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บทคัดย่ อ
จากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคหันมาให้ความสาคัญกับสุ ขภาพและการดูแลตนเองมากขึ้นจน
กลายมาเป็ นส่ วนสาคัญในชี วิตประจาวันสาหรับผูบ้ ริ โภคทุกเพศทุกวัย ประกอบกับอุตสาหกรรม
ความงามและเครื่ องสาอางมีการเติบโตและขยายตัว โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณที่มี
ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของตลาดความงาม บริ ษทั แมร์ ซีโบกุ คอสเมทิเชี ยน จากัด จึงเห็นโอกาสการ
เติบโตของธุรกิจนี้ จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์สาหรับทาความสะอาดผิวหน้าและเครื่ องสาอางในรู ปแบบ
สบู่ แ ผ่น เพื่ อปรั บเปลี่ ย นความยุ่งยากซับซ้อนของวิธีก ารล้างหน้า ใหม่ ออกมาเป็ นผลิ ตภัณฑ์ที่
สามารถทาความสะอาดผิวหน้าและเครื่ องสาอางได้สะดวก มีคุณสมบัติ 3 อย่างใน 1 เดียว ที่สามารถ
ชาระล้างทาสะอาดเครื่ องสาอาง ทาความสะอาดสิ่ งสกปรก และช่ วยบารุ งผิว ในรู ปแบบสบู่แผ่น
สาหรับล้างหน้า ทาให้การพกพาผลิตภัณฑ์เป็ นเรื่ องง่าย เพราะมีขนาดเล็ก บางเหมือนแผ่นกระดาษ
ใช้งานง่ายเพียงแค่ใช้สบู่กระดาษและน้ าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนในกิจการจานวน 5,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ น้ สามัญจานวน 50,000 หุ ้น
มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท มีจานวนผูถ้ ือหุ น้ 5 คน โดยมาจากทุนส่ วนของเจ้าของทั้งหมด ไม่มีการกูย้ ืม
โดยแบ่งเป็ นเงินลงทุนในสิ นทรัพย์ 950,000 บาท เงินหมุนเวียน 2,050,000 บาท และสต็อกสิ นค้า
สาเร็ จรู ป 2,000,000 บาท สาหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนพบว่าบริ ษทั สามารถใช้
เวลาคืนทุนภายในระยะเวลา 2 ปี 10 เดือน มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เท่ากับ 3,848,091 บาท และ
มีอตั ราผลตอบแทนของการลงทุน (IRR) เท่ากับ 33.99 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งมีแนวโน้มเหมาะสมแก่การ
ลงทุน เนื่องจากธุรกิจนี้ให้ผลตอบแทนมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่าที่ตอ้ งการ
คำสำคัญ สบู่ เครื่ องสาอาง ผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวหน้า ความงาม

1. บทนำ
ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมความงามมีแนวโน้มที่เติบโตอย่างเนื่อง จากพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
หั น มาให้ ค วามส าคัญ กับ สุ ข ภาพและการดู แ ลตนเองมากขึ้ นจนกลายมาเป็ นส่ ว นส าคัญ ใน
ชี วิตประจาวันสาหรับผูบ้ ริ โภคทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ แต่เนื่ องใน
ปั จจุบนั ตลาดความงาม นิ ยมผลิตภัณฑ์ครี มบารุ งผิวเป็ นส่ วนใหญ่ แต่การทาความสะอาดผิวก็เป็ น
ขั้นตอนที่สาคัญไม่แพ้กนั ส่ วนใหญ่ผหู ้ ญิงและผูช้ ายจะมีการทาความสะอาดผิวหน้าเป็ นประจาทุก
วัน เพราะการทาความสะอาดผิวหน้าไม่ใช่ เพียงแค่การชาระล้าง ทาความสะอาดผิวเท่านั้น แต่ยงั
ช่วยชาระล้างสิ่ งสกปรกและความมันออก ถือว่าเป็ นขั้นตอนพื้นฐานของการดูแลผิว เพื่อเตรี ยมผิวสู่
