เครื่ องล้ างรถจักรยานยนต์ อตั โนมัติ
นางสาวธันยพัฒน์ รัตนไพศาลวรกุล

บทคัดย่ อ
การจัดทาแผนธุรกิจของเครื่ องล้างรถจักรยานยนต์อตั โนมัติ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการจัดจาหน่าย
โดยบริ ษทั มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้ น 10,000,000 บาท โดยแบ่งหุ น้ เป็ น 100,000 หุ ้น ราคาหุ น้ ละ 100 บาท
มีผลการดาเนิ นงานตลอดระยะเวลา 5 ปี ตามแผนธุ รกิจที่ประมาณการคาดการณ์ไว้น้ นั พบอัตราส่ วน
ผลตอบแทนน่ าลงทุนทั้งนี้ NPV 29,820,920.45 IRR 90.07% และมีจุดคืนทุน Pay Back Period ที่ 1 ปี
อัตราผลตอบแทนโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) คิดมูลค่าปั จจุบนั แล้วมีค่าเท่ากับเงินลงทุน
ในครั้งแรกพอดี จากการวิเคราะห์ค่า IRR = 90.07% ซึ่ งสู งกว่าอัตราผลตอบแทนที่นกั ลงทุนใช้ในการ
พิจารณาให้เงินทุนกับโครงการที่มีผลต่อ Discount rate10% ของโครงการแทนมากกว่า 25%
คาสาคัญ : (1) เครื่ องล้างรถจักรยานยนต์อตั โนมัติ (2) น้ ายาทาความสะอาด (3) อะไหล่

1.ความเป็ นมาของแผน
บริ ษ ัท มองเห็ น โอกาสในการท าธุ ร กิ จ นี้ เนื่ อ งจากในปั จ จุ บ ัน ในเขตเมื อ งหลวงมี จ านวน
รถจัก รยานยนต์เ พิ่ ม ขึ้ น มากในท้อ งถนน ซึ่ งมี ท้ ัง ขนาดเล็ ก และใหญ่ เพราะผู ้ค นส่ ว นมากที่ ใ ช้
รถจักรยานยนต์น้ นั จะมุ่งเน้นความรวดเร็ วในการเดินทาง หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดได้ง่าย เพราะเหตุ
นี้ทาให้คนในกรุ งเทพมหานครนั้นมีโอกาสที่จะซื้อรถจักรยานยนต์มาใช้กนั อย่างมาก จึงทาให้เหมาะกับ
การวางเครื่ องล้างรถจักรยานยนต์อตั โนมัติไว้สาหรับบริ การสาหรับผูท้ ี่จะดูแลรักษารถยนต์ที่เรารักได้

2.รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทั คลีนมอเตอร์ โซลูชนั่ จากัด เป็ นเครื่ องล้างรถจักรยานยนต์ขนาดทัว่ ไป
และบิ๊ ก ไบค์ การออกแบบของระบบการท างานคื อ ออกแบบฐานวางรถจัก รยานยนต์ใ ห้มี ร ะบบ
หมุนรอบทิศทาง พร้ อมหัวฉี ดน้ าปรั บระดับล่าง กลาง บน และซ้าย ขวา เมื่อทาการปล่อยน้ าระบบ
หัวฉี ดหัวฉี ดจะทาการหมุนรอบทิศทางโดยอัตโนมัติทาให้น้ ากระจายได้โดยทัว่ ไป สามารถฉี ดเข้าจุดที่
มีปริ มาณฝุ่ น สิ่ งสกปรก คราบน้ ามัน ซึ่งสามารถปรับระดับความแรงของน้ าได้ตามความต้องการ เครื่ อง
สามารถมีโปรแกรมอบแห้งในขั้นตอนสุ ดท้ายใช้เวลาการล้างเพียง 15 นาที และปริ มาณการใช้น้ าล้าง
ต่อครั้ง 12-20 ลิตรอัตราการใช้น้ าปริ มาณนี้ใช้ได้ท้ งั รถขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบใส่ น้ ายาล้างมีถงั
แยกสารเคมี ถังแว็ก แยกอิสระจากกัน เพื่อให้การล้างรถเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ

