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1. บทสรุปผูบ้ ริหาร
BEAUTY SURGERY BY JOHNNY เป็ นธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงาม คงปฏิเสธ
ไม่ได้ ว่าเรืองของความสวยความงามเป็ นกิจวัตรทีหลายต่อหลายคนไม่สามารถจะเลียงได้ เชือว่า
ใคร ๆ ก็อยากสวยและดูดีเสมอตลอดเวลา ทําให้ ธุรกิจความงามเติบโตรุดหน้ าอย่างก้ าวกระโดด
ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านัน แต่ยังลามไปถึงภูมิภาคต่างๆ ใน AEC ตลอดจนจีน
และตะวั นออกกลางด้ วย อานิ สงส์ทีเกิดขึนจากการเปลียนเข้ าสู่ยุค AEC สําหรั บไทยนัน เป็ นที
เข้ าใจกันดีว่าไทยมุ่งเป็ นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์และการขนส่งรวมทังพัฒนาความเป็ น Medical
Hub ตอบรั บ กระแส Medical Tourism แข่ งกับ สิงคโปร์ อีกด้ ว ย ดังนั น จึ งคาดการณ์ ได้ เ ลยว่ า
อนาคตของไทยจะได้ รับการตอบรับจากกลุ่มนักลงทุนมากขึนในแง่ของการทําตลาดด้ านความสวย
ความงาม ทางเลื อกของธุรกิจในไทยจึ งมี ไม่ มากนั ก หากไม่ เ ลื อกทีจะปรั บตั วแล้ ว ล่ ะ ก็ คงต้ อ ง
เตรียมความพร้ อมรับมือในหลายด้ าน เพราะเมือเปิ ดตลาดเสรี AEC แล้ ว จะพบต่างชาติเข้ ามา
เปิ ดคลินิกความงามแข่งขันด้ วยทุนทีหนาและเทคโนโลยีทลํี าหน้ าเป็ นแน่แท้
ผู้ก่อตังมองเห็นโอกาสทางธุรกิจว่ามีการเติบโตในธุรกิจนี โดยจะเปิ ดทําการสาขาแรก
ย่ า นรั ช ดา – ห้ ว ยขวาง BEAUTY SURGERY BY JOHNNY จะเป็ นศู น ย์ ดู แ ลความงามครบ
วงจร โดยแพทย์ผ้ ูเชียวชาญด้ านผิวพรรณ และศัลยกรรมตกแต่ง มุ่งตอบสนองไลฟ์ สไตล์ของคน
รุ่นใหม่ย่านกลางเมืองทีใส่ใจและพิถีพิถันในการดูแลตัวเอง ผู้มาใช้ บริการจะพบทุกนวัตกรรมทีทํา
ให้ คุณสวย และสาวกว่ าทีคาดคิด เราได้ เลื อกสรรทุ กนวั ตกรรมความงามและทุ กเทคโนโลยี ที
ทันสมัย เพือตอบสนองทุกความต้ องการของสาวๆ ให้ เป็ นจริงและหมดความกังวลเรืองผิวพรรณ
(สิ ว , ฝ้ า) ริ วรอย การปรั บ รู ป หน้ า โดยไม่ ต้ อ งศั ล ยกรรม (Botox, Filler, Thread Face Lift,
Mesolypolysis) รูปร่างศาสตร์ชะลอวัย (Anti-ageing) ศัลยกรรมตกแต่ง”
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2. ความเป็ นมาของธุรกิจ
ความสวยมี ร าคา ไม่ ใ ช่ เ รื องแปลกแต่ เ ป็ นเรื องธรรมดาไปแล้ ว สํา หรั บ การ ทํา
ศัลยกรรมความงาม ผ่านปลายเข็มและมีดหมอ ส่งผลให้ คลินิกความงามเกิดขึนเป็ นรายวัน หรื อ
