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บทคัดย่ อ
แผนธุ รกิจบริ ษทั Betel Palm จำกัด เป็ นแผนที่ให้ควำมสนใจเกี่ยวกับกำรรักษ์โลกมำกยิ่งขึ้ นจึง
ทำให้เกิ ดสิ่ งใหม่ข้ ึนได้ทุกวัน จึงนำกำรนำใบกำบหมำกมำผลิ ตเป็ นภำชนะไว้รองอำหำรไม่ว่ำจะเป็ นของ
ทอด ของนึ่ง และของทำนเล่นก็ใส่ ได้ ซึ่ งดูแล้วก็ไม่ได้ยงุ่ ยำก กินเสร็ จก็สำมำรถทิ้งได้เลย ใบกำบหมำกก็จะ
ย่อยสลำยเองไปตำมธรรมชำติ แต่สิ่งสำคัญอยูต่ รงที่ควำมครี เอทและกำรใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม ถือว่ำเป็ นไอเดียที่
ดี ม ำกส ำหรั บ ยุคสมัย นี้ เพรำะช่ วยในกำรลดใช้ถุ งพลำสติ กและโฟมได้ดี โดยกลุ่ ม เป้ ำ หมำยจะเป็ นกลุ่ ม
พนักงำนออฟฟิ ตที่ทำงำนในเขตกรุ งเทพมหำนคร โดยใช้หลักวิสัยทัศน์เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยบรรจุภณ
ั ฑ์
อำหำรจำกกำบหมำกที่มีคุณภำพสู ง และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมที่ดีที่สุดของประเทศไทย
ด้วยเหตุ น้ ี จึง เล็ ง เห็ นว่ำ บริ ษ ทั Betel Palm มี โอกำสและกลยุท ธ์ ที่ ไ ด้เปรี ย บกว่ำ คู่ แข่ ง ขัน ขึ้ น
สำมำรถที่จะสร้ำงควำมแตกต่ำงโดยกำรจำหน่ำยรู ปทรงภำชนะอำหำรจำกกำบหมำกได้หลำยรู ปแบบและมี
มำตรฐำนอุตสำหกรรม ซึ่งมีให้ผบู ้ ริ โภคสำมำรถเลือกหลำกหลำย
สิ น ค้ำ ของบริ ษ ทั Betel Palm มุ่ ง เน้นจัดจำหน่ ำ ยสิ นค้ำ ที่ มีวตั ถุ ดิบ มำจำกกธรรมชำติ รำคำถู ก
สะอำดไร้สำรตกค้ำง สำมำรถใช้ได้ทุกเพศ ทุกวัยและจำกกำรวิเครำะห์ธุรกิจภำชนะอำหำรจำกกำบหมำก ใช้
เงินลงทุน 3,000,000 บำท และสำมำรถคืนทุนได้ภำยในระยะเวลำ 2 ปี
แนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ (หรื อประวัติความเป็ นมา)
กำรใช้ชีวิตประจำวันเป็ นอะไรที่เร่ งรี บ ต้องเร็ วไว้ก่อนกล่องโฟมจึงเป็ นสิ่ งที่เรำเห็ นจนชิ นตำ
และหยิบจับใช้กนั ทุกวันจนเคยชิ น ทั้งที่เรำก็รับรู ้ถึงอันตรำยจำกกล่องโฟมมำบ้ำง แต่มนั ไม่ได้ทำให้เรำกลัว
อำจจะเพรำะควำมเคยชินจำกกำรสัมผัสทุกวันทำให้เรำมองข้ำมอันตรำยร้ำยแรงเหล่ำนั้นไป อันตรำยใกล้ตวั
ที่ เรำรั บ รู ้ ก ัน อยู่แ ล้ว แต่ ผูค้ นส่ วนใหญ่ ย งั มองข้ำ มกัน อยู่ คื อกำรใช้ก ล่ องโฟมใส่ อ ำหำรที่ ร้ อนจัด วัน นี้
กรมอนำมมัย ย้ ำว่ำกำรรับประทำนอำหำรจำกกล่องโฟม ติดต่อกันนำน 10 ปี เสี่ ยงมะเร็ งสู งกว่ำคนปกติ 6
