ระบบตรวจสอบการทํางานของแบตเตอรรี่ที่ใชในระบบไฟฟาสํารอง
นันทภัส อัมพวานนท

บทคัดยอ
แผนธุรกิจ ระบบระบบตรวจสอบการทํางานของแบตเตอรรี่ที่ใชในระบบไฟฟาสํารอง หรือ Battery
Monitoring System นี้ จัดทําขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดของธุรกิจ โอกาสการเติบโต และ
ความสามารถในการทํากําไร ในอนาคตของธุรกิจนี้
จากแนวโนมการใชงาน Internet และสื่อสารสนเทศตาง ๆ เพิ่มสูงขึ้น ไดนําไปสูการขยายตัวของ
ธุรกิจ Network Operator ทั้งเครือขายผูใหบริการมือถือและ Internet อีกทั้ง ธุรกิจ Data Center ผูใหบริการ
Cloud Service ก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ธุรกิจที่เติบโตขึ้นตามมาก็คือ อุปกรณ
แหลงจายพลังงานสํารอง ซึ่งปจจุบันเปนสิ่งจําเปนที่ระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายขาดไมได แต
อุปกรณแหลงจายพลังงานสํารองเอง ก็ยังมีปญหาอยูซึ่งสวนใหญเกิดจาก แบตเตอรรี่อยูในสภาพที่ไมพรอม
ใชงาน การแกปญหานี้ทําไดโดยการเพิ่มความถี่ในการบํารุงรักษา แตจะตามมาดวยคาใชจายที่สูงมาก
ระบบ Battery Monitoring จะชวยเขามาแกปญหานี้ โดยระบบสามารถตรวจสอบสภาพของ
แบตเตอรรี่ ไดตลอดเวลา และทําการทดสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรรี่ไดในทุกๆวันแบบอัตโนมัติ ทํา
ใหไมจําเปนตองเสียคาใชจายในการบํารุงรักษามากเกินไป สามารถยืดอายุการใชงานของแบตเตอรรี่ และใช
งานแบตเตอรรี่ตอไปไดอยางมั่นใจ แมวาอายุของแบตเตอรรี่จะเกินจาก Specification แลวก็ตาม รวมไปถึง
ระบบสามารถวิเคราะห เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบตเตอรรี่แตละยี่หอ เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจ
ซื้อ แบตเตอรรี่ในอนาคตอีกดวย
ปจจุบัน การแขงขันในตลาด Battery Monitoring นี้ยังคอนขางต่ํา โดยที่มีคูแขงในประเทศเพียง 2
บริษัท และคูแขงจากตางประเทศ ยังไมมีตัวแทนที่จะนําเขาสินคามาขายอยางจริงจัง เนื่องจากราคาของ
สินคานําเขายังสูงอยู ชองวางทางธุรกิจนี้จึงเปนที่นาสนใจอยางมาก กลุมลูกคา ที่มีศักยภาพนั้น คือกลุม
Network Operator และกลุมผูใหบริการ Data Center และผูใชงาน Data Center เชน ธนาคาร บริษัทประกัน
ธุรกิจขนสงมวลชน โรงพยาบาล และเพื่อใหธุรกิจ ประสบความสําเร็จไดอยางรวดเร็ว บริษัทไดเลือกใชกล
ยุทธ ชองทางการจัดจําหนาย โดยการรวมมือเปน Partner กับบริษัท ที่มีประสบการณ และมี Strong
Connection กับกลุมตลาดเปาหมาย เพื่อเสนอตัวเปน Supplier เจาใหม ที่มี Competitive Advantage ทั้ง
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ทางดาน Product Technology and Performance, Localized Services and flexibility เพื่อเปนที่หนึ่งในธุรกิจ
Battery Monitoring System ทดแทนการนําเขาสินคาจากตางประเทศได
