นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ สบู่อาร์ แกนออยผสมใยบวบบด
สุ พตั รา ทองสิ นธุ์

บทคัดย่ อ
แผนธุรกิจฉบับนี้จดั ทําขึ้นเพื่อประโยชน์สาํ หรับนักศึกษา ความเป็ นไปได้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับร่ างกายเพื่อทําความสะอาดร่ างกาย โดยได้ทาํ การรวบรวมเนื้ อหา
ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ส บู่ ในรู ป แบบต่ างๆ ทั้งคุ ณ สมบัติ คุ ณ ประโยชน์ ช่ อ งทางการจัด
จําหน่ าย ได้รวบรวมไว้ตามกระบวนการด้านกลยุทธ์ การตลาด การเงิน กระบวนการผลิต เพื่อ
สรุ ปความเป็ นไปได้ของแผนธุรกิจ
บริ ษทั ผิวหอมฟุ้ง จํากัด ก่อตั้งขึ้นมาจากการสนใจและชื่นชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์บาํ รุ ง
ผิวทุกชนิด ซึ่ งมีความคิดที่จะจําหน่ายสบู่บาํ รุ งผิว และสครับผิวในขั้นตอนเดียวเนื่องจากใน
ปัจจุบนั พบว่ากลุ่มวัยทํางานเริ่ มหันมาใส่ ใ จสุ ขภาพผิวมีจาํ นวนเพิม่ มากขึ้นเรื่ อยๆ แต่บางครั้ง
ขั้นตอนในการบํารุ งผิวก็อาจจะมากเกินไป ทางบริ ษทั จึงได้คิดคัชน้ สู ตรสบู่บาํ รุ งผิวและสครับ
ผิวไว้ใ นขั้นตอนเดียวกัน เพื่อประหยัดเวลา และไม่มีข้นั ตอนที่ยงุ่ ยากในการบํารุ งผิว ความ
ต้องการผลิตภัณฑ์บาํ รุ งทั้งสําหรับผิวกาย และผิวหน้าในเมืองไทยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องตามความต้องการของผูบ้ ริ โ ภค ซึ่ งรวมถึงสบู่บาํ รุ งผิวด้วย เพราะในแต่ละวันร่ างกาย
ของผูบ้ ริ โ ภคจํานวนไม่นอ้ ยต่างต้องเผชิญกับมลภาวะที่เป็ นพิษทางอากาศ รวมถึงสภาพอากาศ
ร้อนชื้น ที่อาจจะมีผลให้เกิดกลิ่นไม่พงึ ประสงค์ไ ด้ง่ายและเพราะมลภาวะเหล่านี้จึงก่อให้เกิดผิว
หมองคลํ้า ผูบ้ ริ โ ภคคนไทยจึงหันมาใส่ ใ จต่อบุคลิกภาพกันมากขึ้น

โอกาสทางธุรกิจ
ใ นธุ ร กิ จทางด้ า นสกิ น แคร์ น้ ั นไ ด้ รั บ ความนิ ยมอย่ า งแพร่ หลาย และมี อ ัต ราการ
เจริ ญเติบโตต่อเนื่ องขึ้นทุกปี โดยเฉพาะวัยหนุ่ มสาวที่ต่างก็ใ ห้ความสนใจและใส่ ใ จในการดูแ ล
ตัวเองมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นทางด้านสุ ภาพ ความงาม และผิวพรรณ ส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์ ความงาม
ในท้องตลาดมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากธรรมชาติเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยทั้ง
ผูใ้ ช้และสิ่ งแวดล้อม

ด้ านผลิตภัณ ฑ์ ผลิ ตภัณฑ์เป็ นสิ นค้าที่ เหมาะกับ ทุก สภาพผิว โ ดยเน้นการบํารุ ง ลด
เลือนริ้ วรอย และขัดผิวได้ใ นเวลาเดียวกัน โดยผลิตภัณฑ์เน้นการเอาใยบวบจากธรรมชาติมาเป็ น
ส่ วนผสม เพื่อที่ผบู ้ ริ โ ภคจะสามารถชําระล้างร่ างกาย บํารุ งผิว สครับผิวได้ใ นเวลาเดียว

