นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ทำควำมสะอำดจุดอับและจุดซ่ อนเร้ นสำหรับผู้ชำย
อติเทพ บำเพ็ญสิ น

บทคัดย่ อ
แผนธุรกิจฉบับนี้จดั ทำขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับนักศึกษำ ควำมเป็ นไปได้ในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์เจลทำควำมสะอำดจุดอับและจุดซ่ อนเร้นสำหรับผูช้ ำยโดยได้ทำกำรรวบรวม
เนื้อหำ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ริ้วรอยในรู ปแบบต่ำงๆ ทั้งคุณสมบัติ คุณประโยชน์ ช่องทำงกำร
จัดจำหน่ ำย ได้รวบรวมไว้ตำมกระบวนกำรด้ำนกลยุทธ์ กำรตลำด กำรเงิน กระบวนกำรผลิต
เพื่อสรุ ปควำมเป็ นไปได้ของแผนธุรกิจ
ชื่อของบริ ษทั นีดอินโนเวชัน่ ไทยแลนด์ จำกัด “Need Innovation Thailand” ซึ่งหมำยถึง
‘ควำมต้องกำร’ ‘นวัตกรรม’ และ ‘ประเทศไทย’ เมื่อเรี ยงคำจะได้ประโยคใหม่ที่วำ่ “ประเทศ
ไทยต้องกำรนวัตกรรม” แนวคิดนี้ จึงเป็ นหัวใจหลักที่ทำให้บริ ษทั ยึดเป็ นแนวทำงคิดค้นมุมมอง
ที่แปลกใหม่ ในกำรดำเนินธุรกิจ
บริ ษทั นีดอินโนเวชัน่ ไทยแลนด์ จำกัด ได้ตระหนักถึงสภำพกำรแข่งขันด้ำนกำรตลำดที่
นับวันจะรุ นแรงขึ้น จึงทำให้บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะสร้ำงให้ “นีดอินโนเวชัน่ ไทยแลนด์” เป็ นบริ ษทั ที่
สร้ำงควำมแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว ของสิ นค้ำและบริ กำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของผูบ้ ริ โภคเฉพำะกลุ่ม และธุรกิจที่ยงั ไม่มีใครเล็งเห็นมำก่อน เพรำะบริ ษทั เชื่อว่ำควำมต้องกำร
(Need) เป็ นสิ่ งที่ทำ้ ทำย และแม้จะมีควำมเสี่ ยง แต่กค็ วรค่ำแก่กำรสร้ำงผลกำไร สร้ำงให้ นีดอิน
โนเวชัน่ ไทยแลนด์ สำมำรถก้ำวไปข้ำงหน้ำได้อย่ำงมัน่ คงและยัง่ ยืน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยินดีสนับสนุนควำมพยำยำมของผูป้ ระกอบกำร ที่จะมำร่ วมแบ่งปัน
มุมมองแปลกใหม่ให้กบั บริ ษทั และหำกเป็ นแนวคิดที่น่ำสนใจ บริ ษทั จะมำร่ วมมือกันเพื่อ
ควำมสำเร็จที่อยูแ่ ค่เอื้อมมือ “บริ ษทั พร้อมสนับสนุนทุกท่ำนที่คิดทำในสิ่ งที่สร้ำงสรรค์และ
แตกต่ำง ขอให้ นีดอินโนเวชัน่ ไทยแลนด์ได้ เป็ นหนึ่งในแรงบันดำลใจ ในก้ำวแรกของคุณ’’

โอกำสทำงธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์เจลทำควำมสะอำดจุดซ่ อนเร้นของผูช้ ำยมีสัดส่ วนประมำณร้อยละ 40 ของ
มูลค่ำตลำดรวม หรื อคิดเป็ นมูลค่ำประมำณ 960 ล้ำนบำท (เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14) ขณะที่อีก
ร้อยละ 60 เป็ นผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดจุดซ่อนเร้นสำหรับผูห้ ญิง หรื อคิดเป็ นมูลค่ำ 1,440 ล้ำน
บำท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7) โดยมีควำมเป็ นไปได้ว่ำสิ นค้ำที่พฒั นำขึ้นมำในปี 2561 นั้นจะมีกำร
แบ่งแยกผลิตภัณฑ์สำหรับสุ ภำพบุรุษและสุ ภำพสตรี ที่ชดั เจนมำกขึ้น เพรำะโดยปกติแล้วผูช้ ำย
มักจะมีเหงื่อมำกกว่ำผูห้ ญิง จึงทำให้ผชู ้ ำยมีควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถปกป้ องและระงับ
กลิ่นไม่พึงประสงค์ได้มำกกว่ำผูห้ ญิง

