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บทสรุปผู้บริหาร
แผนธุรกิจ ครี มพอกหน้าสู ตรธรรมชาติ แบรนด์ “ภัสตรา มาส์ค” (Putra Mask)
ประกอบธุรกิจประเภทครี มพอกหน้า เพื"อทําความสะอาดและบํารุ งผิวหน้า เพื"อผิวหน้า
นุ่มเนียน กระจ่างใส ลดริ วรอย จุดด่างดํา อย่างเป็ นธรรมชาติ และมีส่วนผสมจาก
ธรรมชาติแท้ 100% เป็ นผลิตภัณฑ์แบบสด เจ้าแรก และปราศจากสารเคมีเจือปน พร้อม
ด้วยคุณค่า และรวมถึงรู ปแบบของผลิตภัณฑ์ที"แตกต่าง การผลิตจะจ้าง โรงงานผลิต
OEM คือ บริ ษทั ไอไบโอ จํากัด ด้านผลิตภัณฑ์ในช่วงแรกของธุรกิจครี มพอกหน้าสู ตร
ธรรมชาติ มีการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์โดยสู ตรแรก จะเป็ น ครี มพอกหน้าสู ตรธรรมชาติ
ที"มีส่วนผสมของสมุนไพร 6 ชนิด คือ ผงถ่านไม้ไผ่ ว่านหางจระเข้ มะเขือเทศ นําผึง
ขมินชัน และนํามะนาว ในการดําเนินการตลาด การจัดจําหน่ายในระยะแรก ธุรกิจจะ
กระจายสิ นค้าสู่ สื"อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซด์บริ ษทั , Facebook, Instargram, Line
และตัวแทนจําหน่ายที"ตอ้ งการขายสิ นค้าโดยความสมัครใจ หลังจากนันระยะถัดไป จะ
ทําการกระจายสิ นค้าไปสู่ ช่องทาง งานแสดงสิ นค้าต่างๆ ร้านสปาสมุนไพร เป็ นต้น
ธุรกิจได้ตงเป้
ั าหมายการเติบโตออกเป็ นช่วง ดังนี 1) ระยะสัน ในช่วงปี แรกของการ
ดําเนินงาน
ให้เกิดส่ วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ครี มพอกหน้าโดยประมาณ
0.001% ซึ"งมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 6 หมื"นล้านบาท โดยตังเป้ าหมายการจําหน่ายไว้ที"
100,000 กระปุก มุ่งสร้างการรับรู ้ความแตกต่างผลิตภัณฑ์ครี มพอกหน้าสู ตรธรรมชาติ
แบบสด และเพื"อให้เกิดการยอมรับในตราสิ นค้า 2) ระยะยาว จะดําเนินงานเป็ นการสร้าง
ยอดขายให้เพิ"มขึนจากปี แรกเติบโตเป็ น 10% การเพิ"มช่องทางการตลาด เพื"อจัดจําหน่าย
สิ นค้าทังค้าปลีก ค้าส่ ง ร้านค้าขายสําอาง ร้านสะดวกซือ เซเว่น-อิเลฟเว่น และมุ่งไปสู่
ห้างสรรพสิ นค้าทังในกรุ งเทพมหานคร 50%, ต่างจังหวัด 30% และประเทศเพื"อนบ้าน
20% เช่น ลาว เขมร พม่า เป็ นต้น