โครงสรางการลงทุนนั้น บริษัทจะไมเนนการลงทุนในสินทรัพยถาวร เนื่องจากคุณคาที่แทจริงของ
ธุรกิจนี้ อยูที่ทรัพยสินทางปญญา ซึ่งมาจากบุคลากรที่มีคุณภาพ ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิต อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส นั้น เปนที่แพรหลายในประเทศไทยแลว บริษัทเพียงเปนเจาของงานออกแบบ แลวจางบริษัท
ใหญที่มีเครื่องจักร ใหทําการผลิตสินคาที่มีคุณภาพใหแทน
โครงการนี้ใชเงินลงทุนทั้งสิ้น 10,000,000 บาท จากการประมาณการทางการเงิน ผลตอบแทนใน
การลงทุนนั้น จะมีระยะเวลาคืนทุนอยูที่ 1 ป 9 เดือน NPV สําหรับ 5 ป อยูที่ 22,650,290 บาท และ IRR อยูที่
66.48% ซึ่งนับเปนธุรกิจนวัตกรรมที่ใหผลตอบแทนสูง

คําสําคัญ
ระบบตรวจสอบแบตเตอรร่ี, Battery Monitoring System, VRLA-Battery Monitoring, UPS-Battery
Monitoring System
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ขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ
ดวยการที่ผูกอตั้งทั้ง 4 คน มีความเห็นตรงกันวา วิศวกรไทยนั้น ควรผลิตเทคโนโลยีขึ้นใชเองและ
เล็งเห็นถึงประโยชน ที่จะมี Battery Monitoring System ติดตั้งไวที่ระบบไฟสํารอง เพื่อลดการสูญเสีย
เนื่องจาก ระบบหรือการสื่อสารลมและลดตนทุนในการบํารุงรักษาแบตเตอรรี่ จึงไดเขารวมกัน สรางธุรกิจ
Battery Monitoring System นี้ขึ้น
วิสัยทัศน (Vision)
“เราจะเปนผูนําในการสรางสรรคเทคโนโลยี ที่มุงมั่นสรางคุณคาใหแกลูกคา”
พันธกิจ (Mission)
“เราจะเปนผูนําในการสรางสรรคเทคโนโลยี พัฒนาและจัดจําหนาย ระบบบริหารจัดการดานพลังงานสํารอง
ภายในป พ.ศ. 2560 ดวยการมุงมั่นสรางคุณคาใหแกลูกคา”
วัตถุประสงค (Objectives)
 เพื่อเปนบริษัทไทย ที่สามารถสรางสรรคระบบ Battery Monitoring ไดเองอยางมีมาตรฐาน ทดแทน
การนําเขา และสามารถสงออกไปยังตางประเทศได
 เพื่อเปดตลาดระบบ Battery Monitoring ใหเปนที่รูจัก สรางความตระหนักและความตองการสินคา
ใหแกตลาด
 เพื่อเปนผูเชี่ยวชาญ และไดรับความไววางใจจากลูกคา ในการใหคําปรึกษาเรื่อง ระบบพลังงาน
สํารอง
รายละเอียดสินคาและบริการ
ในธุรกิจที่มี Data Center ขนาดใหญ จะมีการติดตั้งระบบ UPS เพื่อปองกัน ไฟฟาตก และไฟฟาดับ
ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณดังกลาว ระบบ UPS จะทําหนาที่จายกระแสไฟฟาทดแทน ใหกับ Computer Server
หรืออุปกรณ Network ตางๆ ใน Data Center ที่ตองการ High Availability ตัวอยางเชนใน ธุรกิจ ธนาคาร,
โทรคมนาคม, ธุรกิจพลังงาน และ บริการสารสนเทศของรัฐ ในชวงเวลา Downtime ของระบบนั้น จะ
กอใหเกิดความเสียหาย ตอรายได และยังเปน อันตรายตอระบบ และขอมูลอยางมาก
ในระบบ UPS นั้นจะตองมีแหลงพลังงานสําคัญ ซึ่งก็คือ Battery จํานวนมาก โดยทัว่ ไป Battery ที่
