ระบบบันทึกข้ อมูลภาพเสียงและพิกดั ตาแหน่ งของยานพาหนะ
ทิพวรรณ นวลเงิน

บทคัดย่ อ
บริ ษทั สยาม ดิ จิต อล จากัด มี แ นวคิ ดพัฒนาระบบเดิ ม คื อ ระบบอุ ปกรณ์ ติ ดตาม
ยานพาหนะผ่านระบบดาวเทียม (GPS Tracking System) มาต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเหนื อ กว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ ดิ ม ในตลาด สามารถตอบโจทย์ค วามต้อ งการใน
การป้ องกันการทุ จ ริ ตของพนักงานขับ รถ เช่ น การขโมยน้ ามัน การขโมยสิ นค้า พฤติ กรรม
การทุจริ ตระหว่างปฏิบตั ิงานอีกทั้งยังมีหลักฐานที่สามารถนามาพิจารณาประกอบ ผลิตภัณฑ์น้ นั
คือ ระบบบันทึกข้อมูล ภาพ เสี ยง และพิกดั ตาแหน่งของยานพาหนะ (Mobile Digital Video
Recorder : MDVR) ที่สามารถแสดงข้อมูลภาพ เสี ยง ตาแหน่งพิกดั และทิศทางของยานพาหนะ
ทั้งแบบปั จจุบนั และการดูขอ้ มูลการเดินทางย้อนหลัง พร้อมแผนที่ Google map ลิขสิ ทธิ์ แท้
โดยบริ ษัท สยาม ดิ จิ ต อล จ ากัด มี ค วามมุ่ ง มั่น ที่ จ ะพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ บริ การ บุ ค ลากร
และนวัต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพและความปลอดภัย ในการใช้ง านยานพาหนะ
มากยิง่ ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดี สร้างความประทับใจในการบริ การ
บริ ษ ทั มี การลงทุ น ทั้ง สิ้ น 9,000,000 บาท โดยเป็ นเงิ น ลงทุ น ส่ ว นของเจ้า ของ 100%
จากผูถ้ ือหุ น้ จานวน 3 คน จากแผนดาเนินงานในโครงการจะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี
7 เดือน ถือว่ามีการคืนทุนเร็ ว จากการวิเคราะห์มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ อัตราผลตอบแทนขั้นต่า 9 %
สามารถคานวณหาค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของกิจการในอีก 5 ปี ข้างหน้า
จะมีมูลค่า เท่ากับ 6,339,935 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ 31.14 %
ดัง นั้ น ธุ ร กิ จ นี้ มี ใ ห้ ผ ลตอบแทนมากกว่ า เงิ น ลงทุ น มี แ นวโน้ ม เหมาะสมแก่ ก ารลงทุ น
เนื่องจากธุรกิจนี้ให้ผลตอบแทนมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่าที่ตอ้ งการ
คาสาคัญ ระบบบันทึ ก ข้อมูล ภาพ เสี ย ง และพิก ัดตาแหน่ งของยานพาหนะ การบริ หารการจัดส่ ง สิ นค้า
โลจิสติกส์

