
ไอศกรีมเพือ่สุขภาพดไีอซ์ตี ้
เชาวริ์ต ร่มโพธ์ิ 

บทคดัย่อ 
 การจดัท าแผนธุรกิจเร่ือง ไอศกรีมเพื่อสุขภาพดีไอซ์ต้ี จดัจ าหน่ายโดยบริษทั Icethy Healthy 
Ice Cream จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นแนวทางในการน าเสนอแผนธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการท า
ธุรกิจของผูก่้อตั้งบริษทั Icethy Helthy Ice Cream จ ากดั แนวทางในการจดัท าและด าเนินนโยบายการ
บริหารจดัการตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งจนกระทั้งเร่ิมด าเนินการของบริษทั กลยทุธ์ทางการตลาด กลยทุธ์ในการ
ด าเนินการงานต่างๆ และทิศทางในการด าเนินกิจการจ าหน่ายไอศกรีมเพื่อสุขภาพดีไอซ์ต้ีในดา้นต่าง ๆ  
ตลอดจนผลประโยชน์ท่ีผูก่้อตั้งและผูท่ี้ร่วมลงทุนจะไดรั้บจากธุรกิจน้ี และเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปอยา่งระมดัระวงัมีขอ้มูลในการตดัสินใจท่ีจะจดัท ากลยทุธ์ต่างๆ เพื่อใหธุ้รกิจด า
เนิดไปอยา่งมีความเส่ียงท่ีต ่า ไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูท่ี้ร่วมทุน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การด าเนินงานตามแผนธุรกิจ การจดัจ าหน่ายไอศกรีมเพื่อสุขภาพดีตามท่ีไดว้างแผนไวอ้ยา่งสมบูรณ์ 
           หลงัจากท่ีจดัท าแผนธุรกิจบรรลุทุกขั้นตอนของแผนธุรกิจพบวา่บริษทัไดป้ระมาณการเงินลงทุน 
ในธุรกิจอยูท่ี่ 5 ลา้นบาท ท่ีมาของงินทุนมาจากส่วนของผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน ไม่กูย้มืเงินจากแหล่งเงิน ทุนอ่ืน
แต่อยา่งใด และประมาณการรายไดปี้แรกท่ี 14.88 ลา้นบาท และมีอตัราเติบโตปีท่ี 2-5 เฉล่ีย 3% ต่อปีคง 
ท่ี จากการด าเนินงานในปีท่ีหน่ึงมีก าไรจากการด าเนินงานอยูท่ี่ 0.99 ลา้นบาท คิดเป็น6.65% ของรายได ้
และก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีท่ี 0.8 ลา้นบาท คิดเป็น 5.38% ของรายได ้อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อรายไดปี้ท่ี 
2-5 อยูท่ี่ 3%, 4%, 4% และ5% ตามล าดบั คิดเป็นก าไรสุทธิต่อรายไดโ้ดยเฉล่ียต่อปีท่ี3.6%และมีอตัรา 
ส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) เฉล่ียท่ี 10.75%  และ อตัราส่วนผลตอบ แทนจากผูถื้อหุน้ 
(ROE) เฉล่ียท่ี 11.92% 

กรณีท่ีบริษทัน าแผนธุรกิจน้ีด าเนินการไปตามท่ีคาดการณ์ในสถานะการณ์ปกติ (Base Case) 
บริษทัจะสามารถคืนทุนไดใ้น 2 ปี 2 เดือน  ซ่ึงสามารถสร้างผลตอบแทนภายในโครงการน้ี IRR= 29% 
และบริษทัสามารถสร้างมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เป็นเงิน 2,042,811 บาท เม่ือส้ินสุดโครงการ 5 ปี  

จากผลการวเิคราะห์ทางดา้นการเงินจะเห็นไดว้า่อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) ค่อนขา้งสูง
และมากกวา่ตน้ทุนของเงินทุน(9.0%) และมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV)  เป็นบวก แสดงใหเ้ห็นวา่
โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีน่าลงทุน และคุม้ค่ากบัการลงทุน 
ค าส าคัญ: ไอศกรีม, สุขภาพดี, ปลอดภยั, ไอซ์ต้ี, ปราศจากสารเคมี, บรรจุภณัฑช์านออ้ย 