เท่ำ ขณะที่ หลำยประเทศไม่ใ ช่ กล่ องโฟมบรรจุ อำหำรเด็ดขำด โดยกล่ องโฟมที่ ใช้ตำมท้องตลำดทั่วไป
(Styrofoam) เป็ นของเสี ยเหลือทิง้ สี ดำๆ จำกกระบวนกำรกลัน่ น้ ำมันปิ โตรเลียม ภำชนะบรรจุอำหำรที่ทำจำก
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โฟมนั้นมีอนั ตรำย เพรำะมีสำรก่อมะเร็ งอย่ำงสไตรี น ซึ่ งสำมำรถปนเปื้ อนกับอำหำรที่บรรจุในกล่องโฟมได้
สไตรี นหำกสะสมอยู่ใ นร่ ำ งกำยเป็ นเวลำนำนอำจก่ อให้เกิ ดมะเร็ ง สไตรี นมี ล ัก ษณะคล้ำ ยกับ ฮอร์ โมน
เอสโตรเจน ซึ่ งเป็ นฮอร์ โมนที่อยูใ่ นเพศหญิง เมื่อร่ ำงกำยได้รับสไตรี นเข้ำไปแล้ว จะส่ งผลทำให้ฮอร์ โมนใน
ร่ ำงกำยทำงำนผิดปกติ เป็ นสำเหตุของโรคมะเร็ ง โดยเฉพำะมะเร็ งเต้ำนม ส่ วนผูช้ ำยก็ส่งผลต่อกำรเป็ นมะเร็ ง
ต่อมลูกหมำก หญิงมีครรภ์ที่รับประทำนอำหำรบรรจุในกล่องโฟม มีโอกำสทำให้ลูกสมองเสื่ อม และอวัยวะ
บำงส่ วนพิกำร และกำรรับประทำนอำหำรจำกกล่องโฟมอย่ำงน้อยวันละ 1 มื้อ ติดต่อกันเป็ นเวลำนำน 10 ปี
จะทำให้มีควำมเสี่ ยงโรคมะเร็ งสู งกว่ำคนปกติถึง 6 เท่ำ
กระแสรั กษ์โลกและรั กสุ ข ภำพ เป็ นเทรนด์ที่ผูบ้ ริ โภคทัว่ โลกกำลังให้ค วำมสนใจอย่ำ งมำก
ส่ ง ผลให้ ผู ป้ ระกอบต่ ำ งๆ ค้น หำวัส ดุ เ พื่ อ น ำมำผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ต อบสนองควำมต้อ งกำรของผู ้บ ริ โภค
โดยเฉพำะวัสดุ ที่มำจำกธรรมชำติ ซ่ ึ ง เป็ นตัวกระตุ น้ สำคัญที่ ส่ง ผลต่ อกำรตัดสิ นใจเลื อกซื้ อและเลื อกใช้
ผลิ ตภัณฑ์น้ นั ของผูบ้ ริ โภค'กำบหมำก' เป็ นอีกหนึ่ งวัสดุ ธรรมชำติ ธุ รกิ จนี้ มำจำกควำมห่ วงใยสิ่ งแวดล้อม
และควำมกังวลใจในกำรใช้ "โฟม" เป็ นภำชนะบรรจุอำหำร ที่ผปู ้ ระกอบกำร จึงได้คิดนำวัสดุที่มำธรรมชำติ
มำใช้ผลิตเป็ นภำชนะบรรจุอำหำรทดแทนกำรใช้พลำสติก นอกจำกกำบหมำกจะไร้สำรตกค้ำงแล้ว ยังมี
สี สันที่เป็ นอักลักษณ์เฉพำะตัวและมีกลิ่นหอม ทำให้ผลิตภัณฑ์มีควำมน่ำสนใจมำกขึ้น ที่สำคัญสำมำรถย่อย
สลำยได้ตำมธรรมชำติ แถมยังใช้กบั เตำไมโครเวฟและเตำอบได้อย่ำงปลอดภัยอีกด้วย
จำกใบกำบหมำก ที่ร่วงจำกต้นอย่ำงไร้ ค่ำ ถู กนำมำสร้ ำงแบรนด์ บริ ษทั Betel Palm เพิ่มมูลค่ำ
และดีไซน์ให้เป็ นภำชนะใส่ อำหำรคำว – หวำน และสร้ำงสำมำรถนำมำเพิ่มมูลค่ำจนกลำยเป็ นบรรจุ ภณ
ั ฑ์
อำหำรที่ทำจำกกำบหมำก
รายละเอียดสิ นค้ าและ/หรื อการบริการ