ในปั จ จุ บั น พบว่ า จํา นวนคลิ นิ ก ความงามในไทยมี จํา นวนรวมกว่ า , - ,
แห่ ง แบ่ ง
ออกเป็ น . ระดับบน เป็ นกลุ่มโรงพยาบาล มี ราย เช่น ยันฮี , บางมด เป็ นต้ น . ระดับกลาง
เป็ นกลุ่มเชนคลินิก มี
ราย เช่น วุฒิศักดิคลินิก นิติพนคลินิก ธนพรคลินิก เป็ นต้ น . ระดับ
ล่าง เป็ นคลินิกทัวไป มีกว่า
ราย
ทางผู้ ก่ อ ตั ง BEAUTY SURGERY BY JOHNNY จึ ง เกิ ด ความคิ ด ในทํา ธุ ร กิ จ
ศัลยกรรมเสริมความงาม ซึงมีโปรดักต์กลุ่มสกินแคร์เพือบํารุงผิวพรรณ ราคาตังแต่
บาทขึน
ไป เป็ นโปรดักต์ทคุี ณภาพสูง ปลอดภัย ราคาปานกลาง เพือให้ ลูกค้ าเกิดการซือซําอย่างต่อเนือง
เน้ นการขายภายในคลินิกและออนไลน์ผ่านสังคมออนไลน์ของแบรนด์เท่านัน และยังวางกลยุทธ์
ด้ านการประชาสัมพันธ์สอสารไปยั
ื
งลูกค้ าผ่านสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบกว่า %
นอกจากนียังพร้ อมวางแผนไม่หยุดพัฒนาสรรหานวัตกรรมเทคโนโลยีทั นสมัย สิงนี
เองทําให้ ลูกค้ าเราทุกคนสามารถมันใจได้ ว่าของเรามีมาตรฐาน JCI แบบสากล ฉะนันจึงต้ องวาง
กลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพั นธ์ในไตรมาส ของปี
เป็ นต้ นไป ด้ วยการสร้ าง
จุ ดเด่นและความน่าสนใจในรูปแบบ Community Content Online ฉีกความต่างชูความเข้ าใจใน
ปัญหาเรืองผิวพรรณ สุขภาพ และเกร็ดความรู้ เพือประโยชน์ของลูกค้ าอย่างแท้จริง
3. สินค้าและบริการ
3.1 รายละเอียดสินค้ าและบริการ
- เสริมจมูก เสริมดัง (NOSE SURGERY) เราเลือกใช้ เฉพาะซิลิโคนทางการแพทย์
นําเข้ าจากเกาหลี และ อเมริกาเท่านัน เพราะมีความปลอดภัย ได้ มาตรฐาน ดังนี
- ศัลยกรรมตา ทําตาสองชัน (Eyelid Surgery) การทําตาสองชันนันแพทย์จะเลือกใช้
เทคนิคและวิธีการผ่าตัดตามความเหมาะสมของคนไข้ แต่ละคน ให้ เหมาะสมกับปัญหาของเปลือก
ตาของคนไข้ เพือความสวยงาม การศัลยกรรมตาสองชันจะเป็ นการสร้ างชันตาบริเวณเปลือกตาบน
และบางกรณีอาจมี การตัดหนั งตา หรื อตัดไขมั นบางส่ วนทีเป็ นส่ว นเกินบริ เวณเปลื อกตาออก
เพือให้ ได้ ชันตาทีสวยงาม ทําการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง ดังนันท่านจึงสามารถมันใจว่าการทํา
ตา 2 ชันจะสวยและปลอดภัย
- TREATMENT ช่วยให้ ใบหน้ ากระจ่างใสขึนด้ วยหลักการของการใช้ แรงดันนําเพือ
ส่งออกซิ เ จนเข้ าสู่ชันผิว รู ขุมขนกระชับ ลดการอักเสบจากสิว ยกกระชั บผิว กระตุ้น การสร้ าง
