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บทคดัย่อ  
แผนธุรกิจบริษทั Betel Palm จ ำกดั เป็นแผนท่ีให้ควำมสนใจเก่ียวกบักำรรักษ์โลกมำกยิ่งข้ึนจึง

ท ำให้เกิดส่ิงใหม่ข้ึนไดทุ้กวนั จึงน ำกำรน ำใบกำบหมำกมำผลิตเป็นภำชนะไวร้องอำหำรไม่ว่ำจะเป็นของ
ทอด ของน่ึง และของทำนเล่นก็ใส่ได ้ซ่ึงดูแลว้ก็ไม่ไดยุ้ง่ยำก กินเสร็จก็สำมำรถทิ้งไดเ้ลย ใบกำบหมำกก็จะ
ยอ่ยสลำยเองไปตำมธรรมชำติ แต่ส่ิงส ำคญัอยูต่รงท่ีควำมครีเอทและกำรใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม ถือวำ่เป็นไอเดียท่ี
ดีมำกส ำหรับยุคสมยัน้ีเพรำะช่วยในกำรลดใช้ถุงพลำสติกและโฟมได้ดี โดยกลุ่มเป้ำหมำยจะเป็นกลุ่ม
พนกังำนออฟฟิตท่ีท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยใชห้ลกัวิสัยทศัน์เป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์
อำหำรจำกกำบหมำกท่ีมีคุณภำพสูง และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีดีท่ีสุดของประเทศไทย  

ด้วยเหตุน้ีจึงเล็งเห็นว่ำ บริษทัBetel Palm มีโอกำสและกลยุทธ์ท่ีได้เปรียบกว่ำคู่แข่งขันข้ึน 
สำมำรถท่ีจะสร้ำงควำมแตกต่ำงโดยกำรจ ำหน่ำยรูปทรงภำชนะอำหำรจำกกำบหมำกไดห้ลำยรูปแบบและมี
มำตรฐำนอุตสำหกรรม ซ่ึงมีใหผู้บ้ริโภคสำมำรถเลือกหลำกหลำย  

สินค้ำของบริษทั Betel Palm มุ่งเน้นจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีมีวตัถุดิบมำจำกกธรรมชำติรำคำถูก 
สะอำดไร้สำรตกคำ้ง สำมำรถใชไ้ดทุ้กเพศ ทุกวยัและจำกกำรวเิครำะห์ธุรกิจภำชนะอำหำรจำกกำบหมำก ใช้
เงินลงทุน 3,000,000 บำท และสำมำรถคืนทุนไดภ้ำยในระยะเวลำ 2 ปี 

 

แนวคิดในการจัดตั้งธุรกจิ (หรือประวตัิความเป็นมา) 
กำรใช้ชีวิตประจ ำวนัเป็นอะไรท่ีเร่งรีบ ตอ้งเร็วไวก่้อนกล่องโฟมจึงเป็นส่ิงท่ีเรำเห็นจนชินตำ 

และหยบิจบัใชก้นัทุกวนัจนเคยชิน ทั้งท่ีเรำก็รับรู้ถึงอนัตรำยจำกกล่องโฟมมำบำ้ง แต่มนัไม่ไดท้  ำให้เรำกลวั 
อำจจะเพรำะควำมเคยชินจำกกำรสัมผสัทุกวนัท ำใหเ้รำมองขำ้มอนัตรำยร้ำยแรงเหล่ำนั้นไป อนัตรำยใกลต้วั 
ท่ีเรำรับรู้กันอยู่แล้วแต่ผูค้นส่วนใหญ่ยงัมองข้ำมกันอยู่ คือกำรใช้กล่องโฟมใส่อำหำรท่ีร้อนจัด วนัน้ี
กรมอนำมมยั ย  ้ำว่ำกำรรับประทำนอำหำรจำกกล่องโฟม ติดต่อกนันำน 10 ปี เส่ียงมะเร็งสูงกว่ำคนปกติ 6 
เท่ำ ขณะท่ีหลำยประเทศไม่ใช่กล่องโฟมบรรจุอำหำรเด็ดขำด โดยกล่องโฟมท่ีใช้ตำมท้องตลำดทั่วไป 
(Styrofoam) เป็นของเสียเหลือทิ้งสีด ำๆ จำกกระบวนกำรกลัน่น ้ำมนัปิโตรเลียม ภำชนะบรรจุอำหำรท่ีท ำจำก
                                                           
1 นกัศึกษำหลกัสูตรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษำหลกั 
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โฟมนั้นมีอนัตรำย เพรำะมีสำรก่อมะเร็งอยำ่งสไตรีน ซ่ึงสำมำรถปนเป้ือนกบัอำหำรท่ีบรรจุในกล่องโฟมได ้
สไตรีนหำกสะสมอยู่ในร่ำงกำยเป็นเวลำนำนอำจก่อให้เกิดมะเร็ง สไตรีนมีลักษณะคล้ำยกับฮอร์โมน
เอสโตรเจน ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีอยูใ่นเพศหญิง เม่ือร่ำงกำยไดรั้บสไตรีนเขำ้ไปแลว้ จะส่งผลท ำใหฮ้อร์โมนใน
ร่ำงกำยท ำงำนผดิปกติ เป็นสำเหตุของโรคมะเร็ง โดยเฉพำะมะเร็งเตำ้นม ส่วนผูช้ำยก็ส่งผลต่อกำรเป็นมะเร็ง
ต่อมลูกหมำก หญิงมีครรภท่ี์รับประทำนอำหำรบรรจุในกล่องโฟม มีโอกำสท ำใหลู้กสมองเส่ือม และอวยัวะ
บำงส่วนพิกำร และกำรรับประทำนอำหำรจำกกล่องโฟมอยำ่งนอ้ยวนัละ 1 ม้ือ ติดต่อกนัเป็นเวลำนำน 10 ปี 
จะท ำใหมี้ควำมเส่ียงโรคมะเร็งสูงกวำ่คนปกติถึง 6 เท่ำ 

กระแสรักษ์โลกและรักสุขภำพ เป็นเทรนด์ท่ีผูบ้ริโภคทัว่โลกก ำลังให้ควำมสนใจอย่ำงมำก 
ส่งผลให้ผูป้ระกอบต่ำงๆ ค้นหำวสัดุเพื่อน ำมำผลิตผลิตภัณฑ์ตอบสนองควำมต้องกำรของผู ้บริโภค 
โดยเฉพำะวสัดุท่ีมำจำกธรรมชำติซ่ึงเป็นตวักระตุน้ส ำคญัท่ีส่งผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือและเลือกใช้
ผลิตภณัฑ์นั้นของผูบ้ริโภค'กำบหมำก' เป็นอีกหน่ึงวสัดุธรรมชำติ ธุรกิจน้ีมำจำกควำมห่วงใยส่ิงแวดลอ้ม
และควำมกงัวลใจในกำรใช ้"โฟม" เป็นภำชนะบรรจุอำหำร ท่ีผูป้ระกอบกำร จึงไดคิ้ดน ำวสัดุท่ีมำธรรมชำติ 
มำใช้ผลิตเป็นภำชนะบรรจุอำหำรทดแทนกำรใช้พลำสติก นอกจำกกำบหมำกจะไร้สำรตกคำ้งแลว้ ยงัมี
สีสันท่ีเป็นอกัลกัษณ์เฉพำะตวัและมีกล่ินหอม ท ำให้ผลิตภณัฑมี์ควำมน่ำสนใจมำกข้ึน ท่ีส ำคญัสำมำรถยอ่ย
สลำยไดต้ำมธรรมชำติ แถมยงัใชก้บัเตำไมโครเวฟและเตำอบไดอ้ยำ่งปลอดภยัอีกดว้ย  

 จำกใบกำบหมำก ท่ีร่วงจำกตน้อย่ำงไร้ค่ำ ถูกน ำมำสร้ำงแบรนด์ บริษทั Betel Palm เพิ่มมูลค่ำ
และดีไซน์ให้เป็นภำชนะใส่อำหำรคำว – หวำน และสร้ำงสำมำรถน ำมำเพิ่มมูลค่ำจนกลำยเป็นบรรจุภณัฑ์
อำหำรท่ีท ำจำกกำบหมำก  
 
รายละเอยีดสินค้าและ/หรือการบริการ 
 

 
 
 
 ภำพท่ี 1 รูปแบบทรงภำชนะอำหำรจำกกำบหมำก 
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สภาวะอุตสาหกรรม สภาวะตลาดและแนวโน้ม 

ในปี 2561 ปัจจยับวกท่ีอำจช่วยหนุนธุรกิจส่ิงพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ ์อำทิ กำรแข่งขนัฟุตบอลโลก 

ช่วงกลำงปี รวมถึงกำรเลือกตั้งในแต่ละระดบัท่ีคำดวำ่จะเร่ิมทยอยเกิดข้ึน อำทิ กำรเลือกตั้งทอ้งถ่ินท่ีน่ำ จะ