ขั้นตอนต่อไปในการใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ บารุ งผิวหน้า แต่เนื่ องด้วยบางทีมีบางสถานการณ์ที่ตอ้ ง
พกพาอุปกรณ์ทาความสะอาดผิวหน้าออกไปข้างนอกด้วย อาจทาให้ไม่สะดวกในการพกพา เนื่อง
ด้วยน้ าหนักและเป็ นของเหลว ซึ่ งอาจทาให้หกเลอะเทอะได้ จึงได้คิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
สามารถช่ วยลดความยุง่ ยากซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวหน้าใหม่ในรู ปแบบสบู่แผ่น
สาหรับล้างหน้า ที่มีคุณสมบัติ 3 อย่างใน 1 เดียว ที่สามารถชาระล้างทาสะอาดเครื่ องสาอาง ทาความ
สะอาดสิ่ งสกปรก และช่ วยบารุ งผิว ซึ่ งใช้ง่าย และยังทาให้การพกพาผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ผิวหน้าและเครื่ องสาอาดสะดวกยิง่ ขึ้น อีกทั้งใช้งานง่ายเพียงแค่ใช้สบู่กระดาษและน้ าเท่านั้น
2. รำยละเอียดผลิตภัณฑ์
บริ ษทั แมร์ ซีโบกุ คอสเมทิเชี ยน จากัด เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ ายสบู่แผ่นสาหรับทาความ
สะอาดผิว หน้าและเครื่ องสาอาง เพื่อปรั บเปลี่ ยนความยุ่งยากซับซ้อนของวิธีการล้างหน้า ใหม่
ออกมาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ 3 อย่างใน 1 เดียว ที่สามารถชาระล้างทาสะอาดเครื่ องสาอาง ทา
ความสะอาดสิ่ งสกปรก และช่ วยบารุ งผิว มีส่วนประกอบธรรมชาติจากน้ าผึ้ง 3 ชนิ ด ได้แก่ น้ าผึ้ง
จากดอกมานู กา้ (Manuka Honey) น้ า ผึ้ง ป่ าบริ สุ ทธิ์ (Wild Honey) และน้ าผึ้ง ป่ ารสขมที่ เกิ ด ตาม
ธรรมชาติ (Bitter Honey) ซึ่ งน้ าผึ้งแต่ละชนิ ดมีคุณประโยชน์ที่ต่างกัน อีกทั้งช่ วยให้ความชุ่ มชื่ น

ขณะล้างหน้าไม่ทาให้ผิวหน้าแห้งตึง และพกพาได้สะดวก ไม่ตอ้ งกังวลทั้งเรื่ องผลิตภัณฑ์หกเลอะ
เทอะ น้ าหนัก หรื อขนาด เพราะเป็ นแผ่นสบู่กระดาษที่มีลกั ษณะเป็ นแผ่นบางเหมือนแผ่นกระดาษ
ภายใต้ตราสิ นค้า บีวิตา้ คลีนซิ่ ง เปเปอร์ โซฟ (Bevita Cleansing Paper Soap) จากการที่ผบู ้ ริ หารได้
มองเห็ นโอกาสที่ผลิ ตภัณฑ์ บีวิตา้ คลีนซิ่ ง เปเปอร์ โซฟ (Bevita Cleansing Paper Soap) จะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการกลุ่มเป้าหมายได้

ภำพ 1 ผลิตภัณฑ์ บีวติ า้ คลีนซิ่ง เปเปอร์ โซฟ (Bevita Cleansing Paper Soap)
3. ข้ อบ่ งชี้ควำมเป็ นนวัตกรรม
นวัต กรรมของบริ ษ ทั คื อ นวัต กรรมของการทาความสะอาดผิว หน้า แก้ปัญ หาเดิ ม ของ
ผลิ ตภัณ ฑ์ทาความสะอาดผิว หน้าและเครื่ องสาอางที่ เ ป็ นของเหลว ซึ่ งไม่ สะดวกในการพกพา
ออกไปข้างนอก หรื อเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศ เนื่องด้วยจากขนาด น้ าหนัก และเนื้ อ
ผลิตภัณฑ์ ที่อาจทาให้เกิดการหกใส่ กระเป๋ าเลอะเทอะ รวมทั้งต้องพกอุปกรณ์อื่น ๆ สาหรับทาความ
สะอาดผิวหน้าอีกด้วย ซึ่ งนวัตกรรมนี้จะช่วยแก้ปัญหา โดยที่ไม่ตอ้ งพกพาผลิตภัณฑ์แบบเหลวเป็ น
ขวดให้หนัก หรื อโฟมล้างหน้าและสาลีอีกต่อไป พกแค่กระดาษบาง ๆ ที่ทาความสะอาดได้อย่าง
สะอาดหมดจด ล้ าลึก นุ่มนวล ปลอดภัยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ
4. กำรวิเครำะห์ สถำนกำรณ์ (Situation Analysis)

ปั จจัยทางการเมือง (Political Factor) จากการบริ หารงานของรั ฐบาล คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ หรื อ คสช. ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีความสงบสุ ขมากขึ้น โดยจะเห็น