collagen กระชับรูขุมขน ผิวหน้ าขาวใส โปรแกรมลดริวรอยโดยใช้ คลืนเสียงในการผลักตัวยาเข้ า
ไปในผิวหนังชันลึก เพือกระตุ้นการสร้ างเซลล์ผิวใหม่ ฟื นฟูให้ ผิวอ่อนเยาว์



- IPL ฟื นฟูสภาพผิวหน้ าใส รักษารอยแดงจากเส้ นเลือดฝอยขยายและฝ้ าเส้ นเลือด
ช่วยลดผิวหน้ าหมองคลํา ช่วยปรับสีผิว ทําให้ ผิวขาวใสและเรียบเนียน รักษาฝ้ า, กระและรอยดํา
โดยการทําลายเม็ดสีทเข้
ี มผิดปกติให้ หลุดลอกออก ช่วยรักษารอยแดงจากสิว และแผลเป็ นจากสิว
กระชับรูขุมขนให้ เล็กลง จัดการริวรอย โดยเข้ าไปกระตุ้นให้ ผิวชันกลางสร้ างคอลลาเจนใหม่ขนมา
ึ
- เสริมหน้ าอก เสริมนม (Breast Surgery) เลือกใช้ ซิลิโคน (Silicone) เสริมหน้ าอก
ของยีห้ อทีได้ มาตรฐานและเป็ นทีนิยม ได้ แก่ Mentor, Sibbin, Euro, Allergan โดยเป็ นซิลิโคนที
ศัลยแพทย์เชือมันว่าดีทสุี ดสําหรับการเสริมหน้ าอก จึงสามารถมันใจได้ ในเรืองของคุณภาพ และ
ความปลอดภัย
- ดูดไขมัน (Vaser Liposelection) คือการใช้ คลืนอัลตร้ าซาวด์ (UltraSound) ซึงเป็ น
นวัตกรรมการดูดไขมันสมัยใหม่ทกํี าลังได้ รับความนิยม มีประสิทธิภาพทีดีกว่ามาก หากเทียบกับ
การดูไขมันในอดีต โดย
- Facial Design สามารถแบ่งการบริการได้ ดังนี
HIFU (High Intensity Focus Ultrasound) ยกกระชับใบหน้ า ด้ วยนวัตกรรมการนํา
เทคโนโลยีการรักษาด้ วยเครือง SMAZ ทีมีคลืนเสียงความถีสูง และแม่นยํา
FILLER เติมเต็มร่องริวรอยลึก ยกกระชับผิว เสริมโหงวเฮ้ งปรับรูปหน้ า ไม่ต้องผ่าตัด
ศัลยกรรม สวยเป็ นธรรมชาติ ปลอดภัย
BOTOX ฉีดโบท็อก BOTOX ปรับรูปหน้ า หน้ าเรียว ลดกราม ช่วยลดร่องลึกและริว
รอย ปรับรูปหน้ าให้ เรียวสวยเป็ นธรรมชาติ
ร้ อยไหม มหัศจรรย์แห่งการยกกระชับ นวัตกรรมล่าสุดจากเกาหลี ร้ อยไหมหน้ าเรียว
ร้ อยไหมละลาย PDO ผสานทุกพลังไหมไม่ต้องผ่าตัด
4. วิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด
ตลาดธุรกิจเพือสุขภาพและความงามของประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง
,
ล้ าน
บาท และมีอัตราเติบโตต่อเนือง - % ทุกปี โดยในตัวเลข , นี มีมูลค่าตลาดคลินิก
ความงามราว , ล้ านบาท และตลาดศัลยกรรมความงามอีก , ล้ านบาท อัตราเติบโต
เฉลียไม่ตากว่
ํ า % ต่อปี (ศ. ดร. สุรเกียรติ เสถียรไทย, 2561)
จะเห็นได้ ว่า เหล่าโรงพยาบาลยักษ์ใหญ่กห็ ันมาจับธุรกิจนีมากขึน โดยไม่เพียงแต่จับ
กลุ่มลูกค้ าคนไทยเท่านัน ยังมุ่งไปทีลูกค้ าต่างประเทศด้ วย
