ครีมลดถุงใต้ ตา Perfectly Eye Cream
วารี ต่ายทอง
บทคัดย่อ
แผนธุ รกิจ ครี มลดถุ งใต้ตา ฉบับนี้ จดั ทำขึ้ นเพื่อให้ผูศ้ ึกษำได้นำเอำวาำรรู ้ ่าำ รำ
ประยุก่์ใช้ ซึ่ ผูศ้ ึกษำได้เลือกเอำ ผลิ่ภัณฑ์วรี ร ลดถุ ใ่้่ำ รำเป็ นกรณี ศึกษำ โดยได้รีกำร
ว้นวา้ำ ราบรารข้อรูลเกี่ยากับผลิ่ภัณฑ์ ทั้ จุดเดาน วุณสรบั่ิ และประโยชน์ เพื่อเป็ นแนาทำ
ในกำราิจยั และว้นวา้ำเพื่อให้ได้ผลิ ่ภัณฑ์ที่ แก้ปัญหำ ปกปิ ดจุดบกพรา อ บนใบหน้ำ ให้กบั
ผูบ้ ริ โภว
นอกจำกนี้ แ ล้า ยั รี ก ำร สื บ ว้น ข้อ รู ล สถิ ่ิ ่า ำ าิเ วรำะห์ ่ ลำด จัด ทำกลยุท ธ์ ท ำ
กำร่ลำด เลือกกลุารเป้ ำหรำย บริ หารจัดการองค์กร ชาอ ทำ กำรจัดจำหนาำย แผนการผลิต
และเทคโนโลยีก ารผลิ ต แผนกำรเ ิ น ความเสี่ ย งขอและผลประโยชน์ที่ จ ะได้รั บ จากการ
ประกอบธุ รกิจ เพื่อนำรำาิเวรำะห์ และประเรินแนาโน้รและหำข้อสรุ ปวาำรเป็ นไปได้ขอ กำร
ทำธุรกิจ
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนในระยะเริ่ มต้นอยูท่ ี่ 4,000,000 บาทแบ่งเป็ นหุน้ สามัญ จานวน
400,000 หุน้ มีผถู ้ ือหุน้ 4 คนโดยไม่มีนโยบายกูเ้ งินจากแหล่งภายนอก บริ ษทั ได้ประมาณการ
ยอดขายในปี แรกที่ 17,472,000 บาท มีกาไรสุ ทธิ 974,400 บาทหาก แผนธุรกิจนี้สามารถดาเนิน
ไปตามที่คาดการณ์ในกรณี ปกติ (Base Case) กิจการจะมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เฉลี่ย
อยูท่ ี่ 1 ปี 4 เดือน 10 วัน มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิจากการลงทุน (Net Present Value: NPV) เมื่อสิ้ นปี ที่
5 เท่ากับ 6,015,951 บาท และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return :IRR) เมื่อ
สิ้ น ปี ที่ 5 เท่ากับ 61.65% จากอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่สูงกว่าต้นทุนของเงินทุน (9%)
และมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV) ของกิจการที่เป็ นบวกแสดงให้เห็น เป็ นกิจการที่น่าลงทุน โดย
กิจการสามารถสร้างมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นเงิน 6,015,951 บาท เมื่อ สิ้ นสุ ดกิจการ
คาสาคัญ : ลดถุงใต้ตา รวดเร็ว ทดแทนศัลยกรรม