ในการวิเคราะห์คู่แข่งขันนัน พบว่า ในการแข่งขันในตลาดเครื" องสําอาง
ประเภทสกินแคร์ มีค่อนข้างหลากหลายแบรนด์ ทังคู่แข่งขันที"อยูใ่ นตลาดมาก่อน
รวมทังคู่แข่งขันรายใหม่ ๆ แต่จุดเด่นหลัก ๆ ในท้องตลาดยังไม่มีครี มพอกหน้าสู ตรจาก
ธรรมชาติแท้ 100% ชนิดแบบสด มีคุณภาพเห็นผลในระยะเวลาอันสัน ปราศจากสารเคมี
เจือปน ทําให้ธุรกิจมีโอกาสในการเติบโตในตลาดได้เป็ นอย่างดี
แผนการตลาด ทางธุรกิจ เน้นการสร้างรับรู ้ให้แก่ผบู ้ ริ โภคในด้านความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ที"ทาํ มาจากสมุนไพรแบบสด การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมถึง
คุณประโยชน์ต่างๆ พร้อมกับเน้นการจดจําในตราสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภครับรู ้ตราสิ นค้า
ของธุรกิจ โดยมีกลุ่มเป้ าหมาย คือ กลุ่มผูห้ ญิงวัยทํางาน อายุตงแต่
ั 25 – 45 ปี กลุ่มนีจะ
เป็ นกลุ่มหลักในการจําหน่าย
เนื"องจากผูใ้ หญ่วยั นีต้องการความมัน" ใจ
และใช้
เครื" องสําอางบ่อย เพราะเป็ นกลุ่มที"มีกิจการรมที"หลากหลาย การเข้าสังคมบ่อย จึง
จําเป็ นต้องเพิ"มความมัน" ใจให้กบั ตนเองมากขึน ซึ"งครี มพอกหน้าจากธรรมชาตินี จะช่วย
ทําความสะอาด และบํารุ งผิวหน้าจากการใช้เครื" องสําอางบ่อย ทําให้ผวิ หน้ากระจ่างใส
ลดจุดด่างดําจากฝ้ า กระ และมีริวรอยบนใบหน้า
ธุรกิจครี มพอกหน้าสู ตรธรรมชาติ ใช้เงินลงทุน ทังสิ น 2,000,000 บาท โดยเป็ น
การระดมทุนจากผูถ้ ือหุน้ จํานวน 3 ท่าน ไม่มีการกูย้ มื หากเป็ นไปตามคาดการณ์
สามารถสร้างผลตอบแทนในโครงการนี IRR เท่ากับ 85.01% ระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ
1 ปี 2 เดือน และมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของโครงการ NPV เท่ากับ 24,820,884 บาท หาก
พิจารณาถึง สิ นทรัพย์ หนีสิ น และส่ วนของผูถ้ ือหุน้ อัตราการเติบโต ยอดขาย รวมถึง
กําไรสุ ทธิ ทําให้เห็นว่าธุรกิจมีศกั ยภาพสู ง และคุม้ ค่าแก่การลงทุน
ข้ อมูลธุรกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision): ความเป็ นผูน้ าํ ในด้านการนําเสนอผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที"มีคุณภาพสู่
สังคมไทย ด้วยความรักษ์และใส่ ใจในผูบ้ ริ โภคสู งสุ ด

พันธกิจ (Mission)
1. มุ่งนําเสนอ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที"มีคุณค่าต่อสุ ขภาพผิวให้ดียง"ิ ขึน
ซึ"งเน้นธรรมชาติ เพื"อให้ผบู ้ ริ โภคปลอดภัยและสร้างความพอใจให้แก่ผบู ้ ริ โภค
2. สร้างความมัง" คัง" ในระดับที"ผถู ้ ือหุน้ พอใจ (Shareholder Wealth)
3. เพื"ออนุรักษ์ และส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้แพร่ หลาย เพื"อสนับสนุน
เศรษฐกิจไทย
4. เพื"อร่ วมสร้างแบรนด์สินค้าไทย สู่ สากล และเป็ นที"ยอมรับของต่างประเทศ
5. มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื"อง เพื"อให้มีคุณภาพที"ดี
วัตถุประสงค์ของธุรกิจ (Objective)
1. เพื"อมุ่งหวังกําไรจากการดําเนินกิจการ
2. เพื"อสร้างการรับรู ้ (Brand Awareness) ต่อ “PUTRA MASK” ให้เป็ นที"รู้จกั แก่
ผูซ้ ือในช่องทางการจัดจําหน่ายสิ นค้า
3. เพื"อให้กิจการมีความมัน" คงในการดําเนินงาน
4. เพื"อสร้างภาพลักษณ์ (IMAGE) “PUTRA MASK” ให้เป็ นที"รู้จกั ใช้แล้วเห็น
ผลจริ ง
โอกาสและแนวโน้ มทางธุรกิจ
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ธุรกิจที"มีการเติบโต คือ ธุรกิจประเภทความสวย
ความงาม ด้านผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า การรักษาผิวหน้า มีการแข่งขันสูง และสวน
กระแสกับภาวะเศรษฐกิจ คือ ผลิตภัณฑ์เครื" องสําอางที"มาจากธรรมชาติ จากสมุนไพร
และจากสารสกัดธรรมชาติต่าง ๆ มีอตั ราการเติบโตสู ง ได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจปี
หนึ"ง ไม่ต"าํ กว่า 1 แสนล้านบาท ซึ"งตลาดสมุนไพรกําลังเฟื" องฟู ทางภาครัฐบาลได้มีการ

สนับสนุน โดยกระทรวงพาณิ ชย์ ด้วยการเดินหน้าขับเคลื"อน “แผนแม่บทแห่งชาติ ว่า
ด้วยการขับเคลื"อนพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ.2560 - 2564” บริ ษทั จึงเล็งเห็นโอกาสที"ดีใน
ธุรกิจ
รายละเอียดของสิ นค้ าและบริการ
ภาพแสดงเครื" องหมายการค้า
รู ปแบบของผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ครี มพอกหน้า “PUTRA MASK” 30 g.