เกิดข้ึนในปีน้ี และกำรเลือกตั้งทัว่ไปในช่วงตน้ปี 2562 ท ำำให้กำรวำงแผนใชส่ื้อส่ิงพิมพใ์นช่วงคร่ึงปีหลงัมี 

ควำมชดัเจนมำกข้ึน ขณะท่ีกำรเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ก็ช่วยสนบัสนุนกำรใช้บรรจุภณัฑ์เพื่อ กำร

ขนส่งโดยเฉพำะบรรจุภณัฑก์ระดำษใหเ้ติบโตเช่นกนั 

ท่ีผ่ำนมำกำรเติบโตของธุรกิจแพ็คเกจจ้ิงโดยเฉพำะในกลุ่มท่ีเป็นบรรจุภณัฑ์ปลอดภยัและเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จะถูกขบัเคล่ือนจำกกระแสในเร่ืองของกำรดูแลสุขภำพเป็นหลกั ท ำให้กำรเติบโตยงัไม่
สูงมำกนกัเม่ือเทียบกบักำรเติบโตของตลำดบรรจุภณัฑ์โดยรวมของประเทศมูลค่ำกวำ่แสนลำ้นบำท ซ่ึงรำว 
90% เป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีท ำมำจำกพลำสติกและโฟมทั้งส้ิน แต่ในปีท่ีผ่ำนมำน้ี มีกระแสเร่ืองขยะพลำสติกท่ี
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีค่อนขำ้งแรงและมี Impact ในวงกวำ้ง ท ำใหเ้ร่ิมเห็นควำมต่ืนตวัสูงข้ึน 

ขณะท่ีปริมำณกำรใชบ้รรจุภณัฑก์็มีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตไดจ้ำกหลำกหลำยปัจจยั โดยเฉพำะกำร
เปล่ียนแปลงทำงดำ้นไลฟ์สไตล์ไปสู่ควำมเป็นเมือง รำยไดท่ี้เพิ่มมำกข้ึน ท ำให้มีปริมำณกำรใชบ้รรจุภณัฑ์
เพิ่มมำกข้ึน โดยเฉพำะบรรจุภณัฑ์ส ำหรับอำหำรและเคร่ืองด่ืม จำกกำรทำนอำหำรนอกบำ้น กำรขยำยตวั
ของธุรกิจเดลิเวอร่ีต่ำงๆ รวมทั้งกระแสกำรดูแลสุขภำพและรักษำส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกพูดถึงและกระจำยไปใน
วงกวำ้ง เป็นแนวโนม้ท่ีหลำยธุรกิจโดยเฉพำะ 

แบรนดต่์ำงๆ ใหค้วำมส ำคญักบัเร่ืองของแพค็เกจจ้ิงท่ีตอบโจทยสุ์ขภำพและส่ิงแวดลอ้มสำมำรถ
เขำ้มำทดแทนในตลำดพลำสติกและโฟมไดเ้พิ่มมำกยิง่ข้ึน 

หน่ึงปัจจยัท่ีผลกัดนักำรเติบโตของตลำดบรรจุภณัฑคื์อ กำรขยำยตวัของธุรกิจอำหำร โดยเฉพำะ

ในกลุ่ม Food Service ต่ำงๆ โดยมีกำรคำดกำรณ์วำ่จะมีจ ำนวน Food Shop ทั้งประเทศในปี 2020 ไม่ต ่ำกวำ่ 

190,000 แห่ง ขณะท่ีปัจจุบนัมีสัดส่วนตลำด 31.3% หรือมูลค่ำรวมกวำ่ 35,000ลำ้นบำท ซ่ึงจะมีทั้งกลุ่มธุรกิจ 

Street Food, SME -Food Restaurant และ  Chain Restaurant ซ่ึ ง ในปัจ จุบันนอก เหนือจำกก ลุ่ม  Chain 

Restaurant แลว้ กลุ่มSME และ Food Restaurant  

 

 

 

 

 

 

 

184



ตารางที ่1 การวเิคราะห์ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยการพจิารณา 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

ด้านการบริหารจัดการ 

 

มีผู ้เ ช่ียวชำญในด้ำนกำรบริหำรกำร

จดักำรองคก์ร 

พนักงำนขำดทกัษะในควำมรู้ด้ำน

เทคโนโลยสีมยัใหม่ 

ด้านผลติภัณฑ์ 

 