1.บทนา
สุ ขภาพความงามเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับผูห้ ญิงในยุคปัจจุบนั เพราะผูห้ ญิงได้หนั มาใส่ ใจ
และดูแลสุ ขภาพกันมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องอาหารเพื่อสุ ขภาพ หรื อเครื่ องประทินผิวภายนอก
และภายใน องค์ประกอบของใบหน้า ก็เป็ นสิ่ งสาคัญ ที่จะมองข้ามเสี ยไม่ได้ คือบริ เวณใต้ตา
เพราะแม้วา่ จะแต่งใบหน้าให้สวยเพียงใดแต่ ถ้ามีถุงใต้ตาความสวยก็จะลดลง และทาให้ดูมีอายุ
มากขึ้นมาทันที จนทาให้ขาดความมัน่ ใจ และผูห้ ญิงในหลาย ๆ คนก็ยอมเสี ยเงินเป็ นจานวนมาก
ในการทาศัลยกรรม ฉีดโบท๊อกซ์ เลเซอร์ หรื อ ฟิ ลเลอร์ เพื่อแก้ไขปัญหา
ในจุดนี่เองที่บริ ษทั มองเห็นปัญหาของผูห้ ญิง
จึงได้ทาการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม ครี มลดถุงใต้ตา จากสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทดแทนการทาศัลยกรรม หรื อ ฉีด
โบท๊อกซ์ เพื่อ แก้ปัญหาที่ตรงจุด ให้กบั ผูห้ ญิง ที่ตอ้ งการปกปิ ดจุดบกพร่ องบนใบหน้าของ
ตนเองเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ บุคลิกภาพ ให้ดูดีอยูเ่ สมอ เพื่อสร้างความมัน่ ใจ การยอมรับ ส่ งผลถึง
โอกาสในการทางาน และกิจกรรม ในด้านต่าง ๆ ขององค์กร

2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ครี มลดถุงใต้ตา Perfectly Eye Cream ถูกวิจยั และพัฒนาขึ้นมาจากจากสารสกัดจาก
ธรรมชาติ 100% โดยได้ผ่านการทดสอบประสิ ทธิภาพของผลิตภัณฑ์ กับผูห้ ญิง หนึ่งร้อยคน ว่า
สารสกัดดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองหรื อแพ้ใดๆไม่เป็ นอันตรายต่อผิวเพื่อเป็ น
ทางเลือกใหม่ให้กบั ผูห้ ญิงทันสมัย ที่นิยมเพิ่มเติมความสวยจากภายนอก และต้องการปกปิ ด
จุดบกพร่ องบนใบหน้า โดยไม่ตอ้ งทาศัลยกรรม ตัวผลิตภัณฑ์ออกแบบให้สะดวก ง่าย แก่การใช้
และเหมาะกับ รู ปแบบการใช้ชีวติ ที่เร่ งรี บในปัจจุบนั เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ มาสาหรับ
ผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง

3. ความเป็ นนวัตกรรมของผลติภณ
ั ฑ์
บริ ษทั ฯได้คิดค้น นวัตกรรมครี มลดถุงใต้ตา Perfectly Eye Cream จากสกัดจากสาร
ธรรมชาติหลายชนิด และแร่ ธาตุต่างๆที่ มีโมเลกุล เล็ก มาก ๆ ผ่านกระบวนการผลิตที่มี

มาตรฐานจนได้เนื้อครี มที่บางเบา ไม่เหนียวเหนอะหนะ สามารถซึมเข้าสู่ ผวิ อย่างรวดเร็ ว ภายใน
1 นาที เป็ นการเปิ ดประสบการณ์ใหม่สาหรับผูห้ ญิงในการใช้ครี มเพื่อปกปิ ดจุดบกพร่ องบน
ใบหน้า และยกกระชับผิวให้เรี ยบตึงขึ้น ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์
ของผูห้ ญิงยุคใหม่ ที่ใส่ ใจในความสวย ความงาม และต้องการมีบุคลิกภาพดี เพื่อทาให้ได้รับ
โอกาสดี ๆ จากสังคม

4. การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม (Five Force Analysis)
การแข่ งขันทางคู่แข่ งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอาง
เป็ นอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพในการเติบโตสู ง เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ทั้งชายและหญิงมี
ความตระหนัก ในการสร้ า งภาพลัก ษณ์ แ ละเสริ ม บุ ค ลิ ก ภาพ ส่ ง ผลให้มี ค วามต้อ งการใน
ผลิ ตภัณฑ์ที่ เพิ่มมากขึ้ น ทาให้ผูป้ ระกอบการด้านอุ ตสาหกรรมที่ มีอยู่จานวนมาก มองเห็ น
โอกาสที่จะเติมเต็มความต้องการด้วยการนาเสนอคุ ณภาพต่าง ๆ มากมายให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย
ไม่วา่ ตราสิ นค้าไทยหรื อต่างประเทศ ถือว่ามีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรง ในระดับสู ง
การเข้ ามาแข่ งขันในอุตสาหกรรมของคู่แข่ งรายใหม่ อุตสาหกรรมเครื่ องสาอางทั้งที่เป็ น
ชนิ ด การดู แ ล บ ารุ งผิว หรื อ เพื่ อการตกแต่ ง ใบหน้า ในปั จ จุ บนั สามารถสร้ างรายได้ใ ห้ก ับ
ผูป้ ระกอบการได้อย่าง มากมาย อันเนื่องมาจากการลงทุนไม่มากนักและไม่จาเป็ นต้องมีโรงงาน
ก็สามารถผลิต และดาเนินธุ รกิจได้ ดังนั้นโอกาสที่คู่แข่งรายใหม่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ จึง
สู งและไม่เป็ นการยาก
ภัยคุกคามจากสิ นค้ าทดแทน ผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางหลายๆ ยีห่ อ้ สามารถใช้ทดแทนกัน
ได้ ทาให้ผูบ้ ริ โภคมี ความรู ้ สึกว่าไม่ มีความแตกต่ าง ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ แต่ ในความเป็ นจริ ง
ผลิตภัณฑ์แต่ละยีห่ อ้ ก็ไม่สามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
ทาให้ผบู ้ ริ โภคต้องมีการทดลอง ใช้หลายๆ ยีห่ อ้ จนกว่าจะพบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติถูกใจ และ
เหมาะสมกับสภาพผิวของตนเอง
อานาจต่ อรองของลูก ค้ า ผลิ ตภัณ ฑ์ ครี มลดถุ ง ใต้ต า เป็ นครี ม ที่ แก้จุดบกพร่ อง เป็ น
ทางเลื อ กใหม่ ใ ห้ก ับลู กค้า ที่ ประสบปั ญ หาการมี ถุ ง ใต้ต า โดยอ านาจต่ อ รองของลู ก ค้า หรื อ
ผูบ้ ริ โภคถือว่ามีนอ้ ย อันเนื่องมาจากยังไม่มีผปู ้ ระกอบการในประเทศไทยผลิตเพื่อจาหน่าย จะมี

ก็แ ต่ สิ น ค้า น าเข้า จากต่ า งประเทศ ซึ่ ง ถ้า หากลู ก ค้า เกิ ด ความไม่ พ อใจไม่ ว่า จะเป็ นรู ปแบบ
ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ ของบริ ษทั ฯ ก็สามารถเปลี่ยนไปเลือกใช้ตราสิ นค้านาเข้าจากต่างประเทศ
ได้
อานาจต่ อรองของผู้จาหน่ ายวัตถุดิบ วัตถุดิบสาคัญ ที่ใช้ในการผลิต “ครี มลดถุงใต้ตา”
นั้น ทางบริ ษทั ฯ สามารถเลือกจ้างผลิตจากบริ ษทั รับจ้างผลิตวัตถุดิบได้หลายบริ ษทั ฯ ในกรณี ผู ้
รับจ้างผลิตวัตถุดิบรายหนึ่งไม่สามารถผลิตวัตถุดิบตามมาตรฐานให้ได้ บริ ษทั ฯ ก็สามารถจ้าง
ผลิตจากผูร้ ับจ้างผลิตรายอื่นได้ ฉะนั้นบริ ษทั ฯ จึงมีอานาจการต่อรองกับผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบได้
ผู้มสี ่ วนได้ เสี ย (stakeholders) จากดาเนินธุรกิจ “ครีมลดถุงใต้ ตา” จะประกอบด้วย
1. ผูบ้ ริ โ ภค เป็ นผู ไ้ ด้รั บประโยชน์ จ ากการใช้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อี ก ทั้ง ยัง เป็ นผู ม้ ี อิ ท ธิ ผ ลต่ อ
ความสาเร็ จของกิจการอีกด้วย ดังนั้นบริ ษทั ฯมีนโยบายที่จะส่ งมอบสิ นค้าและบริ การที่
มีคุณภาพ รวดเร็ วเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด ซึ่ งจะเป็ นการ
เพิม่ โอกาสในการซื้อซ้ าของลูกค้า และลดการร้องเรี ยนต่างๆ
2. พนักงาน เป็ นหนึ่งของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลักที่จะทาให้องค์กรสามารถเดินก้าวหน้าได้
ทางบริ ษทั ฯจะมีการจ่ายค่าจ้างอย่างเป็ นธรรมและจ่ายผลผลตอบแทนให้อย่างเหมาะสม
3. ผูถ้ ือหุ ้น เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยหลักในด้านทุน ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะต้องมีการบริ หารจัดการที่มี
ประสิ ทธิ ภ าพเพื่ อ ให้ธุ ร กิ จมี ก าไรและเติ บโตอย่า งต่ อ เนื่ อ ง และจ่ า ยเงิ น ปั น ผลอย่า ง
เหมาะสมแก่ผถู ้ ือหุน้
4. ธนาคาร เป็ นผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยที่ ช่วยให้การดาเนิ นงานของธุ รกิจ ให้เป็ นไปด้วยความ
สะดวก เรี ยบร้อย
5. หน่วยงานภาครัฐ ถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย ในการออกข้อกาหนดต่าง ซึ่ งบริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบที่หน่วยงานภาครัฐกาหนดไว้อย่างเคร่ งครัด เช่นการขอใบอนุญาตต่างๆ
และ การชาระภาษีอย่างถูกต้อง

5. การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก ด้ วย PEST
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้ว ย PEST มี ห ลายปั จจัย ที่ ส่ งผลที่ ดีกบั ธุ รกิ จ เช่ น ปั จจัย
ทางด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) รัฐบาลมีความความเป็ นเสถียรภาพ

หน่วยงานภาครัฐชูนโยบายในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่ องสาอางไทย ส่ วนทางด้านปั จจัย
ทางด้านเศรษฐกิจ(Economic Factors) ถึงแม้ในปี 2558 จะมีแนวแนวโน้มที่ลดลง แต่จากปั จจัย
เอื้อหนุนจากภาครัฐ ทาให้ปัจจุบนั ธุรกิจเครื่ องสาอาง มีการฟื้ นตัวไปในทิศทางที่ดีข้ ึนในปี 2559
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในด้าน ปั จจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Factors)
จะเห็นได้ว่าคนไทยมีความใส่ ใจดูแล สุ ขภาพ ความสวยงาม การแต่งมากขึ้น ในชีวิตประจาวัน
ส่ งผลดี ใ ห้แก่ ธุรกิ จเครื่ องสาอาง เป็ นอย่างมาก และปั จจัยทางด้า นเทคโนโลยี (Technology
Factors) เป็ นส่ วนที่ส่วนที่สาคัญในการสนับสนุ นด้านงานขายและการตลาดแบบออนไลน์ ที่
กาลังเติบโตแบบก้าวกระโดด และ เป็ นที่นิยมของคนไทยในปัจจุบนั

6.การวิเคราะห์ สถานการตลาดของธุรกิจ
ไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะเป็ นเช่นไร แต่ ตลาดอุตสาหกรรมความงามเครื่ องสาอาง
งาม ในประเทศไทยไม่เคยซบเซา ยิง่ นับวันมีแต่จะขยายตัวต่อเนื่ องเพราะคนในยุคปั จจุบนั ทั้ง
เพศชาย เพศหญิ ง และทุ กๆ ช่ วงวัย ต่ างให้ความสนใจใส่ ใจเกี่ ยวกับสุ ขภาพ ความงาม และ
ผิว พรรณ รวมทั้ง การดู แ ลตัว เองมากขึ้ น เป็ นเหตุ ใ ห้ธุ ร กิ จ ด้า นความงาม คลิ นิ ก ดู แ ลรั ก ษา
ผิวพรรณ เครื่ องสาอางแบรนด์ช้ ันนาต่างๆ จึ งเกิดขึ้ นมากมายเพื่อรองรับกับความต้องการที่
สู งขึ้นทุกปี
ถ้ามองในภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ความงามในปี ที่ผ่านมามีมูลค่า 1.5 แสนล้านบาท มี
การเติบโต 6 – 10 % โดยมีส่วนแบ่งการตลาดใหญ่สุดได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมีมูลค่าราว 7
หมื่ น ล้า นบาท แบ่ ง เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว กาย 20 % ผลิ ต ภัณ ฑ์ ดู แ ลผิ ว หน้ า 80 % (ที่ ม า
www.thansettakij.com สื บค้น 28 กุมภาพันธ์ 2561) จึงเป็ นธุ รกิจที่สร้างสี สันของความสุ ขความ
สวยงามท่ามกลางสมรภูมิการแย่งชิงและการแข่งขันอย่างดุเดือดของผูป้ ระกอบการ

