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บทคัดยอ
          ปญหาสภาพแวดลอมดานมลพิษทางอากาศและเสียง เปนปญหาสํ าคัญที่สงผลกระทบโดยตรงตอคุณ
ภาพชวีติของประชาชนที่อยูอาศัยในเมืองเปนอยางมาก และเปนปญหาใหญซึ่งหลายประเทศกํ าลังเผชิญอยู
โดยเฉพาะประชาชนทีอ่าศัยอยูในเขตเมือง มลพิษทางอากาศเกิดจากฝุนละอองควันดํ า และควันขาว มลพิษ
ทางอากาศนีก้อใหเกดิปญหาดานสุขภาพ อาจถึงขั้นเจ็บปวย หรือเปนอันตรายถึงชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก
ซึง่ไวตอการไดรับสารพิษ เชนเดียวกับมลพิษทางเสียง ถาไดยินเสียงดังเกินปริมาณที่ควร หรือเปนเวลานาน
นอกจากจะสงผลกระทบตอการไดยินในระยะยาวแลว ยังสงเสียตอสุขภาพจิตอีกดวย ดังนั้นหนึ่งในวิธีที่จะชวย
ลดมลพษิทางอากาศและเสียง คือการสงเสริมใหหันมาใชยานพาหนะไฟฟา
          รถจกัรยานยนต คือ ยานพาหนะที่ไดรับความนิยมในประเทศไทย เนื่องจากราคาถูกและมีความคลอง
ตัวสงู จงึเปนโอกาสอันดีที่รถจักรยานยนตไฟฟาที่ประหยัด ดูแลรักษางาย และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมจะเขา
มาแทนทีร่ถจักรยานยนตทั่วไปในทองตลาด
          รถจกัรยานยนตไฟฟา ผลิตโดยบริษัท รถไฟฟา (ประเทศไทย) จํ ากัด สามารถขับข่ีไดดวยความเร็วสูงสุด
ประมาณ 45 กโิลเมตรตอชั่วโมง ระยะทางที่วิ่งไดสูงสุดคือ 50 กิโลเมตร และมีสวนประกอบที่เปนหัวใจหลัก
คือ มอเตอรซึง่เปนแหลงแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล ชุดควบคุมอุปกรณที่ควบคุมการทํ างานของ
มอเตอร เบรก แบตเตอรี่ แหลงเก็บสะสมพลังงาน และเครื่อง ประจุแบตเตอรี่ จุดเดนของรถจักรยานยนตไฟฟา
คือสามารถประหยัดคาใชจายถึง 70% ดูแลรักษางาย และไมสรางมลภาวะใหกับส่ิงแวดลอมทั้งทางเสียงทาง
อากาศ
          จากการส ํารวจพฤติกรรมผูใชจักรยานยนตในปจจุบันสามารถแบงไดตามลักษณะการใชงาน เพื่อ
ประกอบธรุกจิ และสวนตัว ลักษณะการใชงานเพื่อประกอบธุรกิจจะมีการใชงานรถจักรยานยนตเปนประจํ า
สมํ ่าเสมอ เชน ขนสงสินคา เอกสาร หรือใชเพื่อเดินทาง ซึ่งปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อรถจักรยานยนตไดแก
ประหยดัพลงังาน และ ไมสรางมลพิษตอส่ิงแวดลอม,ราคารถจักรยานยนต, ความคลองตัวในการขับข่ี ลักษณะ
การใชงานสวนตวั คือ การเดินทางระยะทางในการใชไมไกลมาก การใชไมสมํ่ าเสมอ ซึ่งปจจัยที่มีผลตอการ
เลอืกซือ้รถจกัรยานยนตไดแกรูปลักษณภายนอก ความนาเชื่อถือในตัวสินคา การบริการหลังการขายและ
ความพงึพอใจในตัวแทนจํ าหนาย
          จากการสัมภาษณผูบริหารขององคกรที่มีการใชรถจักรยานยนตเปนสวนหนึ่งในการประกอบธุรกิจพบวา
องคกรเหลานีย้งัขาดความรูความเขาใจในรถจักรยานยนตไฟฟา แตเมื่อทราบถึงคุณสมบัติของรถจึงมีความคิด
เหน็วา รถจกัรยานยนตไฟฟาสามารถลดตนทุน และภาระการดูแลรักษาไดในระยะยาว ทั้งนี้ยังไมกอใหเกิด
ปญหาตอสภาพแวดลอมความ และยังมีความปลอดภัยในการใชงาน รวมทั้งยังสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับ
บริษัทอีกดวย
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          ในปจจบัุนในประเทศไทยยังไมมีผูนํ าเขารถจักรยานยนตไฟฟาเพื่อการพาณิชย ดังนั้นบริษัท รถไฟฟา
(ประเทศไทย) จํ ากัด จึงเปนผูผลิตรายเดียวในประเทศไทย ทํ าใหเปนโอกาสของบริษัทฯ ที่จะสรางตลาดรถจักร
ยานยนตไฟฟาทีเ่ตบิโต ถึงแมวารถจักรยานยนตไฟฟายังมีสมรรถนะไมเทียบเทารถจักรยานยนตทั่วไปในดาน
ความเรว็ แตคุณสมบัติดานความประหยัดสามารถตอบสนองความตองการผูใชรถจักรยานยนตโดยเฉพาะองค
กรซึง่เปนหนวยงานทีม่วีตัถุประสงคเพื่อทํ ากํ าไร ดังนั้นจึงใหความสํ าคัญกับตนทุนในการดํ าเนินงานเปนหลัก
          บริษัท EVT Marketing ต้ังขึน้เพือ่เปนตวัแทนจํ าหนายรถจักรยานยนตไฟฟาซึ่งผลิตจากบริษัทรถไฟฟา
(ประเทศไทย) จ ํากดั ในประเทศไทย ในการจัดจํ าหนายรถจักรยานยนตไฟฟา โดยบริษัทไดกํ าหนดกลุมเปา
หมายในการด ําเนนิธรุกจิเปน 2 กลุมหลัก คือ กลุมเปาหมายหลัก คือ องคกรที่มีการใชรถจักรยานยนตเปนสวน
หนึง่ของการด ําเนนิธรุกจิ เชน การใชเปนชองทางจัดสงสินคา การใหเชารถจักรยานยนตในสถานที่ทองเที่ยว
และการใชงานองคกรที่มีระบบการบริหารสิ่งแวดลอมที่ดี เนื่องจากในระยะเริ่มตนบริษัทยังมีศูนยใหบริการและ
ดูแลรักษาในพืน้ทีจ่ ํากัด ดังนั้นการใหบริการกับกลุมองคกรซึ่งมีพื้นที่ที่ไมกระจาย ทํ าใหบริษัทสามารถให
บริการไดครอบคลุมและตอบสนองความตองการของลูกคากลุมไดเต็มที่ กลุมเปาหมายรองคือบุคคลทั่วไป
(Mass Market) โดยเนนที่ผูหญิง และกลุมขาราชการ รัฐวิสาหกิจ
          บริษทัไดปริมาณยอดขายในปแรกไวที่ 800 คัน ซึ่งเปนจุดคุมทุนกับคาใชจายในการดํ าเนินงาน ในปแรก
นีบ้ริษทัเนนกลุมเปาหมายหลักโดยมีสัดสวนยอดขายถึง 90% ของยอดขายทั้งหมด โดยกลไกหลักที่จะทํ าให
บริษทับรรลเุปาหมายคอื พนักงานขายที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีคานายหนาเปนแรงจูงใจที่สํ าคัญ นอกจากนี้บริษัท
ไดใหความส ําคัญกับบริการหลังการขายที่มีคุณภาพเพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคา ในปที่ 3 เมื่อตลาดกลุม
เปาหมายหลกัเริ่มอ่ิมตัว บริษัทจะเนนการทํ าตลาดกลุมเปาหมายรอง (Mass Market) โดยบริษัทมีการแตงตั้ง
ตัวแทนจ ําหนายในจังหวัดตาง ๆ เพื่อรองรับลูกคากลุมนี้
          จากการท ําแผนทางการเงินภายใตสมมติฐานที่มีความระมัดระวังอยางยิ่ง ผลประกอบการและสถานะ
ทางการเงินของบริษัทที่คาดการณไวเปนดังนี้

ประมาณการยอดขายและกํ าไร
               Year                             1                    2                  3                    4                  5
รวมรายได 35,280,000 38,808,000 83,918,000 103,307,000 131,243,200
กํ าไรขั้นตน   6,480,000   7,128,000 15,190,000   18,901,000   23,981,600
รวมคาใชจายในการดํ าเนินงาน   6,373,300   6,781,740 14,743,895   16,179,266   17,844,855
กํ าไรสุทธิ        54,690      225,089      301,279   1,1901,177     4,295,721
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สถานะการเงิน
                     ปท ี                            1                   2                  3                    4                   5
รวมสินทรัพย 5,981,190 6,386,131 9,674,963 12,765,736 18,936,457
หนี้สิน 3,464,000 3,643,852 6,631,405    7,821,000    9,696,000
รวมสวนของผูถือหุน 2,517,190 2,742,279 3,043,558    4,944,736    9,240,457

         โครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net present Value) จ ํานวน 2,742,802 บาท ที่ อัตราคิดลด 14.40% ซึ่ง
เปนคาของทุนถัวเฉลี่ยถวงนํ้ าหนัก (WACC) ของโครงการ โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เทากับ
54.20% และใชระยะเวลาคืนทุนเทากับ 3.21 ป
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PART  I  บทนํ า
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2. ลักษณะทั่วไปของธุรกิจ

          บริษัท EVT Marketing จะด ําเนนิธรุกจิทางดานการตลาดและการจัดจํ าหนายรถจักรยานยนตไฟฟาที่
ผลิตโดยบรษิทั รถไฟฟา (ประเทศไทย) จํ ากัด ซึ่งมีโรงงานผลิตตั้งอยูที่ 91/1-2 ถนนกิ่งแกว ตํ าบลราชาเทวะ
อํ าเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 รวมทั้งใหบริการหลังการขาย

กจิกรรมทางธุรกิจ
1. จดัหาผลติภณัฑรถจกัรยานยนตไฟฟา โดยการจัดหาจากบริษัท รถไฟฟา (ประเทศไทย จํ ากัด รวมทั้ง

อุปกรณและอะไหลของรถจักรยานยนตไฟฟา บริษัทฯ จะนํ ารถจักรยานยนตไฟฟาวางจํ าหนายโดยมี
โชวรูมอยูที ่ 208-210 ซอยสวาง 1 ถนนมหานครแขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หากสนิคาในสตอกสินคาลดลง ก็จะสั่งซื้อจากบริษัท รถไฟฟา (ประเทศไทย) จํ ากัด ซึ่งจะผลิตสินคา
ตามค ําสัง่ซือ้ ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 1 สัปดาห จึงจะสามารถจัดสงใหกับบริษัทฯได

2. บริษทัฯ จะจดัจ ําหนายรถจักรายานยนตไฟฟาผานชองทางการจัดจํ าหนายดังนี้
• ผานทางโชวรูม
• ผานทางเว็บไซด
• Direct Marketing

3. บริษทัฯ จะใหบริการหลังการขาย ในการตรวจเช็คและบํ ารุงรักษา ซึ่งบริษัทจะใหบริการเอง รวมทั้ง
การมี เครือขายพันธมิตร

4. รวมวจิยัและพฒันาสินคา โดยการสํ ารวจตลาด และใชขอมูลจากการจํ าหนายรวมถึงขอมูลจากศูนย
ซอม   และบริการ

        5.  บริษัทฯ จะมีระบบ Customer Relationship Management เพือ่การติดตอลูกคาที่มีประสิทธิ
              ภาพมากยิ่งขึ้น
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PART  II  สภาพตลาดของสินคา / บริการ
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สภาพตลาดของสินคาและบริการ

วิเคราะหสถานการณ

รถจกัรยานยนต สามารถแบงตามการทํ างานของเครื่องยนต ไดเปน 2 ประเภท คือ

          1. รถจกัรยานยนตประเภทเครื่องยนต 2 จังหวะ (Two Stroke Engine) เปนรถที่มีระบบการ
ท ํางานของเครือ่งยนตโดยมีขบวนการจุดระเบิดเกิดขึ้น 1 คร้ัง ลูกสูบจะวิ่งกลับไปกลับมา 1 รอบ (ลูกสูบเลื่อน
ข้ึน 1 คร้ัง เลื่อนลง 1 คร้ัง) เกิดจังหวะดูด (Suction Stroke) กบัจังหวะอัด (Compression Stroke) พรอมกัน
และเกิดจังหวะระเบิด (Power Stroke) กบัจงัหวะคลาย (Exhaust Stroke) พรอมกัน ไดรับความนิยมจากผู
บริโภค เพราะมอัีตราเรงและความเร็วรอบสูง มีแรงมามาก ตลอดจนการบํ ารุงรักษางายไมยุงยาก แตขอเสียคือ
ส้ินเปลอืงนํ ้ามนัเชื้อเพลิง และนํ้ ามันออโตลูป และ ทํ าใหเกิดควันเสีย และสรางมลภาวะตอส่ิงแวดลอม
          2. รถจกัรยานยนตประเภทเครื่องยนต 4 จังหวะ (Four Stroke Engine) เปนรถที่มีระบบการทํ างาน
ของเครือ่งยนตโดยมีขบวนการจุดระเบิดเกิดขึ้น 1 คร้ัง ลูกสูบจะวิ่งกลับไปกลับมา 2 รอบ (ลูกสูบเลื่อนขึ้น 2
คร้ัง เลือ่นลง 2 คร้ัง) จะมีขบวนการ ดูด อัด ระเบิด และคลายตามลํ าดับเรียกขบวนการนี้วา 4 จังหวะ ซึ่งมีขอดี
คือ ประหยดันํ ้ามนัเชือ้เพลิงและนํ้ ามันออโตลูป กํ าลังไตดีกวา เครื่องยนตเงียบ ทนทาน และมีควันเสียนอยกวา
แตขอเสยีคือ กํ าลังเครื่องยนตต่ํ ากวา การบํ ารุงรักษาคอนขางยุงยาก

รถจกัรยานยนต สามารรถแบงตามรูปแบบ สมรรถนะ ลักษณะการใชงาน และกลุมผูใชงาน ไดเปน
3 ประเภทคือ

          1. รถจกัรยานยนตแบบครอบครัว รถจกัรยานยนตประเภทครอบครัว (Family Type) สวนใหญเปน
รถที่มีโครงรถ (Frame Body) เปนแบบ Under Frame Type เปนรถทีม่บัีงลม มีจุดศูนยถวงตํ่ า ขับข่ีงาย เหมาะ
สํ าหรบัผูหญงิ มีขนาดความจุกระบอกสูบระหวาง 100 –110 ซีซี มีระบบสตารททั้งแบบไฟฟา (Electric Start)
หรือ สตารทมือ และแบบสตารทเทา (Kick Start) ใชไดทั้งครอบครัว
              2. รถจกัรยานยนตแบบครอบครัวกึ่งสปอรต หรือ รถกะเทย (Sport – family Type) หรือ รถ
สปอรต โมเพ็ด (Sport Moped) มรูีปแบบคลายกับรถประเภทครอบครัว แตไมมีบังลม รูปทรงปราดเปรียว โดย
ออกแบบใหมสีมรรถนะสูงขึ้น สีสันสดใส เปนที่นิยมของกลุมวัยรุนมากขึ้น เชน ระบบคลัทชมือ (Manual
Clutch) และระบบระบายความรอนดวยนํ้ า
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              3. รถจกัรยานยนตแบบสปอรต (Sport Type) สวนใหญเปนรถที่มีโครงรถแบบ Back Bone
Frame Type หรือแบบทรงเปล (Cradel) ซึง่เปนโครงสรางรูปสามเหลี่ยมที่ทํ าหนาที่รองรับเครื่องยนต  และรับ
แรงกระท ําจากภายนอกโดยตรงไมกระทบเครื่องยนต  โดยมีถังนํ้ ามันอยูขางหนา  ซึ่งตางจากรถประเภทครอบ
ครัวทีม่ถีงันํ ้ามนัอยูใตเบาะ เปนรถที่เหมาะสํ าหรับผูชาย มีความจุกระบอกสูบ 110 – 150 ซีซี สวนใหญมี
ระบบคลัทซมือ (Manual Clutch) และระบบระบายความรอนดวยนํ้ า

โครงสรางอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตในประเทศไทย

1. โครงสรางการผลิต

      1.1 ลกัษณะการผลิต อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนตเปนการผลิตที่มีการลงทุน และใชเทคโนโลยี
ในการผลติคอนขางสูง ลักษณะการผลิตและประกอบเริ่มต้ังแตการนํ าชิ้นสวนอุปกรณที่นํ าเขาจากตางประเทศ
ในลกัษณะแยกสวนนํ ามาประกอบรวมกับชิ้นสวนอุปกรณที่ผลิตไดในประเทศ โดยมีกระบวนการผลิต 3 ข้ัน
ตอน คือ การผลิตเครื่องยนตรถจักรยานยนต การผลิตตัวดัง และการประกอบรถจักรยานยนต

1.2 โรงงานผลิตรถจักรยานยนต
          อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตในประเทศไทยมีลักษณะเหมือนกับอีกหลายประเทศในโลกที่ผลิตรถจักร
ยานยนตภายใตตราสินคา (Brand name) ของญีปุ่นเปนหลัก โดยมีรายละเอียดผูผลิตดังนี้
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงบริษัทผูผลิต ปที่เปดดํ าเนินงาน ทุนจดทะเบียนป 2539
ลํ าดับที่ บริษัทผูผลิต ปที่เปด

ด ําเนินงาน
ทุนจด
ทะเบียน

(ลานบาท)

สัดสวนการถือหุน
(รอนละ)

ตราสินคา
ที่ ผลิต

1. บริษัท สยามยามาฮา
จํ ากัด

2509 1,500 ไทย : เนเธอรแลนด
(72:28)

ยามาฮา

2. บริษัท ไทยฮอนดา
แมนูแฟคเจอริ่ง จํ ากัด

2510 150 ไทย : ญี่ปุน ฮอนดา

3. บริษัท ไทยซูซุกิ
มอเตอรจํ ากัด

2511 261 ไทย : ญี่ปุน ซูซุกิ

4. บริษัท ไทยคาวาซากิ
มอเตอร จํ ากัด

2519 53 ไทย : ญี่ปุน คาวาซากิ

5. บริษัท อินเตอร เนชั่น
แนล วีฮีเคิลส (ไอวีซี)

2539 300 ไทย คาจิวา

ที่มา: กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย พ.ศ.2539

2 โครงสรางตลาด
    โครงสรางตลาดของอุตสาหกรรมรถจักรยานมีลักษณะของผูขายนอยราย   (Oligopoly)    ถึงแมวา

จะมผูีแทนจํ าหนาย (Dealer)  จ ํานวนมาก แตตองรับนโยบายจากผูผลิต (Manufacturer) และผูจัดจํ าหนาย
(Distributor) ภายใตชื่อการคา (Brand Name) เพยีง 5 ราย คือ ยามาฮา  ฮอนดา  ซูซุกิ  และคาวาซากิ   และ
คาจวิา ตลาดจกัรยานยนตสวนใหญเปนตลาดในประเทศ และเริ่มมีการขยายตลาดไปสูตางประเทศทั้งในรูป
ของจกัรยานยนตสํ าเร็จรูป และชิ้นสวนเพิ่มมากขึ้น

3 โครงสรางการจัดจํ าหนายภายในประเทศ
            ในการจดัจ ําหนาย เพื่อใหสินคาไดกระจายสูผูบริโภคไดอยางแพรหลาย สะดวกรวดเร็ว ผูผลิต
รถจักรยานยนต (Manufacturer) จะมกีารแตงตั้งผูจัดจํ าหนาย (Distributor) เพือ่ท ําหนาที่จํ าหนายรถยนตให
แกผูแทนจํ าหนาย  (Dealer) ทีก่ระจายอยูในทองถิ่นทั่วประเทศ เพื่อนํ าไปจํ าหนายและบริการแกผูบริโภคตอไป
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ผูผลิต
(Manufacturer)

ผูจัดจํ าหนาย
(Distributor)

ผูแทนจํ าหนาย
(Dealer)

ผูแทนจํ าหนาย
รายยอย

ผูบริโภค
(Consumer)

โครงสรางการจัดจํ าหนายรถจักรยานยนตภายในประเทศ
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สถานการณตลาด

ขนาดตลาด

1. ขนาดตลาดรถจักรยานยนต

ตารางที ่2 สวนแบงตลาดรถจักรยานยนตแยกตามตราสินคา
ผลิตภัณฑ ป 2543 % ป  2542 % Growth %

ฮอนดา 571,326 72.4% 423,310 70.7% 35.0%
ยามาฮา 92,828 11.8% 84,216 14.1% 10.2%
ซูซุกิ 106,572 13.5% 69,815 11.7% 52.6%
คาวาซากิ 18,128 2.3% 21,121 3.5% -14.2%
คาจิวา - 0.0% 79 0.0% -100.0%
รวม 788,854 100.0% 598,541 100.0% 31.8%
ทีม่า  :  บริษทั เอ.พี.ฮอนดา จํ ากัด

          ยอดขายรถจกัรยานยนตในป 2543 ที่ผานมา มียอดรวมทั้งสิ้น 7.88 แสนคัน เติบโตเพิ่มข้ึน 32% จากป
2542 ทีม่ยีอดขายเพยีง 5.93 แสนคัน สํ าหรับคายที่มียอดจํ าหนายสูงสุดไดแก ฮอนดา ดวยยอด 5.71 แสนคัน
สวนแบงตลาด 72% อันดบั 2 ซูซุกิ 1.06 แสนคัน สวนแบงตลาด 14% อันดบั 3 ยามาฮา 9.28 หมื่นคัน สวน
แบงตลาด 12% และอนัดบั 4 คาวาซากิ 1.81 หมื่นคัน สวนแบงการตลาด 2% ดังแสดงในตาราง
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          ยอดจ ําหนายรวมทั้งหมดเปนรถจักรยานยนต 4 จังหวะ ถึง 70% ดวยยอดขาย 5.5 แสนคัน และใน
อนาคตคาดวา ตลาดรถจักรยานยนต 4 จังหวะ มีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง เพราะคุณสมบัติพื้นฐานของ
รถในเรือ่งความประหยัด และรักษาสิ่งแวดลอม ทํ าใหผูบริโภคหันมาใชรถประเภทนี้กันมากขึ้น ประกอบกับใน
อนาคตผูผลิตรถจกัรยานยนตมีแผนที่จะลดกํ าลังการผลิตรถจักรยานยนต 2 จังหวะ สวนในป 2544 คาดวา
ตลาดรวมจะโตขึ้นประมาณ 10% หรือคิดเปนยอดขาย 8.7 แสนคัน
          เครือ่งยนต 4 จงัหวะซึ่งมีความประหยัดและสรางมลภาวะตํ่ า เปนเครื่องยนตที่นิยมใชกับรถจักรยาน
ยนตแบบครอบครัว ซึ่งมีขายอยูทั่วไปในตลาด มีสัดสวนทางการตลาดและอัตราการเติบโตสูงสุด ดังแสดงใน
ตาราง

ตารางที ่3 เปรียบเทียบยอดจํ าหนายรถจักรยานยนตแยกตามประเภท
2539 2540 2541 2542 2543

ครอบครัว 596,251 435,492 283,060 377,978 N/A
ครอบครัวกึ่งสปอรต 460,565 385,010 195,533 189,641 N/A
สปอรต 177,425 90,693 42,055 30,922 N/A
รวม 1,234,241 911,195 520,648 598,541 N/A
ทีม่า  :  บริษทั เอ.พี.ฮอนดา จํ ากัด

2. ขนาดตลาดรถจักรยานยนตไฟฟา

          จากการพจิารณาการเตบิโตของตลาดรถจักรยานยนต จะเห็นไดวารถจักรยานยนต 4 จังหวะมีแนวโนม
ทีจ่ะมอีนาคตสดใส        เนื่องจากผูบริโภคหันมาใหความสนใจในเรื่องของความประหยัดและการรักษาสิ่งแวด
ลอมมากขึน้ อยางไรก็ตามถึงแมรถจักรยานยนต 4 จังหวะ จะมีความประหยัดและสรางมลภาวะนอยลง แตยัง
เปนยานพาหนะทีส่รางมลภาวะใหกับส่ิงแวดลอมประกอบกับรถจัรยานยนตเหลานี้ตองอาศัยนํ้ ามัน ซึ่งใน
ปจจบัุนภาวะนํ ้ามนัในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นโดยตลอด ทางบริษัท รถไฟฟา จํ ากัด เล็งเห็นความสํ าคัญของ
ปญหาดานสิง่แวดลอม ประกอบกับกระแสอนุรักษส่ิงแวดลอมและพลังงานซึ่งกํ าลังตื่นตัวและขยายฐานกวาง
ข้ึนเรือ่ย ๆ ในตลาดโลก ดังนั้นในป 2541 บริษัทจึงไดนํ ารถจักรยานยนตไฟฟา LYNX เขาสูตลาด ซึ่งถือวาเปน
ยานยนตทีม่คีวามประหยดัอยางแทจริง เนื่องจากพลังงานไฟฟามีราคาตํ่ ากวาเมื่อเทียบกับนํ้ ามัน รวมถึงระบบ
การท ํางานทีม่อีายกุารใชงานยาวนาน และอัตราการสึกหรอที่นอยกวา และไมสรางมลภาวะ
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สภาพการแขงขัน

          ตลาดจกัรยานยนตไฟฟา สามารถแบงคูแขงขันไดเปน คูแขงทางตรง และ คูแข็งทางออม ดังนี้

1. คูแขงทางตรง คือ รถจกัรยานยนตไฟฟา ที่นํ าเขาจากตางประเทศที่สมรรถนะใกลเคียงกันโดย
ลักษณะการใชงานในระยะทางสั้น ๆ ความเร็วไมสูงนัก ซึ่งแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ

1.1 น ําเขาจากประเทศที่พัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา สินคาที่นํ าเขาจะมีคุณภาพสูง แตก็มีราคา
คอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาที่ผลิตในประเทศ

ตารางที ่5 ตราสินคาและสมรรถนะของรถจักรยานยนตไฟฟาที่ผลิตในตางประเทศ
ตราสินคา / รุน ประเทศ ความเร็ว ราคา ระยะทางสูงสุด
Zap สหรัฐ ฯ 40 กม./ชม. 142,590 24 –48 กม.
Honda MT ญ่ีปุน 72 กม./ชม. N/A 40 กม.
Denali Pro สหรัฐ ฯ 53 กม./ชม. 163,800 N/A
MIM – X3 N/A 45 กม/ชม. N/A 80 กม.
Sol Gato สหรัฐ ฯ 48 กม./ชม. 100,380 40 กม.
Eco -cycle สหรัฐ ฯ 45 กม./ชม. N/A 60 กม.
Lectra สหรัฐ ฯ 72 กม./ชม. N/A 48 กม.
Vectrix สหรัฐ ฯ 88 กม./ชม. 200,000 90 กม.
ทีม่า : รวบรวมขอมูลจาก web site ทีเ่กีย่วของกับรถจักรยานยนตไฟฟา

          รถจกัรยานยนตไฟฟาตางประเทศ สวนใหญในประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องยนตสามารถขับไดดวย
ความเรว็ ระหวาง 40 – 88 กิโลเมตร อยางไรก็ตามคุณภาพที่สูงของจักรยานยนตไฟฟาจากตางประเทศนี้ทํ าให
มรีาคาสูงถึง 100,000 – 200,000 บาท ซึง่เมือ่เทยีบกับรถจักรยานยนตไฟฟาที่ผลิตในประเทศมีราคาเพียง
45,000 บาท ราคาแตกตางกนัถึง 2 – 3 เทา ในปจจุบันจึงยังไมมีการนํ าเขาสินคาจากประเทศเหลานี้ แตหากมี
การน ําเขาก็จะมีราคาที่สูงมาก
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1.2 น ําเขาจากประเทศที่กํ าลังพัฒนา เชน จนีและไตหวัน สินคาที่นํ าเขาจะมีคุณภาพดอยกวาสิน
คาทีผ่ลิตในไทย แตมีตนทุนการผลิตใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามการนํ าเขาสินคาจากตางประเทศ
อาจท ําใหเสียภาษีนํ าเขา ทํ าใหราคาสูงกวาผลิตในประเทศไทย

