แป้งนำ้ รักษำสิ วจำกเปลือกมังคุด
ภาณุศกั ดิ์ สุ ภา

1. บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
สิ วเป็ นปั ญหาสุ ขภาพที่มีผลกระทบทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจต่อผูท้ ี่เป็ นสิ ว แต่ปัญหาสิ ว
เป็ นเรื่ องธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได้กบั ทุกคน โดยธรรมชาติของผิวหน้าแต่ละคนนั้นจะแตกต่าง
กันออกไป จึงส่ งผลต่อใบหน้าและร่ างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทาให้บางคนเป็ นสิ วมาก
ส่ วนบางคนก็เป็ นสิ วน้อย แต่เชื่อได้วา่ เกือบทุกคนคงต้องเผชิญกับปัญหาสิ วอย่างแน่นอน
บริ ษทั อิลิแกนซ์ คอสเมติกส์ จากัด (Elegance Cosmetics Co., Ltd) จึงได้ผลิตแป้ งน้ ารักษา
สิ วที่ตอบโจทย์ความต้องการ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด เพราะมีคุณสมบัติช่วยควบคุมความมัน
เมื่อทาบริ เวณที่เป็ นสิ วจะรู ้สึกเย็นและแห้งในทันที โดยไม่ก่อให้เกิดการแพ้หรื อระคายเคือง เพราะ
ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ (Natural Extract)
ด้านนวัตกรรม ได้ทาการจ้างโรงงานรับจ้างผลิตที่สามารถควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐาน
ในทุกขั้นตอน มีความเชี่ ยวชาญและมีทีมงานผูค้ วบคุมการผลิตและการวิจยั ผลิตภัณฑ์ ผลิตสิ นค้า
ตามมาตรฐาน GMP. และ ISO มีมีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี โดยรับผลิตเครื่ องสาอางและเวช
สาอางทุกชนิด และใช้เทคโนโลยีการวิจยั และพัฒนาสู ตรจาก S&P Laboratory ประเทศเกาหลี และ
Switz Lab ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยทางโรงงานจะรับพัฒนาสู ตร วิจยั ผลิตภัณฑ์ พร้อมการจัดหา
บรรจุภณ
ั ฑ์ ออกแบบฉลากสิ นค้า และบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้บริ การอย่างครบวงจร One Stop Service
ด้านแนวโน้มของธุ รกิจ ปั จจุบนั พบว่าตลาดผลิตภัณฑ์รักษาสิ วมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มี
มูลค่าเพิ่มสู งถึง 1,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปี ละ 8-10% ผลิตภัณฑ์รักษาสิ ว
ซึ่ งเป็ นที่นิยมในท้องตลาดคือ ผลิตภัณฑ์แต้ม สิ วทั้งเนื้อเจลและเนื้อครี ม 50% โฟมล้างหน้าขจัดสิ ว
40% แผ่นแปะสิ ว 2% และอื่นๆ อีก 8% จากผลการวิเคราะห์ของ ดร.พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์ และ
ดร.สุ วิมล สุ รัสโม นักวิจยั จากศูน ย์นาโนเทคโนโลยีแห่ งชาติ หรื อนาโนเทค สานักงานพัฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

กลุ่มเป้ าหมาย บริ ษทั มีการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่ น ชาย –
หญิง อายุระหว่าง 13-19 ปี ที่เริ่ มเป็ นสิ วจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน เนื่องจากเป็ นวัยที่รักสวย
รักงาม ต้องการได้รับความสนใจจากเพื่อนและเพศตรงข้าม และ กลุ่มวัยผูใ้ หญ่ ชาย – หญิง อายุ
ระหว่าง 22 – 40 ปี ที่เป็ นสิ วในวัยผูใ้ หญ่ เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่มีกาลังซื้อ และสามารถตัดสิ นใจซื้ อได้
ด้วยตนเอง
สาหรับการลงทุนเริ่ มต้นใช้เงินลงทุนจานวน 2,000,000 บาท ซึ่ งจาการประเมินความคุม้ ค่า
ในการลงทุนพบว่ามีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เท่ากับ 13,848,197.35 และอัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR) เป็ นบวก เท่ากับ 189.15% มีระยะเวลาในการคืนทุน Payback Period เท่ากับ 5.5 เดือน ซึ่งเป็ น
ระยะเวลาคืนทุนที่ค่อนข้างเร็ ว เมื่อเทียบกับธุ รกิจทัว่ ไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแผนธุ รกิจแป้ งน้ ารักษา
สิ วจากเปลือกมังคุดนี้มีความน่าสนใจ สามารถสร้างผลกาไรและผลตอบแทนที่ดีแก่ผถู ้ ือหุ น้ คุม้ ค่า
แก่การลงทุน

