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เอกชนหลายแหงที่ใหความรวมมือในการสํ ารวจขอมูลเบื้องตนตางๆ  และที่สํ าคัญยิ่งคือ  อาจารยเขมา  ซึ่งคอยใหคํ าปรึกษา
และดูแลการจัดทํ าแผนธุรกิจฉบับนี้  รวมทั้งอาจารยพรรรณพัชร  และอาจารยวัชนีพร  ซึ่งกรุณาใหคํ าแนะนํ าสํ าหรับธุรกิจฉบับ
นี้ดวยเชนกัน

ทายสุดนี้คณะผูจัดทํ าตองขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน  รวมทั้ง  คุณพอ  คุณแม  และเพื่อนๆ  ที่คอยใหคํ า
ปรึกษา  กํ าลังใจ  และความชวยเหลือในดานตางๆ  สํ าหรับการจัดทํ าแผนธุรกิจฉบับนี้

คณะผูจัดทํ า
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บทสรุปผูบริหาร

1. แนวคิด  และโอกาสทางธุรกิจ

“SENATE ACCOUNT”  เปนบริการระบบงานบัญชี  ของ  SENATE SYSTEM CORPORATION  CO.,LTD.  โดยสืบ
เนื่องจากการที่มีผูวาจางให  คุณปารินทร  ปุณโณปถัมภ  ซึ่งเปนผูพัฒนาโปรแกรมสํ าเร็จรูประบบบัญชี  “SENATE
ACCOUNT”    และกอตั้งบริษัทฯ  เขาดํ าเนินการวางระบบบัญชีให  ทั้งที่เปนระบบบัญชีแบบ  Manual   และระบบบัญชีแบบที่
มีการนํ าคอมพิวเตอรเขามาใชชวยในการทํ าบัญชีซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ทํ าใหเกิดความคิดที่จะพัฒนาโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูป
ขึ้นสํ าหรับธุรกิจทั่วไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจขนาดยอม  และขนาดกลาง  (SMEs)  ซึ่งเปนธุรกิจสวนใหญในประเทศที่มีแนว
โนมเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง  แตดวยขอจํ ากัดของบริษัทฯ  และการแขงขันที่รุนแรงในตลาดโปรแกรมสํ าเร็จรูประบบบัญชีใน
ปจจุบันที่มีผูประกอบการอยูกวา  20  ราย  ดวยมูลคาตลาดรวมกวา  100  ลานบาทตอป  และมีแนวโนมการเติบโตขึ้นอยางตอ
เนื่องถึงปละประมาณ  20%  สงผลใหการนํ าโปรแกรมสํ าเร็จรูปฯ  ดังกลาวเขาทํ าการตลาดใหประสบความสํ าเร็จนั้น  เปนไปได
คอนขางยาก  ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑใหเปนลักษณะของการใหบริการระบบบัญชี  โดยเฉพาะสํ าหรับธุรกิจ
ขนาดกลางที่เพิ่งจัดตั้งใหม  ซึ่งตองการมีระบบงานบัญชีดวยคอมพิวเตอรเปนของตนเองเพื่อใหสามารถรองรับการขยายกิจการ
ในอนาคตไดภายใตความเสี่ยงในการใชงานที่ตํ่ า  และเงินลงทุนเบื้องตนที่เหมาะสม  ซึ่งยังไมมีผูประกอบการรายใดเขาดํ าเนิน
การเพื่อตอบสนองความตองการดังกลาวอยางชัดเจน

2. การบริหารการตลาด

แมวาตลาดโปรแกรมสํ าเร็จรูประบบบัญชีของไทยในปจจุบันจะมีการแขงขันที่คอนขางสูง  แตผูประกอบการรายใหมๆ
ในตลาดใหมๆ  ในตลาดก็ยังคงมีโอกาสที่จะประสบความสํ าเร็จไดดวยการหาชองวางทางการตลาดที่เหมาะสม  สรางความ
แตกตางใหกับผลิตภัณฑ  และเขาถึงความตองการของลูกคาเปาหมาย  ซึ่ง  “SENATE ACCOUNT” ไดพยายามอาศัยจุดแข็ง
ขอไดเปรียบของตนเพื่อเขาสูตลาด  โดยอาศัยความสามารถในเชิงบัญชีของทีมงานประยุกตเขากับโปรแกรมฯ  พัฒนารูปแบบ
บริการระบบงานบัญชี  3  ทางเลือกที่เขาถึงความตองการของลูกคาเปาหมาย  คือธุรกิจขนาดกลางที่เพิ่งเริ่มดํ าเนินการใหม  ซึ่ง
ลูกคากลุมดังกลาวนี้มีความตองการระบบงานบัญชีดวยคอมพิวเตอรของตนเอง  เพื่อใหธุรกิจที่เริ่มจัดตั้งสามารถดํ าเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ  ภายใตขอจํ ากัดของเงินลงทุน  และบุคลากร  โดยบริษัทฯ  ไดดํ าเนินกลยุทธสวนผสมทางการตลาด  เพื่อ
สรางความแตกตางใหผลิตภัณฑดังนี้

1. ผลิตภัณฑ  มุงเนนคุณภาพงานบริการ  สรางทางเลือกที่หลากหลายใหกับลูกคาซึ่งมีความตองการระบบงาน
บัญชีที่แตกตางกัน

2. พิจารณาตั้งราคาคาบริการ ตามขนาดทางเลือก  เพื่อสรางความยืดหยุนในการลงทุนเพื่อมีระบบบัญชีของลูกคา
แตละราย  ซึ่งมีขอจํ ากัดของเงินลงทุนแตกตางกัน

3. ดานชองทางการจัดจํ าหนาย  เนนการขายตรงเปนหลักโดยพนักงานขายที่มีความรูในงานบัญชีเพื่อใหสามารถ
แนะนํ าผลิตภัณฑที่เหมาะสมแกลูกคาได  และเปนการเขาถึงลูกคาไดเปนอยางดี
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4. การสงเสริม  หรือส่ือสารการตลาด  เนนใชแนวคิดการสรางสายสัมพันธอันดีกับลูกคา  เนื่องจากผลิตภัณฑเนนที่
การบริการ  และตองผูกพันธกับลูกคาเปนระยะเวลานาน

3. ขอไดเปรียบในการแขงขัน

SENATE ACCOUNT  มีขอไดเปรียบเหนือคูแขงขัน  ในประเด็นตางๆ  ดังตอไปนี้
1) มีความแตกตางจากคูแขงขันในตลาด  เปนทางเลือกสํ าหรับธุรกิจขนาดกลาง  ซึ่งมักมีขอจํ ากัดทางการเงิน  ให

ไดมีระบบงานบัญชีที่มีประสิทธิภาพ  ดวยตนทุนที่เหมาะสม  ไมตองลงทุนปริมาณมากในแตละครั้ง
2) มีทีมงานที่เชี่ยวชาญทั้งในงานบัญชี  และโปรแกรมฯ  อีกทั้งผูพัฒนาโปรแกรมก็เปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในงาน

บัญชี  ทํ าใหโปรแกรมฯ  ใชงานไดอยางถูกตองตามหลักบัญชีเปนอยางดี
3) มีโอกาสในการพัฒนาโปรแกรมฯ  ไดดี  เนื่องจากมีความรวมมือกับ  Microsoft Thailand

4. ผลตอบแทนทางการเงิน

บริษัทฯ  ใชเงินลงทุนเบื้องตนจํ านวน  2,300,000  บาท  ซึ่งเปนเงินทุนจากผูถือหุน  2,000,000  บาท  พรอมเงินเบิก
เกินบัญชี  300,000  บาท  เพื่อชวยเสริมสภาพคลองในชวงปแรกของการดํ าเนินการ  โดยไมใชเงินลงทุนจากการกูยืมในระยะ
ยาวเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันไมเอื้ออํ านวยตอการจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินกู  โดยบริษัทฯ  ไดแบงการลงทุนในสิน
ทรัพยถาวรประมาณ  300,000  บาทในปแรก  สวนที่เหลือใชหมุนเวียนในกิจการ  และคาดการณผลตอบแทนจากการลงทุนดัง
นี้

Payback period 3  ป  1  เดือน
Net Present Value  (13.60%) 17.7  ลานบาท
Internal Rate of Return 73%

ผูถือหุนจะเริ่มไดรับเงินปนผลในปที่  4  ของการดํ าเนินการ  โดยจายปนผลหุนละ  25  บาท  และปที่  5  หุนละ  50
บาท
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1. บทนํ า

1.1 ความเปนมา

กิจกรรมทางการบัญชี  จัดเปนงานที่มีความสํ าคัญยิ่งตอทุกกิจการในการใหไดมาซึ่งขอมูลที่แสดงผลการดํ าเนินงาน
เพื่อใชในการควบคุมประเมินผลการดํ าเนินงานของกิจการเอง  และยื่นแสดงประกอบการชํ าระภาษีอากรตามกฎหมาย  รวมถึง
การแสดงรายการแกบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการจัดหาเงินทุนสํ าหรับขยายการดํ าเนินงาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการ
ขนาดกลาง  และขนาดยอม  (SMEs)  ซึ่งเปนรูปแบบขนาดดํ าเนินกิจการที่มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องในไทย  เนื่องจากผู
ประกอบการโดยมากมักเริ่มตนดํ าเนินธุรกิจของตนเองจากการเปน SMEs  กอน  เนื่องจากมีความสะดวก  และคลองตัวในการ
ดํ าเนินงานสูง  อีกทั้งภาครัฐก็ใหการสนับสนุน  โดยในการดํ าเนินงานทางดานบัญชีของธุรกิจ SMEs  นี้มีแนวโนมจํ าเปนที่จะ
ตองอาศัยเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร  และโปรแกรมสํ าเร็จรูปฯ  เขามาชวยในการจัดทํ าบัญชีเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากขอ
จํ ากัดทางดานเงินลงทุน  กํ าลังคน  และกฎระเบียบทางสรรพากร  อีกทั้งยังมี SMEs  อีกเปนจํ านวนมากที่ยังขาดทักษะในการ
จัดการดานการบัญชีอยู  และตองการบริการเพื่อสนับสนุนปญหาดังกลาวนี้ดวย

1.2 บริษัท

ชื่อบริษัท  :  SENATE SYSTEM CORPORATION CO.,LTD
ที่ทํ าการ  :  14/48-49  ซอยรัชดาภิเษก  5  ถนนรัชดาทาพระ  บุคคโล  ธนบุรี
โทรศัพท  : (02)  876-2088-9
โทรสาร  : (02)  876-2088-9
เลขที่ซอฟทแวรเฮาท  : -
กอตั้ง  : ป  พ.ศ.  2542
ทุนจดทะเบียน  : 1,000,000  บาท
ธุรกิจ  : พัฒนา  และจํ าหนายโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางการบัญชี
ผูบริหาร  :  นายปารินทร  ปุณโณปถัมภ
จํ านวนพนักงาน  : -
ผลการดํ าเนินงานที่ผานมา  : บริษัทฯ  ยังมิไดมีการจัดทํ าระบบบัญชี  และงบการเงินใดๆ  ที่แสดงถึงผลประกอบการที่

ผานมา  ทราบเพียงวาผลการดํ าเนินงานที่ผานมาสรางกํ าไรไดสมควร  เนื่องจากตนทุน
งานดานตางๆ  มีนอยมาก  และพนักงานคือตัวคุณปารินทร  เองเพียงคนเดียว

1.3 ผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑของ  Senate System Corporation Co.,Ltd.  คือการใหบริการระบบงานบัญชีสํ าหรับธุรกิจ  SMEs  ซึ่ง
ประกอบดวย
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1)  โปรแกรมสํ าเร็จรูปทางการบัญชี  ภายใตชื่อ  “SENATE ACOUNT”    ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน  2  ประเภท  คือ
1.  Stand Alone   :  เปนชุดโปรแกรมฯ  ที่ใชในการทํ างานแบบครบวงจรไดบนเครื่องคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียว

ประกอบดวยระบบงานตางๆ  8  ระบบคือ  ระบบบัญชีแยกประเภท,  ลูกหนี้,  เจาหนี้,  สินคาคงคลัง,  การวางบิล,
ระบบการขาย,  ระบบการซื้อ  และระบบรักษาความปลอดภัย  โดยโปรแกรมฯ  นี้จะสามารถทํ างานไดบนเครื่อง
คอมพิวเตอร  Pentium  ขึ้นไป  ที่  Hard Disk 1  GB,  RAM  64  MB  และทํ างานบนระบบปฏิบัติการ  Window
95  ขึ้นไปดวยฐานขอมูลบน  MS Access  2000

2. LAN  :  เปนชุดโปรแกรมฯ  ที่  8  ระบบยอย  ที่ใชในการทํ างานแบบเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอรหลายๆ  เครื่อง
โดยมีเครื่องแมหนึ่งเครื่อง  หรือที่เรียกวา  Client/Server  ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรทั้งที่เปนเครื่อง  Client  และเครื่อง
ที่เปน  Server  จะตองมีคุณสมบัติเหมือนเครื่องคอมฯ  ที่จะใชชุด Stand Alone  โดยเครื่อง Server  จะใชฐานขอ
มูล  SQL  ทํ างานบนระบบปฏิบัติการ  Window NT  และถาเครื่อง Client  ไมมีโปรแกรม  MS  Access  2000  ที่
เครื่อง  Server  จะตองมีโปรแกรมนี้ดวย
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แผนผังการทํ างานของระบบ

เช็ครับ ระบบวางบิล

ลูกหนี้

เช็คจาย

เจาหนี้

GLขาย ซื้อ

ภาษีขาย

ใบสํ าคัญปรับ
ปรุงบัญชี

ใบสํ าคัญปรับ
ปรุงสินคา

สินคา

ภาษีซื้อ
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2) บริการ  สามารถแบงออกไดเปน  2  ประเภท  คือ
- Technical Service  :  เปนบริการที่เกี่ยวเนื่องกับโปรแกรมสํ าเร็จรูปฯ  SENATE ACCOUNT  ไดแก

 บริการ  Implementation  เปนบริการลงโปรแกรมฯ  ในอุปกรณคอมพิวเตอรใหกับลูกคาตลอดจนประยุกต
โปรแกรมฯ  และรูปแบบรายงานตามความตองการใชงานของลูกคา

 บริการ  Training   เปนบริการจัดอบรมการใชงานโปรแกรมฯ  ใหกับลูกคา
 บริการ  Maintenance  เปนบริการตรวจซอม  ดูแลโปรแกรมฯ  ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ

 บริการ  On call  เปนบริการใหคํ าปรึกษาแกไขปญหาในการใชงานโปรแกรมฯ  ทางโทรศัพท  และ  Internet
 บริการ  On job  เปนบริการตรวจสอบ  แกไขปญหาในการใชงานโปรแกรมฯ  กรณีที่ไมสามารถแกปญหา
ดวยบริการ  On call  ได  โดยจะจัดสงเจาหนาที่ไปใหบริการยังสํ านักงานของลูกคา

 บริการ  Modify  เปนบริการปรับแตงโปรแกรมฯ  ใหตรงกับความตองการใชงานพิเศษของลูกคาแตละราย
- Accounting Service  :  เปนบริการเกี่ยวกับงานบัญชี  ไดแก

 บริการ  Account Process Planning  เปนบริการใหคํ าปรึกษา  และจัดวางระบบงานบัญชี  โดยตรวจสอบ
ความตองการของลูกคาเพื่อใหไดรูปแบบระบบบัญชีที่เหมาะสม  และตรงกับความตองการของลูกคา

 บริการ  Account On call  เปนบริการใหคํ าปรึกษา  แกไขปญหาในการดํ าเนินงานทางบัญชี  เชน  การ
บันทึกบัญชี  การออกงบฯ  ปดบัญชี  สงสรรพากร  ฯลฯ  ผานทางโทรศัพทและ  Internet

 บริการ  Account On job  เปนบริการตรวจสอบแนะนํ าการแกไขปญหาในการดํ าเนินงานทางบัญชีในกรณี
ที่ไมสามารถแกไขปญหาผานการใหบริการแบบ Account On call  ไดโดยจะจัดใหพนักงานเขาไปใหบริการ
ยังสํ านักงานของลูกคา

โดยจัดแบงทางเลือกผลิตภัณฑออกเปน  3  ทางเลือกหลักใหลูกคาไดเลือกใชบริการ  (ภาคผนวก  1)  และชํ าระคา
บริการรายเดือน  ดวยสัญญาณบริการที่จะจัดทํ าในครั้งแรกอายุสัญญา  2  ป  จากนั้นตอสัญญาทุก  1  ป  แตหากลูกคารายใด
ไมตองการใชบริการตามทางเลือกทั้ง  3  ที่จัดไวให  ก็สามารถเลือกซื้อโปรแกรมฯ  และบริการของทางบริษัท  ตามอัตราราคา
และคาบริการตอครั้งที่ไดกํ าหนดไว
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1.4  โครงสรางอุตสาหกรรม

สภาพอุตสาหกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอรทางการบัญชีของประเทศไทย1  ในปจจุบันนี้นั้น  มีผูดํ าเนินงานพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอรสํ าหรับงานทางการบัญชีเพื่อการจํ าหนาย  หรือนํ ามาใชงานรวม  401  ราย2  ซึ่งพิจารณาจํ าแนกไดดังนี้

1วิทยานิพนธเรื่อง  “การแขงขันของตลาดซอฟตแวรคอมพิวเตอรในประเทศไทย  :  กรณีศึกษาซอฟตแวรบัญชีสํ าเร็จรูป”  ,  ชลิต
พุมโพธิ์สุวรรณ  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  2542.
2จํ านวนผูขึ้นทะเบียนขอเลขรหัสโปรแกรมฯ  จากกรมสรรพากร,  กันยายน  2543

ผูพัฒนา  และจํ าหนายโปรแกรมคอมพิวเตอรทางการบัญชี

พัฒนาขึ้นเพื่อจํ าหนาย พัฒนาขึ้นเพื่อใชในองคกรของตน

โปรแกรมสํ าเร็จรูป พัฒนาตามความตองการของลูกคาเฉพาะ

โครงการขนาดใหญ โครงการขนาดเล็ก

นํ าเขาจากตางประเทศ พัฒนาขึ้นเอง นํ าเขาจากตางประเทศ พัฒนาขึ้นเอง
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เมื่อพิจารณาเฉพาะไปที่อุตสาหกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอรทางการบัญชีในประเทศไทย  พบวาสามารถแบงประเภท
ของอุตสาหกรรมโปรแกรมฯ  ออกไดเปนอุตสาหกรรมยอยๆ  3  กลุม  โดยอาศัยขนาดของโปรแกรมฯ  และคุณสามบัติในการใช
งานของโปรแกรมฯ  เปนเกณฑพิจารณาแบงประเภทไดดังนี้

1) อุตสาหกรรมโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางการบัญชีขนาดใหญ  :  เปนอุตสาหกรรมโปรแกรมฯ  ที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การทํ างานทางการบัญชี  และฐานขอมูลที่เกี่ยวเนื่องมีขนาดใหญ  ระบบการทํ างานซับซอน  ราคาแพง  เหมาะ
สํ าหรับองคกรขนาดใหญ  สามารถปรับปรุงโปรแกรมฯ  ใหเขากับการใชงานขององคกรตางๆ  ไดตามตองการ
สวนมากมักเปนโปรแกรมที่นํ าเขาจากตางประเทศ  โดยมีสํ านักงานตัวแทน  หรือศูนยบริการในประเทศไทย  เชน
SAP  และ  ORACLE  เปนตน

2) อุตสาหกรรมโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางการบัญชีขนาดเล็ก  :  เปนอุตสาหกรรมโปรแกรมฯ  ที่พบมากในตลาด
โปรแกรมฯ  ในไทย  (ประมาณ  40  ราย)  โปรแกรมจะถูกพัฒนาโดยผูประกอบการในประเทศไทย  หรือบางราย
เปนการนํ าเขาจากตางประเทศ  โดยมีขนาดโปรแกรมฯ  ที่ไมใหญมาก  ราคาไมแพง  ระบบการทํ างานไมซับซอน
แตไมสามารถปรับปรุงตามความตองการของผูใชได  หรือทํ าไดแตนอยมาก  เหมาะสํ าหรับองคกรขนาดกลาง
และขนาดเล็ก  เชน  EASY – ACC,EXPRESS,  ACCPAC,FORMULAR  และ  GENUIS  เปนตน

3) อุตสาหกรรมโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางการบัญชีตามความตองการ  :  เปนอุตสาหกรรมโปรแกรมฯ  ที่โปรแกรมฯ
จะถูกพัฒนาขึ้นตามคํ าส่ังซื้อ  หรือความตองการของลูกคา  เขียนขึ้นเฉพาะเจาะจงสํ าหรับลูกคาแตละราย  มัก
เปนผูประกอบการรายเล็ก  คือเปนการรวมตัวกันของกลุมวิชาชีพ  โปรแกรมเมอร  และนักวิเคราะห

เมื่อพิจารณามูลคา  และแนวโนมการเติบโตของตลาดโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางการบัญชี  พบวาในชวงหลายปที่ผานมา
มีแนวโนมเติบโตขึ้น  โดยในชวงป  2538  มีมูลคาตลาดรวมสูงถึง  192  ลานบาท3  ในสวนของ  “SENATE ACCOUNT” มีคุณ
สมบัติตางๆ ซึ่งจัดไดวาเปนโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางการบัญชีในกลุมของอุตสาหกรรมโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางการบัญชีขนาดเล็ก
ซึ่งไมมีขอมูลคาตลาดที่ชัดเจน  แตจากการเก็บตัวซึ่งไดจากงบการเงินป  2543  ของผูประกอบการรายหลักๆ  กวา  10  พบวามี
มูลคาการขายรวมประมาณ  100  ลานบาท

3”แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทย”  สํ านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหง
ชาติ,  2539
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2.  การวิเคราะหตลาด

2.1 การวิเคราะหปจจัยภายนอก

1. FIVE FORCES ANALYSIS
• การเขาสูตลาดของคูแขงขันรายใหม  :  ในอุตสาหกรรมโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางการบัญชีขนาดเล็ก  การเขาสู

ตลาดของคูแขงขันรายใหมมิใชเรื่องที่ยากนัก  เนื่องจากใชเงินลงทุนไมมากสามารถลอกเลียนแบบไดงาย  อีกทั้ง
ในปจจุบันบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมฯ  มีเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งกลาวไดวาแรงในดาน
ของการเขาสูตลาดของคูแขงรายใหมเปนแรงในเชิงลบตออุตสาหกรรมฯ