ได้จากปั ญหาการคัดค้าน การประท้วงและการชุ มนุ มตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้หมดไป ส่ งผลดี ต่อภาค
ธุ รกิจ ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวไปในทิศทางที่ดีข้ ึน การดาเนินธุ รกิจของภาคเอกชนดาเนินไป
ได้ตามแผนงานและส่ งผลถึงระดับความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภค ทาให้ผบู ้ ริ โภคเพิ่มการจับจ่ายใช้สอย
มากยิ่งขึ้น ปั จจัยทางด้านการเมืองจึงส่ งผลดีต่อธุ รกิจ จากการเพิ่มความเชื่ อมัน่ ในการบริ โภคและ
เพิ่มกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภค น่ าจะเป็ นผลดี ต่อธุ รกิจสิ นค้าอุปโภคบริ โภค เนื่ องจากผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั เป็ นสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ใช้แล้วหมดไป แต่ถึงอย่างไรผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดก็ยงั เป็ นสิ นค้าที่ยงั
ต้องใช้ทุกวัน จึงเป็ นโอกาสที่ผบู ้ ริ โภคซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา
ปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ (Economic Factor) การเปลี่ ย นแปลงของสภาวะเศรษฐกิ จ ปั จ จุ บัน มี
ผลกระทบโดยตรง หากช่ วงใดสภาวะเศรษฐกิ จ ดี จ ะทาให้ผูบ้ ริ โภคหรื อลู ก ค้า มี ความมัน่ ใจใน
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทาให้การสั่งซื้ อหรื อเข้าใช้บริ การต่าง ๆ มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่ งใน
สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ค่าของเงินฝื ด สิ นค้าประเภทฟุ่ มเฟื อยส่ งผลต่อยอดซื้ อและการตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคอาจเป็ นปัจจัยทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นไม่ใช้จ่าย
ฟุ่ มเฟื อย และหากเศรษฐกิจอยูใ่ นภาวะฝื ดเคืองอย่างหนัก จะทาให้การชะลอกาลังซื้อของผูบ้ ริ โภค
ลดน้อยลง ดังนั้นส่ งผลกับการเก็บรักษาสิ นค้าคงคลัง
ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture Factor) จากกระแสสังคมทัว่ โลก ที่ทุก
คนหันมาดู แลใส่ ใจสุ ขภาพและความงามกันมากขึ้น ใช้ผลิตภัณฑ์หรื อมี การดู แลตัวเองมากขึ้ น
ผลิ ตภัณ ฑ์สุ ขภาพและความงาม เป็ นกระแสนิ ย มที่ ก าลังมาแรงเป็ นอย่า งมาก ทาให้ผ ลิ ตภัณ ฑ์
สุ ขภาพและความงาม กลายเป็ นทางเลือกหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยม จากผูบ้ ริ โภคเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ แต่
เนื่ องจากสภาวะที่เร่ งรี บและการแข่งขันที่รุนแรงในสังคมไทยปั จจุบนั อาจจะทาให้มีเวลาในการ

ดูแลสุ ขภาพตนเองน้อยลง จึงเป็ นโอกาสของผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่
ผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการความสะดวก รวดเร็ว และต้องการดูแลตนเอง
ปั จจัยทางเทคโนโลยี (Technology Factor) ในปั จจุบนั ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทาให้มีการคิดค้นสิ่ งอานวยความสะดวก ทาให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสิ นค้าได้เป็ น