2. ข้ อมูลเกีย่ วกับธุรกิจ
คิล-ซิ ท (Kill - Zit) แป้ งน้ ารักษาสิ วจากเปลือกมังคุ ด เป็ นผลิตภัณฑ์อยูใ่ นรู ปแบบคล้ายกับยา
แขวนตะกอน กล่ าวคื อ ต้องเขย่าให้ส่วนที่ เป็ นแป้ งด้านล่ างมาผสมเป็ นเนื้ อเดี ยวกันกับน้ าก่ อน
จากนั้นจึงค่อยนามาแต้ม หรื อทาในบริ เวณที่เป็ นสิ ว ส่ วนผสมหลักๆในแป้ งน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพใน
การรักษาสิ ว คือ Salicylic acid ซึ่ งเป็ นตัวยาที่มีคุณสมบัติในการผลัดเซลล์ผิว ลดการเกิดสิ ว ทาให้
หัวสิ วแห้งเร็วขึ้นซึ่งนิยมใช้มากในปัจจุบนั
2.1 ปัญหาและแนวคิดผลิตภัณฑ์
Salicylic Acid คือกรดชนิ ดหนึ่ งที่เกิดจากการสังเคราะห์โดยนักวิทยาศาสตร์ ของประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยมักจะถู กผสมอยูใ่ นเครื่ องสาอางที่เราใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น ครี มทาผิว แชมพู
สบู่ โลชัน่ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาสิ วด้วย ในมุมมองของการรักษาสิ ว Salicylic Acid จะมี
สรรพคุณในการรักษาสิ วอุดตันและรอยแผลสิ ว หรื อจุดด่างดาจากสิ วได้ดี กรด Salicylic Acid จะ
ละลายได้ดีในน้ ามันที่เกิดจากแบคทีเรี ยบนรู ขมุ ขน จึงสามารถเข้าไปชอนไชขจัดสิ่ งสกปรกที่อยูใ่ น
รู ขมุ ขนของร่ างกายได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ กรด Salicylic Acid ยังมีฤทธิ์ที่ช่วยผลัดเซลล์ผวิ ชั้นบน
ของร่ างกายให้หลุดลอกออกไปก่อนเวลาอันควร ซึ่ งนอกจากจะช่วยป้ องกันการอุดตันของสิ วแล้ว
ยังมีผลทาให้รอยสิ ว จุดด่างดาจากสิ วดูจางลงได้อีกด้วย

แต่ Salicylic Acid เป็ นกรดที่มีผลข้างเคียงต่อร่ างกาย เมื่อมีการใช้สะสมเป็ นเวลานานจะเป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ ได้แก่
ตำรำงที่ 1
แสดงผลข้ างเคียงต่ อร่ างกายของกรด Salicylic Acid
รายการ

ผลข้ างเคียง

1. ระบบหายใจ

การสู ดดมฝุ่ นหรื อไอระเหยจะทาให้เกิดการระคายเคือง
ของเยือ่ บุทางเดินหายใจ ไอ แน่นหน้าอก ปวดหัวศรี ษะ

2. ทางผิวหนัง

หากสั ม ผัส ทางผิ ว หนัง ในความเข้ม ข้น ที่ สู ง จะท าให้
ผิวหนังระคายเคือง แดง อักเสบ

3. สัมผัสกับตา

หากสั ม ผัส กับ ตาจะท าให้เ ยื่อ บุ ต าระคายเคื อ ง ตาแดง
น้ าตาไหล

4. การกลืนกิน

การกลืนกินเข้าสู่ ระบบทางเดินอาหารจากกรดซาลิซิลิก
บริ สุ ทธิ์ หรื อ การผสมในอาหารจะเกิ ด การดู ด ซึ ม เข้า สู่
กระแสเลือดทาให้เลือดมีภาวะความเป็ นกรดสู งอันตราย
ต่อชีวติ ได้