• ผูประกอบการ  และการแขงขันในอุตสาหกรรมฯ  :  ตลาดโปรแกรมฯ  ในป  2543  มีมูลคาตลาดรวมกวา  100
ลานบาท  และมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่องราวปละ  20-30%4  โดยเฉพาะปจจุบันที่กระแส  SMEs  กํ าลังเปน
ที่สนใจ  และสนับสนุนอยางมากในประเทศไทย  สงผลใหมีผูประกอบการในอุตสาหกรรมโปรแกรมฯ  อยูเปน
จํ านวนมากกวา  40  ราย  แตผลิตภัณฑไมคอยมีความแตกตางกันมากนัก  สงผลใหเกิดการแขงขันกันสูง  โดย
เฉพาะในดานราคา  จึงเปนแรงที่สงผลเชิงลบตออุตสาหกรรมฯ

• สินคาทดแทน  :  สินคาที่สามารถทดแทนโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางการบัญชีขนาดเล็กไดภายใตขอจํ ากัดของราคา
และคุณภาพเดียวกันนั้นยังไมมี  เนื่องจากในดานการใชงานแมวาโปรแกรมฯตามความตองการ  และโปรแกรมฯ
ขนาดใหญจะสามารถทดแทนได  แตมีคาใชจายสูงกวามากและโปรแกรมฯ  ขนาดใหญก็มีการใชงานที่ซับซอน
กวามากอีกดวย  สวนโปรแกรมฯ  คัดลอกซึ่งมีขายอยูทั่วไปในราคาคํ่ านั้น  สวนใหญไมสามารถใชไดตาม
ประกาศกรมสรรพากร  และมีปญหาในการใชงานมาก  ขาดบริการหลังการขาย  ดังนั้นแรงในสวนของสินคาทด
แทนจึงเปนแรงเชิงบวกที่สงผลตออุตสาหกรรมฯ

• อํ านาจตอรองของผูซื้อ  :  จากภาวะการแขงขันที่สูง  และสินคามีความแตกตางกันนอย  สงผลใหผูซื้อมีโอกาสใน
การเลือกซื้อไดมาก  ตลอดจนในกรณีของผูซื้อที่เริ่มตนใชงานโปรแกรมฯ  จะมีตนทุนในการเปลี่ยนใจตํ่ า  เนื่อง
จากราคาสินคาในตลาดใกลเคียงกัน  และมีราคาคอนขางตํ่ าดวย  แตในสวนของผูซื้อที่ใชงานโปรแกรมฯ  อยู
กอนแลวตนทุนในการเปลี่ยนใจจะมีมากขึ้น  เนื่องจากการเปลี่ยนโปรแกรมฯ  จะสงผลตอระบบฐานขอมูล  และ
การดํ าเนินงานเดิมของผูซื้อดวยแตโดยภาพรวมกลาวไดวาผูซื้อมีอํ านาจตอรองคอนขางมาก  ซึ่งเปนแรงเชิงลบ
ตออุตสาหกรรมฯ

4แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทย”  สํ านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ
2539
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• อํ านาจตอรองของผูปอนวัตถุดิบ  :  วัตถุดิบนํ าเขาสํ าหรับอุตสาหกรรมโปรแกรมฯ  ขนาดเล็กนี้  ที่สํ าคัญคือระบบ
คอมพิวเตอร  และบุคลากร  ซึ่งในปจจุบันมีอยูเปนจํ านวนมาก  และมีความแตกตางกันนอย  สงผลให
Suppliers  เหลานี้มีอํ านาจตอรองลดนอยลงเมื่อเทียบกับในอดีต  จึงเปนแรงเชิงบวกตออุตสาหกรรฯ

2) MACRO FACTORS ANALYSIS
• เศรษฐกิจ  :  นับตั้งแตประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจในป  2540  เปนตนมา  เศรษฐกิจของไทยก็

มีการชะลอตัวลง  ผูประกอบธุรกิจตางๆ  ลวนประสบปญหาโดยเฉพาะในดานการเงิน  และการหดตัวของอํ านาจ
ซื้อของผูบริโภค  ดังนั้นนกระแสการประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดยอม  (SMEs)  จึงกลับมาเปนที่สน
ใจกันอีกครั้ง  เนื่องจากมีความยืดหยุนในการดํ าเนินงาน  ดวยตนทุนที่ตํ่ า  และเขาถึงตลาดสวนยอยไดงาย  โดย
สัดสวนผูประกอบการในประเทศไทยที่จัดเปน SMEs  มีสูงถึงราวรอยละ  905  ของจํ านวนนิติบุคคลทั้งหมดใน
ประเทศ  สงผลใหตลาดโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางการบัญชีขนาดเล็กมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง  เพราะเปนสิน
คาที่ตรงกับความตองการของกลุม SMEs  เปนผลเชิงบวกตออุตสาหกรรมฯ

• เทคโลโลยี  :  ปจจุบันการพัฒนาทางเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว  การดํ าเนินงานตางๆ  ในองคกรตางๆ  จํ า
เปนตองนํ าเทคโนโลยีเขาประยุกตใช  การเชื่อมตอของขอมูลขาวสารตางๆ  ภายในองคกร  สงผลตอการประสบ
ความสํ าเร็จ  หรือลมเหลวในการดํ าเนินงานขององคกรตางๆ  ได  ดังนั้น  ระบบบัญชี  ก็เปนอีกงานหนึ่งที่มีการ
นํ าเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขาประยุกตใชอยางกวางขวาง  เนื่องจากขอมูลทางการบัญชีเปนขอมูลภายในองคกร
ที่สํ าคัญ  และการเชื่อมตอกับขอมูลของสวนงานอื่นๆ  ทั้งองคกร  การเติบโตทางเทคโนโลยีนี้สงผลในเชิงบวกตอ
อุตสาหกรรมฯ  เนื่องจากโปรแกรมสํ าเร็จรูปเปนองคประกอบหนึ่งของการใชเทคโนโลยีดัง-กลาวดวย

• กฎหมาย  :  นับตั้งแตประเทศไทยประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ  ธนาคารพาณิชยตางก็เพิ่มความเขมงวดในการ
ใหสินเชื่อแกผูประกอบธุรกิจตางๆ  มากยิ่งขึ้น  การแสดงงบการเงินฯ  ที่ไดมาตรฐานเปนเอกสารประกอบการขอ
สินเชื่อที่สํ าคัญรายการหนึ่งที่ธนาคารพาณิชยตางๆ  ตองการเพื่อปองกันปญหาหนี้เสียในอนาคตไดระดับหนึ่ง
เงื่อนไขดังกลาวนี้สงผลใหองคกรธุรกิจตางๆ  จํ าเปนตองมีระบบบัญชีที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ  โดยเฉพาะ
ธุรกิจ SMEs  อีกทั้งขอบังคับตามประกาศของกรมสรรพากรฉบับที่  63  ในการยอมรับงบฯ  เฉพาะที่ดํ าเนินการ
จัดทํ าดวยระบบคอมพิวเตอร  ดวยเหตุนี้ปจจัยในแงกฎหมายจึงสงผลเชิงบวกตออุตสาหกรรมฯ

5ทิศทางการลงทุน  เลม  3  ธนาคารเพื่อการสงออก  และนํ าเขาแหงประเทศไทย
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2.2 การวิเคราะหปจจัยภายใน

วิเคราะหปจจัยภายในตาม  Value Chain ดังนี้

1. กิจกรรมหลัก
• R&D  :  ปจจุบันผูพัฒนาโปรแกรมฯ  ของบริษัทคือคุณปารินทร  ซึ่งมีความรูความสามารถทั้งในดานการเขียน

โปรแกรมฯ  และงานทางดานบัญชี  อีกทั้งยังเปนหุนสวนหลักของธุรกิจ  ทํ าใหการพัฒนาโปรแกรมฯ  เปนไปได
อยางมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับทางบริษัทไดเปนพันธมิตรกับบริษัท  Microsoft  (ประเทศไทย)  ในการพัฒนา
โปรแกรมฯ  เพื่อใชงานบนระบบปฏิบัติการ  Windows  ทํ าใหทางบริษัทไดรับขอมูลพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ
Windows  ใหมๆ  ซึ่งชวยใหการพัฒนาโปรแกรมฯ  เปนไปไดอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

• Marketing  & Sale  :  บริษัทฯ  ไดจัดใหมีทีมงานขายซึ่งเนนผูมีทักษะในงานบัญชี  ซึ่งจะทํ าใหสามารถแนะนํ า
ผลิตภัณฑไดอยางมีประสิทธิภาพ  และพยายามดํ าเนินการทางการตลาดเพื่อใหเกิดความแตกตางจากคูแขงขัน
และเขาถึงความตองการของลูกคาเปาหมายใหไดมากที่สุด  โดยเนนแนวทางการดํ าเนินการสื่อสารทางการ
ตลาดแบบ  CRM

• Service  :  การบริการของบริษัทฯ  จัดเปนทีมงานหลักซึ่งเนนใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของลูกคาทั้งบริการทาง
เทคนิค  และบัญชี  ซึ่งเปนจุดแข็งที่จะชวยสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ

2.  กิจกรรมสนับสนุน
• Organization &  HR  :  เนื่องจากบริษัทฯ  เพิ่งเริ่มดํ าเนินการในชวงแรกขนาดองคกรจะมีขนาดเล็ก  มีความยืด

หยุนสูง  โดยจัดทีมผูบริหารที่มีประสบการณสอดคลองกับงานที่ตองควบคุมดูแล  โดยในเบื้องตนอาจยังมีขอ
จํ ากัดในดานเงินลงทุนอยูบาง

2.3 KEY SUCCESS FACTORS

แมวาตลาดโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางการบัญชีโครงการขนาดเล็กในปจจุบัน  จะมีผูประกอบการอยูเปนจํ านวนมาก  แต
การจะเขาสูตลาดฯ  ของผูประกอบการรายใหมๆ  ก็มิใชเรื่องที่ยากนัก  อีกทั้งโอกาสประสบความสํ าเร็จในการเขาสูตลาดก็
ยังมีอยู  หากสามารถดํ าเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และคํ านึงถึงปจจัยแหงความสํ าเร็จในการเขาสูตลาดฯ  คือ

1. ความสามารถในการสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ  เนื่องจากในปจจุบันมีโปรแกรมฯ  ในตลาดอยูเปนจํ านวน
มาก  มีตรายี่หอ  คุณสมบัติ  ราคา  ตลอดจนรูปแบบการใหบริการที่คลายคลึงกันมาก  ทํ าใหลูกคาเปาหมายไม
สามารถจดจํ า  และจํ าแนกความแตกตางของผลิตภัณฑจากผูประกอบการแตละรายในตลาดได  ทํ าใหมีความภักดี
ในตราสินคาตํ่ า  ดังนั้น  หากสามารถสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ SENATE ACCOUNT  ได  ก็มีโอกาสที่จะ
เขาถึงลูกคาเปาหมายไดงาย  และรวดเร็ว
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2. คุณภาพของผลิตภัณฑ  ทั้งสินคาที่มีคุณสมบัติใชงานงาย  มีประสิทธิภาพ  มีความยืดหยุนตอการใชงาน  ถูกตอง
ตามหลักบัญชี-สรรพากร  และบริการที่มีความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ในรูปแบบตางๆ  ที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาเปาหมายได

2.4  SWOT ANALYSIS

จากการวิเคราะหปจจัยตางๆ  ที่สงผลกระทบตอการดํ าเนินงานขางตนที่ผานมา  สามารถสรุปจุดออนจุดแข็ง  โอกาส
และอุปสรรค  ของ SENATE ACCOUNT ไดดังนี้

• Strength
1. ราคาผลิตภัณฑถูกกํ าหนดในรูปแบบของอัตราคาบริการรายเดือน  ซึ่งสงผลใหลูกคามีตนทุนในการได

มาซึ่งระบบงาน  และบริการเบื้องตนที่คอนขางตํ่ า  สอดคลองกับความตองการของกิจการ  SMEs
2. โปรแกรมใชงานไดงาย  ทํ างานบนระบบปฏิบัติการ  Windows  ซึ่งเปนที่แพรหลายสามารถปรับเปล่ียน

การใชงานบางอยางไดตามความตองการของผูใช  เชนผูใชสามารถปรับปรุงรูปแบบรายงานไดดวยตน
เอง  โดยการสงออกรายงานมาจัดรูปแบบใน  MS  Word  หรือ  Excel  ได  และมีความถูกตองตาม
หลักการทางบัญชีของไทยเนื่องจาก  ผูพัฒนาเปนผูมีประสบการณในงานดานบัญชีดวย

3. การรวมมือกับ  MicroSoft  ประเทศไทย  ในการพัฒนาโปรแกรมฯ  ทํ าใหไดรับขอมูลของ  Microsoft
2000  ในการพัฒนา  และประชาสัมพันธโปรแกรมฯ  ดวย

4. มีทีมงานทั้งดานเทคนิค  และบัญชีที่มีประสบการณ  โดยเฉพาะผูพัฒนาโปรแกรมเปนผูมีความรูทั้ง
ดานการเขียนโปรแกรม  และบัญชี  ทํ าใหสามารถพัฒนาโปรแกรมฯ  ที่มีประสิทธิภาพ  และสอดคลอง
กับการใชงานจริงมาก

5. มีการใชบริการที่ครอบคลุมทั้งบริการทางเทคนิค  และทางบัญชี  ซึ่งแตกตางจากคูแขงขันที่มีเพียง
บริการทางเทคนิค  อีกทั้งคุณภาพการบริการก็มิสูดีนัก

• Weakness
1. ปจจุบันตองใชงานบนฐานขอมูล  MS Access  2000  ซึ่งยังคอนขางมีปญหาในการใชงานอยูมาก
2. ตามประกาศฉบับที่  63  ของกรมสรรพากรโปรแกรมฯ  ที่มีคุณสมบัติสอดคลองตามประกาศจะตอง

เปนโปรแกรมฯ  ที่ไดรับเลขที่ซอฟทแวรเฮาท  ซึ่งโปรแกรมฯ SENATE ยังไมไดทํ าการยื่นขอ  อีกทั้งยัง
ไมมีการจดลิขสิทธิ์โปรแกรม  สงผลใหโปรแกรมขาดความนาเชื่อถือ

3. บริษัทฯ  มีขนาดเล็ก  เกิดขอจํ ากัดในดานเงินทุน
4. โปรแกรมฯ  ยังคอนขางใหมในตลาด  ไมเปนที่รูจักของกลุมเปาหมาย
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• Opportunity
1. จากการที่ภาครัฐใหการสนับสนุนธุรกิจ  SMEs  สงผลใหมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของธุรกิจขนาดยอม

และขนาดกลาง (SMEs)  อยางตอเนื่อง
2. กิจการ SMEs  มีแนวโนมที่จะนํ าโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางการบัญชีมาประยุกตใชงานมากยิ่งขึ้น
3. เทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศ  และคอมพิวเตอร ทํ า

ใหตองมีการปรับปรุงโปรแกรมที่ใชใหทันสมัยอยูเสมอ
4. ประกาศของกรมสรรพากรฉบับที่  63  ซึ่งบังคับใหกิจการที่จะยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษี  VAT

จะตองจัดทํ างบฯ  ประกอบดวยระบบคอมพิวเตอร  ทํ าใหผูประกอบการฯ  จํ าเปนตองใชโปรแกรมฯ
5. ในตลาดโปรแกรมฯ  โครงการขนาดเล็กในปจจุบัน  ยังไมมีผูประกอบการรายใดจัดใหมีบริการเกี่ยวกับ

การจัดการ  และคํ าปรึกษาดานบัญชีควบคูไปกับการใหบริการโปรแกรมฯ  อยางครบวงจร  เพื่อตอบ
สนองตอความตองการของธุรกิจ SMEs  อยางชัดเจน

• Threat
1. ผูบริหารกิจการ SMEs  บางสวนยังขาดความรู  และทักษะเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  ทํ า

ใหไมเชื่อม่ันในการใชระบบโปรแกรมบัญชี  และยืนยันที่จะใชระบบการบันทึกบัญชีดวยมืออยู
2. การแขงขันในตลาดมีสูง  สงผลใหผูซื้อมีตนทุนการเปลี่ยนใจตํ่ า  แนวโนมการแขงขันดวยราคามีมาก

ขึ้น
3. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ผูประกอบการตองพยายามพัฒนาโปรแกรมของตน  ใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเสมอ

2.5  การวิเคราะหคูแขงขัน

ปจจุบันผูประกอบการในธุรกิจตางๆ  มีทางเลือกในการจัดการงานทางดานการบัญชีของบริษัทตนเองที่แตกตางกัน
ซึ่งทางเลือกตางๆ  เหลานี้จัดไดวาเปนคูแขงของ “SENATE ACCOUNT “  ทั้งทางตรงและทางออม  แตกตางกันไป  โดย
พิจารณาจํ าแนกไดดังนี้

- คูแขงขันทางตรง  คือคูแขงขันซึ่งอยูในอุตสาหกรรมเดียวกันกับ  “SENATE ACCOUNT “  มีกลุมลูกคาเปาหมาย
ใกลเคียงกัน  คือ  ธุรกิจขนาดกลาง  และยอม  ไดแกโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางการบัญชีโครงการขนาดเล็ก  ทั้งที่นํ า
เขาเพื่อจํ าหนาย  และที่พัฒนาขึ้นโดยคนไทย  ซึ่งในปจจุบันมีผูประกอบการประมาณ  40  ราย  อาทิเชน
โปรแกรม  EXPRESS,  ACCPAC,  EASYACC,  PROSOFT,  AUTOFLIGHT,  EASYWIN,  FORMULA,
MAC-3,  ACCOUNTWIN,  BENEFIT,  QUICKBOOKS  และ  JANESOFT  เปนตอน

- คูแขงขันทางออม  คือสินคาซึ่งอาจทดแทนได  แมจะไมสมบูรณ  ประกอบดวย  โปแกรมฯ  ที่พัฒนาขึ้นสํ าหรับผู
ใชเฉพาะราย,  โปรแกรมฯ  โครงการขนาดใหญ, โปรแกรมฯ  คัดลอก  (ละเมิดลิขสิทธิ์)  และสํ านักงานบริการให
คํ าปรึกษา  และจัดทํ าบัญชี
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจุดออน  จุดแข็งของคูแขงขันทั้งหมดดังกลาว  (ภาคผนวก2,3)  พบวาคูแขงแตละราย  แต
ละประเภทจะมีจุดออน  จุดแข็งที่แตกตางกัน  ซึ่งเมื่อพิจารณาเทียบกับ SENATE ACCOUNT แลว  สามารถสรุปขอไดเปรียบ
ในการแขงขันของ SENATE ACCOUNT  ไดดังนี้

1. โปรแกรมฯ  SENATE  ถูกพัฒนาขึ้นโดยผูที่มีความรู  และประสบการณทางดานการบัญชีโดยตรง  ในขณะที่
โปรแกรมฯ  อื่นๆ  มักถูกพัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญทางดานการพัฒนาโปรแกรมซึ่งจะรวบรวมความตองการของผูใช
งานมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมฯ  ดังนั้น SENATE  จึงมีความนาเชื่อถือในการถูกตองตามหลัก
บัญชีมากกวาโปรแกรมฯ  อื่น

2. แนวทางการดํ าเนินการทางการตลาด  โปรแกรมฯ  โดยทั่วไปจะทํ าการจํ าหนายเปนชุด  ในแบบ  Stand Alone
และ  LAN  พรอมบริการหลังการขายเชิงเทคนิคที่คลายคลึงกัน  แต SENATE  มีความแตกตางจากคูแขงขัน  คือ
เปนการใหเชาโปรแกรมฯ  เนนขายบริการทั้งดานโปรแกรมฯ  และงานทางดานการบัญชีแบบครบวงจร  ซึ่งจะมี
ความยืดหยุนตอผูใชงานมากกวา  และตอบสนองความตองการของลูกคาเปาหมายไดดีกวา

3. SENATE ACCOUNT  ถูกพัฒนาขึ้นโดยความรวมมือกับ  Microsoft  Thailand  ดังนั้นในการวิจัยและพัฒนา
โปรแกรมฯ  ตอไปในอนาคตจะเปนไปไดอยางรวดเร็วมากกวาคูแขงขัน
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3.  การแบงสวนตลาด  และกํ าหนดตลาดเปาหมาย
3.1  การแบงสวนตลาด

ปจจุบันผูที่จํ าเปนตองมีโปรแกรมฯ  ไวใชงาน  โดยสวนใหญจะเปนผูประกอบธุรกิจประเภทตางๆ  ที่มีลักษณะเปนนิติ
บุคคลซึ่งจํ าเปนตองมีการจัดทํ าบัญชีอยางเปนระบบ  หรือกลาวไดวาผูบริโภคในตลาดฯ  คือกิจการตางๆ  ที่มีสภาพเปนนิติ
บุคคล  โดยในการพิจารณาแบงสวนตลาด  จะใชปจจัย  2  ประการในการพิจารณาแบงสวนตลาด  คือ

1. ขนาดของธุรกิจ  ซึ่งสามารถแบงธุรกิจ  (นิติบุคคล)  ออกไดเปน  2  กลุมใหญๆ  โดยพิจารณาจากมูลคาสินทรัพย
ถาวร  และยอดขายของธุรกิจนั้นๆ  ไดดังนี้

- ธุรกิจขนาดใหญ  :  ไดแกธุรกิจที่มีมูลคาของสินทรัพยถาวรมากกวา  100  ลานบาทขึ้นไป  หรือมียอดขายเกิน
กวา  200  ลานบาทตอป

- ธุรกิจขนาดกลาง  และขนาดยอม  (SMEs)  :  ไดแกธุรกิจที่มีมูลคาของสินทรัพยถาวรไมเกิน  100  ลานบาท6

หรือมียอดขาย7  ไมเกิน  200  ลานบาทตอป  โดยสามารถแบงยอยออกไดเปน  2  กลุมคือ
) ธุรกิจขนาดกลาง  :  ประมาณรอยละ  20  ของ SMEs  ทั้งหมด  มีการจัดองคกรอยางเปนระบบ  มีแบบแผน

การดํ าเนินงานที่แนนอน
) ธุรกิจขนาดยอม  :  ประมาณรอยละ  80  ของ SMEs  ทั้งหมด  ไมมีการจัดองคกรอยางเปนระบบ  อาจเปน

การดํ าเนินการโดยบุคคลเพียงคนเดียว
2. อายุของธุรกิจ  คือระยะเวลานับจากวันจัดตั้งของธุรกิจนั้นแบงได  3  ชวง  ดังนี้

- ชวงเริ่มตนธุรกิจ  เปนธุรกิจที่เพิ่งเริ่มจัดตั้งขึ้น  (ไมเกิน  1  ป)
- ชวงเรียนรู  เปนธุรกิจที่จัดตั้งมาประมาณ  1-4  ป
- ชวงมีประสบการณ  เปนธุรกิจที่จัดตั้งมาประมาณ  4  ปขึ้น