ภำพที่ 1 รู ปแบบทรงภำชนะอำหำรจำกกำบหมำก
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สภาวะอุตสาหกรรม สภาวะตลาดและแนวโน้ ม
ในปี 2561 ปั จจัยบวกที่อำจช่วยหนุ นธุ รกิจสิ่ งพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์ อำทิ กำรแข่งขันฟุตบอลโลก
ช่วงกลำงปี รวมถึงกำรเลือกตั้งในแต่ละระดับที่คำดว่ำจะเริ่ มทยอยเกิดขึ้น อำทิ กำรเลือกตั้งท้องถิ่นที่น่ำ จะ
เกิดขึ้นในปี นี้ และกำรเลือกตั้งทัว่ ไปในช่วงต้นปี 2562 ทำำให้กำรวำงแผนใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ในช่วงครึ่ งปี หลังมี
ควำมชัดเจนมำกขึ้น ขณะที่กำรเติบโตของธุ รกิ จ E-Commerce ก็ช่วยสนับสนุ นกำรใช้บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อ กำร
ขนส่ งโดยเฉพำะบรรจุภณั ฑ์กระดำษให้เติบโตเช่นกัน
ที่ผ่ำนมำกำรเติบโตของธุ รกิจแพ็คเกจจิ้งโดยเฉพำะในกลุ่มที่เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ปลอดภัยและเป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม จะถูกขับเคลื่อนจำกกระแสในเรื่ องของกำรดูแลสุ ขภำพเป็ นหลัก ทำให้กำรเติบโตยังไม่
สู งมำกนักเมื่อเทียบกับกำรเติบโตของตลำดบรรจุภณ
ั ฑ์โดยรวมของประเทศมูลค่ำกว่ำแสนล้ำนบำท ซึ่ งรำว
90% เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทำมำจำกพลำสติกและโฟมทั้งสิ้ น แต่ในปี ที่ผ่ำนมำนี้ มีกระแสเรื่ องขยะพลำสติกที่
ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่ค่อนข้ำงแรงและมี Impact ในวงกว้ำง ทำให้เริ่ มเห็นควำมตื่นตัวสู งขึ้น
ขณะที่ปริ มำณกำรใช้บรรจุภณั ฑ์ก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้จำกหลำกหลำยปัจจัย โดยเฉพำะกำร
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนไลฟ์ สไตล์ไปสู่ ควำมเป็ นเมือง รำยได้ที่เพิ่มมำกขึ้น ทำให้มีปริ มำณกำรใช้บรรจุภณ
ั ฑ์
เพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะบรรจุภณ
ั ฑ์สำหรับอำหำรและเครื่ องดื่ ม จำกกำรทำนอำหำรนอกบ้ำน กำรขยำยตัว
ของธุ รกิจเดลิเวอรี่ ต่ำงๆ รวมทั้งกระแสกำรดูแลสุ ขภำพและรักษำสิ่ งแวดล้อมที่ถูกพูดถึงและกระจำยไปใน
วงกว้ำง เป็ นแนวโน้มที่หลำยธุ รกิจโดยเฉพำะ
แบรนด์ต่ำงๆ ให้ควำมสำคัญกับเรื่ องของแพ็คเกจจิง้ ที่ตอบโจทย์สุขภำพและสิ่ งแวดล้อมสำมำรถ
เข้ำมำทดแทนในตลำดพลำสติกและโฟมได้เพิ่มมำกยิง่ ขึ้น
หนึ่งปัจจัยที่ผลักดันกำรเติบโตของตลำดบรรจุภณั ฑ์คือ กำรขยำยตัวของธุ รกิจอำหำร โดยเฉพำะ
ในกลุ่ม Food Service ต่ำงๆ โดยมีกำรคำดกำรณ์วำ่ จะมีจำนวน Food Shop ทั้งประเทศในปี 2020 ไม่ต่ำกว่ำ
190,000 แห่ง ขณะที่ปัจจุบนั มีสัดส่ วนตลำด 31.3% หรื อมูลค่ำรวมกว่ำ 35,000ล้ำนบำท ซึ่ งจะมีท้ งั กลุ่มธุ รกิจ
Street Food, SME -Food Restaurant และ Chain Restaurant ซึ่ งในปั จจุ บ ั น นอกเหนื อจำกกลุ่ ม Chain
Restaurant แล้ว กลุ่มSME และ Food Restaurant
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
ปัจจัยการพิจารณา
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่ อน (Weaknesses)

