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บทสรุปผู้บริหาร
บริ ษทั บี.เค. ออลอินวัน จํากัด 569/6 ซอยรามคําแหง 39 แขวงพลับพลา
เขต
วังทองหลาง กทม. 10310 อาคารพาณิ ชย์ หน้ากว้าง 4 เมตร ลึก 12 เมตร พื้นที่ ใช้สอยรวม
144 ตรม. ดําเนิ นธุ รกิ จปี 2560 จําหน่ ายผลิตภัณฑ์เปลี่ ยนสี ผมที่ ครบวงจรในประเทศไทย
โดยมีจุดเด่นของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสี ผมตามอุณหภูมิ โดยมีส่วนผสมของเทอร์ โม
โครมิ ก (Thermochromic) ให้ คุ ณ สมบัติ เปลี่ ยนสี ต ามอุ ณ หภู มิ กระบวนการผลิ ต ง่ าย ไม่
ซับซ้อน ใช้วตั ถุดิบที่หาได้ง่ายในประเทศ มีผลการวิจยั ในระดับห้องทดลอง เนื้อครี มมีความ
คงตัวทางกายภาพและจุลชี ววิทยา มี การทดสอบในมนุ ษย์ หลังการใช้ไม่พบความระคาย
เคืองต่อผิว คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมาจากธรรมชาติแท้ โดยผ่านการรับรอง
และได้รับเครื่ องหมาย GMP/HACCP เครื่ องหมายอาหารและยา และเครื่ องหมาย ฮาลาล ใช้
วัตถุดิบจากข้าวไทยที่ผลิตภายในประเทศ โดยทําการคัดสรรแหล่งที่มาของข้าว และนํามา
ผสมผสานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของตลาด

ธุรกิจดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ แยกย่อยเป็ นสิ นค้าบิวตี้และแฮร์แคร์ โดยสิ นค้า
สําหรับดูแลเส้นผมและหนังศีรษะจะได้รับความนิยมสู งสุดและในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมานี้
อุตสาหกรรมดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ของไทยเติบโตเฉลี่ย 10-20% ต่อปี จัดอยูใ่ นอันดับ
ที่ 17 ในการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ของโลกอีกทั้งยังมีการพัฒนา
เทคโนโลยีและส่ วนผสมเครื่ องสําอางอย่างมากในเอเชียรองจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
สาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้ธุรกิจเครื่ องสําอางมีอตั ราการเจริ ญเติบโตและขยายอย่างต่อเนื่องทุกปี
เพราะผูค้ นในยุคปัจจุบนั ทั้งเพศชาย เพศหญิง และเพศที่สามทั้งหลายในทุก ๆ ช่วงวัย
โดยเฉพาะในวัยหนุ่มสาวต่างให้ความสนใจใส่ ใจเกี่ยวกับเรื่ องสุ ขภาพ ความงาม และ
ผิวพรรณรวมทั้งการดูแลตัวเองมากขึ้น ส่ งผลให้ผลิตภัณฑ์ความงามในท้องตลาดไม่วา่ จะ
เป็ นเมดอินไทยแลนด์หรื อนําเข้าจากต่างประเทศนอกจากนี้จะต้องมุ่งเน้นไปในเรื่ องการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