ปจจัยในเรื่องของขนาดธุรกิจสามารถสะทอนใหเห็นอํ านาจความสามารถในการลงทุนเพื่อมีโปรแกรมฯ  และจํ านวน
รายการคาโดยประมาณ  สวนอายุของธุรกิจสามารถสะทอนใหเห็นความสามารถประสบการณในการจัดการระบบงานทาง
บัญชีขององคกร  และความตองการคํ าแนะนํ าปรึกษาทางดานระบบงานบัญชี  เมื่อนํ าปจจัยทั้งสองมาประกอบกัน  จะสามารถ
แบงตลาดออกเปนสวนๆ  ไดดังนี้

6  นิยาม SMEs  ในประเทศไทยของธนาคารแหงประเทศไทย  และกรมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
7  สรุปจากปจจัยที่ใชในการพิจารณาความเปน SMEs  ของประเทศไตหวัน,  มาเลเซีย,  แคนาดา  และสหรัฐอเมริกา



20

อายขุองธรุกจิ \  ขนาดของธรุกจิ ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดยอม
เริม่ตนธรุกจิ NEW BIG NEW MED NEW SMALL
เรยีนรู MID BIG MID MED MID SMALL

มปีระสบการณ OLD BIG OLD MED OLD SMALL

1)  NEW BIG  เปนกลุมธุรกิจขนาดใหญที่เพิ่งเริ่มดํ าเนินงาน  มักมีจัดวางโครงสรางการดํ าเนินงานที่ดีพอสมควรไวแลว  แต
ในชวงแรกการดํ าเนินงานโดยเฉพาะดานบัญชี  อาจมีการติดขัดบาง  เนื่องจากเพิ่งวางระบบ  นิยมใชบริษัทที่ปรึกษาทาง
ดานบัญชี  มีเงินทุนในการดํ าเนินงานมากพอสมควร  จัดทํ าบัญชีอยางเปนระบบดวยคอมพิวเตอรที่มีการตอเชื่อมกัน  และ
ใชโปรแกรมบัญชีที่วาจางผูเชี่ยวชาญภายนอกในการพัฒนาขึ้นเอง  หรืออาจใชโปรแกรมฯ  โครงการขนาดใหญ

2) MID BIG  เปนกลุมธุรกิจขนาดใหญที่เพิ่งเริ่มดํ าเนินงานมาระยะหนึ่ง  เริ่มมีการทํ างานที่ลงตัว  เปนระบบระเบียบสอด
คลองกัน  มีเงินทุนในการดํ าเนินงานมาก  นิยมใชที่ปรึกษาทางดานบัญชี  และจัดทํ าบัญชีอยางเปนระบบดวย
คอมพิวเตอรที่มีการตอเชื่อมกัน  ใชโปรแกรมบัญชีที่พัฒนาขึ้นเองในองคกร  หรือจางผูเชี่ยวชาญภายนอกในการพัฒนา
โปรแกรมของตนเอง  หรืออาจใชโปรแกรมฯ  โครงการขนาดใหญ

3) OLD BIG  เปนกลุมธุรกิจขนาดใหญที่เพิ่งเริ่มดํ าเนินงานมานาน  มีความเชี่ยวชาญในระบบการทํ างานดานตางๆ  รวมทั้ง
งานบัญชี  มีทีมงานทางการเงิน  การบัญชีที่เขมแข็ง  มีเงินทุนในการดํ าเนินงานมาก  นิยมใชบริษัทที่ปรึกษาทางบัญชีที่มี
ชื่อเสียง  มีการจัดทํ าบัญชีอยางเปนระบบดวยคอมพิวเตอรที่มีการตอเชื่อมกัน  และใชโปรแกรมบัญชีที่พัฒนาขึ้นเองใน
องคกร  หรือจางผูเชี่ยวชาญภายนอกในการพัฒนาโปแกรมของตนเอง  หรืออาจใชโปรแกรมฯ  โครงการขนาดใหญ

4) NEW MED  เปนกลุมธุรกิจขนาดกลาง  ที่เพิ่งเริ่มตนดํ าเนินงาน  ระบบงานยังเปนแบบลองผิดลองถูก  มีเงินทุนจํ ากัดใน
การดํ าเนินงาน  อาจมีทรัพยากรบุคคลที่จํ ากัดโดยเฉพาะทางดานบัญชีอาจจัดทํ าบัญชีดวยมือ  หรือหากใชระบบ
คอมพิวเตอรก็เปนในชวงเริ่มตน  นิยมใชโปรแกรมสํ าเร็จรูปโครงการขนาดเล็ก

5) MID MED  เปนกลุมธุรกิจขนาดกลาง  ที่มีประสบการณในการดํ าเนินงานมาระยะหนึ่ง  เริ่มมีการเรียนรู  ระบบงานมีประ
สิทธิภาพมากขึ้น  นิยมใชระบบคอมพิวเตอรในการจัดทํ าบัญชีมากขึ้น  โดยใชโปรแกรมสํ าเร็จรูปโครงการขนาดเล็กที่มีประ
สิทธิภาพสอดคลองกับความตองการขององคกรมากขึ้น  และเริ่มมีการนํ าระบบการเชื่อมโยงการทํ างานดวยคอมพิวเตอร
มาใช

6) OLD MED  เปนกลุมธุรกิจขนาดกลาง  ที่มีประสบการณในการดํ าเนินงานมานาน  ระบบการทํ างานตางๆ  มีความลงตัว
มีการนํ าระบบเชื่อมโยงการทํ างานดวยคอมพิวเตอรมาใชมาก  นิยมใชโปรแกรมฯ  ที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับปริมาณ
งานไดมากขึ้น  อาจเริ่มใชโปรแกรมฯ  โครงการขนาดใหญ  หรือพัฒนาโปรแกรมฯ  ของตนเองเพื่อใชงานในองคกรได

7) NEW SMALL  เปนกลุมธุรกิจขนาดยอม  ที่เพิ่งเริ่มตนดํ าเนินงาน  ไมมีระบบที่แนชัด  มีเงินทุนจํ ากัดในการดํ าเนินงาน
นิยมใชบริการจัดทํ าบัญชีของสํ านักงานรับจัดทํ าบัญชี  หรือผูรับจัดทํ าบัญชีอิสระ  โดยชํ าระคาบริการรายเดือน
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8) MID SMALL  เปนกลุมธุรกิจขนาดยอม  ที่มีประสบการณในการดํ าเนินงานมาระยะหนึ่ง  สวนใหญยังนิยมใชบริการรับจัด
ทํ าบัญชีของสํ านักงานบัญชี  หรือรับจัดทํ าบัญชีอิสระอยู  บางสวนหากดํ าเนินการกับงานบัญชีเองก็มักจะนิยมจัดทํ าบัญชี
ดวยมือ  หรือจัดพิมพบนโปรแกรม  Exel  เทานั้น

9) OLD SMALL  เปนกลุมธุรกิจขนาดยอม  ที่มีประสบการณในการดํ าเนินงานมานาน  เคยชินกับการวาจางสํ านักงานบัญชี
ในการจัดทํ าบัญชีให  หรือจัดทํ าเองดวยมือ  หรือใช  Excel  ในการจัดทํ าดวยความเคยชิน  และไมตองการความยุงยากที่
ตองเรียนรูใหม

3.2  การกํ าหนดตลาดเปาหมาย

เมื่อพิจารณาสวนตลาดทั้งเกาที่จัดแบงไวแลว  จะพบวาสวนตลาดที่มีโอกาสเปนลูกคาของบริษัทฯ  คือ  กลุม  NEW
MED,  MID MED,  OLD MED  และ  NEW SMALL  มากนอยตามลํ าดับ  ซึ่งกลุมลูกคาเปาหมายของ  SENATE ACCOUNT
คือ

1) เปาหมายหลัก  :  NEW MED
กลุม NEW MED  นี้มีแนวโนมเลือกใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ  คอนขางสูง  เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางที่เพิ่งเริ่ม
ดํ าเนินงาน  มักจะยังไมมีระบบงาน  (โดยเฉพาะงานทางบัญชี)  ที่มีประสิทธิภาพ  เนื่องจากยังขาดประสบ
การณ  ตองการไดรับบริการ  คํ าปรึกษาในการดํ าเนินการคอนขางสูง  และมีขอจํ ากัดในดานเงินทุนดวย

2) เปาหมายรอง  :MID MED
กลุม  MID MED  เปนสวนตลาดอีกสวนที่มีแนวโนมเปนลูกคาของบริษัทฯ  เนื่องจากผูประกอบการในสวนตลาด
นี้สวนใหญ  จะมีความเขาใจในระบบงานบัญชีขององคกรมากพอสมควรแลว  มีการเรียนรู  และทดลองใช
โปรแกรมฯ  บางพอสมควร  และอาจมีบางสวนที่ตองการปรับปรุง  ระบบงานบัญชีของตนใหมีความสะดวก
เหมาะสมกับการทํ างาน  และบุคลากรของตนใหมากยิ่งขึ้น

แตดวยขอจํ ากัดในดานทรัพยากรของบริษัทฯ  ดังนั้นในชวงแรก ทางบริษัทฯ  จะพิจารณา  ใหบริการลูกคาเปาหมาย
เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล  และเพื่อใหการวางแผนงานทางการตลาดมีประสิทธิภาพ  จึงจํ าเปนตองทํ าการศึกษา
สถานการณ  พฤติกรรม  และปจจัยบางประการที่จะสงผลตอการตัดสินใจใชโปรแกรมฯ  ของธุรกิจ  SMEs  (เนนที่ขนาดกลาง)
ในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล  ดวยวิธีการวิจัยเชิงสํ ารวจ  (ภาคผนวก 4)  โดยมีกลุมตัวอยางเปนธุรกิจ SMEs  100  ราย  ซึ่ง
เปนผูประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต  40  รายซื้อมา-ขายไป  35  ราย  และบริการ  25  ราย  พบวา
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\ %
1.  78%
2.  
        -  DOS 42%
        -  Windows 33%
3. 

35%
23%
17%
14%

/ 11%
4.  40%
5.  
        -  Windows 97%

6.  5  
        -  
        -  
        -  
        -  
        -  

ผูมีอํ านาจตัดสินใจซื้อสวนใหญกวารอยละ  60  เปนเจาของกิจการ  หรือผูบริหารระดับสูง  ซึ่งสวนใหญจะพิจารณา
นํ าโปรแกรมฯ  มาใชเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว  ถูกตองในการทํ างาน  และรองรับปริมาณงานที่มากขึ้น  โดยสวนใหญมีปริมาณของ
ขอมูลมากกวา  100  รายการขึ้นไป  และเมื่อพยายามพิจารณาความแตกตางตามประเภทธุรกิจพบวามีแนวโนมคํ าตอบในทิศ
ทางเดียวกัน
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เพื่อใหไดขอมูลโอกาสในการตัดสินใจซื้อ  จึงทํ าการสุมสอบถามกลุมตัวอยางขางตนจํ านวน  50  ราย  ผานทาง
โทรศัพท  ดวยคํ าถาม  2  ประการคือ  1)  สนใจใชบริการ  package  ตางๆ  นี้  (ภาคผนวก  1)  หรือไม  2)  ถาสนใจจะเลือกใช
package  ใด  ซึ่งผลสํ ารวจปรากฏวา

ผลการสํารวจ จํานวนผูตอบ รอยละ
1.  สนใจใชบริการ 39 78
      ไมสนใจใชบริการ 11 22
2.  เลือกใช  package  I 21 54
      เลือกใช  package  II 12 31
      เลือกใช  package  III 6 15

3.3  ขนาดตลาด

จากรายงานสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท  ณ  วันที่  22  กุมภาพันธ  2544  ของสวนวิเคราะหขอมูล  และ
สถิติ  สํ านักบริการขอมูลธุรกิจ  กรมทะเบียนการคา  กระทรวงพาณิชย  แสดงใหเห็นถึงขนาดความตองการโปรแกรมฯ  ที่มาก
พอสมควร  โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาที่กลุมเปาหมายหลักของ  SENATE ACCOUNT คือ  กลุม  NEW MED  ซึ่งมีประมาณปละ
กวาพันราย  (ภาคผนวก  6)

3.4 การกํ าหนดตํ าแหนงผลิตภัณฑ

“SENATE ACCOUNT” คือผูใหบริการระบบงานบัญชี ที่มีความเชี่ยวชาญในระบบงานบัญชี และโปรแกรม
สํ าเร็จรูปทางการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใหบริการคํ าแนะนํ าปรึกษา และสรางระบบงานบัญชีที่เหมาะสมสํ าหรับ
ธุรกิจ SMEs ที่มีความแตกตางหลากหลาย และมีขอจํ ากัดดานเงินลงทุน

SENATE
ACCOUNT โปรแกรมฯ

ขนาดใหญ

โปรแกรมฯ
พัฒนาขึ้นเอง

สูง
ความถูกตองของระบบงานบัญชี
และคุณภาพการใหบริการ
ตํ่ า

โปรแกรมฯ
ขนาดเล็กโปรแกรมฯ

ละเมิดฯ

สูง
ตํ่ า
เงินลงทุนเบื้องตน
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4. แผนการตลาด

4.1 VISION & MISSION
• VISION : เปนผูใหบริการระบบงานบัญชีดวยคอมพิวเตอรที่ดีที่สุดสํ าหรับกลุมธุรกิจขนาดกลาง
• MISSION : นํ าเสนอบริการระบบงานบัญชีดวยคอมพิวเตอรที่ครบถวน ทั้งระบบงานและคํ าปรึกษาในดานตางๆ โดยเนนที่

ความตองการของลูกคาแตละราย

4.2 วัตถุประสงคทางการตลาด

- เปนผูนํ าในการใหบริการระบบงานบัญชีทั้งโปรแกรมฯ และบริการคํ าปรึกษาทางการบัญชีแกธุรกิจขนาดกลางของไทยโดย
การสรางและรักษาระดับการใหบริการที่ไดมาตรฐาน และใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหสนองตอบตอความตองการของ
ลูกคาได

- สรางความรูจักในตราสินคา”SENATE ACCOUNT’’ ของกลุมลูกคาเปาหมายใหไดอยางนอยรอยละ 80 ในชวง2ปแรก
- สรางลูกคา 5% ของจํ านวนลูกคาเปาหมายหลัก(NEW MED) ในปแรก และใหเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วในปที่สอง และคอน

ขางคงที่ในปตอๆ ไป เพื่อรองรับปริมาณลูกคาเดิมอยางมีประสิทธิภาพดวย
- เรงพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑใหสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาเปาหมายอยางตอเนื่อง

4.3 Product
4.3.1 สวนผสมผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑ”SENATE ACCOUNT” เปนบริการระบบงานทางการบัญชีครบวงจร ที่จะชวยใหบริษัทขนาดกลาง โดย
เฉพาะที่จัดตั้งใหม ไดมีระบบงานบัญชีของตนเองที่สอดคลองเหมาะสมกับความตองการของกิจการ โดยการจัด
โปรแกรมสํ าเร็จรูปทางการบัญชีที่ใชงานไดงาย ถูกตองตามหลักการบัญชี พรอมดวยบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการใชงาน
โปรแกรมฯ และบริการในการจัดวางระบบบัญชี ตลอดจนการใหคํ าปรึกษาปญหาในการดํ าเนินงานทางการบัญชี มา
จัดรวมกันในสัดสวนตางๆ และแบงออกเปนทางเลือกตางๆ 3 ทางเลือก เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกใชบริการ ไดตาม
ความเหมาะสมของแตละองคกร ซึ่งรายละเอียดของสวนผสมในแตละทางเลือกพิจารณาไดจาก ภาคผนวก 1

1. SENATE-S : เปนชุดทางเลือกสํ าหรับลูกคาที่มีขนาดองคกรคอนขางเล็ก ระบบงานบัญชีไมซับซอนนัก ตัวโปรแกรมฯ จะ
ทํ างานบนเครื่อง Stand Alone ซึ่งอาจใชพนักงานบัญชีแคเพียงคนเดียวในการบันทึกรายการสูระบบบัญชีทั้งหมด

2. SENATE-M : เปนชุดทางเลือกสํ าหรับลูกคาที่มีระบบงานซับซอนมากขึ้น ตองการแบงงานออกเพื่อใหแตละสวนงานปอน
ขอมูล เชน สวนงานขาย สวนงานบัญชี  สวนงานบริหารงานคลังสินคา  เปนตน และใหขอมูลสามารถเชื่อมตอกันเพื่อเขาสู
ระบบงานบัญชีไดโดยอัตโนมัติ ดวยการทํ างานของโปรแกรมฯ บนระบบLAN

3. SENATE-L : เปนชุดทางเลือกสํ าหรับลูกคาที่มีระบบงานซับซอน ในวัตถุประสงคการใชงานเชนเดียวกันกับชุดทางเลือก
SENATE-M แตยังตองการ Module มากกวา
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4.3.2 มาตราการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ
1) มาตราการรับประกันคุณภาพโปรแกรมฯ:
- จากผลการวิจัยที่จัดทํ า พบวาหนึ่งในปจจัยที่ลูกคา(SMEs) ใชพิจารณาในการเลือกใชโปรแกรมฯ คือความถูกตองตาม

ประกาศกรมสรรพากร ดังนั้นในเบื้องตนจํ าเปนจะตองการขึ้นทะเบียนของเลขที่ซอฟตแวรเฮาสจากกรมสรรพากรใหแลว
เสร็จกอนการเปดตัวSENATE ACCOUNT

- นํ าโปรแกรมฯ ยื่นขอจดลิขสิทธิ์เพื่อเปนการปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์ แมวาจะทํ าไดไมมากก็ตาม แตก็เปนวิธีการหนึ่งซึ่ง
จะทํ าใหลูกคาเปาหมายรับรูถึงคุณภาพของโปรแกรมฯ(มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย)

2)  มาตราการรับประกันคุณภาพการใหบริการ :
- เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายของการเปนผูนํ าในการใหบริการระบบงานบัญชีครบวงจรที่มีคุณภาพของงานบริการสูงสุด

ทางบริษัทฯ จะรับประกันการใหบริการโดยเฉพาะในสวนของ On job service ที่จะเขาไปดํ าเนินการแกไขปญหาใหกับลูก
คาภายในเวลา 1 ชั่วโมงหลังจากที่ลูกคาไดแจงความจํ านงใชบริการเขามายังสํ านักงาน

- บริษัทฯ จะพยายามเขาสูระบบมารตราฐาน ISO 9000 ภายในปที่ 5 ของการดํ าเนินงานเพื่อเนนยํ้ าความมีคุณภาพของ
การบริการ อีกทั้งเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจขนาดกลางบางราย ที่ตองการให Supplier เขาสูระบบ ISO
เชนกัน

4.4 PRICE
เนื่องจากลูกคากลุมเปาหมายหลักของบริษัทคือผูประกอบการขนาดกลางที่เพิ่งเริ่มตนดํ าเนินธุรกิจ ซึ่งลูกคากลุมนี้จะ

มีขอจํ ากัดทางดานเงินทุนในระยะเริ่มตน ดังนั้นกลยุทธราคาจึงตองตอบสนองความสามารถในการจายเงินของลูกคา และใช
เปนกลยุทธเพื่อสรางความแตกตางของผลิตภัณฑจากคูแขง โดยราคาที่กํ าหนดไว (ไมรวม VAT) ตลอดจนนโยบายดานราคา มี
ดังนี้

4.4.1 คาบริการรายเดือน
เปนคาบริการที่กํ าหนดใหชํ าระรายเดือน โดยในการเชาสัญญาแรกจะตองทํ าสัญญาอายุสัญญารวม 24 เดือน

และชํ าระคาใชบริการลวงหนา 3 เดือน จากนั้นชํ าระทุกส้ินเดือน เดือนละครั้ง  จนกระทั่งเมื่อครบ 21 เดือนผูใชบริการจะไดรับ
การยกเวนการชํ าระคาบริการในเดือนที่ 22-24 สวนการเชาสัญญาตอไปอายุสัญญา 12 เดือน ชํ าระคาเชาทุกส้ินเดือน โดย
สัญญาทั้งสองประเภทนั้น ผูใชบริการจะตองแสดงความจํ านงในการตอสัญญาการใชบริการ (หรือซ้ือโปรแกรมฯ หรือยกเลิก)
กอนหมดอายุสัญญาอยางนอย 2 เดือน โดยอัตราคาบริการ เปนดังนี้

ราคา \ ทางเลือก SENATE-S SENATE-M SENATE-L
-  สัญญาแรก 24 เดือน (บาท/เดือน) 2,900.- 4,900.- 6,900.-
-  ตอสัญญา 12 เดือน (บาท/เดือน) 1,400.- 2,400.- 3,400.-
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4.4.2 ราคาโปรแกรมฯ
ทางบริษัทฯ จํ าเปนจะตองจัดใหมีการกํ าหนดราคาของโปรแกรมฯ เพื่อใหลูกคาไดใชสํ าหรับการเปรียบเทียบเพื่อ

ตัดสินใจเลือกใชบริการของ SENATE ACCOUNT ซึ่งหากลูกคาสนใจที่จะซื้อเฉพาะโปรแกรมฯ ตามราคาที่กํ าหนดนี้ บริษัทก็
จะจัดจํ าหนายใหเชนกัน แตลูกคาจะไดรับบริการเพียง On Call Service สวนบริการอื่นๆ จะตองชํ าระคาบริการในอัตราปกติที่
กํ าหนด และราคาโปรแกรมฯ ดังกลาวนี้ยังใชสํ าหรับลูกคาที่ใชบริการของบริษัทฯ มาระยะหนึ่งแลว ตองการซื้อเพียงโปรแกรมฯ
(ไมตองการตอสัญญาบริการ) แตในสวนของคาบริการจะไดรับสวนลด 30% จากราคาปกติ โดยในการกํ าหนดราคาจะ
พิจารณาตามราคาของคูแขงทางตรงในตลาดฯ ดังนี้

- SENATE Stand Alone ราคาชุดละ 25,000 บาท
- SENATE LAN จํ าหนายเปน Module ละ 10,000 – 12,000 บาท

4.4.3 ราคาบริการ
เปนการกํ าหนดราคาสํ าหรับบริการในกรณีที่ลูกคาซื้อสินคาไป (ซื้อขาด) ตั้งแตเริ่มตน และตองการใชบริการของ

ทางบริษัทฯ ซึ่งกํ าหนดคาบริการดังนี้
• Modify พิจารณาราคาตามเงื่อนไขความตองการในการปรับแตงโปรแกรมฯ ของลูกคา (ความยาก – งาย)
• Technical Service

- Implementation 2,000 บาท/วัน
- Training 1,000 บาท/คน/วัน
- On Call service ไมคิดคาบริการ
- On job service 1,500 บาท/วัน

• Accounting Consult Service
- Implementation 10,000 บาท
- On Call service ไมคิดคาบริการ
- On job service 1,200 บาท/วัน

สํ าหรับลูกคาที่ซื้อ Package แลวแตตองการบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีใหในแตละ Package หรือกรณีที่
ลูกคาตองการซื้อโปรแกรมฯ ไปหลังเลิกใชสัญญาบริการตอ แลวตองการบริการจากทางบริษัทฯ จะทํ าการกํ าหนดราคาคา
บริการโดยใหสวนลด 30% จากอัตราคาบริการปกติขางตนนี้

4.5 PLACE

4.5.1 พนักงานขาย
เนื่องจากลักษณะผลิตภัณฑที่มีรายละเอียดคอนขางมาก และจํ าเปนจะตองมีการติดตอกับลูกคาโดยตรงเพื่อ

สรางความสัมพันธในระยะยาว ตลอดจนเปนส่ิงชวยยืนยันในคุณภาพ และความแตกตางของ SENATE ACCOUNT จากคูแขง
อื่นๆ ดังนั้น จึงจํ าเปนตองใชบุคลากรของบริษัทฯ ในการจัดจํ าหนายผลิตภัณฑใหกับลูกคาเปาหมายโดยตรง โดยทีมงานขายจะ
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เนนบุคลากรที่มีความรูดานบัญชี รับผิดชอบจัดจํ าหนายผลิตภัณฑในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยจะทํ าการติดตอลูกคา
เปาหมายซึ่งไดรายชื่อจาก

1) รายชื่อนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหมจาก สํ านักบริการขอมูลธุรกิจ กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ผาน
เครือขายของ Business Online Co.,Ltd.