1. บทนา
เนื่องจากปั จจุบนั เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เข้ามามีบทบาทกับยุคปั จจุบนั
โดยในอนาคตอันใกล้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิ คส์และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย จะเข้าสู่ ยุคใหม่
ที่เรี ยกว่า IoT ทาหน้าที่ส่งข้อมูลผ่านระบบ Cloud เพื่อประมวลผล และเชื่ อมต่อการทางาน
กับระบบโดยผูใ้ ช้งานจะสามารถควบคุ มอุปกรณ์ดงั กล่าวได้ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบปั จจุบนั
(Real-time) และมีซอฟต์แวร์อจั ฉริ ยะในการวิเคราะห์ และแจ้งเหตุการณ์ต่างๆ
บริ ษทั สยาม ดิ จิตอล จ ากัด เป็ นผูใ้ ห้บริ การการจาหน่ ายและให้เช่ า อุ ปกรณ์ เกี่ ยวกับ
อุปกรณ์ ติดตามยานพาหนะผ่านระบบดาวเทียม (GPS Tracking System) จึงมองเห็นถึ ง
ความสาคัญของระบบ IoT Solutions นามาใช้งานผสมผสานเข้ากับระบบบันทึกข้อมูล ภาพ
เสี ยง และพิกดั ตาแหน่งของยานพาหนะ (Mobile Digital Video Recorder : MDVR) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการบริ การการจัดส่ งอย่างมีคุณภาพ สามารถนาข้อมูลที่ ได้มาใช้ในการวิเคราะห์
ต้นทุน การใช้ยานพาหนะตามจริ งได้ จึงช่ วยลดค่าใช้จ่าย จากการใช้ยานพาหนะที่ไม่จาเป็ น
หรื อผิดวัตถุประสงค์ รวมทั้งลดการสู ญเสี ย และติดตามแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุหรื อปั ญหาอื่นๆ
ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ ง
2. รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ระบบบันทึกข้อมูล ภาพ เสี ยง และพิกดั ตาแหน่งของยานพาหนะ (Mobile Digital Video
Recorder : MDVR) ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผใู ้ ช้งานสามารถติดตามและควบคุมการขนส่ ง
รวมถึงพนักงานขับรถได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จากการแสดงผลภาพวีดีโอแบบปั จจุบนั
(Real-time) ผ่านระบบ Cloud Server เชื่ อมต่ อกับระบบการบริ หารจัดการการจัดส่ งสิ นค้า
ตลอดเส้นทางการขนส่ งและยังรวมถึงรายงานการเดินทางต่างๆ จากระบบบอกพิกดั ผ่านทาง
ดาวเที ยม (GPS Tracking System) ในซิ ม การ์ ด เดี ยว (SIM Card) สามารถตอบสนอง
ความต้องการให้กบั ระบบขนส่ งและรักษาความปลอดภัย สามารถเรี ยกดูภาพวีดีโอและตาแหน่ง

ของยานพาหนะได้ตลอดเวลาเปรี ยบเสมือนว่าได้นงั่ ไปกับยานพาหนะ มัน่ ใจในประสิ ทธิ ภาพ
ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสู ง ได้รับ มาตรฐานสากล CE,FCC
ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) อุปกรณ์ชุดมาตรฐาน ประกอบด้วย
(1) iMDVR SD Card 128 GB (Model 1) หรื อ iMDVR HD 1 TB (Model 2) จานวน 1 ชิ้น
ทาหน้าที่ รองรั บการบัน ทึ กภาพจากกล้อ งสู งสุ ด 4 ตัว และรองรั บการระบุ ต าแหน่ งพิ ก ัด
สถานะต่างๆ ของยานพาหนะเพื่อส่ งข้อมูลไปยังระบบประมวลผล (2) กล้องโดมอินฟราเรด
สาหรับติดตั้งภายใน (indoor) จานวน 3 ชิ้น ทาหน้าที่เก็บภาพและเสี ยงภายในห้องโดยสารของ
ยานพาหนะ (3) กล้องอินฟราเรด สาหรับติดตั้งภายนอก (outdoor) จานวน 1 ชิ้น ทาหน้าที่
เก็บภาพและเสี ยงภายนอกยานพาหนะ โดยมีคุณสมบัติกนั ความร้อนและความชื้ นระดับ IP66
(4) อุ ปกรณ์ บ่งชี้ ผูข้ ับรถ (เครื่ องอ่ า นบัตรชนิ ดแถบแม่ เหล็ก) จานวน 1 ชิ้ น ทาหน้าที่ เป็ น
เครื่ องอ่ า นแถบแม่ เ หล็ ก จากใบขับ ขี่ ข องพนั ก งานขับ รถเพื่ อ ระบุ ต ัว ตนตามมาตรฐาน
กรมการขนส่ งทางบก (5) หน้าจอควบคุม จานวน 1 ชิ้น ทาหน้าที่เป็ นจอแสดงผลจากกล้อง
ทั้งหมดที่ได้ติดตั้งไว้ในยานพาหนะแต่ละคัน (6) ระบบซอฟต์แวร์ (Software) ทาหน้าที่แสดง
ข้อมูลภาพ เสี ยง ตาแหน่ งพิกดั และทิ ศทางของยานพาหนะทั้งแบบปั จจุ บนั และการดู ขอ้ มู ล
การเดิ น ทางย้อ นหลัง สามารถติ ด ตามควบคุ ม ระบบได้ทางเว็บไซต์ (Web

