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สายฟ้ า

การศึกษาอิสระฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปี การศึกษา 2560

บทสรุ ปผู้บริหาร
บริ ษทั เฮล์ทแคร์ สายฟ้ า จากัด ก่อตั้งขึ้นมาจากแนวความคิดที่จะผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์
อาหารเพื่อสุ ขภาพ เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบนั มีผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพที่หลากหลาย แต่ไม่
พบผลิตภัณฑ์ของหวานหรื อไอศกรี มเพื่อสุ ขภาพ ด้วยตระหนักถึงเรื่ องสุ ขภาพของครอบครัว และอัตรา
การเกิดโรคเบาหวานในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น จึงได้เกิดการวางแผนดาเนิ นการธุ รกิจไอศกรี มโฮมเมด
ปราศจากน้ าตาลที่เสริ มคุ ณค่าทางโภชนาการด้านต่างๆที่มีคุณค่าเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค โดยเป็ น
ไอศกรี มโฮมเมดที่ทาขึ้นจากการใส่ ส่วนผสมสารให้ความแทนน้ าตาลและเสริ มด้วยวิตามินหรื อแร่ ธาติ
ในไอศกรี มรสนมอัดแท่ง เพื่อช่วยในเรื่ องความชุ่มชื้น นุ่ มนวล เต่งตึงแก่ผิว สร้างกล้ามเนื้อ และช่ วย
เรื่ องระบบขับถ่าย เป็ นไอศกรี มโฮมเมดสาหรับคนรักสุ ขภาพและต้องการควบคุมน้ าหนัก
ในปัจจุบนั กระแสความสนใจและความนิยมบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพและแนวโน้มการบริ โภค
อาหารเพื่อสุ ขภาพ (functional food) มีจานวนเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลตลาดไอศกรี มในประเทศไทย ช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8.1 ต่อปี จากมูลค่า 12,000 ล้านบาท เมื่อปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็ น 16,500 ล้าน
บาท ในปี 2557 สาหรับปั จจัยสนับสนุนการเติบโตของตลาด คือ คุณสมบัติของไอศกรี มเองที่มีความ
หวาน เย็น ให้ความอร่ อยและสดชื่น เป็ นที่ชื่นชอบของผูบ้ ริ โภคทุกเพศทุกวัย และเป็ นโอกาศทางธุ รกิจ
ที่ดีสาหรับบริ ษทั ในการเข้าตลาดไอศกรี ม ทางบริ ษทั จึงมองเห็นเป็ นโอกาสทางการตลาดไอศกรี มที่มี
ผูป้ ระกอบการไอศกรี มโฮมเมดเพื่อสุ ขภาพระดับพรี เมียมที่มีผปู ้ ระกอบการจานวนน้อยราย เมื่อเทียบ
กับไอศกรี มทัว่ ไปในตลาดพรี เมียม
บริ ษ ทั ก าหนดจัด ตั้งบริ ษทั ในเดื อ น พฤศจิ กายน 2562 ด้วยทุ นจดทะเบี ยน 10,000,000 บาท
ประกอบด้วยผูถ้ ือหุ น้ จานวน 4 ท่านโดยแบ่งเป็ นจานวนหุ น้ ทั้งสิ้ น 100,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท
ใช้เงินลงทุนเริ่ มแรกในการทาธุ รกิจ 10,000,000 บาทโดยเป็ นส่ วนเงินลงทุนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด สิ นทรัพย์
ของทางบริ ษทั ประกอบไปด้วย ที่ดิน มูลค่า 6,000,000 บาท สิ่ งปลูกสร้างโรงงานมูลค่า 1,000,000 บาท
เครื่ องใช้สานักงาน 48,500 บาท เครื่ องจักรโรงงานมูลค่า 286,400 บาท เครื่ องจักรหน้าร้าน 902,400