ด้ ำนผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เป็ นสิ นค้ำทำควำมสะอำดเฉพำะจุดสำหรับผูช้ ำย เหมำะกับ
ผิวบอบบำงแพ้ง่ำย มีสูตรอ่อนโยน เนื่องจำกไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ และมีคำ่ ph ที่
เหมำะกับจุดอับและจุดซ่ อนเร้นสำมำรถกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ช่วยลด แบคทีเรี ยสำเหตุของ
กลิ่นอีกทั้งคงควำมชุ่มชื้นยำวนำนพร้อมช่วยบำรุ งปรับสภำพผิวให้แลดูไม่คล้ ำ เนียนนุ่มน่ำ
สัมผัส ให้ควำมรู ้สึกเย็นสบำยผ่อนคลำย โดยผลิตภัณฑ์ผสมผสำนนวัตกรรมในกำรดำเนินธุรกิจ
เพื่อตอบโจทย์ปัญหำอย่ำงตรงจุดและรวดเร็ว

ด้ ำนกระบวนกำรผลิต บริ ษทั มุ่งเน้นบริ ษทั ที่มีกำรผลิตที่ได้รับมำตรฐำนตำมที่
คณะกรรมกำรอำหำรและยำกระทรวงสำธำรณสุ ขกำหนด โดยดำเนินกำรผลิตอย่ำงถูกต้อง
ภำยใต้มำตรฐำนสำกล และมีนวัตกรรมในกำรผลิตเพื่อรักษำสำระสำคัญของสิ นค้ำเพื่อให้ตอบ
โจทย์ปัญหำของจุดอับและจุดซ่อนเร้นของผูช้ ำยได้ถูกต้อง ตรงจุด รวดเร็ว

กลุ่มเป้ ำหมำยที่สำคัญได้ แก่
กลุ่มผูช้ ำยวัยทำงำน กลุ่มเป้ ำหมำยหลักหรื อใช้ของกำรจัดจำหน่ำยเนื่องจำกผูช้ ำย
ต้องกำรควำมมัน่ ใจและเสริ มสร้ำงสุ ขอนำมัยที่ดีโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ผูช้ ำยทำงำน
กลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มที่เริ่ มดูแลตนเอง และสนใจเรื่ องของควำมสะอำดของจุดซ่อนเร้นของ
ตนเอง
กลุ่ม Metrosexual กลุ่มผูช้ ำยที่ถูกจัดอยูใ่ นกลุ่ม Metrosexual คือผูช้ ำยที่มีรูปแบบกำรใช้
ชีวติ อยูใ่ นเมือง ต้องใช้ชีวิตที่รวดเร็ว และต้องพยำยำมดูแลตัวเองให้ดูดีอยูเ่ สมอ เพรำะ
อำจต้องเข้ำสังคมอยูต่ ลอดเวลำ

ตรำสินค้ำ

ชื่อสินค้ำภำษำไทย

: ฟอลโลว วอช เจล สปอร์ตคูล สำรสกัดธรรมชำติจำกใบกุหลำบ
บนเทือกเขำแอลป์ 70 มล.

จุดขำย (Key wording)

:

1. สำรสกัด PhytoCellTec™ Alp Rose จำกกุหลำบเทือกเขำแอลป์ ช่วยให้จุดซ่ อนเร้นชุ่ม
ชื้น มีสุขภำพผิวที่ดี อ่อนเยำว์ และคงควำมกระจ่ำงใส
2. บำงเบำ อ่อนโยน ไม่ทำให้ผวิ แห้ง ไม่มีไขสบู่ที่มีควำมเป็ นด่ำง และพำรำเบน เหมำะ
สำหรับทุกสภำพผิว แม้ผวิ ที่บอบบำงแพ้ง่ำย ทำควำมสะอำด พร้อมบำรุ งดูแลจุดซ่อนเร้น
ในขั้นตอนเดียวช่วยรักษำสมดุลธรรมชำติของบริ เวณจุดซ่อนเร้นทำควำมสะอำด พร้อม
กำรบำรุ งดูแลจุดซ่อนเร้นอย่ำงทรงประสิ ทธิภำพ ด้วยคุณค่ำสำรสกัดจำกธรรมชำติ
3. นวัตกรรมเวชสำอำงกำรทำควำมสะอำด พร้อมกำรบำรุ งดูแลจุดซ่อนเร้นอย่ำงทรง
ประสิ ทธิภำพ ด้วยคุณค่ำสำรสกัดจำกธรรมชำติ Lactic Acid ผสำนพลังกำรปกป้ องของ
DEFENSIL®-PLUS พร้อมด้วย Anti-Microbial Complex และเข้ำฟื้ นบำรุ งผิวด้วย
รู ปแบบโมเลกุลขนำดเล็กด้วยเทคโนโลยี Nano Vitamin Technology

วิเครำะห์ สภำพแวดล้อม Environmental Trend (SPEELT)
สังคม (Social)
ค่ำนิ ยมในปั จจุบนั ของผูช้ ำยไทยนั้นมองว่ำเรื่ องเพศเป็ นเรื่ องที่น่ำอำยแต่อย่ำงไรก็ตำม
ผูช้ ำยไทยได้รับอิทธิ พลของกำรโฆษณำหรื อสื่ อต่ำงๆตำมทีวีสำมำรถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
ชำยไทยได้จึง จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดจุดซ่ อนเร้นสำมำรถที่จะตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคได้
นั้นก็คือ เจลทำควำมสะอำดจุดซ่อนเร้นสำหรับผูช้ ำย ซึ่งได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก

กำรเมือง (Political)

ปั ญหำควำมวุ่นวำยทำงกำรเมืองในปั จจุบนั ทั้งควำมขัดแย้งระว่ำงประเทศนั้นเรำมองว่ำ
ไม่ มี ผ ลต่ อ กำรใช้สิ น ค้ำ ประเภทท ำควำมสะอำดจุ ด ซ่ อ นเร้ น ส ำหรั บ ผูช้ ำย หรื อ Consumer
product อื่นๆ แต่อย่ำงใด

เศรษฐกิจ (Economics(
ภำวะเศรษฐกิจมีผลต่อกำรเลือกซื้ อสิ นค้ำ ซึ่ งคือหำกเศรษฐกิจแย่หรื อชะลอตัวจะส่ งผล
ให้ผูบ้ ริ โ ภคหันไปซื้ อสิ น ค้ำ ที่ มีร ำคำต่ ำ แต่ หำกเศรษฐกิ จ ปรั บตัว ดี ข้ ึ น หรื อ เศรษฐกิ จขำขึ้ น
ผูบ้ ริ โภคจะสำมำรถซื้ อสิ นค้ำที่มีรำคำสู งได้เนื่องจำกอำนำจในกำรซื้ อที่สูงขึ้น และไม่กงั วลต่อ
ผูบ้ ริ โภคจะสำมำรถซื้ อสิ นค้ำที่มีรำคำสู งได้เนื่ องจำกอำนำจในกำรซื้ อสู งขึ้น และไม่กงั วลต่อ
ควำมมัน่ คงในหน้ำที่กำรงำน และถึงแม้ว่ำเศรษฐกิจจะแย่ลงผูช้ ำยบำงกลุ่มยังให้ควำมสำคัญกับ
กำรดูแลควำมสะอำดจุดซ่อนเร้น เพื่อส่ งเสริ มภำพลักษณ์ของตนในสังคม

สิ่งแวดล้อม (Environment(
ประเด็นด้ำนปัญหำสิ่ งแวดล้อมเป็ นสิ่ งสำคัญมำกในปัจจุบนั จำกควำมกังวลต่อถำวะโลก
ร้อนจึงส่ งผลให้ประชำชนหันมำใส่ ใจด้ำนสิ่ งแวดล้อมมำกยิง่ ขึ้นและส่ งผลให้ผปู ้ ระกอบกำรนั้น
ต้องปรับตัวตำม อำทิ ผลิตสิ นค้ำ ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมกำรกำจัดของเสี ยสิ่ งปฏิกูลที่ถูกวิธี
แม้ว่ำกำรผลิตสิ นค้ำประเภทดังกล่ำวจะมีตน้ ทุนที่สูง แต่ก็สมควรที่จะผลิตเพื่อกำรยแมรับจำก
ผูบ้ ริ โภค