Site)

หรื อ

แอพพลิเคชัน่ (Application) ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดได้ท้ งั iOS และ Android โดย log in เข้าสู่
ระบบด้วยการใส่ ชื่อผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมแผนที่ Google map
ลิขสิ ทธิ์แท้ สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน

ภาพที่ 1 ตัวอย่างตาแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์กบั รถบรรทุก

3. ข้ อบ่ งชี้ความเป็ นนวัตกรรม
บริ ษ ัท น าเทคโนโลยีก ล้อ งวงจรปิ ด (CCTV)

มาพัฒ นาเข้า ร่ ว มกับ ระบบติ ด ตาม

ยานพาหนะผ่านระบบดาวเทียม (GPS Tracking System) เพื่อเพิ่มมาตรฐาน ควบคุมกากับดูแล
คุ ณ ภาพการขนส่ ง ให้ก ้า วหน้า มากยิ่ง ขึ้ น เรี ย กว่า ระบบบัน ทึ ก ข้อ มู ล ภาพ เสี ย ง และพิ ก ัด
ตาแหน่ งของยานพาหนะ (Mobile Digital Video Recorder : MDVR) ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่จะ
เข้ามาทดแทนผลิตภัณฑ์ติดตามยานพาหนะผ่านระบบดาวเทียม (GPS Tracking System)
แบบเก่า อีกทั้งระบบบันทึกข้อมูล ภาพ เสี ยง และพิกดั ตาแหน่ งของยานพาหนะยังมีคุณสมบัติ
อื่ น ๆ ที่ โ ดดเด่ น สามารถเสริ ม ประสิ ทธิ ภ าพการท างานและให้ บ ริ การขนส่ งแก่ ลู ก ค้า
ช่ ว ยตรวจสอบวิ นั ย จราจรของผู ้ใ ช้ ย านพาหนะเป็ นหลั ก ฐานยื น ยัน ความผิ ด และเพิ่ ม
ความปลอดภัยในทรัพย์สินของเจ้าของยานพาหนะ
4. การวิเคราะห์ สถานการณ์ (Situation Analysis)
สภาพแวดล้อมทางกฎหมายข้อบังคับ (Political / Legal Environment) สื บเนื่ องจาก
การเกิดอุบตั ิเหตุบนท้องถนนซึ่ งมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล กรมการขนส่ ง
ทางบกจึงกาหนดโครงการ "มัน่ ใจทัว่ ไทย รถใช้ GPS" กับลักษณะดังต่อไปนี้
1. รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ งวัตถุอนั ตราย
2. รถที่ใช้ในการขนส่ งผูโ้ ดยสาร มาตรฐาน 4 หรื อรถบัส 2 ชั้น
3. รถที่ใช้ในการขนส่ งผูโ้ ดยสาร (ยกเว้นรถสองแถว)
4. รถบรรทุกที่มีจานวนเพลา ล้อกง และยางตั้งแต่ 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น ขึ้นไป
5. รถบรรทุกลักษณะ 9 (หัวลาก)
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment) จากข้อมูลของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ประจาปี 2559 พบว่าผูป้ ระกอบการ
บริ การขนส่ งและโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
มีจานวน 21,603 ราย คิดเป็ นลาดับที่ 6 จากจานวนผูป้ ระกอบการในภาคธุ รกิจบริ การทั้งหมด