ใชในธุรกิจนี้ จะมี Voltage อยูที่ 2-12 Volt ซึ่งในชุดของ Battery แตละชุด จะประกอบดวย Battery นับรอย
ลูก ตอกันแบบ อนุกรม เพื่อใหแรงดันไฟฟาโดยรวม มีคาสูงพอที่ UPS ตองการ
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างบริษัท พลังงานราบรื่น จํากัด เริ่มแรกไดออกแบบและผลิต ผลิตภัณฑ Battery Monitoring
System ใชสาํ หรับตรวจวัดคา Voltage, Current, Temperature ของ Battery ซึ่งเปนแบบ มีสาย ซึ่งเชื่อมตอ
กันดวย Serial BUS มาตรฐาน RS-485 แตเนื่องจากการติดตั้งระบบแบบมีสายนั้น ใชเวลาและตนทุนในการ
ติดตั้งสูงมาก อีกทั้ง การเดินสายไฟยาวๆจาก Battery มาจนถึงคอมพิวเตอรนั้น จะทําใหคาตางๆที่อานได มี
ความคลาดเคลื่อน และสิ่งที่รายแรงที่สุด คือความอันตรายในการติดตั้งและซอมบํารุง เนื่องจาก
แรงดันไฟฟาของ Battery ที่ตออนุกรมกัน เปน High Voltage DC ซึ่งมีความอันตรายมากกวาไฟฟา
กระแสสลับทั่วไปอีกดวย
ดวยเหตุนี้ บริษัท พลังงานราบรื่น จํากัด จึงมีความคิดที่จะประดิษฐผลิตภัณฑชิ้นใหม คือ Wireless
Battery Monitoring System ที่สามารถลดตนทุนการติดตั้ง ทั้งเงินและเวลา ลดความอันตรายขณะติดตั้งและ
ซอมบํารุง และเพิ่มความถูกตองของตัววัดตางๆ ดวยการใชเทคโนโลยี Internet of Thing มาประยุกตใชกับ
Battery Monitoring และการใช Embed System ทําเปน wireless gateway และ web service โดยไมตองใช
Computer มาเปนตัวจัดการ Network และจัดการขอมูล โดยขอมูลจะถูกจัดเก็บขึ้นระบบ Cloud เพื่อทํา
Centralized Management และ Analyze ขอมูล เพื่อหาขอบกพรองของ Battery แตละตัว โดยผูใชสามารถ
เขาถึงขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา ผานอุปกรณ คอมพิวเตอร หรือ Tablet ไดอกี ดวย
ในปจจุบันในการทํา Battery Maintenance Solution ในตลาดประเทศไทย ที่รองรับการ Monitor
แบบ multi-sites ผานระบบ Cloud นั้นยังไมมีใครทํา ยังคงเปนแยกสวน ตอ Site อยู และ ระบบ Wireless
เอง ที่ทาง บริษัท พลังงานราบรื่น จํากัด พัฒนานั้น จะเปนระบบ Low-Power Wireless Sensor Network ซึ่ง
ไมเพียงแควัด Voltage ของระบบ แตสามารถวัดทั้ง อุณหภูมิ และกระแสของ Battery ผานการเชื่อมตอแบบ
ไรสาย ซึ่งจะลดตนทุนการติดตั้ง เพิ่มความสามารถในการแขงขันไดเปนอยางดี
ระบบ Wireless Battery Monitoring System เปนระบบที่ใชในการ Monitor Voltage, Current,
Temperature และ Internal Resistance ของ Battery เพือ่ ตรวจสอบหา Battery ที่เสื่อมสภาพในระบบ ซึ่งเปน
ปญหาสําคัญ สําหรับผูใชงาน เนื่องจาก Battery ที่เสื่อมสภาพเพียงกอนเดียวใน String ที่มีการตออนุกรมกัน
จะทําใหประสิทธิภาพโดยรวมในการจายไฟของระบบ เสียหายไปอยางมาก
สวนประกอบของระบบ Battery Monitoring จะประกอบดวย Voltage & Temperature Sensor