ความเป็ นมาของธุรกิจ
บริ ษทั บริ ษทั บี .เค. ออลอิ นวัน จํากัด ได้ก่อตั้งขึ้ นเพื่อประกอบธุ รกิ จ ผลิ ตภัณ ฑ์
เปลี่ ยนสี ผ มตามอุ ณ หภู มิ โดยมี ผูท้ ี่ เป็ นหุ ้ น ส่ วน 3 ท่ าน คื อ นางสาวกาญจณ์ ธ ารี บัวคํา
นางสาวจินตนา บัวคํา และนางสาวศุภางค์ บัวคํา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาผูท้ ี่ชื่น
ชอบการทําสี ผมแฟชัน่ บ้างครั้งอาจประสบปั ญหารักพี่เสี ยดายน้องมีความต้องการมากกว่า1
สี หรื อด้วยหน้าที่การงาน การศึกษา และวัฒนธรรมทางสังคมไทย จะมองคนทําสี ผมแฟชัน่
นั้นไม่สุภาพ และสร้างความไม่มนั่ ใจให้ผูท้ าํ สี ผมแฟชัน่ จี เมจิก (G Magic) จะช่ วยให้การ
ทําสี ผมแฟชัน่ เป็ นเรื่ องง่าย ด้วยการนํานวัตกรรมเปลี่ยนสี ผมตามอุณหภูมิ สร้างความใหม่
และแตกต่าง คุณสมบัติของสี ยอ้ มที่สามารถเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิเหมือนกับมีเวทย์มนตร์
เสกสี ผมได้เลย ด้วยการเปลี่ยนสี ผมให้สีผมดูธรรมชาติ ด้วยนวัตกรรมการผลิต กระบวนการ
ต่างๆ ที่สามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสี ผมได้โดยง่าย ทําให้ไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องสี ผมที่อาจจะดูไม่
สุ ภ าพลงได้ สามารถเปลี่ ย นผู ใ้ ช้สิ น ค้า เป็ นคนใหม่ ไ ด้ด้ว ยอุ ณ หภู มิ ด้ว ยสารสกัด จาก
ธรรมชาติ ช่วยบํารุ งเส้น ผม ทําให้มี สีสวยดุ จแพรไหม ทําให้ผลิ ต ภัณ ฑ์เปลี่ ยนสี ผมตาม

อุณหภูมิเป็ นที่น่าสนใจแก่ลูกค้า เนื่องจากเป็ นธุรกิจอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญมากสําหรับผูท้ ี่
รักสวยรักงาม
บริ ษทั จี เมจิก จํากัด ใช้กลยุทธ์ในการจ้างผลิต (OEM) และจัดจําหน่ ายเองผ่านช่อง
ทางการจัดจําหน่ ายทั้งหมด 2 ช่องทาง คือ ผ่านอินเตอร์ เน็ต ได้แก่ เฟสบุค ไลน์ ทวิตเตอร์
และหน้าเว็บไซต์ ผ่านทางผูแ้ ทนจําหน่ ายเพื่ อ นําไปขายต่ อ ด้วยนวัต กรรมสารสกัด จาก
ธรรมชาติ พ ร้ อ มทั้งที ม ที่ ป รึ ก ษามี ค วามเชี ยวชาญด้านสาขาต่ างๆ พร้ อ มทั้งบุ ค ลากรที่ มี
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี อันน่าจะส่ งผลในการสร้างกําไรและการเติบโตให้กบั องค์กรได้

วิสัยทัศน์ ( Vision )
“เป็ นหนึ่ งในผูน้ ําเทรน ผลิ ต ภัณ ฑ์เปลี่ ยนสี ผ ม ตามอุ ณ หภู มิ สามารถสร้ างความ
แตกต่างราวกับมีเวทย์มนต์ ให้กบั ผูพ้ บเห็น กับสี ผมที่เปลี่ยนสี ได้ ”

พันธกิจ ( Mission )
ใส่ ใจเส้นผม ด้วยนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติ เพื่อสร้างความใหม่และแตกต่าง
ด้านภาพลักษณ์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม

ปัจจัยสู่ ความสํ าเร็จ ( Key Success Factors )
1.ด้า นคุ ณ สมบัติ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ ( Product )ผลิ ต ภัณ ฑ์ เปลี่ ย นสี ผ มตามอุ ณ หภู มิ
ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ ตอ้ งการเปลี่ยนสี ผมให้มี 2 สี ในเวลาเดียวกันเป็ นทั้งสี สุภาพและสี
แฟชัน่ การนํานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในการสร้างความแตกต่าง เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า
ที่รักพี่เสี ยดายน้องอยากมีสีผมหลายสี ในเวลาเดียวกัน หรื อต้องการมีสีผมทีเป็ นสี สุภาพ ใน
การทําสี ผมสามารถติดทนนาน โดยขึ้นอยูก่ บั สภาพเส้นผมแต่ละบุคคล

2.จงรั ก ภัก ดี ใ นตราสิ น ค้า (Brand Loyalty) สร้ างตราสิ น ค้า มุ่ ง เน้ น สารสกัด จาก
ธรรมชาติ มีความแตกต่างและเป็ นสิ นค้านวัตกรรมทางเลือกใหม่ที่สามารถทํา ให้เกิด การ
ยอมรับจนทําให้เกิดความเชื่อถือ และจงรักภักดีในตราสิ นค้า (Brand Loyalty)