ด้ านการบริหารจัดการ

มี ผู ้เ ชี่ ย วชำญในด้ำ นกำรบริ หำรกำร พนัก งำนขำดทัก ษะในควำมรู ้ ด้ำ น
จัดกำรองค์กร
เทคโนโลยีสมัยใหม่

ด้ านผลิตภัณฑ์

ด้ านการตลาด

-สิ น ค้ำ ไม่ เ กิ ด ผลกระทบข้ำ งเคี ย งต่ อ - ตัวสิ นค้ำ บุคคลทัว่ ไปมองเห็ นเป็ น
ผูบ้ ริ โภคในด้ำนโรคต่ำงๆ
สิ นค้ำมีรำคำแพง
-สิ นค้ำ ไม่ มี ส ำรให้เกิ ดสำรสะสมหรื อ
สำรกระตุน้ ต่อมะเร็ ง
-สิ นค้ำคงทน ไม่เน่ำเสี ย เมื่อขำยไม่หมด
ก็สำมำรถเก็บไว้ได้
สำมำรถขำยได้ทุกช่องทำง
คู่แข่งสิ นค้ำประเภทเดียวมีมำก

ด้ านการบริการ

มีบริ กำรจัดส่ งสิ นค้ำได้ทวั่ ประเทศ

ด้ านการเงิน

มีงบประมำณในกำรบริ หำรได้ในธุ รกิจ มีแหล่งเงินทุนจำกัด
SME

ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ก ำรแตกหัก ได้ ต้อ งมี
กำรระมัดระวังในด้ำนกำรขนส่ ง

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยการพิจารณา

โอกาส (Opportunities)

กำรรณรงค์ตำมนโยบำยภำครัฐ และ
องค์กร มีกำรรณรงค์กำรใช้วสั ดุ
ธรรมชำติอย่ำงต่อเนื่ อง
สถานการณ์การแข่ งขัน ค่อนข้ำงสู ง
สำมำรถซื้ อได้ทุกเพศทุกวัย
สั งคม
สำมำรถใช้เทคโนโลยีมำแทน
เทคโนโลยี
แรงงำนคนได้
รำคำสิ นค้ำสำมำรถซื้ อได้ทุกสภำพ
สภาพเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
เป็ นสิ นค้ำที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
กฎหมาย, ระเบียบ,
ข้ อบังคับ
ตลาดและกลุ่มลูกค้ า
เป้ าหมาย
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อุปสรรค (Threats)
สิ นค้ำสำมำรถลอกเลียนแบบได้ง่ำย

