ตู้หยอดขวดรีไซเคิล
รัสรินทร์ ธีรศรีทวีสิน

บทคัดย่ อ
บริ ษทั ซัสเซนนาเบิล ริ ช จากัด (Sustainable Rich Co.,Ltd.) ผูใ้ ห้บริ การ“ ตู้หยอดขวดรี
ไซเคิล” ภายใต้สัญลักษณ์ “SR” เริ่ มดาเนินกิจการต้นปี 2561 เพื่อหวังกาจัดขยะหรื อการทิ้ งขยะ
อย่างถูกวิธี เป็ นคัดแยกขยะเพื่อนาส่ วนที่ สามารถกลับนามาใช้ได้ใหม่ (Recycle) บริ ษทั ฯจัด
จาหน่ายให้กบั กลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการ Small and Medium Enterprise (SME )ที่ตอ้ งการมีธุรกิจ
เป็ นของตัวเอง และมี พ้ื นที่ ขายสื่ อ โฆษณาดิ จิตอลที่ หน้าจอ LED ของตู้หยอดขวดรี ไซเคิ ล
ให้กบั ริ ษทั ที่ตอ้ งการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า และ บริ การ จาหน่ ายให้หน่ วยงานสถานที่
ราชการ เพื่อนาไปติ ดตั้งเป็ นการรณรงค์ด้าน CSR และผูป้ ระกอบการที่ พกั อาศัย เช่ น หอพัก
คอนโดมิเนียม และ หมู่บา้ นจัดสรร ต่างๆ
บริ ษ ัท ฯ ยัง มุ่ ง มั่น ที่ จ ะพัฒ นาระบบซอฟแวร์ โดยวางแผนพัฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ ก าร
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการเติบโตและผลกาไรอย่างยัง่ ยืน โดยให้ความสาคัญกับผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย ตลอดจนกลยุทธ์การดาเนินธุ รกิจตามนโยบายบริ ษทั ฯ เพื่อส่ งมอบตู้หยอดขวด
รี ไซเคิ ล และบริ ก ารที่ มากด้วยคุ ณค่ าให้แก่ลู กค้า และสร้ างสั มพัน ธ์ที่ดี กบั สั งคมและชุ มชน
โครงสร้างเงินลงทุน มาจากผูถ้ ือหุน้ ทั้งสิ้ น 4,500,000 บาท บาท เงินลงทุนจากสัดส่ วนผูถ้ ื อหุ ้น
แบ่ งเป็ น 100,000 หุ ้น ราคาหุ ้น ๆละ 45 บาท ขออนุ มัติสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงิ น จ านวน
1,500,000 บาท โดยการประมาณการพบว่ารายได้จากการประกอบกิจการ มาจากการจาหน่ ายตู้
หยอดขวดรี ไซเคิ ล ค่ าโฆษณาดิ จิตอล และจาหน่ ายขวดบี บอัด จากหาค่ าเงิ นปั จจุ บันสุ ทธิ ที่
(NPV) 7,006,867 ล้านบาท ผลตอบแทนจากการลงทุ นที่ (IRR ) 32.38% โดยมี ระยะเวลาการ
คืนทุนที่ (Payback Period) 2.04 ปี
คำสำคัญ: กาจัดขยะหรื อการทิ้งขยะอย่างถูกวิธี ตูห้ ยอดขวดรี ไซเคิล ระบบซอฟแวร์ สื่อโฆษณาดิจิตอล
ผูม้ ีส่วนได้ส่ว นเสีย ผลกาไรอย่างยัง่ ยืน
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1.บทนำ
หลายๆประเทศจากทัว่ โลกได้เริ่ มตระหนักถึงผลกระทบที่ เกิดจากขยะขวดพลาสติ ก ที่
ส่ งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม ในประเทศไทยเริ่ มตระหนักถึ ง ผลกระทบที่ เกิดจากจึ งมี หลาย
หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนได้มีการนาขวดพลาสติ กมารี ไซเคิ ล เป็ นรู ปแบบผลิ ตภัณฑ์อื่น
ที่ช่วยลดจานวนขยะจากขวดพลาสติ ก แต่ ขบวนการในการแก้ปัญหานั้นยังไม่ มีประสิ ทธิ ภาพ
เท่าที่ควร ถึงแม้จะมีการรณรงค์ มีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ สังเคราะห์จากธรรมชาติ ข้ ึ นมาทดแทน แต่ กไ็ ม่
สามารถลดผลกระทบที่เกิดจากขวดพลาสติกได้ เพราะมันเป็ นการแก้ไขปั ญหาที่ ปลายเหตุ และ
ไม่มีการปลูกฝังในตัวบุคคล
ในยุคที่การบริ โภคคื อการสร้ างขยะ และ “ขวดพลาสติ ก ” เป็ นบรรจุ ภัณฑ์ที่ใกล้ตัวเรา
เป็ นขยะที่ สร้ างขึ้ นจาก การใช้แล้วทิ้ ง แทบทุ กวัน ปริ มาณขยะขวดพลาสติ ก ในประเทศไทย
หลายร้อยตันต่อปี ขยะประเภทพลาสติ กใช้เวลาย่อยสลายถึ ง 450 ปี การกาจัดขยะหรื อการทิ้ ง
ขยะอย่ า งถู ก วิ ธี เ ป็ นการช่ ว ยการคัด แยกขยะเพื่ อ น าส่ ว นที่ ส ามารถกลับ น ามา ใช้ ไ ด้ ใ หม่
(Recycle) นั้น เป็ นเรื่ องที่ทาได้ยาก เนื่องจากปั ญหาขยะพลาสติ กมี จานวนเพิ่มมากขึ้ น ซึ่ งอาจมี
สาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริ โภค การขาดระบบการจัดการที่ดี บางทีทิ้งขยะแยกถังแต่ สุดท้าย
ก็ทิ้งรวมกัน การขาดพื้นที่รองรับปริ มาณขยะรวมถึงพฤติกรรมการทิ้งขยะที่ไม่มีการคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ ง ไม่ มีก ารนาขยะมาใช้ประโยชน์ ใหม่ โดยเฉพาะในชุ มชนเมื อง จึ งทาให้ปริ มาณขยะ
พลาสติกเพิ่มขึ้นอย่างมาก