Module, Current Sensor Module, Data Communication Gateway, Cloud Data Storage and Data Collection
Software, Battery Monitoring & Analytics Software ซึ่งสามารถ Monitor Battery จากสวนกลาง และมีการ
ติดตั้ง Battery Monitoring System ที่เปน Child Node ไดทั่วประเทศหรือทั่วโลก เพื่อรวมศูนยกลางการ
จัดการไวที่เดียว
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แผนการตลาด
การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Five Forces Model)
1. การแขงขันกันระหวางคูแขงภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry among Current Competitors)
คูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีนอยราย การแขงขันคอนขางต่ํา
2. อํานาจตอรองของ Supplier (Bargaining Power of Suppliers)
สําหรับระบบ Battery Monitoring System Supplier หลักนั้นไดแก โรงงานผลิตแผนวงจร PCB, บริษัทขาย
อุปกรณชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส, บริษัทประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส, โรงงานผลิตชิ้นงานพลาสติก ซึ่ง
Supplier ทั้ง 4 ประเภทนี้ในประเทศไทย เปนที่แพรหลาย และมีทางเลือกมากมาย การแขงขันดานราคา
คอนขางสูง ทําใหอํานาจตอรองของ Supplier คอนขางต่ํา
3. อํานาจตอรองของลูกคา (Bargaining Power of Customers)
เนื่องจากลูกคามี 2 กลุมหลัก
สําหรับลูกคากลุม Data Center นัน้ เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อตอครั้งไมมาก คูแขงขันในประเทศมีนอย
และคูแขงขันซึ่งเปนสินคานําเขานั้น มีราคาสูง ทําใหอํานาจการตอรองของลูกคากลุมนี้ คอนขางต่ํา
สําหรับลูกคากลุม Network Operator นั้น มีปริมาณการสั่งซื้อตอครั้งจํานวนมาก คูแขงขันที่เปนสินคาจาก
ตางประเทศ มีโอกาสสูง ทําใหอํานาจตอรองของลูกคากลุมนี้ สูง
4. ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products or Services)
เนื่องจากมีสินคาระบบ Monitoring ทั่ว ๆไป ที่สามารถวัดคา Voltage, Current, Temp. ของ Battery ไดอยู
แลว แตมไิ ดออกแบบมาใหสามารถตรวจจับความผิดปกติของ Battery ไดอยางละเอียดและแมนยํา ถาหาก
ทางลูกคาไดรับขอมูลที่ถูกตองแลว ก็จะทําให ภัยคุกคามจากสินคาทดแทนนี้คอนขางต่ํา
5. ภัยคุกคามจากผูแขงขันหนาใหม (Threat of New Entrance)
เนื่องจาก ตลาดนี้ยังเปน Blue Ocean อยู และประกอบกับจะมีการลงทุนสูงในกลุมลูกคาสื่อสารและ IT เพิ่ม
สูงขึ้น แตการเขามาแขงขันในตลาด Battery Monitoring System นั้น ผูแขงขันตองมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง
ของ Battery และตองใช Technology ชั้นสูง ตองใชความพยายามและเงินลงทุนในการประดิษฐ หาก
