นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ลดริ้วรอย
มริ สา ชาญชาตรี รัตน์

บทคัดย่ อ
แผนธุรกิจฉบับนี้จดั ทาขึ้นเพื่อประโยชน์สาหรับนักศึกษา ความเป็ นไปได้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหรับผิวหน้าเพื่อลดริ้ วรอย โดยได้ทาการรวบรวมเนื้ อหา ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ริ้ ว รอยในรู ป แบบต่ า งๆ ทั้ง คุ ณ สมบัติ คุ ณ ประโยชน์ ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย
ได้รวบรวมไว้ตามกระบวนการด้านกลยุทธ์ การตลาด การเงิน กระบวนการผลิต เพื่อสรุ ปความ
เป็ นไปได้ของแผนธุรกิจ
บริ ษทั สเต็ดดี้ ทู สกิ น จากัด ก่ อตั้งขึ้นมาจากผูบ้ ริ หารที่ มี ประสบการณ์ ในสายอาชี พ
มากกว่า 10 ปี ซึ่งมีความคิดที่จะจาหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสาอางลดเลือนริ้ วรอยเนื่องจากในปั จจุบนั
พบว่ากลุ่ มคนวัย สู งอายุมีจานวนเพิ่มมากขึ้ นเรื่ อยๆโดยผลจากการส ารวจไม่ ว่าสถานการณ์
เศรษฐกิจโลก และในประเทศจะเป็ นเช่นไร แต่ “ตลาดความงาม” ในประเทศไทยไม่เคยซบเซา
ยิ่งนับวันมีแต่จะขยายตัวต่อเนื่ อง โดยภาพรวมตลาดความงามในไทยเมื่อปี 2559 มีอตั ราการ
เติบโตสู งขึ้นกว่า 6.5% และ ในด้านของช่องทางการจัดจาหน่ ายมีปฏิสัมพันธ์กบั คู่คา้ ในหลาย
ช่ องทางจึ งเกิ ดแรงจู งใจให้ตดั สิ นใจที่ จะจาหน่ ายสิ นค้าเวชส าอาง โดยการใช้วตั ถุ ดิบเกรด
พรี เมียม อย่างทองคา ซึ่ งจากการค้นพบทางการแพทย์พบว่า ทองคาสามารถต้านอนุมูลอิสสระ
ได้และส่ งผลให้เกิ ดกลไกในการต้านอาการอักเสบของข้อกระดูกในโรคเก้าได้ผลดี ทาให้
นักวิทยาศาสตร์ เครื่ องสาอางเชื่อว่า ด้วยกลไกเดียวกันนี้ โลหะ ทองคาจะมีประสิ ทธิ ภาพต้าน
อนุ มูลอิ สสระของผิวหนังและต้านอาการอักเสบของผิวหนั งที่ เกิ ดจากรั งสี ยูวีได้จึงมี การนา
ทองคามาประยุกต์ใช้ผสมในเครื่ องสาอางที่มีราคาแพงในรู ปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ของการ
ยืดอายุผิวพรรณและลดเลือนริ้ วรอยแห่ งวัยแร่ ทองคามีส่วนช่วยในการขับสารพิษและของเสี ย
จากผิวหนัง กระตุน้ กระบวนการสร้างเซลล์ผิวใหม่ ชะลอการเสื่ อมของคอลลาเจนและอีลาสติน
ช่วยยับยั้งกระบวนการสร้ างเม็ดสี เมลานิ น และยังมีคุณสมบัติตา้ น อนุ มูลอิสระ จากงาน
ค้นคว้าวิจยั ของประเทศญี่ปุ่น ค้นพบว่า ประจุไฟฟ้ าจากทองคาบริ สุทธิ์ จะช่วยปรับสมดุลของ
ประจุ ไฟฟ้ าของเซลล์ผิวหนังที่อ่อนแอให้แข็งแรง ปรับสภาพให้ผิวสามารถดูดซับสารอาหารที่