2) ลูกคาที่ติดตอผาน Homepage ของบริษัทฯ
3) ลูกคาที่ติดตอผานทางโทรศัพท เมื่อไดรับขอมูลขาวสารที่ประชาสัมพันธไปทั้งทางโฆษณาและ Direct Mail
4) ลูกคาที่ใหความสนใจจากการไปรวมงานออก Boot ตางๆ

4.5.2 ลูกคาเดิม (Member get Member)
เปนการสรางชองทางใหม เพื่อใหเขาถึงกลุมลูกคาใหมไดโดยไมตองอาศัยทีมขาย (ลดตนทุนคงที่ในอัตรากํ าลัง

คนของบริษัท) เนื่องจากลูกคาเดิมจะมีความรูจักกับลูกคาใหม และสามารถยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑใหบริษัทฯ ได ในขณะ
เดียวกันก็เปนการเพิ่มเครือขายความสัมพันธของบริษัทฯ ที่มีตอลูกคาเดิมดวยโดยการใหลูกคาเดิมที่มีสถานภาพเสมือนเปน
สมาชิกของ SENATE ACCOUNT ชวยประชาสัมพันธ และติดตอลูกคาใหมใหกับบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะมีผลตอบแทน
สํ าหรับสมาชิกที่สามารถติดตอลูกคาใหบริษัทฯ ไดดวย แตคาดวาชองทางนี้จะสามารถเริ่มดํ าเนินการไดในชวงปที่สอง

4.6 PROMOTION

ในการสงเสริมการตลาด จะดํ าเนินการโดยอาศัยแนวคิด CRM เนื่องจากลักษณะธุรกิจหลักเปนการนํ าเสนอบริการ
แกลูกคา อีกทั้งการจํ าหนายยังเปนลักษณะที่ตองติดตอสัมพันธกับลูกคาในระยะยาวอีกดวย โดยจะทํ าการจัดสวนผสมในการ
สงเสริมการตลาด ดังนี้

4.6.1 การโฆษณา
การทํ าการโฆษณา “SENATE ACCOUNT” ในชวงแรกจะดํ าเนินการจัดทํ าใหรูปแบบ Direct Advertising เพื่อ

สรางความรับรูในตราสินคา และลักษณะผลิตภัณฑแกลูกคาเปาหมาย โดยพยายามเนนยํ้ าความแตกตางที่มีจากคูแขงขัน และ
ความคุมคาในการตัดสินใจใชบริการของ SENATE ACCOUNT โดยจะทํ าการโฆษณาผานสื่อตางๆ ดังนี้

1) ส่ือส่ิงพิมพ เนื่องจากขอจํ ากัดในเรื่องงบประมาณ ทํ าใหการพิจารณาใชส่ือตองดํ าเนินการอยางรอบคอบ และให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะพิจารณาลงโฆษณาในสิ่งพิมพนิตยสารธุรกิจหรือส่ิงพิมพของสวนงานที่เกี่ยวของ
เชน วารสารสรรพากร วารสารสมาคมการคาตางๆ วารสาร SMEs ฯลฯ Direct Mail Ads. จัดทํ าเอกสารแนะนํ า
SENATE ACCOUNT สงตรงไปยังรายชื่อลูกคาเปาหมายทั้ง NEW MED และ MID MED โดยจะทํ าการสงราย
ละเอียดของสินคา และบริการใหกับกิจการ โดยทํ าการคัดลอกรายนามบริษัทจาก Business Online Co.,Ltd.
ซึ่งเปนผูใหบริการขอมูลตางๆ เกี่ยวกับนิติบุคคลที่จดทะเบียนไวกับกรมทะเบียนการคา โดยจะทํ าการคัดเลือก
และจัดสงทุกสัปดาหสํ าหรับ NEW MED และสํ าหรับ MID MED จะจัดสงในชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน
เนื่องจากเปนชวงกอนปดปทํ าการทางดานบัญชี ซึ่งลูกคาสามารถตัดสินใจเปลี่ยนระบบบัญชีกอนขึ้นรอบบัญชี
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ใหม โดยเนื้อหาของสิ่งพิมพที่จัดสงไปจะเนนที่ความสํ าคัญของปญหาในระบบงานบัญชีที่ลูกคาตองเผชิญ โดย
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ สามารถชวยแกไขใหได และวิธีการลงทุนเพื่อไดมาซึ่งระบบที่มีความยืดหยุนกวา และมี
คุณภาพของงานบริการที่มีประสิทธิภาพสูง

2) Internet จัดสราง Homepage ของ SENATE ACCOUNT เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ, ใหลูกคาสามารถติดตอสอบ
ถามรายละเอียดผลิตภัณฑ และใชบริการสอบถามปญหา (On call service) ผาน Internet รวมทั้งสามารถ
Download โปรแกรมฯ ตัวอยางไปทดลองใชงานได

3) แผนพับโฆษณา เปนลักษณะแผนพับแนะนํ าบริการของ SENATE ACCOUNT ที่แสดงคุณประโยชนที่ลูกคาจะ
ไดรับ และรายละเอียดของบริการที่มี จัดพิมพส่ีสี และจัดวางในกลองใสสัญลักษณ SENATE ACCOUNT นํ าไป
ฝากวางตามเคานเตอรของสาขาของธนาคารพาณิชยตางๆ ประมาณ 100 แหง ทั่วกรุงเทพฯ โดยเนนบริเวณ
เคานเตอรสินเชื่อของธนาคารสาขาในยานธุรกิจเปนหลัก

4.6.2 การประชาสัมพันธ และ Event Marketing
1) จัดทํ า Newsletter สงใหกับลูกคาที่ใชบริการของ SENATE ACCOUNT และกลุมเปาหมาย เพื่อสราง

เครือขายความสัมพันธอันดีระหวางลูกคา และบุคคลทั่วไปกับบริษัทฯ โดยเนื้อหาขาวจะเกี่ยวของกับ
ความคืบหนา หรือขาวประชาสัมพันธตางๆ ของ SENATE ACCOUNT และขาวสารความรูที่เกี่ยวของกับ
งานบัญชี ตลอดจนกฎระเบียบทางบัญชี และสรรพากรที่เกี่ยวของกับ SMEs โดยจะจัดทํ า และสงให
สมาชิก และลูกคาเปาหมายทางไปรษณียไตรมาสละครั้ง และลงใน Homepage ของบริษัทฯ ดวย

2) จัดทํ า PR. Ads. โดยการซื้อพื้นที่ส่ือ และจัดทํ าขาวประชาสัมพันธในรูปแบบของคอลัมน เชน “ไข
ปญญาบัญชี SMEs” และ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบัญชีสํ าหรับองคกร SMEs” ทางสื่อส่ิงพิมพ
เชน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ เปนตน

3) ใหการสนับสนุนโครงการอบรม สัมมนาสํ าหรับผูประกอบการ SMEs ตามสถาบันการศึกษาและหนวย
งานราชการ หรือเอกชนตางๆ และจัดสัมมนาโปรแกรมฯ

4) ใหการสนับสนุนโปรแกรมฯ สํ าหรับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางธุรกิจ และการบัญชี เพื่อใชใน
การเรียนการสอนของสถาบัน

5) จัดงานเปดตัว “SENATE ACCOUNT” ภายใตชื่องาน “SENATE NES SMEs’S FRIEND” ซึ่งเปน
ลักษณะงานสัมมนาแนวทางในงานการบัญชีของธุรกิจ SMEs จัดตั้งใหม แนะนํ าตัว SENATE
ACCOUNT โดยใชสถานที่ของสถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน เปนเวลา
ประมาณ 2 วัน

6) จัดงาน “SENATE Thanks Member” ชวงปลายป เพื่อขอบคุณลูกคาที่ใชบริการ และเปนการสรางความ
สัมพันธในลักษณะของเครือขายผูใชบริการ SENATE ACCOUNT ตลอดจนชวยตอกยํ้ าความถูกตองใน
การตัดสินใจใชบริการ SENATE ACCOUNT ของลูกคาดวย
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4.6.3 การสงเสริมการขาย
การดํ าเนินการสงเสริมการขายจํ าดํ าเนินการควบคูไปกับการทํ า Event Marketing เชนการใหสวนลดสํ าหรับผูที่

ตัดสินใจเลือกใชบริการ Package ตางๆ ผานทางรานแสดงสินคาของบริษัทฯ ตามงานเปดตัว SENATE ACCOUNT หรืองาน
นิทรรศการตางๆ เปนตน

4.6.4 ตารางกิจกรรมการสงเสริมการตลาด (ป 2545)
กิจกรรม\ เดือน มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.

1. โฆษณาสิ่งพิมพ
2. Direct mail
3. Internet
4. แผนพับ
5. Newsletter
6. PR. Ads.
7. Seminar
8. งานเปดตัว
9. Thanks member

             Total
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5. แผนการดํ าเนินงาน

5.1 แผนการดํ าเนินงาน

5.1.1 วัตถุประสงคในการดํ าเนินงาน
1) สรางประสิทธิภาพในการดํ าเนินงานใหสูงที่สุด โดยใชบุคลากร และเวลาในการดํ าเนินงานใหนอยที่สุด
2) สรางงานบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ตอเนื่อง เปนที่ยอมรับของลูกคา โดยใหลูกคาสามารถไดรับบริการ

on job service ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากเรียกใชบริการ

5.1.2 ลักษณะของงาน และเวลาที่ใชในการดํ าเนินงาน
กระบวนการดํ าเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ จะเปนงานในการใหบริการเปนหลัก โดยเมื่อลูก

คาตกลงที่จะใชบริการของบริษัทฯ (หลังจากฝายขายไดปดการขายแลว) จะเริ่มขั้นตอนในการดํ าเนินงาน ดังนี้

ขัน้ตอนการดํ าเนินงาน หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. ขั้นวางแผนการ Implementation

1.1 วิเคราะหระบบงานบัญชีของลูกคา
1.2 ตรวจสอบความพรอมของ Hardware
1.3 ทบทวนความตองการของลูกคาตาม Requirement
1.4 สรุปแผนงาน

2. ขั้นตอนการ Implementation
2.1 เริ่มแผนงาน
2.2 ทดสอบความถูกตองของโปรแกรม
2.3 สงมอบงาน
2.4 ตรวจสอบแกไขระบบ
2.5 การฝกอบรม

3. ขั้นตอนหลังการ Implementation
3.1 การบริการตรวจเช็คโปรแกรมตามกํ าหนด
3.2 On job service
3.3 On call service

Accounting Service Dept.
Technical Service Dept.
Technical & Accounting Service Dept.
Technical & Accounting Service Dept

Technical & Accounting Service Dept
Technical Service Dept.
Technical & Accounting Service Dept
Technical Service Dept.
Technical Service Dept.

Technical Service Dept.
Technical & Accounting Service Dept
Technical & Accounting Service Dept
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• ขั้นวางแผนการ Implementation ประกอบดวยกระบวนการทํ างานตางๆ คือ
- วิเคราะหระบบงานบัญชีของบริษัทลูกคาเปาหมาย : เปนการศึกษาและวางระบบบัญชีใหกับลูกคา โดยทํ าการ

ศึกษาระบบงานของบริษัทลูกคา ลักษณะรายการคา และความตองการของลูกคา เพื่อวางระบบงานบัญชีใหตรง
กับความตองการของลูกคา

- ตรวจสอบความพรอมของ Hardware : เปนการตรวจสอบอุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องพิมพของลูกคาวาสามารถ
รองรับโปรแกรมฯ ไดหรือไม โดยฝายเทคนิค พรอมทั้งใหขอมูลหรือคํ าแนะนํ าตางๆ ในกรณีที่จํ าเปนตองเปลี่ยน
อุปกรณบางอยาง หรือในกรณีที่ลูกคาไมมีอุปกรณคอมพิวเตอร วาควรจะใชคอมพิวเตอรรุนใดเพื่อใหสามารถ
รองรับการทํ างานของโปรแกรมฯได

- ทบทวนความตองการของลูกคา : เปนการทบทวนความตองการที่ลูกคาระบุไวโดยฝายเทคนิคเพื่อวิเคราะหวาจํ า
เปนตองปรับเปล่ียนการทํ างานของโปรแกรมในสวนใดหรือไม เพื่อใหแนใจวามีขั้นตอนใดถูกมองขาม และทํ า
ความเขาใจใหมากขึ้นกรณีลูกคามีความตองการรูปแบบรายงานที่แตกตางไปจากรูปแบบรายงานของโปรแกรม
SENATE

- สรุปแผนงาน : เปนการวางแผนการทํ างานในขั้นตอไป และมอบหมายงานแกบุคลากรที่เหมาะสม พรอมทั้งสงตา
รางแสดงระยะเวลาในการทํ างานใหกับลูกคา

• ขั้นตอนการ Implement เปนขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรมฯ ใหแกลูกคาจนแลวเสร็จและสามารถใชงานไดตาม
ความตองการของลูกคา ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ คือ

- เริ่มแผนงาน : โดยการทํ าการปรับเปล่ียนรูปแบบรายงานตามความตองการของลูกคา และติดตั้งโปรแกรมฯ
พรอมทั้งใหลูกคาไดทดลองใชงาน

- ทดสอบความถูกตองของโปรแกรมฯ : โดยทํ าการทดสอบการทํ างานของโปรแกรม และความถูกตองของขอมูล
และรูปแบบรายงานใหเปนไปตามความตองการที่ลูกคากํ าหนดไว

- สงมอบงาน : หลังจากฝายเทคนิคไดทํ าการทดสอบความถูกตองของโปรแกรมจนแนใจวาถูกตองครบถวนแลวจะ
สงมอบงานใหลูกคาไดทํ าการทดสอบใชงาน โดยใหลูกคาบันทึกรายการประจํ าวันตางๆ หลังจากที่ติดตั้ง
โปรแกรมฯ เรียบรอยแลว ในขั้นตอนนี้ก็จะมีการอธิบายรายละเอียดของการทํ างานของโปรแกรมฯ เพื่อใหลูกคามี
ความเขาใจมากขึ้น

- ตรวจสอบแกไขระบบ : ในกรณีพบปญหาจะทํ าการตรวจสอบแกไข และทดสอบความถูกตองอีกครั้ง
- การฝกอบรม :  หลังจากที่สงมอบงานใหกับลูกคาแลว จะกํ าหนดวันที่เขารับการฝกอบรมการใชงานโปรแกรมฯ

ใหกับลูกคา เพื่อใหคัดเลือกพนักงานที่เกี่ยวของเขารับการอบรม โดยในขั้นตอนนี้จะดํ าเนินการสํ าหรับลูกคาที่ใช
บริการใน SENATE-M และ L ซึ่งเปนระบบ LAN ที่ประกอบดวยหลาย Module สวน SENATE-S จะทํ าการฝก
อบรมใหลูกคาในระหวางชวงการ Implementation

• ขั้นตอนหลังการ Implement เปนขั้นตอนในการใหบริการอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ดังตอไปนี้
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- การบริการตรวจเช็คโปรแกรมฯ ประกอบดวย บริการดานเทคนิค ซึ่งจะเขาไปทดสอบ และตรวจเช็คโปรแกรมฯ
ตลอดจนใหคํ าปรึกษาเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมฯ ใหกับลูกคา การตอบปญหาการใชงาน การแกไขขอผิด
พลาดตางๆ อยางตอเนื่องตามระยะเวลาที่ไดกํ าหนดไว กรณีโปรแกรมมีการ Upgrade ก็จะทํ าการปรับปรุงใหลูก
คาทันที และบริการดานบัญชี โดยจะเขาไปใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับระบบบัญชี รายการบัญชี การจัดทํ างบการเงิน
และการจัดทํ ารายงานตางๆ ตามระยะเวลาที่ไดกํ าหนดไว

- บริการ ON CALL เปนบริการที่ใหลูกคาสามารถสอบถามปญหาตางๆ ทางโทรศัพท ไดตลอดชวงอายุสัญญา ทั้ง
ปญหาเชิงเทคนิค และปญหาในงานบัญชี

จากขั้นตอนการดํ าเนินงานดังกลาว บริษัทฯ ไดกํ าหนดระยะเวลาในการดํ าเนินงานแตละขั้นตอนสํ าหรับผลิตภัณฑแต
ละ Package (สัญญาแรก*) ดังนี้

SENATE-S SENATE-M SENATE-L
ฝายเทคนิค ฝายบัญชี ฝายเทคนิค ฝายบัญชี ฝายเทคนิค ฝายบัญชี

1. ขั้นวางแผนการ Implementation
2. ขั้นตอนการ Implementation

- เริ่มแผนงาน – สงมอบ
- การฝกอบรม

3. ขั้นตอนหลังการ Implementation
- ตรวจเช็คโปรแกรมตามกํ าหนด
- On job service

0.5 วัน

1.5 วัน
On Job

4 วัน
2 วัน

0.5 วัน

0.5 วัน
-

-
2 วัน

0.5 วัน

2.5 วัน
2 วัน

6 วัน
3 วัน

1 วัน

2 วัน
-

-
3 วัน

1 วัน

4 วัน
3 วัน

6 วัน
4 วัน

2 วัน

3 วัน
-

-
4 วัน

* ปที่สองของสัญญาแรก ใชระยะเวลาเฉพาะขั้นตอนหลังการ Implementation

นอกจากนี้ ในกรณีที่ส้ินสุดสัญญาแรก และลูกคาเลือกที่จะตอสัญญารายปกับบริษัทฯ นั้น บริษัทฯไดกํ าหนดระยะ
เวลาในการดํ าเนินงานในแตละ Package สํ าหรับสัญญารายปดังนี้

SENATE-S SENATE-M SENATE-L
ฝายเทคนิค ฝายบัญชี ฝายเทคนิค ฝายบัญชี ฝายเทคนิค ฝายบัญชี

4วัน - 6 วัน - 6 วัน -
1. ขั้นตอนหลังการ Implementation

- ตรวจเช็คโปรแกรมตามกํ าหนด
- On job service 1 วัน 0.5 วัน 2 วัน 1 วัน 3 วัน 1 วัน

5.1.3 การควบคุมคุณภาพการดํ าเนินงาน
บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานผูใหบริการ โดยหัวหนาแผนกจะเปนผูจัดตารางใน
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การใหบริการลูกคาแตละราย และจัดพนักงานที่จะไปใหบริการในแตละครั้ง ซึ่งมีแผนในการควบคุมการทํ างานดังตอไปนี้
1) Time Card เปนการควบคุมตรวจสอบเวลาในการไปใหบริการแกลูกคา ณ site งานของลูกคาโดยการทํ าบัตร

บันทึกเวลา และการสงมอบงาน โดยบัตรดังกลาวจะสามารถแสดงขอมูลเวลาและรายละเอียดของบริการที่ใหแก
ลูกคาในแตละครั้ง เพื่อใชในการควบคุมการไปปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ และใชในการ ยืนยันการใช
บริการตาม   Package   ที่ลูกคาไดเลือกไว   (แตละ Package มีสิทธิ์ในการใชบริการแตกตางกัน)  โดยบัตรดัง
กลาวจะถูกจัดทํ าขึ้น 2 สํ าเนาโดยเก็บไวที่บริษัทฯ และที่ลูกคาแตละราย พนักงานผูใหบริการจะตองบันทึกเวลา
เริ่มตนและแลวเสร็จของการใหบริการ รวมถึงรายการใหบริการโดยสังเขป แลวลงชื่อกํ ากับคูกับลูกคาทั้งสอง
สํ าเนา (นํ าสํ าเนาหนึ่งสงกลับบริษัทฯ)

2) Customer Response เปนการควบคุมระดับคุณภาพในการใหบริการตางๆ โดยใหลูกคากรอกแบบสอบถามหลัง
รับบริการ โดยสอบถามความพอใจของลูกคาหลังรับบริการตางๆ ตลอดจนตรวจสอบความตองการ ขอแนะนํ า
ตางๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการในครั้งตอไป โดยนโยบายของบริษัทฯ จะตองใหระดับความพอใจของ
ลูกคา (ตอบรับวารูสึกพอใจ) สูงถึงรอยละ 90 หากพนักงานคนใดถูกลูกคาระบุวาใหบริการไดไมดี จะตองถูก
พิจารณาสาเหตุตอไป

3) ควบคุมการใชเวลาในการเดินทางเพื่อไปใหบริการแกปญหาแกลูกคา ณ site งานของลูกคาใหไมเกิน 1 ชั่วโมง
หลังจากลูกคาโทรมาแจงใหเขาไปดํ าเนินการ
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6. ทีมผูบริหาร

6.1 โครงสรางผูถือหุน

ในการดํ าเนินงานตามแผนธุรกิจดังกลาวนี้จํ าเปนจะตองมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากในปจจุบันที่ทุนจด
ทะเบียนของ Senate System Corporation Co.,Ltd. มีจํ านวน 1,000,000 บาท เปน 2,000,000 บาท และทํ าการปรับโครง
สรางของผูถือหุนตามโครงสราง ดังนี้

1. นายปารินทร  ปุณโณปถัมภ ถือหุน 50%
2. นางสาวอังคณา  เจริญกิตติศัพท ถือหุน 10%
3. นางสาวขนิษฐา  ธีระบุตรวงศกุล ถือหุน 10%
4. นางสาวพนมพร  ลีลารักษสกุล ถือหุน 10%
5. นางสาวนิสา  ทองประเสริฐ ถือหุน 10%
6. นางสาวศิริพร  ศศิธรวรรณกุล ถือหุน 10%