3.การวิเคราะห์ สถานการณ์ และสภาพแวดล้ อม
ปั จจุ บนั ธุ รกิ จบริ การมี อตั ราการเจริ ญเติ บโตที่ สูงขึ้ น เพราะวิธีก ารด าเนิ นชี วิตของคนไทย
เปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นความสะดวกสบายมากขึ้นเนื่ องจากที่สังคมมีการแข่งขันกันมาก รวมทั้งจาก
สภาพเศรษฐกิจที่มีการเร่ งรี บแข่งขัน ดังนั้นการใช้เวลาว่าง เพื่อการสันทนาการต่างๆ และการพักผ่อน
จึงมีความสาคัญมากขึ้น เพื่อผ่อนคลายความเครี ยดจากการ ทางาน ผูบ้ ริ โภคจึงยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อความ
สะดวกสบายมากขึ้น เช่ น การซื้ อเครื่ องอานวยความสะดวก ภายในบ้าน การใช้เครื่ องมือสื่ อสารที่
ทันสมัย เพื่อลดเวลาการทางาน และการเดินทาง

การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม (Five Forces Model)
การแข่ งขันภายในอุตสาหกรรม (Industry competition)
เนื่องจากอัตราการเจริ ญเติบโตของตลาดโดยรวมของทั้งรถยนต์ และรถจักยานยนต์ มีอตั ราการ
เติบโตที่สูงขึ้น จึงทาให้การแข่งขันมีอตั ราที่สูง จึ งทาให้ผูผ้ ลิตต้องสรรหาเทคโนโลยีมาช่ วยในการ
ดาเนิ นธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการให้มีความสะดวก รวดเร็ ว เพื่อตอบสนองความต้องการให้กบั กลุ่ม
ผูป้ ระกอบการ ดังนั้น ทางบริ ษทั จะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริ การต่างๆ ให้เหนือคู่แข่งขันโดย
การสร้างจุดเด่นของสิ นค้าในด้านต่างๆดังนี้
เงินลงทุน (Capital requirements) ใช้ตน้ ทุนในการลงทุนสู งทาให้ผทู ้ ี่จะเข้ามาแข่งขัน
รายใหม่ไม่กล้าตัดสิ นใจเข้ามาลงทุน เพราะเสี่ ยงต่อการดาเนินงานที่ไม่คุม้ ทุนหรื อขาดทุน
การประหยัดเนื่องจากขนาด (Economics of Scale) เนื่องจากต้องพบแรงกดดัน ในเรื่ อง
ของการประหยัด ต้น ทุ น การผลิ ต ในปริ ม าณที่ ม ากเพื่ อ สามารถแข่ ง ขัน กับ คู่ แ ข่ ง รายเดิ ม ที่ มี ค วาม
ได้เปรี ยบทุกด้าน
การเข้า ถึ ง ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย (Access to Distribution Channels) ต้อ งใช้ค วาม
พยายามที่จะเข้าแทรกแซงช่ องทางการจัดจาหน่ ายโดยชักจูงหรื อให้ขอ้ เสนอที่ดีกว่าเพื่อให้ตวั แทน
จาหน่ายสนใจ
นโยบายของรัฐบาล ต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับสู ง เนื่ องจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจากทาง
ภาครัฐ เช่น ภาษี ค่าแรงขั้นต่า และอัตราการนาเข้าอุปกรณ์โดยผ่านศุลกากร
ความเสี ย เปรี ย บด้านต้น ทุ น (Cost Disadvantages)ต้น ทุ น การผลิ ต มี สัด ส่ ว นสู งกว่า
ต้นทุนด้านอื่น เนื่ องจากมีการใช้เหล็กภายในประเทศ ซึ่ งอุตสาหกรรมเหล็กในไทยมีการแข่งขันน้อย