มูลค่ารวมตลาดศัลยกรรมไทยเมือ ปี ทีแล้ ว มีมูลค่ารวม , ล้ านบาท แต่มาปี
นีมูลค่าตลาดศัลยกรรมของไทยเพิมขึนถึง % หรือคิดเป็ นมูลค่า , ล้ านบาท และคาดว่า
ในปี
มูลค่าตลาดศัลยกรรมความงามไทย จะมีแนวโน้ มเพิ มขึนไปอีก - % ไม่ว่า
สภาพเศรษฐกิจจะอยู่ในสภาวะใดก็ตาม (https://smartsme.co.th/content/224234)



กลุ่มชาวต่างชาติเดินทางเข้ ามาทําศัลยกรรม ส่วนใหญ่จะนิยมเข้ ามาทําศัลยกรรมดึง
หน้ า, ศัลยกรรมตา, ศัลยกรรมจมูก และศัลยกรรมเสริมหน้ าอก จากเดิมส่วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มคน
ไทย ในขณะทีมีชาวต่างชาติเพียงประมาณ % แต่ปัจจุ บันกลุ่มชาวต่างชาติ ขยับจํานวนเพิมขึน
มาถึ ง % แม้ จ ะไม่ มี ก ารโฆษณาก็ต าม โดยส่ ว นใหญ่ เ ดิ น ทางมาจากประเทศแถบยุ โ รป
สหรัฐอเมริกา และเอเชีย ซึงปัจจัยสําคัญทีทําให้ จาํ นวนกลุ่มชาวต่างชาติเพิมมากขึน คือ คุณภาพ,
เทคนิคการผ่าตัด และฝี มือความชํานาญของแพทย์ ตลาดความงามในประเทศไทยเติบโตจาก
อะไร
. คนไทยใส่ใจภาพลักษณ์ ของตัวเองและให้ การยอมรั บการทําศั ลยกรรมมากขึน
สังคมออนไลน์และการเป็ นทียอมรั บในสังคมออนไลน์ทาํ ให้ คนไทยเริ มหันมาดูแลตัวเองให้ ดูดี
อวดโลกโซเชียลได้ เสมอและการทําศัลยกรรมก็เป็ นหนึ งทีคนไทยให้ การยอมรั บและมองว่ าการ
ทําศัลยกรรมเป็ นวิถีทางทีช่ วยกลบจุ ดด้ อย และเสริ มความมันใจและบุคลิกให้ กับตัวเองได้ อย่าง
รวดเร็ว จากข้ อมูลของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (ISAPS) พบว่าในปี
ประเทศไทยติดอันดับ ของประเทศทีมีการทําศัลยกรรมมากทีสุดในโลก
. เสริมจมูก ตาสองชัน ศัลยกรรมทีคนไทยปรารถนา ศัลยกรรมทีคนไทยนิยมทํามาก
ทีสุดได้ แก่เสริมจมูก, ตาสองชัน, เสริมหน้ าอก, ดูดไขมัน และฉีดไขมันเติมหน้ า ซึงต่างจากทัวโลก
ทีนิยมศัลยกรรม หน้ าอก, ดูดไขมัน, ทําตาสองชัน, เสริมจมูก และตกแต่งหน้ าท้อง เป็ นห้ าอันดับ
แรก
. โรงพยาบาลไทยปรับตัวสู่ธุรกิจศัลยกรรม ตลาดศัลยกรรมในประเทศไทยมู ลค่า
, ล้ านในปี ทีผ่านมา สัดส่วน % มาจากโรงพยาบาลและ % มาจากคลินิกและสถาบัน
ความงาม สัดส่วนธุรกิจศัลยกรรมส่วนใหญ่มาจากโรงพยาบาลเนืองจากโรงพยาบาลมีการปรับตัว
ทํา แผนกศั ล ยกรรมความงามเป็ นหนึ งในจุ ด ขายนอกเหนื อ จากการรั ก ษาทัวไป อย่ า งเช่ น
โรงพยาบาลยันฮีทให้
ี ความสําคัญกับธุรกิจศัลยกรรมความงามมาโดยตลอด หรือโรงพยาบาลบาง
มดทีมีการเปิ ดแผนกศัลยกรรมความงามเพือบุกตลาดนีโดยเฉพาะ