เกิดจากการบารุ งในขั้นต่อๆไปได้ดีข้ ึนอีก 30% และช่วยเสริ มสร้างความงามกลับคืนเดิมโดยวิธี
ธรรมชาติผสานด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันระดับโลก
โอกาสทางธุรกิจ
บริ ษทั มี บุคลากรที่ มีประสบการณ์ ในด้านครี มสุ ขภาพความงามกว่า 10 ปี และมี
ประสบการณ์การค้ากับคู่คา้ เช่น วัตสัน บูทส์ ท็อป บิ๊กซี และอื่นๆ จึงได้ทราบปั ญหาที่แท้จริ ง
ของกลุ่มลูกค้า และโอกาสในการดาเนิ นธุ รกิ จกับคู่คา้ รายต่าง ๆ เพื่อเป็ นโอกาสในการสร้ าง
ธุรกิจที่ตรงกับจุดมุ่งหมาย
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผลิ ต ภัณ ฑ์เ ป็ นสิ น ค้า เวชส าอางเหมาะกับ ผิ ว บอบบางแพ้ง่ า ย โดย
ผลิ ตภัณฑ์ทุกกลุ่มเน้นนวัตกรรมในการดาเนิ นธุ รกิ จ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาอย่างตรงจุ ดและ
รวดเร็ ว
ด้ านกระบวนการผลิต บริ ษทั มุ่งเน้นการผลิตที่ได้รับมาตรฐานตามที่คณะกรรมการ
อาหารและยากระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนด โดยด าเนิ น การผลิ ต อย่ า งถู ก ต้ อ งภายใต้
มาตรฐานสากล และมีนวัตกรรมในการผลิตเพื่อรักษาสาระสาคัญของสิ นค้าเพื่อให้ตอบโจทย์
ปัญหาผิวได้ถูกต้อง รวดเร็ ว ตรงจุด
กลุ่มเป้าหมายทีส่ าคัญได้ แก่
1. ผูห้ ญิง อายุ 35-50 ปี เป็ นกลุ่มหลัก, อายุ 25-34 เป็ นกลุ่มรอง
2. กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เลือกซื้อครี มบารุ งผิว
3. ระดับฐานเงินเดือน B ขึ้นไป
4. ผูบ้ ริ โภคที่มีปัญหาผิว เน้นในเรื่ องริ้ วรอย และต้องการฟื้ นบารุ งผิวทันทีที่ใช้ใน
ครั้งแรก ทั้งเพศหญิงและเพศชาย
ตราสิ นค้ า

ชื่อสิ นค้ าภาษาไทย : เอสทูเอส โกลด์ คาเวียร์ 50มล.
จุดขาย (Key wording) :
1. เซรั่มคาเวียร์ เกรดพรี เมียมผสมทองคาบริ สุทธิ์
2. เสริ มการผลิตคอลลาเจนของผิวตามธรรมชาติลดเส้นริ้ วรอย และรอยย่นต่างๆ
สรรพคุณสิ นค้ า :
1. ดูอ่อนเยาว์เนียนนุ่ม เห็นผลลัพธ์ในครั้งแรกที่ใช้
2. กระตุน้ ให้เซลล์ผิวสร้างความแข็งแรง เสริ มการผลิตคอลลาเจนของผิวตามธรรมชาติ ลด
เส้นริ้ วรอย และรอยย่นต่างๆ ให้จางลงอย่างเห็นได้ชดั
แนวโน้ มสั ดส่ วนผลิตภัณฑ์ บารุงผิว
สัดส่ วนยอดขาย : กลุ่ม 2%
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จากข้อมูลปี 2016 พบว่าสัดส่ วนตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์บารุ งผิวนั้นมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่มากที่สุด 43% ซึ่ งตรงกับความต้องการของตลาดในปั จจุบนั สัดส่ วนทางด้านสิ นค้า
เกี่ยวกับความงามทางด้านผิวหนังนั้นเติบโตสูงสุ ด

วิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม Environmental Trend (SPEELT)
สั งคม (Social)
แนวโน้มประชากรในปั จจุบนั พบว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคสู งวัยเร่ มมีสัดส่ วนที่เพิ่มสู งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง คาดว่าผูบ้ ริ โภคอายุ 40 ปี ขึ้นไปจะปรับตัวสู งขึ้นร้อยละ 23% ของประชากรทั้งหมดใน
ปี พ .ศ.2561 ทาให้เกิดโอกาสของสิ นค้าและบริ การที่สามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ กระแส
สุ ขภาพ เป็ นกระแสที่มาแรงอย่างต่อเนื่ องเห็นได้ชดั เจนชัดเจนจากผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ อาทิ
เช่น อาหารเสริ ม เครื่ องสาอาง สปา มีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วและคาดว่ากระแสดังกล่าว
ยังคงมีแนวโน้มที่เพิ่มสู งขึ้นในอนาคต
การเมือง (Political)
บทบาทของภาครัฐนับเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่มีความสาคัญในการกาหนดศักยภาพการแข่งขัน
ทางอุตสาหกรรม จากสภาพการเมืองของประเทศไทยส่ งผลให้เกิดความไม่มนั่ คงทางการเงิน
เนื่องจากเกิดผลกระทบกับหลายๆ ด้าน ซึ่งทาให้เกิดผลกระทบในบางช่วง ทาให้ประชาชนเลือก
ที่จะเก็บเงินสดไว้ใช้จ่ายในยามที่จาเป็ นเท่านั้นมากกว่าที่จะนามาใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย และจากสาเหตุ
ทางการเมืองอาจส่ งผลให้วตั ถุดิบบางชนิดอาจปรับขึ้นราคา
เศรษฐกิจ (Economics(
จากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยของโลกที่เกิดขึ้นอย่างหนักตั้งแต่ปี พ.ศ 2551ส่ งผลให้หลาย
ธุรกิจได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว อย่างไรก็ตามธุรกิจเครื่ องสาอางยังคงขยายตัว
อยูไ่ ด้ถึงแม้จะเป็ นการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงก็ตาม สาเหตุของความสามารถในการขยายตัว
ของธุ รกิจเครื่ องสาอางแม้วา่ ธุรกิจถดถอยเป็ นเพราะพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคโดยเฉพาะผูห้ ญิงที่
ยังคงให้ความสาคัญกับการดูแลความสวยความงามและสุ ขภาพเพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์ในสังคม
ทาให้ พฤติ กรรมในการซื้ อเครื่ องสาอางไม่ต่างจากเดิ มมากนัก เพียงแต่มีการวางแผนในการ
เลือกซื้ อที่รัดกุมมากขึ้นและบางส่ วนหันไปใช้เครื่ องสาอางที่มีราคาถูกลงทาให้ช่วงที่ ผ่านมา
เครื่ องสาอางที่มีคุณภาพคุม้ ราคาเติบโตได้ดี
ภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้า คือหากเศรษฐกิจแย่หรื อชะลอตัวจะส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคหันไปซื้ อสิ นค้าที่มีราคาต่า แต่หากเศรษฐกิจปรับตัวดีข้ ึน หรื อเศรษฐกิจขาขึ้นผูบ้ ริ โภค
จะสามารถซื้ อสิ นค้าที่ มีราคาสู งได้เนื่ องจากอานาจในการซื้ อที่ สูงขึ้ น และไม่กังวลต่ อความ
มัน่ คงในหน้าที่การงาน และถึงแม้วา่ เศรษฐกิจจะแย่ลงผูห้ ญิงยังให้ความสาคัญกับการดูแลความ