พิจารณา อุปสรรคในการเขาสูอุตสาหกรรม (Barriers to entry) จะมีสวนที่ปองกันผูแขงขันรายใหมในแง
ของ Product Differentiation, Capital Requirement, Switching Costs, Access to Distribution Channels,
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Industry profitability อยูในระดับสูง ทําใหภัยคุกคามจากผูเลนหนาใหมนน้ั อยูใ นระดับปานกลาง เนือ่ งจาก
เปนธุรกิจที่มีแรงจูงใจใหเขามาแขงขันสูง แตอุปสรรคดานอื่นๆในการจะเกิดผูเลนรายใหมก็สูงเชนกัน
การเติบโตของตลาดกลุม Network Operator
จากการ Forecast ในป พ.ศ. 2559 - 2563 บริษัท AIS จะมีคาใชจายกับ Network OPEX เฉพาะที่เปนการ
Maintenance สูงถึง 3,000 - 4,000 ลานบาท ตอป และบริษัท DTAC จะมีคาใชจายกับ Network OPEX
เฉพาะที่เปนการ Maintenance สูงถึง 2,000 - 2,600 ลานบาท ตอป ซึ่งหากดูจากยอดการใชจายในการ
บํารุงรักษาระบบเครือขายของ AIS และ DTAC แลวนัน้ ตลาด Network Operator ที่มีทั้ง AIS, DTAC,
Truemove H, CAT, True Online, 3BB, TOT, AIS Fiber จึงเปนตลาดที่มีกําลังซื้อสูง และมีโอกาสใหธุรกิจ
เติบโตอยางยั่งยืนในอนาคต
การเติบโตของตลาดกลุม Data Center
ตลาดอีกสวนหนึ่ง ซึ่งเปนตลาดเดิมที่ทางบริษัท พลังงานราบรื่น ทําธุรกิจอยูนั้น คือตลาด Data Center
สามารถเทียบเคียง ขอมูลตลาดกับ ผลิตภัณฑ UPS (Uninterruptible Power Supply) ซึ่งอุปกรณนี้ จะเปน
อุปกรณที่ ระบบ Battery Monitoring System จะใชงานรวมดวย เสมอ จากขอมูลสํารวจตลาด Hardware
ของไทย โดย สวทช. ยอดขาย UPS ในสวนของภาครัฐ และภาคธุรกิจ เอกชน มีการเติบโตอยางตอเนื่อง
เนื่องจากมีการขยายตัวของ Data Center และมีแนวโนมการใชงาน Cloud Service เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
จากการ Forecast ดวยขอมูลยอนหลัง จากป พ.ศ. 2553 จนถึง พ.ศ. 2556 จะได มูลคาตลาด UPS ในป พ.ศ.
2559- พ.ศ. 2563 ที่ 3,200 – 4,400 ลานบาท
กลุมตลาดเปาหมาย
บริษัทเลือกกลุมตลาดเปาหมาย 2 กลุมคือ
1. กลุม Network Operator ที่มีเม็ดเงินลงทุนสูงและเติบโตมาก แนวโนมอุตสาหกรรมก็มีแตเติบโตขึ้น โดย
เลือกทีจ่ ะเสนอผลิตภัณฑแบบเฉพาะเจาะจงสําหรับตลาดกลุมนี้ เพราะการแขงขันยังนอย ซึ่งมีเพียง Alber
และ Huasu เทานั้น ที่ทําผลิตภัณฑ เจาะกลุม Network Operator โดยเฉพาะ ดังนั้นกลุม Target นี้ จึงเปนกลุม
ที่นาสนใจที่จะทําธุรกิจ
2. กลุมตลาดผูนําสินคาไปขายตอ เชน บริษัท ใหคําปรึกษา บริษัทรับงาน Turn Key สราง Data Center หรือ
บริษัท จําหนายแบตเตอรรี่ นั้น เนื่องจาก บริษัทเหลานี้ เปน Strategic Partner ตามกลยุทธ ชองทางการจัด
จําหนาย ซึ่งจะชวยทําให บริษัทพลังงานราบรื่น ขยายตลาดในชวงแรกไดอยางรวดเร็ว ประกอบกับ ใน
ประเทศไทยนั้น คูแขงทางตรง ที่เปนผูผลิต Battery Monitoring ไมเหมือนกับตางประเทศ ที่เปนผูผลิตและ