ด้ านกระบวนการผลิต บริ ษทั มุ่งเน้นการผลิตที่ไ ด้รับมาตรฐานตามที่คณะกรรมการ
อาหารและยากระทรวงสาธาณระสุ ขกําหนด โดยดําเนินการผลิตอย่างถูกต้องภายใต้
มาตรฐานสากล และมีการใช้ใ ยบวบซึ่งเป็ นวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็ นจุดดึงดูดความสนใจของ
ผูบ้ ริ โ ภค และเพื่อเพิม่ มูลค่าให้กบั ใยบวบให้มีมูลค่าทางการตลาดมากขึ้น

กลุ่มเป้ าหมายทีส่ ํ าคัญได้ แก่
กลุ่มวัยทํางาน กลุ่มนี้คือกลุ่มหลักในการจัดจําหน่าย เนื่องจาก กลุ่มนี้ไ ม่วา่ จะเป็ นเพศ
ชาย เพศหญิง หรื อเพศที่3 ต่างก็ตอ้ งการความมัน่ ใจในตนเองและเสริ มสร้างบุคลิกภาพที่
ดี ในการที่ตอ้ งออกไปทํางานพบปะผูค้ นมากมาย
กลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มนี้จะเป็ นกลุ่มที่เริ่ มสนใจตนเอง ดูแลตนเอง และผลิตภัณฑ์ที่ท้ งั บํารุ ง
และขัดผิวไปในตัวย่อมเป็ นที่สนใจของกลุ่มนี้
กลุ่มวัยผูใ้ หญ่ กลุ่มนี้จะเป็ นกลุ่มที่มุ่งเน้นการทะนุถนอมผิว ลดเลือดริ้ วรอยและบํารุ งผิว
ของตนเองให้ดูดีอยูเ่ สมอ ดูอ่อนกว่าวัย

ตราสิ นค้ า
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จุดขาย
1.สบู่อาร์ แกนออยผสมใยบวบบดซึ่ งมีส่วนผสมของนํ้ามันอาร์ แกนออย ซึ่งนํ้ามันอาร์
แกนออยได้ชื่อว่าเป็ นราชินีแห่งนํ้ามันบํารุ งผิว
2.ผสานนวัตกรรมของ”ใยบวบบด” ซึ่งเป็ นการนําใยบวบมาบดและผสมกับสบู่น้ าํ มัน
อาร์แกนเพื่อให้ได้สบู่ท่ีสามารถสครับผิวได้ในเวลาเดียวกัน
3.บํารุ งผิว ลดริ้ วรอย ลบเรื อนจุดด่างดํา ขัดเซลล์ผวิ ที่ตายแล้วให้หลุดลอกออก

วิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม Environmental Trend (SPEELT)
บทบาทภาครัฐและกฎหมายทีใ่ ช้ กาํ กับดูแล (Politlcal&Legal)
บทบาทภาครั ฐ (The Role of Goverment) บทบาทของภาครั ฐ นั บ เป็ นปั จ จัย หนึ่ งที่ มี
ความสําคัญในการกําหนดศักยภาพการแข่งขันทางอุตสาหกรรม
นโยบายการเปิ ดเสรี ทางการค้ า (Free Trade Policy) ในรู ปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการ
เปิ ดเสรี การค้าภายใต้ WT FTA หรื อ AFTA ต่างๆ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงทําให้สินค้านําเข้ามาราคาถูก
ลงและเข้ามาแข่งขันในประเทศ
กฏหมายควบคุม (Legal)
สํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยาจําแนกเครื่ อ งสําอางออกเป็ น 3 ประเภท คื อ
ประเภทที่1 เครื่ องสําอางควบคุมพิเศษ เป็ นเครื่ องสําอางที่มีความเสี่ ยงสู งต่อการเกิ ดอันตราต่อ
ผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากพิษภัยหรื ออันตรายของเคมีภณ
ั ฑ์เป็ นส่ วนผสม ดังนั้นการผลิตหรื อจําหน่าย
เครื่ องสําอางประเภทนี้จาํ เป็ นต้องขึ้นทะเบียนตํารับ