สวย ความงาม และสุ ข ภาพ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ภาพลัก ษณ์ ข องตนในสั ง คม การใช้จ่ า ยเกี่ ย วกับ
เครื่ องสาอางไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก
สิ่ งแวดล้ อม (Environment(
ประเด็นด้านปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างมากในปั จจุบนั จากความกังวลที่มี
ต่อภาวะโลกร้ อน จึ งส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคหรื อประชาชนหันมาใส่ ใจด้านสิ่ งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
และส่ งผลให้ผปู้ ระกอบการนั้นต้องปรับตัวตามด้วย อาทิ ผลิตสิ นค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
การกาจัดของเสี ยสิ่ งปฏิกูลที่ถูกวิธี แม้ว่าการผลิตสิ นค้าประเภทดังกล่าวจะมีตน้ ทุนที่สูง แต่ก็
สมควรที่จะผลิตเพื่อการยอมรับจากผูบ้ ริ โภค
กฎระเบียบ (Legal(
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจาแนกเครื่ องสาอางออกเป็ น3 ประเภท คือ
ประเภทแรกเครื่ องสาอางควบคุมพิเศษเป็ นเครื่ องสาอางที่มีความเสี่ ยงสู งต่อการเกิดอันตรายกับ
ผูบ้ ริ โภคเนื่ องจากพิษภัยหรื ออันตรายของเคมีภณ
ั ฑ์ที่เป็ นส่ วนผสม ดังนั้นการผลิตหรื อจาหน่าย
เครื่ องสาอางประเภทนี้ จาเป็ นต้องขึ้นทะเบี ยนตารั บ ประเภทที่ สองเครื่ องสาอางควบคุมเป็ น
เครื่ อ งส าอางกลุ่ ม ที่ อ าจมี ผ ลกระทบหรื อ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อัน ตรายบ้า งแต่ น้อ ยกว่ า
เครื่ องสาอางควบคุมพิเศษ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จเพียงมาแจ้งรายละเอียดต่อหน่ วยงานรั ฐก่อนผลิต
หรื อจาหน่าย และประเภทสุ ดท้ายคือเครื่ องสาอางทัว่ ไปได้แก่เครื่ องสาอางที่ไม่มีส่วนผสมของ
สารควบคุมพิเศษหรื อสารควบคุมในการผลิตสาหรับเครื่ องสาอางที่ผลิตในประเทศสามารถผลิต
ได้ โดยไม่ตอ้ งมาแจ้งกับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพียงแต่จดั ทาฉลากภาษาไทยให้
มีขอ้ ความอันจาเป็ นครบถ้วนชัดเจน สาหรับเครื่ องสาอางที่นาเข้ามาจากต่างประเทศต้องส่ งมอบ
หลักฐานประกอบการนาเข้าและต้องจัดทาฉลากภาษาไทยให้มีขอ้ ความอันจาเป็ นครบถ้วน
ตามที่กฎหมายกาหนดนอกจากผูป้ ระกอบธุ รกิ จจะต้องดาเนิ นการให้ถูกต้องตามข้อกาหนดที่
ระบุ ไ ว้ส าหรั บ เครื่ อ งส าอางแต่ ล ะประเภทแล้ว ยัง จะต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามข้อ ก าหนดอื่ น ๆ เช่ น
ข้อกาหนดในเรื่ องส่ วนผสมของเครื่ องสาอางข้อกาหนดในเรื่ องฉลากบนบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นต้น
กฎระเบียบมีผลอย่างมากต่อการดาเนิ นธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ หรื อการ
บังคับใช้กฎระเบี ยบอย่างเข้มงวดจากรั ฐบาลจะส่ งผลต่ อการดาเนิ นธุ รกิ จไม่ว่าจะเป็ นธุ รกิ จ
ประเภทใดก็ตาม อาทิ กฎระเบียบด้านสิ่ งแวดล้อม , สารตกค้างในเครื่ องสาอาง