1. บทน า 
 ไอศกรีม รับประทานในปริมาณมากๆ หรือรับประทานบ่อย จะท าใหอ้ว้นได ้หรือถา้เป็นผูท่ี้
เป็นโรคเบาหวาน ความดนั หลอดเลือดจะท าใหเ้กิดอนัตรายไดเ้น่ืองจากวา่ในส่วนผสมของไอศกรีม
ทัว่ๆไปจะประกอบดว้ย ไขมนั และน ้าตาลเป็นส่วนผสมหลกั เพราะฉะนั้น เม่ือรับประทานในปริมาณ
มากๆ  หรือบ่อยเกินไปจะท าใหเ้ป็นผลเสียต่อร่างกาย ไม่วา่จะเป็นคนปกติก็จะกลายเป็นคนป่วยได ้
คนทีป่วยอยูแ่ลว้ก็จะท าใหอ้าการป่วยนั้นเป็นหนกัข้ึน  
 บริษทั Icethy healthy Ice Cream จ ากดั เกิดจากการรวมตวัของกลุ่มเพื่อนท่ีช่ืนชอบการทาน

ไอศกรีม และมีความคิดท่ีอยากสร้างสรรคไ์อศกรีมท่ีทานแลว้มีประโยชน์ต่อร่างกายและสุขภาพจึงเป็น

ท่ีมาของการคิดคน้ ไอซ์ต้ี  โดย ค าวา่ ไอซ์ต้ี (Icethy) ไดม้าจากค าวา่” Healthy Ice Cream “ แปลวา่

ไอศกรีมท่ี รับประทานแลว้ร่างกายจะแขง็แรงเน่ืองจากผูก่้อตั้งไดเ้ห็นถึงโอกาสท่ีจะจดัจ าหน่าย ไอซ์ต้ี 

(Icethy) ไอศกรีมสุขภาพดี เพื่อตอบสนองตลาดของผูท่ี้รักสุขภาพท่ีชอบรับประทาน ไอศกรีม เพราะวา่

ไอศกรีมแบบดั้งเดิมเม่ือทานมากๆ หรือทานบ่อยจะเป็นอนัตรายต่อสุภาพ  ท าใหเ้ป็นสาเหตุของโรค 

เช่นโรคหวัใจ เบาหวาน ความดนั คุณค่าอาหารจะนอ้ย ดงันั้นแนวคิดท่ีจะผลิต ไอซ์ต้ี (Icethy) ไอศกรีม

เพื่อสุขภาพดี จึงถือก าเนิดข้ึน บริษทัด าเนินการโดยวา่จา้งใหบ้ริษทัจอมธนา ซ่ึงมีโรงงานตั้งอยูท่ี่ลาด

หลุมแกว้ เป็นบริษทัท่ีมีประสบการณ์และเช่ียวชาญดา้นการผลิตไอศกรีมเป็นผูด้  าเนินการผลิต บริษทั

เป็นเพียงผูท่ี้คิดคน้ และพฒันาไอศกรีมร่วมกบั บริษทัจอมธนา(บริษทัผูรั้บจา้งผลิตไอศกรีมท่ีมี

ประสบการณ์) และเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียวในช่องทางท่ีบริษทัก าหนด 

การด าเนินงานบริษทัจดัจ าหน่ายไอศกรีมเพื่อสุขภาพดีโดยการจา้งบริษทัจอมธนา ตั้งอยูท่ี่ลาด

หลุมแกว้ ผูท่ี้มีความช านาญในเร่ืองของการผลิตไอศกรีมเป็นผูผ้ลิต เพื่อเป็นการลดตน้ทุนในการ