ปัจจัยทางด้ านเศษฐกิจ (Economic)
ในปั จจุบนั เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ทําให้คนตัดสิ นใจยากขึ้น จะซื้ ออะไรสักอย่างก็คิดมากขึ้น
กว่าสมัยก่อน เพราะเงินเริ่ มหายาก จึงทําให้ผบู ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั ประหยัดมากขึ้น อย่างไรก็ตา
มุรกิ จเครื่ องสําอางยังคงขยายตัวอยู่ได้ ถึ งแม้จะเป็ นการขนยายตัวในอัตราที่ ชลอลง สาเหตุที่
ธุรกิจเครื่ องสําอางยังขยายตัวได้ เป็ นเพราะพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคโดยเฉพาะผูห้ ญิงที่ยงั คงให้
ความสําคัญกับการดูแลความสวย ความงาม และสุ ขภาพ เพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์ในสังคม ทําให้
พฤติกรรมในการซื้ อเครื่ องสําอางไม่ต่างจากเดิมมากนัก เพียงแต่มีการวางแผนในการเลือกซื้ อที่
รัดกุมมากขึ้น และบางส่ วนหันไปใช้เครื่ องสําอางที่มีราคาถูกลง
ปัจจัยด้ านสั งคม (Social)
ปัจจัยด้านสังคมที่สาํ คัญที่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจเครื่ องสําอางจากธรรมชาติมี 2 ด้าน ดังนี้ คือ
โครงสร้ างทางสั ง คม แนวโน้ม ทางประชากรในปั จจุ บ ัน พบว่าผูบ้ ริ โ ภคสู งวัย เริ่ ม มี
สัดส่ วนเพิ่งสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จากร้ อยละ 23 ในปี 2551 เป็ นร้ อยละ 31 ในปี 2561 สําหรั บ
แนวโน้มทางรายได้ พบว่าปั จจุบนั กลุ่มผุบ้ ริ โภคในเขตนอกเมืองมีรายได้ที่สูงขึ้น ทําให้ตลาด
ล่างในส่ วนที่เป็ นฐานล่างสุ ดของพีระมิด (Bottom-0f-the Pyramid-BOP)มีโอกาสโตขึ้น และสิ่ ง
ที่สาํ คัญคือ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้มีพฤติกรรมการใช้สินค้าที่หรู ข้ ึน
กระแสนิย มทางสั งคม ความสําเร็ จ หรื อ ล้มเหลวของธุ รกิจทางการตลาดขึ้นอยูก่ บั ความ
สอดคล้องกับกระแสนิ ยมเป็ นสําคัญ โดยกระแสนิ ยมที่ โดดเด่ น ของสังคมไทยในปั จจุ บนั มี
ลักษณะดังนี้
ปัจจัยด้ านเทคโนโลยี (Technology)
เทคโนโลยีการผลิต อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งสําอางจากธรรมชาติ ในเมื อ งไทยนั้น พบว่า
ผูป้ ระกอบการส่ วนใหญ่ใช้เทคนิ คการผลิตที่ทาํ การพัฒนาหรื อคิดค้นขึ้นเองในโรงงาน และมี
การใช้เทคนิ คการผลิตที่นาํ เข้ามาจากต่างประเทศบ้าง แต่สาํ หรับสู ตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลานั้น มักเป้ นการพัฒนาคิดค้น
จากต่างประเทศ ซึ่ งปั จจุบนั เครื่ องสําอางมักเน้นการแข่งขันกันในด้านนวัตกรรมและสู ตรหรื อ
ส่ วนผสมที่ดีกนั อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะชนิ ดของพืชพรรณธรรมชาติหรื อสมุนไพร ควบคู่การ
สะดวกในการใช้ส อยหรื อสอดคล้องกับ วิถีชี วิตของผูบ้ ริ โภค ดังนั้น การพัฒ นาวัตถุ ดิบ ด้วย
เทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพ เคมีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยีจึงน่าจะสร้างความสําเร็ จในตลาด
เครื่ องสําอางได้ในอนาคต
สิ่ งแวดล้ อม (Environment)
ประเด็นด้านปั ญหาสิ่ งแวดล้อมเป็ นสิ่ งสําคัญมากในปั จจุบนั จากความกังวลต่อสภาวะ
โลกร้ อ นจึ ง ส่ งผลให้ ป ระชาชนหั น มาใส่ ใจด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มมากยิ่ ง ขึ้ นและส่ งผลให้
ผูป้ ระกอบการนั้นต้องปรับตัวตาม อาทิ ผลิตสิ นค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมการกําจัดของเสี ยสิ่ ง
ปฏิกูลที่ถูกวิธี ใช้วตั ถุดิบที่มาจากธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี แม้วา่ การผลิตสิ นค้าประเภทดังกล่าว
จะมีตน้ ทุนที่สูง แต่กส็ มควรที่จะผลิตเพื่อการยอมรับจากผูบ้ ริ โภค