ในภาพรวมธุ รกิจขนส่ งและโลจิ สติกส์ มีอตั ราการเติ บโตของรายได้ธุรกิจเฉลี่ยร้ อยละ 7 ใน
ระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ต้นทุนค่าขนส่ งสิ นค้ายังคงเป็ นองค์ประกอบใหญ่ที่สุด คือ มีสัดส่ วนร้อยละ
53.5 ของต้นทุนโลจิสติกส์รวม ดังนั้น เครื่ องมือสาคัญในการช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ งสิ นค้าของ
ธุ ร กิ จ ขนส่ ง และโลจิ ส ติ ก ส์ ได้แ ก่ ระบบการบริ ห ารจัด การยานพาหนะเพื่ อ การยกระดับ
ความสามารถทางการแข่งขัน
สภาพแวดล้อมทางสังคม (Social Environment) กลุ่มผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ถึงประโยชน์
ของเทคโนโลยีการบริ หารจัดการการจัดส่ งของระบบโลจิสติกส์และยอมรับมากขึ้น หากระบบ
นามาใช้ประยุกต์ใช้งานจริ งจะสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการทางานของรถขนส่ ง
สิ นค้าได้
สภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี (Technological Environment) ปั จจุบนั เทคโนโลยี
การบริ ห ารจัด การการจัด ส่ ง ของระบบโลจิ ส ติ ก ส์ มี ก ารพัฒ นาและวิ จ ัย กัน อย่า งแพร่ ห ลาย
โดยระบบบันทึกข้อมูล ภาพ เสี ยง และพิกดั ตาแหน่ งของยานพาหนะ (Mobile Digital Video
Recorder: MDVR) ก็มีการพัฒนาและแข่งขันกันอยู่ระดับหนึ่ งซึ่ งถึงว่ายังเป็ น Blue Ocean
แตกต่างกับธุ รกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะผ่านระบบดาวเทียม (GPS Tracking System)
ที่ปัจจุบนั ได้เป็ น Red Ocean
5. ข้ อมูลสถิติการตลาด และการเติบโต
ตลาดเทคโนโลยี อุ ปกรณ์ ติ ดตามยานพาหนะผ่า นระบบดาวเที ยม (GPS Tracking
System)

ในไทยมี มู ล ค่ า กว่ า 13,000

ล้า นบาท จากความต้อ งการของผูป้ ระกอบการ

ที่ตอ้ งการเพิ่มประสิ ทธิภาพการขนส่ งและจากนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งตลาดยังมีแนวโน้มการ
เติบโต 6% ต่อปี ตามจานวนรถขนส่ งสิ นค้าและการซื้ ออุปกรณ์ใหม่จากการที่เทคโนโลยีเก่าเริ่ ม
ล้า หลัง จึ ง เป็ นโอกาสส าคัญ ให้ผูจ้ ัด จ าหน่ า ยและผูใ้ ห้บริ ก ารเทคโนโลยีใ นการขยายธุ ร กิ จ
(ปัณณ์ บุญญาวานิชย์,2559,หน้า1) จะเห็นได้วา่ มูลค่าตลาด GPS Tracking System ทั้งหมดสู งถึง
13,000 ล้านบาท โดยอัตราการเติบโตของธุรกิจทั้งหมดที่ 6% ต่อปี สอดคล้องกับปริ มาณจานวน

รถจดทะเบียนใหม่ (ป้ ายแดง) ทัว่ ประเทศ ปี 2556 - 2560 ที่เพิ่มมากขึ้น สาหรับตลาด MDVR
มี ส่วนแบ่ งจากตลาดทั้งหมดของระบบติ ดตามยานพาหนะอยู่ที่ 10% มูลค่ าของตลาด คื อ
1,300 ล้านบาท ซึ่ งทางบริ ษทั มี เป้ าหมายส่ วนแบ่งทางการตลาด 1% จากข้อมูลรถที่ติดตั้ง
อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะผ่านระบบดาวเทียม (GPS Tracking System) จากกรมการขนส่ ง
ทางบก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 จะเห็นถึงความต้องการในตลาดที่มีโอกาสในการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์และบริ การ MDVR ประมาณ 61%