เทคโนโลยี (Technology(
เทคโนโลยีการผลิต ความสามารถทางเทคโนโลยีการผลิตที่ตอ้ งอาศัยการวิจยั และพัฒนา
อย่างจริ งจัง ตลอดจนการลงทุนพัฒนาเครื่ องจักรโรงงานและอุปกรณ์ นับเป็ นปั จจัยการผลิตที่
ก าหนดความสามารถในการแข่ ง ขัน ทั้ง ในปั จ จุ บ ัน และอนาคตได้เ ป็ นอย่า งดี โดยปั จ จุ บ ัน
ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่จะเน้นการแข่งขันด้านนวัตกรรมและสู ตร ซึ่ งเทคโนโลยีที่ดีข้ ึนใน
ปัจจุบนั ยังเป็ นส่ วนผลักดันคุณภาพของสิ นค้าในปัจจุบนั
การวิเคราะห์ อุตสาหกรรมโดยใช้ 5 Forces Model
สิ่ งที่สกัดกั้นการเข้ ามาใหม่
ธุรกิจผลิตภัณฑ์บารุ งผิวความงาม ปั จจุบนั มีผปู ้ ระกอบการอยูเ่ ป็ นจานวนมาก การเข้ามาของคู่่แข่งรายใหม่ค่อนข้างง่ายเนื่ องจาก กลุ่มครี มบารุ งผิวหน้า เป็ นสิ่ งผูบ้ ริ โภคต้องการเป็ น
อย่างมาก เพื่อตอบโจทย์การต้องการดูดี ความสวยงามเพื่อเพิ่มความมัน่ ใจให้ตวั เองจัดเป็ นกลุ่ม
สิ นค้าสิ้ นเปลืองเป็ นสิ นค้าที่ใช้แล้วหมดไป จึงเกิดความต้องการของผูบ้ ริ โภคต้องหาซื้ อไว้เป็ น
ประจา ทั้งนี้ อาจมีผปู ้ ระกอบการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิ เกาหลี ญี่ปุ่น และราย
ใหม่อื่น ๆ ที่ สามารถเข้าสู่ ตลาดได้ง่าย ซึ่ งในแต่ละบริ ษทั มี ความแตกต่างกันในเรื่ องของ
ทรัพยากรภายในองค์กรในด้านต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไป ซึ่ งก่อให้เกิดการแข่งขัน
ในรู ปแบบต่างๆ จึงก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นในปั จจุบนั
การตอบโต้ จากคู่แข่ งขัน
การมี คู่แข่ งขัน ทางธุ ร กิ จ ที่ เพิ่ มจานวนมากขึ้ น ถื อ เป็ นภัย คุ ก คามอย่างหนึ่ ง ของธุ ร กิ จ
เนื่ องจากผูแ้ ข่งขันรายใหม่ที่เข้ามาในธุรกิจ มีศกั ยภาพสู งในการผลิตที่สร้างความแตกต่างให้กบั
ตัวสิ นค้าที่มีอยูเ่ ดิมตลาดครี มบารุ งผิวหน้าที่มีคู่แข่งมากอยูแ่ ล้วในปั จจุบนั ทั้งรายใหญ่และราย
เล็กที่ ตอ้ งการเข้ามามี ส่วนแบ่งทางการตลาดที่ มีอยู่มากมาย เพราะว่าเป็ นธุ รกิ จที่ มีอตั ราการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องและเมื่อวิเคราะห์ถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนนั้นถือว่าเป็ นธุรกิจ
ที่เหมาะแก่การลงทุนจัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลางดี แต่มีสิ่งสกัดกั้นคือคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาในธุรกิจนั้นมักมองหาโอกาส และช่องว่างสาหรับการแข่งแข่งอยูเ่ สมอเพื่อให้มาได้ซ่ ึ งยอดขายและ
ดเท่ า มี่ ส ามารถจะแย่ง ชิ ง มาได้ การท ส่ ว นแบ่ ง ตลาด มากที่ สุ ่ี่่ จ ะได้ม าซึ่ งส่ ว นแบ่ ง ทาง
การตลาดและการเข้าไปอยูใ่ นใจของผูบ้ ริ โภคได้น้ นั มีปัจจัยและองค์ประกอบอยูห่ ลายสิ่ ง เรื่ อง
ต้นทุนช่องทางการจัดจาหน่ าย.การลงทุนจากการดาเนิ นธุ รกิจจะต้องถูกตอบโต้จากคู่แข่งราย,