รวม              100%
ผูถือหุนแตละคนจะไดรับ Voting Share (สิทธิการออกเสียงของผูถือหุน) คนละ 1 เสียง

6.2 โครงสรางองคกร
เนื่องจากในชวงแรกองคกรยังมีขนาดเล็ก จึงจัดใหมีโครงสรางองคกรที่ไมซับซอน มีความยืดหยุนในการดํ าเนิน

งาน โดยประกอบดวยผูบริหาร 2 ตํ าแหนง

Managing Director

Manager

Technic. Service Office Admin. Account. Service Marketing Dept. Sale Dept.
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6.3 ทีมผูบริหาร
ตํ าแหนง ผูดํ ารงตํ าแหนง วุฒิการศึกษาและประสบการณ หนาที่ความรับผิดชอบ ผลตอบแทน
Managing
Director

คุณปารินทร - วางระบบบัญชีและคอมพิวเตอร
บริษัท คูเปอร แอนด ลายแมนด
1 ป

- รับจางวางระบบบัญชี และรับทํ า
บัญชีทั่วไป

- เขียนโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูป
- เปดบริษัท ซีเนท ซิสเต็มส
คอรปอเรชั่น จํ ากัด เพื่อรับ
วางระบบบัญชี และพัฒนา
โปรแกรมบัญชี

- วางนโยบายการ
บริหาร และดูแลจัด
การการบริหารงาน
ภายในองคกร

- พัฒนาโปรแกรมฯ
- ควบคุมดูแลการ
ทํ างานของ
Technical Service

- เงินเดือนประจํ า
     50,000 บาท

Manager คุณอังคณา - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย
หอการคา

- ปส. ทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- หัวหนาฝายตรวจสอบบัญชี
สํ านักงานสนั่น เกตุทัตุ ระยะเวลา
7 ป

- ผูตรวจสอบัญชีรับอนุญาต

- ควบคุมดูแลการ
ทํ างานของ Account
Service

- ควบคุมดูแลงานทาง
การตลาด และงาน
ขาย

- เงินเดือนประจํ า
30,000 บาท
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1.4 แผนงานการจัดจางบุคลากร

แผนงานการจัดจางบุคลากรจะเริ่มตนภายในปแรกของการดํ าเนินงาน  คือ  ป 2545   โดยจะจัดจางบุคลากร ใน
ตํ าแหนงงานตางๆ ดังนี้

ตํ าแหนง วุฒิการศึกษาและประสบการณ หนาที่ความรับผิดชอบ ผลตอบแทน
Technical
Service

- ปริญญาตรี วทบ.(คอม) หรือ
    สายงานที่เกี่ยวของ
- ประสบการณในสายงานอยางนอย 1 ป
- มีความรูในโปรแกรมระบบบัญชี
    เปนอยางดี
- มีความสามารถในการทํ างานเปนทีม

- รับผิดชอบในการพัฒนา
     และติดตั้งระบบ
- ฝกอบรมทางดานระบบบัญชี
- ใหคํ าปรึกษาทางดานระบบบัญชี

เงินเดือน 16,000 บาท
และคาเดินทางเดือนละ
4,000 บาท

Accounting
Service

- ปริญญาตรีบัญชี
- มีประสบการณสายงานที่เกี่ยวของ
    2 ป ขึ้นไป
- มีความสามารถในการทํ างานเปนทีม
ถามีประสบการณทางดานระบบบัญชีจะ
ไดรับพิจารณาเปนพิเศษ

- วางระบบบัญชี
- ฝกอบรมดานบัญชี
- ใหคํ าปรึกษาทางดานบัญชี
     และภาษีอากร

เงินเดือน 15,000 บาท
และคาเดินทางเดือนละ
4,000 บาท

Sale - ปริญญาตรีการตลาด
- มีความสามารถในการทํ างานเปนทีม
- มีมนุษยสัมพันธดี
- ถามีประสบการณในงานระบบบัญชีจะได
    รับพิจารณาเปนพิเศษ

- วางแผนและปฏิบัติงานดานการขาย
การสงเสริมการขาย

- รับผิดชอบการขยายฐานลูกคารวมทั้ง
รักษาฐานลูกคาเดิม

- ติดตอกับลูกคา รวมถึงเขาไปนํ าเสนอ
ระบบโปรแกรมใหกับลูกคา

- ติดตามการชํ าระคาบริการของลูกคา

เงินเดือน 8,000 บาท
และคาเดือนทางเดือน
ละ 4,000 บาท และ
Commission 3% ของ
ยอดขาย

Admin. Staff - ปริญญาตรีบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวของ
- หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

- ชวยงานบัญชีและงานสํ านักงานทั่วไป
- ประสานงานการออก Invoice

เงินเดือน 8,500 บาท

เจาหนาที่รับ
สงเอกสาร

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- มียานพาหนะเปนของตนเอง

- รับ-สงเอกสาร,วางบิล, เก็บเช็คลูกคา
    และนํ าไปขึ้นบัญชีบริษัทฯ

เงินเดือน 6,000 บาท
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7.  แผนการเงิน

บริษัทมีการจัดหาเงินทุนและ Generate เงินลงทุนใน 5 ป เพื่อใหไดผลประกอบการที่ทํ าใหบริษัทสามารถดํ ารงอยูได
ในชวงปแรกๆ และสรางรายไดและผลกํ าไรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต ใหผลตอบแทนไดตาม
ความตองการของผูถือหุน มีรายละเอียดดังนี้

หนวย : พันบาท

2545 2546 2547 2548 2549
การจัดหาเงินลงทุน
1. รับชํ าระคาหุน
2. เงินกูจากธนาคาร

2,000
300

-
-

-
-

-
-

-
-

รวมเงินลงทุน 2,300 200 - - -
การลงทุนและการดํ าเนินงาน
1. ซื้อทรัพยสินถาวร
2. ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม
3. ดอกเบี้ยจาย
4. คาใชจายดํ าเนินงาน
5. จายคืนเงินกูจากธนาคาร

284
100

2
3,203

-

82
100

20
4,570

-

-
100

-
5,570

500

175
100

-
7,216

-

390
100

-
9,995

-
รวมการลงทุนและดํ าเนินงาน 3,589 4,772 6,170 7,491 10,485

รายไดรับ 1,346 4,976 9,522 13,056 14,754
จายเงินปนผล - - - 500 1,000

หมายเหตุ : รายไดรับประกอบดวย
- คาเชารับ
- เงินรับจากลูกหนี้
- เงินรับจากการขาย
- เงินรับลวงหนา 
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Senate Systems Corporation Company Limited
งบดุล

Q1 Q2 Q3 Q4
สินทรัพย

สนิทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดในมือ 50      50      50      50      50      50      50      50        50        
     เงินฝากธนาคาร 1,050 520    97      9        9        414    3,785 8,894   12,224 
     ลูกหนี้การคา 36      69      122    172    172    494    794    1,054   1,234   
     หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0) 0 (0) (2) (2) (3) (8) (10) (13)
     ดอกเบี้ยคางรับ 2        - 0 - - - - - -
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,138 639    269    229    229    955    4,621 9,988   13,495 
ทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ 284    284    284    284    366    366    366    541      931      
     หัก คาเสื่อมราคาสะสม (14) (29) (43) (57) (57) (131) (205) (314) (501)
เงินมัดจํา 15      15      15      15      15      15      15      15        15        
คาลขิสิทธิ์รอตัดบัญชี 475    450    425    400    400    300    200    100      -      

รวมสินทรัพย 1,898 1,359 950    870    870    1,505 4,997 10,330 13,940 

หนีส้ินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -     -     -     300    300    500    -     -      -      
     เงินรับลวงหนา 108    205    363    515    515    1,528 2,126 2,408   2,587   
     คาสอบบัญชีคางจาย 3        5        8        10      10      10      10      10        10        
     คาใชจายคางจาย 30      32      35      37      37      48      57      68        72        
     คาลิขสิทธิ์คางจาย 500    500    500    400    400    300    200    100      -      
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย - - - - - - 182 1,747 1,883
รวมหนี้สินหมุนเวียน 641    742    906    1,262 1,262 2,386 2,575 4,333   4,552   
หนีส้นิระยะยาว - - - - - - - - -
หนี้สินอื่นๆ - - - - - - - - -
รวมหนี้สิน 641    742    906    1,262 1,262 2,386 2,575 4,333   4,552   
สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน
     (20,000 หุน หุนละ 100 บาท) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000   2,000   
     กําไร(ขาดทุน)สะสม (743) (1,383) (1,956) (2,391) (2,391) (2,881) 422    3,997   7,388   
รวมสวนของผูถือหุน 1,257 617    44      (391) (391) (881) 2,422 5,997   9,388   
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,898 1,359 950    871    871    1,505 4,997 10,330 13,940 

2548 25492545 2545 2546 2547
หนวย:พันบาท
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Senate Systems Corporation Company Limited
งบกํ าไรขาดทุนและกํ าไรสะสม

Q1 Q2 Q3 Q4
รายได
     รายไดคาเชา 62     173      310      458      1,003   4,285   8,657   11,847 13,408 
     รายไดจากการขาย - - - - - - 567      1,188   1,346   
     ดอกเบี้ยรับ 2       1          0 0 3          1          19        44        61        
     รายไดอ่ืนๆ - - - - - - - - -
รวมรายได 64     174      310      458      4,006   4,286   9,243   13,079 14,815 
คาใชจาย
     เงินเดือน 401   401      449      449      1,700   2,401   3,180   3,918   4,661   
     โบนัส - - - - - - 286      347      412      
     คาใชจายเดือนทาง 36     36        48        48        168      324      512      656      792      
     คาฝกอบรม 1       1          2          2          7          14        16        18        19        
     คาวิจัยและพัฒนา - - - - - - - - -
     คาลิขสิทธิ์ 25     25        25        25        100      100      100      100      100      
     คาเชาสํานักงาน 45     45        45        45        180      180      180      250      240      
     คาใชจายสงเสริมการขาย 236   236      236      236      944      1,286   866      1,185   1,341   
     คานายหนา 2       5          9          14        30        129      260      355      402      
     คารับรอง 0 1          1          1          3          13        26        36        40        
     คาสอบบัญชี 3       3          3          3          10        10        10        10        10        
     คาเสื่อมราคา 14     14        14        14        57        74        74        109      187      
     หนี้สงสัยจะสูญ 0 0 1          1          2          3          3          3          2          
     คาจัดทําคูมือ 2       2          2          2          8          17        20        22        23        
     คาใชจายสํานักงาน 9       9          9          9          36        36        36        36        36        
     คาบํารุงรักษา - - - - - 4          7          22        56        
     คาไฟฟาและนํ้าประปา 21     21        21        21        84        92        102      112      123      
     คาโทรศัพท 12     15        18        21        66        73        80        88        97        
     ดอกเบี้ยจาย - - - 2          2          20        - - -
รวมคาใชจาย 807   814      883      893      3,397   4,776   5,758   7,257   8,541   
กําไรกอนภาษี (743) (640) (573) (435) (2,391) (490) 3,485   5,822   6,274   
ภาษีเงินไดนิติบุคคล - - - - - - (182) (1,747) (1,883)
กําไรสุทธิ (743) (640) (573) (435) (2,391) (490) 3,303   4,075   4,391   
กําไร(ขาดทุน)สะสมตนงวด - (743) (1,383) (1,956) (2,391) - (2,881) 422      3,997   
หัก เงินปนผลจาย - - - - - - - (500) (1,000)
กําไร(ขาดทุน)สะสมปลาย (743) (1,383) (1,956) (2,391) (2,391) (2,881) 422      3,997   7,388   

2548 25492545 2545 2546 2547
หนวย:พันบาท
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Senate Systems Corporation Company Limited
งบกระแสเงินสด

Q1 Q2 Q3 Q4
กระแสเงินสดรับ
     คาเชารับ - - - - - 3,729      7,248      9,709      10,948    
     รับจากลูกหนี้ 26        140         257         407         831         172         494         794         1,054      
     รับจากการขาย - - - - - - 567         1,188      1,346      
     เงินรับลวงหนา 108      97           158         152         515         1,075      1,213      1,365      1,406      
     รายไดอื่นๆ - - - - - - - - -
รวมกระแสเงินสดรับ 134      237         415         559         1,346      4,976      9,522      13,056    14,754    
กระแสเงินสดจาย
     เงินเดือน 401      401         449         449         1,700      2,401      3,180      3,918      4,661      
     โบนัส - - - - - - 286         347         412         
     Overtime - - - - - - - - -
     คาใชจายเดือนทาง 36        36           48           48           168         324         512         656         792         
     คาฝกอบรม 1          1             2             2             7             14           16           18           19           
     คาวิจัยและพัฒนา - - - - - - - - -
     คาเชาสํานักงาน 45        45           45           45           180         180         180         250         240         
     คาใชจายสงเสริมการขาย 236      236         236         236         944         1,286      866         1,185      1,341      
     คานายหนา 2          5             9             14           30           129         260         355         402         
     คารับรอง 0 1             1             1             3             13           26           36           40           
     คาสอบบัญชี 3          3             3             3             10           10           10           10           10           
     คาจัดทําคูมือ 2          2             2             2             8             17           20           22           23           
     คาใชจายสํานักงาน 9          9             9             9             36           36           36           36           36           
     คาบํารุงรักษา - - - - - 4             7             22           56           
     คาไฟฟาและนํ้าประปา 21        21           21           21           84           92           102         112         123         
     คาโทรศัพท 12        15           18           21           66           73           80           88           97           
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล - - - - - - (182) (1,747) (1,883)
รวมกระแสเงินสดจาย 750      769         838         845         3,203      4,570      5,570      7,216      9,995      
เงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน (616) (532) (423) (286) (1,857) 406         3,952      5,840      4,759      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     ซ้ือสินทรัพยถาวร 284      - - - 284         82           - 175         390         
     คาลิขสิทธิ์ - - -          100         100         100         100         100         100         
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน (900) (532) (423) (386) (2,291) 224         3,852      5,565      4,269      
เงินสดตนงวด - 50           50           50           - 50           50           50           50           
เงินสดขั้นตํ่า 50        50           50           50           50           50           50           50           50           
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (950) (532) (423) (386) (2,291) 224         3,852      5,565      4,269      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     รับชําระคาหุน 2,000   - - - 2,000      - - - -
     จายเงินปนผล - - - - - - - (500) (1,000)
     เงินเบิกเกินบัญชี - - - 300         300         200         - - -
     ชําระเงินเบิกเกินบัญชี - - - - - - (500) - -
     ดอกเบี้ยจาย - - - (2) (2) (20) - - -
     ดอกเบี้ยรับ - 2             - 0 2             1             19           44           61           
เงินสดสุทธิ 1,050   (530) (423) (88) 9             405         3,371      5,109      3,330      
เงินฝากธนาคารปลายงวด 1,050   520         91           9             9             414         3,785      8,894      12,224    

2548 25492545 2545 2546 2547
หนวย:พันบาท
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บริษัทฯ สามารถสรุปผลการดํ าเนินงานคาดการณ พิจารณาแยกตามรายละเอียดตางๆ ไดดังนี้

1. รายได

2545 2546 2547 2548
รายไดคาเชา
รายไดจากการขาย
ดอกเบี้ยรับ

1,003
-
3

4,285
-
1

8,657
567

19

11,84
1,18

4
รวมรายได 1,006 4,286 9,243 13,07

รายไดหลักของบริษัทมาจากคาเชา (Rental income) โดยมีสัญญาเชา 24 เดือ
Package ตามภาคผนวก 10

2. กํ าไรสุทธิ

2545 2546 2547 254
รายได
คาใชจาย
กํ าไรกอนภาษี
ภาษีเงินไดนิติบุคคล

1,006
3,397

(2,391)
-

4,286
4,776
(490)

-

9,243
5,758
3,485
(182)

13,0
7,25
5,82

(1,74
กํ าไรสุทธิ (2,391) (490) 3,303 4,0

บริษัทมีผลขาดทุนจากการดํ าเนินงานในชวง 2 ปแรก เนื่องจากยังมีรายไดเขาม
การดํ าเนินงานทั้งหมดซึ่งจะพบวามีการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการดํ าเนินงานในแตละป
ไดของบริษัทมีการเพิ่มขึ้นทุกปและเพิ่มขึ้นมากกวาคาใชจาย มีผลทํ าใหบริษัทมีกํ าไรสุท
เนื่อง

ท
หนวย:พันบา

2549

7
8
4

13,408
1,346

61
9 14,815

น แยกเปนรายไดคาเชาจากแตละ

ท
หนวย:พันบา

8 2549
79
7
2
7)

14,815
8,541
6,274

(1,883)
75 4,391

าไมพอที่จะครอบคลุมคาใชจายจาก
ในเปอรเซ็นตที่ไมมากนัก ขณะที่ราย
ธิตั้งแตปที่ 3 และมีการเพิ่มขึ้นอยางตอ
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3. รายการแสดงฐานะการเงิน

2545 2546 2547 2548 2549
สินทรัพยหมุนเวียน
เครื่องมือและอุปกรณ
สินทรัพยอื่น

229
227
415

955
235
315

4,621
161
215

9,988
227
115

13,495
430
15

รวมสินทรัพย 871 1,505 4,997, 10,330 13,940
หนี้สิน

สวนของผูถือหุน
1,262
(391)

2,386
(881)

2,575
2,422

4,333
5,997

4,552
9,388

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 871 1,505 4,997 10,330 13,940

4. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน

2545 2546 2547 2548 2549
LIQUIDITY RATIOS
CURRENT RATIO 0.18 0.40 1.79 2.31 2.97
ACTIVITY RATIOS
ASSET TURNOVER 1.15 2.84 1.84 1.26 1.06
ACC.RECEIVABLE TURNOVER 5.84 12.87 13.44 12.82 11.72
LEVERAGE RATIOS
DEBT TO TOTAL ASSET 1.45 1.58 0.52 0.42 0.33
DEBT TO EQUITY (3.24) (2.72) 1.06 0.72 0.48
PROFITABILITY RATIOS(%)
PROFIT MARGIN (237.61%) (11.40%) 37.7% 31.2% 29.7%
RETURN ON ASSET (273.64%) (32.42%) 66.0% 39.4% 31.5%
RETURN ON EQUITY สวนทุนติดลบ สวนทุนติดลบ 136.2% 67.9% 46.8%

หมายเหตุ : สวนทุนติดลบจะไมนํ ามาคํ านวณ Ratio

หนวย:พันบาท
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เมื่อพิจารณาอัตราสวนทางการเงินจากงบการเงินของบริษัทฯ แลวสามารถประเมินสถานภาพของบริษัทฯ ได
ดังนี้

1.1 Liquidity Ratio
บริษัทมี Current Ratio ในระดับ 0.18 – 2.97 แสดงวาบริษัทมีสภาพคลองที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเปนผลมาจากการที่

บริษัทมีเงินสดหมุนเวียนเขามาในบริษัทมากกวาคาใชจายที่เกิดขึ้น เนื่องจากลักษณะของกิจการเปนงานบริการซึ่งจะมีการลง
ทุนในทรัพยสินคอนขางมากในชวงปแรกๆ ทํ าใหในปแรกๆ บริษัทขาดสภาพคลองในการดํ าเนินงาน

หนี้สินหมุนเวียนสวนใหญของบริษัท เกิดจากเงินคาเชารับลวงหนาจากลูกคาที่เก็บลวงหนาเปนเวลา 3 เดือน มีสัด
สวนประมาณ 95% ของหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด ซึ่งหนี้สินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นนี้จะมีการทยอยรับรูเปนรายไดในชวง 3 เดือนสุด
ทายของสัญญา

1.2 Activity Ratio
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยของบริษัท เพิ่มขึ้นอยางมากในป 2546 เนื่องจากบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น

จํ านวนมาก เนื่องจากในป 2546 มีรายไดจากยอดลูกคาเกาที่มีสัญญาตอเนื่องมาจากป 2545 และลูกคาใหมที่เพิ่มขึ้นในป
2546 สงผลใหรายไดจากคาเชาสูงขึ้นเปน 3 เทาของป 2545 และมีเปอรเซ็นตการเพิ่มขึ้นที่ลดลงในปตอๆ ไป เนื่องจากฐานใน
การคํ านวณรายไดมีการเพิ่มขึ้นมากทุกป แตในสวนของสินทรัพยรวมบริษัทมีเงินสดหมุนเวียนรายในบริษัทเพิ่มขึ้นอยางมากทํ า
ใหอัตราสวน Asset Turnover มีสัดสวนเพิ่มขึ้นมากในป 2546 และมีแนวโนมลดลงแตก็ยังพบวาอยูในสัดสวนที่คอนขางดี

อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ของบริษัทเพิ่มขึ้นอยางมากในป 2546 เนื่องจากบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นจํ านวนมาก
เนื่องจากในป 2546 มีรายไดจากยอดลูกคาเกาที่ยังไมหมดสัญญา รวมถึงลูกคาใหมที่เพิ่มเขามาในปนี้ สงผลใหยอดขายสูงขึ้น
จํ านวนมาก ซึ่งในป 2547 – 2549 มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้คอนขางคงที่ โดยคาดวาจะเก็บเงินจากลูกหนี้ไดเฉล่ีย
ประมาณ 30 วัน ซึ่งเทากับเครดิตเทอมที่บริษัทใหกับลูกคา

4.3 Leverage Ratio
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวมและหนี้สินตอสวนของผูถือหุนของบริษัท ในป 2545 – 2546 มีอัตราสวนหนี้สิน

สูงมากซึ่งเกิดจากบริษัทมีรายไดรับลวงหนาที่ยังไมมีการรับรูเปนรายไดจํ านวนมากรวมถึงในชวง 2 ปแรก บริษัทมีเงินสดไมพอ
สํ าหรับการนํ ามาหมุนเวียนในกิจการจึงตองมีการเบิกเงินเกินบัญชี มีผลใหในชวงแรกอัตราสวนทางการเงินของบริษัทจึงดูไมดี
นักแตความจริงแลวหนี้สินที่เกิดขึ้นไมใชหนี้สินที่บริษัทจะตองมีการชํ าระคือ แตเปนรายไดรับลวงหนาเทานั้น ซึ่งหนี้สินอื่นๆ
นอกจากรายไดรับลวงหนาดังกลาวมีจํ านวนที่นอยมาก โดยในป 2546-2549 บริษัทจะมีเงินสดคงเหลือจากการดํ าเนินงานและ
มีกํ าไรมากขึ้น ทํ าใหอัตราสวนดีขึ้น