ด าเนินงาน บริษทัจะด าเนินงานในส่วนท่ีเป็นการก าหนดมาตรฐานการผลิตท่ีเป็นสูตรเฉพาะของบริษทั

เอง และการน าสินคา้สู่ผูบ้ริโภคเท่านั้น  

การก าหนดราคาขายจะมีอยูส่องราคาคือราคาขายปลีกท่ี 99 บาท และ ราคาขายส่ง 79บาท โดย

จะยดึหลกัท่ีการก าหนดราคาท่ีไอซ์ต้ีเป็นสินคา้ท่ีคุณภาพสูงมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ โดดเด่นใน

เร่ืองของคุณประโยชน์ของไอซ์ต้ี ท่ีรับประทานไดบ้่อยๆและรับประทานในปริมาณท่ีมากก็ไม่ก็ใหเ้กิด

อนัตรายต่อผูบ้ริโภค 



2. รายละเอยีดผลติภัณฑ์ 
 ไอซ์ต้ี (Icethy) ไอศกรีมสุขภาพดี ส่วนผสมหลกัท่ีใชผ้ลิต ไอซ์ต้ี (Icethy)  เป็นวตัถุดิบท่ีมาจาก
ธรรมชาติ อุดมไปดว้ยแร่ธาตุ และสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย  เม่ือรับประทานแลว้ไม่ก่อใหเ้กิด
โทษ และยงัสามารถรับประทานไดบ้่อยคร้ังและปริมาณมากๆ รับประทานไดท้ั้ง เด็กๆและผูใ้หญ่  คุม้
ราคา ไม่มีส่วนผสมของ นม  ไขมนัจากสัตว ์ไม่ใส่สารปรุงแต่ง สารกนับูด และไม่หวานมากเกินไปจน
เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค 
 ไอซ์ต้ีมีส่วนผสมหลกัจาก เมล็ดแมคคาเดเมีย เป็นพืชตระกลูถัว่และเป็นราชาแห่งถัว่ ผสม
ธญัพืชเพื่อสุขภาพ น ้าผลไม ้น ้าสมุนไพร น ้ามนัมะกอก น ้ าตาลไม่ฟอกสี ดงันั้นไอซ์ต้ีจึงมีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ท าใหร่้างกายแขง็แรงซ่ึง    เวบ็ไซดK์apook.com (http://health.kapook.com/view97781.html  
5กนัยายน 2557)ไดโ้พสตบ์ทความท่ีเก่ียวกบัปริมาณสารอาหารท่ีมีอยูใ่นถัว่แมคคาเดเมียดงัน้ี 
คุณค่าทางโภชนาการของแมคคาเดเมีย 
 ในแมคคาเดเมีย 100 กรัมจะมีคุณค่าทางโภชนาการดงัน้ี 
  พลงังาน            718 กิโลแคลอร่ี  โพแทสเซียม      368 มิลลิกรัม 
 โปรตีน             7.91 กรัม   โซเดียม                  5 มิลลิกรัม 
 ไขมนั              75.77 กรัม   สังกะสี               130 มิลลิกรัม 
 คาร์โบไฮเดรต 13.82 กรัม  วติามินซี               12 มิลลิกรัม 
 ไฟเบอร์               8.6 กรัม  วติามินบี 1       1.195 มิลลิกรัม 
 น ้าตาล               4.57 กรัม  วติามินบี 2       0.162 มิลลิกรัม 
 แคลเซียม              85 มิลลิกรัม  วติามินบี 3       2.743 มิลลิกรัม 
 ธาตุเหล็ก           3.69 มิลลิกรัม  วติามินบี 6       0.273 มิลลิกรัม 
 แมกนีเซียม         130 มิลลิกรัม  วติามินอี            0.54 มิลลิกรัม 
 ฟอสฟอรัส         188 มิลลิกรัม 
 

ภาพ  ผลแมคคาเดเมีย   

                                                        

http://health.kapook.com/view97781.html


 
ภาพ  ตวัอยา่งไอซ์ต้ี ไอศครีมเพื่อสุขภาพดี        

                              
 