ส่ งผลต้นทุนการผลิตเครื่ องสู ง ส่ งผลให้ตวั แทนจาหน่ายหรื อผูซ้ ้ือรายอื่นๆ หากต้นทุนที่ผลิตเครื่ องจาก
ต่างประเทศต่ากว่าเราก็จะเสี ยโอกาสในการแข่งขัน เพราะตัวแทนจาหน่ ายจะนาเข้าเครื่ องที่ประกอบ
เสร็ จแล้วเข้ามาจาหน่ายแทน

อานาจการต่ อรองของผู้จัดส่ งวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers)
เนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่มีบริ ษทั รับจ้างผลิตเครื่ องจักร หรื อ OEM เป็ นจานวน
มากจึงเป็ นผลดีกบั นักลงทุนที่มีอานาจในการต่อรองในการคัดเลือกจัดหาบริ ษทั รับจ้างผลิตได้ไม่ยาก
นักทาให้มีอานาจในการต่อรองเลือกบริ ษทั รับจ้างผลิต ที่มีคุณสมบัติในเรื่ องของคุณภาพดี ราคาถูก ทา
ให้ลดต้นทุนในการต่อรองค่าจ้างในการผลิต แต่เนื่ องจากระบบเทคโนโลยี และระบบที่มีความเฉพาะ
ของทางบริ ษทั จึงต้องทาการคัดเลือกเป็ นพิเศษ เพื่อให้มนั่ ใจถึงการดูแลรักษาข้อมูลเทคโนโลยีในการ
ผลิต เพื่อป้องกันข้อมูลบริ ษทั รั่วไหล
อานาจการต่ อรองของลูกค้ า (Bargaining Power of Customers)
เนื่ อ งจากผู ้ป ระกอบการธุ ร กิ จ ล้า งรถ สามารถหาอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ มาทดแทนเครื่ องล้า ง
รถจักรยานยนต์อตั โนมัติได้ แต่เนื่ องด้วยรู ปแบบของเครื่ องล้างรถจักยานยนต์อตั โนมัติที่มีความโดด
เด่ น ที่ เ หนื อ กว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ท ดแทนตัว อื่ น ทั้ง ด้า นต้น ทุ น ในการเปิ ดธุ ร กิ จ และ ค่ า ด าเนิ น การ หรื อ
กระบวนการทางานที่สะดวก รวดเร็ ว ทาให้การต่อรองของลูกค้ามีนอ้ ยมาก
ภัยคุกคามจากสิ นค้ าทดแทน (Substitutes)
เนื่ องจากยังมีการประกอบธุ รกิจประเภทอื่นๆ ที่สามารถเข้ามาทดแทนเครื่ องล้างรถอัตโนมัติ
ได้ อาทิ ร้านให้บริ การล้างรถ หรื อเครื่ องหยอดเหรี ยญ ดังนั้นจึงต้องสร้างความแตกต่างให้ผบู ้ ริ โภคและ
ตัวแทนจาหน่ายให้เห็นถึงความสะดวกสบายประกอบกับสร้างมูลค่าในการทางาน ซึ่ งต้องมีการรักษา
มาตรฐาน และพัฒนาให้เหนือกว่าสิ นค้าทดแทน
การเข้ ามาของผู้เล่นรายใหม่ (Potential Entrants)
เนื่ องจากตลาดมีความน่าสนใจในการเข้ามาเล่น จึงทาให้ผสู ้ นใจเข้ามาเป็ นจานวนมาก อีกทั้ง
เทคโนโลยีของเครื่ องล้างอัตโนมัติสามารถทาการลอกเลียนแบบได้ จึงทาให้มีผเู ้ ล่นรายใหม่เกิดได้อย่าง
รวดเร็ ว ดังนั้นต้องผลิตสิ นค้าที่มีความแตกต่างและง่ายต่อการใช้ อีกทั้งยังกระตุน้ การโฆษณาในระยะ
เริ่ มแรก เปิ ดตัวสิ นค้า จัดแนะนาสิ นค้าในสถานที่ต่างๆ เช่น ในศูนย์บริ การ ศูนย์การค้า สวนสาธารณะ

ปั๊ มน้ ามัน และสถานที่อื่นๆ เพื่อเหนื อความแตกต่างของผูเ้ ล่นรายใหม่ ทาให้เกิดความคุน้ เคยกับเครื่ อง