สำมำรถมีสินค้ำอื่นเข้ำมำทดแทนได้
สิ นค้ำไม่มีกำรวำงขำยทัว่ ไป
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สู ง
ในสภำวะที่เศรษฐกิจไม่ดี ปริ มำณ
กำรซื้ อจะลดลง
วัตถุดิบไม่สำมำรถปลูกได้ทุก
จังหวัด

การกาหนดตลาดเป้ าหมาย (Market Targeting)
จำกกำรแบ่งกลุ่มลูกค้ำในข้ำงต้น จำกกำรแบบสอบถำมในวิจยั พบว่ำ กลุ่มเป้ ำหมำยที่ตดั สิ นสิ น
ใจจะซื้ อสิ นค้ำ ของบริ ษทั betel Palm เป็ นกลุ่มเป้ ำหมำยหลัก ลูกค้ำจะรำยได้ประมำณ 30,001-40,000 บำท
อำชีพพนักงำนออฟฟิ ต
กลุ่มเป้ ำหมำยรอง คือ กลุ่มที่มีรำยได้อยูป่ ระมำณ 15,000 -20,000 บำท เป็ นกลุ่มลูกค้ำรองลงมำ
ในกำรซื้ อจำนจำกกำบหมำก
กาหนดเป้ าหมายระยะสั้ น (ปี ที่ 1)
- สร้ ำงผลิ ตภัณฑ์ให้เป็ นที่รู้จกั โดยเน้นกำรเข้ำถึงผูป้ ระกอบกำรณ์ ร้ำนอำหำรภำยในองค์กร
ต่ ำ งๆ ที่ อยู่ก รุ ง เทพมหำนครเป็ นหลัก ตำมแหล่ ง ออฟฟิ ตและชุ ม ชน โดยมี ส่ วนแบ่ ง ทำง
กำรตลำด 5% ของมูลค่ำบรรจุภณั ฑ์อำหำร
- สร้ำงยอดขำย แต่ละไตรมำส เพิ่มขึ้น ทุก 1%
กาหนดเป้ าหมายระยะกลาง (ปี ที่ 2 – ปี ที่ 4)
- พัฒนำผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่จดจำของลูกค้ำ โดยมุ่งเน้นตลำดภำยในประเทศเป็ นหลัก ให้
- ครอบคลุ มทัว่ ทั้งประเทศ โดยมีสินค้ำวำงจำหน่ ำยตำมสำขำขององค์กรทัว่ ประเทศ ภำยใน
ระยะเวลำ 2 ปี
- เพิ่มส่ วนแบ่งทำงกำรตลำด 3% ของมูลค่ำบรรจุภณั ฑ์อำหำรที่ขำยในประเทศ
- ครองส่ วนแบ่งให้ได้ 5 % ขึ้น ของมูลค่ำบรรจุภณั ฑ์อำหำรที่ทำจำกกำบหมำก
กาหนดเป้ าหมายระยะยาว (ตั้งแต่ ปี ที่ 5 ขึน้ ไป)
- ครองส่ วนแบ่งทำงกำรตลำดให้ได้ 10 % ขึ้น ในปี ที่ 5
- เข้ำร่ วมโครงกำรของรัฐบำล และหน่ วยงำนรัฐในกำรรณรงค์กำรใช้บรรจุภณ
ั ฑ์อำหำรจำก
กำบหมำก และสร้ำงตรำสิ นค้ำให้เป็ นที่จดจำของกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยโดยเน้นกำรเข้ำถึงลูกค้ำ
กลยุทธ์ การสร้ างแบรนด์ (Branding Strategy)
กำรสร้ำงตรำสิ นค้ำให้เป็ นที่รู้จกั เนื่องจำกกำรต้องกำรให้สินค้ำเป็ นเอกลักษณ์ กำรสร้ำงแบรนด์
เป็ นสิ่ งจำเป็ นอย่ำงยิง่ โดยเฉพำะหำกต้องกำรหลบหลีกกำรแข่งขันที่ตวั สิ นค้ำทำงตรง และจำกผลวิจยั ทำให้
ทรำบว่ำกำรสร้ำงแบรนด์จะช่วยส่ งเสริ มภำพลักษณ์สินค้ำให้ดีข้ ึน เพื่อให้แบรนด์เป็ นที่จดจำเรำจะใช้เเบรนด์
