บทคัดย่ อ
ปรัชญา อุทยั โชติรัตน์
บริ ษทั สยามไทยความงาม จากัด 12/3 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรี อยุธยา
13220 ตั้งอยู่บนถนนสายเอเชี ย ติดกับถนนใหญ่ ขนาดของโรงงาน พื้นที่ 2 ไร่ ใกล้นิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ เปิ ดดาเนิ นธุรกิจปี 2560 จาหน่ ายผลิตภัณฑ์ขดั ผิวหน้าจากข้าวไทยที่ครบ
วงจรในประเทศไทย โดยมี จุดเด่นของนวัตกรรมผลิ ตภัณฑ์ลา้ งหน้าสาหรั บผิวขาวโดยมี
ส่ วนผสมของข้าวไทย ให้คุณสมบัติที่ดีต่อผิว โดยมีปริ มาณวิตามิน แร่ ธาตุ และสารต้านอนุมูล
อิสระในระดับสู ง กระบวนการผลิตง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้วตั ถุดิบที่หาได้ง่ายในประเทศ มี
ผลการวิจยั ในระดับห้องทดลอง เนื้อครี มมีความคงตัวทางกายภาพและจุลชีววิทยา มีการทดสอบ
ในมนุษย์ หลังการใช้ไม่พบความระคายเคืองต่อผิว คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมาจาก
ธรรมชาติแท้ โดยผ่านการรับรองและได้รับเครื่ องหมาย GMP/HACCP เครื่ องหมายอาหารและ
ยา และเครื่ องหมาย ฮาลาล ใช้วตั ถุดิบจากข้าวไทยที่ ผลิ ตภายในประเทศ โดยทาการคัดสรร
แหล่งที่มาของข้าว และนามาผสมผสานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของตลาด
โอกาสทางธุรกิจ
ธุรกิจเครื่ องสาอางนั้น แยกย่อยเป็ นสิ นค้าสกินแคร์ และแฮร์ แคร์ โดยสิ นค้าสาหรับดูแล
ผิวหน้าและผิวกายจะได้รับความนิ ยมสู งสุ ดและในช่ วง 10
ปี ที่ ผ่านมานี้ อุตสาหกรรม
เครื่ องสาอางของไทยเติบโตเฉลี่ย 10-20% ต่อปี จัดอยูใ่ นอันดับที่ 17 ในการผลิตเครื่ องสาอาง
ของโลกอีกทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีและส่ วนผสมเครื่ องสาอางอย่างมากในเอเชี ยรองจาก
ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ สาเหตุสาคัญที่ทาให้ธุรกิจเครื่ องสาอางมีอตั ราการเจริ ญเติบโตและ
ขยายอย่างต่อเนื่องทุกปี เพราะผูค้ นในยุคปัจจุบนั ทั้งเพศชาย เพศหญิง และเพศที่สามทั้งหลายใน
ทุก ๆ ช่วงวัย โดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาวต่างให้ความสนใจใส่ ใจเกี่ยวกับเรื่ องสุ ขภาพ ความงาม
และผิวพรรณรวมทั้งการดูแลตัวเองมากขึ้น ส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์ความงามในท้องตลาดไม่วา่ จะ
เป็ นเมดอินไทยแลนด์หรื อนาเข้าจากต่างประเทศนอกจากนี้ จะต้องมุ่งเน้นไปในเรื่ องการสร้ าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
กลุ่มผู้หญิงวัยทางาน กลุ่มแรกนี้คือกลุ่มหลักในการจัดจาหน่ายเนื่ องจาก ผูห้ ญิงต้องการ
ความมัน่ ใจให้กบั ตนเองและเสริ มสร้างบุคลิกภาพที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูห้ ญิงวัยทางาน ที่ตอ้ ง
ออกไปทางานพบปะกับผูค้ นมากมาย
กลุ่มวัยรุ่ น