4.4 Profitability Ratio
ความสามารถในการทํ ากํ าไรของบริษัท ในป 2545 และ 2546 ติดลบ เนื่องจากเปนชวงแรกในการดํ าเนินงาน
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ของบริษัททํ าใหมีรายไดไมครอบคลุมคาใชจายที่เกิดขึ้น แตในปตอ ๆ มารายไดของบริษัทมีมากขึ้น ทํ าใหกํ าไรของบริษัทดีขึ้น
สงผลใหอัตราสวนทางการเงินดีขึ้นตามดวยมากขึ้น ทํ าใหกํ าไรของบริษัทดีขึ้น สงผลใหอัตราสวนทางการเงินดีขึ้นตามดวย

Return on Asset และ Return on Equity ของบริษัทเริ่มดีขึ้นในป 2547 ซึ่งมีเหตุผลเชนเดียวกับ Profit margin
แตการที่ในป 2547-2549 มีอัตราสวนลดลง เนื่องจากกํ าไรในป 2546 ถึง 2547 มีการเพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่นอยกวา สินทรัพย
รวมซึ่งเปนผลมาจากการที่บริษัทมีเงินสดมากขึ้น และ สัดสวนกํ าไรที่เพิ่มขึ้นนอยกวา สวนของทุนเนื่องจากบริษัทมีกํ าไรเพิ่มสูง
ขึ้นมาก

5. วิเคราะหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนไดแสดงการคํ านวณอยูในภาคผนวก 7

5.1 NPV
พิจารณา NPV ที่คา WACC = 13.60%, อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดสุทธิ = 1% พบวา NPV ของกิจการมี

จํ านวน 17,764,000 บาท แสดงวากํ าไรในรูปกระแสเงินสดที่คิดเปนมูลคาปจจุบันแลว มีคามากกวา 0 แสดงใหเห็นถึงความคุม
คาในการลงทุน

5.2 IRR
พิจารณา IRR ที่อัตราการเติบโตของกระแสเงินสดสุทธิ = 1% พบวา IRR ของกิจการเปน 73% ซึ่งมีคามากกวา

WACC ที่ 13.60% แสดงใหเห็นถึงความคุมคาในการลงทุน

5.3 Payback Period
พบวาหลังจากพิจารณากระแสเงินสดสุทธิแลว  พบวาบริษัทฯ  จะสามารถคืนทุนไดภายในระยะเวลา 3 ป 1 เดือน
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8. ความเสี่ยงและแผนรองรับความเส่ียง

การพิจารณาความเสี่ยงซึ่งอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ สามารถพิจารณาได 3 เหตุการณหลัก ลํ าดับตามโอกาสที่จะเกิดขึ้น
ไดจากมากไปนอยไดดังนี้

1.  เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยสงผลใหปริมาณการจัดตั้งธุรกิจ SMEs ใหมของไทยไมเปนไปตามที่ไดคาดการณไว
ทํ าใหยอดขายที่ประมาณการไวลดลง

แผนรองรับความเส่ียง
- ปรับลดคาใชจายบางสวนลง โดยพิจารณาปรับลดคาใชจายในสวนที่ไมสงผลกระทบตอการดํ าเนินการหลังลงกอน เชน

สินทรัพยถาวร คาใชจายในการรับรองลูกคา คาใชจายสวัสดิการพนักงาน เปนตน
- เพิ่มประสิทธิภาพการทํ างานของพนักงานเพื่อใหสามารถลดลจํ านวนพนักงานลงได
- เพิ่ม Package ราคาประหยัด เพื่อเพิ่มทางเลือกใหลูกคาเปาหมาย โดย Package ดังกลาวจะจัดใหมีราคาเชาตอเดือนที่

คอนขางตํ่ า ดวยคุณลักษณะที่เหมาะสมกับราคา  และการใชงานของลูกคาเปาหมาย
- เตรียมหาแหลงเงินทุนฉุกเฉินเพื่อปองกันภาวะเงินขาดมือ อันเนื่องมาจากรายไดไมเปนไปตามที่ประมาณการไว โดยจะ

พยายามเลือกใชเงินทุนเพิ่มจากกลุมผูถือหุนกอน เพื่อหลีกเลี่ยงคาใชจายจากดอกเบี้ยจาย
2. คูแขงขันดํ าเนินการเลียนแบบ หรือทางบริษัทฯ ไมสามารถทํ ายอดขายไดตามเปาหมายที่ประมาณการไว ซึ่งคาดวาการที่คู

แขงขันจะสามารถดํ าเนินการเลียนแบบไดนั้น จํ าเปนจะตองใชเวลาศึกษา และจัดหาทีมงานซึ่งตองใชเวลาในการดํ าเนิน
งานมากพอสมควร เนื่องจากตองจัดหาพนักงานที่มีความชํ านาญทั้งทางดานบัญชี และเทคนิค หรือหากมีการรวมตัวของ
สํ านักงานบัญชี กับผูจํ าหนายโปรแกรมฯ ก็จะมีความยุงยากในการดํ าเนินงาน
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แผนรองรับความเส่ียง
- เพิ่มกิจกรรมทางการตลาด โดยเนนแนวทาง CRM เปนหลักในการบริหารลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความภักดีตอตราสินคา

และเกิดการบอกตอ
- ปรับเพิ่มคุณภาพโปรแกรมฯ และบริการใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาเปาหมายอยางตอเนื่อง
- จัดอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหการทํ างานมีประสิทธิภาพ และใหเปนผูเชี่ยวชาญ อยางแทจริง ซึ่งจะชวยเนนยํ้ า

ความแตกตางของบริษัทฯ จากคูแขงขันอยางชัดเจน

3. จํ านวนหนี้สูญมีมากกวาที่ไดคาดการณไว จะสงผลกระทบตอทั้งรายได คาใชจาย และคาเสียโอกาสในการดํ าเนินงาน
แผนรองรับความเส่ียง
- เพิ่มความเขมงวดในการพิจารณาเลือกลูกคา โดยอบรมพนักงานขายใหสามารถเลือกลูกคาที่มีความเสี่ยงตํ่ า
- เพิ่มมาตรการปองกัน โดยระบุเปนลายลักษณอักษรในสัญญาใหชัดเจนมากขึ้น
- จัดระบบควบคุม และติดตามการชํ าระหนี้ลูกคา ใหมีความรัดกุม และเขมงวดมากยิ่งขึ้น
- พิจารณาหา Outsource เพื่อชวยในการติดตามทวงหนี้

ทางบริษัท ฯ ไดทดลองจัดทํ างบการเงินประมาณการ(ภาคผนวก)11 ในกรณีที่หาความเสี่ยงตางๆ ขางตนนี้เกิดขึ้น และ
สงผลกระทบตอยอดขาย (ลูกคาลดลงรอยละ 30 จากที่ประมาณการไวในแตละป) ซึ่งทํ าใหรายไดของกิจการลดลง พบวาระยะ
เวลาคืนทุนของกิจการจะขยายเพิ่มเปน 4 ป 11 เดือนโดยมี NPV ประมาณการ 4,016,000 ลาน(WACC=13.19%) และ IRR
=34%
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1. รายละเอียดผลิตภัณฑ

1. Package ทางเลือก สํ าหรับสัญญาแรก อายุสัญญา 24 เดือน
รายการ/ทางเลือก Package I: SENATE-S Package II: SENATE-S Package III: SENATE-S

1. โปรแกรมสํ าเร็จรูปฯ

2. บริการ
• Technical Service
- Implementation

- First time training
- Maintenance system
-   On Call service

-  On job service

•  Accounting Consult Service
- Implementation
- On Call service

- On job service

3.  ทางเลือกเมื่อหมดอายุสัญญา

- SENATE Stand alone
- Maximum 1 user
- Upgrade ตลอดสัญญาฯ

- จนกวาจะเเลวเสร็จ (ภายใน 1
สัปดาห)

- ในชวง Implement ระบบ
- ไตรมาสละ 1 ครั้ง
- ตลอดอายุการใชงาน

โปรแกรมฯ
- 2 วัน / ป

- จนกวาจะแลวเสร็จ
- ตลอดอายุการใชงาน

โปรแกรมฯ
- 2 วัน / ป

-  3 ทางเลือก คือ ซื้อโปรแกรมไป
ใชงาน, ตอสัญญาฯ,ยุติสัญญา
และการใชงาน

- SENATE LAN
- Maximum 3 Modules
- Maximum 3 user
- Upgrade ตลอดสัญญาฯ

- จนกวาจะเเลวเสร็จ (ภายใน
2  สัปดาห)

- 2 วัน(Max. 3คน)
- สองเดือนครั้ง
- ตลอดอายุการใชงาน

โปรแกรมฯ
- 3 วัน / ป

- จนกวาจะแลวเสร็จ
- ตลอดอายุการใชงาน

โปรแกรมฯ
- 3 วัน /  ป

-  3 ทางเลือก คือ ซื้อโปรแกรมไป
ใชงาน, ตอสัญญาฯ,ยุติสัญญา
และการใชงาน

- SENATE LAN
- Maximum 38Modules
- Maximum 5 user
Upgrade ตลอดสัญญาฯ

- จนกวาจะเเลวเสร็จ
(ภายใน 2  สัปดาห)

- 3 วัน(Max. 5คน)
- สองเดือนครั้ง
- ตลอดอายุการใชงาน

โปรแกรมฯ
- 4 วัน / ป

- จนกวาจะแลวเสร็จ
- ตลอดอายุการใชงาน

โปรแกรมฯ
- 4 วัน /  ป

-  3 ทางเลือก คือ ซื้อ
โปรแกรมไปใชงาน, ตอ
สัญญาฯ,ยุติสัญญา และการ
ใชงาน
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2)   Package ทางเลือก สํ าหรับการตอสัญญา อายุสัญญา 12 เดือน โดยในการตอสัญญาลูกคาจะตองทํ าการตอสัญญาใน
Package  แบบเดียวกับที่ทํ าในสัญญากอนหนาเทานั้น

รายการ/ทางเลือก Package I: SENATE-S Package II: SENATE-S Package III: SENATE-S
1. โปรแกรมสํ าเร็จรูปฯ

2   บริการ
• Technical Service
- Maintenance system
-   On Call service

- On job service
•  Accounting Consult Service
- Implementation

- On Call service

-      On job service

3.  ทางเลือกเมื่อหมดอายุสัญญา

- SENATE Stand alone
- Maximum 1 user
- Upgrade ตลอดสัญญาฯ

- ไตรมาสละ 1 ครั้ง
- ตลอดอายุการใชงาน

โปรแกรมฯ
- 2 วัน / ป

- ตลอดอายุการใชงาน
โปรแกรมฯ

- 0.5 วัน / ป

-  3 ทางเลือก คือ ซื้อโปรแกรมไป
ใชงาน, ตอสัญญาฯ,ยุติสัญญา
และการใชงาน

- SENATE LAN
- Maximum 3 Modules
- Maximum 3 user
- Upgrade ตลอดสัญญาฯ

- สองเดือนครั้ง
- ตลอดอายุการใชงาน

โปรแกรมฯ
- 2 วัน / ป

- ตลอดอายุการใชงาน
โปรแกรมฯ

- 1 วัน / ป

-  3 ทางเลือก คือ ซื้อโปรแกรมไป
ใชงาน, ตอสัญญาฯ,ยุติสัญญา
และการใชงาน

-SENATE LAN
- Maximum 8 Modules
- Maximum 5 user
- Upgrade ตลอดสัญญาฯ

- สองเดือนครั้ง
- ตลอดอายุการใชงาน

โปรแกรมฯ
- 3 วัน / ป

- ตลอดอายุการใชงาน
โปรแกรมฯ

- 1 วัน / ป

-  3 ทางเลือก คือ ซื้อโปรแกรม
ไปใชงาน, ตอสัญญาฯ,ยุติ
สัญญา และการใชงาน
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ชื่อบริษัท ชื่อสินคา ระบบปฏิบัติการ บริการหลังการขาย ลักษณะบริการ กลุมลูกคาเปาหมาย ราคา
Senate System Corporation Senate Window มาก เทคนิค-บัญชี SMEs ตํ่ า-ปานกลาง

Express Software Group Express Dos นอย เทคนิค SMEs ตํ่ า
Banchiang soft BC Account System Window นอย เทคนิค SMEs ตํ่ า-ปานกลาง

Prosoft Compact Winspeed Window ปานกลาง เทคนิค SMEs ปานกลาง
Crystal Software Package Formula 4 Window ปานกลาง เทคนิค SMEs ปานกลาง-สูง
Crystal Software Package Auto Flight Window นอย เทคนิค SMEs ตํ่ า
Crystal Software Package Easywin Window นอย เทคนิค SMEs ตํ่ า

Actron Systens Accpac Window, Dos ปานกลาง เทคนิค SMEs ปานกลาง-สูง
Innopac Accnet Window นอย เทคนิค SMEs ตํ่ า

Double Pine MAC-3 Window นอย เทคนิค SMEs ตํ่ า
Business Soft EASY ACC Window นอย เทคนิค SMEs ปานกลาง

Computech Software Account Win Window นอย เทคนิค SMEs ตํ่ า
Computech Software Account TIS Dos นอย เทคนิค SMEs ปานกลาง
Computech Software Account MATE Dos นอย เทคนิค SMEs สูง

Tarsoft Net STAR-ACC Window นอย เทคนิค SMEs ตํ่ า
Solution Corner Benefit Window นอย เทคนิค SMEs ตํ่ า

Network Advisory Team Quick Books Window นอย เทคนิค SMEs ตํ่ า
Computer Developer CD Organizer Window นอย เทคนิค SMEs ตํ่ า

Jane Computer Janesoft Window นอย เทคนิค SMEs ตํ่ า
Business Computer Service Center Impress Window นอย เทคนิค SMEs ตํ่ า
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รายการ/คูแขง SENATE ACCOUNT โปรแกรมฯขนาดเล็ก โปรแกรมฯขนาดใหญ โปรแกรมที่พัฒนาตาม
ตองการ

โปรแกรมละเมิดฯ สํ านักงานบัญชี

1. ผลิตภัณฑ Software สํ าเร็จรูป+ Software สํ าเร็จรูป Software สํ าเร็จรูป Software สํ าเร็จรูป+ บริการใหคํ าปรึกษา/
บริการ(ใหเชา) (จํ าหนาย) (จํ าหนาย) (จํ าหนาย) บริการจัดทํ าบัญชี

2. ความยืดหยุนในการใชงาน ปานกลาง-มาก นอย ปานกลาง มาก นอยมาก ปานกลาง-มาก
3. ตนทุนในการไดมา ตํ่ า-ปานกลาง ตํ่ า สูง สูง ตํ่ า(มาก) ปานกลาง-สูง
4.ความถูกตองในการจัดทํ าบัญชี สูง ปานกลาง ปานกลาง-สูง ปานกลาง-สูง ตํ่ า สูง
5. ความครบถวนของรายการบัญชี ปานกลาง ปานกลาง-ตํ่ า สูง สูง ตํ่ า สูง
6. ลักษณะบริการหลังการขาย เทคนิค+บัญชี เทคนิค เทคนิค เทคนิค ไมมี บัญชี
7. คุณภาพของบริการฯ สูง ตํ่ า ปานกลาง-สูง สูง ไมมี ปานกลาง-สูง
.ปญหาที่เกิดขึ้นหลังการใชงาน ตํ่ า ตํ่ า สูง ตํ่ า สูง(มาก) ตํ่ า
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ภาคผนวก 4. การสํ ารวจตลาด
1. วัตถุประสงคของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาสถานการณการจัดทํ าบัญชี และการใชโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูปของผูประกอบการSMEs ในปจจุบัน
2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางการบัญชีของผูประกอบการSMEs ในปจจุบัน

2. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) สามารถนํ าขอมูลที่ไดมาใชพิจารณาแบงสวนตลาดและตัดสินใจเลือกตลาดเปาหมายที่เหมาะสม
2) สามารถนํ าขอมูลที่ไดมาใชในการพิจารณาวางแผนสวนผสมทางการตลาด (4P’s) ใหเหมาะสมตามความตองการ

ของกลุมตลาดเปาหมาย

3. ระเบียบวิธีวิจัย
1) กํ าหนดกลุมประชากร และจํ านวนตัวอยาง

- กลุมประชากร คือกลุมธุรกิจขนาดกลาง และขนาดยอม(SMEs) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 221,870 ราย (รอยละ 90
ของนิติบุคคลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล =90 % x 246,523 ) สาเหตุที่พิจารณาเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
เนื่องจากขอจํ ากัดของทรัพยากรที่บริษัทฯ ทํ าใหในชวงแรกของการดํ าเนินงานตองจํ ากัดขอบเขตเพียงพื้นที่เขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล อีกทั้ง SMEs สวนใหญในประเทศไทยคือ รอยละ 60 อยูในเขตดังกลาว

- ขนาดกลุมตัวอยาง พิจารณาตามสูตร
n = N/(1+Ne2)
โดยที่
n = จํ านวนตัวอยาง
N = จํ านวนประชากร(221,870)
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได(รอยละ 10)
แทนคา
n = 221,870/(1+(221,870x0.12))
n = 99.95 ≈ 100 ราย
2) การจัดเก็บขอมูล  ทํ าการจัดเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม(ภาคผนวก 5) ซึ่งจัดสงทางไปรษณียใหกับกลุมตัวอยาง

โดย ทํ าการสุมตัวอยางดวยวิธี Simple Random Sampling จากรายชื่อผูประกอบการในสมุดรายนามฯ หนาเหลือง
จํ านวน 250 ราย และพิจารณาคัดเลือกแบบสอบถามจํ านวน 100 ชุดจากแบบสอบถามทั้งหมดที่ไดรับกลับคืนมาก
จากกลุมตัวอยาง โดยใชเกณฑของมูลคาสินทรัพยถาวรนอยกวา 100 ลานบาท และความสมบูรณของแบบสอบถาม
เพื่อใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป
ผลการวิจัย จากการรวบรวมขอมูล 100 ชุด ซึ่งไดรับจากกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามกลับคืนมาสามารถแสดง

ผลโดยใชคารอยละดังนี้
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ผลการสํ ารวจการใชโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางบัญชีของผูประกอบการSMEs
สวนที่ 1 ขอมูลโปรแกรมฯที่ใชในองคกร

บริษัทจัดทํ าบัญชีเอง รอยละ ประโยชนที่ไดรับ รอยละ
95 วางแผนภาษี 14.9
5 ขอมูลถูกตอง 21.1

โปรแกรมสํ าเร็จรูป Online 14.9
78 รายงานตามตองการ 21.1
17 ลดงานลดคน 28.1

ระบบปฏิบัติการที่ใชอยู ปญหาที่พบ
9 ไมมีบริการหลังการขาย/ มีแตไม 35.3

19 คาใชจายของบริการหลังการขายสูง 14.3
5 พนกังานไมชํ านาญในการใชงาน 22.6

42 โปรแกรมฯ เขาใจยาก 11.1
3 รายงานไมตรงตามตองการ 16.7

ลกัษณะการทํ างาน คุณสมบัติที่ตองการ อนัดับที่1 อนัดับที่2 อนัดับที่3 อนัดับที่4 อนัดับที่5
ชองเดียว 39.7 ท ํางานไดหลายจอ 3.1 4.7 2.6 3.9 2.6 1.3
เครือขาย 60.3 ใชไดกับเครื่องพิมพทุกรุน 4.1 1.2 1.3 2.6 7.9 7.9
 ที่ใชอยู ใชเมาสสลับกับคียบอรดได 2.1 0 1.3 2.6 2.6 3.9

16.6 ตามสรรพากร 63 18.3 45.9 19.7 5.3 6.6 10.5
13.9 ระบบงาย เหตุผลตามหลักบัญชี 17.5 2.4 38.2 7.9 3.9 6.6
6.9 เชื่อมโยงทุกระบบ 14.1 8.2 13.2 28.9 18.4 2.6
12 Online 7.7 3.5 2.6 13.2 11.8 7.9

11.2 มีระบบรักษาความปลอดภัย 17.2 3.5 7.9 19.7 25 31.6
8.9 มีระบบขอมูลสํ ารอง 15.9 3.5 13.2 15.8 21.1 27.6
8.1 โปรแกรมฯที่ใชอยูมีระบบรักษาความปลอดภัย
8.1 มี 75.7
4.6 ไมมี 11.5
2.7 มีแตไมพอ 12.8
4.2 ความพอใจตอบริการหลังการขาย

1.9 พอใจมาก 6.4
0.8 ปานกลาง 42.3

ตดัสินใจซื้อ เฉยๆ 28.2
19.1 ไมพอใจ 23.1
2.1 ความตองการเปลี่ยนโปรแกรมฯ
5.3 มี 39.7
5.3 ไมมี 60.3
68.1 เหตุผลที่ตองการเปลี่ยน

เหตุผลที่ใช ออกรายงานตามตองการไมได 30.4
36.9 ระบบเล็กไป 19.6

โปรแกรมฯราคาไมแพง 13.1 เชื่อมโยงไมได 17.4
รวดเร็ว/ถูกตอง 43.1 ใชกับเครื่องพิมพอื่นไมได 13
งานไมพอ 6.9 คาใชจายบํ ารุงรักษาสูง 8.7

ใชงานยาก 10.9
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สวนที่ 2 ขอมูลผูไมใชโปรแกรมฯ
เหตุผลที่ไมใช รอยละ
งานไมมาก
ราคาแพง
ไมม่ันใจวาใชงานไดดี
ตองการใช outsource
มีปญหาการใชงานมาก
ตองการจางเขียนโปรแกรมฯ

35.5
8.9
28.9
6.7
8.9
8.9
2.2

ถาตองใชจะพิจารณา
ราคา
รูปแบบรายงานตามความตองการ
ใชงานงาย
เขากับอุปกรณเดิม
บริการหลังการขายดี

24.1
27.6
20.7
12.1
15.5

สนใจใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป
สนใจ
ไมสนใจ

31.8
68.2
สวนที่ 3 ขอมูลผูกํ าลังพิจารณาใชโปรแกรมฯ
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เหตุผลที่ใช รอยละ รอยละ
32.1 Inven ไมจํ ากัดคลัง 3

โปรแกรมฯราคาไม
แพง

6.2 Inven ปริมาณแยกคลัง 4.7

รวดเร็ว/ถูกตอง 37 Inven เลือกวิธีคํ านวณ 4.3
งานไมพอ 7.5 Inven update 3.9

8.6 Inven โอนระหวางคลัง 2.4
8.6 Inven จองการเบิกออก 2.2

ระบบปฏิบัติการที่
ใชอยู

Job คาใชจายแตละงาน 2.8

10.5 Job  คาใชจายเทียบงบฯ 1.9
60.5 Job เช็คขั้นตอนคาใชจายเกิน 2.2
26.3 Job  ตั้งงบฯ แยกตามวัตถุดิบ 1.5
2.6 Job โอนวัสดุกลับเมื่อปดงาน 1.3
0 ผูตัดสินใจซื้อ