2. รำยละเอียดผลิตภัณฑ์
ตู้หยอดขวดรี ไซเคิ ล ประกอบด้วย 2 ส่ วน คื อ ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) คื ออุ ปกรณ์ชุด
มาตรฐาน และระบบซอฟต์แวร์ (Software) เป็ นการควบคุมระบบสั่งการ ประมวลผลและรั กษา
ความปลอดภัย

2.1 ฮำร์ ดแวร์ (Hardware)
ขนาด (ลึก x กว้างx สูง) 69x95x175 เซนติเมตร น้ าหนัก300 กิโลกรัม ระบบไฟฟ้ า 220
V.50 / 60 HZ กินกระแสไฟฟ้ า 350 Wการทางาน ควบคุ มการทางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์
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หน้าจอ ระบบสัมผัสความสว่าง400 cd2qm ขนาดจอ 49 เซนติเมตร ระบบสัมผัส ใช้พ้ืนที่ ต้ งั ตู้ 1
ตารางเมตร คอมพิวเตอร์CPU Dell ระบบเสี ยง Hi Fiเครื่ องพริ้ น Dell

2.2 ระบบซอฟต์ แวร์ (Software)
2.2.1ระบบความปลอดภัย (Security Architecture Design) กาหนดค่าอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยเครื อข่าย (Configuration Management) ทาให้ตหู้ ยอดขวดรี ไซเคิล มีโซลูชนั่ การรั กษา
ความปลอดภัยที่ดีที่สุดจากบุคลากรมืออาชีพด้านซอฟแวร์
2.2.2 Monitoring Service บริ การเฝ้ าระวังและตอบสนองต่อปั ญหาตลอด 24 ชัว่ โมง โดย
มี SecurityMonitoring สาหรั บมอนิ เตอร์ Log จากอุ ปกรณ์ รวมถึ งอุ ปกรณ์ Server ต่ างๆ เช่ น
AD Server และ Log จาก Application โดยทาการส่ ง Log ที่ เข้ารหัสมายัง ศูนย์ SOC เพื่ อ
วิเ คราะห์เ หตุ ก ารณ์ผิ ด ปกติ ที่ อ าจจะเกิดขึ้ น และ Website Monitoring เพื่ อ ตรวจสอบการ
Up/Downของเว็บไซต์ (Web Available) และเฝ้ าระวังการเปลี่ ยนหน้า Homepage ของเว็บไซต์
(Web Defacement)