บาทโดยมี แ หล่ ง จ าหน่ า ยคื อ หน้า ร้ า นสาขาในพื้ น ที่ ก ลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคเป้ าหมาย มี เ งิ น ลงทุ น หมุ น เวีย น
1,762,700 บาท รวมมูลค่าสิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ น 10,000,000 บาท บริ ษทั คาดว่าในปี แรกบริ ษทั จะมีกาไรสุ ทธิ
2,847,464 บาท มีอตั ราการเติบโตของธุ รกิจเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.8 % ผลตอบแทนจากการลงทุน มีระยะเวลาใน
การคืนทุน 2 ปี 2 เดือน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) มีค่าเป็ นบวก และอัตราผลตอบแทนภายใน เท่ากับ
54.96 % แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้มีความเป็ นไปได้ในการลงทุน
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นผูผ้ ลิตไอศกรี มโฮมเมดชั้นนาในอุตสาหกรรมไอศกรี ม เพื่อคุณค่าและเสริ มสร้างโภชนาการ
ของผูบ้ ริ โภคให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
พันธกิจ (Mission)
พัฒนาไอศกรี มโฮมเมดที่คานึงถึงโภชนาการด้านต่างๆ และ คุณค่าสาหรับสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
ให้มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย (Object and Goal)
ระยะสั้ น (1 ปี )
- สร้างยอดขายไม่ต่ากว่า 300,000 แท่งในปี แรก
- สร้างช่องทางการจัดจาหน่าย 5 สาขา ในกรุ งเทพมหานคร
ระยะกลาง (3 ปี )
- เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย 5 สาขาใกล้โรงพยาบาลและสถานที่ออกกาลังกาย
- มียอดขายต่อปี ไม่ต่ากว่า 500,000 แท่ง
ระยะยาว (5 ปี )
- มีอตั ราการเพิ่มของรายได้เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 15 % ต่อปี
- เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย 10 สาขาในปริ มณฑล

ข้ อมูลธุรกิจ
ชื่อกิจการ
ประเภทธุรกิจ

กาหนดก่อตัง้
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ

ที่อยู่ / ที่ตงกิ
ั ้ จการ
โทรสาร
E-mail
ทุนจดทะเบียน

บริ ษัท เฮล์ทแคร์ สายฟ้า จากัด
ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นมในรูปแบบไอศกรี ม
โฮมเมดปราศจากน ้าตาลเสริมคอลลาเจนผงเพื่อ
สุขภาพ และ สาหรับผู้ป่วย
วันที่ 5 มกราคม 2562
บริษัทจากัด (Limited Company) ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไอศกรี มโฮมเมดเพื่อสุขภาพส่งตรงถึง
ผู้บริโภค
36/55 หมู่ 8 ซอยนครอินทร์ 1แยก 2 ถนนนครอินทร์ ตาบล
บางเขน อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
02-9503352
Healthcare_Saifa@hotmail.com
10,000,000 บาท

รายละเอียดสินค้าและบริการ
แคร์ เวอร์ (Carëver) เป็ นผลิตภัณฑ์ไอศครี มแช่ แข็งชนิ ดหนึ่ ง ที่ได้ใช้วตั ถุดิบหลักคือนมโค ที่
ผสมวัตถุดิบสารให้ความหวาน “สตีวโิ อไซด์” (Stevioside) จากหญ้าหวานที่สกัดออกมาทดแทนน้ าตาล
พร้ อ มเสริ ม คุ ณ ค่ า ทางอาหารในด้า นต่ า งๆ เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี ข องผูบ้ ริ โ ภคที่ รั ก สุ ข ภาพและผูป้ ่ วยที่
จาเป็ นต้องบริ โภคอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่มีน้ าตาล เมื่อรับประทานแล้วไม่ก่อให้เกิดโทษและสามารถ
รับประทานได้บ่อยครั้งและปริ มาณมากๆคุม้ ราคา รับประทานได้ทุกเพศทุกวัย เหมาะอย่างยิ่งสาหรับ
ผูห้ ญิงที่รักสวยรักงาม รักการออกกาลังกาย และผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถบริ โภคปริ มาณน้ าตาลได้มาก
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)