38.57%
61.43%

มีอุปกรณ์ แล้ ว
ยังไม่ มีอุปกรณ์

ภาพที่ 2 สัดส่ วนของความต้องการของตลาด (Market Demand)
6. กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix Strategy)
6.1 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
กลยุทธ์ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation Strategy) บริ ษทั ดาเนิ น
การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ ดี ข้ ึ นอยู่ เ สมอตามเทคโนโลยี ก ารเปลี่ ย นแปลง ใช้ แ รงจู ง ใจใน
การตัด สิ น ใจเปลี่ ย นการใช้ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ หม่ ที่แ ตกต่ างจากเดิ ม สนองความต้อ งการของลูก ค้า
ที่ตอ้ งการความแตกต่างจากของเดิมที่เคยใช้
6.2 กลยุทธ์ ราคา (Price Strategy)
กลยุทธ์ ด้านราคาใช้กลยุทธ์ ก ารตั้งราคาต่ า (Penetration Pricing) เพื่อ เจาะตลาด
ให้ครอบคลุมตลาดที่สนใจ ผูบ้ ริ โภคยอมรับอย่างรวดเร็ว ไม่รู้สึกว่าจะต้องจ่ายมากกว่าสิ นค้าเดิม
แล้วจะมีการปรับราคาสู งขึ้นในอนาคต

6.3 กลยุทธ์ ช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place Strategy)
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่ ายทางตรง (Direct Channel) โดยไม่มีคนกลาง ทีมงาน
ฝ่ ายการตลาดและขายเข้านาเสนอผลิตภัณฑ์โดยตรงกับลูกค้าที่สนใจ ทีมงานขายจะมีความรู ้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และลูกค้าเป็ นอย่างดี สามารถกระตุน้ ลูกค้าให้เกิดความต้องการและตัดสิ นใจ
ซื้ อได้ดีที่สุด พร้อมอานวยความสะดวกให้ลูกค้าโดยการให้บริ การติดตั้งอุปกรณ์ถึงสถานที่
ที่ลูกค้าต้องการ
6.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy)
1. การโฆษณา (Advertising) ผ่าน Facebook กลุ่ มเป้ าหมายหลัก ได้แก่ ผูป้ ระกอบการ
ขนส่ งทุกประเภท
2. การส่ ง เสริ ม การขาย (Sale

Promotion) โดยก าหนดให้ ก ารส่ ง เสริ ม การขายที่

มุ่งสู่ พนักงานขาย (Sales-force Promotion) เป็ นหลักให้ใช้ความพยายามในการขาย
มากขึ้น ใช้กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy) ผลักดันให้เกิดยอดขายจากส่ วนนี้
3. ร่ ว มออกบู ธ งานแสดงสิ น ค้า (Exhibition)

ด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ และด้า นเทคโนโลยี

Internet of Things (IoT) เพื่อเสริ มสร้างภาพลักษณ์ของตราสิ นค้าและเข้าถึง กลุ่มลูกค้า
ที่เข้ามาร่ วมงานแสดงสิ นค้าดังกล่าว
4. การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Publicity and Public Relations)
โปรโมทผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง
5. พนักงานขาย (Personal Selling) ทีมงานฝ่ ายการตลาดและขายเข้านาเสนอผลิตภัณฑ์
โดยตรงกับลูกค้าที่สนใจ รวมถึงการตอบข้อซักถาม การปิ ดการขาย และการติดตามผล
และดูแลลูกค้าเพื่อให้มีความสัมพันธ์ทางการขายที่ดี
6. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การส่ ง E-mail แจ้งข่าวสารโปรโมชัน่ หรื อ
การตลาดทางโทรศัพท์ (Telemarketing) ประกอบด้วยโดยคัดเลือกจากรายชื่อลูกค้าเก่า
ก่อน

7. แผนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต
7.1 สถานทีต่ ้งั
บริ ษทั สยาม ดิ จิตอล จากัด

สานักงานใหญ่ ต้ งั อยู่ที่ 128 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิ น