2.2 ข้ อบ่ งชี้ควำมเป็ นนวัตกรรม
บริ ษทั อิลิแกนซ์ คอสเมติกส์ จากัด (Elegance Cosmetics Co., Ltd) ผลิตแป้งน้ ารักษาสิ วจาก
เปลื อ กมัง คุ ด ภายใต้แ บรนด์ “คิ ล -ซิ ท ” (Kill - Zit) เป็ นสิ น ค้า นวัต กรรมประยุก ต์เ จ้า แรกของ
เมืองไทย โดยนาสารสกัดจากเปลือกมังคุ ดที่มีชื่อว่า แซนโทน (Xanthone) มาแทนกรดซาลิซิลิก
(Salicylic acid) ที่คุณสมบัติคล้ายกัน ซึ่ งพบมากที่สุดในมังคุดและใช้แป้ งจากพืชแทน แป้ งทัลคัม
จากโครงการประชุมวิชาการ เรื่ อง ความงามตามธรรมชาติและสุ ขภาพดีผ่านวิถีวิทยาศาสตร์ ความ
งาม หัวข้อ ผลของสารสกัดเปลือกมังคุดต่อเชื้ อ Propionibacterium acnesหรื อ P. acnes ผลการวิจยั
พบว่าสารสกัดจากเปลือกมังคุดด้วยเอทิอะซิเตท มีประสิ ทธิภาพในการต้านเชื้อ P. acnes ดีที่สุดโดย

มีสรรพคุณช่ วยยับยั้งเชื้ อแบคทีเรี ย ช่ วยลดการอักเสบของสิ ว ช่ วยป้ องกันการเกิดสิ ว บรรเทาการ
เกิดอาการแพ้ ป้ องกันผิวจากแสงแดด และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยให้ผิวเต่งตึงขึ้น และช่วย
ลดการสร้างเม็ดสี ที่ผิว ทาให้ผิวขาวขึ้นอย่างเป็ นธรรมชาติ ช่ วยผลัดเซลล์ผิวแบบเล็กๆช่ วยให้สิว
แห้งและหลุดลอกออกไปได้ เป็ นยาทารักษาสิ วที่สามารถใช้ได้ดีที่หน้าและส่ วนต่างๆของร่ างกายที่
มีสิวขึ้น เช่น หน้าอก แผ่นหลัง คอ แขนขา เป็ นต้น
2.3 โครงสร้ ำงธุรกิจ Business Model
เป็ นผูจ้ าหน่ ายผลิตภัณฑ์แป้ งน้ าใช้ส่วนผสมสารสกัดจากธรรมชาติ แทนสารเคมี โดยเน้น
รักษาสิ วที่ใบหน้าและแผ่นหลัง เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ คือ เปลือกมังคุด
โดยกระบวนการผลิตจะจ้างโรงงานผลิต OEM (Original Equipment Manufacturer) ตั้งแต่สารสกัด
จากเปลือกมังคุด ผลิตตัวแป้งน้ า บรรจุตวั แป้งน้ าลงในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทางแบรนด์เป็ นผูอ้ อกแบบ และ
จัดส่ งสิ นค้าไปยังสถานที่จดั เก็บของทาง แบรนด์เพื่อจาหน่ ายต่อไป โดยจะจาหน่ ายผ่านตัวแทน
ร้านสะดวกซื้อชั้นนาต่างๆ รวมทั้งช่องทางโซเชียลมีเดียและออกงานแสดงสิ นค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
รักษาสิ ว
2.4 กำรวิเครำะห์ อตุ สำหกรรม ด้ วย Five Forces Model
ตำรำงที่ 2
ปั จจัยบวกและปั จจัยลบต่ อธุรกิจจาก Porter’s Five Forces Model
Porter’s Five Forces Model
อานาจต่อรองของผูผ้ ลิต

ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ
ปานกลาง

อานาจต่อรองของผูซ้ ้ือ

สู ง

การแข่งขันระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่

สู ง
ปานกลาง
ต่า

ภัยคุกคามจากสิ นค้าทดแทน
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทางธุรกิจ

ต่า

2.5 กำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT) ของธุรกิจ
ตำรำงที่ 3
การวิเคราะห์ SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weakness)

- เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ส ารสกัด จากธรรมชาติ ที่ มี -ไม่มีโรงงานผลิตเป็ นของตัวเอง
คุณภาพ ของสาร Xanthone จากเปลือกมังคุด - ใช้งบประมาณทางด้านการตลาดสู ง เพื่อ
- ใช้แป้งจากพืช แทน แป้ง ทัลคัม
ทาให้ตราสิ นค้าเป็ นที่รู้จกั
- ผูบ้ ริ หารมีความเชี่ ยวชาญในการบริ หารและ - การขยายช่องทางขายยังไม่ครอบคลุมเท่า
การทาการตลาด
คู่แข่งขัน
- ด้ า นราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ - บริ ษทั มีเงินทุนจากัด
เนื่ องจากเป็ นสารสกัดจากผลไม้ไทยซึ่ งมีราคา - มีคู่แข่งขันที่ทาตลาดอยูก่ ่อนแล้ว
ไม่แพง
- มีการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงาม มีความ
เป็ นธรรมชาติและทันสมัย
- ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ม าตรฐานสากลรั บ รองจาก
โรงงานรับจ้างผลิตที่มีคุณภาพ
โอกำส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

- กระแสผลิ ตภัณฑ์จากธรรมชาติ ได้รับความ
นิยมมาอย่างต่อเนื่อง
- สิ วมีการเกิดขึ้นในผูบ้ ริ โภคอยูต่ ลอด
- ผู ้บ ริ โภคยึ ด ติ ด กั บ ตรายี่ ห้ อ น้ อ ยลง จึ ง มี
โอกาสในการก้าวขึ้นมาเป็ นผูน้ าตลาดได้
- ช่ องทางการจัดจาหน่ า ยมี ความหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบออนไลน์

- ผลิ ต ภัณ ฑ์รั ก ษาสิ ว เป็ นสิ น ค้า ที่ ทดแทน
กันได้
- คู่ แ ข่ ง ขัน มี โ รงงานผลิ ต เป็ นของตนเอง
และมีความพร้อมทางด้านเงินทุน
- โอกาสที่ คู่ แ ข่ ง ขั น รายใหม่ จ ะเข้ า มา
ประกอบธุรกิจค่อนข้างง่าย

- ธุ รกิจมีโอกาสการเจริ ญเติบโตสู ง

3. แผนกำรตลำด
3.1 ส่ วนแบ่ งทำงกำรตลำดและกำรเติบโต (Market Size)
จากผลวิเคราะห์ของ ดร.พิกุลทอง ขอเพิ่มทรัพย์ และ ดร.สุ วิมล สุ รัสโม นักวิจยั จากศูนย์นา
โนเทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติ หรื อ นาโนเทค ส านัก งานพัฒ นาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
(สวทช.) ตลาดผลิตภัณฑ์รักษาสิ วมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องปั จจุบนั พบว่าตลาดผลิตภัณฑ์รักษาสิ ว
มีมูลค่าเพิ่มสู งถึง 1,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มอย่างต่อเนื่องปี ละ 8-10% ผลิตภัณฑ์รักษาสิ ว
ซึ่ งเป็ นที่นิยมในท้องตลาดคือ ผลิตภัณฑ์แต้มสิ วทั้งเนื้อเจลและเนื้อครี ม 50% โฟมล้างหน้าขจัดสิ ว
40% แผ่นแปะสิ ว 2% และอื่นๆ อีก 8%
3.2 การวิเคราะห์ กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายและตาแหน่ งทางการตลาด (STP)
ในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและตาแหน่ งทางการตลาดจะใช้กลยุทธ์ STP ในการ
วิเ คราะห์ โดยแบ่ ง เป็ น 3 หัว ข้อ หลัก ๆ ได้แ ก่ การแบ่ ง ส่ ว นตลาด (Segmentation) การก าหนด
กลุ่ ม เป้ า หมาย (Targeting) และการก าหนดต าแหน่ ง ของผลิ ต ภัณ ฑ์ (Positioning) โดยจะกล่ า ว
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
การแบ่ งส่ วนตลาด (Market Segmentation)
การแบ่งส่ วนตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์แป้ งน้ ารักษาสิ วจากเปลือกมังคุด ได้แก่ กลุ่มคนที่เป็ นสิ ว สิ ว
อุดตัน สิ วผด เป็ นสิ วบริ เวณกว้างที่เกิดจากเชื้อ P.ance ที่ตอ้ งการรักษาสิ วให้หายทั้งใบหน้าและแผ่น
หลัง รวมทั้งต้องการผลิตภัณฑ์รักษาสิ วที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ มีมาตราฐานและ
คุณภาพ อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร และหัวเมืองใหญ่ๆในต่างหวัด โดยมีเกณฑ์การแบ่งส่ วน
ตลาดตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ และตามหลักพฤติกรรมศาสตร์ ดังนี้
1. ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
โดยแบ่งเป็ นวัยรุ่ นเพศชายหญิงที่เป็ นสิ วโดบพบว่าร้อยละ 85 ของเด็กอายุ15 – 18 ปี จะเป็ น
สิ ว ในเพศหญิงสิ วพบบ่อยในช่วง อายุ 13 – 17 ปี เผยชายพบบ่อยในอายุ 16 – 19 ปี ร้อยละ 85 ของ
คนที่เป็ นสิ วจะเป็ นชนิ ดไม่รุ่นแรง มีเพียงร้อยละ 15 เท่านั้นที่เป็ นสิ วรุ่ นแรง โดยร้อยละ 80 อาการ
ของสิ วจะดีข้ ึนในอายุ 22-23 ปี มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่สิวยังปรากฎอยูจ่ นอายุ 30-40 ปี
ที่มา (dlibrary.childrenhospital.go.th)

