ระบบจัดการรถเช่ า
ธิดาภรณ์ ไชยวงศ์

บทคัดย่ อ
การจัดทาแผนธุ รกิจเรื่ อง ระบบจัดการรถเช่า มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผูล้ งทุน และ
ผูส้ นใจที่จะเข้าร่ วมลงทุนได้ทราบถึงนโยบายการบริ หารจัดการของบริ ษทั
กลยุทธ์ในการ
ดาเนินงาน ทิศทางในการประกอบกิจการในด้านต่างๆ ตลอดจนผลประโยชน์ที่ผสู ้ นใจรวมลงทุน
จะได้รับ
และเพื่อเป็ นแนวทางในการประกอบธุ รกิจให้สามารถดาเนิ นการไปได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพตามทิศทางแผนธุ รกิจที่ได้วางเอาไว้
ผลจากการจัดทาแผนธุ รกิจครั้งนี้พบว่า ประมาณการเงินลงทุนขั้นต้นอยูท่ ี่ 2.5 ล้านบาท
โดยมาจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด ไม่มีการกูย้ มื เงินแต่อย่างใด โดยประมาณการรายได้อยูท่ ี่ 9.7
ล้านบาท ในปี แรก และเติบโตโดยเฉลี่ยขั้นต่าอยูท่ ี่ 10% ต่อปี ในปี ที่ 2-5 จะมีกาไรจากการ
ดาเนินงานในปี 2 ที่ประมาณ 760,000 บาท คิดเป็ น 30.4% และกาไรสุ ทธิ ที่ 608,000 ล้านบาท คิด
เป็ น 24% อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ ต่อยอดขายโดยเฉลี่ยต่อปี ที่ 8.72% และมีอตั ราส่ วนผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์รวม (ROA) โดยเฉลี่ยที่ 21.59% และอัตราส่ วนผลตอบแทนจากผูถ้ ือหุ ้น (ROE) โดยเฉลี่ย
ที่ 21.59%
หากแผนธุ รกิจนี้สามารถดาเนินไปตามที่คาดการณ์ในกรณี ปกติ (Base Case) กิจการจะ
สามารถคืนทุนได้ใน 1 ปี 9 เดือน (PB=1.82 ปี ) สามารถสร้างผลตอบแทนภายในโครงการนี้ IRR=
45.32% โดยกิจการสามารถสร้างมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นเงิน 2,935,657 บาท เมื่อสิ้ นสุ ด
โครงการ 5 ปี
จากผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะเห็นได้วา่ อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ค่อนข้าง
สู งและมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นบวก แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้เป็ นโครงการที่น่าลงทุน และ
คุม้ ค่ากับการลงทุน

1.บทนา
อุตสาหกรรมรถเช่าในช่วง 3-4 ปี ที่ผา่ น มีการเติบโตอย่างมาก ซึ่ งเป็ นผลเนื่ องมาจากการ
ขยายตัวของธุ รกิจสายการบินต้นทุนต่า และพฤติกรรมการเดินทางของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงเกิดทาให้ธุรกิจรถเช่าระดับท้องถิ่นเกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก
การที่จะทาให้ธุรกิจรถระดับเช่า
ท้องถิ่นทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง สามารถแข่งขันกับธุ รกิจรถเช่าขนาดใหญ่ที่เป็ นการลงทุนจาก
ต่างประเทศได้น้ นั ต้องอาศัยระบบจัดการที่ดี เทคโนโลยี บุคลากรที่มีคุณภาพ และแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดที่จะทาให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
บริ ษทั INT Solution จากัด จึงได้คิดค้นนวัตกรรมระบบจัดการรถเช่าขึ้นมา เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มธุ รกิจรถเช่า ไม่วา่ จะเป็ นระบบจัดการหน้าร้าน และระบบจัดการหลังร้าน ที่
จะช่วยให้การดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั รถเช่าเป็ นไปอย่างราบรื่ น มีประสิ ทธิ ภาพ รองรับลูกค้าที่
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ช่วยลดต้นทุนในการดาเนินงาน และสามารถแข่งขันกับธุ รกิจรถ
เช่าขนาดใหญ่ได้