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จัดจําหนาย Battery Monitoring เพียงอยางเดียว แตผูผลิต Battery Monitoring ในไทยนั้น กลับเปนผูเลนที่
เปน Distribution Channel เอง จึงทําให บริษัทเหลานี้ไมไดตั้ง Target ที่จะขายให บริษัทอื่นๆที่เปน
Distribution Channel เหมือนกัน เนื่องจากเปนคูแขงทางตรงซึ่งกันและกันนั่นเอง Target Market นี้จึงเปน
กลุมที่นาสนใจเปนอยางมาก นอกจากนี้ ดวยเทคโนโลยี Wireless ที่คูแขงมีนอยนั้น ทางบริษัทพลังงาน
ราบรื่น จึงตั้งเปาหมายที่จะทําตลาดนี้ ดวย Battery Monitoring ชนิด Wireless
การวางตําแหนงผลิตภัณฑ
จะใชเกณฑที่มีความไดเปรียบคูแขงคือ การเปนผูผลิตภายในประเทศ จึงมี Local Support เปน
จุดเดน และ Feature Function ของ Product ที่ชวยเพิ่มความปลอดภัยในการติดตั้ง ลดตนทุนในการเดินสาย
และลดขั้นตอนในการติดตั้งลงได ซึ่งสามารถสงผาน คุณคาเหลานี้ไปถึงลูกคา ในรูปของการบริการที่
รวดเร็ว สามารถปรับแตงระบบตามความตองการ และใชงบประมาณไดอยางคุมคาจากการลดตนทุนในการ
ติดตั้ง จะสามารถเขียนแผนภาพ Positioning เปรียบเทียบบริษัทพลังงานราบรื่น กับ คูแขงตาง ๆ ในตลาดๆ
ไดดัง ภาพ

กลยุทธผลิตภัณฑ
การที่ตัวผลิตภัณฑจะสามารถแขงขันไดในตลาด มีปจจัยหลักๆดังนี้
1. สามารถวัดคาความเสื่อมของ Battery และรูกอนที่แบตเตอรรี่จะเสีย
2. สามารถวัด ความบกพรองในการติดตั้งแบตเตอรรี่ได
3. ไดรับมาตรฐาน CE
4. ผลิตภัณฑ แบงเปน 2 สาย คือ Battery Monitoring สําหรับ Data Center และสําหรับ Network Operator ที่
เหมาะสมสําหรับแตละสภาพแวดลอม
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กลยุทธดานราคา
บริษัท พลังงานราบรื่น จํากัด เปน Supplier ขายสินคาผานบริษัทชองทางจัดจําหนายอีกตอหนึ่ง ดังนั้นการ
ตั้งราคา จะตองใหบริษัทที่เปนชองทางจัดจําหนายมี Margin พอในการทําตลาดแขงขันกับคูแขงในตลาด แต
เนื่องจาก ผลิตภัณฑเปนนวัตกรรม และมีการแขงขันต่ํา จึงไมควรแขงขันกันดวยราคา ดังนั้นบริษัทจะตั้ง
ราคาขายโดย พิจารณาจากราคาตลาด
กลยุทธดานชองทางจัดจําหนาย
ในกลุมลูกคา Network Operator กลยุทธคือ เรงบุกตลาด Network Operator ใหครบทุกเจาใน
ตลาดโดยการทําตลาดผาน Strategic Partner ที่เปนบริษัทที่มี Connection ที่ดีกับ Network Operator
ในกลุมลูกคา Data Center กลยุทธคือ ทําตลาดผาน Strategic Partner เชน บริษัท Consult ที่ให
คําปรึกษาดานการสราง Data Center, บริษัทที่รับ Turn Key ในการสราง Data Center, บริษัทที่รับติดตั้ง
Monitoring System, บริษัทขายและซอมบํารุง Battery, บริษัท Supplier ระบบ Network และ Computer
Server
กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด
การสื่อสารการตลาดนั้น บริษัทจะเลือกใช Personal Selling และนอกจากการใช Sales เขาไป Approach
โดยตรงกับลูกคาแลวนั้น บริษัทเลือกที่จะใช Digital Media เพื่อนําเสนอขอมูลของผลิตภัณฑ ใหลูกคาได
เขาถึงไดโดยสะดวก

กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตของบริษัทจะประกอบดวย กระบวนการหลัก ๆ 3 กระบวนการ คือ
1.กระบวนการวิจัยและพัฒนา ออกแบบวงจร, พัฒนา Software ที่ใชในวงจร, พัฒนา Software ที่ใชงานบน
Computer
2. กระบวนการผลิต เพือ่ ใชในการผลิตสินคาพรอมขาย โดยใช ตนแบบที่ไดจากการวิจัยและพัฒนา ไปจาง
โรงงานผลิตแผนพิมพวงจร, สั่งซื้อชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส, จางโรงงานประกอบแผนวงจร และทางบริษัท
จะทําหนาที่ ลงโปรแกรมบนวงจร และบรรจุหีบหอเอง
3. กระบวนการติดตัง้ ทั้ง Hardware และ Software
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ซึ่งจะเห็นไดวา ขั้นตอนหลักที่ทางบริษัททํา คือ การวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ สวนการ
ผลิตนั้น จะใชการจางผลิตเปนสวนใหญ ชวยลดขอจํากัดเรื่องกําลังการผลิตลงไดเปนอยางดี สามารถรับ
Order ใหญๆได โดยไมตองคํานึงถึงกําลังคนของบริษัท
การกําหนดกลยุทธ ดวย TOWS Matrix
ตารางดานลาง จะแสดงถึง จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ อุปสรรค ของธุรกิจ และกลยุทธตางๆ ที่บริษัท
เลือกใช ใหเหมาะกับสถานการณ
Strengths
S1 องคกรขนาดเล็ก มีความยืดหยุน
ปจจัยภายใน
และคลองตัวในการทํางาน
S2 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญใน
ธุรกิจ เปนผูวจิ ัยและพัฒนา และเปน
Business Insider
S3 มี Strategic Partner ที่มี Strong
ปจจัยภายนอก
Connection กับ Network Operator
Market
Opportunities
SO
O1 รัฐบาลใหการสนับสนุน SME S2O2 พัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะกับ
O2 มีการลงทุนในระบบเครือขาย
ธุรกิจของ Network Operator
ทั้ง Wired และ Wireless
S3O5 เรงบุกตลาด Network
O3 มีการเติบโตของการลงทุน Data Operator ใหครบทุกเจาในตลาด
Center, Cloud
O4 ลูกคาเลือกใชเครือขายที่คุณภาพ
ดี ผูใหบริการเครือขาย ตองใหความ
สนใจคุณภาพเครือขาย
O5 การแขงขันในธุรกิจต่ํา
O6 เทคโนโลยีปจ จุบัน เอื้อตอการ
ผลิตทั้งทางดานตนทุนและเวลา
Threats
ST
T1 ตลาดบางสวนอาจตองการ
S3T2 ทําตลาดผาน Strategic Partner
มาตรฐานอุตสาหกรรม
S3T1 ใหคําปรึกษาและรวมกําหนด
T2 ขั้นตอนการจัดซื้อยุงยากใชเวลา Specification กับลูกคา
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Weaknesses
W1 บริษัทมีเงินทุนจํากัด
W2 เปนผลิตภัณฑใหม ยังไมมี Site
Reference
W3 ผลิตภัณฑยังไมไดรับรอง
มาตรฐาน

WO
W1O1 ขอรับการสนับสนุนดาน
ดอกเบี้ยเงินกูจากรัฐบาล และการค้ํา
ประกันจาก บสย.