นการเข้ามาซึ่ งคู่แข่งขันรายใหม่เดิมด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้ปิดกั้โดยวิธีการที่เจอในตลาดปั จจุบนั
จะเป็ นการเล่นโปรโมชัน่ ลดแลก แจก แถม ต่างๆ ซึ่ งจะต้องคานึ งถึงเพราะการเริ่ มต้นธุ รกิจมี
ต้นทุนการดาเนิ นงานที่ค่อนข้างสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับตลาด และการเป็ นคู่คา้ รายใหม่ ในช่วง
แรกแรกอาจต้องเสี่ ยงกับการลงทุนที่สูง ผลตอบแทนน้อยไม่คุม้ ค่าตามที่ต้ งั ไว้
สิ นค้ าทดแทน
ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อการบารุ งผิว ทั้ง ตัว และหน้า ในปัจจุบนั ตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคซึ่งคล้ายๆ กัน ในเรื่ องของริ้ วรอยเป็ นอับดับ 1 และรองลงมาคือ ความขาว ลดจุด,
บผูบ้ ริ โภคทั้งด่างดาทาให้เกิดตัวเลือกสาหรัผลิตภัณฑ์สาหรับสมุนไพรคลินิกเสริ มความงาม,
ต่างๆ ที่ในปั จจุบนั มีโปรโมชัน่ ดึงดูดผูบ้ ริ โภคในหลากหลายรู ปแบบ
อานาจต่ อรองของผู้จาหน่ ายวัตถุดบิ
ธุ ร กิ จ มี อ านาจในระดับ ที่ สู งเนื่ องจากผูป้ ระกอบการได้ท างานในอุ ตสาหกรรมด้า น
ผลิตภัณฑ์เสริ มความงามมาเป็ นระยะเวลานานและฐานการผลิตจากเกาหลี มีการทาสัญญาคู่คา้
เพื่อปกปิ ดความลับทางการค้า ไม่รับผลิตให้กบั ผูผ้ ลิตในไทย และจากประสบการณ์ทาให้รู้จกั
ผูผ้ ลิตหลายหลายแหล่ง สามารถเลือกแหล่งวัตถุดิบได้เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจที่จะ
มีผลต่อต้นทุนการผลิตและต้นทุนของสิ นค้า
อานาจต่ อรองของผู้ซื้อ
ผูซ้ ้ื อมีอานาจการต่อรองที่สูงเนื่ องจากมีสินค้าในตลาดมีจานวนมากหลากหลายช่องทาง
และผูบ้ ริ โภคนิ ยมเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นๆ โดยไม่ยึดติดกับ
ยี่ห้อ โดยการเลื อกใช้ผลิ ตภัณฑ์ผูบ้ ริ โ ภคจะเลื อกยี่ห้อที่ ตอบสนองความต้ องการของลู ก ค้า
ได้มากที่ สุดและอาจมี การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไม่ยึดติ ดยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ ง การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า รายการโปรโมชั่นมีส่วนสาคัญในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคใน
ปัจจุบนั
ผู้มีส่วนได้ เสี ย
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในตลาดธุรกิจที่มีอิทธิ พลต่อการดาเนินงาน ได้แก่ กฎหมาย ข้อบังคับของ
หน่วยงานภาครัฐ เช่นระเบียบข้อบังคับจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ข้อบังคับตาม
กฎหมายแรงงาน นโยบายการให้สินเชื่ อของสถาบันการเงิ น ล้วนแล้วแต่มีผลในการดาเนิ น
ธุรกิจอันจะส่ งผลต่อศักยภาพในการดาเดินธุรกิจ