การคิดค้ นและการพัฒ นาผลิตภัณฑ์
แนวความคิดของแผนธุ รกิจ (New Business) เป็ นแผนธุ รกิ จที่มีความแตกต่างและ
เหนื อกว่าธุ รกิจคู่แข่งโดยจะบอกถึงจุดแข็ง ข้อได้เปรี ยบในการทําธุ รกิจความโดดเด่นของ
สิ นค้าที่มีความแตกต่าง การนํานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในการสร้างความแตกต่าง ธุ รกิ จ
ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสี ผมเป็ นธุ รกิจอย่างหนึ่ งที่มีความสําคัญมากสําหรับผูท้ ี่รักสวยรักงามและ
สร้างความมัน่ ใจให้ตวั เอง

คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑ์
จี เมจิก (G Magic ) สารสกัดจากชีวภาพสารเทอร์โมโครมิก (thermochromic) ทําให้
สี ผมปรับเปลี่ยนสี ตามอุณหภูมิ และบํารุ งเส้นผมต่อด้วยนํ้ามันสกัดเข้มข้นจากปลายจมูกข้าว
ทําให้สีผมติดทนนาน รู ปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ทนั สมัยเหมาะกับยุคปั จจุบนั วัสดุ
อุปกรณ์มีนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ช่วยในเรื่ องของการบรรจุ

Market Positioning (ตําแหน่ งผลิตภัณฑ์ เปลีย่ นสี ผม)

คุณภาพสู ง

ราคา

กลยุทธ์ ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
เนื่ อ งจากผลิ ต ภัณ ฑ์ข องบริ ษ ทั ฯ เป็ นสิ น ค้าที่ ค่อ นข้างใหม่ (Embryonic Industry)
ในขณะที่ มี คู่ แข่ งที่ เป็ นสิ น ค้าทดแทนเป็ นจํานวนมาก สัด ส่ วนการตลาดของผลิ ต ภัณ ฑ์
เปลี่ยนสี ผมเปลี่ยนสี มีส่วนแบ่งในตลาดตํ่ามากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสี ผมอื่นตาม
ท้องตลาดทัว่ ไป การเสนอสิ นค้าเข้าสู่ ตลาดตั้งแต่ตลาดอยูใ่ นระยะเริ่ มต้นในช่วงไตรมาสที่ 1
บริ ษทั ฯ จะวางผลิตภัณฑ์ G Magic ซึ่ งมีสรรพคุณโดดเด่น ในด้านการช่วยทําให้สีผมเปลี่ยน
สี ได้ ผูบ้ ริ โภคสามารถใช้ได้ง่าย และปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการสร้างโอกาสในการสร้าง
ฐานการตลาดในหมู่ผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหญ่ ให้สินค้าเป็ นที่ รู้จกั และจดจําตราสิ นค้า ดังนั้น กล
ยุท ธ์ ห ลัก เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายของบริ ษ ัท ฯ ที่ ว างไว้ คื อ การใช้ก ลยุท ธ์ Differentiate

Strategy มุ่งผลิตสิ นค้านวัตกรรมที่มีความแตกต่าง ในราคาเหมาะสมและมีคุณภาพสู ง โดย
ยึดจุดแข็งของบริ ษทั ฯ

กลยุทธ์ ระดับปฏิบัตกิ าร (Functional Strategy)
บริ ษัท ฯ ได้ว างกลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เพื่ อ ให้ เกิ ด
ความสามารถในการแข่งขัน บริ ษทั ฯ มีการจัดรู ปแบบองค์กรให้มีการทางานสอดคล้องกัน
เพื่อให้มีการส่ งมอบคุณค่าถึงผูบ้ ริ โภค (Value Chain) อีกทั้งเป็ นการลดการทางานซํ้าซ้อน
ของแต่ละแผนก เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้สูงสุ ด บริ ษทั ฯ จึง
เน้นความสามารถในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค ฝ่ ายขายทํา
หน้าที่ดูแลการขายและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
สาหรับฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเตรี ยมพร้อมเพื่อการขยายฐานออก
ไปสู่ การบริ โภคในลักษณะอื่นๆ ที่เน้นการตอบสนองการดารงชีวติ ของผูค้ นในปัจจุบนั โดย
การวางแผนในด้านการ ปูตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้ได้ตามแผนงานที่
วางไว้ ตลอดจนการควบคุ ม การผลิ ต เพื่ อ ให้ ได้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ต รงตามมาตรฐาน การออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมถึงความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูท่ ุก
ช่วงเวลา