ประโยชน์ของไอซ์ต้ี ซ่ึงไดจ้ากเมล็ดถัว่แมคคาเดเมีย มีในเชิงป้องกนัและรักษาโรคมีดงัต่อไปน้ีขอ้มูล

จากเวบ็ไซด ์Kapook.com  (http://health.kapook.com/view97781.html  5กนัยายน 2557) 

1. เม่ือรับประทานแลว้จะมีสรรพคุณช่วยลดไขมนัในเส้นเลือดและป้องกนัการเกิด 

ล่ิมเลือด ช่วยป้องกนัโรคหวัใจ   

2. บ ารุงรักษากลา้มเน้ือต่างๆ บ ารุงเล็บ เส้นผม และผวิหนงัใหมี้สุขภาพท่ีดี 

 3. ช่วยป้องกนัมะเร็งและชลอความแก่ชรา เน่ืองจากมีสารตา้นอนุมูลอิสระ 
4. ช่วยลดความอว้น  ไขมนัท่ีอยูใ่นถัว่แมคคาเดเมีย เป็นไขมนัอ่ิมตวัเชิงเด่ียว 

 5. ช่วยระบบขบัถ่ายและป้องกนัมะเร็งล าไส้ใหญ่ 

 6. ช่วยใหก้ระดูกแขง็แรง  
 7. สร้างเสริมประสาทและสมองใหแ้ขง็แรง 
 8. ช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็กเขา้สู่ร่างกาย   
 9. ช่วยป้องกนัการเป็นตอ้กระจก 
 10.ไม่ท าใหเ้กิดโรคความดนัโรหิตสูง 
 11.ช่วยใหค้าร์โบไฮเดรตถูกเผาผลาญอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ไอซ์ต้ี (Icethy) ไอศกรีมสุขภาพดี จึงน าวตัถุดิบท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ไดแ้ก่ถัว่
แมคคาเดเมีย และน ้าผลไม ้น ้าสมุนไพร เน้ือผลไมแ้ละสมุนไพร น ้ามนัมะกอก น ้าตาลทรายแดง น ามา

http://health.kapook.com/view97781.html


ผสมรวมกนัอยา่งลงตวั ในรูปแบบของไอศกรีมท่ีมีรสชาติอร่อยถูกปากผูบ้ริโภค  โดยใชก้ระบวนการ
ผลิตท่ีทนัสมยัจากผูท่ี้มีความเช่ียวชาญเร่ืองการผลิตไอศกรีมเป็นพิเศษ อยา่งบริษทัจอมธนา  และใช้
บรรจุภณัฑท่ี์ผลิตจากชาญออ้ยท่ียอ่ยสลายไดโ้ดยธรรมชาติ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
3. ข้อบ่งช้ีความเป็นนวตักรรม  

ไอซ์ต้ี (Icethy) ไอศกรีมสุขภาพดี จะประสบความส าเร็จในอนาคต ความท่ี ไอซ์ต้ี (Icethy) มี

คุณสมบติัของไอศกรีมอยูท่ ั้งหมดท่ี ผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการจะบริโภค ไอศกรีม ตอ้งการจากไอศกรีม 

แบบเดิมๆ แต่ไอซ์ต้ีจะมีความเป็นไอศกรีมสุขภาพดี ท่ีสามารถทานไดป้ริมาณท่ีมากๆได ้ โดยท่ีไม่ตอ้ง

กลวัวา่จะอว้นหรือเกิดอนัตรายต่อร่างกายแต่อยา่งใดเลย 

 4. การวเิคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม 
การวเิคราะห์อุตสาหกรรม (Five Forces Model) 