2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ระบบจัดการรถเช่า ที่ทางบริ ษทั พัฒนาขึ้นมานั้นประกอบไปด้วย 5 โมดูลดังนี้
1.ระบบจอง เป็ นหน้าเว็บไซน์ หรื อ แอพพลิเคชัน่ บน Smartphone ไว้สาหรับแสดงข้อมูลต่างๆ
ของรถเช่า เช่น ยีห่ อ้ รถยนต์ ราคาโปรโมชัน่ ต่างๆ ร่ วมถึงเป็ นช่องทางในการสอบถามข้อมูล และ
สามารถจองรถเช่าผ่านทางเว็บไซต์ หรื อแอพพลิเคชัน่ นี้ได้
2.ระบบจ่ ายเงิน เป็ นขั้นตอนที่ต่อจากการจอง เมื่อลูกค้ายืนยันการจองรถเช่าแล้ว ก็จะถูกนามา
ยังระบบของการจ่ายเงิน ซึ่ งลูกค้าจะสามารถ เลือกวิธีการชาระเงินได้ ไม่วา่ จะเป็ น การชาระค่าเช่า
ผ่านบัตรเครดิต การโอนเงิน หรื อชาระเงินผ่านเคาร์ เตอร์ เซอร์ วสิ ซึ่งลูกค้าจะต้องชาระเงินภายใน
เวลาที่กาหนด มิฉะนั้นการจองจะถูกยกเลิกไป
3.ระบบแจ้ งเตือนรับ/ส่ งรถ เป็ นระบบจัดการหลังร้าน ซึ่ งจะแสดงรถเช่า ที่ตอ้ งมีการส่ งมอบให้
ลูกค้า หรื อรถเช่าที่จะต้องมีการรับคืน โดยจะแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น ยีห่ ้อรถยนต์ ชื่ อและเบอร์ โทร
ของลูกค้าที่จอง สถานที่และวันเวลาในการจัดส่ ง หรื อรับคืน และสถานะของรายการ ซึ่ งเมื่อ
รายการใดถูกดาเนิ นการไปแล้ว ก็จะถูกกดเพื่อยืนยันการดาเนินการ นอกจากนี้ยงั มี Popup แจ้ง
เตือนเมื่อใกล้ถึงเวลาที่จะต้องส่ งมอบ หรื อรับคืนรถเช่า ซึ่ งจะช่วยให้การทางานของพนักงาน
เป็ นไปอย่างรวดเร็ ว และเกิดความผิดพลาดน้อยลง
4.ระบบติด ตามรถยนต์ เป็ นระบบจัดการหลัง ร้ าน ที่ ใ ห้พนัก งานทราบตาแหน่ ง ของรถเช่ า
ทั้งหมดของบริ ษทั ดูว่ารถกาลังวิ่งอยู่ หรื อจอดอยู่ ดูเส้นทางการเดินรถย้อนหลังได้ และสามารถ

รี โมท ไปควบคุ มรถเบื้องต้นได้ เช่น รี โมทไปล็อครถยนต์ หรื อรี โมทไปสั่งให้เครื่ องยนต์หยุดการ
ทางานเป็ นต้น
5.ระบบแสดงข้ อ มู ล รถยนต์ เป็ นระบบจัด การหลัง ร้ า นที่ จ ะแสดงข้อ มู ล รถยนต์ เช่ น เลข
ทะเบียน เลขตัวถัง ยีห่ อ้ รุ่ น วันที่ซ้ื อ สถานะของการเช่า ราคาให้เช่า ประวัติการเช่า ประวัติการซ่ อม
บารุ ง ซึ่ งจะช่วยให้พนักงานทราบข้อมูล และสามารถบริ หารจัดการรถ เพื่อให้พร้อม ต่อการเช่าใน
ครั้งต่อไปได้อย่างรวดเร็ ว และถูกต้องแม่นยา

