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นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เวชสำอำงบำรุงผิว ป้องกันแสงแดดและต้ำนอนุมูลอิสระ
นางจุรีกร ลรรพรัตน์

บทคัดย่อ
นวัต กรรมผลิตภั ณ ฑ์ เวชส าอางบ ารุงผิ ว ป้ อ งกั น แสงแดดและต้านอนุ มู ล อิส ระ ภายใต้ แบรนด์
เจ-บลู ม เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เวชส าอางที่ เน้ น การต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ คิ ด ค้ น โดยแพทย์ ไ ทยผู้ เชี่ ย วชาญและ
มีประสบการณ์ด้านผิวหนั ง โดยคิดค้นนวัตกรรมจากธรรมชาติ สารสกัดจากมะขามป้อมและสารสกัดจาก
รากหม่อน ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดริ้วรอย บารุงผิว และต้านอนุมูลอิสระ ผลิตภัณฑ์มีจุดเด่น คือ การต้าน
อนุมูลอิสระ ปลอดภัยและราคายุติธรรม
แผนธุรกิจฉบับนี้ ได้สรุปกระบวนการคิดของผู้ประกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ ผู้จัดทา
ได้วิเคราะห์สภาพการณ์ จากปัจจัยต่างๆ วิเคราะห์อุตสาหกรรม โดยใช้ 5 Forces Model การวิเคราะห์ STP
การวางแผนการตลาด และวิเคราะห์ค วามเสี่ย งของธุรกิ จ ศึก ษาเทคโนโลยีก ารผลิต ก าลังการผลิตและ
แผนการผลิต มีการใช้ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการสารวจและประเมินสถานภาพของภาพรวม
นอกจากนี้ยังศึก ษาค้นคว้าข้ อบั งคั บ มาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่ อจัด ทา
แผนการตลาดและกลยุ ท ธ์ก ารตลาด สิ่งส าคัญ ที่ สุด คือ การจัดท าแผนการเงิน ซึ่งจะต้องตั้งสมมุ ติฐาน
ทางการเงิน ให้ เหมาะสมในการประมาณจานวนหน่ วยที่ จะผลิ ต ยอดขาย ต้ น ทุ น ขาย และค่าใช้จ่ายใน
การขายบริ ห าร เพื่ อ จั ด ท างบการเงิ น วิ เคราะห์ ง บการเงิ น และวิ เคราะห์ อั ต ราส่ ว นทางการเงิน (Ratio
Analysis) เพื่ อพิ จารณาผลตอบแทนของการลงทุน ซึ่งมี IRR อยู่ในเกณฑ์ ดี มี NPV เป็นบวก ก็คือ ได้รับ
ผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนมีระยะเวลาคืนทุนสั้น และมีการประเมินสถานการณ์จาลอง
คำสำคัญ เวชสาอาง ต้านอนุมูลอิสระ
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1. บทนำ
อุตสาหกรรมเวชสาอางเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ยังมีการเติบโตที่สูง นอกจากนั้นจากแนวโน้มของ
ประชากรผู้ สู ง อายุ ที่ มี จ านวนมากขึ้ น ในอนาคต ท าให้ ค วามต้ อ งการเวชส าอางในการบ ารุ ง ผิ ว หน้ า
ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพิ่มสูงขึ้น
ธุรกิจนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เวชสาอางบารุงผิว ป้องกันแสงแดดและต้านอนุมูลอิสระ ภายใต้แบรนด์
เจ-บลูม เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นโดยแพทย์ ไทยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านผิวหนังโดยเฉพาะ ได้นา
นวัตกรรมสารสกั ดจากมะขามป้ อม ซึ่ งเป็ นงานวิจัยของสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัช ศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสารสกัดจากรากหม่อน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาใช้เพื่อบารุงผิวป้องกันแสงแดดและต้านอนุมูลอิสระทั้งยังนานาโนเทคโนโลยี
จากงานวิจัยของสานักพัฒนาวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาใช้เพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
การซึมซาบอย่างลึกซึ้ง ด้วยเทคนิคการบรรจุเนื้อครีมที่มีวิตามินต่างๆ ไว้ภายในแคปซูลพอลิเมอร์ขนาด
เล็กจิ๋วระดับนาโนเมตร โดยที่แคปซูลพอลิเมอร์ที่ใช้ห่อหุ้มนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 200 นาโนเมตร
ซึ่งสังเคราะห์ขึ้นมาจากพอลิเมอร์ชีวภาพที่ปลอดภัยและสามารถย่อ ยสลายได้เอง ด้วยคุณสมบัติของขนาด
แคปซูลนี้ จึงทาให้เนื้อครีมสามารถแทรกซึมเข้าไปในชั้นใต้ผิว หนังได้ในระดับลึกมากยิ่งขึ้น เมื่อแคปซูล
เข้าไปภายในร่างกายแล้วก็จะเกิดการละลายตัว แล้วค่อยๆ ปล่อยวิตามินต่างๆ ที่บ รรจุไว้ออกมา ทาให้ช่วย
บารุงผิวหนังให้กระชับมากขึ้น สามารถลดริ้วรอยหรือรอยย่นของผิวหนังได้เป็นอย่างดี
2. รำยละเอียดผลิตภัณฑ์
บริษัทมีสินค้าเป็นชุดบารุงผิวหน้าให้กระจ่างใสแลดูอ่อนวัย ป้องกันแสงแดดและต้านอนุมูลอิสระ
โดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติ คือ มะขามป้อมและมัลเบอร์รี่มาเป็นส่วนผสมหลัก และผ่านการวิเคราะห์
โดยแพทย์ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นผิ ว หนั ง โดยเฉพาะ เป็ น การสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เมื่ อ เที ย บ
ในด้านประสิทธิภาพกับคู่แข่งแล้ว มีความใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากันในราคาที่ต่ากว่า ลักษณะของผลิตภัณฑ์
เจ-บลูม มีลักษณะบางเบา ไม่เหนียวเหนอะหนะ แห้งซึมไปกับผิว อ่อนโยนกับทุกสภาพผิว ปกป้องผิวจาก
การถูกทาลายของรังสี UVA และ UVB ได้ยาวนานตลอดวัน บารุงผิวแลดูขาว เรียบเนียน มีจุดเน้นการต้าน
อนุมูลอิสระ ประกอบด้วยสินค้า 6 ชนิด ดังนี้