การวิเคราะห์ อุตสาหกรรมโดยใช้ 5 FORCE MODELS

อุปสรรคในการเข้ ามาแข่ งขันผู้ประกอบรายใหม่
จากการเติ บ โตของตลาดธุ รกิ จสบู่ ที่ ขยายตัวอย่างต่ อเนื่ อง พร้ อ มทั้งกระแสความใส่
ใจความงามและสุ ขภาพจากภายในและภายนอก เป็ นจุดดึงดูดให้มีผปู ้ ระกอบการรายใหม่เข้าสู่
ตลาดมากขึ้น โดยส่ วนใหญ่จะสร้างแบรนด์ของตนเอง และใช้กระแสความงามจากธรรมชาติ
เป็ นจุ ด ขายให้ กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องตนเอง โดยการเข้าสู่ ต ลาดของผู ป้ ระกอบการรายใหม่ ไ ม่
จําเป็ นต้องใช้เงินลงทุนสู งมากนัก เนื่ องจากมีโรงงานรับจ้างผลิต (OEM) คอยให้คาํ ปรึ กษา การ
บริ การ การผลิตให้อย่างครบวงจร
ความรุ นแรงของการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีผปู ้ ระกอบการที่ผลิตสบู่จากธรรมชาติอยูจ่ าํ นวนมากทั้งรายใหญ่
และรายเล็กที่ ตอ้ งการเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ มีอยู่มากมาย เพราะเป็ นธุ รกิ จที่ มีอตั รา
เติบโตอย่างต่อเนื่ องเมื่อวิเคราะห์ถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน การที่จะได้มาซึ่ งส่ วน
แบ่งทางการตลาดและการที่จะเข้าไปอยู่ในใจของผูบ้ ริ โภคได้น้ นั มีปัจจัยและองค์ประกอบอยู่
หลายสิ่ ง เรื่ องต้นทุนการลงทุนธุรกิจต้องถูกตอบโต้จากคู่แข่ง
อํานาจการต่ อรองของผู้จาํ หน่ ายวัตถุดบิ
โรงงานรั บจ้างผลิ ต (OEM Original Equipment Manufacturer) หรื อผูร้ ับจ้างผลิ ตสิ นค้า
ให้กบั บริ ษทั ที่จะไปขายในแบรนด์ของตัวเอง แต่ละโรงงานรับจ้างผลิตมีความสามารถในการ
หาวัตถุดิบ และการใช้เทคโนโลยีในการผลิ ตในระดับแตกต่างกัน จึ งจําเป็ นต้องเลือกโรงงาน
รับจ้างผลิตที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) หรื อ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสบู่ เพื่อให้เกิ ดความปลอดภัยและมัน่ ใจต่อผูบ้ ริ โภค แต่
เนื่ องจากในปั จจุบนั มี โรงงานรั บจ้างผลิ ตที่ ได้มาตรฐาน GMP เป็ นจํานวนมาก มี การแข่งขัน
กันเองสู งทําให้อาํ นาจการต่อรองอยูใ่ นระดับไม่สูงนัก