และมีการบอกต่อถึงผูป้ ระกอบการรายย่อยอื่นๆ
การวิเคราะห์ TOWS MATRIX
จุดแข็งและโอกาส SO (SO Strategies)
จัดทากลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งในเรื่ องของประสิ ทธิ ภาพที่เป็ นเทคโนโลยี และมีทีมเชี่ยวชาญเพื่อ
ผลิตเครื่ องที่มีคุณภาพจึงเห็นโอกาสในการยกระดับการให้บริ การของธุรกิจตลาดรถจักรยานยนต์ เพื่อ
เป็ นทางเลือกให้กบั กลุ่มผูใ้ ช้รถจักยานยนต์ที่มีจานวนมากขึ้น
จุดอ่อนและโอกาส WO (WO Strategies)
จัด ท ากลยุท ธ์ โ ดยเน้น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง จุ ด อ่ อ นภายในองค์ก รเช่ น สิ น ค้า ยัง ไม่ เ ป็ นที่ รู้ จ ัก ของ
ผูบ้ ริ โภค จึงต้องใช้สื่อเพื่อสร้างการรับรู ้ของตราสิ นค้า ด้วยการนาโอกาสภายนอกองค์กรมาเป็ นตัวช่วย
เสริ ม โดยใช้โอกาสของการเปลี่ยนแปลงการดารงชีวิตมาเป็ นตัวผลักดันให้สินค้าเป็ นที่รู้จกั
จุดแข็งและอุปสรรค์ ST (ST Strategies)
จัดทากลยุทธ์โดยใช้จุดแข็งภายในองค์กร โดยการนาจุดแข็งเรื่ องมีทีมงานผูเ้ ชี่ยวชาญ ช่วยดูแล
และตรวจสอบให้ได้ตามมาตรฐานการผลิตของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามเรื่ องของอุปสรรคในการ
ขออนุ ญาตผลิตเครื่ องล้างรถจักรยานยนต์อตั โนมัติ มีกฎระเบียบที่หลากหลายขั้นตอนจึงไม่มีปัญหา
เพราะมีทีมเชี่ยวชาญควบคุมดูแล
จุดอ่อนและอุปสรรค WT (WT Strategies)
จัด ทากลยุทธ์เ พื่อลดจุ ดอ่ อนภายใน เนื่ องจากต้น ทุน การผลิ ตสู งจึ งต้องหลี กเลี่ ย งอุ ปสรรค
ภายนอก ทาการลดจุ ดอ่อนด้านต่ างๆ เช่ นต้องทาให้สินค้าเป็ นที่ รู้จกั และไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการไม่
ยอมรับระบบการใช้งานแบบใหม่ แต่หากเครื่ องล้างรถได้รับการผ่านมาตรฐานต่างๆ ก็จะได้ความเชื่อ
ใจจากกลุ่มลูกค้า

4.การวิเคราะห์ ตลาดและแผนการตลาด
แนวโน้มทางการตลาด ทางบริ ษทั คลีนมอเตอร์ โซลูชนั่ จากัด มีแนวคิดที่จดั ทาตลาดเครื่ อง
ล้างรถยนต์อตั โนมัติ ให้ครบทุกพื้นที่ เริ่ มจาก กรุ งเทพฯลฯ ปริ มณฑล และสู่ ภูมิภาค อีกทั้งผลิตภัณฑ์
ของเราเป็ นผลิตภัณฑ์ที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ จึงได้เปรี ยบในเรื่ องของการแข่งขัน และสามารถสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กบั ลูกค้า
ตลาดเป้าหมาย ทางบริ ษั ท คลี น มอเตอร์ โซลู ชั่ น จ ากั ด มุ่ ง เน้ น กลุ่ ม เป้ า หมายไปยัง
ผูป้ ระกอบการ ให้ครอบคลุมทัว่ ภูมิภาค และไปสู่ ความพึงพอใจให้สูงที่สุด
การวางแผนการตลาดโดยกาหนดเป้ าหมาย (STP)
Market Segmentation
บริ ษทั มองเห็นโอกาสในการทาธุรกิจเครื่ องล้างรถจักรยานยนต์อตั โนมัติเมื่อพิจารณาจากการ