ปัจจัยสู่ ความสํ าเร็จ (Key Success Factor)
ปัจจัยที"จะนําความสําเร็จนัน คือ ตัวของผลิตภัณฑ์ครี มพอกหน้าจากธรรมชาติ
เน้นคุณภาพสู ง มีประสิ ทธิภาพที"เห็นผลกับผิวหน้าในระยะเวลาอันสัน
1. ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ถือเป็ นปัจจัยที"สาํ คัญในการทําธุรกิจ เพราะในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์นนหากดี
ั
จริ ง ผูบ้ ริ โภคเกิดความมัน" ใจ ทําให้ผบู ้ ริ โภคกลับมาซือซํา และมีการ
บอกต่อ ซึ"งจะเกิดผลในเชิงบวกเป็ นภาพลักษณ์ที"ดีของแบรนด์ โดยการคัดสรรวัตถุดิบที"
มีคุณภาพดี และปลอดภัยจากสารเคมี ผ่านกรรมวิธีการผลิตที"ได้รับมาตรฐาน
2. ช่องทางการจัดจําหน่าย ต้องเป็ นช่องทาง ที"สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้

การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม (Five Forces Model)
อํานาจการต่ อรองของผู้ผลิต (Bargaining Power of Supplier)
โรงงานรับจ้างผลิต OEM (Original Equipment Manufacturer) หรื อผูร้ ับจ้างผลิต
สิ นค้าให้กบั บริ ษทั ที"จะนําไปขายในแบรนด์สินค้าของตนเอง ในปัจจุบนั โรงงานมี
โรงงานรับจ้างผลิตที"ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) เป็ นจํานวนมาก
มีการแข่งขันกันสู งมาก ทําให้อาํ นาจการต่อรองอยูใ่ นระดับไม่สูงมากนัก ดังนัน บริ ษทั
จําเป็ นต้องเลือกโรงงานรับจ้างผลิตสิ นค้าที"ผา่ นการรับรองคุณภาพ GMP มีวธิ ีการที"ดีใน
การผลิต พร้อมด้วยเทคโนโลยีที"ทนั สมัย สิ" งสําคัญอีกอย่างหนึ"งคือ วัตถุดิบที"มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน เพื"อให้เกิดความปลอดภัย และความมัน" ใจต่อผูบ้ ริ โภค
อํานาจการต่ อรองของผู้ซืIอ (Bargaining Power of Customers)
ปัจจุบนั เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทางการสื" อสารมากขึน
ทําให้ผบู ้ ริ โภค
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ได้ง่าย มีความรู ้มากขึน ผูบ้ ริ โภคมักจะทําการค้นคว้า
หาข้อมูล ข้อเท็จจริ ง เพื"อทําการเปรี ยบเทียบผลิตภัณฑ์แต่ละยีห" อ้ เพื"อให้ตรงกับความ
ต้องการมากที"สุด
การแข่ งขันระหว่ างคู่แข่ งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Competitive Rivalry
among Current Competitors)
สภาวะตลาดเครื" องสําอางในประเทศมีการแข่งขันค่อนข้างสู ง
ตังแต่ตลาด
ระดับบนถึงตลาดระดับล่าง โดยในส่ วนของตลาดระดับสิ นค้าไทย ยังไม่สามารถเจาะ
ตลาดได้มากนัก มีผนู ้ าํ ตลาดน้อยราย และอยูใ่ นเฉพาะบางสายผลิตภัณฑ์ที"เป็ นการ
แข่งขันกันระหว่างผูป้ ระกอบการรายย่อยเป็ นจํานวนมาก (Fragmented Industry) ทําให้
การแข่งขัน มีความรุ นแรง เพื"อแย่งชิงผูบ้ ริ โภค
ภัยคุกคามจากคู่แข่ งขันรายใหม่ (Threat of New Entrance)
จากกระแสความใส่ ใจความงาม และสุ ขภาพจากภายในและภายนอก เป็ นจุด
ดึงดูดให้มีผปู ้ ระกอบการรายใหม่เข้าสู่ ตลาดมากขึน โดยส่ วนใหญ่จะสร้างแบรนด์ของ
ตนเอง และใช้กระแสความงามจากธรรมชาติเป็ นจุดขาย ให้กบั ผลิตภัณฑ์ของตนเอง