ลักษณะการทํ างาน บ/ช 13.6
ชองเดียว 21.1 ขาย 2.3
เครือขาย 78.9 จัดซื้อ 4.5

การเงิน 2.3
15.2 เจาของ/ผูบริหารระดับสูง 77.3
14.7 ประโยชนที่ไดรับ
7.3 วางแผนภาษี 17.9

12.6 ขอมูลถูกตอง 19.7
12.6 Online 16.2
8.4 รายงานตามตองการ 22
7.9 ลดงานลดคน 24.2
8.4 ส่ิงที่กังวลใจ
5.8 ไมมีบริการหลังการขาย/มีแตไม 27.8
2.6 คาใชจายของบริการหลังการขายสูง 16.5
3.1 พนักงานไมชํ านาญในการใชงาน 16.5
1.6 โปรแกรมฯเขาใจยาก 15.5

ความตองการใน
แตละModule

รายงานไมตรงตามตองการ 23.7
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ยอนหลังลวงหนา 6.7 คุณสมบัติที่ตองการ อันดับที่
1

อันดับที่
2

อันดับที่
3

อันดับที่
4

อันดับที่
5

สรางงบฯตาม
ตองการ

6.5 ทํ างานไดหลายจอ 2.6 2.6 2.6 5.3 2.6 0

งบฯยอนหลัง 6.9 ใชไดกับเครื่องพิมพทุกรุน 3.7 0 2.6 2.6 7.9 5.3
budget 6 ใชเมาสสลับกับคียบอรดได 1.6 52 0 2.6 2.6 2.6
ยอดขายแยก
พนักงานสินคา

3.4 ตามสรรพากร 63 18.9 7 26.3 5.3 2.6 7.9

ยอดขายแยกสินคา 3.4 ระบบงาย เหตุผลตามหลักบัญชี 17.9 34.2 44.8 5.3 2.6 2.6
ยอดลูกหนี้ตาม
เวลา

5.6 เชื่อมโยงทุกระบบ 15.8 5.3 15.8 34.2 15.8 7.9

พิมพ INV. 4.7 Online 7.9 2.6 0 15.8 21.1 0
พิมพรายงานภาษี
ขาย

4.1 มีระบบรักษาความปลอดภัย 17.4 2.6 0 21 26.4 36.8

พิมพใบส่ังซื้อ 3.9 มีระบบขอมูลสํ ารอง 14.2 0 7.9 7.9 18.4 36.9
ตรวจสินคาคางสง 2.8 ความสํ าคัญของบริการหลังการขาย
ประวัติการสั่งซื้อ
ยอนหลัง

5.2 มาก 84.2

ยอดเจาหนี้ตามชวง
เวลา

5 ปานกลาง 15.8

ชวงเวลา/ผูส่ังซื้อ 2.6 ไมสํ าคัญ 0
ผลงานภาษีซื้อ 3

สวนที่ 4 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม
วุฒิการศึกษา รอยละ รายไดตอป รอยละ
ตํ่ ากวาประกาศฯ 1 ตํ่ ากวา10ลาน 2.5
ปวช. , ปวส. 7 10-50 ลาน 23
ปริญญาตรี 76 50-100 ลาน 28
ตํ่ ากวาปริญญาตรี 16 มากกวา 100ลาน 24
ตํ าแหนงงาน ทุนจดทะเบียน
พนักงาน 34 ตํ่ ากวา 10 ลาน 48
หัวหนาแผนก 18 10-50 ลาน 30
หัวหนาฝาย 12 50-100 ลาน 17
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ผูจัดการ 29 มากกวา 100ลาน 5
กรรมการ 4 มูลคาสินทรัพยถาวร
ผูอํ านวยการ 3 ตํ่ ากวา 50 ลาน 63
ประเภทธุรกิจ 50-100 ลาน 37
(ไมเห็นตัวหนังสือ) 40 มากกวา 100ลาน 0

25 ปริมาณขอมูล
35 นอย 24

ปานกลาง 36
มาก 40

ภาคผนวก 5. แบบสอบถาม

แบบสอบถามเรื่อง โปรแกรมสํ าเร็จรูประบบบัญชี
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แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการจัดทํ าแผนธุรกิจ
ประกอบการศึกษาระดับปริญญาโททางการบัญชี และการบริหาร

โครงการ MBA/MS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูปที่ใชในองคกร
1. ปจจุบันบริษัททานจัดทํ าบัญชีเองหรือไม

❏ จัดทํ าเอง ❏ ไมไดจัดทํ าเองโดยผูจัดทํ าใหคือ
    คาใชจายในการจางจัดทํ าเดือนละ__________________(ขามไปสวนที่ 2)

2. บริษัททานมีโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูปที่ใชอยูในปจจุบันหรือไม
❏  มีSoftware ช่ือวา ❏   ไมมี (ขามไปสวนที่ 2)

3. โปรแกรมการบัญชีที่บริษัททานใชงานอยู ทํ างานในลักษณะใด
❏ Window 95 ❏  Window 98 ❏   Window  NT  ❏   DOS   ❏  อื่นๆ(โปรดระบุ)

4. โปรแกรมการบัญชีที่ทานใชงานอยู ทํ างานในลักษณะใด
❏ Stand Alone (เครื่องเดียว) ❏   LAN (เครือขาย)

5. ระบบยอย (module) ที่ทานใชงานอยูในปจจุบัน(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
❏   General Ledger ❏   Account Receivable ❏   Order Entry    ❏   Accounts Payable
❏   Inventory  Control ❏   Purchase Order ❏   Post Date Cheque❏   Bank Book         ❏  Payroll
❏   Foreign Current ❏   Job Cost ❏   Manufacturing    ❏   อื่นๆ (โปรดระบุ)

6. ทานเปนผูมีอํ านาจในการตัดสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางการบัญชีใหแกองคกรใชหรือไม
❏     ใช
❏  ไมใช โดยผูตัดสินใจเลือกซ้ือคือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

❏   ฝายบัญชี  ❏   ฝายขาย  ❏   ฝายจัดซ้ือ ❏   ฝายการเงิน ❏ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

7. เหตุผลที่บริษัททานนํ าโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูปมาใช(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
❏   ปริมาณเอกสาร และรายการคาของบริษัทมีมากขึ้น ❏   โปรแกรมสํ าเร็จรูปราคาไมแพง
❏   ตองการขอมูลที่ถูกตอง และทันเวลาตามความตองการ ❏   พนักงานจัดทํ าบัญชีมีไมเพียงพอ
❏  อื่น ๆ(โปรดระบุ)

8.ประโยชนที่ทานไดรับจากที่ทานนํ าโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูปมาใช(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
❏  สามารถวางแผนภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ และดํ าเนินการไดทันเวลา
❏  ไดรับขอมูลที่มีความถูกตองนาเช่ือถือ
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❏  วิเคราะหรายการบัญชีไดตลอดเวลา เนื่องจากเปนระบบ Online
❏  สามารถสรางรายงานตางๆ ไดตรงตามความตองการของผูใชงาน
❏  ลดขั้นตอนและเวลาในการทํ างาน ตลอดจนจํ านวนพนักงานลดลงได
❏  อื่นๆ (โปรดระบุ)

9. ปญหาที่ทานพบหลังจากที่ทานนํ าโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูปมาใช(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
❏  ไมมีบริการหลังการขายหรือมีแตไมดี
❏  คาใชจายบริการหลังการขายมีราคาสูง
❏  พนักงานไมมีความชํ านาญในการใชโปรแกรม
❏  โปนแกรมใชงานยาก/เขาใจยาก
❏  รายงานที่ไดรับไมตรงตามความตองการของผูบริหาร
❏  อื่นๆ 

10.   คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูปที่ทานตองการมากที่สุดเรียงตามลํ าดับ 1-5
❏  สามารถทํ างานหลายจอภาพและหลายโปรแกรมพรอมกัน
❏  สามารถใชไดกับเครื่องพิมพ Laser Printer, Dot-matrix , INK Jet
❏  สามารถใชเมาสกับคียบอรด ไดตลอดเวลา มีความสะดวกรวดเร็ว
❏  ถูกตองตามประกาศกรมสรรพกร  ฉบับที่ 63
❏  การออกแบบระบบเนนการทํ างานงาย มีเหตุมีผลตามหลักการบัญชี
❏  ทกุระบบจะสงขอมูลเช่ือมโยงถึงกันไดทันที
❏  การทํ างานเปนแบบ Online Processing
❏  มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล
❏  มีระบบสํ ารองขอมูล และเรียกสํ ารองขอมูลอยูในโปรแกรม

11.  โปรแกรมที่ทานใชอยูมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลหรือไม
❏   มี ❏   ไมมี ❏   มีแตยังไมเพียงพอ ตองการ           เพิ่มเติม

12. ทานพอใจกับบริการหลังการขายจากโปรแกรมที่ทานใชอยูเพียงใด
❏   พอใจมาก เพราะ ❏   พอใจปานกลางเพราะ
❏   เฉยๆ เพราะ ❏   ไมพอใจเพราะ

13. ทานมีความคิดที่จะเปลี่ยนไปใชโปรแกรมอื่นหรือไม
❏   มี ❏   ไมมี (ขามไปสวนที่ 4)

14.  เหตุผลที่ทานตองการเปลี่ยนไปใชโปรแกรมบัญชีอื่นหรือไม
❏  ไมสามารถออกรูปแบบรายงานไดตามที่ตองการ
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❏  ไมสามารถใชกับระบบงานที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
❏  โปรแกรมที่ใชอยูไมสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆ ในบริษัทได
❏  ไมสามารถใชกับเครื่องพิมพรุนอื่นๆ ที่ใชงานในปจจุบันได
❏  คาใชจายในการบํ ารุงรักษาสูง
❏  อื่น ๆ(โปรดระบุ)

(ขามไปสวนที่3)
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับผูที่ไมใชโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูป

1. เหตุผลที่ทานไมใชโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูป(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
❏  ปริมาณเอกสารและรายการบัญชีมีไมมาก
❏  ราคาของโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูปแพง เมื่อเทียบกับประโยชนที่จะไดรับ
❏  ไมมั่นใจวาจะนํ ามาใชงานไดเปนที่พอใจหรือไม
❏  ตองการใชบริการภายนอกในการจัดทํ าบัญชี
❏  ทราบขาววามีปญหาในการใชงานมาก
❏  ตองการพัฒนาระบบเอง
❏  ตองการจางบริษัท Software House เขียนโปรแกรม
❏  อื่นๆ (โปรดระบุ)

2. หากทานจํ าเปนที่ตองใชโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูปมาใชในกิจการของทานสิ่งที่ทานคํ านึงถึงคือ
❏  ราคาของโปรแกรมสํ าเร็จรูป
❏  สามารถ
❏  จัดทํ ารายงานไดตามที่ตองการหรือไม
❏  โปรแกรมสํ าเร็จรูปใชงานงายหรือไม
❏  เขากับอุปกรณฮารดแวรที่มีอยูเดิมหรือไม
❏  มีบริการหลังการขายที่ดี
❏  อื่น ๆ(โปรดระบุ)

3. หากโปรแกรมสํ าเร็จรูปสามารถชวยแกปญหาตางๆ ใหทานไดทานมีความสนใจที่จะนํ ามาใชหรือไม
❏   สนใจที่จะพิจารณานํ ามาใช ❏   ไมสนใจ (ขามไปสวนที่ 4)

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับผูที่กํ าลังพิจารณาใชโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูป
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1. เหตุผลที่ทานกํ าลังพิจารณาใชโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูป
❏  ปริมาณเอกสารและรายการของบริษัทมีมากขึ้น
❏  โปรแกรมสํ าเร็จรูปราคาไมแพง
❏  ตองการขอมูลที่ถูกตองและทันเวลา
❏  พนักงานจัดทํ าบัญชีมีไมเพียงพอ
❏  สามารถวิเคราะหรายการบัญชีไดตลอดเวลา เนื่องจากเปนระบบ Online
❏  ไดรับขอมูลวาโปรแกรมใชงานงาย
❏  อื่นๆ (โปรดระบุ)

2. ทานตองการโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูปที่ทานทํ างานระบบปฏิบัติการใด
❏ Window 95 ❏  Window 98 ❏   Window  NT  ❏   DOS   ❏  อื่นๆ(โปรดระบุ)

3.  ทานตองการโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูป ทํ างานในลักษณะใด
❏ Stand Alone (เครื่องเดียว) ❏   LAN (เครือขาย)

4.  ทานตองการระบบงานของโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูป ที่มีระบบยอย (module) ใดบาง(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
❏   General Ledger ❏   Account Receivable ❏   Order Entry    ❏   Accounts Payable
❏   Inventory  Control ❏   Purchase Order ❏   Post Date Cheque❏   Bank Book         ❏  Payroll
❏   Foreign Current ❏   Job Cost ❏   Manufacturing    ❏   อื่นๆ (โปรดระบุ)

5.  กรุณาระบุความตองการหลัก ๆ ในระบบบัญชีทานพิจารณาเปนประเด็นสํ าคัญ
❏  สามารถบันทึกรายการยอนหลังและรายการลวงหนา
❏  สามารถจัดสรางงบการเงินตามแบบที่ตองการ
❏  สามารถดูงบยอนหลังไดหลายปเพื่อใชในการเปรียบเทียบ
❏  สามารถตั้ง Budget ของแตละบัญชีได
❏  
❏  
ORDER ENTRY & ACCOUNTS RECEVABLE (ระบบการขาย & ลูกหนี้) เชน:-
❏  สามารถดูยอดการขายแยกตาม พนง.ขาย/เขตการขาย/ชนิดสินคา/
❏  สามารถตั้งราคาขายแยกตามประเภทของลูกคา/เขตการขาย/
❏  ดูยอดเงินที่จะเรียกเก็บแยกตามลูกหนี้แตละรายตามชวงของเวลาที่กํ าหนด
❏  พิมพ Invoice ขายสินคาและขายบริการไดทั้งเงินสดและเงินเช่ือ
❏  พิมพรายงานภาษีแยกขายระหวางขายสินคาและขายบริการ
❏  
❏  
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PURCHASING & ACCOUNTS PAYABLE(ระบบสั่งซ้ือ&เจาหนี้) เชน:-
❏  สามารถพิมพใบสั่งซ้ือและใบรับสินคาจากโปรแกรม
❏  ตรวจสินคาที่ผูขายยังคางสง
❏  จัดเก็บและดูประวัติการสั่งซ้ือยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบราคาของผูขายแตละราย
❏  สามารถดูยอดเงินที่ตองเตรียมทํ าจายใหเจาหนี้
❏  สามารถดูไดวาบุคคลใดเปนผูขอซ้ือ และเมื่อใด
❏  พิมพรายงานภาษีซ้ือแยกระหวางซ้ือสินคาและซื้อบริการ
❏  
❏  
INVENTORY CONTROL(ระบบสินคาคงคลัง) เชน :-
❏  ไมจํ ากัดจํ านวนคลังสินคา
❏  ดูปริมาณสินคา/วัตถุดิบคงคลังที่มีอยูจริงแยกตามแตละคลังได
❏  สามารถเลือกวิธีคํ านวณตนทุนสินคาไดหลายวิธี FIFO/LIFO/Last Cost/Weighted Average
❏  เมื่อมีการสั่งซ้ือสินคาเขาหรือตัดออกจากคลังจะตอง Update สินคาในคลังทันที
❏  สามารถโอนสินคา / วัตถุดิบระหวางคลังได
❏  สามารถจองสินคา/วัตถุดิบที่ตองการจะเบิกออกไปได
❏  
❏  

JOB COST (ระบบควบคุมตนทุน) เชน:-
❏  สามารถดูคาใชจายที่เกิดขึ้นของแตละ Project ได
❏  สามารถดูวาคาใชจายที่เกิดขึ้นสูงเกินงบที่ต้ังไวหรือไม
❏  กรณีที่คาใชจายเกินงบที่ต้ังไว เกินที่ขึ้นตอนใดของงาน
❏  สามารถตั้งงบประมาณของงานแยกตามวัตถุดิบที่จะใช
❏  เมื่อปด PROJECT แลวมีวัสดุเหลือ สามารถโอนวัสดุจาก SITE กลับคลังกลางได
❏  
❏  

6. ทานเปนผูมีอํ านาจในการตัดสินใจเลือกซ้ือโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางการบัญชีใหแกองคกรใชหรือไม
❏   ใช
❏  ไมใช โดยผูตัดสินใจเลือกซ้ือคือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

❏   ฝายบัญชี  ❏   ฝายขาย  ❏   ฝายจัดซ้ือ ❏   ฝายการเงิน ❏ อื่น ๆ (โปรดระบุ)
7. ประโยชนที่ทานคาดวาจะไดรับจากการนํ าโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูปมาใช(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

❏  สามารถวางแผนภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ และดํ าเนินการไดทันเวลา
❏  ไดรับขอมูลที่มีความถูกตองนาเช่ือถือ
❏  วิเคราะหรายการบัญชีไดตลอดเวลา เนื่องจากเปนระบบ Online
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❏  สามารถสรางรายงานตางๆ ไดตรงตามความตองการของผูใชงาน
❏  ลดขั้นตอนและเวลาในการทํ างาน ตลอดจนจํ านวนพนักงานลดลงได
❏  อื่นๆ (โปรดระบุ)

8.     สิ่งที่ทานกังวลใจที่เกี่ยวกับการนํ าโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูปมาใชคือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
❏   ไมมีบริการหลังการขายหรือมีแตไมดี
❏  คาใชจายบริการหลังการขายมีราคาสูง
❏  พนักงานไมมีความชํ านาญในการใชโปรแกรม
❏  โปนแกรมใชงานยาก/เขาใจยาก
❏  รายงานที่ไดรับไมตรงตามความตองการได
❏  อื่นๆ (โปรดระบุ)

9.  คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรมที่ตองการมากที่สุดเรียงตามลํ าดับที่ 1-5
❏  สามารถทํ างานหลายจอภาพและหลายโปรแกรมพรอมกัน
❏  สามารถใชไดกับเครื่องพิมพ Laser Printer, Dot-matrix , INK Jet
❏  สามารถใชเมาสกับคียบอรด ไดตลอดเวลา มีความสะดวกรวดเร็ว
❏  ถูกตองตามประกาศกรมสรรพกร  ฉบับที่ 63
❏  การออกแบบระบบเนนการทํ างานงาย มีเหตุมีผลตามหลักการบัญชี
❏  ทกุระบบจะสงขอมูลเช่ือมโยงถึงกันไดทันที
❏  การทํ างานเปนแบบ Online Processing
❏  มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล
❏  มีระบบสํ ารองขอมูล และเรียกสํ ารองขอมูลอยูในโปรแกรม

10. ทานคิดวาบริการหลังการขายมีความสํ าคัญมากนอยเพียงใด
❏  สํ าคัญมาก เพราะ
❏  ปานกลาง เพราะ
❏  ไมสํ าคัญ เพราะ

11.  นอกจากระบบโปรแกรมบัญชีสํ าเร็จรูปและบริการหลังการขายเกี่ยวกับการติดตั้งและฝกอบรมแลว ทานคิดวาควรจะมีบริการใดเพิ่มเติม

 สวนที่ 4 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม

1.  การศึกษา ❏   ต่ํ ากวาประกาศนียบัตร ❏  ปวช,ปวส.
❏   ปริญญาตรี ❏   ปริญญาตรีขึ้นไป

2.  ตํ าแหนงงาน ❏   พนักงาน ❏   หัวหนาแผนก
❏   หัวหนาฝาย ❏   ผูจัดการ
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❏   กรรมการ ❏   ผูอํ านวยการ
❏   อื่นๆ (โปรดระบุ)

3.  ประเภทธุรกิจ (โปรดระบุ)
4.  รายไดตอปบริษัท ❏   ต่ํ ากวา 10 ลานบาท ❏   10 ลานบาท – 50 ลานบาท

❏   50 ลานบาท ❏   100 ลานบาทขึ้นไป
5.  ทุนจดทะเบียนบริษัท ❏   ต่ํ ากวา 10 ลานบาท ❏   10 ลานบาท – 50 ลานบาท

❏   50 ลานบาท ❏   100 ลานบาทขึ้นไป
6.  มูลคาสินทรัพยถาวรของบริษัท ❏   ต่ํ ากวา 50 ลานบาท ❏   50-100  ลานบาท

❏  100 ลานบาทขึ้นไป
7.  ปริมาณขอมูลหรือรายการ ❏   นอยกวา(นอยกวา 100 รายการตอเดือน)

❏  ปานกลาง(100-300 รายการตอเดือน)
❏  มาก (มากกวา 300 รายการ)

8.  จํ านวนพนักงานในองคกรของทาน คน
9.  จํ านวนพนักงานบัญชีในองคการของทาน คน

ภาคผนวก 6. ขนาดตลาด และจํ านวนลูกคาใหม
1. ประมาณการขนาดตลาด

จํ านวนนิติบุคคลจัดตั้งใหมป
ทั่วประเทศ สวนกลาง% ด ําเนินการจริง (50%) SMEs(90%)

NEW MED
-20%

2539 37,407 22,444 11,222 10,100 2,020
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2540 28,904 17,342 8,671 7,804 1,561
2541 20,201 12,121 6,060 5,454 1,091
2542 24,677 14,806 7,403 6,663 1,333
2543 29,148 17,489 8,744 7,870 1,574
2544e 20,000 12,000 6,000 5,400 1,080
2545e 20,000 12,000 6,000 5,400 1,080
2546e 20,600 12,360 6,180 5,562 1,112
2547e 21,218 12,731 6,365 5,729 1,146
2548e 21,855 13,113 6,556 5,901 1,180
2549e 22510 13,506 6,753 6,078 1,216
2.ประมาณการลูกคาใหม '' SENATE ACCOUNT''

ประมาณการจํ านวนลูกคา(ราย)***ป Potential
(78%) รวม SENATE-S(54%) SENATE-M(31%) SENATE-L(15%)

2545 842 42 23 13 6
2546 868 87 47 27 13
2547 891 98 53 30 15
2548 921 110 60 34 17
2549 948 114 61 35 17

- ขอมูลจํ านวนนิติบุคคลจากสวนวิเคราะหขอมูลและสถิติ สํ านักบริการขอมูลธุรกิจ กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย
- หลังป 2545 ใหจํ านวนนิติบุคคลจัดตั้งใหมเติบโตขึ้นรอยละ 3 ตอป
- สัดสวนนิติบุคคลในกรุงเทพฯ และปริมณฑลคิดเปนรอยละ 60 จากจํ านวนนิติบุคคลทั่วราชอาณาจักร และดํ าเนินการจริงเพียงรอยละ 50 จาก