-สินค้ำไม่เกิดผลกระทบข้ำงเคียงต่อ
ผูบ้ริโภคในดำ้นโรคต่ำงๆ 
-สินค้ำไม่มีสำรให้เกิดสำรสะสมหรือ
สำรกระตุน้ต่อมะเร็ง  
-สินคำ้คงทน ไม่เน่ำเสีย เม่ือขำยไม่หมด 
ก็สำมำรถเก็บไวไ้ด ้

- ตวัสินคำ้ บุคคลทัว่ไปมองเห็นเป็น

สินคำ้มีรำคำแพง 

ด้านการตลาด สำมำรถขำยไดทุ้กช่องทำง คู่แข่งสินคำ้ประเภทเดียวมีมำก 

ด้านการบริการ 

 

มีบริกำรจดัส่งสินคำ้ไดท้ัว่ประเทศ ผลิตภัณฑ์มีกำรแตกหักได้ ต้องมี

กำรระมดัระวงัในดำ้นกำรขนส่ง 

ด้านการเงิน 

 

มีงบประมำณในกำรบริหำรไดใ้นธุรกิจ 

SME 

มีแหล่งเงินทุนจ ำกดั 

ตารางที ่2 การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยการพจิารณา 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ตลาดและกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย 
 

กำรรณรงคต์ำมนโยบำยภำครัฐ และ
องคก์ร มีกำรรณรงคก์ำรใชว้สัดุ
ธรรมชำติอยำ่งต่อเน่ือง 

สินคำ้สำมำรถลอกเลียนแบบไดง่้ำย 

สถานการณ์การแข่งขัน ค่อนขำ้งสูง สำมำรถมีสินคำ้อ่ืนเขำ้มำทดแทนได ้
สังคม สำมำรถซ้ือไดทุ้กเพศทุกวยั สินคำ้ไม่มีกำรวำงขำยทัว่ไป 

เทคโนโลยี 
สำมำรถใชเ้ทคโนโลยมีำแทน
แรงงำนคนได ้

ค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำเทคโนโลยี
สูง 

สภาพเศรษฐกจิ 
 

รำคำสินคำ้สำมำรถซ้ือไดทุ้กสภำพ
เศรษฐกิจ 

ในสภำวะท่ีเศรษฐกิจไม่ดี ปริมำณ
กำรซ้ือจะลดลง 

กฎหมาย, ระเบียบ, 
ข้อบังคับ 

เป็นสินคำ้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม วตัถุดิบไม่สำมำรถปลูกไดทุ้ก
จงัหวดั 
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การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) 

จำกกำรแบ่งกลุ่มลูกคำ้ในขำ้งตน้ จำกกำรแบบสอบถำมในวิจยัพบวำ่ กลุ่มเป้ำหมำยท่ีตดัสินสิน

ใจจะซ้ือสินคำ้ ของบริษทั betel Palm เป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลกั ลูกคำ้จะรำยไดป้ระมำณ 30,001-40,000 บำท 

อำชีพพนกังำนออฟฟิต 

กลุ่มเป้ำหมำยรอง คือ กลุ่มท่ีมีรำยไดอ้ยูป่ระมำณ 15,000 -20,000 บำท เป็นกลุ่มลูกคำ้รองลงมำ

ในกำรซ้ือจำนจำกกำบหมำก 
ก าหนดเป้าหมายระยะส้ัน (ปีที ่1) 

- สร้ำงผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ีรู้จกัโดยเน้นกำรเขำ้ถึงผูป้ระกอบกำรณ์ร้ำนอำหำรภำยในองค์กร
ต่ำงๆ ท่ีอยู่กรุงเทพมหำนครเป็นหลัก ตำมแหล่งออฟฟิตและชุมชน โดยมีส่วนแบ่งทำง
กำรตลำด 5% ของมูลค่ำบรรจุภณัฑอ์ำหำร 

- สร้ำงยอดขำย แต่ละไตรมำส เพิ่มข้ึน ทุก 1%  
ก าหนดเป้าหมายระยะกลาง (ปีที ่2 – ปีที ่4) 

- พฒันำผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีจดจ ำของลูกคำ้ โดยมุ่งเนน้ตลำดภำยในประเทศเป็นหลกั ให ้

- ครอบคลุมทัว่ทั้งประเทศ โดยมีสินคำ้วำงจ ำหน่ำยตำมสำขำขององค์กรทัว่ประเทศ ภำยใน
ระยะเวลำ 2 ปี 

- เพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 3% ของมูลค่ำบรรจุภณัฑอ์ำหำรท่ีขำยในประเทศ 
- ครองส่วนแบ่งใหไ้ด ้5 % ข้ึน ของมูลค่ำบรรจุภณัฑอ์ำหำรท่ีท ำจำกกำบหมำก 

ก าหนดเป้าหมายระยะยาว (ตั้งแต่ ปีที ่5 ขึน้ไป) 

- ครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดใหไ้ด ้10 % ข้ึน ในปีท่ี 5 
- เขำ้ร่วมโครงกำรของรัฐบำล และหน่วยงำนรัฐในกำรรณรงค์กำรใช้บรรจุภณัฑ์อำหำรจำก

กำบหมำก และสร้ำงตรำสินคำ้ใหเ้ป็นท่ีจดจ ำของกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยโดยเนน้กำรเขำ้ถึงลูกคำ้ 

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Branding Strategy) 
 กำรสร้ำงตรำสินคำ้ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เน่ืองจำกกำรตอ้งกำรใหสิ้นคำ้เป็นเอกลกัษณ์ กำรสร้ำงแบรนด์

เป็นส่ิงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ โดยเฉพำะหำกตอ้งกำรหลบหลีกกำรแข่งขนัท่ีตวัสินคำ้ทำงตรง และจำกผลวจิยัท ำให้
ทรำบวำ่กำรสร้ำงแบรนดจ์ะช่วยส่งเสริมภำพลกัษณ์สินคำ้ใหดี้ข้ึน เพื่อใหแ้บรนดเ์ป็นท่ีจดจ ำเรำจะใชเ้เบรนด์
ช่ือ บริษทั Betel nut และมีกำรออกแบบโลโกท่ี้บอกวำ่สินคำ้ของทำงบริษทัท ำจำกวตัถุดิบธรรมชำติ เป็น ตน้
หมำก 
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ภาพที ่2 โลโก้แบรนด์ 

 
โดย Brand Personality คือเหมำะกบัคนยคุใหม่ ท่ีสนใจนวตักรรมใหม่กบัสังคมยคุปัจจุบนัท่ีใส่

ใจส่ิงแวดลอ้ม พร้อมกบักำรใส่ใจสุขภำพของตนเอง และนโยบำยกำรตั้งรำคำก ำหนดรำคำตำมสำยรำคำ 
(Price Lining-Policy) เป็นรูปแบบกำรก ำหนดรำคำสินคำ้ แบบต่อเน่ืองตำมขนำด และปริมำณของสินคำ้ โดย
แบ่งตำมขนำด ใหญ่ กลำง เล็ก ทั้งน้ีเพื่อควำมสะดวกแก่พนกังำนขำย และตวัลูกคำ้เอง  

กลยุทธ์ดำ้นบุคลำกร (Personal Strategy)กำรขำยสินคำ้ ท่ีมีพนกังำนขำยคอยให้ค  ำแนะน ำลูกคำ้
แบบตวัต่อตวัโดยหวงัผลท่ีชดัเจน อำจใชเ้อกสำร โบวช์วัร์ ใบปลิว หรืออุปกรณ์อ่ืนๆเพื่อช่วยในกำรน ำเสนอ
ขำยของพนกังำน กำรขำยสินคำ้โดยใชพ้นกังำนเป็นกลยุทธ์ท่ี  ลอกเลียนแบบไดย้ำกเพรำะพนกังำนขำยท่ีมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์จะมีเทคนิคในกำรจูงใจลูกคำ้ใหต้ดัสินใจซ้ือสินคำ้ไดใ้นท่ีสุด 

กลยทุธ์กำรสร้ำงแบรนด ์มีกำรออกแบบโลโกท่ี้บอกวำ่สินคำ้ของทำงบริษทัท ำจำกวตัถุดิบ

ธรรมชำติ เป็น ตน้หมำก และกระบวนกำรใหบ้ริกำร ใช้กลยทุธ์ระดบัองคก์ร ของบริษทั Betel Palm โดย

ใชห้ลกั 4 S (ออกมำเป็น 4 หวัขอ้ดว้ยกนั คือ Simple, Small Details, Story และ Selfless   

กำรจดัซ้ือวตัถุดิบ จะมีกำรเซ็นสัญญำซ้ือเหมำกำบหมำกทุก 1 ปี แต่ละหมู่บำ้นเพื่อจดัส่งกำบ

หมำกใหก้บั บริษทั Betel Palm ท่ีเด่ียวเท่ำนั้น และเป็นกำรประกนัรำคำใหก้บัชำวสวน ส่งผลดีคือวตัถุดิบ