จานวนมาก ส่ งผลให้ตน้ ทุนทนการผลิตลดลง สิ นค้าได้คุณภาพ ควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้ตรง
ตามคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งเทคโนโลยีส่งผลให้การติดต่อสื่ อสารรวดเร็ ว การรับรู ้ข่าวสาร
ของผู บ้ ริ โ ภคสารมารถเข้า ถึ ง ได้ง่ า ยมากยิ่ง ขึ้ น สามารถส่ ง เสริ ม และประชาสั ม พัน ธ์ สิ น ค้า ได้
หลากหลายช่ องทาง และสามารถใช้เป็ นกลยุทธ์ในการตลาดได้เพิ่มช่ องทางหนึ่ งรวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประชาสัมพันธ์และเพิ่มเป็ นช่องทางการตลาดได้อีกช่องทางหนึ่ง
ปั จจัยสิ่ งแวดล้อม (Environment Factor) จากความกังวลที่มีต่อภาวะโลกร้อน จึงส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคหรื อประชาชนหันมาใส่ ใจด้านสิ่ งแวดล้อมมากยิง่ ขึ้นและส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการนั้นต้อง
ปรับตัวตาม เช่น ผลิตสิ นค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม การกาจัดของเสี ยสิ่ งปฏิกูลที่ถูกวิธี แม้ว่าการ
ผลิตสิ นค้าประเภทดังกล่าวจะมีตน้ ทุนที่สูง แต่กส็ มควรที่จะผลิตเพื่อการยอมรับจากผูบ้ ริ โภค
ปั จ จัยทางกฎหมาย (Legal Factor) สิ น ค้า ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การดู แ ลสุ ข ภาพทั้ง ภายในและ
ภายนอกนั้น จะถู ก ควบคุ ม จากองค์การอาหารและยา โดยจะมี ก ฎหมายและข้อ บังคับเกี่ ย วกับ
สาธารณสุ ข ไม่ว่าจะเป็ นการขึ้นทะเบียนเครื่ องสาอาง ที่เน้นประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ก็ตอ้ งการ
เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนที่ชดั เจน เอกสารต้องผ่านการรับรองลายเซ็นของผูอ้ อกเอกสาร
การโฆษณาที่ตอ้ งขออนุ ญาต และปฏิบตั ิตามระเบียบ ไม่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริ ง และมาตรฐาน
เกี่ยวกับการผลิต HACCP (Hazards Analysis and Critical Points) และ GMP
5. ข้ อมูลสถิติกำรตลำด และกำรเติบโต
จากข้อมูลตลาดความงามมีอตั ราเติบโตขึ้น 6.5% จากผูบ้ ริ โภคที่หันมาใส่ ใจในความงาม
ภายนอกมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณยังคงเป็ นตลาดใหญ่สุดด้วยสัดส่ วนเกือบครึ่ งหนึ่งของ
ตลาดความงามรวม โดยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ 46% เส้นผม 19% ทาความสะอาดร่ างกาย 17%
เครื่ องสาอาง 14% น้ าหอม 5% มีมูลค่าตลาดรวม 154,000 ล้านบาท หากแยกเป็ นตลาดดูแลผิวพรรณ

มีมูลค่าตลาดรวม 70,000 ล้านบาท แบ่งเป็ นดูแลผิวหน้า 83% ดูแลผิวกาย 17% ตลาดดูแลผิวพรรณ
เติบโต 6.1% โดยผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเป็ นตลาดที่ใหญ่ดว้ ยสัดส่ วนมากกว่า 3 ใน 4 ของตลาดรวม
ทั้งหมด สาหรับมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวหน้า หรื อ Facial Cleanser ทั้งประเภทโฟม
มูส เจล และอื่น ๆ ในปี 2558 ซึ่งมีมูลค่ารวม 11,000 ล้านบาท พร้อมเติบโตต่อเนื่องปี ละ 3%
6. กลยุทธ์ ส่วนประสมกำรตลำด (Marketing Mix Strategy)
6.1 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
บีวิตา้ คลีนซิ่ ง เปเปอร์ โซฟ (Bevita Cleansing Paper Soap) เป็ นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด
ผิวหน้าและล้างเครื่ องสาอาง มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่ผลิตภัณฑ์ลา้ งหน้าของเรา
ไม่ใช่ของเหลว แต่เป็ นแผ่นสบู่สาหรับล้างหน้า ซึ่งยังไม่มีในตลาดมาก่อน บรรจุอยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
เป็ นตลับที่เล็กขนาดเท่าตลับแป้ ง สามารถพกพาได้ และตัวตัวผลิตภัณฑ์เราเป็ นแผ่นทาให้ไม่ตอ้ ง
กังวลเรื่ องน้ าหนัก และตัวผลิตภัณฑ์จะหกเลอะเทอะ เพราะตัวแผ่นสบู่ของเราได้ผ่านการอบไล่
ความชื้นออก (Drying) จะละลายต่อเมื่อโดนน้ าเท่านั้น อีกทั้งมีส่วนผสมจากธรรมชาติ เหมาะกับทุก
สภาพผิว แม้แต่ผวิ แพ้ง่าย มีส่วนผสมของน้ าผึ้ง 3 ชนิด ได้แก่ น้ าผึ้งจากดอกมานูกา้ น้ าผึ้งป่ าบริ สุทธิ์
และน้ าป่ ารสขมที่เกิดตามธรรมชาติ
6.2 กลยุทธ์ รำคำ (Price Strategy)
บีวิตา้ คลีนซิ่ ง เปเปอร์ โซฟ (Bevita Cleansing Paper Soap) ใช้กลยุทธ์ราคาตามระดับราคา
และคุ ณภาพ (Price-quality Pricing Strategy) เป็ นกลยุทธ์ที่ใช้สาหรับกาหนดราคาของผลิตภัณฑ์
ใหม่ในตลาด และจัดว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกิจการด้วย แต่เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคู่แข่งอยู่ในตลาด
แล้ว บริ ษทั เลือกใช้วิธีการกาหนดราคาโดยเปรี ยบเทียบระดับคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ ซึ่ งใช้
กลยุทธ์คุณภาพเกินราคา (Good-value Strategy)
6.3 กลยุทธ์ ช่องทำงกำรจัดจำหน่ ำย (Place Strategy)

1. ช่ องทำงออนไลน์ บริ ษทั จะเป็ นผูจ้ าหน่ายสิ นค้าเองโดยไม่ผ่านคนกลาง โดยใช้พนักงาน
บริ ษทั จาหน่ ายผ่านสื่ อออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Line และ Insgram เป็ นช่ องทางในการจาหน่ าย
หลัก ซึ่งเป็ นช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบนั ซึ่งจะช่วยสร้างยอดขายให้แก่บริ ษทั ได้
2. ช่ องทำงตัวแทนจำหน่ ำ ย โดยลู กค้าสามารถหาซื้ อได้จากตัวแทนจ าหน่ ายของเราทั่ว
ประเทศ บริ ษทั มีนโยบายรับสมัครตัวแทนจาหน่ าย ซึ่ งมีต้ งั แต่ร้านบนห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา ไป
จนถึงตลาดนัดต่างๆ และรับตัวแทนจาหน่ายที่นาสิ นค้าไปจาหน่ายต่อผ่านช่องทาง Facebook หรื อ
Website โดยลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามสถานที่ต้ งั ร้านค้าตัวแทนจาหน่ ายที่ใกล้หรื อสะดวก ได้
ทั้งทาง Facebook, Line, Instagram หรื อ Website ของตัวแทน
6.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมกำรตลำด (Promotion Strategy)
1. ส่ งเสริมกำรขำยและกำรตลำด
1.1 ทำโปรโมชั่ น เพื่อกระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจเพื่อสิ นค้า โดยจัดโปรโมชั่นในช่ วงแนะนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยโปรโมชัน่ 1 แถม 1 โดยการซื้ อผลิตภัณฑ์ 1 ชิ้น แถมรี ฟิวแผ่นสบู่อีก 1 ชุ ด ใน
ช่องทางออนไลน์
1.2 ทำคอนเทนท์ (Content) ผ่านสื่ อออนไลน์ในเฟสบุ๊ค (Facebook) เพื่อสร้างการรับรู ้ของ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่รู้จกั นาเสนอข้อมูลของบริ ษทั และช่ วยสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่จานวนมากในเวลา
อันสั้น