3. ข้ อบ่ งชี้ความเป็ นนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เน้นนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมที่ถูกผลิตขึ้น
จะเข้า มาตอบสนอง ความต้อ งการ และช่ ว ยให้ ก ารท างานในกิ จ การรถเช่ า เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ถูกต้องแม่นยา รวดเร็ ว ประหยัดเวลา และแรงงาน

4. การวิเคราะห์ สถานการณ์ และสภาพแวดล้อม
4.1 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก โดยใช้ PESTEL
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PESTEL จะมีปัจจัยหลายๆ ที่ส่งผลที่ดีกบั ธุ รกิจ เช่น
ปัจจัยนโยบายการเมือง (Political) ที่มีนโยบายสนับสนุนกลุ่มสตาร์ ทอัพ ส่ งเสริ มการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสรเทศ จากภาครัฐ ปัจจัยทางด้ านเศรษฐกิจ (Economic) แม้วา่ เศรษฐกิจของ
ประเทศจะอยูใ่ นช่วงชะลอตัว แต่ก็มีการคาดการณ์วา่ จะฟื้ นตัวไปในทิศทางที่ดี ปัจจัยทางด้ าน
สั งคมและวัฒนธรรม (Sociocultural) พฤติกรรมการเดินทางที่เปลี่ยนไปของผูบ้ ริ โภค ที่หนั มา
สนใจการเช่ารถเพื่อการเดินทางมากขึ้น ปัจจัยทางด้ านเทคโนโลยี (Technology) ด้วยความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ทาให้ช่วยในลดต้นทุนในการผลิตทั้งทางด้านเงินและเวลา ปัจจัยทางด้ านกฎหมาย
(Legal) พ.ร.บ. ซอฟแวร์ หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่จะช่วยคุม้ ครอง และให้สิทธิ เจ้าของลิขสิ ทธิ์
4.2 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทางอุตสาหกรรม โดยใช้ Five Force
 การแข่ งขันกันระหว่ างคู่แข่ งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among Current
Competitors)
กลุ่มคู่แข่งได้แก่ กลุ่มธุ รกิจด้านซอฟแวร์ และ ไอทีโซลูชนั่ ขนาดใหญ่ เช่น G-Able,

Ookbee, V-Smart ที่ให้บริ การด้านไอทีโซลูชนั่ แก่บริ ษทั หรื อองค์กรขนาดใหญ่ เพราะ
ต้องใช้เงินลงทุนสู ง
 อานาจต่ อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต (Bargaining Power of Suppliers)
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที และชุดโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาเป็ นระบบ
จัดการรถเช่า ในประเทศไทย มีบริ ษทั หรื อมีผจู ้ ดั จาหน่ายเป็ นจานวนมาก จึงทาให้มีทางเลือก