กลุ่มนี้ จะเป็ นกลุ่มที่เริ่ มดูแลตนเอง และสนใจเรื่ องความสวยความงาม

แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ขดั ผิวย่อมเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับหญิงวัยแรกสาว
กลุ่มวัยผู้ใหญ่ กลุ่มนี้จะเป็ นกลุ่มที่ตอ้ งการทานุถนอมความงามของตนให้คงอยู่ และดูดี
อ่อนกว่าวัย
แผนการเงินและการลงทุน
จากการลงทุนทั้งสิ นค้า 3,0000,000 บาท บริ ษทั สยามไทยความงาม จากัด ใช้เวลาคืน
ทุนจากการดาเนิ นธุ รกิจ 2. ปี 6 เดือน โดยมีอตั ราตอบแทนจากการลงทุนในระยะเวลา 5 ปี
เท่ากับ 44% โดยมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ NPV เท่ากับ 4,025,763.10 บาท ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการ
ลงทุนของบริ ษทั สามารถสร้ างผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทั้งยังสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่กิจการได้เป็ นที่น่าพอใจและเกินเป้ าหมายที่บริ ษทั ตั้งไว้
รายละเอียดสิ นค้ า
ชื่อสิ นค้าภาษาไทย :

เอชดับบิลบี แอคทีฟไวท์ 3อิน1 ครี มแพค 100 มล.

ชื่อสิ นค้าภาษาอังกฤษ :

HWB ACTIVWHITE 3in1 cream pack 100ml.

จุดขาย :

มหัศจรรย์ครี มแพคหน้า เพื่อผิวดูขาวใสใน 1 นาที

ส่ วนผสม :

สารเรสเวอราทรอล Resveratrol+Rich

สรรพคุณสิ นค้า :

ช่วยลดความมัน ขจัดสิ่ งอุดตัน กระชับรู ขมุ ขน

ผลิตภัณฑ์ ล้างหน้ า HWB Rice Active 3in1 Cream Pack
สครับ-พอก-บารุ ง 3 ขั้นตอนใน 1 เดียวพร้อม ยับยั้งการสร้างเม็ดสี ทั้ง 5 ขั้นตอน ด้วย
ด้วย สารเรสเวอราทรอล (Resveratrol)+ข้าว (Rice) ให้ผวิ ขาวกระจ่างใส นวลเนียน น่าสัมผัส
ช่วยขจัดสิ่ งอุดตัน ควบคุมความมัน กระชับผิวเพียง 1 นาที
1. สครับขจัดสิ่ งอุดตัน สาร Rice Calcium Bleed (ไรท์ แคลเซี ยม บีช) จากธรรมชาติ
อนุ ภาคขนาดเล็กไม่ทาร้ายผิวช่วยขจัดสิ่ งสกปรก สิ่ งอุดตัน และเซลล์ผิวที่ตายแล้ว ทา
ความสะอาดอย่างอ่อนโยน พร้ อมกระตุน้ การผลัดเซลล์ผิวใหม่ กระจ่ างใสอย่างเป็ น
ธรรมชาติ
2. พอกผิวขาว ด้วย “White Clay” เข้มข้น ไม่เหนี ยวเหนอะหนะ เกลี่ยง่าย สามารถกระจาย
ได้ทวั่ ทุกอณู ผิว พอกทิ้งไว้เพียงวันละ 1 นาทีผิวขาวใสทันทีหลังล้างผลิตภัณฑ์ปรับ
สมดุลความมัน กระชับให้ผิวแข็งแรงพร้อมปลอบประโลมผิว จากความเมื่อยล้าให้รู้สึก
ผ่อนคลาย
บารุ ง เติมอาหารแก่ผวิ Resveratrol ที่สุดแห่งการต่อต้านอนุมูลอิสระตัดสัญญาณแรกของการรับ
แสงยับยั้งการสร้างเม็ดสี เมลานินช่วยเผยผิวให้กระจ่างใส นวลเนียน ขาวขึ้นอย่างธรรมชาติ
ตราสิ นค้ า - สิ นค้ า

การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม (FIVE FORCE MODELS)
1. ข้ อจากัดการเข้ าสู่ อุตสาหกรรมของผู้แข่ งขันรายใหม่
ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมความงามเป็ นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด มีคู่แข่งรายใหม่เกิดขึ้นมากมาย
และมีการเข้าออกธุ รกิจค่อนข้างง่าย เนื่ องจาการทาผลิตภัณฑ์ขดั ผิวบารุ งผิว ใช้เงินลงทุนไม่สูง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาได้ไม่ยาก เนื่ องจากมีหน่ วยงานราชการและนักวิทยาศาสตร์ คิดค้นและ
พัฒนาให้อยูแ่ ล้ว
2. การแข่ งขันระหว่ างคู่แข่ งขันในธุรกิจเดียวกัน
เนื่ องจากในปั จจุบนั มีคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามามากขึ้น ทาให้การแข่งขันกันภายในอุตสาหกรรม
เพิ่มสู งขึ้น ทาให้ผผู ้ ลิตผลิตภัณฑ์บารุ งผิวที่เป็ นรายใหญ่และอยูใ่ นตลาดมานานแล้ว ต้องทาการ
แข่งขันด้วยการลดราคา เพื่อป้ องกันคู่แข่งรายเล็กหรื อคู่แข่งรายใหม่แย่งส่ วนแบ่งตลาด
3. อานาจการต่ อรองของผู้ซื้อ
มีมากขึ้นเนื่องจากในปัจจุบนั มีตราผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางให้ผซู ้ ้ื อได้เลือกซื้ ออย่างมากมายตั้งแต่
ผลิตภัณฑ์ระดับล่างจนถึงระดับพรี เมี่ยม ทาให้อานาจการต่อรองของผูซ้ ้ือมีสูง
4. อานาจการต่ อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต
มีน้อยลง เนื่ องจากอานาจการต่อรองในการซื้ อปั จจัยการผลิตไปอยู่ที่ผผู ้ ลิตผลิตภัณฑ์บารุ งผิว
เนื่องจากมีจานวนมาก และผูผ้ ลิตแต่ละผูผ้ ลิตสามารถเลือกผูข้ ายปั จจัยการผลิตได้ และปั จจัยการ
ผลิตสาหรับผลิตภัณฑ์ขดั ผิวหน้ามีความหลากหลายมากขึ้น ทาให้ผผู ้ ลิตมีสิทธิ ในการเลือกและ
ต่อรองมากขึ้น
5. สิ นค้ าทดแทน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขดั ผิวบารุ งผิวหน้าจากสมุนไพรไทย เช่น ขมิ้น กวาวเครื อ
เปลือกมังคุด เป็ นต้น ซึ่งมีอยูเ่ ป็ นจานวนมากในตลาดผลิตภัณฑ์ขดั ผิวบารุ งผิวหน้าในปัจจุบนั

วิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม Environmental Trend (SPEELT)
สั งคม (Social)
ค่านิ ยมในปั จจุบนั ของผูห้ ญิงไทยนั้นได้รับอิทธิ พลจากดาราจากต่างประเทศ ทั้งดารา
เกาหลี ญี่ปุ่นซึ่ งมีผิวพรรณขาวใส ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถตอบโจทย์ผบู้ ริ โภคได้น้ นั คือ
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวขาว ซึ่ งได้รับความนิยมอย่างมาก
การเมือง (Political)
ปั ญหาความวุ่นวายทางการเมืองในปั จจุบนั ทั้งความขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นเรามอง
ว่าไม่มีผลต่อการใช้สินค้าประเภทบารุ งผิวภัณฑ์ หรื อ Consumer product อื่น ๆ แต่อย่างใด
เศรษฐกิจ (Economics)
ภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้า ซึ่ งคือหากเศรษฐกิจแย่หรื อชะลอตัวจะส่ งผล
ให้ผูบ้ ริ โภคหันไปซื้ อสิ นค้าที่ มีราคาต่ า แต่หากเศรษฐกิ จปรั บตัวดี ข้ ึ น หรื อเศรษฐกิ จขาขึ้ น
ผูบ้ ริ โภคจะสามารถซื้ อสิ นค้าที่มีราคาสู งได้เนื่ องจากอานาจในการซื้ อที่สูงขึ้น และไม่กงั วลต่อ
ความมัน่ คงในหน้าที่การงาน และถึงแม้วา่ เศรษฐกิจจะแย่ลงผูห้ ญิงยังให้ความสาคัญกับการดูแล
ความสวย ความงาม และสุ ขภาพ เพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของตนในสังคม การใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เครื่ องสาอางไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก
สิ่ งแวดล้ อม (Environment)
ประเด็นด้านปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างมากในปั จจุบนั จากความกังวลที่มี
ต่อภาวะโลกร้ อน จึ งส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคหรื อประชาชนหันมาใส่ ใจด้านสิ่ งแวดล้อมมากยิ่งขึ้ น
และส่ งผลให้ผปู้ ระกอบการนั้นต้องปรับตัวตามด้วย อาทิ ผลิตสิ นค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
การกาจัดของเสี ยสิ่ งปฏิกูลที่ถูกวิธี แม้ว่าการผลิตสิ นค้าประเภทดังกล่าวจะมีตน้ ทุนที่สูง แต่ก็
สมควรที่จะผลิตเพื่อการยอมรับจากผูบ้ ริ โภค