อีกทังการเข้าสู่ ตลาดของผูป้ ระกอบการรายใหม่ใช้เงินลงทุนที"ไม่สูงมากนัก เนื"องจากมี
โรงงานรับจ้างผลิต OEM คอยให้คาํ ปรึ กษา และมีการให้บริ การแบบครบวงจร และต้อง
มีคุณภาพที"เป็ นที"ยอมรับของผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย และทําผลกําไร เพื"อให้กิจการอยูร่ อดได้
การคุกคามของสิ นค้ าทดแทน (Threat of Substitute Products)
สิ นค้าทดแทนในอุตสาหกรรม ซึ"งจะผลิตโดยใช้ส่วนผสมที"มีความแตกต่าง ด้าน
คุณประโยชน์ และขึนอยูก่ บั ว่ามีแนวโน้มของเครื" องสําอางประเภทบํารุ งผิวหน้าชนิดใด
จะได้รับความนิยมในตลาด ซึ"ง ณ ปัจจุบนั ผลิตภัณฑ์เครื" องสําอางถูกทดแทนด้วย
ผลิตภัณฑ์ออแกนิค แม้วา่ จะไม่สามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์กต็ าม นอกจากนี
ต้นทุนการผลิตของสิ นค้าทดแทนที"ใช้ส่วนผสมที"สามารถผลิตได้ในประเทศ แนวโน้ม
ของผูบ้ ริ โภคที"หนั มานิยมผลิตภัณฑ์เครื" องสําอาง เพื"อความงามจากธรรมชาติมากขึน
วิเคราะห์ สถานการณ์ (SWOT Analysis)
จุดแข็งของธุรกิจ (Strength)
- ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เป็ นสิ นค้าที"มีส่วนผสมที"มีวตั ถุดิบมาจากสมุนไพร จากธรรมชาติ
100% และไม่มีสารเคมีเจือปน ส่ วนผสมต่างๆ มีคุณประโยชน์ที"เด่นชัด
- ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ด้านราคาสามารถแข่งขันได้ เนื"องจากเป็ นผลิตภัณฑ์ที"ทาํ จาก
ธรรมชาติราคาไม่สูงมาก มีตน้ ทุนที"ต"าํ และได้ตงราคาที
ั
"เหมาะสมกับคุณภาพ ผูบ้ ริ โภค
กลุ่มเป้ าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถใช้ได้ทุกเพศ ทุกวัย
- ผลิตภัณฑ์มีการผลิตโดยเทคโนโลยีที"ทนั สมัย และได้รับมาตรฐาน มีคุณภาพ
จุดอ่อนของธุรกิจ (Weakness)
- ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ยังไม่เป็ นที"รู้จกั เนื"องจากเป็ นบริ ษทั และตราสิ นค้าใหม่ที"เพิ"งเข้า
มาดําเนินธุรกิจในตลาดเครื" องสําอาง

- สู ตรของสิ นค้าง่ายต่อการลอกเลียนแบบ และกระบวนการผลิตยังต้องใช้ OEM จึง
อาจจะทําให้สูตรอาจรั"วไหล
โอกาสของธุรกิจ (Opportunity)
- จากกระแสความสนใจ ความสวย ความงาม และยังมีอตั ราการเติบโตของลาดสู ง
ในช่วงหลายปี ที"ผา่ นมา ทําให้ผลิตภัณฑ์ที"มาจากส่ วนผสมจากธรรมชาติ ได้รับความ
สนใจ และมีความต้องการสู งจากผูบ้ ริ โภค
อุปสรรค (Threats)
- มีผปู ้ ระกอบการ และผูจ้ าํ หน่ายหลายราย ทําให้ผบู ้ ริ โภคมีตวั เลือกมากขึน อาจจะทําให้
เกิดการแย่งชิงส่ วนแบ่งทางการตลาดที"สูง
- ตลาดเครื" องสําอางดูแลผิว เป็ นตลาดที"ผบู ้ ริ โภคมีความอ่อนไหวในเรื" องความปลอดภัย
และคุณภาพ จึงต้องสร้างความน่าเชื"อถือในตราสิ นค้า รวมถึงมีกฎระเบียบควบคุมมาก
วิเคราะห์ สถานการตลาด (Market Analysis)
ปัจจุบนั กระแสนิยมของผูบ้ ริ โภคที"ตอ้ งการหลีกเลี"ยงสารเคมี หันมาใส่ ใจกับ
สุ ขภาพตามวิถีธรรมชาติ ด้วยพืชพรรณสมุนไพร กระแสความใส่ ใจความงาม และ
สุ ขภาพก็กาํ ลังมาแรง โดยเฉพาะอย่างยิง" เครื" องสําอางจากธรรมชาติ โดยเน้นใช้สารสกัด
จากธรรมชาติ จากสมุนไพรที"มีคุณสมบัติตอบโจทย์ในเรื" องความงามได้ เรี ยกได้วา่ เป็ น
ยุคทองแห่งสมุนไพรไทย
ส่ วนแบ่ งทางการตลาด และการเติบโต (Market Size)
ในปัจจุบนั นีธุ รกิจความสวย ความงาม ที"กาํ ลังมีความนิยม เนื"องจากผูบ้ ริ โภค
ต้องการการดูแลตัวเองทังสุ ขภาพ และความสวย ความงามมากขึน ส่ วนแบ่งการตลาด