มากมาย การแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสู ง ทาให้อานาจต่อรองของในด้าน supplier ค่อนข้างต่า ใน
ส่ วน Supplier ของเครื่ องติดตามรถยนต์เองนั้น ก็มีผผู ้ ลิตอยูห่ ลายรายเช่นกัน จึงถือได้วา่ Supplier มี
อานาจต่อรองที่ไม่สูงมากนัก
 ภัยคุกคามจากสิ นค้ าทดแทน (Threat of Substitute Products or Services)
ปั จจุบนั มีโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่วางจาหน่ายอยูห่ ลายโปรแกรมด้วยกัน เช่น โปรแกรม
บัญชี โปรแกรมจัดการร้านค้า โปรแกรมร้านอาหาร และโปรแกรมจัดการโรงแรม ซึ่งอาจจะนาเอา
มาประยุกต์ใช้แทนกันได้ในบางส่ วน แต่ก็ไม่สามารถทดแทนกันได้ 100%
 ภัยคุกคามจากผู้แข่ งขันรายใหม่ (Threat of New Entrance)
การเข้ามาของผูเ้ ล่นรายใหม่ทาได้ง่าย เนื่องจากเทคโนโลยีที่กา้ วหน้า ทาให้คนออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมง่าย และรวดเร็ วยิง่ ขึ้น และอาจจะมีโปรแกรมที่ถูกปล่อยเพื่อใช้งานได้โดยไม่
ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย โอกาสการเข้ามาในตลาดของผูเ้ ล่นรายใหม่จึงมีมากและมีแนวโน้มรุ นแรงขึ้น
4.3 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่ อน โอกาส และ อุปสรรค โดยใช้ SWOT
จุดแข็ง (Strength)
S1: สามารถของผูบ้ ริ หารและบุคคลกรในบริ ษทั
S2: ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ และประสิ ทธิภาพ
S3: ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ยืดหยุน่ ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
S4: ราคาที่ถูกกว่าคู่แข่ง
S5: การติดตั้งง่าย ใช้งานง่ายไม่ตอ้ งผ่านการอบรม
จุดอ่ อน (Weakness)
W1: บริ ษทั มีขนาดเล็ก และยังไม่เป็ นที่รู้จกั
W2: ต้นทุนในการคิดค้น พัฒนาระบบในช่วงแรกมีตน้ ทุนสู ง
W3: ช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีนอ้ ย และจากัด
โอกาส (Opportunity)
O1: การขยายตัวของธุ รกิจรถเช่า และธุ รกิจสายการบินต้นทุนต่า
O2: นโยบายการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวภายในประเทศ
O3: การจัดหารถยนต์เพื่อใช้งานในบริ ษทั เปลี่ยนไปจากการซื้ อ มาเป็ นการเช่า
O4: การเป็ น AEC เศรษฐกิจขยายตัว เกิดการเดินทางในกลุ่มประเทศ AECมากขึ้น
อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threat)
T1: ความมัน่ คงของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
T2: อุตสาหกรรมซอฟแวร์ มีการแข่งขันสู ง

5. การวิเคราะห์ ตลาดและแผนการตลาด
5.1 มูลค่ าตลาด แนวโน้มของอุตสาหกรรมซอฟแวร์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั รา
การเติบโตในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมาโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 12% และมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 54,000 ล้านบาท ทา
ให้เป็ นตลาดที่น่าสนใจ ต่อการลงทุน
5.2 การกาหนดกลุ่มตลาดเป้ าหมาย (Target Market) เป้าหมายหลัก ได้แก่ธุรกิจให้เช่า
รถยนต์ ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ในกรุ งเทพมหานคร และภาคกลาง เนื่องจากสถิติการจดทะเบียน
ของธุ รกิจรถเช่า ทาให้เห็นถึงจานวนบริ ษทั รถเช่าที่กว่า 38.14% อยูท่ ี่ภาคกลาง และ
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเศรษฐกิจของประเทศไทย ส่ วนกลุ่มเป้าหมาย
รอง ได้แก่ ธุ รกิจให้เช่าอื่นๆ เช่น เครื่ องบินเช่า โรงแรม ทัวร์ ท่องเที่ยว ร้านเช่าหนังสื อ ร้านเช่าวีดีโอ
5.3 การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Positioning) ระบบจัดการรถเช่า ถูกจัดว่างให้เป็ นสิ นค้า
ระดับกลาง-ล่าง โดยเน้นการสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ครบวงจร ติดตั้ง
ง่าย มีความทันสมัยของเทคโนโลยี และมีราคาถูก
5.4 กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix Strategy) เนื่ องจากเป็ นธุ รกิจที่
จาหน่ายผลิตภัณฑ์บริ ษทั จึงเลือกใช้การวิเคราะห์แบบ 4P ดังนี้
 กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
ด้านประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ( Product Benefit ) บริ ษทั จะเน้นประโยชน์ ประสิ ทธิภาพ
และความครบวงจรของตัวโปรแกรม ทั้งระบบจัดการหน้าร้าน และระบบจัดการหลังร้าน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มบริ ษทั รถเช่า ช่วยให้การดาเนินกิจการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ถูกต้องแม่นยา และรวดเร็ ว
 กลยุทธ์ ด้านราคา ( Price Strategy )
จากการเปรี ยบเทียบราคาซอฟแวร์ ตามท้องตลาด พบว่าราคาเริ่ มต้นที่ 500 บาท ไปจนถึง
50,000 บาท ซึ่ งราคาก็จะขึ้นอยูก่ ลับความสามารถของโปรแกรม ดังนั้นการตั้งราคาของบริ ษทั จะ
อ้างอิงจากทั้งต้นทุนการผลิ ตโปรแกรม ซึ่ งคิดได้จาก จานวนวันในการผลิตโปรแกรม คูณ ค่าแรง
ต่อวัน จะได้เป็ นต้นทุนของแต่ละโปรแกรม และอ้างอิงการตั้งราคากับซอฟแวร์ ที่ขายอยูใ่ นตลาด จึง
ได้กาหนดราคากลางของแต่ละระบบไว้เท่ากันคือ 8,500 บาท สาหรับกรณี ที่ลูกค้าต้องการให้ทาง
บริ ษทั ดาเนิ นการติดตั้งให้ดว้ ยนั้น จะคิดราคาเพิ่มอีก 20% ของราคาที่ลูกค้าซื้ อทั้งหมด เช่น ลูกค้า
ต้องการซื้ อ ระบบจอง และระบบจ่ายเงิน คิดเป็ นราคาทั้งหมด 8,500 +8,500 = 17,000 บาท และถ้า