7. การแบ่ งส่ วนตลาด ตลาดเป้าหมาย และจุดยืนผลิตภัณฑ์ (Segmentation Targeting
and Positioning – STP)
ก า ร แ บ่ ง ส่ ว น ต ล า ด ( Segmentation) บ ริ ษั ท มี ก า ร แ บ่ ง ส่ ว น ต ล า ด ต า ม ห ลั ก
ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์และตามหลักพฤติกรรมศาสตร์ดงั นี้

 หลักประชากรศาสตร์ : เพศ หญิงอายุ 25-60 ปี รายได้ 40,000 ต่อเดือน ขี้นไป
 หลักภูมิศาสตร์ : ทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศ
 หลักพฤติกรรมศาสตร์ : เป็ นคนรักสวย รักงาม ชอบแต่งตัว ทันสมัย ชอบนวัตกรรม สิ่ ง
แปลกใหม่
กลุ่มตลาดเป้ าหมาย (Target Market) เพศหญิงแบ่งตามช่วงอายุโดยกลุ่มที่มีประชากรมาก
ที่สุดคือกลุ่มวัย 36-45 ปี มีประชากร 8,283,119 คน รองลงมาคือกลุ่มคนวัย 46-60 ปี มี ประชากร
4,957,458 คนรอง ลงมาคือกลุ่ม คนวัย 26-35 ปี มีประชากร 4,781,497 คน และกลุ่มคนวัย 15-25
ปี มี ประชากร 4,760,119 คน ดังนั้นเพศหญิงในช่วงวัย 25-60 ปี จึงเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของบริ ษทั
ฯ (ที่มา สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ปี 2559)
จุ ด ยื น ผลิต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้าของบริ ษทั เป็ นสิ นค้า นวัต กรรม และจะวางส าหรั บตลาดบนที่
เหมาะสมสาหรับคนทางาน ที่มีรายได้ 40,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป

8.กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix Strategy)
บริ ษทั ฯ จะใช้กลยุทธ์ 4P ในการทา การตลาดโดยมีรายละเอียดดังนี้
กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) ใช้กลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่าง (Differentiation)
เพื่อให้ผูบ้ ริ โภครับรู ้ เป็ นผลิตภัณฑ์ครี มนวัตกรรม ผลิตเป็ นเจ้าแรกโดยคนไทย เพื่อใช้ลดถุงใต้
ตา มีมีคุณสมภาพที่ แตกต่างจากที่วางขายในตลาดทัว่ ไป ถุงใต้ตาจะหายไปภายในเวลา 5 นาที
หลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ ด้านราคา (Price strategy) การกาหนดราคาของผลิตภัณฑ์ แบบ ระดับ Premium
Value เมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาของคู่แข่งขันที่มีการนาเข้าจากต่างประเทศมาจาหน่ ายในตลาด
เพื่อแสดงภาพลักษณ์ของตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ของสิ นค้าที่อยู่ในระดับสู ง เพราะเป็ นผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีนวัตกรรม มีความแตกต่าง และมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ

กลยุทธ์ ช่อง ทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy) มุ่งเน้นการจัดจาหน่ าย โดยผ่านทาง
โซเชียลมีเดีย FACEBOOK INTRAGRAM LINE WEBSITE เนื่องจากเป็ นช่องทางที่สามารถ

เข้าถึงบริ โภคได้ง่ายและตรงกลุ่มเป้ าหมาย อีกทั้งยังเป็ นช่องทางที่มีโอกาสเพื่อให้สินค้ากระจาย
ออกไปอย่างแพร่ หลายและรวดเร็ว