ธุรกิจ แบ่งตามชนิดต่าง ๆ จากตลาดรวม 2.1 แสนล้านบาท แบ่งเป็ นกลุ่มผิวหน้า 46%
กลุ่มริ มฝี ปาก 26% กลุ่มดวงตา และ 17% กลุ่มเล็บ 1% กลุ่มธุรกิจเครื" องสําอางได้มีการ
เติบโต 2-3%
การผลิตภัณฑ์ (STP) แบ่ งส่ วนตลาด ตลาดเป้ าหมายและจุดยืน
การแบ่งส่ วนตลาด ตามเกณฑ์ ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic
Segmentation) เกณฑ์อายุ (Age) รายได้ (Income)
การกําหนดตลาดเป้ าหมาย (Market Targeting)
เป้ าหมายหลัก (Target Group)
ครี มพอกหน้าจากธรรมชาติ “Putra Mask” จะสามารถสร้างยอดขายจากกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายหลัก ที"อยูใ่ นช่วงกลุ่มผูห้ ญิงวัยทํางาน อายุ ตังแต่ 25 – 45 ปี และมี
รายได้ประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน ที"อยูใ่ นเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล มีรายได้
ระดับปานกลางขึนไป เนื"องจากกลุ่มนีจะมีกาํ ลังซือ
เป้ าหมายรอง
กลุ่มวัยรุ่ น วัยนักเรี ยน นักศึกษา อายุ 15-21 ปี กลุ่มนีจะเป็ นกลุ่มที"เริ" มดูแลตัวเอง
และเริ" มสนใจเกี"ยวกับความสวยความงาม
การกําหนดตําแหน่ งทางการตลาด (Product Positioning)
การกําหนดตําแหน่งของครี มพอกหน้าธรรมชาติ ภัสตรา “Putra” เนื"องจาก
ปัจจุบนั คนรุ่ นใหม่
เริ" มให้ความสนใจกับกระแสคุณภาพใส่ ใจกับการดูแลผิวหน้า
การกําหนด Product Positioning

ภาพแสดง การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ครี มพอกหน้าภัสตรา “Putra Mask”
High Quality

* Putra Mask
Non Natural

Natural

Low Quality
แผนการจัดองค์ กร
ชื"อกิจการ

:

บริ ษทั กรี น เนเชอรัล (ประเทศไทย) จํากัด

ที"อยู/่ ที"ตงกิ
ั จการ

:

99 ซ.หัวหมาก 29 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ

บริ ษทั กรี น เนเชอรัล (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินธุรกิจเกี"ยวกับ ครี มพอกหน้า
ส่ วนผสมจากธรรมชาติ เพื"อบํารุ งผิวหน้า ภายใต้ตราสิ นค้า “ภัสตรา PUTRA” โดย
กําหนดโครงสร้าง และหน้าที"ในการบริ หารงานในองค์กร จึงแบ่งหน้าที"ตามความ
รับผิดชอบ เพื"อการบริ หารงาน และการปฏิบตั ิงาน จะเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด

แผนการเงิน
บริ ษทั ดําเนิน นโยบายทางการเงิน โดยการจัดสรรทรัพยาการที"มีอยูอ่ ย่างจํากัดให้
เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด จากการประเมินเงินลงทุนเริ" มต้นของโครงการ ต้องการใช้เงิน
ลงทุนจํานวนทังหมด ประมาณ 2,000,000 บาท ซึ"งพิจารณาลักษณะของธุรกิจ และภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั ตลอดจน อัตราดอกเบีย บริ ษทั จึงจัดโครงสร้างเงินลงทุน โดยมา
จากส่ วนของผูถ้ ือหุน้ คิดเป็ น 100% ของเงินทุนทังหมด เพราะจากการประมาณการความ
ต้องการเงินทุนหมุนเวียนแล้ว ทุนจดทะเบียนจํานวนนี ถือว่าเพียงพอในการหมุนเวียน
ของธุรกิจ โดยไม่ตอ้ งกูเ้ งินเพิ"มเติม
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