ต้องการให้บริ ษทั ทาการติต้ งั ให้ดว้ ย ต้องชาระเพิ่มอีก 20% คิดเป็ นจานวนเงิ นทั้งหมด 17,000 +
20% = 20,400 บาท
 กลยุทธ์ ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
โดยบริ ษทั จะมีพนักงานขาย คอยหาลูกค้า และติดต่อลูกค้าโดยตรง และมีการกาหนดค่า
คอมมิชชัน่ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและเป็ นแรงผลักดันยอดขาย
 กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
ในช่วงแรกเน้นการใช้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู ้ ให้แก่
กลุ่มเป้ าหมาย เช่นการออกบูทนิทรรศการต่างๆ มีการจัดกิจกรรมผ่านโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงการ
ส่ งตัวแทนของบริ ษทั เข้าไปพบกับกลุ่มเป้ าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั

6. แผนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต
6.1 สถานทีต่ ้งั บริ ษทั INT Solution จากัด มีออฟฟิ ตอยูท่ ี่ เลขที่1 อาคารฟอร์ จูนทาวน์ ถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพมหานครซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขตกรุ งเทพชั้นใน อยูใ่ นย่านของ
ธุ รกิจ ที่มีความสะดวก ในการเดินทาง สาหรับการติดต่อธุ รกิจ และความพร้อมทางด้าน
สาธารณูปโภค
6.2 กระบวนการให้ บริการ บริ ษทั จะส่ งพนักงานออกไปพบกับกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อนาเสนอ
ขายสิ นค้าและบริ การให้กบั กลุ่มเป้ าหมาย เมื่อลูกค้าสนใจในตัวสิ นค้าและต้องการสั่งซื้ อสิ นค้า ก็
สามารถติดต่อโดยตรงกับทางพนักงานขาย หรื อจะติดต่อเข้ามาที่บริ ษทั แล้วแสดงความต้องการใน
การซื้ อสิ นค้านั้น โดยลูกค้ายังสามารถเลือกได้เองว่า จะซื้ อสิ นค้าแล้วนาไปติดตั้งเอง เพราะระบบที่
เราออกแบบไว้น้ นั สามารถติดตั้งได้ง่าย หรื อให้บริ ษทั ติดตั้งระบบให้ก็ได้ เมื่อลูกค้าใช้งานไประยะ
หนึ่งแล้ว ในกรณี ที่ตอ้ งการให้ระบบมีประสิ ทธิ ภาพมายิง่ ขึ้น ทางเราก็จะมีบริ การการอัพเกรดระบบ
ให้อีกด้วย