มูลค่าตลาดศัลยกรรมทัวโลกมีตัวเลขสูงกว่า ล้ านล้ านบาท ขณะทีของไทยปี นีเฉียด
. หมืนล้ านบาท โตไม่ตากว่
ํ า % ทุกปี เหตุมองเป็ นสิงจําเป็ นในการสร้ างภาพลักษณ์ พบคน
ไทยคลังศัลยกรรมความงามมีอายุเด็กลงต่อเนือง ฮิตสุดในไทย คือ ทําจมูกใหม่
ปัจจุบันการศัลยกรรมความงาม ถือเป็ นเรืองทีสังคมให้ การยอมรับมากขึนทัวโลก และ
มีแนวโน้ มการขยายตัวเพิมขึนอย่างต่อเนือง ส่งผลให้ ปัจจุบันภาพรวมมูลค่าตลาดศัลยกรรมความ
งามทัวโลกมีตัวเลขสูงกว่า ล้ านล้ านบาท และมีแนวโน้ มเพิมสูงขึนอีกในอนาคต
ส่วนทางด้ านตลาดศัลยกรรมความงามในประเทศไทยในช่ วง ปี ทีผ่านมา มีตัวเลข
มูลค่ารวมเติบโตอย่างก้ าวกระโดดด้ วยเช่นเดียวกัน จากเดิมเมือปี
ตลาดศัลยกรรมความ
งามมีมูลค่าเม็ดเงินในตลาดสูงประมาณ , ล้ านบาท ต่อมาในปี
เม็ดเงินทีหมุนเวียน
ในตลาดศัลยกรรมความงามมีอตั ราเพิมขึนมาอยู่ที , ล้ านบาท



5. แผนการบริหารจัดการองค์กร
ชือกิจการ
ทีอยู่/ทีตังกิจการ
รูปแบบการดําเนินการ
ส่วนของเจ้ าของ

BEAUTY SURGERY BY JOHNNY
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
ศู น ย์ ดูแ ลความงามครบวงจร โดยแพทย์ ผ้ ู เ ชี ยวชาญ
ด้ านผิวพรรณ และศัลยกรรมตกแต่ง
3,863,500 บาท

5.1 วิสยั ทัศน์
จุดศูนย์รวมของความงามแบบครบวงจร ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “สวยสร้ างได้ ”
5.2 พันธกิจ
มุ่งตอบสนองไลฟ์ สไตล์ของคนรุ่นใหม่ย่านกลางเมืองทีใส่ใจและพิ ถีพิถันในการดูแล
ตัวเอง BEAUTY SURGERY BY JOHNNY เชือว่าผู้หญิงเกิดมาต้ องคู่กับความสวย และทุกคน
สามารถสร้ างสรรค์ความสวยตามแบบฉบับตัวเองได้ อย่างปลอดภัย
6. แผนการตลาด
6.3 กลยุทธ์ทางการตลาด
6.3.1 ด้ านผลิตภัณฑ์ ( Product )
ผลิตภัณฑ์ของร้ าน มีทงตั
ั วผลิตภัณฑ์ซึงเป็ นสินค้ าทีจับต้ องได้ เช่น ครีมบํารุงผิวหน้ า
ครีมรักษาสิว วิตามิน ยารับประทานเพือรักษาสิว ยาปฏิชีวนะต่าง ๆ ทีใช้ ในการบริการ เครืองมือ
ต่าง ๆ รวมถึงตัวคลินิกเองด้ วย เป็ นต้ น ส่วนทางด้ านการบริการทีเป็ นสิงทีจับต้ องไม่ได้ นัน เช่น
โปรแกรมเสริ มความงามต่าง ๆ ทีคลินิกได้ ให้ บริ การ ประโยชน์ทีลูกค้ าได้ รับจากการใช้ บริ ก าร
คุณภาพและมาตรฐานในการรักษา ความสะอาด ความปลอดภัย
. . ด้ านราคา ( Price )
ราคาการให้ บริ ก ารแต่ ล ะประเภทในร้ านไม่ แ พง จึ ง ทํา ให้ สามารถดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า
ระดับกลางซึงเป็ นกลุ่มเป้ าหมายหลักได้ ง่าย
