ไอศกรีมเพือ่ สุ ขภาพดีไอซ์ ตี้
เชาว์ริต ร่ มโพธิ์

บทคัดย่ อ
การจัดทาแผนธุ รกิจเรื่ อง ไอศกรี มเพื่อสุ ขภาพดีไอซ์ต้ ี จัดจาหน่ายโดยบริ ษทั Icethy Healthy
Ice Cream จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการนาเสนอแผนธุ รกิจเพื่อเป็ นแนวทางในการทา
ธุ รกิจของผูก้ ่อตั้งบริ ษทั Icethy Helthy Ice Cream จากัด แนวทางในการจัดทาและดาเนิ นนโยบายการ
บริ หารจัดการตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งจนกระทั้งเริ่ มดาเนินการของบริ ษทั กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์ในการ
ดาเนินการงานต่างๆ และทิศทางในการดาเนินกิจการจาหน่ายไอศกรี มเพื่อสุ ขภาพดีไอซ์ต้ ีในด้านต่าง ๆ
ตลอดจนผลประโยชน์ที่ผกู ้ ่อตั้งและผูท้ ี่ร่วมลงทุนจะได้รับจากธุ รกิจนี้ และเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินธุ รกิจให้เป็ นไปอย่างระมัดระวังมีขอ้ มูลในการตัดสิ นใจที่จะจัดทากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจดา
เนิดไปอย่างมีความเสี่ ยงที่ต่า ไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ผทู ้ ี่ร่วมทุน และเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดใน
การดาเนิ นงานตามแผนธุ รกิจ การจัดจาหน่ายไอศกรี มเพื่อสุ ขภาพดีตามที่ได้วางแผนไว้อย่างสมบูรณ์
หลังจากที่จดั ทาแผนธุ รกิจบรรลุทุกขั้นตอนของแผนธุ รกิจพบว่าบริ ษทั ได้ประมาณการเงินลงทุน
ในธุ รกิจอยูท่ ี่ 5 ล้านบาท ที่มาของงินทุนมาจากส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ทั้งสิ้ น ไม่กยู้ มื เงินจากแหล่งเงิน ทุนอื่น
แต่อย่างใด และประมาณการรายได้ปีแรกที่ 14.88 ล้านบาท และมีอตั ราเติบโตปี ที่ 2-5 เฉลี่ย 3% ต่อปี คง
ที่ จากการดาเนินงานในปี ที่หนึ่งมีกาไรจากการดาเนินงานอยูท่ ี่ 0.99 ล้านบาท คิดเป็ น6.65% ของรายได้
และกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีที่ 0.8 ล้านบาท คิดเป็ น 5.38% ของรายได้ อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ ต่อรายได้ปีที่
2-5 อยูท่ ี่ 3%, 4%, 4% และ5% ตามลาดับ คิดเป็ นกาไรสุ ทธิ ต่อรายได้โดยเฉลี่ยต่อปี ที่3.6%และมีอตั รา
ส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ROA) เฉลี่ยที่ 10.75% และ อัตราส่ วนผลตอบ แทนจากผูถ้ ือหุน้
(ROE) เฉลี่ยที่ 11.92%
กรณี ที่บริ ษทั นาแผนธุ รกิจนี้ ดาเนินการไปตามที่คาดการณ์ในสถานะการณ์ปกติ (Base Case)
บริ ษทั จะสามารถคืนทุนได้ใน 2 ปี 2 เดือน ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนภายในโครงการนี้ IRR= 29%
และบริ ษทั สามารถสร้างมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นเงิน 2,042,811 บาท เมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ 5 ปี
จากผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะเห็นได้วา่ อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ค่อนข้างสู ง
และมากกว่าต้นทุนของเงินทุน(9.0%) และมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นบวก แสดงให้เห็นว่า
โครงการนี้เป็ นโครงการที่น่าลงทุน และคุม้ ค่ากับการลงทุน
คาสาคัญ: ไอศกรี ม, สุ ขภาพดี, ปลอดภัย, ไอซ์ต้ ี, ปราศจากสารเคมี, บรรจุภณั ฑ์ชานอ้อย