1.สถานการณ์การแข่งขันในอุตสาหกรรม 
   POSITIONING(18-05-2011)ไดก้ล่าวถึงมูลค่าตลาดของไอศกรีมในประเทศมีมูลค่าสูงท่ีสุดถึง 
15,000 ลา้นบาท ในปี 2554  และตลาดของไอศกรีมพรีเมียมมีสัดส่วนอยูท่ี่ 5,000 ลา้นบาท โดยมี
แนวโนม้อตัราการเจริญเติบโตของไอศกรีมพรีเมียมท่ี 20 %ของมูลค่าตลาด ท าใหต้ลาดน้ีมีความ
น่าสนใจ 
  เน่ืองจากการแข่งขนัในตลาดไอศกรีม ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ยงัคงเป็นตวัขบัเคล่ือนตลาดไอศกรีม
เพื่อสุขภาพดีอยู ่สภาพอากาศท่ีอุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึนในปัจจุบนัท าใหมี้คู่แข่งเขา้มาในตลาดเช่นฮาเกน้ดาส
, สเวนเซ่นส์, บาสก้ิน ร้อบบินส์, เอสแอนดพ์ี, ไอเบอร์ร่ี  
2.ภัยคุกคามจากผู้ทีเ่ข้ามาใหม่ 
   การเขา้สู่ตลาดของไอศกรีมอ่ืน และอาหารในกลุ่มเพื่อสุขภาพท่ีปรับเปล่ียนภาพลกัษณ์จาก
ไอศกรีมท่ีเหมาะส าหรับผูต้อ้งการรับประทานไอศกรีมเพียงเพื่อตอบสนองความอยากท่ีจะรับประทาน
ไอศกรีมท่ีมีความหวาน มนั อร่อย สวย แต่แฝงไปดว้ยอนัตรายมากมาย เปล่ียนเป็นไอศกรีมท่ีมี
ภาพลกัษณ์ของคนรุ่นใหม่และใหคุ้ณค่ามากกวา่พลงังาน ทา้ใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกมากข้ึน 
3.สินค้าทดแทน(ผลติภัณฑ์อื่นๆทีม่ีคุณสมบัติใกล้เคียงกบัไอศกรีม) 



เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพท่ีปัจจุบนัมีการปรับใหมี้คุณค่าทางสารอาหารและปลอดภยักลยทุธ์ ท่ี

น ามาใชใ้นการแข่งขนัในปัจจุบนัคือความแตกต่างของส่วนผสมและรูปลกัษณ์บรรจุภณัฑข์องผลิต 

ภณัฑ ์ส่วนช่องทางการจ าหน่ายส่วนใหญ่ผา่นร้านสะดวกซ้ือเน่ืองจากเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด 

4.การต่อรองจากลูกค้า 
  การเติบโตของตลาดแบบกา้วกระโดดท าใหมี้คู่คา้เขา้สู่ตลาดเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก ท าใหมี้
การเพิ่มของไลน์ผลิตภณัฑไ์อศกรีมเพื่อสุขภาพ มีสินคา้ใหผู้บ้ริโภคเลือกสรรเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก  

ดังนั้น ตลาดยงัมีสินค้าทดแทนจ านวนมาก ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือได้ง่าย ราคาไม่ต่างกัน 

ผู้บริโภคอาจจะมีการเปรียบเทียบสินค้าก่อนซ้ือ ท าให้ลูกค้ามีอ านาจต่อรองในการตัดสินใจซ้ือ อ านาจ

ต่อรองเน่ืองจากเป็นสินค้าใหม่ ลูกค้ายงัไม่เช่ือมัน่ว่าจะเป็นสินค้าท่ีดีจริงอย่างท่ีแนะน า 