กฎระเบียบ (Legal(
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำจำแนกเครื่ องสำอำงออกเป็ น3 ประเภท คื อ
ประเภทแรกเครื่ องสำอำงควบคุมพิเศษเป็ นเครื่ องสำอำงที่มีควำมเสี่ ยงสู งต่อกำรเกิดอันตรำยกับ
ผูบ้ ริ โภคเนื่องจำกพิษภัยหรื ออันตรำยของเคมีภณ
ั ฑ์ที่เป็ นส่ วนผสม ดังนั้นกำรผลิตหรื อจำหน่ำย
เครื่ องสำอำงประเภทนี้ จำเป็ นต้องขึ้นทะเบียนตำรั บ ประเภทที่สองเครื่ องสำอำงควบคุ มเป็ น
เครื่ อ งส ำอำงกลุ่ ม ที่ อ ำจมี ผ ลกระทบหรื อ มี ค วำมเสี่ ย งต่ อ กำรเกิ ด อัน ตรำยบ้ำ งแต่ น้อ ยกว่ ำ
เครื่ องสำอำงควบคุมพิเศษ ผูป้ ระกอบธุ รกิจเพียงมำแจ้งรำยละเอียดต่อหน่ วยงำนรัฐก่อนผลิต
หรื อจำหน่ำย และประเภทสุ ดท้ำยคือเครื่ องสำอำงทัว่ ไปได้แก่เครื่ องสำอำงที่ไม่มีส่วนผสมของ
สำรควบคุมพิเศษหรื อสำรควบคุมในกำรผลิตสำหรับเครื่ องสำอำงที่ผลิตในประเทศสำมำรถผลิต
ได้ โดยไม่ตอ้ งมำแจ้งกับสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำเพียงแต่จดั ทำฉลำกภำษำไทยให้
มีขอ้ ควำมอันจำเป็ นครบถ้วนชัดเจน สำหรับเครื่ องสำอำงที่นำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต้องส่ งมอบ

หลักฐำนประกอบกำรนำเข้ำและต้องจัดทำฉลำกภำษำไทยให้มีขอ้ ควำมอันจำเป็ นครบถ้วน
ตำมที่กฎหมำยกำหนดนอกจำกผูป้ ระกอบธุ รกิจจะต้องดำเนิ นกำรให้ถูกต้องตำมข้อกำหนดที่
ระบุ ไ ว้ส ำหรั บ เครื่ อ งส ำอำงแต่ ล ะประเภทแล้ว ยัง จะต้อ งปฏิ บัติ ต ำมข้อ ก ำหนดอื่ น ๆ เช่ น
ข้อกำหนดในเรื่ องส่ วนผสมของเครื่ องสำอำงข้อกำหนดในเรื่ องฉลำกบนบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นต้น
กฎระเบียบมีผลอย่ำงมำกต่อกำรดำเนิ นธุ รกิจ และกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ หรื อกำร
บังคับใช้กฎระเบี ยบอย่ำงเข้มงวดจำกรั ฐบำลจะส่ งผลต่อกำรดำเนิ นธุ รกิ จไม่ ว่ำจะเป็ นธุ รกิ จ
ประเภทใดก็ตำม อำทิ กฎระเบียบด้ำนสิ่ งแวดล้อม , สำรตกค้ำงในเครื่ องสำอำง

เทคโนโลยี (Technology(
เทคโนโลยีกำรผลิต ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีกำรผลิตที่ตอ้ งอำศัยกำรวิจยั และพัฒนำ
อย่ำงจริ งจัง ตลอดจนกำรลงทุนพัฒนำเครื่ องจักรโรงงำนและอุปกรณ์ นับเป็ นปั จจัยกำรผลิตที่
ก ำหนดควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขัน ทั้ง ในปั จ จุ บัน และอนำคตได้เ ป็ นอย่ำ งดี โดยปั จ จุ บ ัน
ผูป้ ระกอบกำรส่ วนใหญ่ จะเน้นกำรแข่งขันด้ำนนวัตกรรมและสู ตร ซึ่ งเทคโนโลยีที่ดีข้ ึนใน
ปัจจุบนั ยังเป็ นส่ วนผลักดันคุณภำพของสิ นค้ำในปัจจุบนั