. . ด้ านช่องทางจัดจําหน่าย ( Place )
เป็ นการนําผลิตภัณฑ์/ บริการออกสู่ตลาดเป้ าหมายสําหรับคลินิกเสริมความงามนั น
ช่องทางการจัดจําหน่ายก็คือสถานทีในการให้ บริการหรือทีตังของคลินิกนันเอง เพราะฉะนันทําเล
จึงมีความสําคัญมากกับธุรกิจคลินิกเสริมความงาม เนืองจากลูกค้ าต้ องเดินทางมายังสถานทีทีทาง
คลิ นิกได้ จัดเตรี ยมไว้ ในใช้ บริ การ ดังนันสถานทีจะต้ องเป็ นทําเลทีเดินทางสะดวก อยู่ในแหล่ ง
ชุมชน มีทจอดรถให้
ี
ลูกค้ า เพือบริการลูกค้ าให้ ได้ มากทีสุด



. . ด้ านส่งเสริมการตลาด ( Promotion )
คลิ นิ ก เสริ ม ความงามจะมี สื อสารเกี ยวกับ แบรนด์ โ ดยผ่ า นการโฆษณา การลงสื อ
โซเชียลต่าง ๆ เพื อให้ เกิดการรั บรู้ในแบรนด์ การจั ดโปรโมชั นต่ าง ๆ สําหรั บลู กค้ าทีสนใจใช้
บริการ
7. แผนการผลิตและการดําเนินงาน
เมือมีลูก ค้ า เข้ า มาในร้ า น พนั กงานจะทํา การสอบถามรายละเอียดและซั ก ประวั ติ
จากนันจะให้ ลูกค้ ารอคิวเข้ าปรึ กษาแพทย์ เมือพลแพทย์เรี ยบร้ อยแล้ วก็จะนําลูกค้ าเข้ ารับการ
บริการตามโปรแกรมทีได้ เลือกไว้ เมือลูกค้ าใช้ บริการเรียบร้ อยแล้ วก็จะทําการให้ ลูกค้ านังรอเรี ยก
คิวชําระเงิน หากมียาหรือครีมบํารุงต่างๆทีต้ องจ่ายแก่ลูกค้ า พนักงานก็จะแนะนําวิธีการใช้ ก่อน
ลูกค้ าเดินออกจากร้ าน
8. แผนการเงิน
งบประมาณการลงทุ น ของ BEAUTY SURGERY BY JOHNNY ใช้ เ งิ น ลงทุ น ใน
โครงการ ,863, บาท โดยเงินลงทุนทังหมดเป็ นของเจ้ าของ ซึงการใช้ เงินทุนของตัวเองนัน
จะมีข้อดี คือ ไม่มีภาระหนีสินในการจ่ายดอกเบียเนืองจากไม่มีการกู้ยืม แต่มีข้อเสีย คือ เงินทุนมี
จํากัด ทําให้ ต้องมีการบริหารอย่างระมัดระวัง เพือตัดค่าใช้ จ่ายทีไม่จาํ เป็ นออก จากผลการศึกษา
กิจการจะมีงวดระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ ปี เดือน
9. แผนฉุ กเฉินและแผนในอนาคต
9.1 แผนฉุกเฉิน
เพือให้ บริษัทสามารถปรับแผนดําเนินงานในสถานการณ์ทไม่
ี เป็ นไปตามแผนทีวางไว้ โดยมี
แผนรองรับปัญหาทีอาจเกิดขึน ดังนี
. . การเข้ ามาของคู่แข่งรายใหม่
รั กษาระดับการให้ บริการทีดีแก่ลูกค้ า เพื อคงรั กษาลูกค้ าเดิมไว้ และจัดรายการส่งเสริ มการ
ขาย เพือดึงลูกค้ าใหม่ให้ เข้ ามาใช้ บริการ
. . ยอดขายตํากว่าเป้ าหมาย
ปรั บ เป้ าหมายไปตามสถานการณ์ ทีเกิ ด ขึ นและเตรี ย มจั ด หาแหล่ ง เงิ น ทุ น เพื อนํา มาใช้