5.อ านาจต่อรองจากผู้จัดหา 
  วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตไอซ์ต้ีเป็นวตัถุดิบท่ีมีผูข้ายท่ีมีการรวบรวมวตัถุดิบไวจ้ากผูผ้ลิต
หลายราย(จากผูท่ี้ปลูกถัว่แมคคาเดเมีย) ในรูปแบบของสหกรณ์การเกษตรท่ีสามารถต่อรองราคาได้
เน่ืองจากมีสินคา้บริมาณมาก 
4.3 การวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค โดยใช้ SWOT 
จุดแข็ง (Strength) 
     S1. วตัถุดิบท่ีใชเ้ป็นประเภทอินทรีย ์ซ่ึงปลอดสารพิษและปลอดภยัต่อสุขภาพ 
     S2. มีคุณค่าทางอาหารสูง 
     S3. เป็นอาหารท่ีเหมาะส าหรับกลุ่มคนในยคุปัจจุบนั 
     S4.มีแหล่งวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ไม่ใชส้ารเคมีในกระบวนการปลูกและดูแลรักษา 
     S5.บรรจุภณัฑท่ี์ใชท้  าจากชานออ้ยซ่ึงเป็นมิตรต่อส่ิงแวด ลอ้ม 
จุดอ่อน (Weakness) 
     W1. ราคาสูงเพราะใชต้น้ทุนในการผลิตสูงจากวตัถุดิบถัว่แมคคาเดเมียใชเ้ป็นส่วนประสมหลกั 
     W2. ขั้นตอนการผลิตค่อนขา้งยุง่ยาก เน่ืองจากใชว้ตัถุดิบท่ีเป็นสารอินทรียท่ี์ปลอดสารพิษ จึงตอ้ง
ไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ 
     W3. ระยะเวลาการจดัเก็บถัว่แมคคาเดเมียเป็นพื้ชท่ีไม่สามารถเก็บผลไดต้ลอดเวลา ตอ้งรอเวลาท่ี
เหมาะสม 
     W4. การเพาะปลูกเก่ียวกบัถัว่แมคคาเดเมียตอ้งด าเนินการตามฤดูกาล 



      W5. ยงัไม่มีระบบการจดัส่งสินคา้ถึงมือผูบ้ริโภค ท่ีราคาประยดั ปลอดภยั และทนัเวลา 
โอกาส (Opportunity) 
     O1. ผูค้นในปัจจุบนัส่วนใหญ่ หนัมาใหค้วามส าคญัต่อสุขภาพมากข้ึน อาหารประเภทท่ีส่งเสริมให้
สุขภาพดี จึงเป็นท่ีน่าสนใจส าหรับกลุ่มคนรักสุขภาพ 
     O2. เทคโนโลยใีนปัจจุบนัมีกา้วหนา้สูง ท าใหช่้องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ค่อนขา้งสะดวกสบาย มี
รถยนต ์รถไฟ เคร่ืองบิน 
     O3. ปัจจุบนัมีผูบ้ริโภคท่ีนิยมไอศครีมแต่กลวัอว้นจึงรับประ ทานในปริมาณท่ีนอ้ยลง จึงเป็นโอกาส
ท่ีรับประทานไดเ้พิ่มมากข้ึน 
     O4. แมคคาเดเมียก าลงัเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคท่ีรักสุขภาพ 
     O5. มีการสนบัสนุนการลงทุนจากภาครัฐบาลเร่ืองการใหเ้งินทุนชนิดท่ีใหกู้ร้ะยะยาว ดอกเบ้ียต ่า 
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threat) 
     T1. ปัจจุบนัมีผลิตภณัฑท่ี์ส่งเสริมสุขภาพ ค่อนขา้งหลาก หลาย ท าใหมี้คู่แข่งทางการตลาดอยา่ง
มากมาย 
     T2. ผูบ้ริโภคบางกลุ่ม ยงัคงยดึติดกบัอาหารประเภท เดิม ท าใหมี้ความเขา้ใจวา่รสชาติของอาหารเพื่อ
สุขภาพมกัจะไม่ค่อยอร่อย 
     T3. ประเทศไทยมีปัญหาทางการเมืองในอดีตท าใหส้ภาวะ ทางดา้นเศรษฐกิจฟ้ืนตวัไดค้่อนขา้งชา้ 
และการลงทุนเกิดการชะลอตวั 
     T4. ผูบ้ริโภคมกัจะเขา้ใจวา่สินคา้ดา้นสุขภาพ  มีราคาค่อน ขา้งแพง ท าใหคิ้ดวา่อาจท าใหเ้กิดการ
ส้ินเปลืองมากเกิน ไป 
     T5. การจราจรในเขตเมืองติดขดัมาก ท าใหใ้ชร้ะยะเวลาในการขนส่งนาน และส้ินเปลืองค่าใชจ่้าย 
 