1. บทนา
ไอศกรี ม รับประทานในปริ มาณมากๆ หรื อรับประทานบ่อย จะทาให้อว้ นได้ หรื อถ้าเป็ นผูท้ ี่
เป็ นโรคเบาหวาน ความดัน หลอดเลือดจะทาให้เกิดอันตรายได้เนื่ องจากว่าในส่ วนผสมของไอศกรี ม
ทัว่ ๆไปจะประกอบด้วย ไขมัน และน้ าตาลเป็ นส่ วนผสมหลัก เพราะฉะนั้น เมื่อรับประทานในปริ มาณ
มากๆ หรื อบ่อยเกินไปจะทาให้เป็ นผลเสี ยต่อร่ างกาย ไม่วา่ จะเป็ นคนปกติก็จะกลายเป็ นคนป่ วยได้
คนทีป่วยอยูแ่ ล้วก็จะทาให้อาการป่ วยนั้นเป็ นหนักขึ้น
บริ ษทั Icethy healthy Ice Cream จากัด เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนที่ชื่นชอบการทาน
ไอศกรี ม และมีความคิดที่อยากสร้างสรรค์ไอศกรี มที่ทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่ างกายและสุ ขภาพจึงเป็ น
ที่มาของการคิดค้น ไอซ์ต้ ี โดย คาว่า ไอซ์ต้ ี (Icethy) ได้มาจากคาว่า” Healthy Ice Cream “ แปลว่า
ไอศกรี มที่ รับประทานแล้วร่ างกายจะแข็งแรงเนื่องจากผูก้ ่อตั้งได้เห็นถึงโอกาสที่จะจัดจาหน่าย ไอซ์ต้ ี
(Icethy) ไอศกรี มสุ ขภาพดี เพื่อตอบสนองตลาดของผูท้ ี่รักสุ ขภาพที่ชอบรับประทาน ไอศกรี ม เพราะว่า
ไอศกรี มแบบดั้งเดิมเมื่อทานมากๆ หรื อทานบ่อยจะเป็ นอันตรายต่อสุ ภาพ ทาให้เป็ นสาเหตุของโรค
เช่นโรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน คุณค่าอาหารจะน้อย ดังนั้นแนวคิดที่จะผลิต ไอซ์ต้ ี (Icethy) ไอศกรี ม
เพื่อสุ ขภาพดี จึงถือกาเนิดขึ้น บริ ษทั ดาเนินการโดยว่าจ้างให้บริ ษทั จอมธนา ซึ่ งมีโรงงานตั้งอยูท่ ี่ลาด
หลุมแก้ว เป็ นบริ ษทั ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการผลิตไอศกรี มเป็ นผูด้ าเนินการผลิต บริ ษทั
เป็ นเพียงผูท้ ี่คิดค้น และพัฒนาไอศกรี มร่ วมกับ บริ ษทั จอมธนา(บริ ษทั ผูร้ ับจ้างผลิตไอศกรี มที่มี
ประสบการณ์) และเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียวในช่องทางที่บริ ษทั กาหนด
การดาเนิ นงานบริ ษทั จัดจาหน่ายไอศกรี มเพื่อสุ ขภาพดีโดยการจ้างบริ ษทั จอมธนา ตั้งอยูท่ ี่ลาด
หลุมแก้ว ผูท้ ี่มีความชานาญในเรื่ องของการผลิตไอศกรี มเป็ นผูผ้ ลิต เพื่อเป็ นการลดต้นทุนในการ
ดาเนินงาน บริ ษทั จะดาเนิ นงานในส่ วนที่เป็ นการกาหนดมาตรฐานการผลิตที่เป็ นสู ตรเฉพาะของบริ ษทั
เอง และการนาสิ นค้าสู่ ผบู ้ ริ โภคเท่านั้น
การกาหนดราคาขายจะมีอยูส่ องราคาคือราคาขายปลีกที่ 99 บาท และ ราคาขายส่ ง 79บาท โดย
จะยึดหลักที่การกาหนดราคาที่ไอซ์ต้ ีเป็ นสิ นค้าที่คุณภาพสู งมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ โดดเด่นใน
เรื่ องของคุณประโยชน์ของไอซ์ต้ ี ที่รับประทานได้บ่อยๆและรับประทานในปริ มาณที่มากก็ไม่ก็ให้เกิด
อันตรายต่อผูบ้ ริ โภค