กำรวิเครำะห์ อุตสำหกรรมโดยใช้ 5 FORCE MODELS
ข้ อจำกัดกำรเข้ ำอุตสำหกรรมของผู้แข่ งขันรำยใหม่
ในปั จ จุ บ ันอุ ตสำหกรรมเจลทำควำมสะอำดจุ ด ซ่ อ นเร้ น เป็ นตลำดที่ มี คู่แ ข่ ง รำยใหม่
เกิ ดขึ้ นมำกมำย เนื่ องจำกเจลทำควำมสะอำดจุ ด ซ่ อนเร้ น ใช้เ งิ นลงทุ น ไม่ สูง กำรพัฒ นำ
ผลิตภัณฑ์ทำได้ไม่ยำก เนื่องจำกมีหน่วยงำนรำชกำรและนักวิทยำศำสตร์คิดค้นและพัฒนำ

กำรแข่ งขันระหว่ำงคู่แข่ งขันในธุรกิจเดียวกัน
เนื่ อ งจำกในปั จ จุ บ ัน มี คู่ แ ข่ ง ขัน รำยใหม่ เ ข้ำ มำมำกขึ้ น ท ำให้ก ำรแข่ ง ขัน กัน ภำยใน
อุตสำหกรรมเพิ่มสู งขึ้น ทำให้ผผู ้ ลิตเจลทำควำมสะอำดจุดซ่ อนเร้นที่เป็ นรำยใหญ่และอยูใ่ น
ตลำดมำนำนแล้ว ต้องทำกำรแข่งขันด้วยกำรลดรำคำหรื อของแถม เพื่อป้ องกันคู่แข่งรำยเล็ก
หรื อคู่แข่งรำยใหม่แย่งส่ วนแบ่งตลำด

อำนำจกำรต่ อรองของซื้อ

มีมำกขึ้นเนื่ องจำกในปั จจุบนั มีตรำผลิตภัณฑ์เจลทำควำมสะอำดให้ผูซ้ ้ื อได้เลือกอย่ำง
มำกมำยตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ระดับล่ำงจนถึงระดับพรี เมี่ยม ทำให้อำนำจกำรต่อรองของผูซ้ ้ือมีสูง

อำนำจกำรต่ อรองของผู้ขำยปัจจัยกำรผลิตแบบ OEM
ธุ ร กิ จ มี อำนำจในระดับ ที่ สู ง เนื่ อ งจำกผูป้ ระกอบกำรได้ทำงำนในอุ ต สำหกรรมด้ำ น
ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดจุดซ่อนเร้นมำเป็ นระยะเวลำนำน และจำกประสบกำรณ์ทำให้รู้จกั
ผูผ้ ลิตหลำยหลำยแหล่ง สำมำรถเลือกแหล่งวัตถุดิบได้เพื่อใช้ในกำรประกอบกำรตัดสิ นใจที่
จะมีผลต่อต้นทุนกำรผลิตและต้นทุนของสิ นค้ำ

สินค้ำทดแทน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ส ำหรั บ กำรท ำควำมสะอำดจุ ด ซ่ อ นเร้ น ชำย ในปั จ จุ บัน ตอบสนองควำม
ต้องกำรของผูบ้ ริ โภคซึ่ งคล้ำยๆ กัน ในเรื่ องของทำควำมสะอำดกำจัดกลิ่นไม่พ่ ึงประสงค์
เป็ นอับดับ 1 และรองลงมำคือ บำรุ งและให้ควำมชุ่ มชื้น ทำให้เกิดตัวเลือกสำหรับผูบ้ ริ โภค
ในปัจจุบนั อีกทั้งมีโปรโมชัน่ ดึงดูดผูบ้ ริ โภคในหลำกหลำยรู ปแบบ