จะไม่มีกำรขำดตลำด โดยเป็นกำรกำรรับซ้ือกำบหมำกจำกชำวสวน คิดอตัรำละ 25 บำทต่อกิโลกรัม โดย

ใชอ้ตัรำเดียวตลอดทั้งปี 

ตารางที ่3 แสดงรายได้ จากการขายบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมาก ของบริษัท Betel Palm  

จ ำนวนพนกังำนออฟฟิตบริษทัเอกชนท่ีงำนในกรุงเทพมหำนคร จำกสถิติปี 

พ.ศ. 2561 

5,326,300 คน 

คำดคะเนผูซ้ื้ออำหำรตำมศุนย์อำหำร ในกรุงเทพมหำนคร (ท่ีมำจำกผล

รำยงำน เจำะตลำดงำนกลุ่มพนกังำนออฟฟิต ) 

9,000 คน 

รำคำเฉล่ียต่อคร้ังท่ีลูกคำ้ยอมจ่ำย (ท่ีมำจำกแบบสอบถำม) 5 บำท/ช้ิน 

กำรซ้ือสินคำ้ต่อคร้ัง/เดือน  20 คร้ัง/เดือน 

ประมำณกำรรำยไดจ้ำกกำรซ้ือบรรจุภณัฑภ์ำชนะจำกกำบหมำก  900,000 บำท/เดือน 
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ตารางที ่4 แสดงงบก าไรขาดทุน (ประมาณการ) ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 – 2564 

 

 

ปีท่ี 1 

2561 

ปีท่ี 2 

2562 

ปีท่ี 3 

2563 

ปีท่ี 4 

2564 

รำยได ้

รำยไดจ้ำกกำรขำย 10,800,000 13,608,000 14,288,400 15,002,820 
ตน้ทุนขำย 

ตน้ทุนจำกกำรท ำระบบ 750,000 800,000 870,000 990,000 
ก ำไรขั้นตน้ 10,050,000 12,808,000 13,418,400 14,012,820 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร     

เงินเดือน 3,826,800 4,018,140 4,219,047 4,429,999 
ประกนัสังคม 198,000 198,000 198,000 198,000 
โบนสัประจ ำปี - 334,845 351,587 369,166 
ค่ำน ้ำ ค่ำไฟ 120,000 120,000 120,000 120,000 
ค่ำโทรศพัท ์และค่ำอินเตอร์เน็ต 60,000 60,000 60,000 60,000 
ค่ำใชจ่้ำย อ่ืนๆ 120,000 120,000 120,000 120,000 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรตลำด 200,000 650,000 700,000 750,000 
ค่ำตรวจสอบบญัชี  20,000 20,000 20,000 20,000 
รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร 4,544,800 5,520,985 5,788,634 6,067,165 

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนหกัภำษี 5,505,200 7,287,015 7,629,766 7,945,655 

ดอกเบ้ียจ่ำย  120,0000 120,0000 120,0000 120,0000 

ก ำไรก่อนภำษี 5,385,200 7,167,015 7,509,766 7,825,655 

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,615,560 2,150,104 2,252,929 2,347.696 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 3,769,640 5,016,911 5,256,837 5,477,959 

 

วเิคราะห์งบการเงิน 

1.งบดุล จำกกำรวเิครำะห์งบดุล จะเห็นวำ่บริษทัมีสินทรัพยห์มุนเวยีนเพิ่มข้ึน จำกปริมำณกระแส

เงินสดจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพยห์มุนเวยีนไม่สูง แสดงถึงสภำพคล่องท่ีดีต่อบริษทั 

2. งบก ำไรขำดทุน พิจำรณำจำกงบก ำไรขำดทุน พบวำ่บริษทัมี และปีท่ี 2 มีก ำไรเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ

แสดงวำ่บริษทัสำมำรถด ำเนินกิจกำรตำมนโนยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินไดดี้ 
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3. งบกระแสเงินสด จำกกำรวเิครำะห์งบกระแสเงินสด บริษทัมีผลประกอบกำรเป็นบวกสำมำรถ

ช ำระหน้ีตำมขอ้ตกลงของธนำคำรไดดี้ 

 โครงกำรของบริษทั Betel Palm มีผลตอบแทนโครงกำรอยู่ท่ี 30.86 % ในระยะเวลำ 1 ปี ซ่ึง

เป็นไปตำมกลยทุธ์และเป็นกำรด ำเนินงำนของบริษทัท่ีดี 
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