ทั้งหมด
- SMEs รอยละ 90 ของนิติบุคคลทั้งหมด- ขอมูลจากหนังสือทิศทางการลงทุนเลม 3 ธนาคารเพื่อการสงออกและนํ าเขาแหงประเทศไทย ,

กรุงเทพฯ 2543
- MEW MED คิดเปนรอยละ 20 SMEs จัดตั้งใหมทั้งหมด และมีโอกาสใชโปรแกรมฯรอยละ 78 ตามSurvey
- ใหจํ านวนลูกคาใหมในป 2545 เปน 5% ป 2546 เปน 10% 2547 ถึงป 2549 เปน 11,12,12% ของตลาดเปาหมาย
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ภาคผนวก 7. งบประมาณจายลงทุน
   หนวย:

พันบาท
2544 2545 2546 2547 2548

2549
กระแสเงินสดรับ 1,348 4,977 9,541 13,100

14,815
กระแสเงินสดจาย 2,000 3,589 4,772 5,670 7,991

11,485
2,000 2,241 205 3,871 5,109

3,330
หา NPV ที่ r=13.6%  gหลังจากปที่ 5=1%

คิดลดมาที่ป 2544
ป 2549 เปนตนไป ฿15,870(คิดลด 5ป) โดยที่rที่ไดมาจากการคิด
ป  2548 เปนตนไป ฿3,068  (คิดลด 4ป)  kd 8%
ป  2547 เปนตนไป ฿2,640  (คิดลด 3ป) ks 15%
ป  2546 เปนตนไป ฿159     (คิดลด 2ป)  กูยืม 500,000
 ป  2545 เปนตนไป -฿1,973  (คิดลด 1ป) เงินลงทุน 2,000,000
ป  2544 เปนตนไป -฿2,000  (คิดลด 0ป)  wacc =(kd*(1/3)%)+ks*(2/3))=13.6%
NPV  ฿17,764
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  หมายเหตุ:-     กระแสเงินสดรับ เปนเงินสดรับระหวางงวดบวกดวย
ดอกเบี้ยรับระหวางงวด

- กระแสเงินสดจาย เปนเงินสดจายระหวางงวดบวก
ดวยเงินปนผลและดอกเบี้ยจายระหวางงวด

PB        3 ป 1เดือน
IRR                               73%

ภาคผนวก 8. รายละเอียดสินทรัพยถาวรและคาใชจายคางจาย
รายละเอียดสินทรัพยถาวร

สินทรัพยถาวร ราคา จํ านวน ราคาทุน 2545 2546 2547 2548 2549
เครื่องมือและอุปกรณ
ซื้อเพิ่มระหวางป 2545
1.คอมพิวเตอร
2. PC SERVER
3. เครื่องพิมพสี
4. โมเด็ม
5. โทรศัพท
6. เครื่องปรับอากาศ
7. เครื่องถายเอกสาร

23
65
15
3
1
25
28

5
1
1
2
5
2
1

115
65
15
6
5
50
28

23
13
3
1
1
10
6

23
13
3
1
1
10
6

23
13
3
1
1
10
6

23
13
3
1
1
10
6

23
13
3
1
1
10
6

รวม 284 57 57 57 57 57
ซื้อเพิ่มระหวางป 2546
8.คอมพิวเตอร
9.CD Writer
10. โทรศัพท

23
8
1

3
1
5

69
8
5

14
2
1

14
2
1

14
2
1

14
2
1

รวม 82 - 16 16 16 16
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ซื้อเพิ่มระหวางป 2548
11. คอมพิวเตอร
12. เครื่องพิมพเลเซอร

30
2

5
1

150
25

30
5

30
5

รวม 175 - - - 35 35
ซื้อเพิ่มระหวางป 2549
13. เฟอรนิเจอรและเครื่องตกแตง
14. LAPTOP 80 3

150
240

30
48

รวม 390 - - - - 79
รวมทั้งส้ิน 931 57 73 73 108 187

คาใชจายคางจาย
2545 2546 2547 2548 2549

คาเชาสํ านักงาน
คานายหนา
คาใชจายสํ านักงาน
คาไฟฟาและนํ้ าประปา
คาโทรศัพท

15
5

30
7
7

15
16

3
8
6

15
24

8
8
7

20
29

3
9
7

20
31

3
10

8
รวม 64 48 58 69 73
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ภาคผนวก 9: ขอสมมุติฐานประกอบการคํ านวณรายได

1.  อัตราสวนการตอสัญญา
ชวงสัญญาแรก(2ป) หลังส้ินสุดสัญญาแรก หลังส้ินสุดการตอสัญญาครั้งที่1

95% ตอสัญญา60% ตอสัญญา
5% เลิกใชงาน

35% ซื้อโปรแกรมฯ

100% ลูกคาใหม

5% เลิกใชงาน

✓  อัตราการตอสัญญาหลังหมดสัญญาแรกนั้น คาดวาจะมีมากพอสมควรเนื่องจากลูกคาสวนใหญเปนธุรกิจเปดใหม การได
ใชบริการนานติดตอกัน 2 ป จะทํ าใหเชื่อม่ัน และเคยชินกับการใชบริการ ซึ่งจะทํ าใหยอมจายคาบริการตอในอัตราที่ลดลงกวา
50 % เพื่อรับบริการตอไป แทนการเสี่ยงเลิกใชบริการ ซึ่งอาจสงผลตอระบบงานและการพัฒนาตอในอนาคตได
✓  อัตราการเลิกใชงานพิจารณาจาก อัตราการเลิกราง หรือลมละลายของนิติบุคคลในประเทศไทยซึ่งเฉลี่ยปละ 5%
2. จํ านวนลูกคาที่ใชบริการ(ราย)

ป ลูกคาใหม ลูกคาเกาสัญญาแรก ลูกคาเกาตอสัญญา ลูกคาเกาตอสัญญา รวม
2545 Senate S 23 23

Senate M 13 13
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Senate l 6 6
2546 Senate S 47 23 70

Senate M 27 13 40
Senate l 13 6 19

2547 Senate S 53 47 14 114
Senate M 30 27 8 65
Senate l 15 13 4 32

2548 Senate S 60 53 28 13 154
Senate M 34 30 16 8 88
Senate l 17 15 8 4 44

2549 Senate S 61 60 32 27 180
Senate M 35 34 18 15 102
Senate l 17 17 9 8 51

3. ราคา Package
ราคา/ทางเลือก SENATE-S SENATE-M SENATE-L
-  สัญญา แรก 24 เดือน(บาท/เดือน) 2,900 4,900 6,900
-  ตอสัญญา 12 เดือน(บาท/เดือน) 1,400 2,400 3,400
-  ราคาโปรแกรมฯ 25,000 36,000 96,000

4. มีการเก็บเงินมัดจํ าคาเชาจากลูกคาลวงหนา 3 เดือน เมื่อชวงสัญญาแรก โดยลูกคาจะไดรับคืนในรูปแบบของ
การยกเวนคาเชาในชวง 3เดือน เดือนสุดทายของสัญญาแรก
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ภาคผนวก 10 : ขอสมมุติฐานประกอบการจัดทํ างบการเงิน

1. คาใชจายทางการตลาดในป 2545
                                                                                                  หนวย: บาท

รายการ จ ํานวนเงิน
1. โฆษณาผานสื่อพิมพ
     คาจัดชิ้นงานโฆษณา                                       30,000   บาท
     คานิตยสาร 3 ฉบับ ฉบับละ 2 ครั้ง                240,000   บาท 270,000
2. Direct Mail
    คารายชื่อ (26,000 / 6 เดือน)                            52,000   บาท
    คาจัดทํ าจดหมาย 10,000 ฉบับ (@ 5 บาท)        50,000   บาท
    คาจัดสงฉบับละ 3 บาท                                    30,000   บาท
    คาโปรแกรมทดลองฯ 200 ชุด (@40 บาท)            8,000   บาท
    คาจัดสงโปรแกรมทดลองชุดละ 10 บาท               2,000   บาท 142,000
3. Homepage
คาออกแบบ                                                         100,000 บาท
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คาเชาพื้นที่ Server                                                 20,000 บาท 120,000
4. แผนพับโฆษณา
คาจัดทํ าแผนพับ 10,000 แผน (@3 บาท)             30,000  บาท
คากลอง 100 กลอง (@200 บาท)                         20,000  บาท 50,000
5. Newsletter
คาจัดทํ า 1,000 ชุดตอไตรมาส (@10 บาท)          40,000 บาท
คาจัดสงรวม 4,000 ชุด (@ 3 บาท)                      12,000 บาท 52,000
6. PR. Ads. ในพื้นที่สวนเครื่องใชฯ ของกรุงเทพฯธุรกิจ 10 ครั้ง 6 x 6" 50,000
7. เปดตัว SENATE ACCOUNT 2 วัน ในรูปแบบงานสัมมนาที่ มธ. 100,000
8. สนับสนุนโครงการอบรม 5 ครั้ง (@ 20,000) 100,000
9. งานเลี้ยงลูกคา 60,000
รวม 944,000

2. คาโฆษณา ประชาสัมพันธ มีดังนี้
ป 2546 คิดเปน 30%ของยอดขาย
ป 2547-2549 คิดเปน 10%ของยอดขาย

3. อัตราเงินเดือนและจํ านวนพนักงาน

จํ านวนพนักงาน (คน)
ตํ าแหนง

อตัราเงินเดือน*
ตอคน (บาท) ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2548 ป 2549

กรรมการผูจัดการ 50,000 1 1 1 1 1
ผูจัดการ 30,000 2 2 2 2 2
พนักงานขาย** 8,000 3 4 5 5 5
พนักงานเทคนิค 16,000 8 10 13 14 17
พนักงานบัญชี 15,000 4 4 6 6 7
ธุรการสํ านักงาน 8,500 1 1 1 1 1
พนักงานสงเอกสาร 6,000 1 1 1 1 1
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* อัตราเงินเดือนขั้นตนสํ าหรับพนักงานที่รับเขาใหมในแตละป และมีการปรับเงินเดือนขึ้นทุกป ปละ 5%
** พนักงานขายจะไดรับผลตอบแทนพิเศษอีก 3% ของยอดขาย โดยจะจายใหในเดือนที่ไดรับชํ าระหนี้จากลูกคา

4. โบนัสเริ่มจายในปที่ 3 (ป 2547) โดยจายคาโบนัสแกพนักงานเทากับอัตราเงินเดือน 1 เดือน

5. มีคาใชจายในการเดินทางใหกับพนักงานที่ตองออกไปพบลูกคา ไดแก พนักงานขาย พนักงานฝายเทคนิค พนักงานฝาย
บัญชี โดยใหเปนรายเดือน รายละ 4,000 บาทตอเดือน

6. คาใชจายในการฝกอบรมการใชงานสํ าหรับลูกคาที่เลือกใชบริการ SENATE-M ชุดละ 300 บาท และ SENTE-L ชุดละ 500
บาท ซึ่งเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการฝกอบรมใหกับลูกคาที่เขามาใหม โดยประกอบดวย

SENATE-M SENATE-L
 - คาอาหารและเครื่องดื่ม (ชุดละ 15 บาท/คน/ม้ือ) 180 450
 - คาเครื่องเขียน (ชุดละ 5 บาท/คน/วัน) 30 75
 - คาลูกอม 40 55

รวม 250 580
7. คาเชาสํ านักงานเดือนละ 15,000 บาท และเมื่อถึงเดือนมกราคม 2548 ไดเชาพื้นที่เพิ่มเพื่อรองรับจํ านวนพนักงานที่เพิ่ม

ขึ้นเปนเดือนละ 20,000 บาท

8. คาเลี้ยงรับรองลูกคาประมาณการไวที่อัตรา 0.03%ของยอดขาย

9. คาสอบบัญชีของบริษัทฯ ปละ 10,000 บาท

10. คาคูมือการใชงานโปรแกรมฯ เลมละ 200 บาทตอลูกคาหนึ่งรายที่เขามาใหมในแตละงวด

11. คาใชจายสํ านักงานเดือนละ 3,000 บาท

12. คานํ้ าและคาไฟฟาเดือนละ 8,000 บาท ในปแรก และเพิ่มขึ้นปละ 10%

13. คาโทรศัพทในปแรกเดือนละ 10,000 บาท ปตอไปเพิ่มขึ้นปละ 10%

14. ดอกเบี้ยเงินฝากคิดจากเงินสดคงเหลือในบัญชีเงินฝากออกทรัพยไมรวมเงินสดที่อยูในมือ 50,000 บาท โดยคํ านวณดอก
เบี้ยในอัตรา 1% ตอป โดยรับในเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกป
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15. ใหเครดิตเทอมกับลูกหนี้ 30 วัน และตั้งสํ ารองหนี้สงสัยจะสูญ 1% ของยอดลูกหนี้

16. ยอดการซื้อสินทรัพยถาวร (ภาคผนวก 8 ) มีดังนี้
ป 2545 จํ านวน  285,000  บาท
ป 2546 จํ านวน   82,600  บาท
ป 2548 จํ านวน 175,000  บาท
ป 2549 จํ านวน 390,000  บาท

หมายเหตุ มีการคิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรงปละ 20% และไมคิดมูลคาซาก

17. คาบํ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร เริ่มตนปที่ 2 เทากับ 5% ปที่ 3 เทากับ 10% ปที่ 4 เทากับ 20% และปที่ 5 เทากับ 30%

18. คาลิขสิทธิ์โปรแกรมบัญชีราคา 500,000 บาท มีนโยบายตัดจาย 5 ป

19. บริษัทไดเปดวงเงินเกินบัญชีกับทางธนาคาร 1,000,000 บาท โดยใชสินทรัพยของกรรมการบริษัทฯ เปนหลักทรัพยคํ้ า
ประกัน เพื่อนํ ามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะมียอดเงินเบิกเกินบัญชี ดังนี้

ป ใชวงเงินเกินบัญชี จายชํ าระเงินตน
2545 300,000 บาท
2546 200,000 บาท
2547 500,000 บาท

คิดดอกเบี้ยจายปละ 8% ตอป โดยถัวเฉลี่ยทั้งป

20. คาใชจายคางจาย ตั้งคางจาย 1 เดือน (ภาคผนวก 8) ประกอบดวย
- คาเชาสํ านักงาน
- คา Commission
- คาใชจายสํ านักงาน
- คานํ้ าและคาไฟฟา
- คาโทรศัพท

21. มีนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนตั้งแตปที่ 4 เปนตนไปเนื่องจากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอแลว  โดยจาย
เงินปนผลในปที่ 4  เปนเงินปนผลตอหุน หุนละ 25 บาท และในปที่ 5 เปนเงินปนผลตอหุน หุนละ 50 บาท
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ภาคผนวก 11.  งบการเงินประกอบแผนรับรองความเส่ียง
Senate Systems Corporation Company Limited

งบดุล
2545 2546 2547 2548 2549

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดในมือ 50 50 50 50 50
     เงินฝากธนาคาร 10 7 962 2,888 4,087
     ลูกหนี้การคา 172 348 506 591 685
     หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1) (1) (1) (1) (1)
     ดอกเบี้ยคางรับ   -   -   -   -   -
     รวมสินทรัพยหมุนเวียน 231 404 1,514 3,523 4,815
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 284 366 366 541 931
     หัก คาเสื่อมราคาสะสม (57) (131) (205) (314) (501)
เงินมัดจํ า 15 15 15 15 15
คาลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี 400 300 200 100    -

รวมสินทรัพย 873 954 1,890 3,865 5,260
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน
     เงินเบิกเงินบัญชีธนาคาร 300 700     -     -     -
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     เงินรับลวงหนา 515 1,089 1,216 1,257 1,280
     คาสอบบัญชีคางจาย 10 10 10 10 10
     คาใชจายคางจาย 37 43 48 55 58
     คาลิขสิทธิ์คางจาย 400 300 200 100   -
     ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย   -   -   - 134 481
     รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,262 2,142 1,474 1,556 1,829
หนี้สินระยะยาว   -   -   -   -   -
หนี้สินอื่น   -   -   -   -   -
     รวมหนี้สิน 1,262 2,142 1,474 1,556 1,829
สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน
     (20,000 หุน หุนละ 100) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
     กํ าไร(ขาดทุน) สะสม (2,389) (3,188) (1,584) 309 1,431
     รวมสวนของผูถือหุน (389) (1,188) 416 2,309 3,431

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 873 954 1,890 3,865 5,260

Senate Systems Corporation Company Limited
งบกํ าไรขาดทุนและกํ าไรสะสม

            หนวย : พันบาท
2545 2546 2547 2548 2549

รายได
     รายไดคาเชา 1,003 3,281 5,688 6,594 6,847
     รายไดจากการขาย    -    - 567 707 724
     ดอกเบี้ยรับ 3 0 5 14 20
     รายไดอื่น    -    -    -    -    -
     รวมรายได 1,006 3,281 6,260 7,315 7,591
คาใชจาย
     เงินเดือน 1,698 2,119 2,666 2,968 3,404
     โบนัส    -    - 238 281 311
     คาใชจายเดินทาง 168 252 384 424 492
     คาฝกอบรม 7 9 9 9 9
     คาวิจัยและพัฒนา    -    -    -    -    -
     คาลิขสิทธิ์ 100 100 100 100 100
     คาเชาสํ านักงาน 180 180 180 240 240
     คาใชจายสงเสริมการขาย 944 984 569 659 685
     คานายหนา 30 98 171 198 205
     คารับรอง 3 10 17 20 21
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     คาสอบบัญชี 10 10 10 10 10
     คาเสื่อมราคา 57 74 74 109 187
     หนี้สงสัยจะสูญ 2 2 2 1 1
     คาจัดทํ าคูมือ 8 10 11 11 11
     คาใชจายสํ านักงาน 36 36 36 36 36
     คาบํ ารุงรักษา   - 4 7 22 56
     คาไฟฟาและนํ้ าประปา 84 92 102 112 123
     คาโทรศัพท 66 73 80 88 97
     ดอกเบี้ยจาย 2 27   -   -   -
     รวมคาใชจาย 3,395 4,080 4,656 5,288 5,988
กํ าไรกอนภาษี (2,389) (799) 1,604 2,027 1,603
ภาษีเงินไดนิติบุคคล   -   -   - (134) (481)
กํ าไรสุทธิ 1,604 1,893 1,122
กํ าไร(ขาดทุน)สะสมตนงวด   - (2,389) (3,187) (1,584) 309
หัก เงินปนผลจาย   -   -   -   -   -
ก ําไร (ขาดทุน) สะสมปลายงวด (2,389) (3,188) (1,584) 309 1,431

Senate Systems Corporation Company Limited
งบกระแสเงินสด

  หนวย : พันบาท
2545 2546 2547 2548 2549

กระแสเงินสดรับ
     คาเชารับ    - 2,871 4,657 5,367 5,509
     รับจากลูกหนี้ 831 172 348 506 591
     รับจากการขาย    -    - 567 707 724
     เงินรับลวงหนา 515 636 653 677 677
     รายไดอ่ืน    -    -    -    -    -

รวมกระแสเงินสดรับ 1,346 3,679 6,225 7,257 7,501
กระแสเงินสดจาย
     เงินเดือน 1,698 2,119 2,666 2,968 3,404
     โบนัส    -    - 238 281 311
    Overtime    -    -    -    -    -
     คาใชจายเดินทาง 168 252 384 424 492
     คาฝกอบรม 7 9 9 9 9
     คาวิจัยและพัฒนา    -    -    -    -    -
     คาเชาสํ านักงาน 165 180 180 235 240
     คาใชจายสงเสริมการขาย 944 984 569 659 685
     คานายหนา 25 92 168 197 205
     คารับรอง 3 10 17 20 21
     คาสอบบัญชี    - 10 10 10 10
     คาจัดทํ าคูมือ 8 10 11 11 11
     คาใชจายสํ านักงาน 33 36 36 36 36
     คาบํ ารุงรักษา   - 4 7 22 56
     เงินมัดจํ า 15   -   -   -   -
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      คาไฟฟาและนํ้ าประปา 77 92 101 111 122
     คาโทรศัพท 59 74 79 87 96
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล   -   -   -   -   -

รวมกระแสเงินสดจาย 3,202 3,872 4,475 5,070 5,832
เงินสดสุทธิจากการดํ าเนินงาน (1,856) (193) 1,750 2,187 1,669
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
     ซ้ือสินทรัพยถาวร 285 83   - 175 390
     คาลิขสิทธิ์ 100 100 100 100 100
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (2,291) (376) 1,650 1,912 1,179
เงินสดตนงวด   - 50 50 50 50
เงินสดขั้นตํ่ า 50 50 50 50 50
เงินสดสุทธิกอนกิจกรรมจัดหาเงิน (2,291) (376) 1,650 1,912 1,179
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
     รับชํ าระคาหุน 2,000   -   -   -   -
     จายเงินปนผล   -   -   -   -   -
     เงินเบิกเกินบัญชี 300 400   -   -   -
     ชํ าระเงินเบิกเกินบัญชี   -   - (700)   -   -
     ดอกเบี้ยจาย (2) (27)   -   -   -
     ดอกเบี้ยรับ 3 0 5 14 20
เงินสดสุทธิ 10 (3) 955 1,926 1,199
เงินฝากธนาคารปลายงวด 10 7 962 2,888 4,087

งบประมาณจายลงทุน
หนวย : พันบาท

2544 2545 2546 2547 2548 2549

กระแสเงินสดรับ 1,349 3,679 6,230 7,271 7,521
กระแสเงินสดจาย 2,000 3,589 4,082 4,575 5,345 6,322

           2,000             2,240                403               1,655               1,926                   1,199

หา NPV ที่ r = 13.19% gหลังจากปที่ 5 = 1%

คิดลด มาที่ป 2544
ป 2549 เปนตนไป ฿5,994 (คิดลด 5 ป)        โดย rที่ไดมาจากการคิด
ป 2548 ฿1,173 (คิดลด 4 ป) kd 8%
ป 2547 ฿1,141 (คิดลด 3 ป) ks 15%
ป 2546 -฿314 (คิดลด 2 ป) กูยืม 700,000
ป 2545 -฿1,979(คิดลด 1 ป) เงินลงทุน             2,000,000
ป 2544 -฿2,000 (คิดลด 0 ป) wacc =(kd*(1/3)%)+(ks*(2/3))=13.19%
NPV ฿4,016

หมายเหตุ :   - กระแสเงินสดรับ เปนเงินสดรับระหวางงวดบวกดวย
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 ดอกเบี้ยรับระหวางงวด
-  กระแสเงินสดจาย เปนเงินสดจายระหวางงวดบวกดวย
   เงินปนผลและดอกเบี้ยจายระหวางงวด

PB              4  ป  11 เดือน
IRR             34 %
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