป็ นฐานข้อมูลลูกค้า และจัดโปรโมชัน่ ต่างๆ เพื่อจูง
ใจให้เกิดการซื้ อสิ นค้า เช่น โปรโมชัน่ ซื้ อ 1 แถม 1 โปรโมชัน่ สะสมแต้มแลกผลิตภัณฑ์ฟรี ,
โปรโมชัน่ ซื้อสิ นค้าราคาพิเศษในเดือนเกิด
การประชาสั มพันธ์
สร้ า งการรั บ รู ้ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ าหมาย ให้ผูบ้ ริ โ ภคเข้า ใจถึ ง คุ ณ สมบัติ ข อง
ผลิตภัณฑ์ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อออนไลน์ต่างๆ เช่ น Facebook

Instragram Youtube

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่ น Muslimthaipost งานแสดงสิ นค้าในพื้นที่เป้ าหมาย แจก
ผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ให้แก่กลุ่มเป้ าหมายในบริ เวณพื้นที่เป้ าหมาย
การโฆษณา
เพื่อชักจูงในคนสนใจในสิ นค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั ผลิตภัณฑ์ และสร้างการรับรู ้
และจดจําให้กบั ผลิตภัณฑ์ โดยโฆษณาผ่านผ่านสื่ อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook Instragram
Youtube โฆษณาผ่านช่องทีวเี คเบิล้ มุสลิม เช่น White Channel, YATEEM TV
โฆษณาผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น Muslimthaipost
การขายโดยตัวแทนจําหน่ าย
เพื่อกระตุน้ ให้เกิดยอดขาย และสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยจัดอบรม
ให้พนักงานเกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง และจัดให้มีค่าคอมมิชชัน่ สําหรับพนักงาน
ตามยอดขายต่อเดือน

กลยุทธ์ การเข้ าสู่ กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายแต่ ละกลุ่ม
ทางบริ ษทั จะเข้าถึ งกลุ่ มเป้ าหมายโดยการออกงานแสดงสิ นค้า ในพื้นที่ ที่เป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อแจกสิ นค้าสําหรับทดลองใช้ฟรี และเพื่อเป็ นการเข้าถึงตัวลูกค้า แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังนําเสนอผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ และโทรทัศน์มุสลิมซึ่ งเป็ นสื่ อที่กลุ่ม
ลูกค้าเป้ าหมายติดตามอยูเ่ ป็ นประจํา

กระบวนการผลิต/ให้ บริการ และระยะเวลา
ทางบริ ษทั จ้างผลิต ผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้ วรอยฮาลาล มีการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างละเอียด
รอบคอบ โดยเลือกเฉพาะวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ได้รับการรับรอง Eco-certified ปราศจาคแอล
กอฮอล์ ไม่มีการทดสอบในสัตว์ หรื อวัตถุดิบสังเคราะห์ที่ไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ เพื่อให้ได้
วัตถุดิบที่ฮาลาล ปราศจาควัตถุดิบที่ไม่ได้รับอนุมตั ิตามศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลาม
ทางบริ ษทั ใช้บริ การโรงงานรับผลิตเครื่ องสําอางครบวงจร ที่มีความเชี่ ยวชาญในการ
ผลิตเครื่ องสําอาง ได้มาตรฐาน GMP มีการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบก่อนผลิต ทดสอบความ
คงตัวของผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และมีการประกันคุณภาพสิ นค้าหลังการผลิต โดยทางโรงงาน
สามารถเลือกซื้ อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต ตลอดจนบรรจุภณ
ั ฑ์และการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ให้เป็ นไปตามที่ทางบริ ษทั ต้องการ เพื่อให้ตรงกับแนวคิดของผลิตภัณฑ์ที่ทางบริ ษทั ได้กาํ หนด
ไว้ ซึ่งมีปริ มาณขั้นตํ่าในการผลิต 1,000 ชิ้น/ครั้ง เพื่อที่จะได้ราคาที่เหมาะสม และใช้เวลาในการ
ผลิต15-30 วัน ทางบริ ษทั ได้จดั ทําหนังสื อสัญญารักษาความลับของสู ตรผลิตภัณฑ์กบั ทาง
โรงงาน เพื่อป้ องกันการลอกเลียนแบบของผลิตภัณฑ์

การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ (SWOT Analysis)
จุดแข็งของกิจการ (Strength)

1. ผลิตภัณฑ์มีความเป็ นเอกลักษณ์ เนื่องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้ วรอยที่ผา่ นการรับรอง
Halal และสาระสําคัญจากเมล็ดอินทผาลัม ซึ่งเป็ นผลไม้ตามแนวทางของ Islamic Medicine เพื่อ
สร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ อย่างชัดเจน และมีงานวิจยั รองรับ