2. ตามหลักพฤติกรรม (Behavioristic Segmentation)
1. โอกาสในการซื้อ คือ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เมื่อเป็ นสิ ว
2. การแสวงหาผลประโยชน์ คือ ต้องการซื้ อผลิตภัณฑ์รักษาสิ ว ที่มีส่วนผสมของสารสกัด
ธรรมชาติ เพื่อต้องการรักษาสิ วให้หายและไม่เกิดการแพ้
การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย (Targeting)
บริ ษทั มีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่ มวัยรุ่ น ชาย – หญิ ง อายุระหว่าง 13-19 ปี ที่ เริ่ มเป็ นสิ ว จากการเปลี่ ยนแปลงของ
ฮอร์โมน เนื่องจากเป็ นวัยที่รักสวยรักงาม ต้องการได้รับความสนใจจากเพื่อนและเพศตรงข้าม
2. กลุ่มวัยผูใ้ หญ่ ชาย – หญิง อายุระหว่าง 22 – 40 ปี ที่เป็ นสิ วในวัยผูใ้ หญ่ เนื่องจากเป็ นกลุ่ม
ที่มีกาลังซื้อ และสามารถตัดสิ นใจซื้อได้ดว้ ยตนเอง
3.3 กลยุทธ์ ส่วนประสมทำงกำรตลำด (Marketing Mix)

กลยุทธ์ รำคำ (Price Strategy)
ราคาจาหน่ายปลีกคือ 199 บาท ต่อขวด ขนาด 50 มิลลิลิตร โดยใช้กลยุทธ์การตั้งราคาเลขคี่
มีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา คือ ราคาเมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขัน และ ราคาเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับมูลค่าที่ลูกค้าได้รับ

กลยุทธ์ ช่องทำงกำรจัดจำหน่ ำย (Chanel Strategy)
ผลิตภัณฑ์ คิล-ซิท (Kill – Zit) แป้งน้ ารักษาสิ วจากเปลือกมังคุด มีช่องทางการจัดจาหน่ายดังนี้
1. ระบบตัวแทนจำหน่ ำย (Drop Ship) คื อ ระบบจัดการขายสิ นค้าด้วยตัวแทนจาหน่ าย
โดยใช้บริ ก ารการจัด การระบบตัว แทนจ าหน่ า ยสิ น ค้า ออนไลน์ Smith จากเว็ปไซร์
www.atcreative.co.th ซึ่ง Smith จะเข้ามาช่วยจัดการรู ปแบบระบบการขาย
2. ขายผ่านสื่ อออนไลน์ ได้แก่ เครื อข่ายสังคม (Social Network) Facebook จะทาการขาย
ผ่านเพจชื่ อว่า “Kill ZiT แป้ งน้ ารักษาสิ วจากเปลือกมังคุด” เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
และสะดวกต่อการซื้อสิ นค้าได้ตลอด 24 ชม. ของลูกค้า
3. งานแสดงสิ นค้าความงามและผลิตภัณฑ์รักษาสิ ว โดยนาสิ นค้าไปจาหน่ ายตามงานโรด
โชว์ ออกบูธงานแสดงสิ นค้าเกี่ยวกับสุ ขภาพความงาม ตลอดปี 2561ดังนี้