ภำพที่ 1 ตราสินค้า เจ-บลูม
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1. Cleansing Water Make Up

2. Cleansing Foam

4. Nourishing Cream

5. Eye Gel

Produce
1. Cleansing Water Make Up
2. Cleansing Foam
3. SERUM
4. Nourishing Cream
5. Eye Gel
6. Sunscreen

ขนำด
100 มิลลิลิตร
80 กรัม
30 มิลลิลิตร
40 มิลลิลิตร
10 กรัม
50 กรัม
รวม 1 ชุด

ตำรำงที่ 1 ชุดสินค้าของบริษัท เจ-บลูม จากัด

3. SERUM

6. Sunscreen
รำคำ (บำท)
250
350
1,000
600
800
500
3,500
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3. ข้อบ่งชี้ควำมเป็นนวัตกรรม
เพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน บริษัทจึงเน้นการสร้างความโดดเด่นของสินค้าจากนวัตกรรม โดยทาง
บริษัทได้เลือกใช้สารสกัดจากมะขามป้อมและรากหม่อน
สารสกัดจากมะขามป้อม Phyllanthus Emblica หรือ มะขามป้อม มีถิ่นกาเนิดในพื้ นที่เขตร้อนของ
ทวีปเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้ นิยมใช้รับประทานเป็นยามาตั้งแต่โบราณ มะขามป้อม
อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินซีและยังมีแร่ธาตุวิตามินอื่นๆ อีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแคลเซียม
ฟอสฟอรัส เหล็ก ทองแดง โพแทสเซี ย ม แมงกานี ส แมกนี เซี ย ม โครเมี ย ม วิตามิ น A และ B-complex
ทั้งยังเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตและเส้นใยอาหาร โดยเฉพาะวิตามินซีนั้น มะข้ามป้อมมีมากกว่าน้าส้มคั้น
ถึ ง 20 เท่ า ส่ วนสารส าคั ญ ที่ พ บได้ ใ นผลมะขามป้ อ มจะเป็ น สารจ าพวก Polyphenolic เช่ น Gallic acid,
Corilagin, Chubulagic acid, Elaeocarpusin และPutranjivain
สารสกัดจากรากหม่อน (Morus Alba (Mulberry) Root Extract) ซึ่งเป็นพืชเมืองหนาวที่มี การเจริญ
เติบโตอย่างกว้างขวางจากแถบเอเชียตะวันออก จนไปถึงแถบไซบีเรีย ในรากหม่อนมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อต้าน
อนุ มู ล อิส ระคื อ ฟลาโวนอยด์ (Flavonoil) และมี ส าร 2-oxyresveratrol และสาร Mulberroside F ที่ มี ฤ ทธิ์
ยับ ยั้งเอนไซม์ Tyrosinase ซึ่งเกี่ยวข้องในขบวนการสร้างเม็ดสีที่ผิวหนังและป้องกันไม่ให้ผิวสูญเสี ยน้า
ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัย ลดความหมองคล้าบนใบหน้ า รวมทั้ง ฝ้า กระ และจุดด่างดาให้จางลง
อย่างเห็นผล นอกจากนั้นยังค้นพบสารสาคัญกลุ่มฟลาวโวนอยด์ (Flavonoids; Mulberrin, Morusin, Morin),
2oxyres veratrol, Mulberroside F ทาหน้าที่เป็นสารต้านเม็ดสีเมลานิน (Anti Melanin) และสารต้านอนุมูล
อิส ระ (Antioxidant) ช่ วยยั บ ยั้งเอนไซม์ ไทโรซิ เนส (Tyrosinase Inhibitor) ยับ ยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสี
(Inhibition of Melanin Formation) ลดเลื อนความหมองคล้ า ฝ้า กระ จุด ด่างด า แลดู จ างลง ท าให้ ผิ วขาว
กระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส (Inhibition of Tyrosinase Activity) พบว่า
สารสกั ด จากรากหม่ อ น 3% ช่ ว ยยั บ ยั้ ง เอนไซม์ ส ร้างเม็ ด สี เมลานิ น ได้ ถึ ง 91.9% ท าให้ ผิ วขาวใสอย่ าง
มีประสิทธิภาพ
4. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (Situation Analysis)
การผลิตเครื่องสาอางเป็นสาขาธุรกิจที่ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ของธุรกิจโดดเด่นที่น่าสนใจ
ลงทุนประจาปี 2559 จากการวิเคราะห์ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เนื่องจากว่าปัจจุบันมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทาให้เกิดการรับรู้และลอกเลียนแบบในเรื่องของ
สุขภาพและความสวยงามของผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย จึงทาให้ธุรกิจมีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
อีก ทั้ งในช่ วงที่ ผ่านมายังพบว่า มู ล ค่าการส่ งออกสินค้าประเภทเครื่องส าอางไปยังกลุ่มประเทศ CLMV
(กั ม พู ช า ลาว เมี ย นมา และเวีย ดนาม) มี แนวโน้ มเพิ่ มสู งขึ้น เช่น กั น เนื่ องจากเครื่องส าอางแบรนด์ไ ทย
ได้รับ ความนิยมและเป็ นที่ ยอมรับ ในด้านคุณภาพ จึงถือ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทาให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถทาการตลาดและเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ CLMV

5
หากพิ จารณาโครงสร้างประชากรในประเทศไทยอ้างอิงจาก United Nations, World Population
Prospects จะพบว่าสัดส่วนประชากรที่มีอายุระหว่าง 40 ปี ถึง 79 ปี คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44.6 ในปี
2558 เป็ น ร้อยละ 49.1 ในอนาคตปี 2593 และสัดส่วนประชากรวัยทางานที่มีอายุระหว่าง 20 ปี ถึง 59 ปี
คาดว่าจะลดลงจากร้อยละ 60.0 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 42.1 ในอนาคต ปี 2593 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสัดส่วน
ประชากรอาวุ โ สจะมี ป ริ ม าณมากขึ้ น เรื่ อ ยๆ พร้ อ มกั บ การลดลงของประชากรในวั ย ท างาน ซึ่ ง การ
เปลี่ ย นแปลงของโครงสร้ า งประชากรที่ มี จ านวนผู้ สู ง อายุ ม ากขึ้ น ดั ง กล่ าว ส่ ง ผลให้ มี ค วามต้ อ งการ
ในผลิตภัณฑ์ ดูแล และบ ารุงผิวพรรณเพิ่ มมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ ที่สามารถชะลอวัยและลดริ้วรอย
เนื่องจากผู้คนมีความต้องการที่จะดูอ่อนกว่าวัย และรักษาความงามของสภาพผิวที่เปลี่ยนแปลงไป จึงถือเป็น
โอกาสที่ดีในการทาธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ที่มา United Nations, World Population
ภำพที่ 2 จานวนประชากรตามอายุ และเพศในประเทศไทย ปี 2558