อํานาจต่ อรองของผู้ซื้อ
ในสังคมปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้ มากขึ้น ไม่เชื่ ออะไรง่ายๆ ประกอบกับเทคโนโลยี
การสื่ อสารที่ทาํ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้ง่าย ดังนั้นก่อนการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
ใดๆ ผูบ้ ริ โภคมักจะทําการค้นคว้าข้อมู ล ข้อเท็จจริ งเพื่ อการเปรี ยบเที ยบผลิ ตภัณ ฑ์ในแต่ ละ
แบรนด์ เพื่อให้ได้ผลิ ตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการมากที่ สุด และมี ความคาดหวังต่อผลิ ตภัณ ฑ์
นั้นๆ สู งหากมีผลิตภัณฑ์อื่นที่ดีกว่า ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างตรงจุดมากกว่าก็จะหันไป
เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ นั มีความจงรักภักดีในตรายี่ห้อตํ่า เนื่ องจากต้นทุนในการเปลี่ยนยี่ห้อตรา
สิ น ค้า(Switching Cost) ตํ่า ผูบ้ ริ โภคไม่ เสี ยประโยชน์ ใดมาก ดังนั้น ผูบ้ ริ โภคจึ งมี อาํ นาจการ
ต่อรองสู ง
ภัยคุกคามจากสิ นค้ าทดแทน
เนื่ องจากความต้องการของผูบ้ ริ โภค คือ ความต้องการในการดูแลและบํารุ งผิวพรรณให้
ดูดีอยูเ่ สมอ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์สบู่อื่นๆที่มีในท้องตลาดมีอยูม่ ากมาย หลายประเภทที่สามารถ
ทดแทนและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เท่าเทียมกัน ทั้งผลิตภัณฑ์สบู่ที่ผลิตจาก
สารเคมี ผลิตจากธรรมชาติ สถานเสริ มความงาม หรื อคลีนิกดูแลผิวพรรรต่างๆ ซึ่ งหากผูบ้ ริ โภค
ไม่ได้คาํ นึ งถึ งเรื่ องส่ วนผสมจากธรรมชาติเป็ นหลัก และด้วยตัวเลื อกที่ มีอยู่มากมาย จึงทําให้
ตลาดมีการแข่งขันค่อนข้างรุ นแรง ภัยคุกคามสิ นค้าทดแทนจึงเป็ นอุปสรรคที่สาํ คัญอีกประการ
หนึ่ง
การวิเคราะคู่แข่ งในอุตสาหกรรม
สําหรับการวิเคราะห์คู่แข่งในอุตสาหกรรมจะทําการวิเคราะห์ คู่แข่ง 3 ประเภท ได้แก่
คู่แข่งทางตรง คู่แข่งทางอ้อม และสิ นค้าทดแทน ในธุ รกิ จสบู่ ที่มีสารสกัดมาจากธรรมชาติ มี
หลายแบรนด์ และผูบ้ ริ โภคยังมีความจงรักภักดีในตราสิ นค้าที่คุน้ เคย คู่แข่งที่สาํ คัญได้แก่ เบน
เนท และ อิงอร

คู่แข่ งทางตรง
1.สบู่เบนเนท เป็ นผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั พาภิญโญ กรุ๊ ป จํากัด ผูผ้ ลิตสบู่และโลชัน่ ทสื บ
ทอดสู ตรและวิธีการผสมด้วยมือแบบโบราณจากรุ่ นสู่ รุ่น จนถึงทุกวันนี้ เป็ นโรวานผลิตขนาด
ใหญ่และพัฒนาสู ตรการผลิตโดยเภสัชกรแผนไทยในปั จจุบนั โดยมีสินค้าหลัก คือ “เบนเนท
วิตามินซีและอี” เป็ นสิ นค้าที่ทาํ ให้แบรนด์เบทเนทแจ้งเกิด และติดตลาดมาถึงทุกวันนี้