ต าบลคลองหนึ่ ง อ าเภอคลองหลวง จัง หวัด ปทุ ม ธานี 12120 เป็ นศูน ย์ก ลางการให้บริ ก าร
การผลิตทางบริ ษทั ดาเนินการโดยจ้างผลิต (Outsourcing) กับโรงงานที่ต่างประเทศ
7.2 ขั้นตอนกระบวนการผลิตและให้ บริการ
บริ ษ ัท จ้า งผลิ ต กับ โรงงานที่ ต่ า งประเทศทั้ง หมดซึ่ งมี ม าตรฐานในการผลิ ต ที่ ผ่ า น
การรั บ รองระดับ สากล ซึ่ งทางบริ ษ ัท จะวางแผนการเข้ า แวะเยี่ ย มชมกระบวนการผลิ ต
(Manufacturing Process) ที่โรงงานของ Outsource ประจาปี ๆละ 1-2 ครั้ง เมื่อสิ นค้าผลิตเสร็ จ
เรี ยบร้อย ผ่านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ กระบวนการประกันคุณภาพ สิ นค้าจะนาส่ ง
มายังบริ ษทั สยาม ดิจิตอล จากัด เพื่อจาหน่ายและให้บริ การกับลูกค้าต่อไป
8. โครงสร้ างองค์ กรและการบริหารในปัจจุบัน
บริ ษทั มีพนักงานทั้งหมด จานวน 9 คน ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

9. แผนการเงิน
บริ ษทั สยาม ดิจิตอล จากัด

ใช้เงินลงทุนจานวนทั้งหมดประมาณ 9,000,000 บาท

โดยแบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 90,000 หุ น้ ราคาหุ น้ ละ 100 บาท มีจานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด 3 คน
โดยไม่มีการกูใ้ ดๆ บริ ษทั ฯ จะไม่ลงทุนเรื่ องอาคารที่ทาการบริ ษทั จะดาเนิ นการเช่ าอาคาร
พาณิ ชย์เพื่อเป็ นสานักงานในอัตราค่าเช่า 12,000 บาท /เดือน (มีการมัดจาค่าเช่าล่วงหน้า 6 เดือน)
ลงทุ นด้า นอุ ปกรณ์ และเครื่ องใช้ส านัก งาน 200,000 บาท ยานพาหนะ 500,000 บาท
และเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั 8,130,000 บาท
10. การวิเคราะห์ สถานการณ์ ในอนาคต (Scenario Analysis)
จากการประเมินมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ที่ได้รับจากการลงทุนอยูท่ ี่ 6,339,935 บาท ซึ่ งมูลค่า
ดังกล่าวอาจจะมีการปรับขึ้นหรื อลงนั้นขึ้นอยู่กบั หลายปั จจัย จึงต้องมีการวิเคราะห์ ความเสี่ ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นผลกระทบต่อกิจการ และแนวทางการแก้ไข เช่ น กรณี มีคู่แข่งเข้ามาในตลาด
เพิ่มขึ้นหรื อคู่แข่งตัดราคาขาย ส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจของลูกค้า การวิเคราะห์สถานการณ์
ในอนาคต (Scenario Analysis) ได้แบ่งเป็ น 3 กรณี คือ
1. กรณี ที่เป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้ (Base Case Scenario) ตามสมมติฐาน ระยะเวลา
คืนทุน (PB) 2 ปี 7 เดือน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) 6,339,935 บาท และอัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (IRR) เท่ากับ 31.14 %
2. กรณี ที่สถานการณ์ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ (Best Case Scenario) กาหนดให้ราคาขาย
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 5 % ยอดขายเพิ่ม 10 % ระยะเวลาคืนทุน (PB) 2 ปี 2 เดือน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
(NPV) ได้ 17,024,886 บาท และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ 52.42 %
3. กรณี ที่สถานการณ์แย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ (Worst Case Scenario) กาหนดให้ราคาขาย
ต่อหน่วยลดลง 5 % ยอดขายลดลง 10 % ระยะเวลาคืนทุน (PB) 5 ปี 7 เดือน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ
(NPV) ได้ - 848,910 บาท และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เท่ากับ 4.48 %
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