กลยุทธ์ ส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) เนื่องจากเป็ นตราสิ นค้าใหม่ที่และยังไม่
เป็ นที่รู้จกั ดังนั้นจึงต้องสร้างการรับรู ้ของตราสิ นค้า ให้ความรู ้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ กระตุน้ ให้
เกิดการทดลองใช้ และบอกต่อ ซึ่งมีเครื่ องมือที่จะใช้ในการทาการส่ งเสริ มการตลาดมีดงั ต่อไปนี้
1. ใช้ การโฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ สร้ างการรั บรู ้ ให้เกิดการจดจา และสร้าง Brand
Awareness
2. ออกงานแสดงสิ นค้า เพื่อเพิ่มโอกาสให้มีการพบ และ เข้าถึง ผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
3. การประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง FACEBOOK โดยให้คนดู กด ไลท์เพจ เพื่อชิ งรางวัลรับ
ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ไปทดลองใช้
4. ทา Sale Promotion ในช่ วงต้นเพื่อสร้างความสนใจตราสิ นค้า เกิดการซื้ อและเกิดการ
ทดลองใช้ แล้วบอกต่อ

9.แผนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต
สถานที่ ต้ งั บริ ษ ทั ได้เลื อกเช่ า พื้ นที่ ใ นอาคารซี ค อนสแควร์ บริ เ วณชั้น 5 เพื่อ ใช้เ ป็ น
สานักงาน และ จัดเก็บสิ นค้า เพื่อการจาหน่าย โดยมีพ้นื ที่ใช้สอยขนาด 500 ตารางเมตร

กระบวนการผลิต
1. สารสกัดที่นามาเป็ นส่ วนประกอบนั้นทางบริ ษทั ฯได้มีการคัดสรรมาจากแหล่งวัตถุที่ได้
มาตรฐาน
2. ผสมส่ วนประกอบหลักต่างๆเข้าด้วยกันโดยมีปริ มาณที่พอเหมาะกับส่ วนผสมทั้งหมด
ตามสัดส่ วนของสู ตรที่ทางโรงงานกาหนดไว้
3. มีการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของผลิตภัณฑ์ กับผูท้ ดลองใช้จานวน 100 คนว่าสารสกัด
ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองหรื อแพ้ใดใด
4. เมื่อผ่านการทดสอบว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆที่ทาให้เกิดอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคทางโรงงาน
จะบรรจุลงหลอด

5. บรรจุลงกล่อง
6. จัดเก็บเข้าคลังพร้อมจาหน่าย

ประมาณการผลิต เนื่ องจากกาลังการผลิตสู งสุ ดอยู่ที่ 11,000 ชิ้นต่อเดือน จึงไม่มีปัญหาด้าน
การผลิตจากผูร้ ับจ้างผลิต (OEM)

10.แผนการจัดการองค์ กร

กรรมการผูจ้ ดั การ

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและ
การตลาด
พนักงานขาย

ผูจ้ ดั การฝ่ ายออกแบบ
และพัฒนา
นักออกแบบ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตและ
ควบคุมคุณภาพ
ช่างเทคนิค

ตรวจสอบคุณภาพ

ภาพที่ 1 แผนผังองค์กร

ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
และการบัญชี

11. แผนการเงิน
บริ ษทั ฯใช้เงิ นลงทุ น 4,000,000 บาท แบ่ งเป็ นหุ ้นสามัญ 400,000 หุ ้น ราคาหุ ้นละ 10
บาท มีผถู ้ ือหุ ้นทั้งหมด 4 คน และไม่มีการกูเ้ งินจากแหล่งทุนใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อเลี่ยงภาวะดอกเบี้ย
ซึ่งจะทา ให้เป็ นต้นทุนของบริ ษทั ฯ เงินลงทุน 100% ดังกล่าว จะถูกจัดสรรใช้เป็ นเงินลงทุนใน
การ เช่าอาคารสานักงาน ซื้ อ เครื่ องใช้/อุปกรณ์ สานักงาน คอมพิวเตอร์และอื่นๆ รวมถึงจะใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตสิ นค้าสาเร็จรู ป เพื่อ จัดจาหน่ายให้กบั ลูกค้า
บริษัทฯ ได้ประมาณการยอดขายในปี แรกที่ 17,472,000 บาท มีกาไรสุ ทธิ 974,400
บาทหาก แผนธุรกิจนี้สามารถดาเนินไปตามที่คาดการณ์ในกรณี ปกติ (Base Case) กิจการจะมี
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เฉลี่ย อยูท่ ี่ 1 ปี 4 เดือน 10 วัน และ มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิจาก
การลงทุน (Net Present Value: NPV) เมื่อสิ้ นปี ที่ 5 เท่ากับ 6,015,951 บาท ซึ่งมี อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return : IRR) เมื่อสิ้ น ปี ที่ 5 เท่ากับ 61.65% จาก
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ที่สงู กว่าต้ นทุนของเงินทุน (9%) และมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
(NPV) ของกิจการที่เป็ นบวกแสดงให้เห็น ว่ากิจการนี้เป็ นกิจการที่น่าลงทุน และคุม้ ค่ากับการ
ลงทุน โดยกิจการสามารถสร้างมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นเงิน 6,015,951 บาท เมื่อ สิ ้นสุด
กิจการ