ปัจจัยหลักทีจ่ ะทาให้ ธุรกิจประสบความสาเร็จ
1. ทาเลที่ต้งั เน้นจาหน่ายที่ร้านวัตสัน ซึ่ งมีสาขากว่า 400 สาขา ทัว่ ประเทศ และตาม
ร้านค้าบูทส์ จานวน 200 สาขา ทาให้ลูกค้าหาซื้ อได้อย่างสะดวก
2. ความเชี่ ยวชาญในธุ รกิจ ผูป้ ระกอบการความเชี่ ยวชาญและความรู้ ในด้านผลิตภัณฑ์
ความงามและการขายทางช่องทางจัดจาหน่ ายทั้งออฟไลน์ (Offline),ออนไลน์ (Online)
มากกว่า 10 ปี
3. ความรู้ ในธุรกิจ ผูป้ ระกอบการมีประสบการณ์ดา้ นธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริ ม
ความงาม โดยการเป็ นพนั ก งานในบริ ษัท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ มความงามขนาดใหญ่
ระดับประเทศ มากเป็ นระยะเวลานาน ทาให้มองเห็นช่องทางและโอกาสในธุ รกิจ ที่
จะประสบความสาเร็ จ
4. การตลาด เราเน้นการขายผ่านออฟไลน์ (Offline),ออนไลน์ (Online) ซึ่ งทางเรา จะ
ร่ วมแคมเปญส่ งเสริ มการขายกับช่องทางจัดจาหน่ าย และจัดไปจัดกิจกรรมร่ วมกับทาง
ภาครัฐ เช่น การออกบูธจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ การออกบูธร่ วมกับโรงพยาบาล
5. บุคลากร บุคลากรมีประสบการณ์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและ มี
ประสบการณ์ที่ยาวนาน ที่จะช่วยดาเนินการก่อตั้งและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและมัน่ คง
6. บริ การ เรามี บ ริ ก ารให้ขอ้ มูล ผลิ ต ภัณ ฑ์ วิ ธีก ารใช้ การบริ ก ารหลังการขาย โดยการ
สื่ อสาร คือ Call center, Facebook, Line, Email และ Website

เทคโนโลยีการผลิต
บริ ษทั รับจ้างผลิตเครื่ องสาอาง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวกายผิวหน้า ผลิตภัณฑ์บารุ งเส้น,
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม การผลิตได้รับรองมาตรฐานการผลิตที่ดี ผม ผลิตภัณฑ์สปาGMP ,
ISO 9001-2008 และสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุ ขภาพจะถูกควบคุมจากองค์การอาหาร
และยาโดยจะมีกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับสาธารณสุ ข ก็ตอ้ งมีเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน
ที่ชัดเจน เอกสารต้องผ่านการรั บรองลายเซ็ นของผูอ้ อกเอกสาร การโฆษณาที่ ตอ้ งขอนุ ญาติ
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ไม่อาจอวดอ้างสรรพคุณเกินจริ งเป็ นบริ ษทั ที่มีความพร้อมความเชี่ยวชาญ

โครงสร้ างองค์ กร
การดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั สเต็ดดี้ทูสกิ น จากัด ซึ่ งเป็ นผูจ้ าหน่ ายผลิตภัณฑ์เวชสาอาง
สาหรับริ้ วรอย เป็ นองค์กรธุ รกิจขนาดย่อม จึงกาหนดโครงสร้ างองค์กรที่ไม่ซบั ซ้อนเน้นความ
คล่ องตัวในการบริ หารจัดการ การแบ่ งหน้าที่ คานึ งถึ งความสารมารถและความชานาญของ
บุคลากรแต่ละท่าน มีการแบ่งอานาจหน้าที่ควบคุมอย่างชัดเจน เพื่อให้บริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพใน
การดาเนินงาน มีสายการทางานที่ส้ นั และรวดเร็ วง่ายต่อการแก้ไขปั ญหา
ผังโครงสร้ างผู้บริหารปัจจุบัน