ที่มา United Nations, World Population
ภำพที่ 3 จานวนประชากรตามอายุ และเพศในประเทศไทย ปี 2593
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5. ข้อมูลสถิติกำรตลำดและกำรเติบโต
ตลาดเครื่ อ งส าอางยั ง เป็ น ตลาดที่ มี ก ารเติ บ โตได้ มี ผู้ น าตลาดจ านวนน้ อ ยท าให้ มี โ อกาสใน
การนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดได้ และที่สาคัญมีโอกาสขยายไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศ AEC ที่มีความเชื่อมั่นในสินค้าของประเทศไทยแม้ตลาดเครื่องสาอางจะมีคู่แข่งจานวนมาก แต่ก็มี
การแบ่งแยกโครงสร้างประชากรในประเทศไทย อ้างอิงจาก United Nations ,World Population Prospects
จะพบว่าสัดส่วนประชากรที่มีอายุระหว่าง 40 ปี ถึง 79 ปี คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44.6 ในปี 2558 เป็น
ร้อยละ 49.1 ในอนาคตปี 2593 และสัดส่วนประชากรวัยทางานที่มีอายุระหว่าง 20 ปี ถึง 59 ปี คาดว่าจะ
ลดลงจากร้อยละ 60.0 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 42.1 ในอนาคตปี 2593 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนประชากร
อาวุโสจะมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับการลดลงของประชากรในวัยทางาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างประชากรที่มีจานวนผู้สูงอายุมากขึ้นดังกล่าว ส่งผลให้มีความต้องการในผลิตภัณฑ์ดูแลและบารุง
ผิวพรรณเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่สามารถชะลอวัยและลดริ้วรอย เนื่องจากผู้คนมีความต้องการ
ที่จะดูอ่อนกว่าวัย และรักษาความงามของสภาพผิวที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นโอกาสที่ดีในการทาธุรกิจของ
บริษัทในอนาคต อัตราการเติบโตของลูกค้ากลุ่มนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.02 ต่อปี
6. กลยุทธ์ส่วนประสมกำรตลำด (Marketing Mix Strategy)
6.1 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
ส าหรั บ กลยุ ท ธ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ บริ ษั ท ได้ มี สิ น ค้ า เป็ น ชุ ด บ ารุ ง ผิ ว หน้ า ให้ ก ระจ่ า งใสแลดู อ่ อ นไว
และป้องกันแสงแดดทั้ง UVA และ UVB ด้วยสารสกัดจากมะขามป้อมและรากมัลเบอร์ รี่ นอกจากนั้นยังใช้
การออกแบบที่สวยงามเพื่อดึงดูดผู้บริโภคอีกด้วย
6.2 กลยุทธ์รำคำ (Price Strategy)
ในส่วนของกลยุทธ์ในการตั้งราคาจะเป็นการตั้งราคาโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และกาหนดกลยุทธ์
การตั้งราคาแบบ Premium Value เพื่ อสร้างการรับรู้ของผู้บริโภคให้ตระหนั กถึงคุณ ภาพและคุณ ค่าของ
ผลิตภัณฑ์ที่สูง
6.3 กลยุทธ์ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย (Place Strategy)
ส าหรับ กลยุ ท ธ์ช่ องทางจัดจาหน่ ายบริษั ท เน้ นการจาหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ ข องบริษั ท ผ่านเครือข่าย
สื่อออนไลน์ต่างๆ ทั้งทางเว็บไซต์ Facebook และ Instagram เนื่องจากเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
และสามารถติดต่อทาง Call Center ของบริษัท นอกจากนั้ นบริษัทยังเปิดรับตัวแทนจาหน่ายซื้อกับบริษัท
ด้วยราคาขายส่งที่บริษัทกาหนด
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6.4 กลยุทธ์ส่งเสริมกำรตลำด (Promotion Strategy)
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด จัดทาการส่งเสริมการตลาดให้ผู้บริโภคมีการรับรู้ และจดจาแบรนด์
สินค้ า เพื่ อเพิ่ ม โอกาสในการขายสินค้ าโดยมี กลยุทธ์ ในส่วนของการโฆษณาบริษั ทจะเน้นการโฆษณา
ผ่านสื่อออนไลน์ โดยจัดทาผ่านเว็บไซต์และโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้ง Facebook, Instagram