3. ข้ อบ่ งชี้ควำมเป็ นนวัตกรรม
ตูห้ ยอดขวดรี ไซเคิล มีระบบบีบอัดขวดพลาสติกภายในเครื่ องสามารถรองรั บขวดขนาด
600 มิลลิลิตร ได้ถึง 6,000 ขวด หรื อ ขนาด 1,500 มิ ลลิ ลิตรได้ 2,400 ขวด หรื อประมาณ 100
กิโลกรัม มีแผงระบบความคุมภายในคัดกรองระดับน้ าในขวดจะต้องไม่มีน้ า และบนขวดยังต้อง
มีฉลาก เพราะการรับขวดเข้าเครื่ อง จะต้องผ่ านการคัดกรองจากระบบเสี ยก่อนว่าขวดนั้นเป็ น
พลาสติกประเภทใด มีน้ าหนักเท่าใดจากข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในบาร์โค้ด ข้อมูลส่ วนนี้ ใช้ในการ
คานวณเงิ นได้ต่อ ขวดสาหรั บจ่ ายสมาชิ กตัว อย่า ง ขวดน้ าสิ ง ห์เปล่ าปกติ ห นัก 15 กรั ม ถ้า มี
น้ าหนักมากกว่านั้นแปลว่าผูซ้ ้ื อดื่ มน้ าไม่ หมดเครื่ องจะไม่ รับเข้าระบบ แต่ ถ้ามี น้ าหนักเป็ นไป
ตามเงื่อนไขระบบจะรับแล้วจัดเก็บลงสายพานที่เชื่อมต่อเข้าสู่โดยขวดน้ าจะถูกบีบอัดและใส่ ลง
ถุงจัดเก็บด้านในเครื่ อง หากเครื่ องมีปัญหาสามารถประมวลผลเพื่อส่ งมาที่ฐานข้อมูลศูนย์บริ การ
ทาให้ทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นก่อน โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลาแจ้งศูนย์บริ การ เพื่อแก้ไขปั ญหาเบื้ อ งต้น
ก่อนจัดส่ งช่างผูช้ านาญการ (Service Team) เข้าแก้ไขปั ญหาต่างๆตามข้อมูลที่ ได้รับทราบอย่าง
รวดเร็ ว
ภาพที่ 1: ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์หลักแผงวงจรการทางาน
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4. กำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้อมและปัจจัยต่ ำงๆ (PEST)
P – Politic: ปัจจัยทำงนโยบำยและกำรเมือง
นโยบายของรั ฐ บาลที่ ส่ง เสริ ม และรณรงค์เ รื่ อ งสิ่ ง แวดล้อ มและความยั่งยื น อี ก ทั้ง
สนับสนุนธุ รกิจ Start Up ทาให้มีโอกาสพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ให้กา้ วล้ าต่อไปยิ่งขึ้น

S – Social : ปัจจัยทำงสั งคม
พลาสติกเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ ทาให้เกิดมลภาวะเป็ น
พิษต่อสิ่ งแวดล้อมการนาวัสดุจากพลาสติกที่ใช้แล้วนากลับมาแปรสภาพเพื่อนามาใช้ซ้ าจาก “ตู้
หยอดขวดรี ไซเคิล” จึงเป็ นการกาจัดขยะโดยการคัดแยกโดยผูบ้ ริ โภคสร้ างประโยชน์ต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อมและเป็ นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ด

T – Technology: ปัจจัยทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ
บริ ษ ัท ซั ส เซนนาเบิ ล ริ ช จ ากัด (Sustainable Rich Co,Ltd) ใช้ร ะบบควบคุ ม แบบ
Monitoring Service บริ การเฝ้ าระวัง เตื อนภัยและตอบสนองต่ อปั ญหาตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ
จ าหน่ า ยตู้ ห ยอดขวดรี ไ ซเคิ ล กับ ภาครั ฐ สถานที่ ร าชการที่ มี ค วามต้ อ งการรณรงค์เ รื่ อ ง
สิ่ งแวดล้อม และจาหน่ายให้ผทู้ ี่สนใจในธุ รกิจใหม่ ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่แตกต่ างกัน
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ออกไป จากการขายขวดกับ ร้าน หรื อ รถรับซื้ อของเก่าโดยมี ข้ นั ตอนง่ ายๆ สะดวก เหมาะกับ
สังคมยุคดิจิตอล

5. ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล (SWOT Analysis)
จุดแข็งของกิจกำร และผลิตภัณฑ์ (Strengths)
1. ผูบ้ ริ หารมีความรู้เกีย่ วกับเครื่ องจักรและการวางแผนกระบวนการผลิต
2. กิจการสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้ ทันที
เนื่องจากผูบ้ ริ หารมีประสบการณ์ดา้ นการผลิตและด้านการตลาด
3. กิจการสามารถขยายกาลังการผลิ ตได้ตามปริ มาณความต้องการสั่งซื้ อของลูกค้า ได้
อย่างทันเวลา เนื่องจากกิจการวางผังในแต่ละกระบวนการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

จุดอ่อนของกิจกำร (Weaknesses)
1. เพื่อขยายธุ รกิจในการดาเนินตูห้ ยอดขวดรี ไซเคิ ล นี้ อาจมี ความจาเป็ นที่ เพิ่มทุ น จาก
แหล่ งทุ นทาให้มี ภาระดอกเบี้ ยและนาไปสู่ การกลายเป็ นต้นทุ น จึ งอาจส่ งผลให้การดาเนิ น
ธุ รกิจเดินทางไปถึงจุดคุม้ ทุนได้ชา้ กว่าที่คาดการณ์ไว้
2. บริ ษทั ฯ เริ่ มกิจการใหม่การว่าจ้างบุคลากรที่มีฝีมือ ในอัตราค่ าตอบแทนไม่ สูงอาจทา
ให้มีพนักงานทีมีฝีมือ ลาออกไปทางานกับ บริ ษทั ที่ให้อตั ราค่าตอบแทนสูงกว่า

โอกำสของกิจกำร(Opportunities)
1. ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และกระแสสังคมมีการรณรงค์เรื่ องสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
ย่อยสลายของขยะประเภพลาสติก
2. ผูป้ ระกอบการที่ ผลิ ตแปรรู ป ตู้หยอดขวดรี ไซเคิ ล แบบครบวงจรในประเทศไทยมี
น้อยมากเมื่อเทียบกับปริ มาณของขยะประเภทขวดพลาสติก

อุปสรรคของกิจกำร (Threats)
1. ปั จ จุ บัน การเปลี่ ย นแปลงด้า นเทคโนโลยี ที่ รวดเร็ ว อาจ ระบบการควบคุ ม ความ
ปลอดภัยและการทางานของตูห้ ยอดขวดรี ไซเคิล จึงต้องปรับปรุ งระบบซอฟแวร์อยู่เสมอ อาจทา
ให้เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ตน้ ทุนเพิ่มขึ้น
2. ค่ าใช้จ่ายในเช่ าพื้นที่ เพื่อวางตู้หยอดขวดรี ไซเคิ ล มี ราคาสู ง ส่ งผลให้ต้นทุ นในการ
ประกอบธุ รกิจสูงตามไปด้วย
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6. คู่แข่ งขันทำงธุรกิจ ประเภทรั บซื้อขวดพลำสติก
จากการวิเ คราะห์ จานวนคู่ แข่ ง ภายในอุ ต สาหกรรม สั ด ส่ ว นตลาดของคู่แ ข่ งแต่ ล ะ
ราย เพื่อวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในการเข้าทาตลาดในผลิตภัณฑ์น้ นั ธุ รกิจตูห้ ยอดขวดรี ไซเคิ ล เป็ น
อุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง จากการวิเคราะห์ตลาดของธุ รกิจรายใหญ่ อยู่ 3 ราย ได้แก่ รถรั บ
ซื้ อของเก่า /ร้ านรั บซื้ อของเก่า 90 % ,บริ ษทั ซัสเซนนาเบิ ล ริ ช จากัด, บริ ษทั โอบี เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด 5% ตามลาดับ แต่ดว้ ยคุณภาพ สามารถทาการแข่ งขันในตลาด และมี โอกาสสร้ าง
ยอดขายได้สูงเนื่องจากการขยายพื้นที่ต้ งั บริ การหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่ งตั้งอยู่ทุกๆชุมชน
ภาพที่ 2 : คู่แข่งขันทางธุ รกิจ ประเภทรับซื้อขวดพลาสติก