เจริ ญ เติ บ โต ของผู บ้ ริ โ ภคในการใช้ร ถจัก รยานยนต์ใ นเขตต่ า งๆจึ ง เล็ ง เห็ น โอกาสและก าหนด
กลุ่มเป้ าหมายที่จะเข้าไปครอบครองส่ วนแบ่งตลาด จากลักษณะของประชากรศาสตร์ การพิจารณา
เลือกแบ่งกลุ่มตลาดของผูบ้ ริ โภคที่สร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั จึงแบ่งกลุ่มอาศัยปั จจัย 4 ปั จจัย คือ 1. จาก
การขายเครื่ อง 2. จากการขายอะไหล่ 3. จากการบริ การหลังการขาย 4. จาการขายน้ ายาทาความสะอาด
Market Target
พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1. นิคมอุตสาหกรรม 2. แหล่งท่องเที่ยว 3. หอพัก แฟลต และแหล่ง
ชุมชน 4. ปั๊มน้ ามัน
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1. ผูท้ ี่ใช้รถจักยานยนต์ทวั่ ไป 2.ผูใ้ ช้จกั รยานยนต์ขนาดใหญ่บิ๊คไบค์
3. ผูท้ ี่ใช้ทางานในอุตสาหกรรม 4. ผูป้ ระกอบธุรกิจเกี่ยวกับให้เช่ารถ
Market Positioning
เป็ นการขายให้ผปู ้ ระกอบการรายใหญ่ และรายย่อย ฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จึงเล็งเห็นการอานวย
ความสะดวก ลดขั้น ตอนในการท างานไม่ ใ ห้ ยุ่ ง ยากและซั บ ซ้ อ น ให้ กับ ผู ้ป ระกอบการ ท าให้
ผูป้ ระกอบการได้รับความพึงพอใจในการซื้อ และมีโอกาสบอกต่อ และซื้อในเครื่ องต่อไป

5.แผนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต
เทคโนโลยีก ารผลิ ต เครื่ อ งล้า งรถจัก รยานยนต์อ ัต โนมัติ จากที่ ท างบริ ษ ัท ฯ ได้ท าการร่ ว มมื อ กับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการพัฒนาโดยมีการออกแบบ
ระบบสั มผัสอัจฉริยะ เครื่ องล้างรถอัตโนมัติ เป็ นระบบควบคุมคาสัง่ การทางานของเครื่ องที่ใช้
งานง่าย ผูใ้ ช้สามารถเลือกประเภทของยานพาหนะ มีโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งาน โดยจากหน้าจอที่เป็ น
ระบบสัมผัส ที่ใช้งานง่ายด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทาให้การล้างรถเป็ นเรื่ องง่ายและสะดวกในการสัง่ งาน
ระบบประมวลผลอัจฉริยะด้ วยคอมพิวเตอร์ ตัวเครื่ องสามารถประมวลผลของการทางานช่วย
ลดความกังวลของผูใ้ ช้บริ การ ในเรื่ องบริ การหลังการขายได้เป็ นอย่างดี ยกตัวอย่างในกรณี ที่เกิดขึ้นน้อย
มากเช่ น เครื่ อ งล้า งรถอัต โนมัติ ท างานผิ ด พลาดหรื อ ช ารุ ด ระบบของเครื่ อ งล้า งรถอัต โนมัติ จ ะ
ประมวลผลเพื่อส่ งฐานข้อมูลของการผิดพลาดมายังศูนย์บริ การ ทาให้ทราบปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลาแจ้งทางศูนย์บริ การ หลังจากนั้นทางบริ ษทั สามารถติดต่อสื่ อสารกับบุคลากรในพื้นที่ เพื่อ
แก้ไขปั ญหาเบื้องต้นก่อน และจัดส่ งช่างผูช้ านาญการ(Service Team )มายังพื้นที่ติดตั้งเพื่อแก้ไขปั ญหา