1.3 ผู้เชี่ ยวชำญสิ นค้ ำ (Blogger Review) ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคจะให้ความสนใจกับการรี วิว
สิ นค้าจากผูเ้ ชี่ ยวชาญเหล่านี้ และเกิดการซื้ อตามใช้กนั การตลาดด้านนี้ จะทาให้มียอดขายเพิ่มขึ้น
แล้วแต่การนามาใช้ประโยชน์ของตราสิ นค้า
2. โฆษณำและประชำสั มพันธ์
2.1 ใช้ สื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Line, Instagram ในช่องทางต่าง ๆ ของบริ ษทั ทุกวัน ใน
การโปรโมทและจัดจาหน่ าย รวมถึงการให้ขอ้ มู ลข่าวสารเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่ งบริ ษทั จะมีการ

อัพเดทข่าวสาร เช่ น รี วิวสิ นค้า กิจกรรมแจกตัวอย่างทดลองเพื่อให้ทดลองใช้ โดยเราจะมีการจัด
กิจกรรมอยูเ่ สมอ พร้อมทั้งคอยให้ขอ้ มูลปรึ กษาสาหรับลูกค้าอย่างใกล้ชิด และรับคาติชมจากลูกค้า
เพื่อนามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
2.2 แจกตั ว อย่ ำ งทดลอง เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ทดลองใช้ แก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายตามสถานที่ ที่
กลุ่ ม เป้ า หมายอยู่บ ริ เ วณนั้น และผ่า นทางสื่ อ ออนไลน์ โดยให้ลู ก ค้า เข้า มาลงทะเบี ย นเพื่ อ รั บ
ผลิตภัณฑ์ตวั อย่าง, กิจกรรม Like & Share Facebook แล้วสุ่ มผูโ้ ชคดีเพื่อแจกรางวัลเป็ นผลิตภัณฑ์
ขนาดจริ งให้ไปทดลองใช้ ซึ่งเป็ นการช่วยแบรนด์ประชาสัมพันธ์ได้ยงิ่ ขึ้น
2.3 ออกบูธแสดงสิ นค้ ำตำมงำนต่ ำงๆ เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ สร้างฐานข้อมูลของตัว
สิ นค้าเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จกั ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดและมัน่ ใจในผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าเพื่อที่จะ
เพิ่มโอกาสในการแนะนาแบรนด์ให้เป็ นที่รู้จกั และเพิ่มโอกาสในการขาย ทั้งยังเป็ นการสารวจตลาด
และคู่แข่งและอาจได้คู่คา้ หรื อตัวแทนจาหน่ายหรื อพันธมิตรทางธุรกิจได้อีกด้วย
7. แผนกำรผลิตและเทคโนโลยีกำรผลิต
7.1 สถำนทีต่ ้ัง
บริ ษทั แมร์ ซีโบกุ คอสเมทิเชี ยน จากัด ดาเนิ นการโดยการจ้างผลิ ต (Outsourcing) ตั้งอยู่
เลขที่ 26 หมู่ 1 ซอยบางแค 14 แขวงบางแค เขตบางแค จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10160
7.2 ขั้นตอนกระบวนกำรผลิตและให้ บริกำร
ทางบริ ษทั ได้จา้ งโรงงานที่รับจ้างผลิตสบู่ โดยขั้นแรกมีการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพนาไป
สกัดเอาเฉพาะสารสาคัญ เพื่อนาเข้าสู่ โรงงานที่ผลิตแผ่นสบู่ จากนั้นทางบริ ษทั จะออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์สาหรับใส่ ผลิตภัณฑ์และกล่อง เมื่อเสร็ จแล้วทางโรงงานจะส่ งสิ นค้าโดยมีการกาหนดวันใน
การจัดส่ งสิ นค้ามายังบริ ษทั สิ นค้าจะถูกจัดเก็บในคลังสิ นค้า เพื่อเข้าสู่ ข้ นั ตอนสาหรับการจัดส่ ง
สิ นค้าให้กบั ลูกค้าต่อไป
8. โครงสร้ ำงองค์ กรและกำรบริหำรในปัจจุบัน

บริ ษทั มีพนักงานทั้งหมด จานวน 12 คน ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

9. แผนกำรเงิน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนในกิจการจานวน 5,000,000 บาท มาจากเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ ้น ทั้งหมด
แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญจานวน 50,000 หุ น้ มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท มีจานวนผูถ้ ือหุ ้น 5 คน โดยแบ่งเป็ น
เงิ นลงทุ นในสิ นทรั พย์ 950,000 บาท เงิ นหมุ นเวียน 2,050,000 บาท และสต็อกสิ นค้า สาเร็ จรู ป
2,000,000 บาท
10. กำรวิเครำะห์ สถำนกำรณ์ ในอนำคต (Scenario Analysis)
เนื่ อ งจากในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อาจจะมี ห ลายตัว แปรที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง การประเมิ น
สถานการณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็ นการวางแผนป้ องกันสิ่ งที่ไม่คาดฝัน ซึ่งต้องมองทั้งในสถานการณ์
ที่แย่ที่สุด (Worst Case Scenario) และสถานการณ์ที่ดีที่สุด (Best Case Scenario) โดยทาการกาหนด
สถานการณ์ในการวิเคราะห์เอาไว้ ดังนี้

1. ในกรณีที่เป็ นไปตำมแผนที่วำงไว้ (Base Case Scenario) มีระยะเวลาในการคืนทุนที่ 2 ปี
10 เดือน มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ 3,848,091 บาท และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return)
อยูท่ ี่ 33.99 เปอร์เซ็นต์
2. กรณี ที่ ส ถำนกำรณ์ ไ ม่ เ ป็ นไปตำมที่ ค ำดกำรณ์ ไ ว้ ( Worst Case Scenario) โดยตั้ ง
สมมุติฐานให้ราคาขายลดลง 10% และปริ มาณขายลดลง 10% จะทาให้ระยะเวลาในการคืนทุนที่
มากกว่า 5 ปี มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ -5,260,488 บาท และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of
Return) จะติดลบ ซึ่งแสดงว่ากิจการขาดทุน ต้องมีการปรับกลยุทธ์และควรหาแนวทางฉุกเฉิน
แผนฉุกเฉิน
ในการประกอบธุ ร กิ จ ทางบริ ษ ทั ได้ทาการวิเ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง ปั ญ หาที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น
ตลอดจนได้จดั ทาแผนฉุกเฉินและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ดงั นี้
1. ในกรณี ที่ยอดขายตกหรื อไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางไว้ ทางบริ ษทั จะทาการสารวจ
ตลาดอีกครั้ง เพื่อดูแนวทางว่าจะเป็ นไปได้และทาการส่ งเสริ มการขายให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เป็ น
ที่รู้จกั มากขึ้นและเพื่อเพิ่มยอดขาย หากสิ นค้าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
เนื่ องจากคุ ณภาพการผลิ ตและวัตถุดิ บ ทางบริ ษทั จะดาเนิ นการตรวจสอบชุ ดสิ นค้าที่สั่งผลิต ถ้า
สิ นค้าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ เนื่ องจากความสามารถและคุณสมบัติ
ของสิ น ค้า ไม่ เ ป็ นตามที่ ผูบ้ ริ โภคต้อ งการ ทางบริ ษ ทั จะดาเนิ น การโดยให้เ จ้า หน้า ที่ ส่ว นงานที่
เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผูบ้ ริ โภคและดาเนินการวิจยั อย่างต่อเนื่อง ทั้งการวิจยั
ทางการตลาด และการวิจยั และพัฒนาสิ นค้า
2. กรณี ที่ คู่ แ ข่ ง ขัน รายใหม่ เ ข้า มาตี ต ลาดขึ้ น และมี ก ารตัด ราคา ท าให้ ย อดขายได้รั บ
ผลกระทบทางบริ ษทั จะจัดทาโปรโมชัน่ ต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริ มการขาย
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