7. กลยุทธ์ ส่วนประสมกำรตลำด (Marketing Mix Strategy)
7.1 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy)
กลยุทธ์ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation Strategy) พัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ดีข้ ึ นอยู่เสมอตามเทคโนโลยีการเปลี่ ยนแปลง ใช้แ รงจูงใจในการตัดสิ นใจเปลี่ ยนการใช้
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างจากเดิมสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความแตกต่ างจากการ
ใช้บริ การรถซาเล้ง หรื อร้านรับซื้ อของเก่าที่เคยใช้
7.2 กลยุทธ์ รำคำ (Price Strategy)
กลยุท ธ์ ด้า นราคาใช้กลยุ ทธ์ ก ารตั้งราคาต่ า (Penetration Pricing) เพื่ อ เจาะตลาดให้
ครอบคลุมตลาดที่สนใจ ผูป้ ระกอบธุ รกิจ SME หรื อผูป้ ระกอบธุ รกิจที่ พกั อาศัย สามารถสร้ าง
กาไรจากตูห้ ยอดขวดรี ไซเคิล อย่างรวดเร็ ว ให้รู้สึกว่าคุม้ ค่าการลงทุน
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7.3 กลยุทธ์ ช่องทำงกำรจัดจำหน่ ำย (Place Strategy)
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่ายทางตรง (Direct Channel) โดยไม่ มีคนกลาง ที มงานฝ่ าย
การตลาดและขายเข้านาเสนอผลิตภัณฑ์โดยตรงกับลูกค้าที่สนใจ ทีมงานขายจะมีความรู้เกีย่ วกับ
ผลิตภัณฑ์และลูกค้าเป็ นอย่างดี สามารถกระตุน้ ลูกค้าให้เกิดความต้องการและตัดสิ นใจซื้ อได้ดี
ที่ สุด พร้ อ มอานวยความสะดวกให้ลู ก ค้า โดยการให้บ ริ การติ ดตั้งอุ ป กรณ์ถึ งสถานที่ ลู กค้า
ต้องการ
7.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมกำรตลำด (Promotion Strategy)
1. การโฆษณา (Advertising) ผ่าน Facebook กลุ่มเป้ าหมายหลัก ได้แก่ ผูป้ ระกอบธุ รกิจ
SME และผูป้ ระกอบธุ รกิจที่อยู่อาศัย หอพัก คอนโดมิเนียม หมู่บา้ นจัดสรร
2. การส่ งเสริ มการขาย (Sale Promotion) โดยกาหนดให้การส่ งเสริ มการขายที่ มุ่ง สู่
พนักงานขาย (Sales-force Promotion) เป็ นหลักให้ใช้ความพยายามในการขายมากขึ้ น ใช้กล
ยุทธ์ผลัก (Push Strategy) ผลักดันให้เกิดยอดขายจากส่ วนนี้
3. การประชาสั ม พัน ธ์ และการให้ข่ าวสารข้ อมู ล ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Publicity and Public
Relations) โปรโมทผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าโดยตรง
4. พนักงานขาย (Personal Selling) ทีมงานฝ่ ายการตลาดและขายเข้านาเสนอผลิตภัณฑ์
โดยตรงกับลูกค้าที่สนใจ รวมถึงการตอบข้อซักถาม การปิ ดการขาย และการติดตามผลและดูแล
ลูกค้าเพื่อให้มีความสัมพันธ์ทางการขายที่ดี
6. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การส่ ง E-mail แจ้งข่ าวสารโปรโมชั่น หรื อ
การตลาดทางโทรศัพท์ (Telemarketing) ประกอบด้วยโดยคัดเลือกจากรายชื่อลูกค้าเก่าก่อน