กรรมการ
ผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การแผนก
บุคคล

ผูจ้ ดั การแผนก
บัญชีและการเงิน

ผูจ้ ดั การแผนก
การตลาด

ฝ่ ายคลังสิ นค้า

ฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ผูจ้ ดั การแผนก
ขาย

แผนการเงินและการลงทุน
จากการประเมินเงินลงทุนเริ่ มต้นของโครงการต้องใช้เงินลงทุนจานวนทั้งหมดประมาณ
3,500,000 บาท โดยแบ่งเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ 35,000 หุน้ ราคาหุน้ ละ 100 บาท มีจานวนผูถ้ ือ
หุน้ ทั้งหมด 5 คน
ส าหรั บ ความเป็ นไปได้ข องแผนธุ ร กิ จ นี้ หากแผนการผลิ ต และจ าหน่ า ยเป็ นไปตาม
คาดการณ์ กิจการจะสามารถสร้างผลตอบแทนขั้นต่าในโครงการนี้ IRR = 41.92% มากกว่า
ต้นทุนเฉลี่ยของโครงการ และสามารถคืนทุน Payback Period: PB= 2 ปี 6 เดือน โดยกิจการ
สามารถให้ค่า NPV = 4,899,236 ล้านบาทเป็ นบวก หมายถึง ผลประโยชน์ในอนาคตคิดมูลค่า
ปัจจุบนั แล้ว มีค่ามากกว่าเงินลงทุน นัน่ คือ โครงการนี้ได้รับผลตอบแทนคุม้ กับการลงทุน

สมมุตฐิ าน
รายได้จากการขาย สิ นค้าค้า เอสทูเอส อัลติเมท โกลด์ คาเวียร์ 50 มล. อัตราเจริ ญเติบโต
1-5 ปี เฉลี่ย 5% ยอดขายต่อเดือน 954,000 บาท ต่อเดือน ราคาต้นทุนขายต่อหน่วย 500 บาท
ต่อชิ้น /ราคาขายต่อหน่วย 1,590 บาท ต่อชิ้น
แหล่ งทีม่ าของเงินทุน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุน 3.5 ล้านบาท โดยจัดหาจากผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด โดยมีระดับอัตราที่ผถู ้ ือ
หุน้ ต้องการคือ 20% เมื่อมีผลกาไรและมีเงินสดเพียงพอ
นโยบายการเก็บสิ นค้ าคงเหลือ
กาหนดให้สต็อกสิ นค้าคงเหลือเพียงพอสาหรับการขายเป็ นระยะเวลา 2 เดือน
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั จะเริ่ มจ่ายเงินปั นผล เมื่อบริ ษทั มีกาไรและมีเงินสดคงเหลือเพียงพอ โดยจ่ายใน
อัตราร้อยละ 20%

แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan)
รายละเอียดของแผน
กรณีถ้ายอดขายต่ากว่ าประมาณการ 10 % ซึ่งจะทาให้ บริษทั ขาดทุนในปี แรก
ในกรณี ที่ยอดขายต่ากว่าประมาณการ 10% จะส่ งผลให้บริ ษทั ประสบภาวะขาดทุนในปี แรก จาก
การที่ถูกช่วงชิงฐานลูกค้าโดยคู่แข่ง ดังนั้นเพื่อเป็ นการรองรับภาวการณ์ดงั กล่าว กิจการจึงได้
เตรี ยมแผนงานรองรับดังนี้
1. เพิ่มกิจกรรมทางการตลาด ประเภทส่ งเสริ มการขาย ซึ่ งส่ งผลต่อการกระตุน้ ยอดการซื้ อ
ต่อครั้งในระยะสั้น
2. ปรับลดค่าใช้จ่ายส่ วนกลาง
3. ปรับลดส่ วนแบ่งผูบ้ ริ หาร
4. เพิ่มสัดส่ วนการขยายฐานลูกค้าทางอินเตอร์ เน็ตให้มากขึ้น
5. ในกรณี ที่ขาดเงินทุนหมุนเวียนเป็ นครั้งคราวในปี ที่ 1 และ 2 จะกูย้ มื จากกรรมการหรื อ
แหล่งเงินทุนอื่นแบบปราศจากดอกเบี้ย
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