จุดเดน จดุเสียเปรียบ
1. หากน ําเขาในประเทศที่พัฒนาแลว จะมี

คุณภาพสูงทั้งความเร็วและระยะทาง
2. หากน ําเขาในประเทศที่กํ าลังพัฒนาจะ

มคุีณภาพใกลเคียงกับผลิตภายในประเทศ
3. มคีวามหลากหลายของผลิตภัณฑ เลือกได

ตามความสามารถของผลิตภัณฑ

1. ราคาสงูเนื่องจากตนทุนการผลิตที่สูงกวา
และยงัตองเสียภาษีนํ าเขา ทํ าใหราคาสูง

2. ตองเสียภาษีนํ าเขา ทํ าใหราคาสูงกวาผลิต
ในประเทศ

3. ไมสะดวกในการซองบํ ารุงและการหาอะไหล
อุปกรณ ไมมีศูนยบริการหลังการขาย

2. คูแขงทางออม คือ รถจักรยานยนตแบบครอบครัว (Family Type) สวนใหญเปนรถที่มี โครงการรถ (Frame
Body) เปนแบบ Under Bone Frame Type เปนรถทีม่บัีงลม มีจุดศูนยถวงตํ่ า ขับข่ีงาย เหมาะสํ าหรับผูหญิง
มขีนาดความจุกระบอกสูบระหวาง 100 – 110 ซีซี มีระบบสตารททั้งแบบไฟฟา (Electric Start) หรือ สตารท
มอื และแบบสตารทเทา (Kick Start) ใชไดทั้งครอบครัว

คูแขงขันในประเทศมีดังนี้
 ฮอนดา เปนรถจกัรยานยนตที่มีสวนแบงตลาดรถครอบครัวสูงสุดถึง 73% ในป 2542 เปนรถที่ไดรับความ
นยิมสงู โดยฮอนดาเปนคายแรกที่พัฒนาเกียรใหเปนระบบเกียรวน และระบบลดแรงอัดในกระบอกสูบ
อัตโนมติั ซึง่จะชวยใหจังหวะในการสตารทเบาขึ้น ทํ าใหรถจักรยานยนตฮอนดามีชื่อเสียง รถจักรยานยนต
แบบครอบครัวของฮอนดาที่จํ าหนายในปจจุบันมีดังนี้

รุน เครื่อง
ยนต

บริมาตร
กระบอกสูบ

ระบบเกียร นํ้ าหนัก ความจุนํ้ ามัน
เชื้อเพลิง

ราคา

DREAM 4  จังหวะ 97 ซี.ซี โรตารี่เกียรวน 4 ระดับ 87 กก 4.0 ลิตร 36,000
DREAM EXCES 4  จังหวะ 97 ซี.ซี โรตารี่เกียรวน 4 ระดับ 94 กก. 4.0 ลิตร 34,000
WAVE 4  จังหวะ 97 ซี.ซี โรตารี่เกียรวน 4 ระดับ 87 กก. 4.0 ลิตร 36,500
SMILE 2  จังหวะ 105 ซี.ซี โรตารี่เกียรวน 4 ระดับ 93 กก. 4.5 ลิตร 35,500

    ทีม่า : นติยสารมอเตอรไซด ฉบับที่ 369 ประจํ าเดือนมกราคม 2544
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 ซูซุกิ เปนรถจกัรยานยนตที่มีสวนแบงสวนตลาดรถจักรยานยนตครอบครัวเปนลํ าดับที่ 2 เทากับ 13% ในป
2542 เปนรถทีม่กีารพฒันาระบบเจ็ทคูลที่ทํ าหนาที่ในการระบายความรอนใหกับเครื่องยนต แตทํ าให
ขนาดเครือ่งยนตดูเทอะทะ ซูซุกิไดพยายามพัฒนารถใหมใหเปนที่นิยม โดยเฉพาะการดีไซนลักษณที่สวย
งาม  และปรบัคาไอเสียใหผานมาตรฐานระดับ 4 รถจักรยานยนตแบบครอบครัวของซูซุกิที่จํ าหนายใน
ปจจุบันมีดังนี้

รุน เครื่องยนต บริมาตร
กระบอกสูบ

ระบบเกียร นํ้ าหนัก ความจุนํ้ ามัน
เชื้อเพลิง

ราคา

RC  100 2  จังหวะ 100 ซี.ซี 4 จังหวะพรอมไฟบอกเกียรเปนตัวเลข 83 กก 4.5 ลิตร 33,200
SWING 2  จังหวะ 110 ซี.ซี 4 จังหวะพรอมไฟบอกเกียรเปนตัวเลข 95 กก 4.7 ลิตร 35,000

BEST 4  จังหวะ 110 ซี.ซี เกียรวน 4 ระดับ 95 กก 4.5 ลิตร 43,500

     ที่มา : นิตยสารมอเตอรไซด ฉบับที่ 369 ประจํ าเดือนมกราคม 2544

 ยามาฮา  เปนรถจกัรยานที่มีสวนแบงตลาดรถจักรยานยนตครอบครัวเปนลํ าดับที่ 3 เทากับ 11% ในป
2542 ยามาฮามกีารพฒันามีการติดตั้งถวงนํ้ าหนักเพลาเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนและปรับเปลี่ยนดีไซนให
สวยงาม รถจกัรยานแบบครอบครัวของยามาฮาที่จํ าหนายในปจจุบันมีดังนี้

รุน เครื่องยนต บริมาตร
กระบอกสูบ

ระบบเกียร นํ้ าหนัก ความจุนํ้ ามัน
เชื้อเพลิง

ราคา

RAINBOW 4  จังหวะ 101.8 ซี.ซี คอนสแตนทเมช 4 เกียร 95 กก. 4.5 ลิตร 38,800
FREESH k105e 4  จังหวะ 101.8 ซี.ซี 4  เกียร 94 กก. 4.5 ลิตร 41,000

MATEALFA 2  จังหวะ 102.1 ซี.ซี 4  เกียร 82 กก. 4.8 ลิตร 38,000

    ทีม่า : นติยสารมอเตอรไซด ฉบับที่ 369 ประจํ าเดือนมกราคม 2544

 คาวาซากิ เปนรถจกัรยานยนตที่มีสวนแบงตลาดรถจักรยานยนตครอบครัวเปนลํ าดับที่ 4 เทากับ 2% ในป
2542 รถจกัรยานยนตครอบครัวของคาวาซากิมีขนาดคอนขางใหญ ทํ าใหไมคอยไดรับความนิยมมากนัก
แตไดมกีารพฒันารูปลักษณใหเพียวลมมากยิ่งขึ้น มีการปรับเพิ่มระบบเกียรวนที่สามารถกดจากเกียร 4 มา
เปนเกยีรวางไดทันทีที่รถจอดนิ่งอยูกับที่ และมีระบบลดแรงอัดในกระบอกสูบอัตโนมัติ ชวยใหจังหวะใน
การสตารทเบาแรงขึ้น รถจักรยานยนตแบบครอบครัวของคาวาซากิที่จํ าหนายในปจจุบันมีดังนี้
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รุน เครื่องยนต บริมาตร
กระบอกสูบ

ระบบเกียร นํ้ าหนัก ความจุนํ้ ามัน
เชื้อเพลิง

ราคา

CHEER (ES) 4  จังหวะ 111.6 ซี.ซี 4 เกียร 106.7 กก. 4.2 ลิตร 39,881
CHEER 4  จังหวะ 111.6 ซี.ซี 4  เกียร 104.4 กก. 4.2 ลิตร 36,963

     ที่มา : นิตยสารมอเตอรไซด ฉบับที่ 369 ประจํ าเดือยมกราคม 2544

จดุเดนและจุดเสียเปรียบของรถจักรยานยนตครอบครัวของคูแขงทางออมในประเทศ

จุดเดน จดุเสียเปรียบ
1. ขับข่ี เนื่องจากลักษณะรถมีบังลม มีจุด

ศูนยถวงตํ่ า การทรงตัวงาย
2. ระบบการขับข่ีสะดวก ไมมีคลัชท เหมาะ

สํ าหรับผูหญิง
3. ราคาตํ่ ากวา
4. ประหยัดนํ้ ามันเชื้อเพลิง

1. สมรรถนะการขับข่ีต่ํ าเมื่อเทียบกับรถทั่วไป
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สถานการณมหภาค (Macro  Environment)

1. ทางดานประชากรศาสตร (Demographic Environment)
          จากการส ํารวจส ํามะโนประชากรในป พ.ศ. 2543 ปรากฏวาในชวง 10 ปที่ผานมา ประชากรในประเทศ
ไทยเพิ่มข้ึนละ 1.5% ตอป1 โดยเฉลีย่ประชากรมีความเปนอยูที่ดีข้ึน วัดจากสภาพความเปนอยูและการถือ
ครองทรพัยสินที่เพิ่มข้ึน โครงสรางของประชากรเริ่มเปลี่ยนจาก 10 ปที่ผานมา         จากวยัเด็กสูวัยทํ างาน
(15-59ป) และวยัชรา (60ปข้ึนไป) มากขึ้น โดยเฉพาะกลุมวัยทํ างานเพิ่มข้ึน 3% วยัชราเพิ่มข้ึน 2%2

          ประชากรจะใชเวลาในระบบการศึกษามากขึ้นกวาเดิม โดยเฉลี่ย 7.8 ป จากเดิม 5.7 ป3 จ ํานวนคนที่ไม
ไดเรียนหนงัสอืลดลงจาก 10 ปที่ผานมาอีกดวย ทั้งนี้รูปแบบครัวเรือนเริ่มการใชชีวิตคนเดียวเพิ่มข้ึน มีการแตง
งานชาลง ผูหญงิมบีทบาทมากขึ้นในองคกรครอบครัว โดยดูจากผูหญิงทํ าหนาที่เปนหัวหนาครัวเรือนเพิ่มข้ึน
จาก 19.4% เปน 25.5%4 และขนาดของครอบครัวเล็กลงจากเดิม
          จากแนวโนมดังกลาว อาจสรางโอกาสแกตลาดรถจักรยานยนตครอบครัว ดังนี้

 อํ านาจการซือ้ของคนเพิ่มข้ึน จากการใชชีวิตคนเดียวและชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน โดยเฉพาะกลุมผู
หญงิในวยัท ํางานเริ่มมีบทบาทในสังคมเพิ่มข้ึน

 ประชากรมกีารศกึษาสูงขึ้น ทํ าใหโอกาสไดรับรายไดสูงขึ้น และทํ าใหสินคาที่เปนกระแสความสนใจ
ของคนทัว่โลก เชน สินคาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม หรือสินคาปลอดมลพิษ ไดรับการตอนรับมาก
ข้ึน

2. ทางดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)
          สภาพเศรษฐกจิในปจจบัุนที่อยูในชวงฟนตัวอยางตอเนื่องจากปที่ผานมา ศูนยวิจัยกสิกรไทยและไทย
พาณชิยคาดการณวา ป 2544 เศรษฐกิจของประเทศไทยจะมีการเติบโตเพิ่มข้ึนจากป 2543 รอยละ 3.5% ถึง
4.0% โดยผลมาจากการขยายตัวอุปสงคภายในประเทศ และการ

                                                          
1 สํ านักงานสถิติแหงชาติ
2 สํ านักงานสถิติแหงชาติ
3 สํ านักงานสถิติแหงชาติ
4 สํ านักงานสถิติแหงชาติ
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ดํ าเนนินโยบายของรฐับาลใหม ไมวาจะเปนนโยบายกองทุนหมูบาน หมูบานละ 1 ลานบาท หรือการพักชํ าระ
หนีเ้กษตรกร ซึง่สงผลตออํ านาจการซื้อของผูบริโภคใหเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในชนบท แตโอกาสที่จะสงผลการเติบ
โตไมเปนไปดังที่คาดการณไว เนื่องจากการชะลอตัวของการสงออก ตามภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวเอง
และเศรษฐกจิของญี่ปุนที่ยังไมฟนตัว ปจจัยดังกลาวอาจสงผลใหผูบริโภคใชจายเงินอยางมีเหตุผล และอาจ
ชะลอการซ้ือสินคาฟุมเฟอยออกไปกอนได
          จากแนวโนมดังกลาว จะสงผลกระทบดังนี้

 โอกาสซือ้สินคาของคนในประเทศเพิ่มข้ึน ทํ าใหการขยายตัวของการซื้อจักรยานยนตครอบครัว ที่
เนนขายคนในตางจังหวัดเพิ่มข้ึน

 อุปสงคตลาดสงออกลดลง การสงออกรถจักรยานยนตครอบครัวไปยังตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะ
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุนอาจชะลอตัวลง

3. ทางดานธรรมชาติ (Natural Environment)
          นํ ้ามนัเปนทรัพยากรที่ไมสามารถทดแทนได (Finite Nonrenewable Resource) จ ําเปนตองหาวัสดุทด
แทนในอนาคต และราคานํ ้ามันมีแนวโนมที่สูงขึ้น จากการหวั่นเกรงนํ้ ามันอาจจะหมดโลกในอีก 50 ปขางหนา
ประกอบกบักระแสการอนุรักษธรรมชาติที่เร่ิมสูงขึ้น ทํ าใหคนเริ่มมองหาสินคาหรือพลังงานที่เปนมิตรกับส่ิงแวด
ลอมมากขึน้ แนวทางการนํ าพลังงานรูปแบบใหมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและทดแทนไดจึงเพิ่มข้ึน พลังงาน
จากไฟฟาจงึเปนทางเลือกอยางหนึ่งที่นํ ามาใชกับยานพาหนะ เชน รถยนตหรือรถมอเตอร แตอุปสรรคที่สํ าคัญ
กคื็อ การพฒันาเทคโนโลยขีองยานพาหนะที่ใชพลังงานดังกลาวยังไมสามารถเขาไปทดแทนยานพาหนะที่ใช
ในปจจบัุนอยางสมบูรณ จํ าเปนตองไดรับการพัฒนาจากผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช
งานไดดีข้ึน
4. ทางดานเทคโนโลยี (Technology Environment)
          จะเหน็วาบทบาทของคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และเทคโนโลยีทางดานการสื่อสารที่กาวหนา สงผลตอ
วถิชีวีติของผูคนในสังคมเปนอยางมาก สินคาใหม ๆ ไดเขาสูตลาดเร็วขึ้น และวัฏจักรวงจรชีวิตของสินคาแตละ
ชนดิสัน้ลง สินคาที่แปลกใหมที่ไดรับความนิยม ในไมชาก็มีผูลอกเลียนแบบตามออกมา ทํ าใหการแขงขันเริ่ม
รุนแรงขึน้ หลายบริษัทจึงใหความสนใจในการวิจัยและพัฒนาสินคาเพิ่มมากขึ้น
          ในวงการรถยนตและรถจักรยานยนต ก็มีการพัฒนารูปแบบของสินคาใหตอบสนองความตองการของ
ลูกคามากขึน้ จะเห็นไดจากการออกแบบรถยนตและรถจักรยานยนตที่เพิ่มคุณสมบัติในดานความปลอดภัยแก
ผูขับข่ี รูปลักษณะทีส่ะดุดตา และความสะดวกในการใชงานเพิ่มข้ึน ในดานพลังงานที่นํ ามาใช ก็ไดมีการ
พฒันาพลงังานรปูแบบใหม ๆ มาทดแทนพลังงานนํ้ ามันที่ใชอยูในปจจุบัน ทั้งพลังงานแสงอาทิตย พลังงานไฟ
ฟา หรือพลังงานจาก H2 แคสินคาทีใ่ชกบัพลงังานดังกลาวยังอยูระหวางการปรับปรุง พัฒนาใหทัดเทียมกับยา
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พาหนะในปจจบัุน และตองสรางความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นกับตัวสินคา เพื่อใหเกิดการยอมรับจากผูใช และแพร
หลายมากขึ้นในอนาคต
          ดังนัน้จงึมองวา เทคโนโลยีจะเปนสวนผลักดันที่สํ าคัญใหรถจักรยานยนตไฟฟามีโอกาสพัฒนาใหมีคุณ
สมบติัทีดี่ข้ึน จนกระทั่งสามารถใชไดใกลเคียงกับรถจักรยานยนตในปจจุบันไดแตจํ าเปนตองสรางความเชื่อมั่น
ใหเกดิขึน้กบัผูใช ใหผูบริโภคมองเห็นประโยชนจากการใชรถจักรยานยนตไฟฟากวารถจักรยานยนตที่ใชพลัง
งานจากนํ้ ามัน
5. ทางดานกฎหมายและการเมือง (Legal and Political Environment)
          จากบทบาทของภาครัฐที่มีตออุตสาหกรรมรถจักรยานยนต ที่สงผลในปจจุบันคือ เร่ิมมีการเปดเสรีใน
การประกอบโรงงานผลิตรถจักรยานยนต และการนํ าเขารถจักรยานยนตจากตางประเทศมากขึ้นโดย
♦ ป2539  -  รัฐบาลไดยกเลิกประกาศหามนํ าเขารถจักรยานยนตสํ าเร็จรูปเวนแตจะไดรับอนุญาต
♦ ป2540  -  รัฐบาลไดประกาศยกเลิกการระงับการอนุญาตตั้งหรือขยายโรงงานหรือประกอบเครื่องยนต
                      ประเภททีม่คีวามจุกระบอกสูบไมเกิน 150 ซีซี เวนแตไดรับการสงเสริมการลงทุนเทานั้น

 -  รัฐบาลยกเลิกประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมที่บังคับใชสวนประกอบและอุปกรณผลิตไดใน
     ประเทศเปนอยางนอยรอยละ 70 ของมูลคารวมทั้งหมด

การรักษาสิ่งแวดลอม
♦ ป 2536  คณะกรรมกาสงเสริมการลงทุนไดมีการสงเสริมการผลิตรถจักรยานยนตประเภทเครื่องยนต 4

จงัหวะขึน้ในพนทีก่ารลงทุนเขต 3 โดยมีเปาหมายเพื่อแกไขปญหามลภาวะและการกระจายความเจริญไป
สูภูมภิาค โดยรถประเภท 4 จังหวะกอใหเกิดมลภาวะนอยกวารถประเภท 2 จังหวะ

♦ ป 2542  รัฐบาลไดกํ าหนดใหรถจักรยานยนตตองผานมาตรฐานไอเสียระดับ 4 ซึ่งมีเปาหมายที่สํ าคัญเพื่อ
เรงใหผูประกอบการผลิตรถจักรยานยนตประเภท 4 จังหวะมากขึ้น เนื่องจากรถจักรยานยนตประเภท 2
จงัหวะทีผ่ลิตอยูในปจจุบันจะไมผานมาตรฐานดังกลาวในอนาคต หรือถาผานก็จะทํ าใหสมรรถนะลดลง

การคุมครองผูบริโภค
♦ ป 2531  คณะกรรมการกํ าหนดราคาสินคาและปองกันการผูกขาดไดประกาศใหผูผลิตและผูนํ าเขารถจักร

ยานยนตซึง่เปนสินคาควบคุม ผูประกอบการประสงคจะเปลี่ยนแปลงราคาขายจะตองแจงตอคณะ
กรรมการเพือ่พจิารณาลวงหนากอนไมนอยกวา 20 วัน และตองแสดงเหตุผลและความจํ าเปน พรอมทั้ง
เอกสารหลักฐานเพื่อสนับสนุนการขอขึ้นราคาดวย

♦ ป 2535  รัฐบาลไดกํ าหนดใหผูขับข่ีและผูโดยสารรถจักรยานยนตตองสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อค
ข้ึน และบังคับใชทั่วประเทศ ต้ังแตเดือนมกราคม 2539 เปนตนไป
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นโยบายความรวมมือระหวางกลุมประเทศในเขตอาเซียน
          ไดมกีารจัดตั้งโครงการแบงการผลิตทางอุตสาหกรรมเขตอาเซียน (Asian Industrial Complementation
Scheme = ALCO) ซึง่เปนโครงการความรวมมือในการแลกเปลี่ยนชิ้นสวนระหวางประเทศเพื่อไมใหเกิดการ
แขงขนักนัเอง และเปนการคุมครองอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิก โดยไดรับสิทธิประโยชนดังนี้

1. ประเทศสมาชกิจะไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเทากันทุกประเทศ คือ ลดภาษีขาเขาใหรอยละ
5.0 ของอัตราปกติ

2. ประเทศอืน่ที่มีผลิตภัณฑซํ้ ากับผลิตภัณฑที่แบงใหประเทศสมาชิกผลิตไปแลวในโครงการนี้ จะยิน
ยอมไมรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

3. ประเทศทีไ่มมโีรงงานผลิตประเภทสินคาที่แบงใหประเทศสมาชิกอื่นไปแลว จะไมต้ังโรงงานขึ้นมา
ใหมหรือไมตองขยายอัตราการผลิตภายในระยะ 2 ป นับต้ังแตวันที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมีมติ
แบงการผลติใหแกประเทศสมาชิก ยกเวนกรณีที่เปนการผลิตเพื่อการสงออกกไปจํ าหนายนอกกลุม
ประเทศอาเซียนไมนอยกวารอยละ 75

          สรุปไดวา จากนโยบายไดกอใหเกิดโอกาสในการขยายตลาดภายในประเทศไปยังประเทศอื่น ๆ ในกลุม
อาเซยีน ท ําใหปริมาณการผลิตเพิ่มข้ึน ตนทุนการผลิตจะลดลง จากความไดเปรียบของประเทศไทยในการเปน
ฐานการผลติรถจกัรยานยนตในภูมิภาคนี้ แตส่ิงที่ตองคํ านึงถึงที่อาจสงผลกระทบตออุตสาหกรรมรถจักรยาน
ยนต กคื็อ การแขงขันจากคูแขงจากภายนอกประเทศจากการเปดเสรีที่เพิ่มข้ึน มาตรการการคุมครองผูบริโภค
ทีเ่พิม่ข้ึน กระแสการอนุรักษสภาพแวดลอม จํ าเปนที่ผูผลิตจะตองคํ านึงถึงใหมาก
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การวิเคราะหอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตไฟฟา (Five Force Model)
1. สนิคาใหมเขาสูตลาด (Risk of Entry by potential competitors)
          ตลาดรถจกัรยานยนตไฟฟาเปนตลาดที่เขาคอนขางยาก ตองใชเงินทุนสูงทั้งในแงการผลิตและในแง
การตัง้ศนูยบริการ สินคาใหมที่ออกสูตลาดจะตองตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดมากที่สุด ทั้งดาน
การพฒันาการทางเทคโนโลยี รูปทรง สีสัน สมรรถนะ และความหลากหลายของสินคา ตลอดจนระดับราคา
ของสนิคาตองเหมาะสมกับรายไดของผูบริโภคตามภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูดวย ทั้งนี้ ผูประกอบการจะตองรับ
ภาระตนทนุทีสู่งขึน้ไวสวนหนึ่งเพื่อใหมีความคลองตัวในการจํ าหนายสินคาใหไดมากขึ้น ทั้งนี้ตองมีกลยุทธใน
การด ําเนนิธรุกจิที่แตกตางเพื่อสามารถแขงขันกับคูแขงได นอกจากนี้ ผูประกอบการรถจักรยานยนตทั่วไปยังไม
เขามาประกอบธุรกิจรถจักรยานยนตไฟฟา เนื่องจากผลกํ าไรจากการประกอบธุรกิจเดิมสูงกวา
          สวนในกรณกีารน ําเขาสินคาจากตางประเทศ แมวารถจักรยานยนตไฟฟาจากประเทศที่พัฒนาแลวจะมี
คุณภาพสงูกวา แตราคาสูงมากกวาสินคาภายในประเทศหลายเทา จึงทํ าใหโอกาสในการเขามาทํ าตลาดเปน
ไปไดยาก
          สรุปไดวา ในสวนของการมีสินคาใหมหรือคูแขงขันรายใหมเขาสูตลาดยังมีความเปนไปไดคอนขางยาก
จงึถือเปนผลบวกตออุตสาหกรรม
2. อํ านาจตอรองของ Suppliers (Bargaining power of suppliers)
          รถจกัรยานยนตไฟฟาที่ผลิตในประเทศไทย จะตองนํ าเขาเครื่องยนตหรือชิ้นสวนที่ตองใชเทคโนโลยีชั้น
สูงจากตางประเทศ เชน ชุดควบคุม เปนตน แตผูผลิตรถจักรยานยนตมีนโยบายที่จะเพิ่มการใชชิ้นสวนใน
ประเทศใหมากขึน้ จงึทํ าใหผูผลิตชิ้นสวนจากญี่ปุนหลายรายเขามาลงทุนในไทย และเปนผลใหมีอํ านาจตอรอง
กับ Suppliers มากขึ้น
          สรุปไดวา ในสวนของอํ านาจการตอรองของ Suppliers นัน้ จะมโีอกาสในการเพิ่มอํ านาจตอรองได
มากขึน้ จึงถือเปนผลบวกตออุตสาหกรม
3. อํ านาจตอรองของ Buyers (Bargaining power of buyers)
          ในปจจบัุนสภาวะเศรษฐกิจกํ าลังเริ่มฟนตัว ประชาชนผูบริโภคมีอํ านาจซื้ออยางจํ ากัดการตัดสินใจซื้อ
สินคาในแตละครั้งจึงตองพิจารณาดวยความรอบคอบ  เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดในขณะที่สภาพการแขงขันใน
ตลาดมคีวามรนุแรงมากขึ้น จากสภาพดังกลาวจึงทํ าใหผูประกอบการตองสรางสิ่งจูงใจ หรือกระตุนใหผูซื้อหัน
มาซือ้สินคาของตนเองใหมากขึ้น ดังนั้นอํ านาจตอรองหรือผลประโยชนที่ผูซื้อจะไดรับจึงมีมาก
          สรุปไดวา ในสวนของอํ านาจการตอรองของ Buyers นัน้ ประชาชนผูบริโภคจะมีอํ านาจตอรองสูงขึ้น
เนือ่งจากสภาพการแขงขันที่รุนแรง จึงถือเปนผลลบตออุตสาหกรรม
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4. สนิคาทดแทน (Threat of substitute)
          สินคาทดแทน คือ การใชยานพาหนะในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อการเดินทาง เชน

 การใชรถโดยสารประจํ าทาง และ รถจักรยานยนตรับจาง ทางเลือกนี้อาจจะมีคาใชจายตํ่ าแตไมสะดวก
และมคีวามไมแนนอนของระยะเวลาในการเดินทาง

 รถยนต ทางเลือกนี้มีความสะดวก คลองตัวในการเดินทาง แตราคาและคาใชจายสูง
 รถจกัรยานยนตแบบครอบครัว ครอบครัวกึ่งสปอรต หรือแบบสปอรต ซึ่งมีสมรรถนะสูงกวาแตราคาคอน
ขางสงูกวารถจักรยานยนตไฟฟา

          สรุปไดวา ในสวนของสินคาทดแทนนั้น ยังมีทางเลือกทดแทนหลายทางใหกับประชาชนผูบริโภค จึงถือ
เปนผลลบตออุตสาหกรรม
ภาวะการแขงขัน (Rivalry)
          จากการวเิคราะหสถานการณแขงในตลาดรถจักรยานยนตไฟฟาพบวา ภาวะการแขงขันไมรุนแรงมาก
เนือ่งจากไมมคูีแขงทางตรง แตอาจมีผลกระทบจากคูแขงขันทางออม นั่นคือ รถจักรยานยนตทั่วไปที่มีชื่อเสียง
และอยูในตลาดมากอน
          สรุปไดวา ในสวนของภาวะการแขงขันนั้น สภาพการแขงขันยังไมทวีความรุนแรงมากนักจึงถือเปนผล
บวกตออุตสาหกรรม
สรุป
          จากการศกึษาภาวะอตุสาหกรรมรถจักยานยนตไฟฟา พบวา ยังมีโอกาสในธุรกิจนี้ เนื่องจากการแขงขัน
ไมรุนแรง มผูีผลิตในประเทศเพียงรายเดียว และผูผลิตวัตถุดิบชิ้นสวนมีจํ านวนมากขึ้น ทํ าใหอํ านาจตอรองใน
การซือ้วตัถดิุบเพิม่สูงขึ้น และยังมีอุปสรรคในการเขาสูตลาดนี้ของผูผลิตรายใหมเนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตที่
ตองใชเงินทุนสูง
          อยางไรกดี็ในอุตสาหกรรมนี้ยังมีอุปสรรคอยูในดานผูบริโภคที่มีอํ านาจซื้อจํ ากัด ทํ าใหการตัดสินใจซื้อ
ตองมีแรงจูงใจสูง



27

วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค

จุดแข็ง (STRENGTHS)
1. ไมกอใหเกิดมลภาวะทั้งทางเสียและทางอากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอรไซดในปจจุบัน
2. ประหยดัคาใชจายทั้งในแงพลังงาน และคาบํ ารุงรักษา คาอะไหล เนื่องจากมีการสึกหรอตํ่ า
3. สะดวกในการชารจแบตเตอรี่ไฟฟา ซึ่งสามารถทํ าไดเองที่บาน ในกรณีที่เปนโรงงานสามารถชารจ