ต่างๆตามข้อมูลที่ได้รับได้อย่างรวดเร็ ว
โดยทางบริ ษทั ฯ ได้ใช้กระบวนการการผลิตแบบ OEM เพื่อเป็ นการลดกระบวนการการทางาน
และลดต้นทุนการลงทุนต่างๆ ของบริ ษทั โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนนี้ คือการวิจยั และพัฒนาร่ วมกับทางวิศวกรรมผูเ้ ชี่ยวชาญ เพื่อ
ทาการปรับปรุ งเครื่ องล้างรถยนต์ให้มีประสิ ทธิภาพ และเหมาะกับการใช้กบั รถจักรยานยนต์ ร่ วมทั้งวิถี
ชีวิตในปัจจุบนั ของผูบ้ ริ โภค
2. ขั้นตอนการสั่ งผลิต ขั้นตอนนี้ คือการจัดหาโรงงานที่มีความชานาญในประกอบเครื่ องจักร
และทาการจ้างโรงงานดังกล่ าวเป็ นผูผ้ ลิ ตให้ โดยผ่านกระบวนการคัดสรรจากจัด ซื้ อจัดจ้างที่ ผ่าน
มาตรฐานของประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ และต้องมีราคาที่อยูใ่ นระดับที่ต้ งั ไว้
3. ขั้นตอนการตรวจสอบ ขั้นตอนนี้ ทางบริ ษทั คลีนมอเตอร์ โซลูชนั่ จากัด จะทาการตรวจสอบ
ประสิ ทธิภาพการทางานของเครื่ องว่ามีประสิ ทธิภาพตรงตามที่บริ ษทั ฯ กาหนดหรื อไม่ และหากเกิดความ
ผิดพลาดต้องมีการปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบให้เป็ นไปตามเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. ขั้นตอนการติดตั้ง และบริการหลังการขาย
ขั้นตอนนี้ คือขั้นตอนที่ทางบริ ษทั ที่รับจ้างในการการติดตั้ง เครื่ องล้างรถจักรยานยนต์อตั โนมัติ ตามพื้นที่
ต่างๆ โดยทางบริ ษทั รับจ้าง จะทาการตรวจสอบและบารุ งเครื่ องล้างรถจักรยานยนต์อตั โนมัติตามเงื่อนไข
สัญญาที่กาหนดไว้

6.แผนการจัดองค์ กร

แผนด้ านบุคลากร
การบริ หารงานของบริ ษทั คลีนมอเตอร์ ซูโลชัน่ จากัด ในช่วงแรกทางบริ ษทั ให้ความสาคัญต่อ
ฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายปฏิบตั ิการ เนื่ องจากบริ ษทั ต้องใช้ประชาสัมพันธ์ และสร้างความโดดเด่นให้กบั
ผลิ ตภัณ ฑ์ เพิ่มการรั บ รู ้ ของกลุ่ ม ลู ก ค้า เพื่อ จดจ าผลิ ต ภัณ ฑ์ และบริ ก ารของเรา โดยมี ก ารแบ่ ง หน้า ที่
บุคลากรออกเป็ นดังนี้
1. กรรมการผูจ้ ดั การ ทาหน้าที่วางนโยบายในการทางานให้กบั องค์กรให้เป็ นไปตามระบบที่วางไว้
2. ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ ทาหน้าดูแลจัดซื้อ การเงิน IT วิศวกรตรวจสอบ/ฝ่ ายซ่อม
3. ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด ทาหน้าที่สงั่ ซื้ออะไหล่บางส่ วนเข้าจากต่างประเทศ และในขณะเดียวกัน
ก็สามารถทาการสัง่ ขายได้เมื่อมี Order สิ นค้าเข้ามา
4. วิศ วกร คอยดู แ ลควบคุ มดู แ ลให้สิ น ค้า ตรงตามสเปคที่ ก าหนดไว้ห ากไม่ ผ่านมาตรฐานที่
กาหนดไว้ตอ้ งส่ งให้ทีมช่างตรวจสอบแก้ไขเบื้องต้น แต่หากคุณภาพต่ากว่ากาหนดเกินไปต้องส่ งให้ทาง