W3O1 ขอรับการสนับสนุนจาก
สนช. ดานการขอมาตรฐาน
W1O6 ใชการ Outsource การผลิต
ทั้งหมด

WT
W1T1 เลือกเขางานที่ไม Require
มาตรฐานใน Specification
W3T1 ดําเนินการขอมาตรฐาน

แผนการเงิน
นโยบายทางการเงิน บริษัท มีนโยบาย เริ่มกิจการ ดวยการลงทุนในสินทรัพยถาวรใหนอยที่สุด เนื่องจาก
คุณคาของบริษัทที่แทจริงนั้น อยูที่ Intellectual Property ซึ่งมาจากทรัพยากรมนุษย เงินลงทุนสวนใหญ จะ
ถูกใชในสินทรัพยหมุนเวียน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ, พัฒนาตลาด และเพื่อเปนตนทุนการผลิตสินคา
ประมาณการเติบโตของยอดขาย
 สําหรับ Battery Monitoring for Data Center นั้น ตั้งเปายอดขายเติบโต 10% ตอป อางอิงจาก
ยอดขาย UPS ที่มีการเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง
 สําหรับ Battery Monitoring for Network Site นั้น เนื่องจากเปน ตลาดใหมที่ยังไมมีการติดตั้ง และมี
จํานวน Site มาก และจะมี Site ที่เรียกวา BTS เปนเหมือนชุมสาย รวมเสาสัญญาณ ซึ่งมี Potential ที่
จะถูกติดตั้ง Battery Monitoring ในขั้นเริ่มตน หลังจากนั้น อาจจะมีการ Implement ไปในระดับ เสา
สัญญาณ ประมาณการเติบโตของ จํานวน Site จึงสูง โดยปที่ 2 จะเติบโต 50% ของปแรก, ปที่ 3
เติบโต 30% จากปที่ 2, ในปที่ 4 เติบโต 25% และปที่ 5 เติบโต 10%
ประมาณการตนทุนการผลิต ทั้งวัตถุดิบ คาแรง และโสหุยการผลิต ในปที่ 2 จะลดลง 20% เนื่องจากในป
แรก บริษัทเพิ่งเริ่มสั่งซื้อ วัตถุดิบ เริ่มจางแรงงาน และมีโสหุยการผลิต ที่ไมมาก แตพอเริ่มทําธุรกิจจนถึงปที่
2 นั้น บริษัทคาดวาจะลดตนทุนลงไดถึง 20% จากความคุนเคยกับ Supplier และ การผลิตครั้งละมากๆ จะทํา
ใหเกิด Economy of Scale ซึ่งจะทําให ตนทุนลดลง
ผลตอบแทนในการลงทุน จะมีระยะเวลาคืนทุนอยูที่ 1 ป 9 เดือน NPV สําหรับ 5 ป อยูที่ 22,650,290 บาท
และ IRR อยูที่ 66.48% ซึ่งนับเปนธุรกิจที่ใหผลตอบแทนสูง โดยที่โครงการนี้ใชเงินลงทุนทั้งสิ้น
10,000,000 บาท ซึ่งจะเปนสวนของผูถือหุนจํานวน 6,000,000 บาท และวัตถุประสงคในการจัดทําแผน
ธุรกิจฉบับนี้ขึ้นมานั้น เพื่อใช ขอสินเชื่อจาก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ
ไทย เปนเงินกูระยะยาว จํานวน 4,000,000 บาท

สรุป
ธุรกิจผลิตและจําหนายระบบตรวจสอบการทํางานของแบตเตอรรี่ที่ใชในระบบไฟฟาสํารองนั้น มีตลาดที่
นาสนใจและมีความเปนไปไดสูง สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน และไดผลตอบแทนที่ดี อีกทั้งยังเปน
การชวยประเทศชาติในการลดการนําเขา ดวยนวัตกรรมที่คิดคนขึ้นเองภายในประเทศ ความเสี่ยงของธุรกิจ
คือจํานวนลูกคามีนอยราย และสามารถ ปองกันไดโดยการมี Strategic Partner ที่ดี และการขยายตลาดออก
ตางประเทศ
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