แบตเตอรีใ่นตอนกลางคืน ซึ่งการใชไฟฟาในชวงกลางคืนอัตราคาไฟฟาจะตํ่ าทํ าใหคาใชจายลดตํ่ าลงอีก
4. มคีวามปลอดภัยในการขับข่ี เนื่องจากความเร็วจํ ากัด ทํ าใหมีความปลอดภัยมากขึ้น
5. รถจกัรยานยนตไฟฟาไดรับใบรับรองมาตรฐานที่ออกใหโดยกระทรวงคมนาคมของประเทศอิตาลี

จุดออน (WEAKNESSES)
1. ความเรว็ของรถจกัรยานยนตไฟฟาไมเกิน 45 กม./ชม. ซึ่งตํ่ ากวาสมรรถนะของรถจักรยานยนตทั่วไป
2. ในการชารจแบตเตอรี่แตละครั้ง ใชเวลาคอนขางนาน คือ 6-8 ชั่วโมง
3. ผูบริโภคสวนใหญยังขาดความเชื่อถือในตัวสินคา เนื่องจากผูผลิตเพิ่มเร่ิมเขาตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู

ผลิตเดมิทีม่ีชื่อเสียงมานาน เชน ฮอนดา ซูซุกิ
4. ผูบริโภคสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในเทคโนโลยี เนื่องจากเปนสินคาใหมในตลาดประเทศไทย
5. ชองทางการจดัจํ าหนายและศูนยบริการยังมีอยูนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง
6. ระบบการใหสินเชื่อในปจจุบันยังทํ าไดไมสมบูรณ โดยมีเพียงการใหสินเชื่อระยะสั้น 6 เดือน ในขณะที่คู

แขงสามารถใหสินเชื่อระยะ 1-2 ปได ทํ าใหผอนชํ าระตํ่ ากํ าลังซื้อจึงมีมากกวา
7. มรูีปแบบใหเลอืกนอย ตางจากคูแขงที่จะมีสินคาออกมาหลายรุน มีการปรับเปลี่ยนสินคาใหตรงกับความ

ตองการของผูบริโภค
8. ราคารถจกัรยานยนตไฟฟาเทากับ 45,000 บาท ซึ่งสูงกวารถจักรยานยนตที่มีสมรรถนะใกลเคียงกัน คือ รถ

จกัรยานยนตแบบครอบครัวที่มีราคาอยูในชวง  35,000 – 40,000 บาท
9. ก ําลงัแรงมาตํ่ า เปนอุปสรรคในการขึ้นทางชัน อาจทํ าใหไมสะดวกในการใชงาน
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โอกาสทางธุรกิจ (OPPORTUNITIES)
1. อํ านาจการซือ้สินคาที่เพิ่มข้ึน เนื่องจากความเปนอยูที่ดีข้ึน, ลักษณะครอบครัวเดี่ยวใชชีวิตคนเดียว และ

อุปสงคภายในประเทศที่เพิ่มข้ึน
2. สินคาทีเ่ปนมิตรตอส่ิงแวดลอมไดรับการตอบสนองมากขึ้น จากการศึกษาของคนในประเทศที่ดีข้ึน และ

ความตื่นตัวของกระแสอนุรักษธรรมชาติ
3. การคุมครองผูบริโภคที่เพิ่มข้ึน ทํ าใหรถจักรยานยนตในปจจุบันจะตองมีมาตรฐานในการรักษาสภาพแวด

ลอมเพิม่ข้ึน เชน การเพิ่มระดับมาตรฐานทอไอเสีย สงผลใหตนทุนการผลิตรถจักรยานยนตเพิ่มข้ึน ทํ าให
โอกาสของรถจักรยานยนตไฟฟาที่จะมาแทนที่ในตลาดมีมากขึ้น

4. ราคานํ ้ามนัทีเ่พิม่ข้ึน ท ําใหผูใชรถจักรยานยนตในปจจุบันมองหาทางเลือกที่ประหยัดกวาโดยหันไปใชรถ
จกัรยานยนตไฟฟาทดแทน

5. ขนาดตลาดทีเ่พิม่ข้ึน จากความรวมมือกันในกลุมประเทศในเขตอาเซียน ทํ าใหตลาดขยายตัวจากใน
ประเทศไทยไปสูตลาดกลุมอาเซียน

6. อัตราดอกเบีย้เชาซื้อในปจจุบันอยูในระดับต่ํ า เปนการกระตุนใหอุปสงคการซื้อสินคาเพิ่มมากขึ้น

อุปสรรค (THREATS)
1. ภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัว โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุน อาจสงผลใหตลาดสงออกไป

ยงัประเทศดังกลาวลดลง
2. การแขงขนัจากผูผลิตรายอื่นทั่วโลก จากการเปดเสรีทางการคาของรัฐบาลที่ผานมา
3. พลงังานรปูแบบอืน่ทีอ่าจใหผลดีกวาพลังงานไฟฟา เชน พลังงานไฮโดรเจน หรือพลังแสงอาทิตย
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PART  III  กลยุทธองคกร
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กลยุทธองคกร

          บริษัท EVT Marketing จ ํากดั เปนบริษทัที่ต้ังขึ้นเพื่อการจัดจํ าหนายรถจักรยานยนตไฟฟา โดยบริษัทจะ
ดํ าเนนิงานในลกัษณะบริษัทจัดการดานการตลาดภายใตการถือหุนใหญของบริษัทรถไฟฟา ประเทศไทย จํ ากัด
ซึง่เปนผูผลิตและเจาของเทคโนโลยีรถจักรยานยนต

          บริษทั รถไฟฟา (ประเทศไทย) จํ ากัด กอต้ังขึ้นโดย คุณบุญเอก โฆษานันตชัย ซึ่งเปนนักธุรกิจที่มีแนว
ความคดิและความตองการที่จะชวยแกปญหาสิ่งแวดลอมทางดานอากาศและเสียง โดยรวมมือกับศูนย
เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคและคอมพิวเตอรแหงชาติ NECTEC (National Electronics and Computer
Technology Center) ศึกษาคนควา และวิจัยเรื่อง Electric Vehicles ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนดวยไฟฟาทุก
ชนดิ ในนาม บริษทั รถไฟฟา (ประเทศไทย) จํ ากัด ภายใตการสนับสนุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
BOI (Board of Investment) ใหไดรับสิทธปิระโยชนในการลงทุนผลิต และจํ าหนาย ยานพาหนะไฟฟาเพื่อตอบ
สนองตลาดภายในประเทศ และสงออกยังตลาดตางประเทศตั้งแตเดือนตุลาคม 2538 เปนตนมา

1.1 โครงสรางผูถือหุน และโครงสรางองคกรบริษัท EVT Marketing

โครงสรางผูถือหุน

                               70%                                                                          30%

บริษทั รถไฟฟา (ประเทศไทย) จํ ากัด

บริษัท อีวีที มารเก็ตติ้ง จํ ากัด (EVT Marketing CO.,LTD.)

กลุมผูบริหาร
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โครงสรางองคกรบริษัท EVT Marketing

1.2 แนวทางการจัดการธุรกิจ
          รายละเอยีดสญัญาแตงต้ังตัวแทนจํ าหนายระหวางบริษัทรถไฟฟา (ประเทศไทย) และบริษัท
EVT Marketing จํ ากัด

ขอบเขตขอตกลง
          ภายใตขอตกลงรวมทุนของบริษัทรถไฟฟา (ประเทศไทย) จํ ากัด แตงตั้งใหบริษัท EVT Marketing เปนผู
จดัจํ าหนาย (Distributor) รถจกัรยานยนตไฟฟาทุกรุนภายใตยี่หอ EVT แตเพยีงผูเดียวในประเทศไทย โดย
บริษัท EVT Marketing จะเปนผูจดัจํ าหนายรถจักรยานยนตไฟฟาใหกับผูบริโภคทั่วไปรวมทั้งแตงตั้งตัวแทน
จ ําหนาย (Dealer) ในพืน้ทีต่าง ๆ และมีศูนยบริการซอมรถจักรยานยนตและจํ าหนายอะไหล
          สิทธกิารเปนตัวแทนจํ าหนายของบริษัท EVT Marketing ดังกลาวรวมถึงผลิตภัณฑรถจักรยานยนตไฟ
ฟารุนใหม ๆ ที่จะไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

ระยะเวลาของขอตกลง
          10 ป นบัจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2543

กรรมการผูจัดการ

แผนกซอมบํ ารุง

ผูจัดการ
ฝายบริการ

ผูจัดการฝายบัญชี
การเงินและธุรการ

แผนกบัญชี

แผนกธุรการ

แผนกพัฒนาธุรกิจ

ผูจัดการฝายวางแผน
และพัฒนาธุรกิจ

ผูจัดการฝาย
การตลาด

แผนกขายตรง
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การสงคืนสินคา
          ในกรณทีีสิ่นคาจ ําหนายมีปญหาไมสามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพหรือชํ ารุดเสียหาย บริษัท
รถไฟฟา (ประเทศไทย) จะตองดํ าเนินการเปลี่ยนคันใหภายใน 3 วันทํ าการนับต้ังแตวันไดรับแจงความชํ ารุด
บกพรอง โดยระยะเวลาการแจงจะตองไมเกิน 10 วันนับจากวันที่ไดรับสินคา

ราคาและตนทุนสินคา
          รถจกัรยานยนตไฟฟาจะถูกจํ าหนายใหบริษัท EVT Marketing ณ อัตราตนทุนขายเทากับรอยละ 80
ของราคารถจกัรยานยนตไฟฟาที่จํ าหนายในเวลานั้น ๆ (ราคาขายปลีก) การชํ าระคาสินคา บริษัทฯ จะจํ าชํ าระ
สินคาทีซ่ือ้จากบริษัทรถไฟฟา (ประเทศไทย) จํ ากัด ภายใน 30 วันนับจากวันสงมอบสินคา

การสงมอบสินคา
          บริษทัรถไฟฟา (ประเทศไทย) จะสงมอบสินคาใหหลังจากบริษัท EVT Marketing ส่ังสนิคาภายในระยะ
เวลา 7 วนั ในกรณีที่มีการดัดแปลงเพิ่มเติมตามความตองการของลูกคา บริษัทรถไฟฟาจะตองสงมอบสินคาให
ภายใน 30 วัน
          การขนสงใหกับลูกคาที่เปนองคกร บริษัท EVT Marketing จะเปนผูดูแลรับผิดชอบการขนสงอาจขนสง
สินคาดวยตนเองหรือจัดใหบริษัทขนสง เปนผูขนสงสินคา
          การขนสงใหกับตัวแทนจํ าหนายที่บริษัท EVT Marketing เปนผูแตงตั้ง (Dealer) ตัวแทนจํ าหนายจะเปน
ผูรับผิดชอบคาขนสง
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PART  IV  ลกัษณะผลิตภัณฑ
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ลักษณะผลิตภัณฑ

ยานพาหนะไฟฟา

          ยานพาหนะไฟฟา คือ ยานพาหนะทีป่ฏิวัติระบบขับเคลื่อนดวยระบบไฟฟาแทนเครื่องยนตที่ใชนํ้ ามัน
เชือ้เพลงิ ออกแบบและสรางดวยเทคโนโลยีดานวิศวกรรมไฟฟาขั้นสูง ยานพาหนะไฟฟาสามารถแกปญหาดาน
มลภาวะไดดังนี้

1. สามารถชวยแกไขสภาวะอากาศในเมือง เพราะชวยลดฝุนละอองไดถึง 99.8%1

2. สามารถชวยใหโลกเย็นลง เนื่องจากชวยแกปญหา Greenhouse Effect (ปฏิกริิยาจากมลภาวะที่
ท ําลายชัน้โอโซนในบรรยากาศที่หอหุมโลก ทํ าใหโลกรอนขึ้น)

3. ชวยประหยดัคาใชจายดานพลังงาน เพราะพลังงานไฟฟามีราคาตํ่ ากวานํ้ ามันชื้อเพลิงถึงรอยละ
25 - 501

4. ชวยลดคาใชจาย เพราะยานพาหนะไฟฟาซอมแซมบํ ารุงรักษางายและคุมคากวาเพราะพลังงาน
เกดิจากสนามแมเหล็ก ไมมีการสึกหรอจากการเสียดสี เชนในเครื่องยนตสันดาปทั่วไป

5. แบตเตอรีใ่นยามพาหนะไฟฟา สามารถนํ าไป Recycle ใชหมนุเวียนไดเมื่อหมดอายุการใชงาน โดย
การน ําไปผานกระบวนการยอยสลายเพื่อหลอมขึ้นใชใหม

                                                          
1 ที่มา : บริษัท รถไฟฟา (ประเทศไทย) จํ ากัด
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รถจักรยานยนตไฟฟา

          รถจกัรยานยนต  (Motorcycle)  หรือทีเ่รียกกันโดยทั่วไปวา     “มอเตอรไซด”      เปนยานพาหนะที่
ประชาชนคนไทยรูจักกันดี ไดรับความนิยม และมีบทบาทสํ าคัญในชีวิตประจํ าวันของประชาชนทั่วไปทั้งใน
เมอืงและทองถิน่ทัว้ประเทศ เนื่องจากเปนยานพาหนะที่มีความสะดวก คลองตัวในการใชงาน และประหยัดคา
ใชจาย ประกอบกับราคาที่ไมสูงมากนัก ทํ าใหประชาชนทั่วไปสามารถซื้อหามาใชงานได
          เพือ่ตอบสนองในเรื่องการคํ านึงถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม บริษัท รถไฟฟา (ประเทศไทย) จํ ากัด ภายใต
การสนบัสนุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน BOI (Board of Investment) ไดออกผลิตภัณฑรถไฟฟาขึ้น
มา เพือ่แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและตอบสนองความตองการใชงานของประชาชนคนไทย

รถจักรยานยนตไฟฟา LYNX
          LYNX  คือ รถจกัรยานยนตไฟฟารุนใหมลาสุดที่ บริษัท รถไฟฟา (ประเทศไทย) จํ ากัด ไดพัฒนาขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่จะเปนรถจักรยานยนตไฟฟาเพื่อส่ิงแวดลอมปลอดมลพิษ นุมนวลดวย
พลงัไฟฟา เงยีบสะอาด เทคโนโลยีเพื่อการสัญจรยุคใหม ปราศจากเสียง และกลิ่นควัน รักษาสภาพแวดลอม
          LYNX ไดรับการออกแบบพาหนะใหใชงานงาย สะดวกตอการบํ ารุงรักษา การทํ างานเริ่มจากสวิทซ
เปด-ปด เมื่อเปดสวิทซ LNYX กจ็ะเริม่ท ํางานเหมือนกับการติดเครื่องยนต หัวใจสํ าคัญสวนหนึ่งจะอยูที่
แบตเตอรีข่นาดกะทัดรัดแตใหพลังงานเพียงพอ ซึ่งจะสงไฟออกมาขับมอเตอรไฟฟา นอกจากนี้แบตเตอรี่
สามารถน ํากลบัมาชารจไฟใหมได พรอมระบบควบคุมอันชาญฉลาดประสิทธิภาพสูง สรางความสะดวกสบาย
ตอการขบัข่ี สามารถวิ่งไดดวยความเร็วที่ 45 กม./ชม. และวิ่งไดระยะทางสูงสุด 50 กม.ตอการชารจ 1 คร้ัง
          LYNX  สามารถรองรบัการใชงานทั่วไป บริเวณชุมชนหรือหมูบานสวนสาธารณะ มีชองเก็บกวาง และ
ดานหนามแีร็กยดึเพื่อบรรทุกสัมภาระพรอมสรรพสํ าหรับการจายตลาด พรอมมีใหเลือกหลากหลายสีสวยงาม
ปจจุบันราคาตั้งอยูที่ 45,000 บาท
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หวัใจหลกั 4 ประการของรถจักรยานไฟฟา

1. มอเตอร อุปกรณที่เปนตนกํ าลังในการขับเคลื่อนโดยแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล ตามคํ าสั่ง
ของชุดควบคุม

2. ชดุควบคมุ อุปกรณที่ควบคุมการทํ างานของมอเตอร การเบรก การเรงของยานพาหนะทั้งหมด โดย
แปลงพลงังานไฟกระแสตรงจากแบตเตอรี่เปนพลังงานกระแสสลับ หรือกระแสตรงตามชนิด
มอเตอรทีเ่ลอืกใช และรับคํ าสั่งการทํ างานตาง ๆ จากสวิทซ และคันเรง ตามความตองการของคน
ขับ

3. แบตเตอรี ่ อุปกรณในการเก็บสะสมพลังงาน และนํ ามาเปนแหลงพลังงานปอนใหกับมอเตอรโดย
ผานการควบคุมจากชุดควบคุม

4. เครือ่งประจุแบตเตอรี่ อุปกรณใหการประจุพลังงานกลับคืนใหกับแบตเตอรี่ โดยแปลงไฟกระแส
สลับเปนไปกระแสตรงตามที่แบตเตอรี่ตองการ ดวยปริมาณแรงดันและกระแสที่เหมาะสม
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การผลิตรถจักรยานยนตไฟฟา

กระบวนการผลิต
          ลกัษณะการผลิต  การผลติรถจกัรยานยนตไฟฟาเริ่มต้ังแตการนํ าชิ้นสวนอุปกรณที่นํ าเขาจากตาง
ประเทศในลกัษณะแยกสวน นํ ามาประกอบรวมชิ้นสวนอุปกรณที่ผลิตไดในประเทศโดยมีกระบวนการผลิต 3
ข้ันตอน
1. การผลิตและประกอบมอเตอรและชุดควบคุม  ซึง่เปนหวัใจหลักของรถจักรยานยนตไฟฟาโดยมอเตอร

จะเปนอปุกรณทีเ่ปนตนกํ าลังในการขับเคลื่อนโดยแปลงพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล ตามคํ าสั่งของชุด
ควบคมุ และชดุควบคุม อุปกรณที่ควบคุมการทํ างานมอเตอรการเบรก การเรงของยานพาหนะทั้งหมด โดย
แปลงพลงังานไฟกระแสตรงจากแบตเตอรี่เปนพลังงานกระแสสลับ หรือกระแสตรงตามชนิดมอเตอรที่เลือก
ใช และรับคํ าสัง่การทํ างานตาง ๆ จากสวิทชและคันเรง ตามความตองการของคนขับ โดยชิ้นสวนบางสวน
จะน ําเขาจากตางประเทศ โดยนํ ามาประกอบเปนมอเตอรและชุดควบคุมตามที่กํ าหนด กอนนํ าไปประกอบ
กบัชิ้นสวนอื่น ๆ
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2. การผลิตตัวถัง เปนการขึน้รูปโลหะ โดยการเริ่มจากการนํ าวัตถุดิบเชน เหล็กชุบสังกะสีมาปมข้ึนรูป
(Pressing) แลวตดัใหไดรูปรางและขนาดตามที่ตองการ จากนั้นจึงนํ าชิ้นงานตาง ๆ มาประกอบเขาดวย
กนัโดยการเชื่อม (Welding) จนไดเปนตวัถงัจักรยานยนต นํ าตัวถังที่ประกอบเสร็จไปทํ าการชุบสีรองพื้น
(Plating) แลว จึงพนสี (Painting) ดวยสสัีนตาง ๆ ตามตองการ เพื่อการประกอบขั้นตอนตอไป

3. การประกอบรถจักรยานยนตไฟฟา  น ํามอเตอรและชุดควบคุมที่ประกอบเสร็จเรียบรอยแลวมาติดตั้ง
เขากบัตัวถงัจกัรยานยนตไฟฟา พรอมทั้งติดตั้งชิ้นสวนประกอบอื่น ๆ เชน แบตเตอรี่ เครื่องประจุไฟฟา ลอ
รถ บังโคลน เบาะ เปนตน จนไดรถจักรยานยนตไฟฟาที่เสร็จ

   โดยสวนใหญบริษัทรถไฟฟา (ประเทศไทย) จะผลิตชิ้นสวนที่มีความสํ าคัญเองคือ แผงควบคุม    ซึ่งนํ า
      เขาสวนประกอบบางสวนจากตางประเทศ และนํ ามาประกอบใหสามารถใชงานได   สวนวัตถุดิบอ่ืน ๆ เชน
      ตัวถงั มอเตอร โครงรถ ยาง หรือชิ้นสวนอื่น ๆ ที่คลายคลึงกับรถจักรยานยนตทั่วไป  จะจัดหาจากผูผลิตชิ้น
      สวนภายในประเทศ  (Out source)   อยางไรกต็ามยังคงมีการนํ าเขาวัตถุดิบอ่ืน ๆ   เชน   ชิ้นสวนพลาสติก
      สํ าหรบัแบตเตอรีซ่ึ่งเปนสวนสํ าคัญในการปอนพลังงานที่ใชกับรถไฟฟา          ซึ่งทางบริษัท รถไฟฟาไดรวม
      พฒันาแบตเตอรี่กับองคกรแบตเตอรี่ของไทย

 ในปจจบัุนการผลิตจะใชสายการผลิตที่สามารถผลิตไดทั้งจักรยาน     หรือรถจักรยานยนต หรือรถส่ีลอ       
โดยยดืหยุนตามรายการสั่งลูกคา (Made to order) โดยบรษิทัสามารถประกอบชิ้นสวนทั้งหมดในรถ  โดย      
ใชเวลา  ในการประกอบเพียงคันละ 19 นาที ซึ่งเปนการประหยัดตนทุนใหมากที่สุด เนื่องจากบริษัทรถไฟ      
ฟามสิีนคาหลายแบบ การออกแบบชิ้นสวนบางชิ้นจะออกแบบใหใชไดหลายรุน การผลิตจะทํ าตามรายการ      
สง โดยไมมีสต็อกเก็บไว                กํ าลังการผลิต ในปจจุบันบริษัทรถไฟฟาสามารถผลิตไดเดือนละ 250 
คัน หรือปละ 3,000 คัน
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PART V  แผนการตลาด
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การวิจัยและสํ ารวจตลาด (Market Research & Survey)

ความสํ าคัญของปญหา
          เนือ่งจากรถจกัรยานยนตไฟฟาเปนสินคาใหม และผูบริโภคยังไมรูจักดีพอ โดยมีกลุมเปาหมาย คือ กลุม
องคการธรุกจิทีใ่ชรถจักรยานยนตเพื่อการขนสงสินคาในระยะทางสั้น ๆ  มีการจอดเพื่อสงของบอยครั้ง และ
องคกรธรุกจิทีใ่ชรถจักรยานยนตในการติดตอส่ือสารภายในองคกร รวมถึงธุรกิจทองเที่ยวที่ใชรถจักรยานยนต
ใหเชากบันกัทองเทีย่ว ซึง่ใชในการเดินทางในระยะทางที่ไมไกลมากนัก อยางไรก็ตาม เนื่องจากรถจักรยาน
ยนตไฟฟายงัไมเปนที่รูจัก และผูบริโภคยังไมเห็นความสํ าคัญและประโยชนของรถจักรยานยนตไฟฟาอยางแท
จริง จงึอาจไมมัน่ใจในสินคาตัวนี้เมื่อนํ ามาวางตลาด การวิจัยนี้จึงจัดทํ าขึ้นเพื่อสํ ารวจทัศนคติและความคิด
เหน็ของลกูคาเปาหมาย เพื่อใชเปนแนวทางพิจารณาวารถจักรยานยนตไฟฟาจะเปนที่ยอมรับและประสบ
ความส ําเรจ็ในตลาดเมืองไทยไดหรือไม นอกจากนี้ การวิจัยนี้ยังตองการศึกษาวาการตัดสินใจของกลุมเปา
หมายในการเลอืกซือ้และใชรถจักรยานยนตนั้น ข้ึนอยูกับปจจัยใดบาง เพื่อใชเปนฐานขอมูลสํ าหรับการวาง
ตํ าแหนงผลิตภัณฑ และกํ าหนดกลยุทธทางการตลาดตอไป

แหลงขอมูล
          การวจิยัและส ํารวจตลาดนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อหากลุมเปาหมาย (Target Group) และความตองการรถ
จกัรยานยนตไฟฟาของกลุมเปาหมาย (Demand) โดยการวิจัยและสํ ารวจตลาดไดจัดทํ าภายใตขอสมมติฐานที่
สํ าคญัคอื การที่สินคาของบริษัทฯ  เปนสินคาที่อยูในชวงแนะนํ าผลิตภัณฑ (Introduction Stage) รถจักรยาน
ยนตไฟฟาดังกลาวยังไมไดถูกนํ าไปใชในเชิงธุรกิจอยางเต็มที่จึงไมสามารถหาแหลงขอมูลทุติยภูมิที่เหมาะสม
เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดดังนั้นการเก็บรวบรวมขอมูลจะใชแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก
กบักลุมตัวอยาง

ประชากรและกลุมตัวอยาง
          คณะผูจัดทํ าแผนธุรกิจไดใชเทคนิคการสํ ารวจทัศนคติและความตองการซื้อสินคาของกลุมเปาหมาย
จ ํานวน 4 กลุม ไดแก

1. กลุมองคกรธรุกจิที่ใชรถจักรยานยนตเพื่อการขนสงของที่เนนความรวดเร็วในการขนสง การขนสงใน
ระยะสัน้ และมีการจอดสงของบอย เชน การสงนม ขนม เปนตน
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2. กลุมองคกรธรุกิจที่ใชรถจักรยานยนตในการติดตองานภายในองคกร เชน ภายในบริเวณโรงงาน
หรือภายในนิคมอตุสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานที่ไดรับมาตรฐาน ISO 14000 ซึง่จะตองดูแลและ
จดัการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับส่ิงแวดลอม

3. กลุมธรุกจิใหเชารถจกัรยานยนตตามสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ โดยใชในการเดินทางในระยะทางที่ไม
ไกลมาก

4. กลุมประชาชนทั่วไป

การเลอืกประชากรและกลุมตัวอยาง
          วธิกีารเลือกตัวอยาง (Sampling Method) และขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) จะแบงตามลักษณะ
การเก็บขอมูลดังนี้

1) กลุมประชากรที่ใชการเก็บขอมูลโดยวิธีสัมภาษณเชิงลึก ซึง่จะมุงเนนในการวิเคราะหเชิงพรรณา โดย
เลอืกตวัอยางจากปจจัยขอมูลพื้นฐานที่มี ซึ่งไมตองคํ านวณกลุมตัวอยาง ซึ่งไดแกประชากร 3 กลุม
1. กลุมองคกรธรุกจิที่ใชรถจักรยานยนตเพื่อการขนสงของที่เนนความรวดเร็วในการขนสง การ

ขนสงในระยะสั้น และมีการจอดสงของบอย โดยการคัดเลือกจากองคกรที่มศัีกยภาพจะอยูรอดใน
ระยะยาว ซึ่งบริษัทที่ไดคัดเลือกประกอบดวย
1.1 บริษัท ดัชมิลค จํ ากัด
1.2 บริษัท ซีพีเมจิ จํ ากัด
1.3 บริษัท ยาคูลท จํ ากัด

2. กลุมองคกรธุรกิจที่ใชรถจักรยานยนตในการติดตองานภายในองคกร   เชน    ภายในบริเวณ
โรงงาน หรือภายในนิคมอตุสาหกรรม โดยเฉพาะโรงงานที่ไดรับมาตรฐาน ISO 14000 ซึง่จะตองดูแล
จดัการธรุกจิที่เกี่ยวเนื่องกับส่ิงแวดลอม ซึ่งไดคัดเลือกบริษัทดังกลาวขึ้นมาประกอบดวย
2.1 บริษัท คาลเท็กซ จํ ากัด
2.2 บริษทั ปูนซีเมนตนครหลวง จํ ากัด
2.3 บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไทย
2.4 บริษัท เชลล ประเทศไทย จํ ากัด
2.5 บริษัท ทีพีไอ โพลนี จํ ากัด (มหาชน)
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3. กลุมธรุกจิใหเชารถจักรยานยนตตามสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ โดยใชในการเดินทางในระยะ
ทางที่ไมไกลมาก ซึง่ไดคัดเลือกดังนี้
3.1 บริษัท Happy  Tour ของคุณประสิทธิ์ สุขแสงเปลง พทัยาใต
3.2 กจิการเชารถจักรยานยนตของคุณซาเราะห พทัยาใต
3.3 กจิการเชารถจักรยานยนตของคุณสงา เพช็รนอก พทัยาใต
3.4 กจิการเชารถจักรยานยนตของคุณจตุพร โซะมิน พทัยาใต

2) กลุมประชากรที่มีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม
กลุมผูบริโภคทั่วไป