ผูร้ ับจ้างผลิต
5. การเงิ น ท าหน้า ที่ จ่ า ยเงิ น เดื อ นให้ กับ พนัก งาน ค่ า จ้า งท าของ ท าบัญ ชี ดู แ ลภาษี เ พื่ อ ยื่ น
กรมสรรพากร ภงด1 ภงด3 ภงด53 ภงด 30
6. การตลาด ทาหน้าที่จดั โปรโมชัน่ ต่างๆ
7. พนักงาน IT ทาหน้าที่ดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดทาเว็บไซด์ท้ งั หมด
8. พนักงาน Support Call ทาหน้าที่คอยประสานงานรับเรื่ องเวลามีผปู ้ ระกอบการโทรมาสอบถาม
ข้อสงสัย หรื อแจ้งซ่อม
9. วิศวกร และทีมตรวจสอบ โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็ น 2 กลุ่ม
9.1.1 ทาหน้าที่คอยตรวจดูแลเวลาสิ นค้าผลิตเสร็ จดูวา่ ได้เป็ นไปตามข้อกาหนดไว้หรื อไม่
9.1.2 ทาหน้าที่ตรวจซ่อมเวลาเครื่ องล้างรถอัตโนมัติมีปัญหา
10. แม่บา้ น จานวน 2 คนคอยดูแลความสะอาด

7. แผนการเงิน
แหล่ ง ที่ ม าของเงิ น ทุ น การลงทุ น ของบริ ษ ัท คลี น มอเตอร์ โ ซลู ชั่น จ ากัด ใช้เ งิ น ลงทุ น รวม
11,440,000 บาท โดยแหล่งที่มาของเงินทุน ประกอบด้วย
1. ส่ วนของเจ้าของ จานวน 10,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนบริ ษทั โดยแบ่งเป็ น 100,000
หุน้ ราคาหุน้ ละ 100 บาท
2. การกูย้ ืมระยะยาวในการซื้ อรถยนต์จานวนเงิน 1,440,000 บาท โดยแบ่งชาระเป็ น 48 งวด
ถือเป็ นระยะเวลา 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 9% โดยใช้สินเชื่อของธนาคารไทยพาณิ ชย์ในการเช่าซื้ อ
รถยนต์
แผนการเงินของบริ ษทั ประกอบไปด้วยสมติฐานและข้อมูลทางการเงินดังนี้
บริ ษทั ใช้เงินจากผูถ้ ือหุน้ จานวน 10,000,000 บาท
บริ ษทั มีการใช้สินเชื่ อเช่ าซื้ อรถยนต์จากธนาคารไทยพาณิ ชย์ ในระยะเวลา 4 ปี โดย
แบ่งชาระเป็ นงวดละเท่าๆกัน ทั้งหมดเป็ นจานวนเงิน11,440,000 บาท
นโยบายสต๊อกสิ นค้าสาเร็ จรู ป 60 วัน
นโยบายลูกหนี้ การค้า 30 วัน โดยให้เครดิ ตลูกค้าคิดเป็ น 70% ของยอดขาย และอีก
30% ขายเงินสดให้กบั ลูกค้าทัว่ ไป
นโยบายเจ้าหนี้การค้า 30 วัน
ระยะเวลาในการวิเคราะห์โครงการ 5 ปี
อัตราภาษีนิติบุคคล 20%
อัตราผลตอบแทนโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)
จากการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อประเมินหาความเป็ นไปได้น้ นั ในการดาเนิ นธุ รกิจตามแผน
ธุ ร กิ จ ที ป ระมาณการคาดการณ์ ไ ว้น้ ัน พบว่ า อัต ราส่ ว นผลตอบแทนน่ า ลงทุ น ทั้ง นี้ NPV
29,820,920.45 บาท IRR 90.07% และมีจุดคืนทุน Pay Back Period ที่ 1 ปี จัดเป็ นโครงการที่ มี
ผลตอบแทนที่น่าสนใจซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในระยะยาว
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