5. การวเิคราะห์ตลาดและแผนการตลาด 
5.1 มูลค่าตลาด POSITIONING(18-05-2011)ไดก้ล่าวถึงมูลค่าตลาดของไอศกรีมในประเทศมี

มูลค่าสูงท่ีสุดถึง 15,000 ลา้นบาท ในปี 2554  และตลาดของไอศกรีมพรีเมียมมีสัดส่วนอยูท่ี่ 5,000 ลา้น
บาท โดยมีแนวโนม้อตัราการเจริญเติบโตของไอศกรีมพรีเมียมท่ี 20 %ของมูลค่าตลาด ท าใหต้ลาดน้ีมี
ความน่าสนใจ 



5.2 การก าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมาย (Target Market)  ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายของ ไอซ์ต้ี นั้นคือ

กลุ่มผูท่ี้บริโภคไอศครีมท่ีรักสุขภาพท่ีตอ้งการบริโภคไอศกรีมแต่ไม่กลา้กลวัจะเสียสุขภาพ และมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 10,000 บาท  

5.3 การวางต าแหน่งผลติภัณฑ์ (Positioning) Sneakflop ไอซ์ต้ี ไอศกรีมเพื่อสุขภาพดี ผลิตจาก
วตัถุดิบท่ีปลอดภยักบัผูบ้ริโภค และบรรจุภณัฑย์งัเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพสูง ราคาสูง 

5.4 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix Strategy) เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีจ าหน่าย
ผลิตภณัฑบ์ริษทัจึงเลือกใชก้ารวเิคราะห์แบบ 4P ดงัน้ี 

กลยุทธ์ผลติภัณฑ์ (Product Strategy) มีการใชก้ลยทุธ์ ไอศกรีมเพื่อสุขภาพดี มีระบบการ 
คน้ควา้ วจิยั เพื่อใหไ้ดไ้อศครีมท่ีมีคุณภาพสูงอยา่งต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
รักสุขภาพทุกๆคน และเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขนัในตลาด 

กลยุทธ์ราคา (Price Strategy) ในระยะแรก การจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ไอซ์ต้ี ไอศกรีมเพื่อ 
สุขภาพดี จะท าการจา้งผลิตเพียง สูตรเดียวเป็นรส ดั้งเดิม (Original)  โดยจะตั้งราคาให้ต ่ากวา่ ไอศกรีม
เจลาโตท่ี้มีความเป็นไอศกรีมเพื่อสุขภาพดีต ่ากวา่ไอศกรีม ไอซ์ต้ี ไอศกรีมเพื่อสุขภาพดี ขนาด 80 กรัม 
ราคา 99 บาท 

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place Strategy) ช่องทางการจดัน าหน่าย มีร้านไอศกรีม 
หา้งเซ็นทรัลลาดพร้าว หา้งเซ็นทรัลบางนา หา้งเซ็นทรับเวลิด์ ร้าน 108 ช็อป ส านกังานเพื่อเป็นจุด
จ าหน่ายและกระจายสินคา้ 

 กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) ในช่วงแรกเนน้การใชก้ารโฆษณา  
(Advertising) การใชส่ื้อท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเพื่อส่ือใหผู้บ้ริโภคไดรั้บรู้ถีงความคุม้ค่าของ ผลิตภณัฑ ์ไอซ์ต้ี 
ไอศกรีมเพื่อสุขภาพดีการโดยผา่น เฟสบุคส์ ไลน์ อินสตาร์แกรม  ยทููป  Google  

5.5 การประมาณยอดขาย บริษทัไดป้ระมาณการยอดขาย เอาไวใ้นท่ี 14.9,16.3,17.8,19.5 และ 
22 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเป็นยอดขายจาก การประมาณการขายของแต่ละร้านท่ีจ าหน่ายไอซ์ต้ีในแต่
ละวนัใช ้50%ของประมาณการ 

6. แผนการผลติและเทคโนโลยกีารผลติ 
6.1 สถานทีต่ั้ง บริษทัตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี 199/1923 หมู่ 3 หมู่บา้นพฤกษา 15 ต.แพรกษาใหม่ อ. 

เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร.089-194-1559 



 6.2 กระบวนการผลติ เทคโนโลยกีารผลิตของไอซ์ต้ี บริษทัจดัจ าหน่ายไอศกรีมเพื่อสุขภาพดี 
โดยการจา้งบริษทัจอมธนา จ ากดั บริษทัท่ีมีความช านาญเร่ืองการผลิตไอศกรีม  และมีเทคโนโลยกีาร
ผลิตไอศกรีมท่ีทนัสมยั ไดม้าตรฐาน 
 6.3 ประมาณการผลติและต้นทุนการผลติ บริษทัมีตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) 6.4,6.6,6.8,7.0และ
7.3 ลา้นบาทตามล าดบั มีตน้ทุนการผลิตผนัแปร (Variable Cost) อยูท่ี่ 7.2,7.5,7.7 และ8.1 ลา้นบาท ใน
ปีท่ี 1-5 ตามล าดบั  

7. แผนการจัดการองค์กร 
 บริษทัฯ มีทีม ท่ีความรู้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์หลากหลายดา้นทั้งดา้นการบริหาร 
การผลิต การขายและการตลาด การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์การข้ึนเงินเดือน การจ่ายโบนสัและ
ประกนัสังคมตามกฎหมาย  
ภาพ  แผนผงัองคก์ร (Organization Chart) 

8. แผนการเงิน 
8.1 ประมาณการทางการเงิน (Financial Forecast) 
เงินลงทุนท่ี 5 ลา้นบาท เป็นของผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน รายไดปี้แรกท่ี 14.88 ลา้นบาท และมีอตัรา

เติบโตปีท่ี 2-5 เฉล่ีย 3% ต่อปี คิดเป็นก าไรสุทธิต่อปีท่ี3.6%และมีอตัรา ส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์
รวม (ROA) เฉล่ียท่ี 10.75%  และ อตัราส่วนผลตอบ แทนจากผูถื้อหุน้ (ROE) เฉล่ียท่ี 11.92% 
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กรณีท่ีสถานะการณ์ปกติ คืนทุนไดใ้น 2 ปี 2 เดือน  ซ่ึงสามารถสร้างผลตอบแทนภายใน
โครงการน้ี IRR= 29% และบริษทัสามารถสร้างมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เป็นเงิน 2,042,811 บาท เม่ือ
ส้ินสุดโครงการ 5 ปี  
 8.2 การวเิคราะห์สถานการณ์ในอนาคต (Scenario Analysis) 
ในกรณีท่ีแย ่โดยก าหนดให ้ยอดขาย ราคาขายท่ีต ่าลง 10%  ค่า NPV= -239,896 แสดงใหเ้ห็นวา่กิจการ

มีภาวะของการขาดทุน ดงันั้น บริษทัจ าเป็นจะตอ้งมีแผนพฒันาการด าเนินงานท่ีจะท าใหมี้รายได้

เพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีดี คือ เพิ่ม ยอดขาย ราคาขาย 10% NPV = 4,325,511 ถึงแมว้ธีิน้ีจะสามารถสร้างก าไร

ใหก้บับริษทัไดอี้กพอสมควร แต่บริษทัก็ตอ้งค านึงถึงการสร้างก าไรอยา่งย ัง่ยนืโดยในกรณีดีสุดและแย่

สุดเราจะให้โอกาสเกิด 25% และ 50% ในกรณีท่ีมีโอกาสเกิดมากสุด Base Case 
ตาราง  Scenario Analysis 

SCENARIO PROBABILITY 

GROWTH  

RATE PAY BACK IRR NPV 

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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