               เลอืกผูตอบแบบสอบถาม โดยวิธีสะดวก (Convenient Sampling) ผูทีใ่ชรถจักรยานยนตอยูใน
ปจจบัุน จากหางสรรพสินคา และรานคายอย จํ านวน 60 ตัวอยาง และทํ า pre-test กบับุคคลทั่วไปเพื่อนํ าขอ
มลูดังกลาวมาปรับปรุงแบบสอบถามใหกระชับชัดเจน และถูกตองสอดคลองกับกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล

          จากการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยกลยุทธทางการตลาดเพื่อการเติบโตของธุรกิจรถจักรยานยนต
ไฟฟานัน้ ไดรวบรวมขอมูลจากประกรจํ านวน 4 กลุม และไดขอมูลของแตละกลุมประชากรเปนดังนี้

1. กลุมองคกรธรุกจิทีใ่ชรถจักรยานยนตเพื่อการขนสงของที่เนนความรวดเร็วในการขนสง การขน
สงในระยะสั้น และมีการจอดสงของบอย

          การสมัภาษณกลุมประชากรกลุมนี้ ไดสัมภาษณ 3 องคกรธุรกิจ ไดแก บริษัท ดัชมิลค จํ ากัด บริษัทซีพี
เมจิ จํ ากัด และบริษัท ยาคูลท จํ ากัด
สวนที ่1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรถจักรยานยนตไฟฟา
         พบวา กลุมนีย้งัไมรูจักในตัวสินคามากนัก     และไมเขาใจถึงประโยชนอยางแทจริงของรถจักรยานยนต
ไฟฟา อยางไรกต็าม จากการที่ไดอธิบายถึงลักษณะการทํ างานและประโยชนของรถจักรยานยนตไฟฟา ทํ าให
กลุมนีเ้ขาใจประโยชนมากยิ่งขึ้น และมีความคิดเห็นวา รถจักรยานยนตไฟฟาจะชวยลดตนทุน และภาระการดู
แลรักษาไดในระยะยาว นอกจากนี้ การใชรถของกลุมนี้จะใชการเดินทางขนสงสินคาใหกับผูบริโภคทั่วไป รถ
จกัรยานยนตไฟฟาจะสามารถสงเสริมภาพลักษณของบริษัทในดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมได อยางไรก็ตาม
กลุมนีต้องการความมัน่ใจในการรับนํ้ าหนักของตัวรถ เนื่องจากตองใชขนสงสินคาเปนจํ านวนมาก ประมาณ
80-100 กิโลกรัม

          ปจจยัทีม่ผีลตอการตัดสินใจซื้อ เรียงตามลํ าดับความสํ าคัญ
1. ดูแลรักษางาย
2. สะดวกในการเติมพลังงาน (ชารจแบตเตอรี่)
3. อนรัุกษส่ิงแวดลอม ลดมลพิษ

           ปจจยัทีม่ีผลตอการสนับสนุนการตัดสินใจซื้อ  เรียงตามลํ าดับความสํ าคัญ
1. การใหบริการตรวจเช็คซอมบํ ารุง ณ องคกร
2. ระยะเวลารับประกัน
3. การสงเสริมการขายโดยการใหแบตเตอรี่เมื่อครบอายุการใชงาน
4. เงือ่นไขการผอนชํ าระดอกเบี้ยตํ่ า ระยะเวลาผอนชํ าระนาน
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          กลุมนีติ้ดวาราคาสินคายังมีราคาสูงเกินไป อยางไรก็ตาม หากรัฐบาลรณรงคและสงเสริมใหรวม
กนัใชไฟฟาแทนนํ้ ามัน ก็นาจะนํ ามาทดแทนได

          กลุมตัวอยางไดเสนอแนะใหปรับปรุงการทํ างานของรถจักรยานยนตไฟฟาใหดีขึ้น เพื่อจะได
ตอบสนองตอความตองการในการใชงานมากยิ่งขึ้น โดยเรียงตามลํ าดับความสํ าคัญ ดังนี้

1. ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่ ซึ่งปจจุบันใชเวลาในการชารจ 6-8 ชั่วโมง ทํ าใหเสียเวลาในการ
ดํ าเนินธุรกิจขององคกร

2. ความเรว็สงูสดุ ซึง่ปจจุบันความเร็วสูงสุดอยูที่ 45 กม./ชม. องคกรเห็นวา ควรพัฒนาใหสามารถเรง
ความเรว็ไดสูงขึน้ เนื่องจากในการใชงานนั้นจํ าเปนจะตองใชความรวดเร็วในการดํ าเนินงานดวย

3. ระยะทางสูงสุดตอการชารจแบตเตอรี่ 1 คร้ัง ซึ่งปจจุบันระยะทางสูงสุดเทากับ 50 กม. แตเนื่องจาก
ในการใชงานนัน้ จะมีระยะทางในการเดินทางคอนขางมาก จึงไมตองการที่ชารจแบตเตอรี่บอยครั้ง

สวนที ่2 ขอมูลปจจุบันของกลุมตัวอยาง
          องคกรเหลานีจ้ะมีรถจักรยานยนต 750 คัน โดยรถจักรยานยนตสวนใหญเปนแบบครอบครัวกึ่งสปอรต
และรถแตละคนัอยูในความครอบครองของพนักงาน ยังไมมีการสนับสนุนการซื้อรถราคาถูกหรือผอนระยะยาว
ใหกบัพนกังาน งานสวนใหญใชในการขนสงเอกสารและสินและการซื้อสวนใหญจะซื้อผอน ในระยะสั้นไมเกิน
1 ป

2. กลุมองคกรธุรกิจที่ใชรถจักรยานยนตในการติดตองานภายในองคกร
          การสมัภาษณกลุมตัวอยางกลุมนี้ไดสัมภาษณ 4 องคกรธุรกิจ ไดแก บริษัท คาลเทก็ซ จํ ากัด บริษัท ปูน
ซเีมนตนครหลวง บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟทไทย บริษัท  เชลล ประเทศไทย จํ ากัด และ บริษัท ทีพีไอ
โพลนี จํ ากัด (มหาชน)
สวนที ่1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรถจักรยานยนตไฟฟา
          พบวา กลุมนีรู้จกัรถจักรยานยนตไฟฟา แตไมทราบถึงประโยชนที่แทจริง แตจากการอธิบายถึงลักษณะ
การท ํางานและประโยชนของรถจักรยานยนตไฟฟา ทํ าใหกลุมนี้เขาใจในการทํ างานของรถมากยิ่งขึ้น และมี
ความคดิเหน็วา รถจกัรยานยนตไฟฟามีสวนชวยกลุมองคกรเหลานี้ในดานการประหยัด การดูแลรักษางาย
และทีสํ่ าคญัไมกอใหเกิดมลพิษทางดานอากาศและเสียงตอพนักงาน มีความปลอดภัยในการทํ างาน รวมถึงยัง
สงเสริมภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัทอีกดวย
           สํ าหรบัในดานการนํ าไปใชงานนั้น แตละองคกรตองการใหมีการดัดแปลงใหเหมาะสมกับการใชงาน
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ปจจยัทีม่ีผลตอการตัดสินใจซื้อ เรียงตามลํ าดับความสํ าคัญ
1. อนรัุกษส่ิงแวดลอม ลดมลพิษ
2. สรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร
3. ประหยัดคาใชจาย

          นอกจากนี ้กลุมตัวอยางนี้ยังคํ านึงถึงการดูแลรักษางาย และความปลอดภัยในการใชงานอีกดวย

ปจจยัที่มีผลตอการสนับสนุนการตัดสินใจซื้อ เรียงตามลํ าดับความสํ าคัญ
1. การใหบริการตรวจเช็คซอมบํ ารุง ณ องคกร
2. ระยะเวลารับประกัน
3. การออกแบบสัญลักษณ และอุปกรณใหสอดคลองกับองคกร
4. การใหสวนลดใหการซื้ออะไหล และแบตเตอรี่

          สํ าหรบัราคาทีต้ั่งอยูที ่ 45,000 บาทนั้น ทางกลุมตัวอยางเห็นวามีความเหมาะสมแลว แตอยางไรก็ตาม
ยงัไมมคีวามมัน่ใจทีตั่ดสินใจซื้อเพื่อทดแทนรถจักรยานยนตทั่วไปที่มีอยูเดิมโดยมีความเห็นวา จะตองมีการ
ทดลองใชกอน เมื่อเห็นวาดี จึงจะจัดสินใจซื้อมาใชทดแทน

          กลุมตัวอยางไดเสนอแนะใหปรับปรุงการทํ างานของรถจักรยานยนตไฟฟาใหดีขึ้น เพื่อจะได
ตอบสนองตอความตองการในการใชงาน โดยเรียงตามลํ าดับความสํ าคัญ ดังนี้

1. ระยะทางสูงสุดตอการชารจแบตเตอร่ี 1 คร้ัง ซึ่งปจจุบันระยะทางสูงสุดเทากับ 50 กม. แตเนื่องจาก
ในการใชงานนัน้ จะมีระยะทางในการเดินทางคอนขางมาก จึงไมตองการที่จะชารจแบตเตอรี่บอย
คร้ัง

2. ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่ ซึ่งปจจุบันใชเวลาในการชารจ 6-8 ชั่วโมง ทํ าใหเสียเวลาในการ
ดํ าเนินธุรกิจขององคกร

3. ความเรว็สงูสดุ ซึง่ปจจุบันความเร็วสูงอยูที่ 45 กม./ชม. องคกรเห็นวา ควรพัฒนาใหสามารถเรง
ความเรว็ไดสูงขึน้ เนื่องจากในการใชงานนั้นจํ าเปนจะตองใชความรวดเร็วในการดํ าเนินงานดวย
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สวนที ่2 ขอมูลปจจุบันของกลุมตัวอยาง
          องคกรเหลานีจ้ะมีรถจักรยานยนตและรถจักรยานยนตภายในองคกร 10-100 คัน โดยรถจักรยานยนต
สวนใหญเปนแบบครอบครัว และอยูในความครอบครัวขององคกรเอง ยังไมมีการสนับสนุนการซื้อรถราคาถูก
หรือผอนระยะยาวใหพนักงาน งานสวนใหญใชในการขนสงเอกสารและสินคา มีการตรวจเช็ครถประมาณปละ
คร้ัง รถสวนใหญจะมีการทดแทน 3-5 ป แตยังไมมีโครงการซื้อรถใหมในชวงนี้ นอกจากการซื้อเพื่อทดแทน และ
การซือ้ดวยเงินสด และมีสวนนอยที่มีการผอน แตผอนในระยะสั้นไมเกิน 1 ป

3.  กลุมธรุกจิใหเชารถจักรยานยนตตามสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ
          การสมัภาษณกลุมตัวอยางกลุมนี้ ไดสัมภาษณ 4 องคกรธุรกิจ ไดแก บริษัท Happy Tour ของคุณ
ประสิทธิ์  สุขแสงเปลง พทัยาใต  กิจการเชารถจักรยานยนตของคุณซาเราะห  พทัยาใต  กิจการเชารถจักรยาน
ยนตของคุณสงา  เพช็รนอก  พทัยาใต  และกิจเชารถจักรยานยนตของคุณจตุพร โซะมิน  พัทยาใต

สวนที ่1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรถจักรยานยนตไฟฟา
          พบวา รถจกัรยานยนตไฟฟามีสวนชวยกลุมองคกรเหลานี้ในดานการลดตนทุน โดยลดภาระการตรวจ
เชค็ และนํ้ ามันออโตลูป แตไมเหน็ประโยชนในดานการประหยัดคาใชจายเนื่องจากผูเชารถจะเปนผูที่ซื้อนํ้ ามัน
เอง นอกจากนี ้ ยงัเหน็ประโยชนในดานการดูแลรักษางายและลดมลพิษทางเสียงและอากาศ รวมถึงชวยสง
เสริมภาพลกัษณขององคกรในดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมได สํ าหรับในดานการดัดแปลงรูปลักษณของรถเพื่อ
ใหเหมาะสมกบัการใชงานขององคกรนั้น ทางกลุมนี้เห็นวา ไมมีความสํ าคัญมากนัก
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ เรียงตามลํ าดับความสํ าคัญ

1. ลดการน ําเขานํ้ ามันจากตางประเทศ
2. ประหยัดคาใชจาย
3. เปนสินคาที่ผลิตในประเทศโดยคนไทย

ปจจยัที่มีผลตอการสนับสนุนการตัดสินใจซื้อ
          กลุมตัวอยางนี้ใหความสํ าคัญกับการใหบริการตรวจเช็คซอมบํ ารุง ณ องคกร มากที่สุด

          สํ าหรบัราคาทีต้ั่งอยูที ่ 45,000 บาทนั้น ทางกลุมตัวอยางเห็นวามีความเหมาะสมแลว แตอยางไรก็ตาม
ยงัไมมคีวามมัน่ใจทีจ่ะตัดสินใจซื้อเพื่อทดแทนรถจักรยานยนตทั่วไปที่มีอยูเดิมโดยมีความเห็นวา จะตองมีการ
ทดลองใชกอน เมือ่เห็นวาดี จึงจะตัดสินใจซื้อมาใชทดแทนนอกจากนี้ กลุมนี้เห็นวา หากรัฐบาลสงเสริมและ
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รณรงคการใชไฟฟาแทนนํ้ ามันก็จะชวยในการรณรงคโดยการนํ ารถจักรยานยนตไฟฟามาแทนรถจักรยานยนต
ทั่วไปเดิม

          กลุมตัวอยางไดเสนอแนะใหปรับปรุงการทํ างานของรถจักรยานยนตไฟฟาใหดีขึ้น เพื่อจะได
ตอบสนองตอความตองการในการใชงานมากยิ่งขึ้น โดยเรียงตามลํ าดับความสํ าคัญ ดังนี้

1. ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่ ซึ่งปจจุบันใชเวลาในการชารจ 6-8 ชั่วโมง อาจจะทํ าใหเกิดความ
ยุงยากตอผูเชาที่จะเสียเวลาในการชารจแบตเตอรี่ระหวางที่เชารถไปใช

2. ระยะทางสูงสุดตอการชารจแบตเตอรี่ 1 คร้ัง ซึ่งปจจุบันระยะทางสูงสุดเทากับ 50 กม. แตเนื่องจาก
ในการแขงขัน จะมีระยะทางในการเดินทางคอนขางมาก

3. ความเรว็สูงสุด ซึ่งปจจุบันความเร็วสูงสุดอยูที่ 45 กม./ชม.

สวนที ่2 ขอมูลปจจุบันของกลุมตัวอยาง
          ธรุกจิเหลานีจ้ะมีรถจักรยานยนตประมาณ 20-100 คัน โดยรถจักรยานยนตสวนใหญเปนแบบครอบครัว
และอยูในความครอบครองของเจาของธุรกิจเอง นํ ารถเพื่อใหเชากับนักทองเที่ยว มีการตรวจเช็ครถเดือนละ 1
คร้ัง และทกุครัง้ที่ผูเชานํ ารถมาคืน รถสวนใหญจะมีการทดแทน 3-5 ป เขาของซื้อรถโดยไปเลือกดูที่โชวรูมรถ
จกัรยานยนต และการซื้อสวนใหญจะซื้อดวยเงินสด และเงินผอน โดยผอนในระยะสั้น 1-2 ป

4.  กลุมประชาชนทั่วไป
          ผลการวจิยัผูใชรถจักรยานยนต กลุมตัวอยางทั้งหมด 60 คน โดยการใชแบบสอบถามถาม สามารถสรุป
ผลไดดังนี้

• กลุมตัวอยางสวนใหญอายุ 18-30 ป คิดเปนรอยละ 76.7 แบงเปนเพศชายรอยละ 58.3 และเพศ
หญิงรอยละ 41.7

• ระดบัรายไดของกลุมตัวอยางสวนใหญต่ํ ากวา 20,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 86.7
• กลุมตัวอยางมอีาชพีพนักงานบริษัทเอกชนรอยละ 28.3 อ่ืน ๆ เชน นักเรียนนักศึกษา รอยละ 31.7

และธุรกิจสวนตัวและคาขายรอยละ 28.3
• ระดบัการศึกษาของกลุมตัวอยางตํ่ ากวาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 63.3 ระดับปริญญาตรีคิดเปนรอย

ละ 31.7 และสูงกวาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 5.0
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• ในปจจบัุนกลุมตัวอยางใชรถจักรยานยนตยี่หอฮอนดาคิดเปนรอยละ 58.3 ยี่หอซซููกิ รอยละ 20.0
ยีห่อยามาฮา รอยละ 13.3 คาวาซาก ิรอยละ 5.0 และอื่น ๆ รอยละ 3.3

• กลุมตัวอยางรอนละ 38.3 เดินทางภายในระยะทางนอยกวา 5 กิโลเมตร รอยละ 35 เดินทางในชวง
5-10 กโิลเมตร รอยละ 16.7 เดินทาง 10-20 กิโลเมตร และ รอยละ10.0 เดินทางมากกวา 20
กิโลเมตร

• กลุมตัวอยางสวนใหญตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตดวยตนเองคิดเปนรอยละ 78.3
• กลุมตัวอยางตดัสินใจเลือกซื้อยานพาหนะที่ใชอยูในปจจุบันจากการไปดูที่โชวรูม รอยละ 41.7 เลือก

ซือ้จากโฆษณารอยละ 38.3
• กลุมตัวอยางสนใจซื้อรถจักรยานยนตแบบครอบครัวรอยละ 63.3  รถจักรยานยนตแบบครอบครัว

กึ่งสปอรตรอยละ 25    รถจักรยานยนตแบบสปอรตรอยละ 8.3      และรถจักรยานยนตขนาดเล็ก
(รถปอป) รอยละ 3.3

• กลุมตัวอยางมีความตองการซื้อรถจักรยานยนตที่มีราคาอยูในชวง 30,001-40,000 บาทรอยละ 43.3
และตองการซื้อรถจักรยานยนตที่มีราคา 40,001 - 50,000 รอยละ 25.0

• สวนใหญซือ้รถจักรยานยนตโดยผอนชํ าระกับผูจํ าหนายรอยละ 81.7
• กลุมตัวอยางรอยละ 68.3 ซื้อรถจักรยานยนตเพื่อใชงานสวนตัว โดยรอยละ 31.7 ซื้อรถจักรยานยนต

เพื่อใชประกอบอาชีพ

ปจจยัทีม่ีผลตอการเลือกซื้อรถจักรยานยนตไฟฟา

1. ผูทีใ่ชรถจักรยานยนตเพื่องานสวนตัว  สามารถจดักลุมปจจัยตามที่กลุมตัวอยางใหความสํ าคัญดังนี้
ปจจยัทีม่ผีลในระดับมากที่สุดตอการเลือกซื้อรถจักรยานยนต  ตามลํ าดับไดแก
1. รูปลักษณภายนอก
2. ความนาเชื่อถือในตัวสินคา
3. บริการหลังการขาย
4. ความพงึพอใจในตัวแทนจํ าหนาย
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ปจจยัทีม่ีผลในระดับมากตอการเลือกซื้อรถจักรยานยนต ตามลํ าดับไดแก
1) ความคลองตัวในการขับข่ี
2) การสงเสริมการขาย เชนสวนลดหรือของแถม
ปจจยัทีม่ผีลในระดับปานกลางตอการเลือกซื้อรถจักรยานยนต ตามลํ าดับไดแก
1) ราคาขายตอ
2) ความเร็วและกํ าลังเครื่องยนต
3) การประหยัดพลังงาน
4) ราคารถจักรยานยนต
5) ระยะเวลาในการรับประกัน

     6)   ไมสรางมลพิษตอส่ิงแวดลอม
      7)    คาใชจายในการบํ ารุงรักษา

2. ผูทีใ่ชรถจักรยานยนตเพื่อประกอบอาชีพ สามารถจดักลุมปจจัยตามที่กลุมตัวอยางใหความสํ าคัญดัง
ตอไปนี้

ปจจยัทีม่ผีลในระดับมากที่สุดตอการเลือกซื้อรถจักรยานยนต ตามลํ าดับไดแก
1) ประหยดัพลังงาน และไมสรางมลพิษตอส่ิงแวดลอม
2) ราคารถจักรยานยนต
3) ความคลองตัวในการขับข่ี
4) ราคาขายตอ
5) ความเร็วและกํ าลังเครื่องยนต
6) คาใชจายในการบํ ารุงรักษา

ปจจยัทีม่ีผลในระดับมากตอการเลือกซื้อรถจักรยานยนต  ตามลํ าดับไดแก
1) ระยะเวลาในการรับประกัน
2) บริการหลังการขาย
3) ความพงึพอใจในตัวแทนจํ าหนาย
4) รูปลักษณภายนอก
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ปจจยัทีม่ผีลในระดับปานกลางตอการเลือกซื้อรถจักรยานยนต  ตามลํ าดับไดแก
1) การสงเสริมการขาย  เชนสวนลดหรือของแถม
2) ความนาเชื่อถือในตราสินคา

ความคิดเห็นที่มีตอรถจักรยานยนตไฟฟา
• กลุมตัวอยางรอยละ  83.3  ไมรูจักรถจักรยานยนตไฟฟามากอน
• กลุมตัวอยางรอยละ 91.67  ยังไมตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตไฟฟาเนื่องจากไมแนใจในตัวสินคา

และคุณสมบัติของรถ รอยละ 6.67  ตัดสินใจไมซื้อ และรอยละ 1.67  ตัดสินใจซื้อ
• กลุมตัวอยางสวนใหญมีความสนใจในรถจักรยานยนตไฟฟาคิดเปนรอยละ 75
• ส่ิงทีก่ลุมตัวอยางสวนใหญมีความกังวลเกี่ยวกับตัวรถจักรยานยนตไฟฟาคือ  ระยะทางการใชงาน

รอยละ 30.8  , ความเร็วจํ ากัด รอยละ  27  และการบริการหลังการขายรอยละ  23.3
• เหตุผลสํ าคัญเปนอันดับหนึ่งที่ทํ าใหผูใชรถจักรยานยนตไฟฟาตัดสินใจเลือกซื้อรถเนื่องจาก

สามารถประหยดัคาใชจายและคาบํ ารุงรักษา  คิดเปนรอยละ  40  สามารถอนุรักษส่ิงแวดลอม
ลดมลพษิไดรอยละ 31.7  และสามารถลดการนํ าเขานํ้ ามันจากตางประเทศได รอยละ 15



51

ปญหาทางการตลาดที่พบและทางเลือกในการแกปญหา

ปญหาทางการตลาด (Problem)
จากการใช  SWOT Analysis ศึกษาสนิคารถจกัรยานยนตไฟฟา และจากการสํ ารวจและวิจัยทางการ

ตลาด สามารถสรุปปญหาทางการตลาดไดดังตอไปนี้
1. ตัวสินคา (Product)

• เนือ่งจากเปนสินคาใหมที่ยังไมเปนที่รูจักของผูบริโภค ผูบริโภคยังไมเห็นขอแตกตางของสินคาที่
ชัดเจน (Product Differentiation)

• ประสิทธภิาพการใชงานยังมีขอเสียเปรียบเทียบรถจักรยานยนตที่ใชนํ้ ามัน โดยเฉพาะความ
สะดวกในการใชงาน  เชน  ระยะทางตอการชารจแบตเตอรี่ 1 คร้ัง สามารถเดินทางไดคร้ังละ
ประมาณ 50 กม.  เวลาการชารจแบตเตอรี่แตละครั้งใชเวลา 6-8 ชม. และอัตราความเร็วไมเกิน
45 กม./ชม.

2. ผูบริโภค (Consumer)
• ผูบริโภคยงัไมรูจักตัวสินคาดีพอ  โดยเฉพาะขอดีที่แตกตางจากรถจักรยานยนตทั่วไป ทั้งในเรื่อง

ความประหยดัทัง้เชื้อเพลิง การดูแลรักษา  การไมกอใหเกิดมลพิษทั้งเสียงและควันพิษ และความ
ปลอดภัยในการขับข่ี

• ผูบริโภคยงัขาดความมั่นใจในตัวสินคา  เนื่องจากเปนสินคาใหมที่ผูบริโภคยังไมรูจักดีและชื่อเสียง
ของผูผลิตสินคายังไมเปนที่แพรหลายของคนทั่วไป

3.  บริษัท (Company)
• ความเชือ่ถอืตอบริษัทยังนอย เนื่องจากบริษัทไมเคยผลิตรถจักรยานยนตมากอน และในตลาดรถ

จกัรยานยนตมผูีผลิตที่มีชื่อเสียงเพียง 4 ราย คือ ฮอนดา ยามาฮา ซูซุกิ และคาวาซากิ  จึงสงผล
ตอความเชือ่มัน่ของสินคาของบริษัทนอยเมื่อเทียบกับผูผลิตรถจักรยานยนตทั้ง 4 รายในตลาด

• ขอจ ํากดัในดานเครือขาย  เนื่องจากเปนสินคาใหม และบริษัทมิเคยเปนผูผลิตรถจักรยานยนตมา
กอน จงึสงผลใหการกระจายสินคาเสียเปรียบผูผลิตรถจักรยานยนตมากอน  จึงสงผลใหการ
กระจายสินคาเสียเปรียบผูผลิตรถจักรยานยนตเดิมในตลาด

4.  รฐับาล (Government)
• ขาดการสนบัสนนุอยางจริงจังจากภาครัฐ ทั้งการสงเสริมใหมีการใชงานในหนวยงานของรัฐ และ

การสงเสรมิประชาสัมพันธตัวสินคา ที่กอใหเกิดผลดี ทั้งการลดการพึ่งพานํ้ ามันนํ าเขาจากตาง
ประเทศ และสภาพแวดลอมที่ดีข้ึน
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ทางเลือก  (Alternatives)
จากปญหาทีเ่กดิขึน้  ทางทีมงานไดพิจารณาหาแนวทางการดํ าเนินการเกี่ยวกับรถจักรยานยนตไฟฟา

เปน 3 ทางเลือก ดังนี้

ตารางที ่6  ทางเลือกในการแกไขปญหาทางการตลาด

ทางเลือก ขอดี ขอเสีย
1.  ปรับปรุงประสิทธิภาพการใชงานให
ดีข้ึนในดานความเร็ว,  เวลาในการ
ชารจแบตเตอรี่  และเวลาและระยะ
ทางในการใชงานตอการชารจ 1 คร้ัง

- สินคาสามารถแขงขันใน
ตลาดไดมากขึ้น

- ผูบริโภคเกิดการยอมรับ
สินคาไดงายขึ้น

- อาจมีผลกระทบตอฐานะ
ของบริษัท เนื่องจากมีราย
จายเพิ่มข้ึนแตไมมีรายรับ
เขามา

2.  ท ําใหผูบริโภครูจักสินคา  และเขา
ใจลักษณะดีที่แตกตางจากรถจักรยาน
ยนตทีใ่ชงานทั่วไป  รวมถึงเปดโอกาส
ใหผูบริโภคไดมีโอกาสทดลองใชและ
สอบถามขอสงสัยตางๆ เกี่ยวกับสินคา

- สินคาเปนที่รูจักเพิ่มข้ึน
- หากสนิคาเปนที่แพรหลาย

จะสงผลตอการพัฒนาสิน
คาใหดีข้ึนอยางรวดเร็ว

- หากผูบริโภคไมพอใจสิน
คา  และเกิดการบอกตอ
อาจสงผลเสียตอการขาย
สินคาได

3.  เลกิผลิตรถจักรยานยนตไฟฟา - ประหยัดเวลา  และ
บุคลากร

- เพือ่ทุมเทใหกับธุรกิจหลัก
ของบริษัทแม  (ขายนํ้ ามัน
เครื่องรถจักรยานยนต)  ที่
มกีารแขงขันรุนแรงมากขึ้น
ในปจจุบันจากคูแขงที่เปน
สถานีบริการ

- เสยีโอกาสการทํ าตลาดสิน
คาใหมและเปนสินคาที่มี
เพยีงรายเดียวในตลาด

- สูญเสียเงินลงทุนไปกับ
เครื่องจักร,  เวลา  และ
บุคลากร

- สูญเสียฐานขอมูลและฐาน
ลูกคาที่ใชผลิตภัณฑ
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จากทัง้ 3 แนวทางที่ใชพิจารณาขอดี/ขอเสียประกอบ  ทางทีมงานพิจารณาวา ทางเลือกที่ 2 เปน
ทางที่เหมาะสม  แตอาจมกีารปรบัเปลี่ยนวิธีการ  โดยเลือกดํ าเนินการกับกลุมเปาหมายที่กํ าหนดไวเพื่อให
บริษทัดแูลลกูคาใหบริการหลังการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในตัวสินคา  ซึ่ง
วธิกีารดงักลาวจะเหมาะสมกับความสามารถที่ทางบริษัทสามารถทํ าไดในขณะนี้
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แผนการตลาด
วัตถุประสงค