2. ตลาดเครื่ องสําอางฮาลาลในปั จจุบนั มีแนวโน้มเติบโตได้ดี เนื่ องจากมี ผูป้ ระกอบการ
จํานวนน้อย และประชากรมุสลิมมีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น
3. สิ น ค้า ของเรามี ก ลุ่ ม เป้ าหมายที่ ชัด เจนจึ ง ส่ ง ผลให้ส ามารถทํา แผนการตลาดได้ต รง
เป้ าหมาย สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้
จุดอ่อนของกิจการ (Weakness)
1. ผูบ้ ริ โภคไม่ เชื่ อถื อในตราสิ นค้า เนื่ องจากเป็ นบริ ษทั และตราสิ นค้าใหม่ ที่เพิ่มเข้ามา
ดําเนินธุรกิจในตลาด
2. ขาดเงินลงทุนในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอ
3. เนื่ องจากคู่แข่งรายเดิ มที่อยู่ในตลาดได้ครอบครองพื้นที่สินค้าไว้นานแล้ว แต่เป็ นตรา
สิ นค้าของต่างประเทศ
แนวทางแก้ไขจุดอ่อน
1. สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยใช้การโฆษณาทั้ง ออนไลน์ และออฟไลน์
2. ออกงานแสดงสิ นค้าและแจกผลิตภัณฑ์สาํ หรับทดลองใช้ฟรี
3. ใช้ขอ้ มูลทางวิทยาศาสตร์ และผลงานวิจยั อ้างอิง
4. เขี ยนแผนธุ ร กิ จ ที่ ค รอบคลุ ม เพื่ อ นํา เสนอแก่ ห น่ ว ยงานที่ ใ ห้การสนับ สนุ น ทางด้า น
เงินทุนทั้งภาครัฐ และเอกชน
5. นําเสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้
โอกาสของธุรกิจ (Opportunity)
1. กระแสสุ ขภาพ (Eco-friendly) และกระแสผูบ้ ริ โภคสี เขียว ผูบ้ ริ โภคสนใจการดู แ ล
สุ ขภาพมากขึ้น จึงทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากธรรมชาติกลายมาเป็ นตัวเลือกในใจของผูบ้ ริ โภค
2. กลุ่มลูกค้ามีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบนั สังคมไทยกําลังเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ เป็ น
โอกาสที่ดีของสิ นค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้
3. การสร้างเครื อข่ายผ่านสังคมออนไลน์ ทําการค้าขายทําได้ง่ายขึ้นผ่านระบบ E-commerce
และช่วยบริ ษทั ลดต้นทุนในเรื่ องการประชาสัมพันธ์ และช่องทางการจัดจําหน่าย

อุปสรรค (Threats)
1. ตลาดเครื่ องสําอางบํารุ งผิวเป็ นตลาดที่ผบู ้ ริ โภคมีความอ่อนไหว ในเรื่ องความปลอดภัย
และคุณภาพ ดังนั้นชื่อเสี ยงละความน่าเชื่อถือของตราสิ นค้าจึงเป็ นสิ งสําคัญ
2. ผูบ้ ริ โภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ
แนวทางแก้ไขอุปสรรค
1. สร้างความเชื่อมัน่ ในตราสิ นค้า
2. แสดงให้ผบู ้ ริ โภคเห็นถึงความปลอดภัย คุณภาพ และประสิ ทธิภาพของผลิตภัณฑ์
3. ราคาของผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีความสมเหตุสมผล กับคุณภาพที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับ
4. จัดให้มีโปรโมชัน่ ต่างๆ สําหรับสมาชิกเพื่อดึงดูดการซื้อ

แผนการเงิน
ทางบริ ษทั ซัลวา บิวตี้ จํากัด (SULWA Beauty Co., Ltd.) ดําเนินธุ รกิจเกี่ยวกับการขาย
ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวลดเลือนริ้ วรอย ใช้บริ การการจ้างผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานโดยมีการ
จัดทําแผนงบประมาณการเงินที่ใช้ในการลงทุนทําธุ รกิจในภาพรวม โครงการนี้ใช้เงินลงทุนใน
การบริ หารจัดการทั้งสิ้ น 2,500,000 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 25,000 หุ น้ ราคาหุ น้ ละ 100
บาท มีจาํ นวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด 4 คน เป็ นส่ วนของเจ้าของ 2,000,000 บาท เงินกู้ 500,000 บาท
โดยบริ ษัท สามารถสร้ า งผลกํา ไรได้ ใ นปี แรกเป็ นต้ น ไป สํ า หรั บ การวิ เ คราะห์
ผลตอบแทนจากการลงทุนพบว่า โครงการนี้สามารถคืนทุนได้ภายใน 1.00 ปี มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
(NPV) มีค่าเท่ากับ 3,135,862 บาท ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) 58.00 % ต้นทุนทาง
การเงินเฉลี่ย (WACC) 10%