2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ไอซ์ต้ ี (Icethy) ไอศกรี มสุ ขภาพดี ส่ วนผสมหลักที่ใช้ผลิต ไอซ์ต้ ี (Icethy) เป็ นวัตถุดิบที่มาจาก
ธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่ ธาตุ และสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย เมื่อรับประทานแล้วไม่ก่อให้เกิด
โทษ และยังสามารถรับประทานได้บ่อยครั้งและปริ มาณมากๆ รับประทานได้ท้ งั เด็กๆและผูใ้ หญ่ คุม้
ราคา ไม่มีส่วนผสมของ นม ไขมันจากสัตว์ ไม่ใส่ สารปรุ งแต่ง สารกันบูด และไม่หวานมากเกินไปจน
เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค
ไอซ์ต้ ีมีส่วนผสมหลักจาก เมล็ดแมคคาเดเมีย เป็ นพืชตระกูลถัว่ และเป็ นราชาแห่งถัว่ ผสม
ธัญพืชเพื่อสุ ขภาพ น้ าผลไม้ น้ าสมุนไพร น้ ามันมะกอก น้ าตาลไม่ฟอกสี ดังนั้นไอซ์ต้ ีจึงมีประโยชน์ต่อ
ร่ างกาย ทาให้ร่างกายแข็งแรงซึ่ ง เว็บไซด์Kapook.com (http://health.kapook.com/view97781.html
5กันยายน 2557)ได้โพสต์บทความที่เกี่ยวกับปริ มาณสารอาหารที่มีอยูใ่ นถัว่ แมคคาเดเมียดังนี้
คุณค่าทางโภชนาการของแมคคาเดเมีย
ในแมคคาเดเมีย 100 กรัมจะมีคุณค่าทางโภชนาการดังนี้
พลังงาน
718 กิโลแคลอรี่
โพแทสเซียม 368 มิลลิกรัม
โปรตีน
7.91 กรัม
โซเดียม
5 มิลลิกรัม
ไขมัน
75.77 กรัม
สังกะสี
130 มิลลิกรัม
คาร์โบไฮเดรต 13.82 กรัม
วิตามินซี
12 มิลลิกรัม
ไฟเบอร์
8.6 กรัม
วิตามินบี 1 1.195 มิลลิกรัม
น้ าตาล
4.57 กรัม
วิตามินบี 2 0.162 มิลลิกรัม
แคลเซียม
85 มิลลิกรัม
วิตามินบี 3 2.743 มิลลิกรัม
ธาตุเหล็ก
3.69 มิลลิกรัม
วิตามินบี 6 0.273 มิลลิกรัม
แมกนีเซียม 130 มิลลิกรัม
วิตามินอี
0.54 มิลลิกรัม
ฟอสฟอรัส
188 มิลลิกรัม
ภาพ ผลแมคคาเดเมีย

ภาพ ตัวอย่างไอซ์ต้ ี ไอศครี มเพื่อสุ ขภาพดี

ประโยชน์ของไอซ์ต้ ี ซึ่ งได้จากเมล็ดถัว่ แมคคาเดเมีย มีในเชิงป้ องกันและรักษาโรคมีดงั ต่อไปนี้ขอ้ มูล
จากเว็บไซด์ Kapook.com (http://health.kapook.com/view97781.html 5กันยายน 2557)
1. เมื่อรับประทานแล้วจะมีสรรพคุณช่วยลดไขมันในเส้นเลือดและป้ องกันการเกิด
ลิ่มเลือด ช่วยป้ องกันโรคหัวใจ
2. บารุ งรักษากล้ามเนื้ อต่างๆ บารุ งเล็บ เส้นผม และผิวหนังให้มีสุขภาพที่ดี
3. ช่วยป้ องกันมะเร็ งและชลอความแก่ชรา เนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระ

4. ช่วยลดความอ้วน ไขมันที่อยูใ่ นถัว่ แมคคาเดเมีย เป็ นไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยว
5. ช่วยระบบขับถ่ายและป้ องกันมะเร็ งลาไส้ใหญ่
6. ช่วยให้กระดูกแข็งแรง
7. สร้างเสริ มประสาทและสมองให้แข็งแรง
8. ช่วยในการดูดซึ มธาตุเหล็กเข้าสู่ ร่างกาย
9. ช่วยป้ องกันการเป็ นต้อกระจก
10.ไม่ทาให้เกิดโรคความดันโรหิ ตสู ง
11.ช่วยให้คาร์ โบไฮเดรตถูกเผาผลาญอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ไอซ์ต้ ี (Icethy) ไอศกรี มสุ ขภาพดี จึงนาวัตถุดิบที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อร่ างกาย ได้แก่ถวั่
แมคคาเดเมีย และน้ าผลไม้ น้ าสมุนไพร เนื้ อผลไม้และสมุนไพร น้ ามันมะกอก น้ าตาลทรายแดง นามา

ผสมรวมกันอย่างลงตัว ในรู ปแบบของไอศกรี มที่มีรสชาติอร่ อยถูกปากผูบ้ ริ โภค โดยใช้กระบวนการ
ผลิตที่ทนั สมัยจากผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญเรื่ องการผลิตไอศกรี มเป็ นพิเศษ อย่างบริ ษทั จอมธนา และใช้
บรรจุภณั ฑ์ที่ผลิตจากชาญอ้อยที่ยอ่ ยสลายได้โดยธรรมชาติ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
3. ข้ อบ่ งชี้ความเป็ นนวัตกรรม
ไอซ์ต้ ี (Icethy) ไอศกรี มสุ ขภาพดี จะประสบความสาเร็ จในอนาคต ความที่ ไอซ์ต้ ี (Icethy) มี
คุณสมบัติของไอศกรี มอยูท่ ้ งั หมดที่ ผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการจะบริ โภค ไอศกรี ม ต้องการจากไอศกรี ม
แบบเดิมๆ แต่ไอซ์ต้ ีจะมีความเป็ นไอศกรี มสุ ขภาพดี ที่สามารถทานได้ปริ มาณที่มากๆได้ โดยที่ไม่ตอ้ ง
กลัวว่าจะอ้วนหรื อเกิดอันตรายต่อร่ างกายแต่อย่างใดเลย