1. เพิ่ม Brand Awareness ใหเกิดขึ้นกับผูบริโภค โดยเฉพาะกลุมเปาหมาย เปนสํ าคัญ ซึ่งคาดวา
จะสรางใหเกิด Brand Awareness เปน 70% ของกลุมเปาหมายทั้งหมด โดยการจะโฆษณา
ประชาสมัพนัธใหผูบริโภคกลุมเปาหมายรูจักรถจักรยานยนตไฟฟานี้มากยิ่งขึ้น และสื่อใหผูบริโภค
เขาใจในประโยชนของสินคาอยางชัดเจน โดยเนนจุดเดนที่แตกตางจากรถจักรยานยนตทั่วไป ทั้ง
ในดานการประหยัด  การเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและครอบ
ครัว

2. สรางความพึงพอใจสูงสุดใหเกิดขึ้นกับลูกคา  สรางความพึงพอใจโดยการปรับปรุงประสิทธิ
ภาพสนิคาและการใหบริการทั้งกอนการซื้อและหลังการขาย เพื่อใหลูกคามีความพึงพอใจตอสิน
คาและบริการไมนอยกวา 80 %ภายในสิ้นปที่สอง

3. ปฏวิติัพฤติกรรมการใชรถจักรยานยนต  โดยท ําใหผูบิโภคมีความคิดวา  การใชรถจักรยาน
ยนตไฟฟามสีวนชวยอนุรักษส่ิงแวดลอม  นอกจากนี้ ทํ าใหผูบริโภคคิดวาการดูแลรักษางายเปน
ปจจยัส ําคญัของรถจักรยานยนต  และรวมผลักดันรัฐบาลสงเสริมใหคนมาใชรถจักรยานยนตไฟ
ฟามากขึน้ เพื่อลดการนํ าเขานํ้ ามัน และสภาพแวดลอมที่ดีของสังคม

4. เพิม่ยอดขายรถจักรยานยนตไฟฟาในป 2544  ใหเปน 800 คันตอป  ซึง่เพิ่มข้ึนรอยละ 60%
เพิม่ข้ึนจาก 500 คันในป 2543  นอกจากนี้ ยอดขาย 800 คัน คันที่ไดต้ังไว สามารถทํ าใหบริษัท
เร่ิมมกี ําไร  เนื่องจากเปนจํ านวนที่สูงกวาจุดคุมทุน
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การกํ าหนดสวนการตลาด  (Segmentation)
จากการส ํารวจตลาด  สามารถกํ าหนดสวนการตลาดของผูที่ซื้อรถจักรยานยนตแบบครอบครัวโดยใช

เกณฑพฤติกรรมการใช (Behavioral Segmentation) โดยจํ าแนกผูบริโภคตามคุณประโยชนที่ผูบริโภค
ตองการจากการใชรถจักรยานยนต  ซึ่งผูบริโภคจะมีวัตถุประสงคในการใชที่แตกตางกัน นั่นคือ

1. ใชรถจกัรยานยนตเพื่อการดํ าเนินงานในองคกร หรือเพื่อการประกอบอาชีพ
ในปจจบัุน ผูทีใ่ชรถจักรยานยนตเพื่อใชในการประกอบอาชีพจํ าเปนตองมีรถจักรยานยนตเปนของตน

เอง ดังนัน้ทางผูจ ําหนายสินคาที่จํ าเปนตองเขาใจลักษณะการใชงานของรถจักรยานยนตในการประกอบ
อาชพี  ซึง่ผูใชมกีารใชงานรถจักรยานยนตในแตละวันมาก  ตองการความประหยัด  แตก็ตองการรถจักร
ยานยนตทีเ่หมาะสมกบัการใชงานดวย  จากการพิจารณาการใชงานของรถจักรยานยนตในปจจุบัน  จะ
เนนในการสงเอกสารหรือสงของเปนหลัก ซึ่งกลุมผูบริโภคกลุมนี้คือ  กลุมองคกรธุรกิจที่ใชรถจักรยาน
ยนตเพื่อการดํ าเนินงาน  ทัง้นีส้ามารถแบงกลุมยอยตามการใชงานไดดังนี้

1.1  การสงของที่เนนความรวดเร็วในการจัดสง  เชน Delivery ประเภทตาง ๆ หรือการรับสง
เอกสารตามบรษิทั ทีต่องสงใหทันเวลาการทํ าการ เชน การรับเช็ค วางบิล หรือนํ าเช็คเขาธนาคาร และ
ธรุกจิรถจกัรยานยนตรับจางที่ตองไปสงคนใหทันเวลาที่ตองการ เปนตน

1.2 การสงของในระยะทางสั้น แตมีการจอดเพื่อสงของ/เอกสารตามระยะทางบอย เชน ธุรกิจสง
นมตามบาน/รานคา การเก็บคาธรรมเนียมของทางราชการ เชน ไฟฟา/ประปา ธุรกิจสงจดหมายตาม
บาน เปนตน ซึง่การสงของหรือเอกสารเหลานี้ไมไดเนนที่การใชความเร็ว แตมีการระยะทางการใชงาน
ทีแ่นนอนและความเร็วสมํ่ าเสมอ สวนใหญมักมีการจัดสงของ/เอกสารทุกวัน

1.3 การสงของครั้งเดียวแตบรรทุกปริมาณมาก เชน รถจกัรยานยนตรับสงผา เปนตน จะเห็นไดวา
กลุมนีม้คีวามจ ําเปนตองใชรถจักรยานยนตที่มีการทรงตัวดี ทนทานตอการใชงาน และรองรับนํ้ าหนัก
ในการบรรทกุครัง้ละมาก ๆ และรถจักรยานยนตที่เปนที่นิยม  ไดแก รถจักรยานยนตยี่หอ เวสปา

1.4 ใชเพื่อการติดตองานภายในองคกร เชน ภายในบริเวณโรงงาน หรือภายในนิคม อุตสาหกรรม ทั้งนี้
เพือ่ความสะดวก   ประหยัดพลังงานในการติดตองานระหวางหนวยงานภายในองคกร    โดยเฉพาะ
โรงงานที่ไดรับมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 14000 ซึง่จะตองดูแลและจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับส่ิง
แวดลอม

1.5 ธรุกจิการใหเชารถตามสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ โดยรถจกัรยานยนตไฟฟาจะเปนทางเลือกหนึ่ง
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ของผูเชาในการขบัข่ีเพื่อทองเที่ยวในระยะทางไมไกล ธุรกิจรถเชาคํ านึงถึงความประหยัด ทนทาน และ
ความสะดวกสบายในการขับข่ีของผูเชา

2.  ใชรถจกัรยานยนตเพื่อการเดินทาง หรือเพื่อการจับจายใชสอยประจํ าวัน
      ผูบริโภคเหลานี้คือ กลุมคนทํ างาน และกลุมแมบาน และสามารถแบงการใชงานไดเปน
2.1 ใชเพือ่เดินทางไปจุดหมายตาง ๆที่ไมไกลมากนัก เชนการเดนิทางไปที่ทํ างาน/สถานศึกษา ติด

ตองานทีต่าง ๆ เปนตน ปริมาณการใชงานไมมากในแตละวัน สาเหตุที่ใชรถจักรยานยนตแบบครอบ
ครัว เปนเพราะมีราคาไมแพง ขับข่ีงาย ใชไดทั้งครอบครัว และประหยัดคาใชจายกวารถจักรยานยนต
ประเภทอืน่  ดังนี้นรถจักรยานยนตแบบครอบครัวจึงไดรับความนิยมมากที่สุด

2.2 ใชเพือ่การจับจายใชสอยในชีวิตประจํ าวัน  จดุมุงหมายการใชงานของผูบริโภคกลุมนี้คือ การเดิน
ทางในระยะสัน้ เพื่อซื้อของ เชนการไปจายตลาด หรือการซื้อของกินของใชเล็กนอย โดยเฉพาะกลุม
แมบาน
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กลุมเปาหมาย (Target Market)
จากการพจิารณาสงแบงการตลาด ประกอบกับการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภครถจักรยานยนตโดย

การสมัภาษณเชิงลึกและสํ ารวจความคิดเห็นของผูบริโภค  สามารถระบุกลุมเปาหมายไดดังนี้
1.  กลุมเปาหมายหลัก

ผูบริโภคทีใ่หความสํ าคัญกับ ภาระการดูแลรักษางาย การชวยอนุรักษส่ิงแวดลอมและการหยัดคาใช
จาย1  ในการเลอืกใชรถจกัรยานยนต  มีลักษณะการใชงานในเขตพื้นที่ไมกวางมากนัก มีการเดินทางเปน
ประจ ําสมํ ่าเสมอ และไมตองใชความเร็วสูงเพื่อเดินทางใหถึงจุดหมาย นั่นคือ กลุมองคกรธุรกิจ หรือ กลุม
Professional Using Customer ซึง่สามารถสรุปไดดังนี้

กลุมเปาหมาย ลกัษณะสํ าคัญ
1. กลุมองคกรธุรกิจที่จัดสรรงบประมาณเพื่อ

ซือ้จกัรยานยนตใชในการสงของในระยะทาง
ส้ัน  มกีารจอดเพื่อสงของ/เอกสารตามระยะ
ทางบอย  ไดแก  บริษัทที่ขายสินคาที่มีการ
หมนุเวยีนสงู  เชน  นม  ขนมปง  อาหารที่มี
อายุของสินคาไมนาน

 มกีารเดินทางในพื้นที่จํ ากัด
 เดนิทางไปยังจุดหมายแตละแหงตามที่กํ าหนดไว
โดยไมตองใชความเร็วเปนตัวกํ าหนด

 มกีารเดนิทางเปนประจํ าสมํ่ าเสมอ เชน สงสินคา
ทีร่านคาปลีกตางๆ และสมาชิกตามบาน

 ตองการความประหยัดตนทุนในการดํ าเนินงาน
2. องคกรธรุกิจที่ใหเชารถตามสถานที่ทองเที่ยว

ตางๆ
ภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม, สุโขทัย
ภาคกลาง ไดแก อยุธยา, เพชรบุรี
ภาคตะวนัออก ไดแก พัทยา, ระยอง, ตลาด
ภาคอีสาน ไดแก นครราชสีมา, บุรีรัมย
ภาคใต เชน เกาะสมุย, เกาะภูเก็ต

 มกีารเดินทางในพื้นที่จํ ากัด
 เดนิทางไปยังจุดหมายแตละแหงตามที่กํ าหนดไว
โดยไมตองใชความเร็วเปนตัวกํ าหนด  มีความ
ปลอดภยั  และสามารถชมสถานที่ทองเที่ยวขณะ
ขับข่ี

 รักษาสิง่แวดลอม   โดยสามารถลดมลภาวะทาง
เสยีง  และมลภาวะทางอากาศ

 ตองการความประหยัดตนทุนในการดํ าเนินงาน
3. โรงงานหรือเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ไดรับ

มาตรฐาน ISO14000
 มกีารเดินทางในพื้นที่จํ ากัด
 รักษาส่ิงแวดลอมใหไดตามมาตรฐาน

      ISO 14000  โดยสามารถลดมลภาวะทางเสียง
      และมลภาวะทางอากาศ

                                                          
1 จากการวิจัยและสํ ารวจตลาด



58

2.  กลุมเปาหมายรอง
กลุมคนทํ างาน หรือกลุม Working Using Customer ทีใ่หความสํ าคัญกับความประหยัดในการ

เลอืกใชรถจกัรยานยนต ตองการความคุมคา ใชงานงาย และมีประโยชนหลากหลาย ตองการใชรถจักรยาน
ยนตทีดู่แลรักษางาย ราคาไมสูงจนเกินไป เพื่อใชในการเดินทางไปทํ างาน ไปสถานศึกษา และติดตองานที่ตาง
ๆ รวมถึง กลุมแมบาน หรือ กลุม Housewife Using Customer ทีม่กัจะใชรถจักรยานยนตในการเดินทาง
ระยะสั้น เพื่อไปจายตลาด ซื้อของใช

กลุมเปาหมาย ลกัษณะสํ าคัญ
1. กลุมคนท ํางานที่ใชรถจักรยานยนตไฟฟาใน

ระยะทางจํ ากัด  โดยไดรับการสนับสนุนของ
องคกร  เชน  มีสวัสดิการในการใหกูยืมเงิน
เพือ่ซื้อรถจักรยานยนตแก

           -  ขาราชการ  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
           -  พนกังานของบริษัทเอกชน

 การเดนิทางในแตละวันอยูในพื้นที่จํ ากัด
 มกีารใชจายอยางมีเหตุผล  คํ านึงถึงความ
ประหยัดเปนสํ าคัญ

 อาศยัอยูในเขตชานเมือง  หรืออาศัยอยูในเขตใน
เมอืงในตางจังหวัด  ซึ่งการเดินทางไมไกลมากนัก

2.  กลุมแมบานที่ใชรถจักรยานยนตไฟฟาใน
ระยะ     ส้ัน   เพื่อจายตลาด  ซื้อของใชใน
บานและ       เดินทางไปรับลูก

 การเดนิทางในแตละวันอยูในพื้นที่จํ ากัด
 คํ านงึถึงการควบคุม  และดูแลรักษางาย
 คํ านึงถึงความประหยัด
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ตํ าแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning)

จากการก ําหนดกลุมเปาหมาย และขอมูลจากการสอบถาม สามารถกํ าหนดตํ าแหนงผลิตภัณฑของรถ
จกัรยานยนตไฟฟา คือ

• เทคโนโลยีใหม LYNX รถจกัรยานยนตไฟฟารุนใหมลาสุดที่ บริษัท รถไฟฟา (ประเทศไทย) จํ ากัด
เปนเทคโนโลยีใหมที่ไดพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่จะเปนรถจักรยาน
ยนตไฟฟาเพือ่ส่ิงแวดลอมปลอดมลพิษ  นุมนวลดวยพลังงานไฟฟาเงียบสะอาด เทคโนโลยีเพื่อ
การสญัจรยุคใหม ปราศจากเสียง และกลิ่นควัน

• ประหยัด  รถจกัรยานยนตไฟฟาใชไฟฟาเปนพลังงานในการขับเคลื่อน  โดยเก็บสํ ารองไวใน
แบตเตอรี ่ ซึง่ไฟฟาเปนพลังงานที่มีราคาถูกกวานํ้ ามันเชื้อเพลิงมาก  นอกจากนี้เครี่องยนตที่ใชไฟ
ฟายงัมกีารสกึหรอตํ่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนตที่ใชนํ้ ามัน ทํ าใหมีคาใชจายตํ่ ามาก

• สะดวกใช LYNX ไดรับการออกแบบพาหนะใหใชงานงาย สะดวกตอการบํ ารุงรักษา การทํ างาน
เร่ิมจากสวิทซเปด-ปด เมื่อเปดสวิทซ LYNX กจ็ะเริม่ท ํางานเหมือนกับกการติดเครื่องยนต  หัวใจ
สํ าคญัสวนหนึง่จะอยูที่แบตเตอรี่ ขนาดกะทัดรัด แตใหพลังงานเพียงพอซึ่งจะสงไฟออกมาขับ
มอเตอรไฟฟา  นอกจากนี้แบตเตอรี่สามารถนํ ากลับมาชารจไฟใหมได  พรอมระบบควบคุมอัน
ชาญฉลาด ประสิทธิภาพสูง

• รกัษาสิ่งแวดลอม  รถจกัรยานยนตไฟฟาไมใชนํ้ ามันจึงไมมีการสันดาปภายใน  ทํ าใหไมกอให
เกดิเสยีง ควัน และกลิ่น ที่จะสรางมลพิษ

เนือ่งจากผลติภณัฑดังกลาวมีคุณภาพและคุณสมบัติที่แตกตาง และเหนือกวารถจักรยานยนต
ทัว่ไปทีม่ขีายอยูในตลาดปจจุบัน เหมาะสมอยางยิ่งสํ าหรับผูที่มีวิสัยทัศน  คํ านึงถึงความประหยัด สะดวกใน
การใชงาน และมีจิตสํ านึกที่ดีตอส่ิงแวดลอมและสังคมสวนรวม ดังคํ าขวัญที่วา “เทคโนโลยีใหม ประหยัด
ปลอดภัย ไรมลพิษ”
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ตํ าแหนงทางการแขงขัน (Competitive Positioning)
รถจกัรยานยนตทีม่จี ําหนายในตลาดปจจุบันนั้นมีมากมายหลายยี่หอ เชน ฮอนดา, ยามาฮา,

ซซูกุ,ิ คาวาซากิ, คาจิวา, HARLEY-DA’VUDSIB และ BMW และสามารถจํ าแนกไดเปน 3 ประเภท ไดแก
1. ประเภทครอบครัว
2. ประเภทครอบครัวกึ่งสปอรต
3. ประเภทสปอรต
แตเมือ่พจิารณาถงึเทคโนโลยีซึ่งเปนหัวใจหลักของเครื่องยนตจะเห็นไดวายังคงเปนเทคโนโลยีที่อยู

บนพืน้ฐานของเทคโนโลยีแบบดังเดิม ซึ่งสรางมลภาวะทั้งทางเสียง กลิ่น และควันตอส่ิงแวดลอม อันไดแก
เครือ่งยนตสันดาปภายในเหมือนกันทุก ๆ ประเภท และทุกยี่หอ

ดังนัน้ เมือ่พจิารณาถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ ทั้งทางดานคุณภาพและคุณสมบัติ เพื่อหาความ
โดดเดนและความแตกตางจากผลิตภัณฑที่มีจํ าหนายอยูทั่วไปในตลาด  และจากการสํ ารวจและวิจัยทางการ
ตลาดเพือ่ทราบความตองการที่แทจริงของกลุมเปาหมาย  ยังสามารถกํ าหนดตํ าแหนงทางการแขงขันของผลิต
ภัณฑไดดังนี้

• สดุยอดความประหยัดที่แทจริง
รถจกัรยานยนตไฟฟาใชไฟฟาเปนพลังงานในการขับเคลื่อน  โดยเก็บสํ ารองไวใน

แบตเตอรี ่ซึง่ไฟฟาเปนพลังงานที่มีราคาถูกกวานํ้ ามันเชื้อเพลิงมาก  นอกจากนี้เครื่องยนตที่ใชไฟ
ฟายงัมกีารสกึหรอตํ่ ามากเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องยนตที่ใชนํ้ ามัน  ทํ าใหมีคาใชจายตํ่ ามาก โดย
เปรียบไดดังนี้

ตารางที ่7  การเปรียบเทียบความประหยัดระหวางรถจักรยานยนตทั่วไป
      และรถจักรยานยนตไฟฟา

รถจักรยานยนต 2 จังหวะ ขนาด 100 – 110 ซีซี
ราคานํ้ ามันเชื้อเพลิง                              15.79 บาท/ลิตร
อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันออโตลูป          1,000 ก.ม./ลิตร
ราคานํ้ ามันออโตลูป 2 T                             85 บาท/ลิตร
ระยะทางการใชงาน                                   60 ก.ม.
อัตราการสิ้นเปลือง (30 ก.ม./ลิตร)           2.00 ลิตร/วัน
ระยะเวลาการใชงานปละ                         300 วัน

รถสกูตเตอรไฟฟา LYNX
คาไฟฟา                                              1.66 บาท/หนวย
อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ ามันออโตลูป               - ก.ม./ลิตร
ราคานํ้ ามันออโตลูป 2 T                             - บาท/ลิตร
ระยะทางการใชงาน                                 60 ก.ม.
อัตราการสิ้นเปลือง (30 ก.ม./ลิตร)         2.00 หนวย/วัน
ระยะเวลาการใชงานปละ                       300 วัน
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คาพลังงาน รถจักรยานยนต
2 จังหวะ ขนาด 100 –

110 ซีซี

รถสกูตเตอรไฟฟา
LYNX

คาใชจาย / วัน
1. ระยะทางการใชงาน (สมมติ) 60 กม./วัน
2. คาใชจาย/วัน

คาใชจายปที่ 1 (300 วัน) คาใชจายตอป คาใชจายตอป
1. คาใชจาย / ป (ใชรถปละ 300 วัน)

นํ้ ามันเบนซิน 600 ลิตร / ป x 15.79 บาท/ลิตร
2. คานํ้ ากลั่น (7 ขวด ๆ ละ 7 บาท/เดือน)
3. คาใชจายนํ้ ามันออโตลูป ระยะทางทั้งหมด 18,00 ก.ม.

(60 ก.ม. / วัน x 300 วัน)  ใชนํ้ ามันออโตลูป 18 ลิตร
(ลิตรละ 85 บาท)

4. คานํ้ ามันเกียร / 300 วัน (ลิตรๆ ละ 80 บาท)
5. คาแบตเตอรี่
6. คาหัวเทียน 3 หัว ๆ ละ 80 บาท

9,474 บาท

1,530 บาท

480 บาท
-

240 บาท

1,494 บาท

588 บาท

-

-
-
-

รวมคาใชจายปที่ 1 11,724 บาท 2,082 บาท
คาใชจายปที่ 2 (300 วัน) คาใชจายตอป คาใชจายตอป

1. คาใชจาย / ป (ใชรถปละ 300 วัน)
นํ้ ามันเบนซิน 600 ลิตร / ป x 13.50 บาท/ลิตร

2. คานํ้ ากลั่น (7 ขวด ๆ ละ 7 บาท/เดือน)
3. คาใชจายนํ้ ามันออโตลูป ระยะทางทั้งหมด 18,000 ก.ม.

( 60 ก.ม. / วัน x 300 วัน )  ใชนํ้ ามันออโตลูป 18 ลิตร
(ลิตรละ 85 บาท)

4. คานํ้ ามันเกียร / วัน (6 ลิตร ลิตรละ 80 บาท)
5. คาแบตเตอรี่

6. คาหัวเทียน 3 หัว หัว ละ 80 บาท

9,474 บาท

1,530 บาท

480 บาท
400 บาท

240 บาท

1,494 บาท
588 บาท

- บาท

- บาท
2,500 บาท

(ปที่ 3 เปล่ียน)
- บาท

รวมคาใชจายปที่ 2 12,124 บาท 4,582 บาท
รวมคาใชจายทั้ง 2 ป 23,848 บาท 6,664 บาท

เปรียบเทียบคาใชจาย % 100% 27.94%
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หมายเหตุ
1. คาไฟฟาทีพ่กัอาศยั ราคาหนวยละ 0.71 – 2.43 บาท  คิดวาเฉลี่ยหนวยละ 1.66 บาท  (คาไฟฟาเดือนละ

คร้ัง)
2. ราคานํ ้ามนัเบนซิน  ราคามีแนวโนมสูงในอนาคต
3. คาบ ํารุงรักษา  รถสกูตเตอรไฟฟา  จะตํ่ ากวารถจักรยานยนต 2 จังหวะ ประมาณ 73.14 %
4. คาใชจายรถจักรยานยนต 2 จังหวะ  ที่กลาวถึงไมรวมถึง

• ไสกรองอากาศ
• ความสิน้เปลอืงนํ้ ามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มข้ึน  ในกรณีที่หมอกรองอากาศอุดตัน
• ความสิน้เปลอืงนํ ้ามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มข้ึนเรื่อยเนื่องจากเครื่องยนตเร่ิมหลวม (สึกหรอ)
• นํ ้ายาลดความรอนหมอนํ้ า  (ในกรณีที่รถระบายความรอนดวยนํ้ า)
• สายคลัช (รถไฟฟาไมมีคลัช)

สามารถสรุปเปรียบเทียบคาใชจายใน 2 ป
หนวย : บาท

คาใชจายตอ รถจักรยานยนต รถจกัรยานยนตไฟฟา ประหยัดกวา
วัน 39.75 11.1 28.64
เดือน 993.67 277.67 716.00
1 ป 11,924.00 3,332.00 8,592.00
2 ป 23,848.00 6,664.00 17,184.00

ทีม่า : บริษทั รถไฟฟา (ประเทศไทย)
• สะดวกในการใชงานและรักษา

รถจกัรยานยนตไฟฟาใชพลังงานไฟฟาในการขับเคลื่อนแทนการใชนํ้ ามันเชื้อเพลิง  ไมมีข้ันตอนยุง
      ยากในการดแูลรักษา    ดังเชนรถจักรยานยนตทั่วไป     เชน  การเปลี่ยนหัวเทียน  การเติมนํ้ ามันเครื่อง
      เนือ่งจากสวนประกอบหลักในการขับเคลื่อนรถจักรยานยนตมีเพียง 4 ชิ้นสวน คือ มอเตอร แผงควบคุม
      แบตเตอรี ่ และ ที่ชารจแบตเตอรี่ การดูแลรักษาจึงเปนเพียงการเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อถึงเวลาเทานั้น
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จากหลกัเกณฑขางตนสามารถกํ าหนดตํ าแหนงการแขงขันเปรียบเทียบกับประเภทสินคาของคูแขงได
ดังนี้

                   

รถจักรยานยนตแบบกึ่งสปอรต   
รถจักรยานยนตแบบสปอรต      

ภาพที ่3  ตํ าแหนงทางการแขง

า
การดูแลรักษ
ขันของรถจักร

ความประหยัด

  LYNX
     
รถจักรยานยนตแบบครอบครัว
ยานยนตรไฟฟา
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การประมาณการยอดขาย

เนื่องจากตลาดรถจักรยานยนตไฟฟายังมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับรถจักรยานยนตทั้งหมดในตลาด  
โดยสามารถจ ําหนายไดเพียง  500  คันในป  2543  ที่ผานมา  เมื่อเทียบกับยอดจํ าหนายรถจักรยานยนตแบบ
ครอบครวัในชวง 9 เดือนแรกจํ านวน  406,612  คัน  และตลาดรถจักรยานยนตทั้งหมดที่มีการจดทะเบียน
ประมาณ 13  ลานคัน1  คิดเปนรถครอบครัวประมาณ  46%  คือ ประมาณ 6 ลานคัน  จะเห็นวาตลาดรถจักร
ยานยนตไฟฟามขีนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับรถจักรยานยนตครอบครัว   ดังนั้นจึงไมสามารถระบุไดชัดเจนถึงมูล
คาตลาดของรถจกัรยานยนตไฟฟา แตเนื่องจากคุณสมบัติที่โดดเดนของรถจักรยานยนตไฟฟาทั้งดานการ
ประหยดั  การดแูลรักษางายและการรักษาสิ่งแวดลอมไมกอใหเกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียง ซึ่ง
สอดคลองกบัการใชงานของผูบริโภคกลุมหนึ่ง  ที่ใชรถจักรยานยนตเพื่อประกอบธุรกิจซึ่งจะคํ านึงถึงตนทุนใน
การด ําเนนิงานเปนสํ าคัญ  รถจักรยานยนตไฟฟาจึงสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคกลุมนี้ได  ดัง
นัน้เพือ่ใหการประมาณการยอดขายมีความชัดเจน  จึงใชการวิเคราะหจากธุรกิจที่มีความตองการใชรถจักร
ยานยนตเพือ่การประกอบการ  ปริมาณการใชรถจักรยานยนต  มาประมาณการยอดขายผลิตภัณฑของบริษัท

                                                          
1 ที่มา : กรมการขนสงทางบก  กองวิชาการและวางแผน  ฝายสถิติการขนสง
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กลุมเปาหมายของบริษัท  (Potential  Market)

1. กลุมเปาหมายหลัก
 ระยะสั้น 1-2 ป

 องคกรทีม่กีารขนสงเปนสวนหนึ่งของการดํ าเนินธุรกิจ เชน

     ตารางที ่8  ปริมาณการใชรถจักรยานยนตในหนวยงานธุรกิจ

องคกร
ปรมิาณการใช

รถจักรยานยนตทั้งหมด
(Total Market Size)

ปริมาณการซื้อ
รถจักรยานใหมตอป
(Potential Market)

1.    การสื่อสารแหงประเทศไทย 2,400  คัน 600  คัน
2. บริษทัที่ขายสินคาที่มีการหมุน

เวยีนสงู  เชน นม ขนมปง
อาหารที่มีอายุไมนาน

9,000 คัน 2,250  คัน

3. รานใหเชารถจักรยานยนตตาม
สถานที่ทองเที่ยว

2,000  คัน 500  คัน

4. โรงงานหรือเขตนิคมอุตสาห
กรรมที่มีบริเวณภายในขนาด

       ใหญที่ไดรับมาตรฐาน ISO
       14000

1,785  คัน 446  คัน

รวม 15,185  คัน 3,796  คัน
(รายละเอียดในภาคผนวก ข) ที่มา : จากการส ํารวจทางโทรศัพท