ไอศกรี ม ในปั จ จุบัน เป็ นของหวานแช่ แ ข็ ง ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการผสมผสานส่ ว นผสมผ่ า น
กระบวนการฆ่าเชื ้อ นาไปปั่ นและกระบวนการแช่เยือกแข็งก่อนนามาบริ โภคซึ่งวัตถุดิบหลักคือ นม
น ้าตาล เนย สารให้ ความคงตัว และสารอิมลั ซิไฟเออร์ และมีการคานึงถึงโภชนาการ แต่ในปั จจุบนั มี
กลุ่มผู้บริโภคจานวนมากเริ่มหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ควบคุมน ้าหนักตัวสนใจใน
วัตถุดิบที่ใช้ และโภชนการที่ได้ รับ โดยเฉพาะปั จจุบนั มีอตั ราผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ ้น ดังนันบริ
้ ษัทจึง
ได้ ศึ ก ษาข้ อ มูล และส ารวจตลาดว่ า ปั จ จุบัน ได้ มี อ าหารเสริ ม เพื่ อ สุ ข ภาพจ านวนมากแต่ ยัง ไม่ มี
ผลิตภัณฑ์ไอศกรี มที่สามารถให้ ประโยชน์แก่ผ้ บู ริโภค

ประเภทของนวัตกรรม
ในการน านวัต กรรมเข้ า มาปรั บ ใช้ ใ นการผลิ ต ไอศกรี ม ของบริ ษั ท เป็ นนวัต กรรมประเภท
“นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ” (Product Innovation) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเชิงพาณิชย์ที่ได้ ปรุ งแต่งให้ ดี
ขึ ้น หรื อ เป็ นสิ่งใหม่ในตลาดไอศกรี มโฮมเมดระดับพรี เมี่ยม มีนวัตกรรมกระบวนการผลิตที่นาคุณค่า
ทางโภชนาการต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนาลงไปใส่ในส่วนผสมเพื่อทาให้ ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์ต่อ
ผู้บริโภค

รู ปแบบการดาเนินการธุรกิจ (Business Model)
ภาพ 1 Business Model Canvas – ผลิตภัณฑ์ ไอศกรี มโฮมเมด “แคร์ เวอร์ ” (Carëver)

จุดแข็ง (Strengths)
1. เป็ นผู้นาตลาดทางด้ านไอศกรี มโฮมเมดเพื่อสุขภาพระดับพรี เมี่ยม
2. มีทีมบุคคลากรในการคิดค้ นวิจยั ได้ อย่างต่อเนื่อง
3. เป็ นไอศกรี มโฮมเมดเพื่อสุขภาพที่มีความโดดเด่นในการควบคุมน ้าหนัก
4. ผลิตภัณฑ์มีราคาไม่สงู มากเมื่อเทียบกับตลาดไอศกรี มระดับเดียวกัน
จุดอ่ อน (Strengths)
1. ประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจน้ อย
2. ผลิตภัณฑ์ยงั ไม่เป็ นที่ร้ ูจกั ในกลุ่มลูกค้ า
3. ใช้ เงินในการลงทุนเริ่มแรกค่อนข้ างสูง
4. มีค่แู ข่งรายใหญ่ที่สามารถหันมาแข่งขันในตลาดได้ สงู
โอกาส (Opportunities)
1. สภาพอากาศประเทศไทยร้ อนขึ ้นจึงทาให้ ธุรกิจไอศกรี มเติบโตได้ เป็ นอย่างดี
2. ปั จจุบนั ผู้บริโภคหันมาสนใจรักษาสุขภาพกันมากขึ ้น จึงเป็ นโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์
3. เป็ นผลิตภัณฑ์รับประทานง่าย ราคาไม่แพง
4. เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้ ผ้ ปู ่ วยโรคเบาหวานหรื อผู้ต้องการควบคุมน ้าหนักบริโภคได้
5. หาซื ้อได้ สะดวก
อุปสรรค (Treats)
1. ราคาวัตถุดิบมีความผันผวน
2. คู่แข่งสามารถลอกเลียนแบบได้ ง่าย
3. คู่แข่งขันเป็ นที่ร้ ูจกั ในกลุ่มผู้บริโภค
4. ต้ น ทุนในการคิ ด ค้ น และวิ จัย ค่ อ นข้ า งสูง การเข้ า ติ ด ต่ อ ช่ อ งทางจัด จ าหน่ า ยค่ อ นข้ า งยาก
เนื่องจากเป็ นผู้ค้ารายใหม่