กลยุทธ์ การส่ งเสริมการตลาด (Promotion Mix)
การโฆษณา
(1) การโฆษณาผ่านสื่ อออนไลน์ Social Network ผ่านทาง Facebook
(2) การโฆษณาผ่านสื่ อวิทยุกระจายเสี ยง (Radio)

4. แผนกำรผลิตและเทคโนโลยีกำรผลิต
4.1 สถำนทีต่ ้งั โรงงำนรับจ้ ำงผลิตและจำหน่ ำยวัตถุดิบ
สถำนทีต่ ้งั ของผู้รับจ้ ำงผลิต
ชื่อบริ ษทั
ที่อยู่

: บริ ษทั เดอร์มา อินโนเวชัน่ จากัด (Derma Innovation Co., Ltd.)
: 111/210 หมู่ 9 ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 19ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทร
: 02-962-3223
E-mail
: Sales@derma-innovation.com
เว็บไซต์
: www.derma-innovation.com
สถำนทีต่ ้งั ของผู้จำหน่ ำยผงเปลือกมังคุด
ชื่อบริ ษทั
โทร
E-mail
Facebook

: ร้านสมุนไพรท่าพระจันทร์
: 02-457-8996 / 092-928-7047
: tpcherb@hotmail.com
: https://www.facebook.com/tpcherb

4.2 เทคโนโลยีกำรผลิต
บริ ษทั เดอร์มา อินโนเวชัน่ จากัดเป็ นโรงงานรับจ้างผลิตที่สามารถควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐาน
ในทุกขั้นตอน มีความเชี่ ยวชาญและมีทีมงานผูค้ วบคุมการผลิตและการวิจยั ผลิตภัณฑ์ ผลิตสิ นค้า
ตามมาตรฐาน GMP และ ISO มีมีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี โดยรับผลิตเครื่ องสาอางและเวช
สาอางทุกชนิด และใช่เทคโนโลยีการวิจยั และพัฒนาสู ตรจาก S&P Laboratory ประเทศเกาหลี และ
Switz Lab ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยทางโรงงานจะรับพัฒ นาสู ตร วิจยั ผลิตผลิตภัณฑ์ พร้อมการ
จัดหาบรรจุภณ
ั ฑ์ ออกแบบฉลากสิ นค้า และบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้บริ การอย่างครบวงจร One Stop Service

4.3 ขั้นตอนในกำรผลิต
เนื่องจากบริ ษทั อิลิแกนซ์ คอสเมติกส์ จากัด (Elegance Cosmetics Co., Ltd) เป็ นบริ ษทั ใหม่
ที่กาลังเริ่ มต้นธุ รกิจเกี่ยวกับการผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์รักษาสิ วจากธรรมชาติ โดยบริ ษทั จะ
ดาเนินกิจกรรมทางการตลาด จัดจาหน่ายและกระจายสิ นค้า ตลอดจนการปรับปรุ งพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของผูบ้ ริ โ ภค ส าหรั บด้า นการผลิ ต ทางบริ ษ ทั จะทาสั ญ ญาว่า จ้า ง
โรงงานให้ผลิตแป้ งน้ ารักษาสิ วจากเปลือกมังคุด โดยบริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั หาส่ วนผสมผงเปลือกมังคุ ด
และนาส่ งให้โรงงานรับจ้างผลิต โดยโรงงานจะทาการผลิตตั้งแต่การนาส่ วนผสมไปผลิตจนถึ ง
บรรจุใส่ บรรจุภณ
ั ฑ์ตามที่บริ ษทั กาหนด ซึ่งบริ ษทั เป็ นผูอ้ อกแบบลักษณะบรรจุภณ
ั ฑ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