ชื่อ บริ ษทั Betel nut และมีกำรออกแบบโลโก้ที่บอกว่ำสิ นค้ำของทำงบริ ษทั ทำจำกวัตถุดิบธรรมชำติ เป็ น ต้น
หมำก
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ภาพที่ 2 โลโก้แบรนด์
โดย Brand Personality คือเหมำะกับคนยุคใหม่ ที่สนใจนวัตกรรมใหม่กบั สังคมยุคปั จจุบนั ที่ใส่
ใจสิ่ งแวดล้อม พร้อมกับกำรใส่ ใจสุ ขภำพของตนเอง และนโยบำยกำรตั้งรำคำกำหนดรำคำตำมสำยรำคำ
(Price Lining-Policy) เป็ นรู ปแบบกำรกำหนดรำคำสิ นค้ำ แบบต่อเนื่ องตำมขนำด และปริ มำณของสิ นค้ำ โดย
แบ่งตำมขนำด ใหญ่ กลำง เล็ก ทั้งนี้เพื่อควำมสะดวกแก่พนักงำนขำย และตัวลูกค้ำเอง
กลยุทธ์ดำ้ นบุคลำกร (Personal Strategy)กำรขำยสิ นค้ำ ที่มีพนักงำนขำยคอยให้คำแนะนำลูกค้ำ
แบบตัวต่อตัวโดยหวังผลที่ชดั เจน อำจใช้เอกสำร โบว์ชวั ร์ ใบปลิว หรื ออุปกรณ์อื่นๆเพื่อช่วยในกำรนำเสนอ
ขำยของพนักงำน กำรขำยสิ นค้ำโดยใช้พนักงำนเป็ นกลยุทธ์ที่ ลอกเลียนแบบได้ยำกเพรำะพนักงำนขำยที่มี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์จะมีเทคนิคในกำรจูงใจลูกค้ำให้ตดั สิ นใจซื้ อสิ นค้ำได้ในที่สุด
กลยุทธ์กำรสร้ำงแบรนด์ มีกำรออกแบบโลโก้ที่บอกว่ำสิ นค้ำของทำงบริ ษทั ทำจำกวัตถุดิบ
ธรรมชำติ เป็ น ต้นหมำก และกระบวนกำรให้บริ กำร ใช้ กลยุทธ์ระดับองค์กร ของบริ ษทั Betel Palm โดย
ใช้หลัก 4 S (ออกมำเป็ น 4 หัวข้อด้วยกัน คือ Simple, Small Details, Story และ Selfless
กำรจัดซื้ อวัตถุดิบ จะมีกำรเซ็นสัญญำซื้ อเหมำกำบหมำกทุก 1 ปี แต่ละหมู่บำ้ นเพื่อจัดส่ งกำบ
หมำกให้กบั บริ ษทั Betel Palm ที่เดี่ยวเท่ำนั้น และเป็ นกำรประกันรำคำให้กบั ชำวสวน ส่ งผลดีคือวัตถุดิบ
จะไม่มีกำรขำดตลำด โดยเป็ นกำรกำรรับซื้ อกำบหมำกจำกชำวสวน คิดอัตรำละ 25 บำทต่อกิโลกรัม โดย
ใช้อตั รำเดียวตลอดทั้งปี
ตารางที่ 3 แสดงรายได้ จากการขายบรรจุภัณฑ์ อาหารจากกาบหมาก ของบริษัท Betel Palm
จำนวนพนักงำนออฟฟิ ตบริ ษทั เอกชนที่งำนในกรุ งเทพมหำนคร จำกสถิติ ปี
พ.ศ. 2561
คำดคะเนผู ซ้ ้ื อ อำหำรตำมศุ น ย์อ ำหำร ในกรุ ง เทพมหำนคร (ที่ ม ำจำกผล
รำยงำน เจำะตลำดงำนกลุ่มพนักงำนออฟฟิ ต )
รำคำเฉลี่ยต่อครั้งที่ลูกค้ำยอมจ่ำย (ที่มำจำกแบบสอบถำม)
กำรซื้ อสิ นค้ำต่อครั้ง/เดือน
ประมำณกำรรำยได้จำกกำรซื้ อบรรจุภณั ฑ์ภำชนะจำกกำบหมำก