กฎระเบียบ (Legal)
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
กาหนดความสามารถในการแข่งขันทั้งในปั จจุบนั และอนาคตได้เป็ นอย่างดี

โดยปั จจุบนั

ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่จะเน้นการแข่งขันด้านนวัตกรรมและสู ตร ซึ่ งเทคโนโลยีที่ดีข้ ึ นใน
ปัจจุบนั ยังเป็ นส่ วนผลักดันคุณภาพของสิ นค้า
โครงสร้ างตลาด (Market Structure)
ตลาดครี มบารุ งผิวขาว (Whitening) Monopolistic

Market

ตลาดผู้ขายมากราย

เนื่ อ งจากสิ น ค้า ในตลาดมี ผูป้ ระกอบการหลายราย อาทิ Pond’s, โอเลย์, การ์ นิ เ ย่ ซึ่ งสิ น ค้า
สามารถทดแทนกันได้แต่ไม่สมบูรณ์ (Product Differentiation) คือตัวสิ นค้ามีความแตกต่างกัน
แม้จะมีคุณสมบัติเดียวกันเนื่ องจากจะมีส่วนผสมที่แตกต่าง หรื อมีนวัตกรรมบารุ งผิวขึ้นอยูก่ บั
แบรนด์น้ นั ๆ และนอกจากนี้การเข้าออกอุตสาหกรรมค่อนข้างเป็ นไปอย่างเสรี (Free Entry and
Exit) แต่จะต้องมีเงินทุนในการเข้าตลาดบ้าง เพราะหลัก ๆ แล้วตลาดจะถูกครอบครองโดย
บริ ษทั ข้ามชาติ

ส่ วนแบ่ งตลาดกลุ่มสิ นค้ าผิวขาว

เทคโนโลยีการผลิต
บริ ษทั ฯ น านวัตกรรมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาใช้ในกระบวนการผลิ ต
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางบารุ งและดูแลผิวพรรณที่ดีที่สุดตั้งแต่ดูแลศีรษะ จรดปลายเท้า
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทัว่ โลก ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสาอางกลุ่มบารุ ง
ผิวหน้า ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางกลุ่มลดเลือนริ้ วรอย ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางกลุ่มปรับสภาพ
ผิวหน้าให้ขาวใส ผลิตภัณฑ์กลุ่มบารุ งเส้นผม
ผิวหน้า

ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางกลุ่มทาความสะอาด

และเครื่ องสาอางบารุ งผิวกาย อีกทั้งเครื่ องสาอางกันแดด และรวมถึงผลิตภัณฑ์

เครื่ องสาอางอื่นๆ อีกมากมายที่นิยมใช้บารุ งและดูแลตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าโดยผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางของบริ ษทั ล้วนแล้วแต่เป็ นเครื่ องสาอางที่มีคุณภาพสู ง และได้มาตรฐานโลก การ
ค้ นคว้ าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่ องสาอางมีแล็ป
ประสบการณ์ มานานและเชี่ ยวชาญ

(Lab)

และมีทีมนักวิทยาศาสตร์ ผู้ที่มี

ในการคิดค้ น วิจัย และพัฒนาสู ตรเครื่ องสาอางต่ างๆ

รวมทั้งมีทีมที่ปรึกษาจากแพทย์ เภสั ชกร นักเคมี ที่จะช่ วยทาให้ ผลิตภัณฑ์ เครื่องสาอาง ต่ างๆ
คงคุณภาพ และได้ มาตรฐานตามทีก่ าหนด

โครงสร้ างองค์ กร
โครงสร้างองค์กรแบ่งตามหน้าที่ทางธุรกิจได้แก่ กรรมการผูจ้ ดั การ,ผูจ้ ดั การทัว่ ไป,ฝ่ าย
วางแผนการผลิต,ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์,ฝ่ ายบัญชี,ฝ่ ายการเงิน,ฝ่ ายขาย , โดยจัดทาโครงสร้าง
ดังต่อไปนี้
แผนผังองค์ กร

กรรมการผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายการตลาดและ
การขาย

ฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์

พนักงานการตลาด

พนักงานบุคคล

ฝ่ ายการเงินและ
บัญชี
พนักงานการเงิน

ฝ่ ายคลังสิ นค้า

ฝ่ ายขนส่ ง

พนักงานขาย

สมมุติฐานการเงิน
โดยมีรูปแบบการดาเนินการของธุรกิจ เป็ นห้างหุน้ ส่ วน มีทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท
นโยบายการเก็บสิ นค้ าคงเหลือ
กาหนดให้สต็อกสิ นค้าคงเหลือเพียงพอสาหรับการขายเป็ นระยะเวลา 3 เดือน
การสารองเงินสด
การสารองเงินสดขันต่าเป็ นจานวนที่เพียงพอสาหรับการสัง่ ซื้อสิ นค้า 3 งวด

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั จะเริ่ มจ่ายเงินปั นผล เมื่อบริ ษทั มีกาไรและมีเงินสดเพียงพอ โดยมีระดับอัตราผลตอบแทน
ที่ผถู้ ือหุน้ ต้องการคือ 25% เมื่อมีกาไรและเงินสดเพียงพอ
การประเมินสถานการณ์ สารอง
กรณีทยี่ อดขายมากว่ าคาดการณ์ 10%
ด้านการตลาด
1. ผลิตภัณฑ์ เพิ่มทางเลือกใหม่ให้ผบู้ ริ โภค โดยอาศัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้เร็ วกว่า
แผนการที่กาหนดไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด โดยมีการอ้างอิงการศึกษาแนวโน้มความ
ต้องการของตลาดเป็ นเกณฑ์ เพิ่มขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะขนาดใหญ่
2. ราคา รักษาระดับราคาเดิม
3. ช่องการจาหน่าย ขยายช่องทางการจาหน่าย โดยพิจารณาเลือกประเภทช่องทางการจา
น่ายที่ขยายจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากยอดขายจริ งที่เกิดขึ้นและแนวโน้มการเติบโตของในแต่
ละช่องทาง
ด้านการเงิน
1. วางแผนและบริ หารการเงินให้สอดคล้อง กับการเพิ่มปริ มาณการสัง่ ซื้อ และยอดขายที่
เพิ่มขึ้น
2. เพิ่มระดับเงินสดสารองให้สามารถรองรับการเพิ่มปริ มาณการสัง่ ซื้อ
ด้านการผลิต
1. ติดตามการเพิ่มปริ มาณการสัง่ ซื้ อจากแหล่งผลิตและปริ มาณสิ นค้าที่จะวางจาหน่าย
ในแต่ละช่องทางการจาหน่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เสี ยโอกาสทางการตลาด
2. วางแผนการเจรจาต่อรองขอส่ วนลดเพิ่มขึ้น เพื่อลดต้นทุน
กรณีทยี่ อดขายต่ากว่ าที่คาดการณ์ ไว้ 10%
ด้านการตลาด
1. วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด การแข่งขัน และเปรี ยบเทียบจุดแข็ง จุดอ่อนกับคู่แข่งทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม เพื่อหาสาเหตุหลักที่ทาให้ยอดขายไม่เป็ นไปตามคาดการณ์ และทาการ
ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดและกลุ่มเป้ าหมาย
2. จัดโปรโมชัน่ รู ปแบบใหม่ๆ สาหรับช่องทางการบริ การจัดส่ งที่น่าสนใจมากขึ้น เพื่อ
ทดสอบตลาดว่าจะสามารถทาให้ยอดขายได้หรื อไม่ การจัดโปรโมชัน่ สาหรับช่องทางการจัดส่ ง
นั้นสามารถทาได้มากกว่าช่องทางอื่นๆ เนื่องจากช่องทางนี้ค่อนข้างมี profit Margin ที่สูงกว่า
3. ออกสารวจตลาด เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตูที่ไม่ใช่ช่องทางการบริ การจัดส่ ง และ
แก้ปัญหาจากสาเหตุดงั กล่าว ซึ่งสาเหตุเกิดจากผูบ้ ริ โภคไม่ยอมรับในช่องทางการจาหน่ายนี้กบั
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ บริ ษทั จะชะลอการลงทุนเพื่อสังเกตการณ์ต่อไป
ด้านการเงิน
1. ทาการกูว้ งเงินระยะสั้นจาก โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรมและธุรกิจ SMEsเพื่อ
นามาแก้ไข
ปัญหาสภาพคล่องระยะสั้น
2. ใช้นโยบายให้ส่วนลดลูกหนี้การค้าเพื่อเร่ งกระแสเงินสดเข้าของบริ ษทั
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