ภาพ 1 กระบวนการให้บริ การ

6.3 เทคโนโลยีการผลิต
การผลิตและให้บริ การระบบจัดการรถเช่านั้น เครื่ องมือสาคัญที่ช่วยในการผลิตและพัฒนา
ระบบจัดการรถเช่า ทั้งระบบจัดการหน้าร้าน และระบบจัดการหลังร้าน ประกอบไปด้วย
1.Microsoft Azure Visual Studio Team Service คือเครื่ องมือที่ช่วยพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชัน่ ต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ หรื อเว็บแอพพลิเคชัน่ ที่ถูกพัฒนาโดย
บริ ษทั ไมโครซอฟต์ ซึ่ งจะช่วยให้ผพู ้ ฒั นาโปรแกรมสามารถเขียนโปรแกรมด้วยความสะดวกสบาย
ขึ้น สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมได้ง่าย รวดเร็ ว และตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน Hardware และ Maintenance เพราะมีให้เข้าไป
ใช้งานได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย เพียงแค่สมัครเป็ นสมาชิกกับทาง Microsoft และด้วยการทางาน
ที่ผา่ นอินเตอร์ เน็ต ดังนั้นผูพ้ ฒั นาโปรแกรมจึงสามารถที่จะ เข้ าถึงการทางานได้จากทุก ๆ ที่ที่มีการ
เชื่อมต่อผ่านอินเตอร์ เน็ต

2.Microsoft Azure SQL Database เป็ นระบบการบริ หารจัดการฐานข้อมูลที่ดีที่สุดของ
Microsoft ทางานบนระบบ Cloud-Based Service ทางบริ ษทั จึงเลือกใช้ Microsoft Azure SQL
Database เพื่อสร้างฐานข้อมูลของบริ ษทั และของลูกค้า ซึ่ งจะช่วยให้การทางานของระบบจัดการ
หน้าร้าน หรื อเว็บไซต์หน้าร้าน และโปรแกรมระบบจัดการหลังร้านนั้น สามารถทางานร่ วมกันได้
อีกทั้งช่วยในการเชื่ อมโยงข้อมูล อัพเดทความถูกต้องของข้อมูล ของทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน
3.Cloud Storage คือที่เก็บไฟล์ไว้บนอินเทอร์ เน็ต สามารถฝากไฟล์และดึงไฟล์มาใช้งาน
ได้อย่างสะดวก โดยการใช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นสื่ อกลาง และด้วยการเติบโตของอุปกรณ์โมบายชนิด
ต่างๆทั้ง Smartphone และ Tablet ทา ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล อัพเดต และแชร์ขอ้ มูลได้ รวมถึงการ
เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง ทาให้การรับส่ งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ กลายเป็ นเรื่ องที่ง่ายมากขึ้น
ปั จจุบนั บริ การอย่างCloud Storage จึงได้รับความนิยมอย่างเป็ นอย่างมาก