นอกจากนั้นยังได้ว่าจ้าง Beauty Blogger ต่างๆ ในการทารีวิวสินค้าเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์สินค้ากับแฟน
คลับของ Beauty Blogger อันจะเป็นการเพิ่มการรับรู้ในตราสินค้าและสร้างแรงจูงใจในการเข้ามาทดลองใช้
สินค้าอีกต่ออีกครั้ง
7. แผนกำรผลิตและเทคโนโลยีกำรผลิต
7.1 สถำนที่ตั้ง
การผลิ ตสิ น ค้ า บริษั ท เจ-บลู ม จากั ด ได้ ใ ห้ บ ริษั ท เอสเธติ ค ซี เครท (แอท-ซี ) จากั ด เป็ น ผู้ผ ลิ ต
สถานที่ ตั้ ง อยู่ ที่ 273 ซอยลาดพร้ า ว 101 (วั ด บึ ง ทองหลาง) แขวงคลองเจ้ าคุ ณ สิ ง ห์ เขตวั ง ทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
7.2 เทคโนโลยีกำรผลิต
การเลือกโรงงานผู้รับจ้างผลิต สินค้า จะต้องเป็นบริษั ทที่มีใบประกอบการถูก ต้องตามกฎหมาย
ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติที่ดีในการผลิตมีหลักเกณฑ์
และวิธีก ารที่ ดี ในการผลิ ตเครื่องส าอางว่า ด้วยสุ ขลั ก ษณะทั่ วไป GHP (Good Hygienic Practice) เพื่ อให้
สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถาน
ประกอบการโครงสร้ า งอาคาร ระบบการผลิ ต ที่ ดี มี ค วามปลอดภั ย คุ ณ ภาพมาตรฐาน ทุ ก ขั้ น ตอน
ตั้ง แต่ขั้ น ตอนการวางแผนผลิต ระบบควบคุมวัตถุดิบ ระหว่า งการผลิต การจัดเก็ บ การควบคุม คุณ ภาพ
ตลอดจนการส่ ง มอบสิ น ค้ า ซึ่ ง ทางบริ ษั ท ได้ มี ก ารศึ ก ษาหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริ ษั ท รั บ จ้ า งผลิ ต ในไทย
ซึ่งมีมากมายหลายระดับ
การตรวจสอบคุณภาพจะดาเนินการตรวจสอบคุณภาพเป็น 4 ขั้นตอน คือ
1. การตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ จะเป็นการตรวจสอบทางกายภาพและเคมี เช่น ความหนืด
การเกิดฟอง การทาความสะอาด และปริมาณวิเคราะห์ต่างๆ
2. การตรวจสอบโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญเพื่อสังเกตสี กลิ่น ความขุ่น เป็นต้น
3. การตรวจสอบโดยอาศัยข้อมูลจากห้องหรือแผนกเสริมสวยในโรงงาน โดยทดสอบ
กับอาสาสมัคร เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพผลิตภัณฑ์ต่างสูตรกัน
4. การสอบถามจากผู้ใช้โดยตรง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ซึ่งวิธีนี้
จะมีความผันแปรมากตามความชอบของแต่ละบุคคล เป็นวิธีที่เหมาะสมสาหรับตรวจสอบความนิยม
ของตลาดได้ดี
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เพื่อให้สินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ การเคลื่อนย้าย
จัดเก็บ รวบรวม และกระจายสิ นค้าเป็นอย่างดี ทางบริษัทจึง ใช้บริการผู้ให้บริการโลจิสติกส์จากภายนอก
มาจัดการงานด้านคลังสินค้า ขนส่งทั้งขาเข้าและขาออก ซึ่งการจ้างผู้ให้บริการจากภายนอกจะมีข้อดี คือ
สามารถควบคุมต้นทุนได้ ทางบริษัทเลือกผู้ให้บริการ คือ บริษัท Shipyours ผู้ให้บริการคลังสินค้าออนไลน์
เป็นผู้ให้บริการในการหยิบสินค้า การค้นหาสินค้า บรรจุหีบห่อ และการจัดส่งสินค้า
8. โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรในปัจจุบัน
การจั ด โครงสร้ า งองค์ ก ร เป็ น การจั ด โครงสร้ า งองค์ ก รที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น เน้ น ความคล่ อ งตั ว ใน
การบริหารจัดการและแบ่งหน้าที่ โดยคานึงถึงความสามารถ ความชานาญของบุคลากรและแบ่งหน้าที่
การควบคุ ม ที่ ชั ด เจน เพื่ อให้ บ ริ ษั ท มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งาน สาเหตุ ที่ ท างบริษั ท มี อัต ราก าลั ง
ไม่มากนัก เนื่องจากบริษัทได้ใช้บริการว่าจ้างตั้งแต่กระบวนการผลิต โรงงานผลิต กระบวนการจัดเก็บบรรจุ
และจัดส่ง บริษัทว่าจ้างบริษัทให้บริการคลังสินค้าและจัดส่ง ทาให้บริษั ทดาเนินการเพียงแค่ธุรกิจหลัก
เท่านั้น คือ การขาย การทาการตลาดและการวิจัยพัฒนา