12. วิเคราะห์ ความไวต่ อการเปลีย่ นแปลง (Sensitivity Analysis)
เป็ นเครื่ องมือที่มีประโยชน์สาหรับการวางเป้าหมายของกิจการในอนาคต การประเมิน
สถานการณ์ในมิติต่าง ๆ เพื่อจะได้มีการวางแผนป้ องกันสิ่ งที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝัน โดย
จะต้องมีมุมรอ ทั้ ด้ำนที่เลาร้ำยที่สุดขอ สถำนกำรณ์ (Worst Case Scenario) และด้ำนที่ดีที่สุด
ขอ สถำนกำรณ์ (Best Case Scenario) เพื่ อ น ำรำพิ จ ำรณำภำพที่ เ ป็ นไปได้ ร ำกที่ สุ ด ใน
สถำนกำรณ์ขำ้ หน้ำดังนี้
ในกรณี ที่ สถำนกำรณ์แยาาาำที่วำดกำรณ์ไา้ Worst Case Scenario โดย่ั้ สรร่ิฐำนให้
ปริ รำณกำรขำยลดล 20% รูลวาำปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เทาำกับ 675,539.77 บำท จะเห็นาาำกิจกำร
จะรี ผลกำรด ำเนิ น ำนลดล อยาำ รำก ดั นั้นบริ ษทั จะ่้อ รี แ ผนปฏิ บ่ั ิ กำรรั บรื อ เพื่ อเลี่ ย
สถำนกำรณ์ขำดทุน หาแนวทางที่สามารถตอบสนองปริ มาณการขายที่ลดลง ด้วยการปรับลด

ค่ า ใช้จ่ า ย โดยยัง คงคุ ณ ภาพของสิ น ค้า โดยรวม ปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ ท างการตลาด โฆษณา
ประชาสั ม พัน ธ์ ผ่า นทาง Social media ให้ม ากขึ้ น จัด โปรโมชั่น ลด แจกของสมนาคุ ณ ตาม
โอกาสต่าง ๆ นอกจากนี้ อาจจะใช้ดารา นักแสดง เป็ นสื่ อกลางในการสื่ อสารประชาสัมพันธ์
สิ นค้า เพื่อช่วยในเพิ่มยอดขาย
ด้วยความเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ ของทีมงาน และมีประสบการณ์ ในการผลิตเครื่ องสาอางที่ มี
ความเป็ นนวัตกรรม จะ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีศกั ยภาพในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมได้เป็ น
อย่างดี และสามารถก้าวสู่ ความสาเร็จได้ในอนาคต

บรรณานุกรม
สานักงานสถิติแห่งชาติ, ข้อมูลสถิติประชากรเพศหญิงในประเทศไทย.
สื บค้นเมื่อ 31 มกราคม 2561
แหล่งที่มา : http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/servstat.html
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,ผลิตเครื่ องสาอาง.
สื บค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2561
แหล่งที่มา:http://www.dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2559/T26/T26_201
603.pdf
สมาคมผูผ้ ลิตเครื่ องสาอางค์ไทย.
สื บค้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2561
แหล่งที่มา : https://www.thaicosmetic.org/