187

5,326,300 คน
9,000 คน
5 บำท/ชิ้น
20 ครั้ง/เดือน
900,000 บำท/เดือน

ตารางที่ 4 แสดงงบกาไรขาดทุน (ประมาณการ) สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 2564
ปี ที่ 1
2561
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
ต้นทุนขำย
ต้นทุนจำกกำรทำระบบ
กำไรขั้นต้น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
เงินเดือน
ประกันสังคม
โบนัสประจำปี
ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ
ค่ำโทรศัพท์ และค่ำอินเตอร์ เน็ต
ค่ำใช้จ่ำย อื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด
ค่ำตรวจสอบบัญชี
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำร
กำไร(ขำดทุน)ก่อนหักภำษี
ดอกเบี้ยจ่ำย
กำไรก่อนภำษี
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไร(ขำดทุน)สุ ทธิ

ปี ที่ 2
2562

ปี ที่ 3
2563

ปี ที่ 4
2564

10,800,000 13,608,000 14,288,400 15,002,820
750,000
800,000
870,000
990,000
10,050,000 12,808,000 13,418,400 14,012,820
3,826,800
198,000
120,000
60,000
120,000
200,000
20,000
4,544,800
5,505,200
120,0000
5,385,200
1,615,560
3,769,640

4,018,140
198,000
334,845
120,000
60,000
120,000
650,000
20,000
5,520,985
7,287,015
120,0000
7,167,015
2,150,104
5,016,911

4,219,047
198,000
351,587
120,000
60,000
120,000
700,000
20,000
5,788,634
7,629,766
120,0000
7,509,766
2,252,929
5,256,837

4,429,999
198,000
369,166
120,000
60,000
120,000
750,000
20,000
6,067,165
7,945,655
120,0000
7,825,655
2,347.696
5,477,959

วิเคราะห์ งบการเงิน
1.งบดุล จำกกำรวิเครำะห์งบดุล จะเห็นว่ำบริ ษทั มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึ้น จำกปริ มำณกระแส
เงินสดจำกกำรดำเนินงำน และสิ นทรัพย์หมุนเวียนไม่สูง แสดงถึงสภำพคล่องที่ดีต่อบริ ษทั
2. งบกำไรขำดทุน พิจำรณำจำกงบกำไรขำดทุน พบว่ำบริ ษทั มี และปี ที่ 2 มีกำไรเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
แสดงว่ำบริ ษทั สำมำรถดำเนินกิจกำรตำมนโนยบำยกำรบริ หำรทำงกำรเงินได้ดี
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3. งบกระแสเงินสด จำกกำรวิเครำะห์งบกระแสเงินสด บริ ษทั มีผลประกอบกำรเป็ นบวกสำมำรถ
ชำระหนี้ตำมข้อตกลงของธนำคำรได้ดี
โครงกำรของบริ ษทั Betel Palm มี ผลตอบแทนโครงกำรอยู่ที่ 30.86 % ในระยะเวลำ 1 ปี ซึ่ ง
เป็ นไปตำมกลยุทธ์และเป็ นกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ที่ดี
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