ภำพที่ 4 ผังองค์กรบริษัท เจ-บลูม จากัด
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9. แผนกำรเงิน
บริษัทประเมินเงินลงทุนของโครงการจะต้องใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 4 ล้านบาท โดยจัดหาเงินลงทุน
จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด บริษัทไม่มีการกู้ยืมเงิน เนื่องจากบริษัทวิเคราะห์ว่าเพื่อความสะดวกในด้านการบริหาร
เงินทุน และลดภาระเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท
เงินลงทุนทั้งหมด 4,000,000 บาท เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร จานวนเงิน 340,000 บาท และ
เงินทุนหมุนเวียน จานวนเงิน 3,660,000 บาท
จากการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน พบว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ น่าลงทุน เนื่องจากมีจุดคืนทุน
อยู่ที่ 1.99 ปี
เมื่ อ พิ จ ารณามู ล ค่ า ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ พบว่ า ธุ ร กิ จนี้ มี มู ล ค่ าปั จ จุ บั น สุ ท ธิ อ ยู่ ที่ 2,195,724 บาท และ
มีผลตอบแทนภายในอยู่ที่ 43.70% ซึ่งมากกว่าต้นทุนเงินทุนที่ 20% แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้เหมาะสม
กับการลงทุน เนื่องจากให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนมากกว่าต้นทุนเงินทุนและมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก
10. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ในอนำคต (Scenario Analysis)
สถานการณ์ Base Case ที่ เป็ น ไปตามแผนงานที่ ว างไว้ คื อ มู ล ค่ าปั จ จุ บั น สุ ท ธิ (NPV) เท่ ากั บ
2,195,724 บาท และบางกรณี ที่ แย่ กว่าคาดการณ์ (Worst Case Scenario)โดยก าหนดให้ ปริมาณขายลดลง
20% มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ -515,936 บาท จะเห็นว่ากิจการจะมีผลการดาเนินงานลดลงอย่างมาก
ดังนั้นบริษัทจะต้องมีแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มรายได้ ดังนี้
10.1 เร่งการโปรโมททั้งทางออนไลน์และออฟไลน์กลุ่มเป้าหมาย
10.2 เพิ่มตัวแทนจาหน่ายให้ครอบคลุมเกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น
10.3 ปรับลดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
10.4 กรณีที่ขาดทุนหมุนเวียน จะกู้ยืมจากกรรมการ
ในกรณี ที่ ดี ที่ สุ ด (Best Case Scenario) ปริ ม าณการขายเพิ่ ม ขึ้ น 20% มู ล ค่ าปั จจุ บั น สุ ท ธิ (NPV)
เท่ากับ 4,836,308 บาท จะเห็นว่ากาไรของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่นิ่งนอนใจ
โดยมีแผนในการสร้างรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืน ดังนี้
1. จัดทาโปรโมชั่นการขายทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อรักษาฐานลูกค้าให้กลับมาใช้สินค้า
อย่างต่อเนื่อง
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้าอันจะเป็น
การสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและเพิ่มการซื้อซ้า
โดยในกรณีที่ดีที่สุด ปกติ และแย่ที่สุดเราจะให้โอกาสเกิดขึ้น 25% 50% และ 25% ตามลาดับ
และได้ NPV เฉลี่ยถ่วงน้าหนักด้วยความน่าจะเป็นเท่ากับ 2,177,955 บาท
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Roots from mulberries (Morus alba) natural and hybrids varieties: phenolic contend and nutraceutical
potential as antioxidant ที่มาhttp://www.japsonline.com/admin/php/uploads/2050_pdf.pdf
ดู เดย์ ดรีม จากัด (มหาชน), 2560, หนังสือชี้ชวนตราสารทุน.
ที่มา http://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=149831