ปัจจัยที่ทำให้ ธุรกิจประสบควำมสำเร็จ
1. ควำมมุ่งมัน่
ควำมมุ่งมันในกำรทำธุรกิจเป็ นสิ่ งสำคัญที่สำมำรถเป็ นแรงผลักดันในกำรทำธุรกิจบริ ษทั
ต้องมีควำมเชื่อมัน่ ว่ำจะต้องทำได้ และสำมำรถทำสำเร็จได้
2. คุณภำพของสิ นค้ำ/บริ กำรต้องดี
คุณภำพที่สำมำรถรักษำมำตรฐำนให้ดีได้ตลอด ไม่ทำให้คุณภำพของสิ นค้ำหรื อบริ กำร
แย่ลง ทำให้คุณภำพของสิ นค้ำหรื อบริ กำรดีข้ ึนเรื่ อยๆ จะเป็ นสิ่ งที่ทำให้ลูกค้ำสนใจ
แบรนด์มำกยิง่ ขึ้น
3. ใส่ ใจที่จะเรี ยนรู ้สิ่งต่ำงๆตลอดเวลำ
ใส่ ใจที่เรี ยนรู ้สิ่งต่ำงๆอยูต่ ลอดเวลำ เพื่อที่จะนำควำมรู ้ที่ได้มำพัฒนำธุรกิจให้ดียงิ่ ขึ้น ซึ่ง
จะทำให้สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เข้ำมำได้ทนั ท่วงทีและทำให้มีขอ้ ผิดพลำดน้อยที่สุด
4. กำรบริ หำรจัดกำรด้วยควำมเข้ำใจ
กำรบริ หำรงำนควรมีควำมเข้ำใจกัน มองเป้ ำหมำยให้เป็ นจุดเดียวกันและไปให้ถึง

เป้ ำหมำย เป็ นปัจจัยภำยในที่ควรให้ควำมสำคัญเช่นกัน เพรำะธุรกิจจะขับเคลื่อนไปได้
ต้องมำจำกควำมร่ วมมือร่ วมใจกันของคนในองค์กร

เทคโนโลยีกำรผลิต
บริ ษทั ได้วำ่ จ้ำงผลิต กับบริ ษทั พีเนเจอร์แคร์.พี. เป็ นบริ ษทั รับผลิตสิ นค้ำหลำยประเภท
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บำรุ งผิวกำย ผิวหน้ำ ผลิตภัณฑ์บำรุ งเส้นผม ผลิตภัณฑ์สปำ ผลิตภัณฑ์อำหำร
เสริ ม กำรผลิตได้รับรองมำตรฐำนกำรผลิตที่ดี GMP , ISO 9001-2008 และสิ นค้ำที่เกี่ยวข้องกับ
กำรดูแลรักษำสุ ขภำพจะถูกควบคุมจำกองค์กำรอำหำรและยำโดยจะมีกฎหมำยข้อบังคับเกี่ยวกับ
สำธำรณสุ ข

โครงสร้ ำงองค์กร
กำรดำเนินธุ รกิจของบริ ษทั นีดอินโนเวชันไทยแลนด์ จำกัด ซึ่ งเป็ นผูจ้ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ทำควำมสะอำดจุดอับและจุดซ่ อนเร้ นชำย เป็ นองค์กรธุ รกิจขนำดย่อม จึงกำหนดโครงสร้ำง
องค์กรที่ไม่ซับซ้อนเน้นควำมคล่องตัวในกำรบริ หำรจัดกำร กำรแบ่งหน้ำที่คำนึ งถึงควำมสำร
มำรถและควำมชำนำญของบุ คลำกรแต่ ละท่ ำน มี กำรแบ่ งอำนำจหน้ำที่ ควบคุ มอย่ำงชัดเจน
เพื่อให้บริ ษทั มี ประสิ ทธิ ภำพในกำรดำเนิ นงำน มีสำยกำรทำงำนที่ ส้ ันและรวดเร็ วง่ำยต่อกำร
แก้ไขปัญหำ

ผังโครงสร้ ำงผู้บริหำรปัจจุบัน
กรรมการผูจ้ ดั การ(1)
ผูจ้ ดั การแผนกบุคคล
(1)

ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี
และการเงิน (1)

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
และขาย (1)

ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อ

แม่บา้ น
(1)

จนท.บัญชี
(1)

ผูแ้ ทนงานขาย
(1)

จนท.จัดซื้อ
(1)

จนท.การเงิน
(1)

(1)