ปัจจัยทีท่ าํ ให้ ธุรกิจประสบความสํ าเร็จ
ปัจจัยที่สาํ คัญยิง่ ที่ตอ้ งทําให้มีหรื อให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างธุรกิจให้เกิดความได้เปรี ยบเชิงแข่งขัน
และเป็ นปั จจัยที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ซึ่ งจาการศึกษารู ปแบบธุรกิจสบู่บาํ รุ งผิวนี้มี
ปั จจัยสู่ ความสําเร็ จ ดังนี้
1. คุณภาพของวัตถุดิบ บริ ษทั ใช้วตั ถุดิบที่คดั สรรเรื่ องความ สะอาด ปลอดภัย และมี
คุณภาพต่อผูบ้ ริ โ ภค
2. ใยบวบบด จะเป็ นจุดขายที่สาํ คัญของสบู่ และทําให้ลูกค้าที่เคยใช้กลับมาใช้ซ้ าํ และ
เกิดการบอกต่อได้
3. ความน่าเชื่อถือในการพัฒนาสู ตร ที่สามารถจะสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อผิวพรรณ
อย่างแท้จริ งให้แก่ผบู ้ ริ โ ภค ด้วยการเน้นการพัฒนาสู ตรที่ผบู ้ ริ โ ภคใช้แล้วส่ งผลดีต่อสุ ขภาพผิว
จริ ง ก็จะทําให้บริ ษทั มีความน่าเชื่อถือในมุมมองของลูกค้า
4. ความเข้าใจในตัวสิ นค้า การสร้างความเป็ นที่รู้จกั ในกลุ่มของผูด้ ูแลผิวพรรณ ว่าสบู่
อาร์ แกนออยผสมใยบวบบด มีคุณสมบัติที่ดีอย่าไร

เทคโนโลยีการผลิต
การเลือกบริ ษทั รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่จะช่วยสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กบั แบรนด์และผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผูบ้ ริ โ ภคให้ความสําคัญกับคุณภาพและ
มาตรฐานความปลอดภัยเป็ นอันดับแรกของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ดังนั้นเกณฑ์การเลือกบริ ษทั
รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์จึงต้องเป็ นบริ ษทั ที่มีใ บประกอบการถูกต้องตามกฎหมาย ได้มาตรฐาน
GMP (GoodManufacturing Practice) ซึ่ งเป็ นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อปฏิบตั ิที่ดีใ นการผลิตอาหาร
มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใ นการผลิตเครื่ องสําอางว่าด้วยสุ ขลักษณะทัว่ ไป GHP (Good

Hygienic Practice)เพื่อให้สามารถผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โ ภค ซึ่ ง
ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ต้ งั ของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดี ความ
ปลอดภัย คุณภาพมาตรฐานทุกขั้นตอน ตั้งแต่ข้ นั ตอนการวางแผนผลิต ระบบควบคุมวัตถุดิบ
ระหว่างการผลิต การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการส่ งมอบสิ นค้า ซึ่ งทางบริ ษทั ได้มี
การศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั รับจ้างผลิตในไทย ซึ่งมีมากมายหลายระดับ ทางบริ ษทั ได้
เลือกว่าจ้างบริ ษทั รับจ้างผลิตคือ บริ ษทั Soap Concept จํากัด เนื่ องจากเป็ นบริ ษทั ที่ ดําเนินธุรกิจ
แบบOEM มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์นานกว่า 10 ปี มีทีมวิจยั และพัฒนา
สิ นค้าของตัวเอง ได้รับมาตรฐาน GMP และ ISO 9001-2008 มีระบบการผลิตและควบคุม
คุณภาพที่ทนั สมัย ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล เป็ นปัจจัยส าคัญที่สามารถช่วยสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กบั แบรนด์สบู่อาร์ แกนออยสผมใยบวบบด Supattra แบรนด์นอ้ งใหม่ไ ด้เป็ น
อย่างดี