7. แผนการจัดการองค์ กร
บริ ษทั INT Solution จากัด จะเริ่ มดาเนิ นการในปี พ.ศ. 2559 โดยการรวมตัวกันของ
ทีมงานที่อยูใ่ นวงการ IT มาอย่างยาวนาน มีการจัดสรรโครงสร้างองค์แบบผสม โดยรวมอานาจเข้า
สู่ ศูนย์กลางใน มีการกาหนดหน้าที่ของบุคลากรแต่ละตาแหน่ ง ในการบริ หารบุคลากรมุ่งเน้นการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ เชี่ยวชาญในการทางาน การจัดสรรเงินเดือนและสวัสดิการที่ ดี เพื่อให้
พนักงานมีความผูกพันต่อบริ ษทั มุ่งมัน่ พัฒนาบริ การสู่ ความเป็ นเลิศ
การกาหนดหน่วยงาน จานวน 3 ฝ่ ายได้แก่ ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ภาพ 2 การจัดเตรี ยมบุคลากร และการวางผังองค์กร
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8. แผนการเงิน
8.1 ประมาณการทางการเงิน (Financial Forecast)
ประมาณการเงินลงทุนขั้นต้นอยูท่ ี่ 2.5 ล้านบาท โดยมาจากส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ทั้งสิ้ น ไม่มีการกูย้ มื
เงินแต่อย่างใด โดยประมาณการรายได้อยูท่ ี่ 9.7 ล้านบาท ในปี แรก และเติบโตโดยเฉลี่ยขั้นต่าอยูท่ ี่
10% ต่อปี ในปี ที่ 2-5 จะมีกาไรจากการดาเนินงานในปี 2 ที่ 760,000 บาท คิดเป็ น 30.4% และกาไร
สุ ทธิที่ 608,000 ล้านบาท คิดเป็ น 24% อัตราส่ วนกาไรสุ ทธิ ต่อยอดขายโดยเฉลี่ยต่อปี ที่ 8.72% และ
มีอตั ราส่ วนผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (ROA) โดยเฉลี่ยที่ 21.59% และ อัตราส่ วนผลตอบแทน
จากผูถ้ ือหุน้ (ROE) โดยเฉลี่ยที่ 21.59%
หากแผนธุ รกิจนี้สามารถดาเนินไปตามที่คาดการณ์ในกรณี ปกติ (Base Case) กิจการจะ
สามารถคืนทุนได้ใน 1 ปี 9 เดือน (PB=1.82 ปี ) สามารถสร้างผลตอบแทนภายในโครงการนี้ IRR=
45% โดยกิจการสามารถสร้างมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นเงิน 2,935,657 บาท เมื่อสิ้ นสุ ด
โครงการ 5 ปี
จากผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะเห็นได้วา่ อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ค่อนข้าง
สู งและมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เป็ นบวก แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้เป็ นโครงการที่น่าลงทุน และ
คุม้ ค่ากับการลงทุน

การวิเคราะห์ สถานการณ์ในอนาคต (Scenario Analysis)
เมื่อทาการวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งทางที่ดีกว่าที่ประเมิน และ
ทางที่เลวร้ายกว่าที่ประเมิน เพื่อหาความเป็ นไปได้ที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต จากการลงทุน 2,500,000
บาท กับโครงการนี้
ที่ Base Case จากการประมาณการทางการเงินที่ 5 ปี ไว้น้ นั จะมี
 Payback Period อยูท่ ี่ประมาณ 1 ปี 9 เดือน
 NPV อยูท่ ี่ 2,935,657 บาท
 IRR อยูท่ ่ี 45.32%
ที่ Best Case จะสมมติให้บริ ษทั มียอดขาย ในปี แรก เป็ น 2 เท่าของ Base Case และการเจริ ญเติบโต
ในปี ที่ 2 – 5 นั้น จะใช้ Growth Rate เดียวกับ Base Case จะได้
 Payback Period อยูท่ ี่ประมาณ 4 เดือน
 NPV อยูท่ ี่ 23,978,850 บาท
 IRR อยูท่ ่ี 233.29%
ที่ Worst Case จะสมมติให้บริ ษทั มียอดขาย ในปี แรก ได้เพียง กึ่งหนึ่งของ Base Case และการ
เจริ ญเติบโต ในปี ที่ 2 – 5 นั้น จะใช้ Growth Rate เดียวกับ Base Case จะได้
 Payback Period อยูท่ ี่ มากกว่า 5 ปี
 NPV อยูท่ ี่ - 9,522,764 บาท
 IRR ไม่สามารถคานวณได้
ซึ่ ง ไม่ สามารถปล่ อยให้เกิ ดขึ้ นได้ และแก้ปัญหาโดยท าการกู้เงิ นระยะสั้ นจากธนาคาร
กระตุน้ ให้เกิดยอดขายโดยใช้โปรโมชัน่ เข้ามาช่วย ลดต้นทุนในการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
และการขายลง
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