4. การวิเคราะห์ สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม (Five Forces Model)
1.สถานการณ์ การแข่ งขันในอุตสาหกรรม
POSITIONING(18-05-2011)ได้กล่าวถึงมูลค่าตลาดของไอศกรี มในประเทศมีมูลค่าสู งที่สุดถึง
15,000 ล้านบาท ในปี 2554 และตลาดของไอศกรี มพรี เมียมมีสัดส่ วนอยูท่ ี่ 5,000 ล้านบาท โดยมี
แนวโน้มอัตราการเจริ ญเติบโตของไอศกรี มพรี เมียมที่ 20 %ของมูลค่าตลาด ทาให้ตลาดนี้มีความ
น่าสนใจ
เนื่องจากการแข่งขันในตลาดไอศกรี ม ซึ่ งเป็ นตลาดใหญ่ยงั คงเป็ นตัวขับเคลื่อนตลาดไอศกรี ม
เพื่อสุ ขภาพดีอยู่ สภาพอากาศที่อุณหภูมิเพิ่มสู งขึ้นในปั จจุบนั ทาให้มีคู่แข่งเข้ามาในตลาดเช่นฮาเก้นดาส
, สเวนเซ่นส์ , บาสกิ้น ร้อบบินส์, เอสแอนด์พี, ไอเบอร์ รี่
2.ภัยคุกคามจากผู้ทเี่ ข้ ามาใหม่
การเข้าสู่ ตลาดของไอศกรี มอื่น และอาหารในกลุ่มเพื่อสุ ขภาพที่ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์จาก
ไอศกรี มที่เหมาะสาหรับผูต้ อ้ งการรับประทานไอศกรี มเพียงเพื่อตอบสนองความอยากที่จะรับประทาน
ไอศกรี มที่มีความหวาน มัน อร่ อย สวย แต่แฝงไปด้วยอันตรายมากมาย เปลี่ยนเป็ นไอศกรี มที่มี
ภาพลักษณ์ของคนรุ่ นใหม่และให้คุณค่ามากกว่าพลังงาน ท้าให้ผบู ้ ริ โภคมีทางเลือกมากขึ้น
3.สิ นค้ าทดแทน(ผลิตภัณฑ์ อื่นๆทีม่ ีคุณสมบัติใกล้ เคียงกับไอศกรีม)

เครื่ องดื่มเพื่อสุ ขภาพที่ปัจจุบนั มีการปรับให้มีคุณค่าทางสารอาหารและปลอดภัยกลยุทธ์ ที่
นามาใช้ในการแข่งขันในปั จจุบนั คือความแตกต่างของส่ วนผสมและรู ปลักษณ์บรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิต
ภัณฑ์ ส่ วนช่องทางการจาหน่ายส่ วนใหญ่ผา่ นร้านสะดวกซื้ อเนื่องจากเข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้มากที่สุด
4.การต่ อรองจากลูกค้ า
การเติบโตของตลาดแบบก้าวกระโดดทาให้มีคู่คา้ เข้าสู่ ตลาดเพิม่ ขึ้นเป็ นจานวนมาก ทาให้มี
การเพิ่มของไลน์ผลิตภัณฑ์ไอศกรี มเพื่อสุ ขภาพ มีสินค้าให้ผบู้ ริ โภคเลือกสรรเพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก
ดังนั้น ตลาดยังมีสินค้ าทดแทนจานวนมาก ทาให้ ผ้ บู ริ โภคตัดสิ นใจซื ้อได้ ง่าย ราคาไม่ ต่างกัน
ผู้บริ โภคอาจจะมีการเปรี ยบเทียบสิ นค้ าก่ อนซื ้อ ทาให้ ลูกค้ ามีอานาจต่ อรองในการตัดสิ นใจซื ้อ อานาจ
ต่ อรองเนื่องจากเป็ นสิ นค้ าใหม่ ลูกค้ ายังไม่ เชื่ อมัน่ ว่ าจะเป็ นสิ นค้ าที่ดีจริ งอย่ างที่แนะนา
5.อานาจต่ อรองจากผู้จัดหา
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตไอซ์ต้ ีเป็ นวัตถุดิบที่มีผขู้ ายที่มีการรวบรวมวัตถุดิบไว้จากผูผ้ ลิต
หลายราย(จากผูท้ ี่ปลูกถัว่ แมคคาเดเมีย) ในรู ปแบบของสหกรณ์การเกษตรที่สามารถต่อรองราคาได้
เนื่องจากมีสินค้าบริ มาณมาก
4.3 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และ อุปสรรค โดยใช้ SWOT
จุดแข็ง (Strength)
S1. วัตถุดิบที่ใช้เป็ นประเภทอินทรี ย ์ ซึ่ งปลอดสารพิษและปลอดภัยต่อสุ ขภาพ
S2. มีคุณค่าทางอาหารสู ง
S3. เป็ นอาหารที่เหมาะสาหรับกลุ่มคนในยุคปั จจุบนั
S4.มีแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการปลูกและดูแลรักษา
S5.บรรจุภณั ฑ์ที่ใช้ทาจากชานอ้อยซึ่งเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวด ล้อม
จุดอ่ อน (Weakness)
W1. ราคาสู งเพราะใช้ตน้ ทุนในการผลิตสู งจากวัตถุดิบถัว่ แมคคาเดเมียใช้เป็ นส่ วนประสมหลัก
W2. ขั้นตอนการผลิตค่อนข้างยุง่ ยาก เนื่องจากใช้วตั ถุดิบที่เป็ นสารอินทรี ยท์ ี่ปลอดสารพิษ จึงต้อง
ได้รับการดูแลเป็ นพิเศษ
W3. ระยะเวลาการจัดเก็บถัว่ แมคคาเดเมียเป็ นพื้ชที่ไม่สามารถเก็บผลได้ตลอดเวลา ต้องรอเวลาที่
เหมาะสม
W4. การเพาะปลูกเกี่ยวกับถัว่ แมคคาเดเมียต้องดาเนินการตามฤดูกาล