5. แผนกำรจัดกำรองค์กร
ข้ อมูลกิจกำร
บริ ษทั
: อิลิแกนซ์ คอสเมติกส์ จากัด (Elegance Cosmetics Co., Ltd)
วันที่จดั ตั้ง
: 9 มกราคม 2561
ทุนจดทะเบียน : 2,000,000 บาท
ที่อยู/่ ที่ต้ งั กิจการ : เลขที่ 9 อาคารอินโน ทาวน์โฮม ถนนเชิดวุฒิกาศ
แขวงสี กนั เขตดอนเมือง กรุ งเทพมหานคร 10250
ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาสิ วสารสกัดจากธรรมชาติ
แผนผังองค์กรบริ ษทั อิลิแกนซ์ คอสเมติกส์ จากัด

6. แผนกำรเงิน
ในการประมาณการยอดขายในปี แรกของการดาเนิ นการ ประมาณการจากส่ วนแบ่งทาง
ตลาดของผลิตภัณฑ์รักษาสิ ว 500,000,000 บาท โดยในปี แรกบริ ษ ทั ต้องการส่ วนแบ่งตลาด อยู่ที่
0.03 เป็ นเงิน 15,000,000 บาท หรื อ ยอดขาย 100,000 ขวดต่อปี (คิดราคาขายที่ 150 บาทต่อขวด)
และอัตราการเติบโตของยอดขายอยูท่ ี่ 5%ในปี ที่ 2 -ปี ที่ 5
สาหรับการลงทุนเริ่ มต้นใช้เงินลงทุนจานวน 2,000,000 บาท ซึ่ งจาการประเมินความคุม้ ค่า
ในการลงทุนพบว่ามีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เท่ากับ 13,848,197.35 และอัตราผลตอบแทนภายใน
(IRR) เป็ นบวก เท่ากับ 189.15% มีระยะเวลาในการคืนทุน Payback Period เท่ากับ 5.5 เดือน ซึ่งเป็ น
ระยะเวลาคืนทุนที่ค่อนข้างเร็ ว เมื่อเทียบกับธุ รกิจทัว่ ไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแผนธุ รกิจแป้ งน้ ารักษา
สิ วจากเปลือกมังคุดนี้มีความน่าสนใจ สามารถสร้างผลกาไรและผลตอบแทนที่ดีแก่ผถู ้ ือหุ น้ คุม้ ค่า
แก่การลงทุน
7. กำรประเมินสถำนกำรณ์ จำลอง (Sensitivity Analysis) และแนวทำงป้ องกันแก้ไข

กรณีที่ดที ี่สุด (Best Case Scenario )
กรณี ที่ปัจจัยต่าง ๆ ส่ งผลดีต่อผลประกอบการ ทาให้บริ ษทั สามารถขายสิ นค้าได้เพิ่มขึ้น
10% อันเนื่องมาจากการทาการตลาดที่ประสบความสาเร็ จและสิ นค้า ตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคในได้เป็ นอย่างดี ในขณะที่ตน้ ทุนขายโดยเฉลี่ยสามารถลดลงได้อีก 10% อาจจะด้วยเหตุผล
จากการมีการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกรณี ดงั กล่าวจะทาให้ผลประกอบการที่น่าจะเป็ นไปได้เกิดขึ้นดีที่สุด

กรณีที่แย่ ที่สุด (Worst Case Scenario)
กรณี ที่ปัจจัยต่าง ๆ ส่ งผลในทางลบต่อผลประกอบการ โดยให้บริ ษทั ตั้งราคาขายต่ากว่า
กรณี พ้ืนฐานอยู่ 10% ให้ปริ มาณขายลดลง 10% เนื่องจากสิ นค้าไม่ตอบโจทย์ของลูกค้าและผลของ
การทาการตลาดไม่เป็ นที่น่าพอใจ นอกจากนั้น ให้ตน้ ทุนขายโดยเฉลี่ยทั้งหมดยังเพิ่มขึ้นอีก 20%
อันเนื่องมากจากความเป็ นไปได้ที่เงินเฟ้อจะปรับตัวสู งมากขึ้น จากสาเหตุราคาน้ ามันพุ่งขึ้น เป็ นต้น
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