โครงสร้ างองค์ กร
เนื่ องจากเป็ นการเริ่ มต้นทํากิ จการ ดังนั้นในเบื้ องต้นโครงสร้ างองค์กรจะเป็ นแบบ
ง่ายๆ โดยจะมีบุคลากรเพียงไม่กี่คน บุคลากรหลักจะเป็ นตัวของเจ้าของกิจการเอง โดยกําหนด
โครงสร้างองค์กรที่ไม่ซับซ้อนเน้นความคล่องตัวในการบริ หารจัดการโดยแต่ละหน้าที่จะแบ่ง
กันตามความสามารถ เพื่อให้การบริ หารบริ ษทั มีประสิ ทธิ ภาพและประสบความสําเร็ จ
สบู่ อาร์ แกนออยผสมใยบวบบด Supattra จ้างบริ ษทั ที่ มีความชํานาญด้านการผลิ ตสบู่
บํารุ งและ สครับผิว แล้วนํามาติดแบรนด์ของบริ ษทั จึงจัดจําหน่ายภายใต้แบรนด์ “สบู่อาร์ แกน
ออยผสมใยบวบบด Supattra”

ผังโครงสร้ างผู้บริหารปัจจุบัน

กรรมการ
ผูจ้ ดั การ
ฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน

ฝ่ ายการตลาด

พนักงานบัญชี

พนักงานขาย

ฝ่ ายจัดซื้ อ

แผนการเงินและการลงทุน
จากการประเมินเงินลงทุนเริ่ มต้นของโครงการต้องใช้เงินลงทุนจํานวนทั้งหมดประมาณ
4,000,000 บาท โดยแบ่งเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 40,000 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 100 บาท มีจาํ นวนผูถ้ ือ
หุน้ ทั้งหมด 4 คน
สําหรั บ ความเป็ นไปได้ข องแผนธุ ร กิ จ นี้ หากแผนการผลิ ต และจําหน่ ายเป็ นไปตาม
คาดการณ์ กิ จการจะสามารถสร้ างผลตอบแทนขั้น ตํ่าในโครงการนี้ จากการลงทุ น ทั้งสิ น ค้า
4,0000,000 บาท บริ ษทั ผิวหอมฟุ้ง จํากัด ใช้เวลาคืนทุนจากการดําเนินธุรกิจ 3 ปี 5 เดือน โดยมี
อัตราตอบแทนจากการลงทุนในระยะเวลา 5 ปี เท่ากับ 166.90% โดยมีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ NPV
เท่ากับ 19,403,314 บาทซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการลงทุนของบริ ษทั สามารถสร้างผลตอบแทนอยูใ่ น
เกณฑ์ดีมาก ทั้งยังสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้แก่ กิจการได้เป็ นที่ น่ าพอใจและเกิ น เป้ าหมายที่
บริ ษทั ตั้งไว้

สมมุตฐิ าน
กําหนดให้สต๊อกสิ นค้าคงเหลือเพียงพอสําหรับการขายเป็ นระยะเวลา 30 วัน

การสํ ารองเงินสด
การสํารองเงินสดขั้นตํ่าเป็ นจํานวนที่เพียงพอสําหรับการสัง่ ซื้ อสิ นค้า
นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั จะเริ่ มจ่ายเงินปันผล เมื่อบริ ษทั มีกาํ ไรและมีเงินสดเพียงพอ
นโยบายบัญชีทสี่ ํ าคัญ
1. การรับรู ้รายได้คาํ นวณตามเกณฑ์สิทธิ์ (Accrual basic)
2. ค่าเสื่ อ มราคาและรายจ่ ายตัด บัญ ชี บริ ษ ทั ตัด ค่าเสื่ อ มราคาทรั พ ย์สิ น ถาวรโดยวิธี
เส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดยประมาณการของทรัพย์สินดังนี้ ค่าเครื่ องใช้สาํ นักงาน และ ค่า
ยานพาหนะ จํานวน 5 ปี
3. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 20% ต่อปี ภาษีเงินได้บริ ษทั ตั้งสํารองภาษีเงินได้ไว้
เท่ากับจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามประมวลรัษฏากร
4.นโยบายจ่ายคอมมิชชัน่ 20 % ของยอดขาย สําหรับการขายโดยตัวแทนจําหน่าย และ
การขายหน้าร้าน

แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan)
แผนสํ ารอง
ในกรณี ที่ธุรกิจไม่บรรลุตามเป้าหมาย เนื่ องจากยอดขายไม่ตรงตามเป้าหมายที่ต้ งั ไว้ ทาง
บริ ษทั ได้คิดแผนสํารองไว้เพื่อการดําเนิ นการที่จะกระตุน้ ยอดขาย โดยการจัดทําโปรโมชัน่ ลด
ราคาสิ นค้าเพื่อเป็ นการจูงใจและดึงดูดใจลูกค้า พื่อกระตุน้ ยอดขาย โดยให้สินค้าออกเร็ ว รวมถึง
การนํากลยุทธ์ต่างๆของกิจการมาคิดปรับปรุ ง หาข้อบกพร่ องว่าควรแก้ไขหรื อเพิ่มเติมในส่ วน
ไหน และตรวจสอบผลของยอดขายในทุกๆไตรมาส

แผนสํ ารองทางการค้ า
กรณี ลูกค้าไม่สามารถรับรู ้ เข้าไม่ถึง หรื อจดจําคราสิ นค้าของบริ ษทั ไม่ได้ ทางบริ ษทั ก็
จะเพิ่มช่องทางการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่ อSocial ให้มากขึ้น โดยแฝงความรู ้ ดา้ นการ
ดูแลผิวพรรณ เพื่อเป็ นการให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์แก่ผบู ้ ริ โภค และยังทําให้ภาพลักษณ์ดูดีข้ ึน
อีกด้วย
กรณี ที่เกิดคู่แข่งรายใหม่ที่มีสินค้าลักษณะเดียวกัน ทางบริ ษทั จะจัดแคมเปญขึ้นมาเป็ น
กิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสนุ กพร้อมแจกของรางวัลทางสื่ อSocial เพื่อให้สินค้ามีการพูดถึง เกิด
การบอกต่ อ และทางบริ ษัท จะเดิ น ทางไปพบตั ว แทนจํา หน่ า ยต่ า งภาคต่ า งๆเพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ให้กบั ตราสอนค้า เพื่อให้ตวั แทนมี ความรู ้สึกที่ดีกบั ตราสิ นค้าและบริ ษทั ทําให้
ตัวแทนอยากจะแนะนําและบอกต่อตราสิ นค้าของทางบริ ษทั แก่ลูกค้า
แผนสํ ารองด้ านการผลิต
ถ้ากรณี ที่โรงงานผูผ้ ลิตมีปัญหา เช่น วัตถุดิบไม่เพียงพอ ผลิตสิ นค้าไม่ทนั ทางบริ ษทั ก็
ได้มีการหาโรงงานสํารองอีก 2 แห่ งเพื่อการรั บรองสถานการณ์ น้ ี โดยในส่ วนของสู ตรหรื อ
วัตถุดิบต่างทงบริ ษทั ได้มีการเก็บข้อมูลส่ วนนี้ ไว้แล้วเพื่อส่ งต่อแก่ผผู ้ ลิตรายใหม่หากเกิดปั ญหา
ดังกล่าว

บรรณานุกรม
ที่มา: http://madamefigarothai.com/post/JNv4HY-9----argan-oila/6
ที่มา
https://www.facebook.com/FoodandHealthforyou/photos/a.346728972042788.70720.3246327
34252412/809911905724490/