หมุนเวียน เพือไม่ให้ เกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง
. . จํานวนลูกค้ าเพิมขึนอย่างรวดเร็ว
พยายามรักษาการให้ บริการ โดยจํากัดจํานวนลูกค้ าให้ เหมาะสมกับกําลังคนและควรมี
การวางแผนขยายสาขาเพือรองรับจํานวนลูกค้ าทีเพิมขึน
. . ราคาของสินค้ ามีต้นทุนทีเพิมขึน



ราคาสินค้ าทีมีต้นทุนเพิมสูงขึนทางผู้ประกอบการจะต้ องมีการเจรจาต่อรองกับผู้ผลิต
หรือเลือกผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ ามาทดแทน
. . การลาออกของพนักงาน
ฝ่ ายบุคคลต้ องทําการศึกษาและหาสาเหตุของปั ญหาเรื องการลาออกของพนักงานและหาแนว
ทางการแก้ ไขปั ญหาต่างๆและผู้จัดการร้ านต้ องสามารถลงทํางานแทนพนักงานทีลาออกได้ เป็ น
การชัวคราว
. . การขาดสภาพคล่องทางการเงิน
เพือสามารถรับมือกับปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทมีแผนสํารองต่างๆอาทิการหาแหล่ง
กู้ยืมเงินระยะสัน และจัดทํางบกระแสเงินสดประมาณการล่วงหน้ า เพือดูความต้ องการใช้ เงินใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ
9.2 แผนในอนาคต
การขยายธุรกิจคลินิกนันจะเป็ นการขยายสาขาเพือให้ ลูกค้ าเข้ าถึงได้ สะดวก โดยขึนอยู่
กับผลการดําเนินของธุรกิจเนืองจากผลการดําเนินงานจะเป็ นตัวสะท้ อนให้ เห็นถึงความสําเร็จของ
กลยุทธ์ต่าง ๆ ทีได้ วางไว้ เมือผลการดําเนินงานดีแสดงว่ าคลินิกได้ รับการตอบรับทีดีจากลูกค้ า
ดังนันการขยายสาขาของคลินิกก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงด้ วยเช่นกัน
บรรณานุกรม
ผู้จัดการออนไลน์ (2562, กันยายน) “คลินิกความงาม” ทะเลเดือด คนในอยากออก-คนนอก
อยาก
เข้ า. สืบค้ นเมือ มกราคม
จาก https://mgronline.com/business/detail/
9620000090151
“สวยสังได้ ศัลยกรรมความงาม ไทยสุดเจ๋ ง โตกระโดดต่า งชาติแ ห่ ใช้ บริ การ”. หนังสือพิ มพ์
ฐานเศรษฐกิจ ปี ที ฉบับที , วันที - ธันวาคม
, หน้ า -32
Ibusiness ( , ธันวาคม) คนไทยแห่พึงศัลยกรรมทําสวย ติด TOP ของโลก มูลค่าตลาด
ท ะ ลุ . ห มื น ล้ า น บ . สื บ ค้ น เ มื อ
มกราคม
จาก
https://ibusiness.co/detail/9620000123207
Marketeeronline (256 , ธันวาคม) ตลาดศัลยกรรมไทยเติบโตไปไวกว่ าทีคิด. สืบค้ นเมือ
มกราคม
, จาก https://marketeeronline.co/archives/138329
Smart SME (256 , สิงหาคม) ศั ลยกรรมไทยโตสวนกระแสเศรษฐกิจ โลก. สืบ ค้ น เมือ
มกราคม
จาก https://smartsme.co.th/content/224234