จะเหน็ไดวาจากการประมาณตลาดรถจักรยานยนตของผูประกอบการกลุมเปาหมายอยูที่ 15,185 คัน
โดยทีจ่ะมกีารซื้อรถจักรยานยนตใหมประมาณ 1 ใน 4 ของรถทั้งหมด คือ 3,796 คัน (Potential Market)
ลักษณะปจจยัรวมของกลุมเปาหมายหลักมีดังนี้ คือ ใชรถจักรยานยนตเพื่อการประกอบธุรกิจ  เชนใชขนสงสิน
คา  ใชเดนิทางในพืน้ที่โรงงาน  หรือใหเชารถจักรยานยนต และคํ านึงถึงเรื่องความประหยัดเพื่อลดตนทุนในการ
ดํ าเนนิงาน ดังนั้นบริษัทจะดํ าเนินกลยุทธการตลาดแบบ Push Strategy  โดยใชพนักงานขายเปนกลไกหลัก
ใชคาตอบแทนดานนายหนาเปนแรงจูงใจที่สํ าคัญ  บริษัทคาดการณวาจะขายผลิตภัณฑใหลูกคากลุมนี้ไดไม
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นอยกวา  720  คันตอปซึ่งคิดเปน 18.97 % ของ  Potential Market และคดิเปน 4.74 %  ของตลาดรวมทั้ง
หมด บริษทัประมาณการยอดขายกลุมนี้เปน 90% ของลูกคาทั้งหมดของบริษัท เนื่องจากบริษัทเนนกลุมเปา
หมายทีเ่ปนองคกรเพือ่ใหบริษัทมีจํ านวนขายที่เพียงพอกับตนทุนการดํ าเนินงานที่จุดคุมทุน และบริษัทสามารถ
ใหบริการในการดูแลรักษาไดทั่วถึง  โดยกํ าหนดใหมีการเจริญเติบโตปที่สองเทากับ  10% ซึ่งเปนการคาด
การณอัตราการเจริญเติบโตของอตุสาหกรรมรถยนตในป 2544  ของบริษัท เอ.พี.ฮอนดา12

 ระยะยาว  3-5  ป
บริษทัตัง้เปาหมายยอดขายขององคกรที่มีใชรถจักรยานยนตเพื่อการดํ าเนินธุรกิจคงที่ในชวงปที่  3-5

เนือ่งจากตลาดนีอ้าจอ่ิมตัวในชวงปที่ 3-4  ดังนั้นบริษัทจึงหันไปใหความสํ าคัญกับกลุมลูกคาทั่วไป ซึ่งเปน
ตลาดที่มีขนาดใหญกวา

2.  กลุมเปาหมายรอง

 ระยะสั้น 1-2 ป
ไดแกกลุมคนทั่วไปที่ใชรถมอเตอรไซคไฟฟาในระยะทางจํ ากัด  โดยจะเนนทํ าการตลาดโดยเขาไปใน

องคกรทีม่สีวสัดิการในการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อรถจักรยานยนต เชน ขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนกังานของบรษิทัเอกชน รวมถึงจะเนนลูกคาที่อาศัยอยูในหมูบาน โดยเนนลูกคาที่เปนผูหญิง  เนื่องจาก
ลักษณะนสัิยการขับข่ีจะขับข่ีเพื่อความปลอดภัยและมีระยะทางการเดินทางไมมาก  ซึ่งสอดคลองกับคุณ
สมบติัของรถจกัรยานยนตไฟฟา  หากพิจารณาจากตลาดรวมของรถจักรยานยนตแบบครอบครัวในป 2543
(ม.ค. – ก.ย.) จะมีขนาดเทากับ 406,612 คัน โดยบริษัทประมาณยอดขายลูกคากลุมเปาหมายรองไวเพียง
10 % ของยอดขายทัง้หมด บริษทัยังไมเนนกลุมเปาหมายที่เปนคนทั่วไป  เนื่องจากในชวงแรกการจํ าหนายให
กบับุคคลทัว่ไปหากสนิคามีการกระจายตัวจะทํ าใหการดูแลรักษายาก และทํ าใหลูกคาขาดความมั่นใจในตัวสิน
คา ในชวง 2 ปแรกประมาณการวายอดขายเพิ่มข้ึน 20% ซึ่งอัตราการเจริญเติบโตสูงกวาอัตราการเจริญเติบโต
ของรถจกัรยานยนตทั่วไป เนื่องจากสินคาเปนสินคาใหมอยูในขวง Introduction Stage

 ระยะยาว 3-5 ป
การจดัจ ําหนายจะมีสองกลุมคือ จํ าหนายเองที่โชวรูม และจํ าหนายใหกับ Dealer โดยกลุมแรกที่

บริษทัจ ําหนายเองบริษัทตั้งเปาใหยอดขายเพิ่มข้ึนปละ 20 % สวนการจํ าหนายใหกับ Dealer ในตางจังหวัดนั้น

                                                          
1 ที่มา :  นิตยสารเดอะไซเคิล ฉบับที่ 272/14 ปที่ 8/2
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บริษทัไดแตงตัง้ตวัแทนจํ าหนายและโชวรูมไปยังพื้นที่ตาง ๆ เพียงพอที่จะรองรับตลาดของกลุมคนทั่วไปโดยมี
เปาหมายจะตั้ง Dealer ดังนี้

ตารางที่ 9 แสดงแผนการตั้ง Dealer ในปที่ 1-5
     หนวย : ราย

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
กรุงเทพฯและปริมณฑล - 1 3 3 3
ภาคเหนือ - - 1 2 3
ภาคกลาง - - 1 2 2
ภาคตะวันออก - - 2 2 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - 2 2 4
ภาคตะวันตก - - 1 2
ภาคใต - - 1 2 3
รวมจํ านวน Dealer - 1 10 14 20

บริษัทเนนแตงตั้ง Dealer ในเขตกรงุเทพและปริมณฑล และจังหวัดขนาดใหญ เชน เชียงใหม
นครราชสีมา สงขลา ฯลฯ ซึง่จะท ําใหบริษัทเขาถึงผูบริโภคไดดียิ่งขึ้นทั้งการขายสินคารวมถึงการ ดูแลรักษาให
บริการหลังการขายได โดยคาดการณวาในปที่ 3-5 Dealer แตละแหงจะสามารถจํ าหนายยอดขายได 100
คันตอป ท ําใหบริษทัจะมียอดจํ าหนายเพิ่มข้ึน 116% ในปที่ 3 ซึ่งสินคาจะอยูในชวง Growth stage มีการ
เจริญเติบโตเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทเริ่มเขาสูตลาด Mass Market ซึง่ตลาดมีขนาดใหญกวามาก
และมกีารขยายพืน้ทีก่ารขายไปสูพื้นที่ตาง ๆ นอกเหนือจากกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยยอดขายที่บริษัทตั้ง
เปาไวในปที่ 3 จํ านวน1,106 คัน ซึ่งคิดเปนเพียงรอยละ 0.27 ของตลาดรถจักรยานยนตครอบครัวทั้งหมดใน
ตลาดป 25431  ซึง่เปนสัดสวนเล็กนอยมาก

                                                          
1 ยอดจํ าหนายรถจักรยานยนตครอบครัวใน 9 เดือนแรกของป 2543 เทากับ 406,162 คัน  (ที่มา : บริษัทเอสพี ซูซูกิ จํ ากัด
(มหาชน))
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ตารางที ่10 ประมาณเปาหมายยอดขายของแตละกลุมเปาหมาย สามารถจํ าแนกไดดังนี้
หนวย : คัน

 1 2 3 4 5
กลุมเปาหมายหลัก 720 792 792 792 792
Growth(%) กลุมเปาหมายหลัก 10% 0% 0% 0%
กลุมเปาหมายรอง - จํ าหนายเอง 80 88 106 127 152
                           -  Dealer 1,000 1,400 2,000
Growth(%) กลุมเปาหมายทั้งหมด 10% 1157% 38% 41%
รวมทั้งหมด 800 880 1,898 2,319 2,944
Growth (%) รวมทั้งหมด 10% 116% 22% 27%
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แผนกลยุทธการตลาด
1. กลยุทธผลิตภัณฑ

ช่ือผลิตภัณฑ
บริษทัฯ ยังคงใชชื่อรถจักรยานยนตไฟฟา EVT เนือ่งจากผูถือหุนใหญของบริษัทคือ บริษัท EVT

(ประเทศไทย) จํ ากัด และบริษัทฯตองการสรางตรายี่หอ EVT ใหเปนที่รูจักและแพรหลายมากขึ้น
สํ าหรบัชือ่รุนของรถจักรยานยนตไฟฟา บริษัทฯ ไดเปลี่ยนชื่อจาก LYNX เปน SMART เพือ่ใหสอด

คลองกับ life style ของผูซื้อ และลักษณะของตัวสินคา โดย SMART ส่ือใหเหน็ถึงความฉลาดในการเลือกซื้อ
โดยค ํานงึถงึ ความประหยัด ความปลอดภัยในการใชงาน และความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ
1. การดดัแปลงเพิ่มเติมความตองการของลูกคา (Customization)

เพือ่สรางความแตกตางใหกับตัวสินคา ซึ่งคูแขงในตลาดไมสามารถทํ าได  โดยบริษัทจะรับออก
แบบและดดัแปลงรถจักรยานยนตไฟฟาเพื่อสรางความโดดเดน เปนเอกลักษณตามความตองการของกลุมลูก
คาที่เปนองคกรธุรกิจ
ยุทธวิธี

บริษทัจะออกแบบจักรยานยนตไฟฟาใหมีสีสันและลวดลายเฉพาะ ติดตราสัญลักษณขององคกร
(Logo) บนตวัรถ รวมทัง้ตดิตั้งอุปกรณเสริมเพื่อการใชงานที่จํ าเปน เชน ออกแบบสีสันลดลาย รวมทั้งกลองใส
สินคา (ลังนํ ้าแข็ง) ใหกับลูกคาที่เปนบริษัทจัดจํ าหนายและสงนมสดพาสเจอรไรซ โดยใหมีความสอดคลอง
กลมกลนืกับรถจักรยานยนตไฟฟาและภาพลักษณ(Image) ของบริษัท

ภาพที ่4 รถจกัรยานยนตไฟฟากับการปรับปรุงตามความตองการของลูกคา
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2.  การรบัประกันและบริการหลังการขาย (Warranty and Service)
เนือ่งจากรถจกัรยานยนตไฟฟาเปนผลิตภัณฑใหม ผูบริโภคยังไมคุนเคย และยังไมมีความเชื่อถือในตัว

สินคา  รวมทัง้อาจมคีวามเขาใจผิดคิดวาเปนเทคโนโลยีที่มีความซับซอนและความตองการบํ ารุงรักษาที่ยุงยาก
ทัง้ทีค่วามเปนจริงรถจกัรยานยนตไฟฟาเปนพาหนะที่มีความทนทาน เพราะมีการสึกหรอตํ่ า และไมตองการ
การดแูลรักษามากเหมอืนรถจักรยานยนตทั่วไป ที่ตองมีการเปลี่ยนถายนํ้ ามันเครื่องหรือนํ้ ามันออโตลูป เปลี่ยน
หวัเทียน ฯลฯ
ยุทธวิธี
• การรบัประกนั บริษัทฯ จะรับประกันรถจักรยานยนตไฟฟาเปนเวลา 3 ป หรือ 30,000 กิโลเมตร รวมทั้ง

บริการพเิศษส ําหรับลูกคาองคกร คือ   ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือชํ ารุดจากการใชงานตามปกติ
บริษทัฯ จะน ํารถจักรยานยนตไฟฟาสํ ารองให จนกวาจะซอมเสร็จโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ

• การใหคํ าปรึกษาแนะนํ าทางโทรศัพทและทาง Web site ผานเบอรโทร hot line 1818 และทางเว็บไซตของ
บริษัท คือ www.marketing@evt.co.th ในกรณทีีเ่กิดปญหาซึ่งลูกคาที่สามารถแกไขไดดวยตัวเองได

3.  การวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
จากผลการวจิยัทางการตลาด พบวา คุณสมบัติของรถจักรยานยนตไฟฟาที่กลุมลูกคาเปาหมาย

ตองการใหพัฒนาเพื่อตอบสนองการใชงาน เรียงตามลํ าดับความสํ าคัญคือ
1. ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่ 6-8 ชั่วโมง
2. ระยะทางที่วิ่งไดเทากับ 50 กิโลเมตรตอการชารจแบตเตอรี่ 1 คร้ัง
3. คุณสมบัติสามารถขับข่ีไดดวยความเร็วสูงสุด 45 กิโลเมตรตอชั่วโมง

ยุทธวิธี
1. รวมมือกับ NECTEC และองคกรแบตเตอรี่ เพื่อรวมมือกันพัฒนาแบตเตอรี่ ลดเวลาในการชารจ

พลงังาน    และมีการเก็บพลังงานไดนานขึ้นเพื่อใหไดระยะทางในการขับข่ีมากขึ้น
2. พฒันาความเรว็ของรถจักรยานยนตไฟฟาจากเดิมเพียง 45 กม./ชม. เพื่อตอบสนองความตองการ

ในการใชงานของธุรกิจ

mailto:www.marketing@evt.co.th
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2.  กลยุทธราคา
เนือ่งจากรถจกัรยานยนตไฟฟา ถือเปนสินคาใหมในตลาดรถจักรยานยนต ดังนั้นในการตั้งราคาจะ

คํ านึงถึงปจจัยดังนี้

ปจจัย รายละเอียด
1.  ปจจัยที่ใชในการเลือกผลิตภัณฑของกลุม
     ตลาดเปาหมาย

คํ านงึถงึคาใชจายในการดูแลรักษา คาเชื้อเพลิง
และคํ านึงถึงภาพลักษณองคกร

2.  การตัง้ราคาของคูแขง (รถจักรยานยนตแบบ
     ครอบครัว)

รถจกัรยานยนตไฟฟามีราคาขายสูงกวารถจักร
ยานยนตแบบครอบครัว

3.  ตนทุนสินคา รถจกัรยานยนตไฟฟามีตนทุนสูงกวารถจักรยาน
ยนตแบบครอบครัว

จากการวจิยัทางการตลาดและการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ในการตั้งราคา  สินคาของบริษัทมีตนทุนของ
การผลติสงูกวารถจักรยานยนตทั่วไปมีลักษณะเปน Mass product ท ําใหราคาของรถจักรยานยนตไฟฟาสูง
กวาแตเพือ่ใหราคาของสินคาเปนที่ยอมรับของผูบริโภค บริษัทฯ จึงเลือกตั้งราคาโดยใชวิธีการตั้งราคาตามคุณ
คาในสายตาของลูกคา (Perceived-value Pricing) ดังนัน้ราคาปจจุบันที่ 45,000 บาท ถือเปนราคาที่เหมาะ
สมโดยอางองิจากผลการวิจัย นอกจากนี้ยังมีระดับราคาสํ าหรับองคกรที่มีจํ านวนการสั่งซื้อมากกวาผูบริโภคทั่ว
ไป ดังนี้

ตารางที่ 11 สวนลดในการจํ าหนาย
จ ํานวนที่สั่ง ราคา (บาท/คัน) สวนลด (บาท/คัน) สวนลด (รอยละ)

1-9 คัน  45,000 - -
10-49  คัน 44,000 1,000 2
50-59  คัน 43,000 2,000 405

ต้ังแต 100 คัน 42,000 3,000 6.67
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3.  กลยุทธชองทางการจัดจํ าหนาย
บริษัท EVT (ประเทศไทย) จํ ากัด ไดแตงตั้งใหบริษัท EVT Marketing จ ํากดั เปนผูจัดจํ าหนาย และ

ดํ าเนนิกจิกรรมทางการตลาดของรถจักรยานยนตไฟฟา โดยใชประสบการณ และความชํ านาญทางดานการ
ตลาดเพือ่ใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การใหบริการหลังการขาย การจัดกิจกรรมลูกคาสัมพันธ หรือการควบคุม
ดูแลตวัแทนจํ าหนายทั่วประเทศ ทั้งนี้ บริษัท EVT (ประเทศไทย) จํ ากัด จะไดมุงเนนทรัพยากรทั้งหมดเพื่อการ
ผลิต และพฒันาผลิตภัณฑสินคา โดยรูปแบบชองทางการจัดจํ าหนายสินคามี 2 รูปแบบ ดังนี้

ชองทางการจัดจํ าหนายสินคาในตลาดธุรกิจ
1.  ชองทางระดับเดียว

2. ชองทางสองระดับ

ยุทธวิธี
ในชวงแรกกลุมเปาหมายหลักของบริษัท คือกลุมองคกรธุรกิจ  กลุมโรงงานที่ไดรับมาตรฐาน ISO

14000 และธรุกจิใหเชารถเพื่อการทองเที่ยว โดยทั้งหมดนี้จะมีการใชงานรถจักรยานยนตเพื่อการเดินทางใน
ระยะสัน้  การจัดจํ าหนายจะใชชองทางระดับเดียว บริษัท EVT Marketing จะท ําการขายตรงไปยังกลุมลูกคา
โดยมวีัตถุประสงคเพื่อการบริการลูกคาไดใกลชิดและทั่วถึง

หลงัจากทีสิ่นคาเปนที่รูจักและยอมรับกับผูบริโภคมากขึ้น  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแตงตั้งตัวแทน
จ ําหนายในหลายจงัหวัดทุกภาคทั่วประเทศ  เพื่อรองรับความตองการของกลุมเปาหมายรอง คือ ลูกคาทั่วไป
ในการเปนชองทางจํ าหนายและการใหบริการหลังการขายดวย

EVT EVT Marketing Business Users

EVT EVT Marketing Dealer Customer
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4.  กลยุทธการสงเสริมการตลาด
การสือ่สารทางการตลาด (Integrated Marketing Communication)
1. ก ําหนดจุดมุงหมาย

ภารกิจโดยรวม    :  ตองการขยายตัวเขาสูตลาดใหม (Expanding to new segments) ทีม่ศัีกยภาพ
ภารกิจทางธุรกิจ  : ตองการจ ําหนายรถจักรยานยนตไฟฟาใหไดจํ านวน 800 คันภายในปแรก เพื่อใหสอด

คลองกบัก ําลังการผลิตที่มีอยูในปจจุบัน และเพื่อใหธุรกิจไดมีกํ าไรเพียงพอในการดํ าเนินธุรกิจตอไป
ภารกจิทางการสื่อสาร  : ส่ือสารไปยงักลุมเปาหมายไดเล็งเห็นประโยชนจากการใชงานรถจักรยานยนต

ไฟฟาซึง่แตกตางจากรถจักรยานยนตประเภทอื่น ในแงความประหยัด การดูแลรักษางาย และความเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม ซึง่ตรงกับความตองการของลูกคาที่ทราบจากการวิจัยตลาด เพื่อใหลูกคาเปาหมายหลักตัดสินใจ
ซือ้รถจกัรยานยนตไฟฟา และมุงเนนใหกลุมเปาหมายรองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวสินคา เพื่อเปนกลุม
เปาหมายหลักตอไปในอนาคต และเปดโอกาสใหลูกคาไดทดลองใชสินคา

2. ก ําหนดกลุมเปาหมาย โดยคํ านึงถึงพฤติกรรมผูบริโภค
 กลุมเปาหมายหลัก

ผูบริโภคทีใ่หความสํ าคัญกับความประหยัดในการเลือกใชรถจักรยานยนต มีลักษณะการใชงานในเขต
พืน้ทีไ่มกวางนกั มกีารเดินทางเปนประจํ าสมํ่ าเสมอ และไมตองใชความเร็วสูงเพื่อเดินทางใหถึงจุดหมาย ไดแก

1. องคกรทีจ่ดัสรรงบประมาณเพื่อซื้อจักรยานยนตเพื่อใชในการสงของในระยะทางสั้น แตมีการจอด
เพือ่สงของ/เอกสารตามระยะทางบอย ไดแก บริษัทที่ขายสินคาที่มีการหมุนเวียนสูง เชน นม ขนม
ปง และอาหารที่มีอายุของสินคาไมนาน

2. โรงงานที่ไดรับมาตรฐาน ISO 14000 ทีต่ระหนักถึงความสํ าคัญของสิ่งแวดลอม
3. องคกรธรุกจิใหเชารถตามสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ทั่วประเทศ

 กลุมเปาหมายรอง
กลุมคนทัว่ไปทีใ่ชรถจกัรยานยนตไฟฟาในการเดินทางทั้งในการทํ างานและเดินทางระหวางบานและที่

ท ํางาน โดยการสนบัสนนุขององคกร เชน ขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานของบริษัทเอกชน รวม
ถงึกลุมแมบานที่มักจะใชรถจักรยานยนตใหการจายตลาด หรือจับจายสิ่งของในระยะใกลหมูบาน

3.  สรางความเขาใจเกี่ยวกับตัวสินคา
 ความแตกตางทางดานภาพลักษณ (Image Differentiation)
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1. จกัรยานยนตไฟฟามีความเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยสามารถลดปญหามลพิษทางอากาศและ
เสยีง เพราะการทํ างานของรถไฟฟาไมมีการจุดระเบิดเพื่อเผาไหม และไมมีทอไอเสีย

2. เปนสนิคาทีถ่กูพัฒนาและผลิตโดยคนไทย  และมีสวนประกอบที่ผลิตโดยคนไทย เนนภาพลักษณ
ทีเ่ปนสนิคาไทย ลดการนํ าเขาสินคาจากตางประเทศ

3. ประหยดัการใชทรัพยากรนํ้ ามัน ซึ่งตองนํ าเขาจากตางประเทศปละจํ านวนมาก โดยการใชไฟฟาที่
ผลิตภายในประเทศ

4.  ระบปุญหา อุปสรรค และประโยชนทางการตลาด
     ปญหาทีผู่ใชรถจักรยานยนตในปจจุบันพบ

• ปจจบัุน ราคานํ ้ามันปรับตัวสูงขึ้นและมีแนวโนมที่จะขาดแคลนไดในอนาคต  ทํ าใหผูใชตองเสียคา
นํ ้ามนัเพิม่ข้ึน ท ําใหตนทุนการเดินทางหรือการขนสงเพิ่มสูงขึ้น

• ผูใชรถจกัรยานยนตทั่วไปจะตองมีคาใชจายจากการดูแลรักษาเชน เปลี่ยนถายนํ้ ามันออโตลูปนํ้ า
มนัเกยีร หัวเทียน หรือชิ้นสวนอื่น ๆ ที่เกิดการสึกหรอ

• มลภาวะทางอากาศทีเ่กิดจากควันของทอไอเสียรถจักรยานยนต และปญหามลพิษทางเสียงที่รถ
จกัรยานยนตทั่วไปทํ าใหเกิดผลเสียตอสุขภาพของผูขับข่ีเองและผูอ่ืนบนทองถนน

จะเหน็ไดวา ปญหาที่เกิดขึ้นเองจากรถจักรยานยนตนั้นสามารถแกไขไดโดยคุณสมบัติของรถจักรยานยนต
ไฟฟา โดยเฉพาะปญหาคาใชจายทั้งในการดูแลรักษาหรือคานํ้ ามัน ซึ่งจะเนนความประหยัดในการใชงานเพื่อ
ใหสามารถทํ ากํ าไรไดสูงสุด

นอกจากนีแ้ลวยงัสามารถเปนสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ใหกับองคกร  เพื่อเสริมสรางภาพลักษณใหกับองคกรใน
ฐานทีดู่แลหวงใย และรักษาสิ่งแวดลอมและมีความทันสมัย เปดรับเทคโนโลยีใหม

5.  การก ําหนดตํ าแหนงตราสินคา (Brand Positioning)
เนนจุดแตกตางที่เหนือกวาคูแขงคือ

• ประหยัด
• ดูแลรักษางาย
• เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

เพือ่ท ําใหชือ่รถจักรยานยนตไฟฟาเปนที่จดจํ าแกคนทั่วไป และสะทอนถึงบุคลิกภาพของผูซื้อ
วาเปนคนทีฉ่ลาด รูจักเลือกใชสินคาที่มีคุณคา มีความทันสมัย และเชื่อมั่นในตัวเอง ทางกลุมจึงเปลี่ยนชื่อ
รุนจาก LYNX มาเปน SMART แทน
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6.  ก ําหนดสิง่ที่ใชเปนประเด็นสนับสนุนในจุดขาย (Selling point)
6.1 ความประหยัด

เปรียบเทยีบคาใชจายภายในระยะเวลา 4 ป หรือชวงอายุใชงานอยางนอย 4 ป
ระหวางรถจักรยานยนตทั่วไป และรถจักรยานยนตไฟฟา

ตารางที ่12 การเปรียบเทียบคาใชจายในชวง 4 ป
     ระหวางรถจกัรยานยนตทั่วไป และรถจักรยานยนตไฟฟา

ประเภทคาใชจาย รถจกัรยานยนตทั่วไป(บาท) รถจกัรยานยนตไฟฟา(บาท)
1.  คาพลังงาน 37,896.- 5,976.-
คาดูแลรักษา
• คานํ้ ามันออโตลูป
• คานํ้ ามันเกียร
• คาหัวเทียน
• คานํ้ ากลั่น
• คาแบตเตอรี่

6,120.-
1,920.-

960.-
-

800.-

-
-
-

2,352.-
5,000.-

รวมคาใชจาย 47,696.- 13,328.-
      ที่มา : บริษัท รถไฟฟา (ประเทศไทย) จํ ากัด (นํ้ ามันลิตรละ 15.79 บาท คาไฟฟา 1.66 บาท และระยะทาง การใชงาน     
                 60 กม. ตอวัน)
หมายเหตุ : เปรียบเทียบคาใชจายในชวงระยะเวลา 4 ป

สรุปคาใชจายทีส่ามารถประหยัดไดจากการใชรถจักรยานยนตไฟฟาแทนรถจักรยานยนตทั่วไปเทากับ
34,368.- บาท หรือประหยัดกวาประมาณ 70%

6.2  การดูแลรักษางาย
เปรียบเทียบขั้นตอนในการดูแล  และการเปลี่ยนชิ้นสวน
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ตารางที่ 13  เปรยีบเทยีบขัน้ตอนในการดูแลรักษา และการเปลี่ยนชิ้นสวนระหวางรถจักรยาน
               ระหวางรถจักรยานยนตทั่วไป และรถจักรยานยนตไฟฟา

รถจกัรยานยนตทั่วไป รถจกัรยานยนตไฟฟา
1.  การเปลี่ยนถายนํ้ ามันออโตลูป 16 คร้ัง -
2.  การเปลีย่นถายนํ้ ามันเกียร 16 คร้ัง -
3.  การเปลี่ยนหัวเทียน 12 คร้ัง -
4.  การเปลี่ยนแบตเตอรี่ 2 คร้ัง 2 คร้ัง
ที่มา : บริษัทรถไฟฟา (ประเทศไทย) จํ ากัด
หมายเหตุ : เปรียบเทียบการดูแลรักษาในชวงระยะเวลา 4 ป

6.3  ผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
ตารางที ่ 14    เปรียบเทียบผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมระหวางรถจักรยานยนตทั่วไป
                     ระหวางรถจกัรยานยนตทั่วไป และรถจักรยานยนตไฟฟา

รถจกัรยานยนตทั่วไป รถจกัรยานยนตไฟฟา
1.  ผลเสียสุขภาพตอผูขับข่ี - เปนโรคทางเดินหายใจ  ซึ่งเกิด

จากการสูดดมควันพิษ  ที่ปลอย
ออกมาทางทอไอเสียซึ่งเกิดจาก
การเผาไหมไมสมบูรณ (ควันขาว)

- การใชรถจักรยานยนตเปนเวลา
นานตอวันอาจกอใหเกิดปญหา
ทางการไดยินของผูขับข่ี  เพราะ
การเสื่อมสภาพในการใชงานของ
เครือ่งยนตทํ าใหเกิดเสียงดัง
ระหวางการขับข่ี

- ความไมปลอดภัยในการขับข่ี
เนือ่งจากการใชความเร็วเกิน
ขนาด

- อาจเปนโรคทางเดินหายใจ
ซึง่เกิดจากการสูดดมควัน
พษิเนือ่งมาจากสภาพแวด
ลอมบนทองถนน
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รถจกัรยานยนตทั่วไป รถจกัรยานยนตไฟฟา
2.  ผลเสียตอส่ิงแวดลอม - การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

และกาซคารบอนมอนนอกไซด
เปนการทํ าลายชั้นบรรยากาศของ
โลกและผูใชถนนรวมกับผูขับข่ี
ดวย

- มลภาวะทางเสียง  กอใหเกิดผล
เสียตอสุขภาพจิต และมีผลตอการ
ไดยินของผูใชถนนรวมกัน

- ผูขับข่ีดวยความเร็วสูง  กอใหเกิด
อันตรายตอผูขับ ทรัพยสินและ
ชวีิตของผูอ่ืนอีกดวย

-

7.  การรับรอง (Certificate)
1. ไดรับใบรับรองมาตรฐานที่ออกใหโดยกระทรวงคมนาคมของอิตาลี และไดรับอนุญาตใหนํ าเขา เปนเพียง