กลยุทธ์ ราคา (Price)
การกําหนดราคาสิ นค้าเพื่อที่จะต้องการเป็ นผูผ้ ลิตที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใน
ตลาด เพื่ อ ให้เกิ ด ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ต่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละสามารถแข่ งกับ คู่ แ ข่ งขัน ได้ จึ งได้ใช้
วิธีการกําหนดราคาบวกกําไร (Cost-Based Pricing) โดยศึกษาข้อมูลต้นทุนการผลิตทั้งหมด
บวกกําไรต่ อปี /เดื อน ของบริ ษทั ฯ มาเฉลี่ ยในประมาณการราคายอดขายสิ น ค้า ซึ่ งจะได้
ค่าเฉลี่ยของราคาขายของ G Magic จึงได้กาํ หนดราคาขาย คือ ราคาขาย 599 บาท ต่อกล่อง
พร้อมกันนั้นบริ ษทั ฯ ได้ใช้กลยุทธ์ การเจาะตลาดแบบเร็ ว (Rapid Penetration) โดยกําหนด
ราคาสิ น ค้าที่ ระดับปานกลางควบคู่ ไปกับการส่ งเสริ ม การขาย อย่างรุ นแรงและต่ อเนื่ อง

เพื่ อให้เกิ ดการทดลองดื่ มและเปลี่ ยนพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค เพราะสิ น ค้า สบู่ ทาํ ความ
สะอาด มีสินค้าอยูใ่ นตลาดค่อนข้างมาก

กลยุทย์ ช่องทางการจัดจําหน่ าย (Place)
โดยในเดือนแรกจะทาการเปิ ดตัว และจัดจําหน่ายที่ซุปเปอร์มาร์เกต วัตสัน เพื่อสร้าง
กระแส กระตุ ้นการตอบรั บของผูบ้ ริ โภค และสร้ างอํานาจการต่ อรองกับ Modern Trade
ต่างๆ โดยการปลุกความต้องการของผูบ้ ริ โภคก่อน ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ ได้รับความร่ วมมือกับ
ทาง วัตสัน คือ ทาง วัตสัน ได้มีขอ้ ตกลงจัดวางผลิตภัณฑ์ G Magic ณ จุดแคชเชียร์ เพื่อเป็ น
การกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภครับรู ้ และรู ้ จกั ผลิตภัณฑ์ G Magic และรวมถึงบริ ษทั ฯ ได้รับความ
สนับสนุ นจากทาง วัตสัน โดยมีการจัดพื้นที่วางจาหน่ ายสิ นค้าในระดับสายตาให้ผบู ้ ริ โภค
สะดวกและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง G Magic กับ ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
กลยุทธ์ในการผลักดันยอดจําหน่าย
1. ใช้การส่ งเสริ มทางการขายเพือ่ กระตุน้ การสัง่ ซื้อ
2. จัดทาแผนการคืนกําไรสู่ คู่คา้ หรื อ Rebate Plan เพือ่ เพิม่ ปริ มาณการสัง่ ซื้อ
3. จัดทํารู ปการสัมมนาคุณให้ลูกค้า โดยการส่ งกล่องเปล่าผลิตภัณฑ์ชิงโชค เพื่อลุน้
รางวัลต่ างๆเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มสร้ างความสัม พัน ธ์อนั ดี ระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั คู่ค า้
(Incentive Trip)
4. เพื่อเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ช่ องทางจาหน่ ายผ่านกลยุทธ์การตลาด ณ
จุดขาย (Shopper Marketing) ในรู ปแบบการตกแต่งชั้นวางผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าสนใจ บริ ษทั ฯ
ได้จดั ทําอุปกรณ์ดงั กล่าวเพือ่ ไว้ตกแต่งตามความเหมาะสม
5. เพื่อเป็ นการสร้ างกระแสการซื้ อ G Magic บริ ษทั ฯ จึ งได้นําเอา Social Network
เข้ามาเป็ นเครื่ องมือในการช่วยสร้างกระแส โดยจัดให้มีการเข้าร่ วมกิจกรรมผ่าน Fan page/