8. สถำนที่ต้ งั และแผนกำรผลิตและเทคโนโลยีกำรผลิต
สถานที่ประกอบการ: 1278/89 แขวงบางแค เขตบางแค กรุ งเทพฯ 10150 สั่งผลิตตูห้ ยอด
ขวดรี ไซเคิล มากจากโรงงานที่บริ ษทั ฯจ้างผลิตกับโรงงานที่ ต่างประเทศทั้งหมด ที่ มีมาตรฐาน
ในการผลิ ต ที่ ผ่ า นการรั บ รองระดับ สากล ซึ่ งทางบริ ษัท จะวางแผนการเข้า แวะเยี่ ย มชม
กระบวนการผลิต (Manufacturing Process) ที่โรงงานของ Outsource ประจาปี ๆละ 1-2 ครั้ง เมื่อ
สิ นค้าผลิตเสร็ จเรี ยบร้อย ผ่านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ กระบวนการประกันคุณภาพ
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8. โครงสร้ ำงองค์ กรและกำรบริ หำรในปัจจุบัน
บริ ษทั มี ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทั้งหมด จานวน 19 คน ที่ มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ภาพที่ 3: โครงสร้างองค์กรและการบริ หารในปัจจุบนั

9. แผนกำรเงิน
จากโครงสร้างการบริ หารจัดการ บริ ษทั ฯได้พิจารณาถึ งการใช้เงิ นลงทุ นในแต่ ละส่ วน
งานที่ประมาณ 6,000,000 บาท ประกอบไปด้วยเงิ นลงทุ นจากผูร้ ่ วมทุ น 4,500,000 บาท กูย้ ืม
เงินจากสถาบันการเงิน 1,500,000 บาท ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด 4 คนทุนจดทะเบี ยน แบ่ งเป็ น 100,000
หุน้ ราคาหุน้ ๆละ 45 บาท จ่ายค่าเช่า 10,000 บาท /เดือนทุนด้านอุปกรณ์และเครื่ องใช้สานักงาน
120,000 บาท ยานพาหนะ 1,200,000 บาทงานระหว่างผลิต 500,000 บาท สต็อกสิ นค้าสาเร็ จรู ป
680,000 บาท และเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั 3,00,000 บาท

10. กำรวิเครำะห์ สถำนกำรณ์ ในอนำคต (Scenario Analysis)
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1. กรณี ที่เป็ นไปตามแผนงานที่ วางไว้ (Base Case Scenario) มี ระยะเวลาในการคื นทุ น
(Payback Period) 2 ปี 04 เดือน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value) อยู่ที่ 7,006,867.43 บาท
และ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) เป็ น 32.38%
2. กรณี ที่สถานการณ์แย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ (Worst Case Scenario) โดยตั้งสมมติ ฐานให้
ราคาขายลดลง 10% และปริ มาณการขายลดลง 10% จะมีระยะวลาในการคืนทุน(PB) 3 .37 ปี ซึ่ ง
ใช้เวลานานมากกว่าจะคืนทุนมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value) อยู่ที่ 5,780,971 บาท และ
อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return) เป็ น 29.86 % ซึ่ งมีผลตอบแทนลดลง บริ ษทั
จึงได้ทาแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับและแก้ปัญหาดังกล่าว
3. กรณี ที่สถานการณ์แย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ (Worst Case Scenario) โดยตั้งสมมติฐานให้
ต้นทุนเพิ่มขึ้น 10% จะมีระยะวลาในการคืนทุน (Payback Period) ที่4.31 ปี ซึ่ งใช้เวลานาน
มากกว่าจะคืนทุน มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value) 3,708,011 บาท อัตราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return) เป็ น 24.60% ซึ่ งมีผลตอบแทนลดลง บริ ษทั จึงได้ทาแผน
ฉุกเฉินเพื่อรองรับและแก้ปั ญหาดังกล่าว
4. กรณี ที่สถานการณ์ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ (Best Case Scenario) โดยตั้งสมมติฐานให้
ราคาขายสูงขึ้น 10% และปริ มาณการขายเพิ่มขึ้น 10% จะมีระยะวลาในการคืนทุน (Payback
Period) 2 ปี 01 เดือนมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value) 9,036,278 บาท อัตราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate of Return) 36.44 % แสดงว่าบริ ษทั มีกาไรเพิ่มขึ้น
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