W5. ยังไม่มีระบบการจัดส่ งสิ นค้าถึงมือผูบ้ ริ โภค ที่ราคาประยัด ปลอดภัย และทันเวลา
โอกาส (Opportunity)
O1. ผูค้ นในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ หันมาให้ความสาคัญต่อสุ ขภาพมากขึ้น อาหารประเภทที่ส่งเสริ มให้
สุ ขภาพดี จึงเป็ นที่น่าสนใจสาหรับกลุ่มคนรักสุ ขภาพ
O2. เทคโนโลยีในปั จจุบนั มีกา้ วหน้าสู ง ทาให้ช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้าค่อนข้างสะดวกสบาย มี
รถยนต์ รถไฟ เครื่ องบิน
O3. ปัจจุบนั มีผบู้ ริ โภคที่นิยมไอศครี มแต่กลัวอ้วนจึงรับประ ทานในปริ มาณที่นอ้ ยลง จึงเป็ นโอกาส
ที่รับประทานได้เพิ่มมากขึ้น
O4. แมคคาเดเมียกาลังเป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภคที่รักสุ ขภาพ
O5. มีการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐบาลเรื่ องการให้เงินทุนชนิ ดที่ให้กรู้ ะยะยาว ดอกเบี้ยต่า
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threat)
T1. ปั จจุบนั มีผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ ค่อนข้างหลาก หลาย ทาให้มีคู่แข่งทางการตลาดอย่าง
มากมาย
T2. ผูบ้ ริ โภคบางกลุ่ม ยังคงยึดติดกับอาหารประเภท เดิม ทาให้มีความเข้าใจว่ารสชาติของอาหารเพื่อ
สุ ขภาพมักจะไม่ค่อยอร่ อย
T3. ประเทศไทยมีปัญหาทางการเมืองในอดีตทาให้สภาวะ ทางด้านเศรษฐกิจฟื้ นตัวได้ค่อนข้างช้า
และการลงทุนเกิดการชะลอตัว
T4. ผูบ้ ริ โภคมักจะเข้าใจว่าสิ นค้าด้านสุ ขภาพ มีราคาค่อน ข้างแพง ทาให้คิดว่าอาจทาให้เกิดการ
สิ้ นเปลืองมากเกิน ไป
T5. การจราจรในเขตเมืองติดขัดมาก ทาให้ใช้ระยะเวลาในการขนส่ งนาน และสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่าย

5. การวิเคราะห์ ตลาดและแผนการตลาด
5.1 มูลค่ าตลาด POSITIONING(18-05-2011)ได้กล่าวถึงมูลค่าตลาดของไอศกรี มในประเทศมี
มูลค่าสู งที่สุดถึง 15,000 ล้านบาท ในปี 2554 และตลาดของไอศกรี มพรี เมียมมีสัดส่ วนอยูท่ ี่ 5,000 ล้าน
บาท โดยมีแนวโน้มอัตราการเจริ ญเติบโตของไอศกรี มพรี เมียมที่ 20 %ของมูลค่าตลาด ทาให้ตลาดนี้มี
ความน่าสนใจ