หนึง่ในสองประเทศในทวีปเอเชียนอกจากญี่ปุน  ซึ่งเปนการยืนยันคุณภาพของรถไฟฟา
2. บริษทัไดรวมทํ าวิจัยกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและศูนยเทคโนโลยีแหงชาติ NECTEC  เปนองคกร

ของรัฐ ซึ่งเพิ่มความนาเชื่อถือใหกับสินคา
3. บริษทัก ําลงัยืน่ขอใบอนุญาติ  ฉลากเขียว  จากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย  เพื่อเปนสิ่งยืนยันถึงความเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอมของรถจักรยานยนตไฟฟา
4. บริษทัก ําลงัปรับปรุงระบบการบริการจัดการภายใน  เพื่อใหผานมาตรฐาน ISO 9000 VERSION 2000

และ ISO 14000 เพือ่เปนการยนืยันคุณภาพสินคาจากกระบวนการผลิตดังกลาว และทํ าใหสินคาของ
บริษทัเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ

8.  ก ําหนดบุคลิกภาพของตราสินคา (Brand personality)
สินคาบองบอกถงึความทันสมัย ผูที่เลือกเปนผูที่ฉลาดเลือกซื้อ เล็งเห็นถึงประโยชนของผลิตภัณฑใน

ดานความประหยัด ดูแลรักษา และไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยรวม  ทั้งนี้โดยการศึกษาจากผลการวิจัย
ทางการตลาด
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9.  เลอืกวธิกีารสื่อสารตราสินคา (Brand Contact Point)
จากผลการวจิยัทางการตลาด ลูกคากลุมเปาหมายยังไมรูจักในตัวสินคาดีพอ และยังไมเขาใจถึง

ประโยชนการใชงานอยางแทจริง จึงจํ าเปนที่จะตองสื่อสารไปถึงกลุมลูกคาเหลานี้เพื่อใหลูกคาไดรูจักและยอม
รับในตัวสนิคา รวมถึงเขาใจประโยชนการใชงานของรถจักรยานยนตไฟฟาที่จะชวยตอบสนองความตองการใน
การน ําไปใชงานได โดยบริษัทฯ จะสื่อสารไปยังกลุมลูกคาดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้

9.1 การประชาสัมพันธ
วัตถุประสงค

• เพือ่สรางภาพลกัษณทีแ่ตกตางจากรถจักรยานยนตทั่วไป  เนื่องจากกลุมเปาหมายหลักเห็นความ
สํ าคญัของการอนุรักษส่ิงแวดลอม  และสงเสริมภาพลักษณขององคกร

• เพือ่ใหความรู ความเขาใจแกคนทั่วไป
ยุทธวิธี

• ชวยสนบัสนนุการรณรงคของภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดลอม เนื่อง
ในงาน Car Free Day และวันคุมครองโลก Earth Day

• การใหสัมภาษณของผูบริหารเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถจักรยานยนตไฟฟาแกส่ือมวลชน
• จดัพาสือ่มวลชนเขาเยี่ยมชมโรงงาน แสดงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และใหทดลองขับข่ีในบริเวณ

โรงงาน
• จัดถวายรถจักรยานยนตไฟฟาแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพื่อใหใชตามโครงการพระราชดํ าริ

ตาง ๆ จํ านวน 2 คัน

9.2  การตลาดเจาะตรง (Direct marketing)
      วตัถุประสงค

     ตองการใหเกิดการซื้อหรือตอบสนองโดยตรงจากกลุมเปาหมาย
   ยุทธวิธี

• ใชวิธี Mail-order (Catalog Marketing) ซึง่เปนการนํ าเสนอรายละเอียดขอมูลของรถจักรยานยนต
ไฟฟา ประกอบดวยรูปภาพที่สวยงาม  และเนื่องจากเปนสินคาที่คอนขางใหมในตลาด มีเอก
ลักษณ และราคาคอนขางสูง ในรายละเอียดจะระบุถึงแบบฟอรมในการสั่งซื้อ  ในกรณีที่ลูกคาสน
ใจส่ังซือ้ทนัท ี  โดยจัดสงรายละเอียดขอมูลนี้ไปยังผูบริหารของบริษัทในกลุมเปาหมายหลักโดย
เฉพาะกลุมโรงงานที่ไดรับมาตรฐาน ISO 14000 และพนกังานขายใชโทรศัพทติดตามผลการสง
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mail order และหากลกูคามคีวามสนใจในตัวสินคา จะใหพนักงานขายเขาไปใหขอมูลเพิ่มเติม
เกีย่วกบัสินคา พรอมทั้งสาธิตการใชงานดวย

• มเีงือ่นไขพเิศษอืน่ ๆ ใหกับลูกคากลุมองคกร  โดยจากผลการวิจัยทางการตลาด พบวา ลูกคามี
ความตองการเงื่อนไขพิเศษเหลานี้เพื่อตอบสนองความตองการไดมากยิ่งขึ้น
1. มบีริการตรวจเช็คสภาพทุก 6 เดือน ฟรีตลอดอายุการใชงาน ณ สถานที่ของลูกคา
2. แถมแบตเตอรี่ 1 ลูกตอการซื้อรถจักรยานยนตไฟฟา 10 คัน
3. การจดัอบรมการใชรถจักรยานยนตไฟฟาที่ถูกตอง เพื่ออายุการใชงานที่ยาวนานขึ้น
4. สามารถช ําระเงินหลังจากนํ าสินคาไปใช 1 เดือน (30 วัน)

9.3  การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ(Event marketing)
      วตัถุประสงค

เพือ่ท ําใหผูบริโภครูจักสินคา จูงใจลูกคาเขามามีสวนรวมในกิจกรรมซึ่งสามารถวัดผลไดจากจํ านวนผูที่
เขารวมกจิกรรม และผูสนใจติดตาม เปนการสรางภาพลักษณที่ดี และเปนการตอกยํ้ าจุดขายของสินคา
ยทุธวิธี
• งานเปดตวัสินคาจักรยานยนตไฟฟา โฉมใหมภายใตชื่อ EVT SMART โดยการเชิญสื่อมวลชน

และกลุมเปาหมายหลักเขารวมงาน
• มกีารจดัประกวด เทคนิคการประหยัดพลังงานในชีวิตประจํ าวัน
• จดันทิรรศการแสดงเทคโนโลยีใหมของรถจักรยานยนตไฟฟาเปนทางเลือกแกผูใชรถจักรยนตทั่วไป

ในงานมอเตอรโชว
• การจดัสาธติสนิคา และมีการใหทดลองขับ ตามหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรเปา

หมายตาง ๆ

9.4  Personal selling
      วตัถุประสงค

เพือ่ท ําใหผูบริโภครูจักสินคา  เนื่องจากเปนสินคาที่คอนขางใหมในตลาด การมีพนักงานขายติดตอกับ
ผูซือ้โดยตรงท ําใหสามารถอธิบายใหผูบริโภคเขาใจตัวสินคาและทํ าใหผูซื้อมีความมั่นใจในตัวสินคาไดมาก
ข้ึน
  ยุทธวิธี

ใชกลยุทธการเสนอขายแบบอภิปราย (Conference Selling)  โดยสงพนักงานของบริษัทเขาพบลูก
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คาเพือ่วเิคราะหปญหาของการใชยานพาหนะในการเดินทางทั่วไป        และแนวทางในการนํ ารถจักรยาน
ยนตไฟฟามาประยุกตใชเพื่อแกปญหาและสรางขอไดเปรียบใหกลุมลูกคา              มุงเนนลูกคาเปนใหญ
(Customer Oriented Approach) โดยฝกอบรมพนักงานใหเสนอ สินคาโดยเนนที่ความตองการของลูกคา
เปนหลกั        เสนอสินคาใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดชัดเจน   ชี้แจงใหลูกคาทราบถึง
ประโยชนและเปดโอกาสใหลูกคาไดทดลองใช         แตเนื่องจากการจํ าหนายสินคาใหกับองคกรนั้นมีผู
บริหารเปนผูตัดสินใจแตมิไดเปนผูใช        ดังนั้นตองพยายามสรางจุดขายเรื่องความประหยัดที่ชัดเจนใหผู
บริหารเหน็   เพื่อจะไดตัดสินใจซื้อเพื่อใหองคกรสามารถประหยัดตนทุนได และมีกํ าไรเพิ่มสูงขึ้น  นอกจาก
นีใ้หพนกังานขายสรางความสัมพันธระยะยาวกับผูซื้อ แสดงใหผูซื้อเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับ

คุณสมบัติของพนักงานขาย
1. พนกังานชาย อายุ 25-40 ป
2. การศกึษาข้ันตํ่ า ปริญญาตรีทางดานวิศวกรรมศาสตร (เครื่องกล หรือไฟฟา)
3. มปีระสบการณดานการขาย 2 ปข้ึนไป
4. มคีวามกระตือรือรน รักความกาวหนา มีความเชื่อมั่นในตนเอง
5. ชอบงานทาทาย และสนใจเรื่องเทคโนโลยีใหม ๆ

คาตอบแทนพนักงานขาย
เพือ่เปนแรงจงูใจในการขายของพนักงานขายใหเปนไปตามเปาหมาย และเครื่องมือควบคุมใน

      การปฏบัิติงานของพนักงานขาย บริษัทฯไดกํ าหนดคาตอบแทนพนักงานขายดังตอไปนี้

คาตอบแทนประจํ า (Fixed amount)
เงนิเดอืนขึน้อยูกบัประสบการณในการทํ างานรวมทั้งผลประโยชนอ่ืนตามที่กฎหมายแรงงานกํ าหนด

คานายหนา (Commission)
ก ําหนดใหเกากับ 1.5% ของยอดขายสํ าหรับ Corporate Sale และ Direct Sale     โดยค ํานวณจาก

ยอดขายทีข่ายไดในแตละเดือน  ซึ่งกํ าหนดเงื่อนไขการจายคานายหนา เมื่อลูกคาไดชํ าระเงินแลวสํ าหรับ
ลูกคาเงนิแลวส ําหรับลูกคาเงินสด และสํ าหรับลูกคาเงินผอนบริษัทฯ จะจายคานายหนา 50 % ของบัญชี
ลูกหนีร้ายนัน้ หากลูกคาคางชํ าระเงิน (Overdue) กวา 2 งวดติดตอกัน บริษัทฯ จะยกเลิกคานายหนาใน
สวนที่เหลือ
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รางวัลพิเศษ (Incentive)
โดยค ํานวณจากยอดขายที่พนักงานขายแตละคนทํ าไดในแตละเดือน และเก็บยอดสะสมเพื่อ

คํ านวณทุก 3 เดือน และทุกป
• เงนิรางวลัพเิศษ 1% ของยอดขายเมื่อไดยอดขายเปนไปตามเปาทุก 3 เดือน
• เงนิรางวลัเพือ่พกัผอนประจํ าปถายอดขายของทั้งแผนกขายเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทกํ าหนด

โครงสรางของกองกํ าลังการขายแบงตามตลาด
พนกังานขายแยกกนัในอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน คือ ในองคกรที่ใชงานรถจักรยานยนต โรงงานที่ได

ISO 14000 และกจิการใหรถเชาตามสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ
ขัน้ตอนการเสนอขายอยางมีประสิทธิภาพ
1. การหากลุมลูกคาและการกํ าหนดคุณสมบัติของลูกคา (Prospecting and Qualifying)

การคนหากลุมลูกคาเปาหมายที่มีความเปนไปได และมีความตองการที่รถจักรยานยนตไฟฟา
      สามารถตอบสนองความตองการไดตรงใจ
2.  การเตรยีมตัวกอนการเขาพบลูกคา (Pre-approach) และการเขาพบลูกคา (Approach)

ศึกษาหาขอมลูเกีย่วกับลูกคาใหมากที่สุด และวางแผนในการเขาพบ  โดยการเตรียมรถจักรยาน
     ยนตตัวอยาง และอุปกรณที่จํ าเปนในการเสนอขาย เชน Slide multi-vision / brochure แสดงราย
     ละเอียดสินคา
3.  การเสนอขายและการสาธิตสินคา (Presentation and Demonstration)

อธบิายคณุสมบติัและวิธีการทํ างานของรถจักรยานยนตไฟฟาเพื่อเชื่อมโยงรถจักรยานยนตไฟฟา
     กบัสถานะการณของลูกคาเพื่อกอใหเกิดกระบวนการ AIDA (Attention, Interest, Desire, Action)
     โดยพนกังานตองสรางความกระจาง เพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่นในบริษัท และผลิตภัณฑที่นํ าเสนอ
4.  การขจัดขอโตแยง (Handing / Overcoming Objection)

พยายามใหผูซื้อเขาใจชัดเจนและชี้แจงขอโตแยงตาง ๆ โดยพยายามเปลี่ยนแปลงขอคัดคานให
      เกดิความเห็นดวย ดังตัวอยาง
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ขอโตแยง การขจัดขอโตแยง
1.  สินคามีราคาสูง เปรยีบเทยีบใหเห็นตนทุกในการใชงานรถจักรยาน

ยนตไฟฟาที่ต่ํ ากวารถจักรยานยนตทั่วไป
2.  ความคงทนของสินคา ขบัเคลื่อนดวยระบบไฟฟา ไมมีการจุดระเบิดและ

การเผาไหมภายในเครื่องยนต การสึกหรอจึงตํ่ า
3.  ความเร็ว ความเรว็ในการขับข่ี 40-50 กม./ชม. เปนชวง

ความเร็วที่มีความปลอดภัยสูง สามารถควบคุมได
งาย

4.  เวลาในการชารจแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เปนแบบไฮดรายด  สามารถชารจไดทุก
เวลาที่สะดวกโดยไมทํ าใหแบตเตอรี่เสื่อม
(memory effect) เวลาการชารจ 7-8 ชั่วโมง
สามารถใชงานไดประมาณ 50 กม. ซึ่งเพียงพอตอ
ระยะทางการใชงานในหนึ่งวัน

5.  ปดการขาย (Sales closing)
พยามยามหาชวงเวลาที่เหมาะสมในการปดการขาย โดยยํ้ าถึงความคุมคาในการซื้อจักรยานยนตไฟ

     ฟา นัน่คอื ความประหยัด ความงายในการดูแลรักษา และการรักษาสภาพแวดลอม ประกอบกับการใชวิธี
     ชกัจงู เชนการใหสวนลดในชวงนี้เทานั้น
6.  ติดตามผลและการดูแลรักษาลูกคา (Follow-up  and maintenance)

การบรกิารหลงัการขายเปนสิ่งจํ าเปนในการทํ าใหลูกคาพอใจ และเกิดการซื้อซํ้ า โดยพนักงานขาย
      ตองพยายามใหรายละเอียดที่จํ าเปนครบถวนและการใหบริการดานตาง ๆ เชน การบริการซอมฟรีภาย
      ในระยะทางวิ่ง 30,000 กม./ชม.  หรือภายในระยะเวลา 3 ป    และเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหฟรีเมื่อครบ 2 ป
      แรก
9.5 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)
     วตัถุประสงค

     เพือ่กระตุนใหลูกคาซื้อสินคาในระยะเวลาที่กํ าหนด และเปนการจูงใจใหกลุมเปาหมายเกิด
      ความสนใจอยากทดลองใชและตัดสินใจงายขึ้นในการซื้อ
     ยทุธวิธี

• ติดตอขอความรวมมือกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สํ านักงานคณะกรรมการ
นโยบายพลงังานแหงชาติ เพื่อจัดโครงการรวมกับสถาบันการเงินในการจัดโปรแกรมการผอนชํ าระ
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ในอตัราดอกเบี้ยตํ่ า และระยะเวลาการผอนชํ าระนานถึง 2 ป โดยโครงการนี้จะจัดภายใน 1 ป ต้ัง
แตวนัเปดตัวรถจักรยานยนตไฟฟาโฉมใหม EVT SMART

• มสีวนลดสินคาคือส่ังซื้อ 2-10 คัน ไดสวนลด 2% 11-50 คัน ไดสวนลด 5%  ของราคารถจักรยาน
ยนตไฟฟาเนือ่งจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มข้ึนทํ าใหสามารถลดตนทุนการผลิตได จึงทํ าใหสามารถ
ลดราคาใหกับผูซื้อได

• ใหสวนลดในการซื้อแบตเตอรี่พรอมแทนชารจ 10 % เมื่อซื้อจักรยานยนตไฟฟา
9.6  ธรุกิจออนไลน (On Line Marketing or Electrnic Business)
      วตัถุประสงค

       ท ําหนาทีโ่ฆษณา ประชาสัมพันธ เพื่อแสดงสินคาและใหขอมูลขาวสาร รวมถึงการเปน
        พนกังานขายและสื่อในการสงมอบสินคาได

  ยทุธวิธี
• ปรับปรุง web site ใหดูนาสนใจและมีความเปนสากล มีขอมูลใหรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท และ

รถจกัรยานยนตไฟฟา เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหผลิตภัณฑ
• รวมกับ web site ทีเ่ปน search engine เพือ่ความสะดวกของลูกคาในการหาขอมูลเกี่ยวกับรถไฟ

ฟา และสามารถเปรียบเทียบคูแขงไดดวย เชน Alta Vista, Yahoo, Siamguru, Gurunet,
Sanook, Catcha เปนตน

• ผูทีส่นใจสามารถสอบถามขอมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนตไฟฟา รวมถึงลูกคาที่ซื้อสินคาไปแลวก็
สามารถบอกปญหาที่เจอ เพื่อทางบริษัทจะไดบอกทางแกไขหรือบริการแกไขปญหาดังกลาวไดทัน
ที
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งบประมาณ

คาใชจายในการสงเสริมการขาย
ตารางที ่15 แสดงรายละเอียดงบประมาณการสงเสริมการขาย

รายละเอียดการสงเสริมการขาย Baht
1. การประชาสัมพันธ
      •  เขารวมงานกับ สพช.ในการรณรงคแคมเปญ “คารฟรีเดย”
      •  เขารวมงานวันสิ่งแวดลอมโลก (Earth Day)
      •  จดัพาสือ่มวลชนเยี่ยมชมโรงงานและทดลองขับข่ีบริเวณโรงงาน
      •  ถวายรถจกัรยานยนตไฟฟา 2 คัน เขาโครงการในพระราชดํ าริ

100,000
100,000
20,000
72,000

2.  การตลาดเจาะตรง (Direct marketing)
      •  จัดทํ า Mail-order จ ํานวน 500 ชุด สํ าหรับกลุมโรงงาน ISO 14000
          (ชดุละ 50 บาท)
      •  คาใชจายในการตรวจเช็คสภาพ / อบรมการใชงาน ณ ที่ต้ังของลูกคา
          (คาใชจายคันละ 1,000 บาท)
      •  คาแบตเตอรี่ จํ านวน 72 ลูก (ลูกละ 1,000 บาท)

25,000

720,000

72,000
3.  การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event marketing)
      •  คาใชจายในการเปดตัวรถจักรยานยนตไฟฟา EVT ที ่รร.เซ็นทรัลโซพิ
          เทล กรุงเทพฯ
      •  คาใชจายในการจัดนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีใหมของรถจักรยาน
         ยนตไฟฟาเปนทางเลือกแกผูใชรถจักรยานยนตทั่วไปในงานมอเตอรโชว

300,000

500,000

4.  การขายผานพนักงานขาย
      •  คานายหนา (0.01x43,000x720)
      •  รางวัลพิเศษ

309,600
50,000

5.  ธรุกิจออนไลน (On Line Business)
      •  คาปรับปรุงเว็บไซต / คาเชื่อมเว็บไซตอ่ืน
      •  คาดแูลรักษาและทํ าใหเว็บไซตทันสมัยตลอดเวลา

150,000
150,000

รวมทั้งสิ้น 2,568,600
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PART VI แผนการเงิน
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การวางแผนทางการเงิน

1.  เงินลงทุน
      อาคาร  บริษทัท ําสญัญาเชาอาคารของบริษัทรถไฟฟา (ประเทศไทย) ซึ่งมีพื้นที่ 250 ตารางเมตร โดย
      เชาพืน้ที ่ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 โดยบริษัทจัดพื้นที่ดังนี้

ชั้นที่ พื้นที่ (ตรม.) การใชงาน
1
1
1
2

75
50
50

150

โชวรูม
สต็อคสินคาและอะไหล

สํ านักงาน
สํ านักงาน

บริษทัตัง้งบประมาณในการตกแตงพื้นที่ทั้งหมดจํ านวน 400,000 บาท

อุปกรณและยานพาหนะ บริษทัมกีารลงทุนในปที่ 1 ดังนี้
อุปกรณ จ ํานวน       ราคาตอหนวย รวมตนทุนทั้งหมด

1. คอมพิวเตอร / Softwar
2. Printer
3. Scanner
4. โทรศัพท
5. โทรสาร
6. รถกระบะ
7. เครื่องมือชาง
8. โตะ + เกาอี้
9. ชุดรับแขก
10. เครื่องปรับอากาศ

4
1
1
5
1
1
1

10
2

38,000
20,000
4,000
1,500
6,000

450,000
50,000
3,000

20,000

152,000
20,000
4,000
7,500
6,000

450,000
50,000
30,000
40,000

120,000
รวมตนทุนทั้งสิ้น 879,500
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Working Capital บริษทัมเีงนิทนุหมนุเวียนที่ตองใชจากการดํ าเนินกิจการดังนี้
1. เงนิสดทีสํ่ ารองไวเปนคาใชจายในการดํ าเนินงาน 2 เดือน
2. ลูกหนี ้บริษัทจะใหเครดิต  ลูกหนี้ที่เปนองคกร และ Dealer 30 วัน
3. สินคาคงเหลือ บริษัทมีนโยบายสตอ็ครถจกัรยานยนตจํ านวน 12 คัน เพื่อจํ าหนายโชวรูมเทานั้น

สวนสนิคาที่จะจํ าหนายใหกับลูกคาที่เปนองคกรและ Dealer จะจดัสงโดยตรงจากบริษัทรถไฟฟา
ซึง่เปนผูผลิตและบริษัทมีนโยบายสตอ็คอะไหลมูลคาไมเกิน 100,000 บาท

4. บริษทัไดรับเครดิตทางการคาจากบริษัทรถไฟฟา (ประเทศไทย) ในระยะเวลา 30 วัน

สรุป Net working capital
 เงนิสดส ําหรับการดํ าเนินงาน 2 เดือน
(เดือนละ  290,500)
Account  receivable
Inventory – motorcycle
Inventory – spare parts
Less : Account Payable
Total working capital

581,000
2,640,000

432,000
100,000

(2,400,000)
 1,353,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

Pre – operating cost บริษทัมคีาใชจายกอนการดํ าเนินงานดังนี้
Office Setup
การทํ าการวิจัยตลาด
รวมคาใชจายกอนการดํ าเนินงาน
คิดเปนคาใชจายในปแรกทั้งหมด

10,000
20,000
30,000

บาท
บาท
บาท

รวมเงินลงทุนทั้งหมด             2,662,500   บาท
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2.  แหลงเงินทุน
หนวย : บาท

ประเภท แหลงเงินทุน จ ํานวน Cost of Capital
หนี้สิน กูระยะยาวจาก

ธนาคาร
200,000 10%

สวนของผูถือหุน

รวม

บริษัทรถไฟฟา
กลุมผูบริหาร

1,723,750 (70%)
738,750 (30%)

2,662,500

15%
15%

Cost of Capital ของหนีสิ้นเทากับอัตราดอกเบี้ย MLR + 2%  เทากับ 10%
Cost of Capital ของสวนของผูถือหุนเทากับอัตราผลตอบแทนที่ผูถือหุนตองการจากการลงทุน

(รายละเอียดการคํ านวณในภาคผนวก จ)
3.  สมมตฐิานในการพยากรณงบการเงิน

1. การประมาณการรายได
• รายไดจากการจํ าหนายรถจักรยานยนตไฟฟาและอัตราการเจริญเติบโต
     (รายละเอียดในการประมาณยอดขายหนา 62)

บริษทัประมาณยอดขายจากกลุมเปาหมายหลักและกลุมเปาหมายรองดังนี้
ยอดขาย  หนวย : คัน

ปที่ 1 2 3 4 5
กลุมเปาหมายหลัก 720 792 792 792 792
Growth (%) กลุมเปาหมายหลัก 10% 0% 0% 0%
กลุมเปาหมายรอง – จํ าหนายเอง 80 88 106 127 152
                            - Dealer 1,000 1,400 2,000
Growth (%) กลุมเปาหมายทั้งหมด 10% 1157% 38% 41%
รวมทั้งหมด 800 880 1,898 2,319 2,944
Growth (%) รวมทั้งหมด 10% 116% 22% 27%
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ยอดขาย หนวย : บาท
ปที่ 1 2 3 4 5

กลุมเปาหมายหลัก 31,680,000 34,848,000 34,848,000 34,848,000 34,848,000
กลุมเปาหมายรอง  - จํ าหนายเอง 3,600,000 3,960,000 4,770,000 5,715,000 6,840,000
กลุมเปาหมายรอง  - Dealer - - 43,500,000 60,900,000 87,000,000
รวม 35,280,000 38,808,000 83,118,000 101,463,000 128,688,000

สมมติฐานยอดขาย
1. กลุมเปาหมายหลัก ยอดขายในปที่ 1 เทากับ 18.9% ของ Potential Market หรือ 4.7% ของตลาด

รวมและใหยอดขายเพิ่มข้ึนปละ 10% และใหคงที่ในปที่ 3 – 5
2. กลุมเปาหมายรอง – จํ าหนายเอง ยอดขายในปที่ 1 เทากับ 80 คัน เพิ่มข้ึนปละ 20%
3. กลุมเปาหมายรอง –Dealer เร่ิมจ ําหนายในปที่ 3 โดยกํ าหนดยอดขายสาขาละ 100 คันตอป
4. ราคาขายกลุมเปาหมายหลักเทากับ  44,000 บาท
5. ราคาขายกลุมเปาหมายรองจํ าหนายเองเทากับ 45,000 บาท
6. ราคาขายกลุมเปาหมายรอง จํ าหนายให Dealer เทากับ 43,500 บาท1

♦ รายไดจากการซอมบํ ารุงและจํ าหนายอะไหล

หนวย : บาท
ปที่ 1 2 3 4 5

กลุมเปาหมายหลัก 144,000 302,400 460,800
กลุมเปาหมายรอง – จํ าหนายเอง 16,000 17,600 21,200
                            - Dealer - 160,000 224,000
รวมกลุมเปาหมายทั้งหมด - - 160,000 480,000 706,000

                                                          
1 ราคาจํ าหนายรถจักรยานยนตให Dealer จากการสัมภาษณคุณประเวศ วองไวเวโรจนฝายสงเสริมการจํ าหนาย บริษัทเอ.พี.
ฮอนดา
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สมมตฐิานการประมาณการรายไดจากการจํ าหนายอะไหล
1. กลุมลูกคาทีเ่ปนองคกรในชวง 3 ปแรก บริษัทรับประกันการซอมบํ ารุง ณ องคกร ดังนั้น จะไมมี

รายไดตรงสวนนี้หรือมีนอยมาก แตในชวงปที่ 3 – 5 จะมรีถมาซอมบํ ารุงเฉลี่ยปละ 20% ของจํ านวนรถที่
จ ําหนายสะสมในปกอน 2 ป เชน รายไดในปที่ 3 คิดจากจํ านวนรถที่จํ าหนายสะสมในปที่ 1 โดยมีรายไดเฉลี่ย
คันละ 1,000 บาท

2. กลุมลูกคาที่ซื้อสินคาจากโชวรูมของบรษิทัเอง จะมาซอมบํ ารุงประมาณปละ 20% ของจํ านวนรถ
ทีจ่ ําหนายสะสมแลวในปกอน 2 ป มีรายไดเฉลี่ยคันละ 1,000 บาท

3. กลุมลูกคาที่เปน Dealer จะซือ้อะไหลจากบริษัทในปที่ 2 ที่มีการแตงตั้ง Dealer โดยกํ าหนดให
บริษทัมรีายไดเฉลี่ย 800 บาทตอคัน และมีรถมาซอมประมาณ 20% ของรถที่จํ าหนายไดแลว
ยอดจํ าหนายสะสม

ปที่ 1 2 3 4 5
กลุมเปาหมายหลัก
กลุมเปาหมายรอง – จํ าหนายเอง
                            - Dealer
กลุมเปาหมายทั้งหมด

720
80

-
800

1,512
88

-
1,600

2,304
106

1,000
3,410

3,096
127

1,400
4,623

3,888
152

2,000
6,040

4. รายไดเปนเงินสดทั้งหมด
• รายไดจากการที่ลูกคานํ ารถจักรยานยนตมา Upgrade เมือ่สินคามีการพัฒนาใหมีคุณ