G Magic เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการสื่ อ สารจากบริ ษ ัท ฯ ถึ ง ผู บ้ ริ โ ภค อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ของ G Magic เพือ่ ตอกยํ้าถึงความเป็ นผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสี ผมชั้นนํา
กลยุทธ์ ส่งเสริมการตลาด (Promotion)
1. โฆษณาโดยเน้นคุณสมบัติของสิ นค้าเพิม่ มากขึ้น ให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้ถึงคุณประโยชน์
2. Promotion message ที่ จะช่ วยกระตุ ้นการตัดสิ น ใจซื้ อ คื อ “เปลี่ ยนสี เปลี่ ยนสไตล์
ชีวติ ดูไฮ ด้วยจีเมจิก”
3. การจัดโปรโมชัน่ รายเดือน
- ซื้อ 1 กล่องแถม 1 กล่อง
- กิจกรรมใต้ฝากล่อง ลด 50 บาทเมื่อครั้งต่อไป
- การจัดโปรโมชัน่ เข้าคอร์สเพื่อความงาม โดยสะสมกล่องผลิตภัณฑ์
4. เน้นการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์โดยแยกใช้ พรี เซนเตอร์ ที่เป็ นที่นิยมและเป็ น
ตัวแทนของกลุ่ม เป้ าหมายของโดยต้องแยกออกอย่างชัดเจนเพื่ อให้ลูกค้ารั บรู ้ ใน
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
5. การสื่ อ สารเรื่ อ ง Brand Communication ให้ ไ ปถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมาย ให้ เกิ ด Brand
Awareness
6. การเพิม่ New Target Engagement , ยอดกด Like Fanpage ใน Facebook
7. การใช้ influencer ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น Blogger , Net Idol , Celebrity
8. การทํ า Content ใน Social Media ให้ ดี ข้ ึ น ต่ อ เนื่ อง เป็ นประโยชน์ กระตุ ้ น
Like&Shar
9. ผลักดันให้เกิด Viral Content ธรรมชาติ กับ Real user

สรุ ปแผนการเงิน
งบกระแสเงินสด(รายปี )

รายการ

ปี ที่ 1

ปี ที่ 2

เวลา (ปี )
ปี ที่ 3

2,084,200

2,399,028

2,936,978

3,958,648

5,162,551

190,000

190,000

190,000

190,000

190,000

ปี ที่ 4

ปี ที่ 5

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ
บวกกลับ

ค่าเสื่ อมราคา
สต็อกสิ นค้าสําเร็ จรู ป (เพิ่ม/ลด)

-1,323,000

194,954

-108,690

-119,745

-131,968

ลูกหนี้การค้า (เพิ่ม/ลด)

-109,025

16,686

-9,220

-12,393

-13,950

เจ้าหนี้การค้า (เพิ่ม/ลด)

992,250

-146,215

81,517

89,809

98,976

1,834,425

2,654,453

3,090,585

4,106,319

5,305,609

เครื่ องใช้ สํานักงาน

-200,000

-

-

-

-

เฟอร์ นิเจอร์และของตกแต่ง

-400,000

-

-

-

-

ยานพาหนะ

-350,000

-

-

-

-

เงินสดจากการลงทุน

-950,000

-

-

-

-

5,000,000

-

-

-

-

เงินสดจากการจัดหาเงิน

5,000,000

-

-

-

-

การเปลีย่ นแปลงของกระแสเงินสด
เงินสดคงเหลือต้ นงวด

5,884,425
-

2,654,453
5,884,425

3,090,585
8,538,878

4,106,319
11,629,463

5,305,609
15,735,783

เงินสดคงเหลือปลายงวด

5,884,425

8,538,878

11,629,463

15,735,783

21,041,392

เงินสดจากการดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
ทุนจดทะเบียน

วิเคราะห์ PB,NPV,IRR
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
สิ้นปี ที่
เงินลงทุน
1
2
3
4
5
รวม
เฉลีย่

เงินสดสุ ทธิ
-5,000,000
2,084,200
2,399,028
2,936,978
3,958,648
5,162,551
16,541,406
3,308,281

สะสม
2,084,200
4,483,228
7,420,206
11,378,855
16,541,406
2.4

การวิเคราะห์ มูลค่ าปัจจุบนั สุ ทธิ NPV
มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน
สิ้นปี ที่

เงินสดสุ ทธิ

สะสม

เงินลงทุน

-5,000,000

1

2,084,200

2,084,200

2

2,399,028

4,483,228

3

2,936,978

7,420,206

4

3,958,648

11,378,855

5

5,162,551

16,541,406

Rate

9.0%

NPV

6,751,303

IRR

47.57%