5.2 การกาหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย (Target Market) ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายของ ไอซ์ต้ ี นั้นคือ
กลุ่มผูท้ ี่บริ โภคไอศครี มที่รักสุ ขภาพที่ตอ้ งการบริ โภคไอศกรี มแต่ไม่กล้ากลัวจะเสี ยสุ ขภาพ และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 10,000 บาท
5.3 การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Positioning) Sneakflop ไอซ์ต้ ี ไอศกรี มเพื่อสุ ขภาพดี ผลิตจาก
วัตถุดิบที่ปลอดภัยกับผูบ้ ริ โภค และบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม คุณภาพสู ง ราคาสู ง
5.4 กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix Strategy) เนื่ องจากเป็ นธุ รกิจที่จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์บริ ษทั จึงเลือกใช้การวิเคราะห์แบบ 4P ดังนี้
กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) มีการใช้กลยุทธ์ ไอศกรี มเพื่อสุ ขภาพดี มีระบบการ
ค้นคว้า วิจยั เพื่อให้ได้ไอศครี มที่มีคุณภาพสู งอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่
รักสุ ขภาพทุกๆคน และเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันในตลาด
กลยุทธ์ ราคา (Price Strategy) ในระยะแรก การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ไอซ์ต้ ี ไอศกรี มเพื่อ
สุ ขภาพดี จะทาการจ้างผลิตเพียง สู ตรเดียวเป็ นรส ดั้งเดิม (Original) โดยจะตั้งราคาให้ต่ากว่า ไอศกรี ม
เจลาโต้ที่มีความเป็ นไอศกรี มเพื่อสุ ขภาพดีต่ากว่าไอศกรี ม ไอซ์ต้ ี ไอศกรี มเพื่อสุ ขภาพดี ขนาด 80 กรัม
ราคา 99 บาท
กลยุทธ์ ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy) ช่องทางการจัดนาหน่าย มีร้านไอศกรี ม
ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ห้างเซ็นทรัลบางนา ห้างเซ็นทรับเวิลด์ ร้าน 108 ช็อป สานักงานเพื่อเป็ นจุด
จาหน่ายและกระจายสิ นค้า
กลยุทธ์ ส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) ในช่วงแรกเน้นการใช้การโฆษณา
(Advertising) การใช้สื่อที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อสื่ อให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ถีงความคุม้ ค่าของ ผลิตภัณฑ์ ไอซ์ต้ ี
ไอศกรี มเพื่อสุ ขภาพดีการโดยผ่าน เฟสบุคส์ ไลน์ อินสตาร์ แกรม ยูทูป Google
5.5 การประมาณยอดขาย บริ ษทั ได้ประมาณการยอดขาย เอาไว้ในที่ 14.9,16.3,17.8,19.5 และ
22 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งเป็ นยอดขายจาก การประมาณการขายของแต่ละร้านที่จาหน่ายไอซ์ต้ ีในแต่
ละวันใช้ 50%ของประมาณการ

6. แผนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต
6.1 สถานทีต่ ้งั บริ ษทั ตั้งอยูบ่ า้ นเลขที่ 199/1923 หมู่ 3 หมู่บา้ นพฤกษา 15 ต.แพรกษาใหม่ อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-194-1559

6.2 กระบวนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตของไอซ์ต้ ี บริ ษทั จัดจาหน่ายไอศกรี มเพื่อสุ ขภาพดี
โดยการจ้างบริ ษทั จอมธนา จากัด บริ ษทั ที่มีความชานาญเรื่ องการผลิตไอศกรี ม และมีเทคโนโลยีการ
ผลิตไอศกรี มที่ทนั สมัย ได้มาตรฐาน
6.3 ประมาณการผลิตและต้ นทุนการผลิต บริ ษทั มีตน้ ทุนคงที่ (Fixed Cost) 6.4,6.6,6.8,7.0และ
7.3 ล้านบาทตามลาดับ มีตน้ ทุนการผลิตผันแปร (Variable Cost) อยูท่ ี่ 7.2,7.5,7.7 และ8.1 ล้านบาท ใน
ปี ที่ 1-5 ตามลาดับ