Positioning
เป็ นผลิตภัณฑ์ไอศกรี มโฮมเมดเพื่อสุขภาพ (Functional food) ในตลาดระดับพรี เมียม
คุณภาพสูง

Carëver
ราคา

ราคาสูง

ต่า

คุณภาพต่า

ด้ านผลิตภัณฑ์ (Product)
ผลิตภัณฑ์ ไอศกรี มโฮมเมดปราศจากน ้าตาล ผลิตจากวัตถุดิบนมที่มีคณ
ุ ภาพเสริ มด้ วยสารให้
ความหวานที่สกัดจากหญ้ าหวานที่ไม่มีแคลอรี่ ช่วยบารุ งตับอ่อน เหมาะสาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และ ผู้ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ ไอศกรี มทุกเพศทุกวัยที่รักและใส่ใจดูแลสุขภาพ จาหน่ายในรู ปแบบแท่งที่มี
บรรจุภณ
ั ฑ์พร้ อมฉลากข้ อมูลโภชนาการ
บรรจุภัณฑ์ ในรูปแบบแท่งในบรรจุภณ
ั ฑ์แสดงข้ อมูลโภชนาการ
ขนาดบรรจุ 1 แท่ง /1 ไม้ ปริมาตร 70 กรัม
รสชาติของไอศกรี ม มีกลิ่นรสของนมและกลิ่นหอมหวาน
ตราสินค้ า(Logo)

Carëver

Carëver Collagen Pop

CarëverMenthol Pop

Carëver Whey Pop

ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
บริษัทเน้ นการประชาสัมพันธ์เป็ นเป้าหมายหลักพร้ อมมีการจัดจาหน่ายโดยเปิ ดสาขา
หลัก และสาขาย่ อ ย รวมกัน จ านวน 20 สาขาใน 5 ปี ภายในกรุ ง เทพมหานครฯ และ
ปริมณฑล พื้นที่ใกล้เคียงโรงพยาบาล และฟิ ตเนต
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
การส่ งเสริ มการตลาดในระยะสั้น เป็ นการประชาสัมพันธ์สินค้า มีการนาการส่ งเสริ มการตลาด
เชิงบูรณาการ (IMC) เพื่อสร้างการรับรู ้และเข้าใจในตัวสิ นค้า ทาให้ผบู ้ ริ โภคทราบถึงจุดเด่นของสิ นค้า
และวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ที่ตอ้ งการสื่ อสารให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้ โดยมีการจัดกิจกรรมและโปรโมชัน่
พิเศษให้กบั ผูบ้ ริ โภคให้ได้รับประโยชน์สูงสุ ด

แหล่งที่มาของเงินทุน
เงินลงทุนของบริ ษทั มาจากส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด จานวน 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 บาท โดย
แยกเป็ นรายละเอียดดังนี้

สิ นทรัพย์ การลงทุน

ประมาณการงบกระแสเงินสด 1 - 5 ปี

ผลการวิเคราะห์มลู ค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV)
ปี

กระแสเงินสดสุ ทธิของโครงการ

เงินลงทุนในโครงการ

(10,000,000)

ปี ที่ 1

2,847,464

2,847,464

ปี ที่ 2

2,955,619

5,803,083

ปี ที่ 3

9,034,032

14,837,115

ปี ที่ 4

10,368,306

25,205,421

ปี ที่ 5

24,174,665

49,380,086
2 ปี 2 เดือน

ระยะเวลาคืนทุน
ผลการวิเคราะห์มลู ค่าปั จจุบนั สุทธิ (NPV)
ปี
เงินลงทุนในโครงการ
ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ปี ที่ 5
Rate
NPV
IRR

เงินสดสุ ทธิ
-10,000,000
2,847,464
2,979,619
9,034,032
10,368,306
24,174,665

กระแสเงินสดสุ ทธิของโครงการ
2,847,464
5,803,083
14,837,115
25,205,421
49,380,086
0.0%
49,380,086
54.96 %