แผนกำรเงินและกำรลงทุน
จำกกำรประเมินเงินลงทุนเริ่ มต้นของโครงกำรต้องใช้เงินลงทุนจำนวนทั้งหมดประมำณ
6,000,000 บำท โดยแบ่งเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ 60,000 หุ น้ รำคำหุ น้ ละ 100 บำท มีจำนวนผูถ้ ือ
หุน้ ทั้งหมด 5 คน
ส ำหรั บ ควำมเป็ นไปได้ข องแผนธุ ร กิ จ นี้ หำกแผนกำรผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยเป็ นไปตำม
คำดกำรณ์ กิจกำรจะสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนขั้นต่ำในโครงกำรนี้ IRR = 91.01% มำกกว่ำ
ต้นทุนเฉลี่ยของโครงกำร และสำมำรถคืนทุน Payback Period: PB= 2 ปี 9 เดือน โดยกิจกำร
สำมำรถให้ค่ำ NPV = 11,782,278 ล้ำนบำทเป็ นบวก หมำยถึง ผลประโยชน์ในอนำคตคิดมูลค่ำ
ปัจจุบนั แล้ว มีค่ำมำกกว่ำเงินลงทุน นัน่ คือ โครงกำรนี้ได้รับผลตอบแทนคุม้ กับกำรลงทุน

สมมุตฐิ ำน
รำยได้จำกกำรขำย สิ นค้ำค้ำ ฟอลโลว วอช เจล สปอร์ตคูล 70 มล. อัตรำเจริ ญเติบโต
5% ในทุกปี ยอดขำยต่อเดือน 2,467,500 บำท
รำคำต้นทุนขำยต่อหน่วย 50 บำท ต่อชิ้น /รำคำขำยต่อหน่วย 175 บำท ต่อชิ้น

แหล่งที่มำของเงินทุน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุน 6 ล้ำนบำท โดยจัดหำจำกผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด

กำรสำรองเงินสด
กำรสำรองเงินสดขั้นต่ำเป็ นจำนวนที่เพียงพอสำหรับกำรสัง่ ซื้อสิ นค้ำ

นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปันผล
บริ ษทั จะเริ่ มจ่ำยเงินปันผล เมื่อบริ ษทั มีกำไรและมีเงินสดเพียงพอ

นโยบำยบัญชีที่สำคัญ
1. กำรรับรู ้รำยได้คำนวณตำมเกณฑ์สิทธิ์ (Accrual basic)
2. ค่ำเสื่ อมรำคำและรำยจ่ำยตัดบัญชี บริ ษทั ตัดค่ำเสื่ อมรำคำทรัพย์สินถำวรโดยวิธี
เส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณกำรของทรัพย์สินดังนี้ ค่ำเครื่ องใช้สำนักงำน และ ค่ำ
ยำนพำหนะ จำนวน 5 ปี
3. อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลเท่ำกับ 20% ต่อปี ภำษีเงินได้บริ ษทั ตั้งสำรองภำษีเงินได้ไว้
เท่ำกับจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมประมวลรัษฎำกร

แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan)
รำยละเอียดของแผน
กรณีถ้ำยอดขำยต่ำกว่ ำประมำณกำร 10 % ซึ่งจะทำให้ บริษทั ขำดทุนในปี แรก
ในกรณี ที่ยอดขำยต่ำกว่ำประมำณกำร 10% จะส่ งผลให้บริ ษทั ประสบภำวะขำดทุนในปี แรก
จำกกำรที่ถูกช่วงชิงฐำนลูกค้ำโดยคู่แข่ง ดังนั้นเพื่อเป็ นกำรรองรับภำวกำรณ์ดงั กล่ำว กิจกำรจึง
ได้เตรี ยมแผนงำนรองรับดังนี้
1. เพิ่มกิจกรรมทำงกำรตลำด ประเภทส่ งเสริ มกำรขำย ซึ่ งส่ งผลต่อกำรกระตุน้ ยอดกำรซื้ อ
ต่อครั้งในระยะสั้น
2. ปรับลดค่ำใช้จ่ำยส่ วนกลำง
3. ปรับลดส่ วนแบ่งผูบ้ ริ หำร
4. เพิม่ สัดส่ วนกำรขยำยฐำนลูกค้ำทำงอินเตอร์เน็ตให้มำกขึ้น
5. ในกรณี ที่ขำดเงินทุนหมุนเวียนเป็ นครั้งครำวในปี ที่ 1 และ 2 จะกูย้ มื จำกกรรมกำรหรื อ
แหล่งเงินทุนอื่นแบบปรำศจำกดอกเบี้ย
ควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรบริหำร
คิดกำรวำงแผนก่อนบริ กำรงำนเพื่อกันกำรเกิดควำมผิดพลำดที่อำจำขึ้นได้ และ ควรคิด
กำรป้ องกันไว้ดว้ ย
ควำมเสี่ ยงจำกภำวะเศรษฐกิจ
จัดหำแหล่งซื้ออุปกรณ์คอมที่ถูก และยังคงมีคุณภำพเหมือนเดิม
กำหนดปริ มำณกำรสั่งซื้อที่เหมำะสม เพื่อให้คุม้ กับค่ำขนส่ ง
กรณีถ้ำยอดขำยสู งกว่ ำประมำณกำร 10 % ซึ่งจะทำให้ บริษทั ได้ กำไรในปี แรก
ในกรณี ที่ยอดขำยสู งกว่ำประมำณกำร 10% จะส่ งผลให้บริ ษทั มีกำไรในปี แรก ดังนั้นเพื่อ
เป็ นกำรรองรับภำวกำรณ์ดงั กล่ำว กิจกำรจึงได้เตรี ยมแผนงำนรองรับดังนี้
1. เพิ่มกำรผลิต
2. ออกสู ตรใหม่รวมถึงกำรขยำยสำยกำรผลิต
3. พิจำรณำกำรผลิตและวำงจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนกำหนด
4. รักษำรำคำเดิมเพิ่มสัดส่ วนกำรขยำยฐำนลูกค้ำทำงอินเตอร์เน็ตให้มำกขึ้น
5. ขยำยช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยให้มำกขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขำยที่เพิ่มขึ้นเพิ่ม

กำรโฆษณำเพื่อให้เกิดควำมจงรักภักดีต่อตรำสิ นค้ำ
6. วำงแผนด้ำนกำรเงิ น ให้สั ม พัน ธ์ ก ับกำรเพิ่ ม กำลัง กำรผลิ ต และยอดขำยที่ เพิ่ ม ขึ้ น
กรณีคู่แข่ งวำงตลำดผลิตภัณฑ์ ลักษณะเดียวกันวำงจำหน่ ำยภำยใน 6 เดือน – 1 ปี หลังบริษัท
ออกวำงจำหน่ ำย
1. วิเครำะห์ขอ้ ดี ข้อด้อยของคู่แข่งเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ให้มีชุดแข็งหรื อเหนือกว่ำคู่แข่ง และนำข้อด้อยของสิ นค้ำคู่แข่งมำเน้นเป็ น
จุดเด่นต่อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
2. รักษำรำคำขำยเดิมเพื่อไม่ให้เสี ยภำพพจน์
3. จัด Promotion ณ จุดขำยภำยในห้ำงสรรพสิ นค้ำเพิม่ มำกขึ้น เพื่อเพิม่ โอกำสให้
ผูบ้ ริ โภคได้รับรู ้ตรำสิ นค้ำและรู ้จกั ผลิตภัณฑ์มำกขึ้น
4. เน้นกำรโฆษณำเพื่อให้เกิด Brand Image ที่ดีและเน้นกำรสร้ำง Brand Loyalty
5. จัดทำ Sales Promotion ในลักษณะให้รำงวัลหรื อขอบคุณ เพื่อสร้ำงให้ลูกค้ำเกิด
ควำมภูมิใจในกำรเลือกใช้สินค้ำเพื่อสร้ำง Brand Loyalty
6. ปรับแผนด้ำนกำรเงินให้สอดคล้องกับยอดขำยที่อำจคลำดเคลื่อนจำกที่ได้ทำกำร
ประมำณไว้

บรรณำนุกรม
มำเก็ตเทีย .http://marketeer.co.th/archives/12607
ค้นเมื่อ 1 มกรำคม 2561
Positioning.http://positioningmag.com/
ค้นเมื่อ 1 มกรำคม 2561
RAHN. https://www.rahn-group.com/en/cosmetics/news/about-cosmetics
ค้นเมื่อ 1 มกรำคม 2561