7. แผนการจัดการองค์ กร
บริ ษทั ฯ มีทีม ที่ความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลายด้านทั้งด้านการบริ หาร
การผลิต การขายและการตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัสและ
ประกันสังคมตามกฎหมาย
ภาพ แผนผังองค์กร (Organization Chart)
กรรมการผู้จดั การ
1
ผู้จดั การ

ผู้จดั การ

ฝ่ ายบัญชี ,ทรัพยากร
มนุษย์

ฝ่ ายคิดค้ น พัฒนา 1

และกิจการส่วนกลาง
1

เจ้ าหน้ าที่
คิดค้ น และพัฒนา 1

เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี

เจ้ าหน้ าที่โภชนาการ
1

ผู้จดั การ
ฝ่ ายจัดซื ้อ การตลาด ขาย
และลูกค้ าสัมพันธ์ 1

เจ้ าหน้ าที่จดั ซื ้อ
1
เจ้ าหน้ าที่การตลาด
1

1
เจ้ าหน้ าที่ขาย 4
เจ้ าหน้ าที่
ทรัพยากรมนุษย์1

เจ้ าหน้ าที่ลกู ค้ าสัมพันธ์และ
จัดส่ง 3

8. แผนการเงิน
8.1 ประมาณการทางการเงิน (Financial Forecast)
เงินลงทุนที่ 5 ล้านบาท เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นทั้งสิ้ น รายได้ปีแรกที่ 14.88 ล้านบาท และมีอตั รา
เติบโตปี ที่ 2-5 เฉลี่ย 3% ต่อปี คิดเป็ นกาไรสุ ทธิ ต่อปี ที่3.6%และมีอตั รา ส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
รวม (ROA) เฉลี่ยที่ 10.75% และ อัตราส่ วนผลตอบ แทนจากผูถ้ ือหุน้ (ROE) เฉลี่ยที่ 11.92%

กรณี ที่สถานะการณ์ปกติ คืนทุนได้ใน 2 ปี 2 เดือน ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนภายใน
โครงการนี้ IRR= 29% และบริ ษทั สามารถสร้างมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นเงิน 2,042,811 บาท เมื่อ
สิ้ นสุ ดโครงการ 5 ปี
8.2 การวิเคราะห์ สถานการณ์ ในอนาคต (Scenario Analysis)
ในกรณี ที่แย่ โดยกาหนดให้ ยอดขาย ราคาขายที่ต่าลง 10% ค่า NPV= -239,896 แสดงให้เห็นว่ากิจการ
มีภาวะของการขาดทุน ดังนั้น บริ ษทั จาเป็ นจะต้องมีแผนพัฒนาการดาเนินงานที่จะทาให้มีรายได้
เพิม่ ขึ้น ในกรณี ที่ดี คือ เพิม่ ยอดขาย ราคาขาย 10% NPV = 4,325,511 ถึงแม้วธิ ี น้ ีจะสามารถสร้างกาไร
ให้กบั บริ ษทั ได้อีกพอสมควร แต่บริ ษทั ก็ตอ้ งคานึงถึงการสร้างกาไรอย่างยัง่ ยืนโดยในกรณี ดีสุดและแย่
สุ ดเราจะให้โอกาสเกิด 25% และ 50% ในกรณี ที่มีโอกาสเกิดมากสุ ด Base Case
ตาราง Scenario Analysis
GROWTH
SCENARIO

PROBABILITY

RATE

PAY BACK

IRR

Best Case

25%

10%

1ปี 7 เดือน

47.11%

4,325,511

Base Case

50%

0%

2 ปี 2เดือน

28.82%

2,042,811

Worst Case

25%

-10%

4ปี

6.27%

-239,896
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