ภาพสูงขึ้น หนวย : บาท
ปที่ 1 2 3 4 5

รายไดจากการ upgrade 640,000 1,364,000 1,849,200

สมมตฐิานการประมาณรายไดจากการที่ลูกคานํ ารถจักรยานยนตมา upgrade
1. ในชวงปที่ 3 บริษัทสามารถ upgrade มอเตอรไฟฟาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะมีรายไดจาก

การทีลู่กคาที่ซื้อสินคาแลวนํ ารถจักรยานยนตไฟฟามา upgrade ประมาณ คันละ 2,000 บาท มี
รถมา upgrade ประมาณ 20% ของรถที่จํ าหนายแลวทั้งหมดในปกอนหนา 2 ป

2. รายไดเปนเงินสดทั้งหมด
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2.  ตนทุน
• ตนทุนรถจักรยานยนตไฟฟา
รถจกัรยานยนตไฟฟาที่ซื้อจากบริษัทแมจะมีตนทุนเทากับรอยละ  80 ของราคาขายปลีก โดยตนทุน
เทากบัคันละ 36,000 และราคาจํ าหนายขายปลีกเทากับ 45,000 บาท
• ตนทนุของอะไหลและการบริการ
ประมาณตนทุนของอะไหลเทากับ 50% ของรายไดจากการจํ าหนายอะไหล ตนทุนจายเปนเงินสด
• ตนทนุของอะไหลและการบริการ
ประมาณตนทุนของการ upgrade มอเตอรไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เทากับ 50 % ของรายไดจาก
การ upgrade ตนทนุจายเปนเงินสด

3.  นโยบายการจํ าหนาย
กลุมเปาหมายหลัก – องคกร ใหเครดิตระยะเวลา 30 วัน
กลุมเปาหมายรอง – จํ าหนายเอง จํ าหนายเปนเงินสด ในกรณีที่ลูกคาตองการผอนชํ าระจะใหผอน

ช ําระกับสถาบันการเงิน
กลุมเปาหมายรอง – Dealer ใหเครดิตระยะเวลา 30 วัน

4.  นโยบายสินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือที่สต็อคไวแบงเปน 2 ประเภท
• รถจกัรยานยนตไฟฟา สต็อคจ ํานวน 12 คัน เพื่อจํ าหนายที่โชวรูมเทานั้น
• อะไหล สต็อคมูลคาไมเกิน 100,000 บาท

5.  เงนิกูระยะยาว
เงนิกูระยะยาวจากสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ย MLR + 2% (ปจจบัุนเทากับ 10%) ระยะเวลาปลอด

ช ําระหนีใ้นปแรก และผอนชํ าระอีก 36 งวด ปที่ 2 – 4 ผอนงวดละเทา ๆ กัน จํ านวน 6,453 บาท (รายละเอียด
การผอนช ําระเงนิกูแสดงในภาคผนวก ช) การกูระยะยาวนี้นํ ามาใชชํ าระคารถกระบะสวนหนึ่ง (ราคา 450,000
บาท) แทนการทํ า Leasing กบัสถาบนัการเงินซึ่งจะเสียอัตราดอกเบี้ยแทจริงสูงกวานี้
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6.  คาใชจายในการดํ าเนินงานในแตละเดือน
1. คาเชาราน   80,000   บาท
2. เงนิเดือนพนักงาน 180,500   บาท
3. คาสาธารณูปโภคและเบ็ดเตล็ด  30,000   บาท

คาใชจายตอเดือน 290,500   บาท
4. คาสอบบัญชีตอป   40,000   บาท

รวมคาใชจายในการดํ าเนินงานตอป             3,526,000   บาท

รายละเอียดประกอบ
1. คาเชาอาคารพาณิชย 1 คูหา 2 ชั้น คาเชาเดือนละประมาณ 80,000 บาท(พื้นที่ประมาณ 250 ตารางเมตร)

ท ําสญัญาเชา 10 ป จายทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไมมีมัดจํ า)
2. เงนิเดอืนพนักงาน จายทุกสิ้นเดือน

ปที่ 1
จ ํานวนคน เงินเดือน

กรรมการผูจัดการ 1 30,000
ผูจัดการฝายการตลาด 1 20,000
ผูจัดการฝายการเงินและบัญชี 1 20,000
ผูจัดการศูนยบริการ 1 20,000
ผูจดัการฝายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ 1 20,000
พนกังานขาย (วิศวกร) (12000 คน/เดือน) 1 36,000
ชางเทคนิค(7,000 คน/เดือน) 3 14,000
พนกังานบัญชีและทั่วไป (7,000 คน/เดือน) 2 7,000

เจาหนาที่การตลาด 1 9,000
พนกังานรับสงเอกสาร 1 4,500
รวมทั้งสิ้น 13 180,500

3. คาใชจายสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน คานํ้ า คาไฟ คาโทรศัพท และคาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ประมาณ เดือน
ละ 30,000 บาท
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4. ก ําหนดใหคาใชจายทั้งหมดเพิ่มข้ึนปละ 5%
5. นโยบายคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้องคกรและ Dealer รอยละ 2.0 ของลูกหนี้ซึ่งเปนคาเฉลี่ยใน

อุตสาหกรรมจํ าหนายรถจักรยานยนต

7.  คาใชจายใหกับ Dealer  เมือ่มีการแตงตั้ง Dealer ในปที่ 3 – 5
การแตงต้ัง Dealer (ไมรวมที่จํ าหนายเอง)

จ ํานวน Dealer
ปที่ 1

-
ปที่ 2

1
ปที่ 3

10
ปที่ 4

14
ปที่ 5

20

คาใชจายที่ใหกับตัวแทนจํ าหนาย (Dealer)
ปที่ 1 2 3 4 5

1. คาใชจายดานการตลาด / การสง
เสริมการขาย

2. การอบรมพนักงานของผูแทน
จ ําหนาย

รวมคาใชจาย

500,000

30,000

530,000

700,000

42,000

742,000

1,000000

60,000

1,060,000

8. คาใชจายในการสงเสริมการขาย
ปที่ 1 2,568,600 บาท (รายละเอียดในปที่ 1 แสดงในสวนของแผนการตลาด)
ปที่ 2  เพิม่ข้ึนปละ 10% ตามอัตราการเติบโตของยอดขาย
ปที่ 3 ต้ังงบประมาณไวทั้งหมด 10.0 ลานบาทในการเขาสูตลาด Mass market ซึง่ตองใชงบในการโฆษณา
ประชาสัมพันธเปนจํ านวนสูง
ปที่ 4 เพิม่ข้ึนจากปที่ 3 จํ านวน 10%
ปที่ 5 เพิม่ข้ึนจากปที่ 4  จํ านวน 10%

9.   อัตราคิดลดสํ าหรับวิเคราะหมูลคาปจจุบัน  เทากบั อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของโครงการ
(WACC) เทากับ 14.40% ตอป
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แหลงที่มา เงินทุน สดัสวน คาของทุน
กอนภาษี

คาของทุนหลัง
ภาษี

W.K(1-t)

เงินกู 200,000 7.51% 10% 7% 0.53%
สวนของผูถือหุน 2,462,500 92.49% 15% 15% 13.87%
รวม 2,662,500 100.00% 14.40%

4.  การประมาณการยอดขายและกํ าไร
รายไดทั้งสิ้น  (รายละเอยีดแสดงในภาคผนวก ฉ งบการเงิน หนา 138)

หนวย : บาท
Year 1 2 3 4 5
รายไดจากการขาย
รายไดจากการขายอะไหลและซอม
บํ ารุง
รายไดจากการ upgrade สินคา

35,280,000
-

-

38,808,000
-

-

83,118,000
160,000

640,000

101,463,000
480,000

1,364,000

128,688,000
706,000

1,849,200
รวมรายได 35,280,000   38,808,000 83,918,000 103,307,000 131,243,200

ก ําไร (รายละเอยีดแสดงในภาคผนวก ฉ งบการเงิน หนา 138)
หนวย : บาท

Year 1 2 3 4 5
รวมรายได 35,280,000 38,808,000 83,918,000 103,307,000 131,243,200
กํ าไรขั้นตน 6,480,000 7,128,000 15,190,000 18,901,000 23,981,600
กํ าไรกอนหักภาษี 86,700 328,967 435,111 2,717,698 6,136,745
กํ าไรสุทธิ 54,690 225,089 301,279 1,901,177 4,295,721
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6  การประมาณการสนิทรัพยและหนี้สินของสวนของผูถือหุน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ฉ งบ
การเงิน หนา 139)

หนวย : บาท
ปที่ 1 2 3 4 5

สินทรัพยหมุนเวียน 4,897,590 5,498,431 8,983,163 12,269,836 18,638,457
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 1,083,600 887,700 691,800 495,900 300,000
รวมสินทรัพย 5,981,190 6,386,131 9,674,963 12,765,736 18,936,457
หนี้สินหมุนเวียน 3,264,000 3,504,000 6,558,000 7,821,000 9,696,000
หนี้สินระยะยาว 200,000 139,852 73,405 -
รวมสวนของผูถือหุน 2,517,190 2,742,279 3,043,558 4,944,736 9,240,457

6.  การวเิคราะหจุดคุมทุนและผลตอบแทนของเงินลงทุน
การค ํานวณหาจุดคุมทุนโดยประมาณ
คาใชจายคงที่ในปที่ 1
คาใชจายในการดํ าเนินงาน 3,526,000 บาท
คาใชจายทางการตลาด 2,568,600 บาท
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ           52,800 บาท
คาเสื่อมราคา      195,900 บาท
รวมคาใชจายคงที่ในปที่ 1 6,343,300 บาท

ราคาจ ําหนาย (โดยเฉลี่ยเปนราคาจํ าหนายใหกับองคกร)      44,000 บาท
ตนทนุผันแปรเทากับ 80% ของราคาขายปลีก      36,000 บาท
ราคา – ตนทุนผันแปร (Contribute Margin)        8,000 บาท

จุดคุมทุน = ตนทุนผันแปร / (ราคา – ตนทุนผันแปร)
= 6,343,300 / 8,000
= 793  คัน
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บริษทัก ําหนดยอดขายในปแรกเพียง 800 คัน ซึ่งใกลเคียงกับจุดคุมทุน เพื่อใหบริษัทมีรายไดเพียงพอ
กบัคาใชจายในการด ําเนินงาน บริษัทเนนจํ าหนายใหกับกลุมเปาหมายหลักคือองคกรเพื่อเขาถึงลูกคาไดอยาง
ชดัเจนและใหบริการหลังการขายไดทั่วถึงในชวงปแรก หลังจากนั้นจึงขยายกลุมลูกคาออกไปในปที่ 3 – 5
การค ํานวณหาจุดคุมทุนและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ
ตารางที ่16 แสดงกระแสเงินสดจากการลงทุน
(รายละเอยีดแสดงในภาคดผนวก ฉ งบการเงิน หนา 144)

หนวย : บาท
Year 0 1 2 3 4 5

Free cash flow (1,309,500) 422,590 474,282 (2,827) 1,974,114 4,251,621

ตารางที่ 17 แสดงจุดคุมทุนและผลตอบแทน

WACC 14,40%
NPV 2,742,802
IRR 54.20%
Payback period 3.21

ธรุกจิรถจกัรยานยนตไฟฟานี้มีระยะเวลาคืนทุน 3.21 ป โดยในปที่ 1 และ 2 ซึ่งเปนปเร่ิมตนของการ
ดํ าเนนิกจิการสนิคาของบริษัทยังไมเปนที่รูจักมากนัก  บริษัทมีกํ าไรเพียงเล็กนอยเนื่องจากบริษัทตั้งเปาหมาย
ยอดขายไวทีจ่ดุคุมทนุเทานั้น และมุงเนนขายกลุมเปาหมายหลักที่เปนกลุมองคกรเทานั้น และมุงเนนขายกลุม
เปาหมายหลกัทีเ่ปนกลุมองคกรเทานั้น ในชวงปที่ 3 บริษัทมีกระแสเงินสดเปนลบ เนื่องจากบริษัทอยูใน
ระหวางการเจริญเติบโต (Growth stage) เนนกลุมเปาหมายรองคือลูกคาทั่วไปมากขึ้น  จึงมีการลงทุนในสวน
ของ Dealer เพิม่ข้ึน และบรษิทัมีรายไดจากการจํ าหนายอะไหลและรายไดจากการที่ลูกคานํ าสินคาอุปกรณมา
upgrade ดวย

มลูคากระแสเงินสดโครงการสุทธิ (NPV) เทากบั 2.74 ลานบาท  โดยมีอัตราผลตอบแทนของโครงการ
(IRR) เทากบั 54.20% ซึ่งสูงกวาตนทุนถัวเฉลี่ยของโครงการที่ 14.40 % นับวาคุมตอการลงทุน
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การวิเคราะห Sensitivity Analysis
• วเิคราะห Sensitivity เมือ่ราคาขายเปลี่ยนแปลงไป
change  NPV of Project

- 5% (5,334.97)
- 4% (3,718.55)
- 3% (2,102.11)
- 2% (486.65)
- 1% (1,128.80)
- 0% (2,742.80)
- 1% (4,357.77)
- 2% (5,970.31)
- 3% (7,581.89)
- 4% (9,195.89)
- 5% (10,806.01)
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จากการทํ า Sensitivity โดยใหยอดขายของสินคาเปลี่ยนแปลงไป เมื่อกํ าหนดใหตนทุนคงที่พบวายอด
ขายมคีวามส ําคัญตอมูลคาโครงการสุทธิมาก ทํ าใหมูลคาโครงการสุทธิติดลบเมื่อยอดขายลดลงประมาณ 2%
แสดงวาโครงการมีความออนไหวตอยอดขายมาก เนื่องจากบริษัทจัดจํ าหนาย ณ จุดคุมทุน และไดรับ margin
ตอคันคอนขางตํ่ า ดังนั้นการที่ยอดขายลดลงจึงสงผลกระทบตอโครงการเปนอยางมาก

• วิเคราะห Sensitivity เมือ่ตนทุนขายเปลี่ยนแปลงไป

จากการทํ า Sensitivity โดยใหตนทนุขายของสินคาเปลี่ยนแปลงไป โดยกํ าหนดใหยอดขายคงที่
พบวาตนทนุมคีวามสํ าคัญตอมูลคาโครงการสุทธิมาก ทํ าใหมูลคาโครงการสุทธิติดลบเมื่อตนทุนเพิ่มข้ึน
ประมาณ 2% แสดงวาโครงการมีความออนไหวตอตนทุนมากเชนกัน เนื่องจากบริษัทจัดจํ าหนาย ณ จุดคุมทุน
ดังนัน้บริษัทจึงรักษา  margin ในการจ ําหนายและตนทุนในการดํ าเนินงานไมใหสูง ซึ่งจะสงผลกระทบตอโครง
การได
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PART VII การประเมินแผนธุรกิจ
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แนวทางการประเมินความเปนไปไดของธุรกิจ

ความเปนไปไดในสินคา
จากการท ําการวจิยัทางการตลาด คุณสมบัติของรถจักรยานยนตไฟฟา สามารถตอบสนองความ

ตองการของกลุมลูกคาเปาหมายไดเปนอยางดี สินคามีคุณลักษณะเดนคือ ความประหยัด การดูแลรักษางาย
และการไมมผีลกระทบตอส่ิงแวดลอม และดวยเทคโนโลยีที่กาวหนาทํ าใหการพัฒนาสมรรถนะของรถจักรยาน
ยนตไฟฟาจะเปนไปไดอยางรวดเร็ว และมีความเปนไปไดในการเพิ่มสมรรถนะในการขับข่ีใหตรงความตองการ
ของลกูคามากขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ เชน ขนาดของแบตเตอรี่ ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่ เปนตน

ความเปนไปไดทางการตลาด
แมวาในปจจบัุน จะมีการเริ่มฟนตัวของเศรษฐกิจ แตการนํ าสินคาที่ใชเทคโนโลยีใหม เชน รถจักรยาน

ยนตไฟฟาเขาสูตลาดในชวงเวลานี้ โดยการเปนผูนํ าในตลาดยังถือวาคอนขางเร็วมากเนื่องจากประชาชนยังไม
รูจกัรถจกัรยานยนตไฟฟาดีพอ บริษัทจึงเลือกกลุมเปาหมาย คือ องคกรธุรกิจ โรงงานที่ไดรับมาตรฐาน ISO
14000 และธรุกจิการใหเชารถ ทั้งหมดถือวาเปนตลาดจํ าเพาะ (Niche Market) บริษทัฯ มีความมั่นใจวา
ลักษณะของสนิคา กอปรกับแผนการตลาดสํ าหรับตลาดจํ าเพาะจะประสบความสํ าเร็จทางการตลาดได

สํ าหรบัแผนระยะกลางถึงระยะยาวนั้น บริษัทฯ จะเนนทํ าการตลาดแบบกวาง (Mass Market) เมื่อมี
การพฒันาสนิคาและประชาชนทั่วไปเริ่มมีความเขาใจในสินคาในระดับหนึ่งแลว

ความเปนไปไดในทางการเงิน
ในการด ําเนนิธรุกจินี้ใชเงินลงทุนเริ่มแรก คือ 2,662,500.-บาท แหลงเงินทุนสวนใหญมาจากบริษัท

รถไฟฟา (ประเทศไทย) จํ ากัด และ กลุมผูบริหารบริษัท EVT Marketing จ ํากดัโดยลงทุนในอาคารสํ านักงาน
อุปกรณ และยานพาหนะ สวนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทไดจากการไดรับสินเชื่อทางการคาจากบริษัท รถไฟ
ฟา (ประเทศไทย) เปนเวลา 30 วัน และบริษัทไดใหสินเชื่อทางการคาแกบริษัทตัวแทนจํ าหนายเปนเวลา 30 วัน
เชนกนั ท ําใหบริษทัมสีภาพคลองทางการเงินที่ดีดังนี้นจึงมีความเปนไปไดทางการเงินที่จะเปนไปตามแผนที่
วางไว
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ปจจัยวิกฤตที่เปนเงื่อนไขแหงความสํ าเร็จ / ลมเหลวของธุรกิจ

1. การท ําใหสินคาเปนที่รูจักและยอมรับ
เนือ่งจากรถจกัรยานยนตไฟฟาเปนสินคาใหมในตลาด กลุมลูกคาเปาหมายสวนใหญยังไมรูจัก

ผลิตภณัฑของบรษิทั รวมทั่งอาจจะยังไมมีความเชื่อถือและมั่นใจในตัวสินคา ดังนั้นการทํ าใหสินคาเปนที่รู
จกัและชีใ้หเหน็ขอดีที่แตกตางและเหนือกวารถจักรยานยนตทั่วไปในดานความประหยัด ปลอดภัย รวมทั้ง
ไมสรางมลภาวะใหกับส่ิงแวดลอม เพื่อใหผูบริโภคเกิดการยอมรับในตัวสินคา

2. พนกังานขาย
ในการด ําเนนิการตามแผนธุรกิจนี้ พนักงานขายจะเปนกลไกหลักที่จะทํ าใหธุรกิจประสบความสํ าเร็จ

      เนือ่งจากบรษิทัจะใชกลยุทธการขายตรงเปนหลัก        ดังนั้นบริษัทจะคัดเลือกพนักงานที่มีความรู ความ
      สามารถ มปีระสบการณจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร   เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหกับ
      ผลิตภัณฑ โดยใหผลตอบแทนที่คุมคาและใชคา Commission เปนแรงจูงใจที่สํ าคัญในการปฏิบัติภารกิจ
      ใหบรรลุเปาหมายของบริษัท
3. บรกิารหลังการขาย

การใหบริการตรวจเช็คแลดูรักษารถจักรยานยนตไฟฟาตามกํ าหนดเวลา นอกจากเปนการสราง
ความสมัพนัธอันดกีบัลูกคาและสรางภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัทแลว ยังถือเปนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการ
ใชงานของตวัผลิตภัณฑ เพื่อนํ ามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีประสิทธิภาพดีข้ึนตอไปในอนาคต

4. การรณรงคดานสิ่งแวดลอม
กระแสการรณรงคเพื่อตอตานการสรางมลภาวะที่เปนพิษ ทั้งจากภาครัฐบาลและองคกรเอกชน

จะเปนปจจัยสํ าคัญที่ชวยสนับสนุนและเอื้ออํ านวยตอการขายรถจักรยานยนตไฟฟาซึ่งเปนผลิตภัณฑที่
เปนมติรตอส่ิงแวดลอม ไมกอเกิดมลภาวะทั้งทางเสียง กลิ่นและควัน ดังนั้นหากภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
องคกรอสิระตาง ๆ มีการสรางกระแสอยางตอเนื่อง ก็จะเปนปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหธุรกิจประสบความสํ าเร็จ
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การวิเคราะหความเสี่ยงและแนวทางปองกัน

1. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จะทํ าใหเกิดเชื้อเพลิงชนิดใหมเขามาทดแทน 
เชน พลังงานแสงอาทิตย หรือกาซไฮโดรเจน

แนวทางปองกันและแกไข  ท ําการวจิยัและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพและประสทิธิภาพมากขึ้น และตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาไดมากขึ้น จนสามารถแขงขัน
กับคูแขงได

2. ความเสีย่งจากยอดขายไมเปนไปตามแผนที่ไดกํ าหนด
แนวทางปองกันและแกไข   เพิม่พนกังานขายใหเขาหาลูกคากลุมเปามากขึ้นและบริษัทเนนการขาย

ระบบผอนชํ าระโดยปลอดภัยดอกเบี้ย เพื่อทํ าใหลูกคาเกิดความตองการซื้อและตัดสินใจไดเร็วขึ้น

3. ความเสีย่งจากการตกตํ่ าของภาวะเศรษฐกิจรอบสอง ทํ าใหกํ าลังซ้ือของลูกคาลดลง
แนวทางปองกันและแกไข  พฒันากระบวนการผลิตภัณฑ โดยพยายามใหใชวัสดุและสวนประกอบ

ทีส่ามารถผลติไดในประเทศ เพื่อลดตนทุนใหต่ํ าลงและสามารถลดราคาขายเพื่อใหลูกคาที่มีกํ าลังซื้อต่ํ า
สามารถซื้อได

4. ความเสี่ยงจากสภาพคลอง
แนวทางปองกันและแกไข   หาสาเหตทุีท่ ําใหเกิดปญหา โดยพิจารณาจากอัตราสวนการเงินที่มีสวน

เกีย่วของ  นอกจากนีห้ากเกิดปญหาจนกระทั่งมีผลตอการดํ าเนินงานใหทํ าการเพิ่มทุนจากผูถือหุนเพื่อเสริม
สภาพคลอง หรืออาจหาผูรวมทุนรายใหม

5. ความเสีย่งจากยอดขายไมสมํ่ าเสมอ มียอดขายตํ่ าในบางชวง ซ่ึงไมสอดคลองกับกํ าลังการผลิต
เชนในไตรมาสที่ 3 ของป ในชวงฤดูฝนซึ่งจะทํ าใหการจํ าหนายรถจักรยานยนตลดลง

แนวทางปองกันและแกไข  บริษทัตองเพิม่การโฆษณาประชาสัมพันธและใชกลยุทธการตลาดสง
เสริมการขายและกระตุนใหยอดขายเพิ่มสูงขึ้น
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การควบคุมและการประเมินผล

จากการทีบ่ริษทัฯ วางแผนทางการตลาดโดยใชกลยุทธทั้ง 4 ดาน – ผลิตภัณฑ  ราคาชองทางการจัด
จ ําหนาย และ การสงเสริมทางการตลาด เพื่อใหการดํ าเนินการที่กํ าหนดประสบความสํ าเร็จตามเปาหมายที่ได
ต้ังไว จงึจ ําเปนที่จะตองทํ าการตรวจสอบควบคุมรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะ เพื่อตรวจสอบวา
ส่ิงทีดํ่ าเนนิไปตรงตามแผนงานที่วางไวหรือไมและเมื่อพบขอผิดพลาดจะสามารถแกไขไดทันการณ รวมทั้ง
สามารถปรบัแผนงานที่วางไวใหเหมาะสมได ซึ่งแผนการควบคุมและประเมินผลมีดังนี้

1. การควบคุมผลการดํ าเนินงาน  โดยตัง้เปาหมายเปนรายไตรมาส วาตองการใหยอดขายเพิ่มข้ึนเทาใด
ตรวจสอบการปฏบัิติงานในตลาดวามีอะไรเกิดขึ้นบาง หาสาเหตุถาผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเปา
หมายทีต้ั่งไว และด ําเนินการแกไขที่เพื่อปดชองวางระหวางเปาหมายและการปฏิบัติงาน  หรืออาจตองถึง
กบัเปลีย่นเปาหมายก็ได โดยบริษัทตองตรวจสอบหัวขอดังตอไปนี้

• วเิคราะหยอดขาย รายไตรมาส และประจํ าป (เปาหมายป 2544 : 800 คัน)
• วเิคราะหคาใชจายตอยอดขาย
• วเิคราะหทางการเงิน

2. การควบคุมความสามารถในการทํ ากํ าไร  โดยตรวจสอบวา จุดใดที่ทํ าใหบริษัทฯ มีรายไดเพิ่มข้ึน และ
จดุใดทีท่ ําใหบริษัทฯ มีคาใชจายเพิ่มมากขึ้น โดยตรวจสอบหัวขอดังตอไปนี้

• วเิคราะหคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดํ าเนินงาน
• วเิคราะหความสามารถในการทํ ากํ าไรของแตละชองทางจัดจํ าหนาย

3. การตรวจสอบทางการตลาด (MARKETING AUDIT) เพือ่ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพทางการ
ตลาด โดยจะดํ าเนินการตรวจสอบดังนี้

• PRODUCT – CONCEPT  จะตรวจสอบวา SMART เปนที่ยอมรับหรือไม ผูบริโภคมีความ
ตองการสนิคาหรือไม รวมทั้งเปรียบเทียบกับความชอบหรือความตองการของผูบริโภคตอสินคา
ของคูแขง
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• PRODUCT – CHARACTERISTIC  ตรวจสอบคณุภาพและประสิทธิภาพในการทํ างานของสิน
คา รูปลักษณภายนอก ประโยชนการใชงาน   และสินคาเหมาะกับประโยชนการใชงานของผู
บริโภคหรือไม ผูบริโภคนํ าไปใชตรงตามจุดประสงคการใชงานหรือไม

• PRICING ตรวจสอบราคาที่ผูบริโภคคาดหวังไวและที่สนใจจะซื้อ ความออนไหวของผูบริโภคที่มี
ตอการเปลี่ยนแปลงของราคา

• PLACE ตรวจสอบวาสนิคามวีางจํ าหนายมากนอยขนาดไหน และมีจํ านวนดังกลาวจริงหรือไม
การสงเสรมิการขาย ณ จุดจํ าหนาย มีความนาสนใจมากนอยแคไหน

• PROMOTION ตรวจสอบการรับรูของผูบริโภคที่มีตอการสงเสริมทางการตลาดความเขาใจ ความ
นาเชือ่ถอืของการสงเสริมทางการตลาด การสงเสริมการตลาดมีความเหมาะสมกับตัวสินคาหรือ
ไม ดึงดูดความสนใจของผูบริโภคหรือไม รวมทั้งตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้น

ทัง้หมดนีเ้ปนการตรวจสอบใหทราบปญหาที่เกิดขึ้น AWARENESS TRIALและ  REPURCHASE
เพือ่จะไดมกีารแกไขการดํ าเนินการหรือถาตองมีการเปลี่ยนเปาหมายก็จะไดทํ าไดทันการณ การตรวจสอบทํ า
เปนระยะ ๆ ทกุ 3 เดือน       และมีทีมงานที่เปนผูประสานงานโดยตรงเพื่อจะไดดํ าเนินงานอยางเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ
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แผนระยะกลาง 3-5 ป

สืบเนือ่งมาจากแผนระยะสั้นที่กํ าหนดในชวงป 2544-2545 ที่กํ าหนดวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม Brand
Awareness และเพิม่ยอดขายในกลุมเปาหมายหลักที่เปนองคกรทางธุรกิจ  สํ าหรบัแผนระยะยาวของบริษัทฯ
นัน้ มวีตัถปุระสงคเพื่อที่จะขยายตลาดไปสูกลุมเปาหมายรองที่เปนบุคคลทั่วไป และแมบาน มากยิ่งขึ้น เนื่อง
จากเปนตลาดที่มีขนาดใหญ และมศัีกยภาพในการซือ้สูง นอกจากนี้ เพื่อที่เปนพัฒนาบริษัทฯ ข้ึนเปนผูนํ าใน
ตลาดรถจักรยานยนตไฟฟา  ซึง่เปนทางเลอืกใหมใหกับผูขับข่ีจักรยานยนตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม   โดย
บริษทัฯ จะยงัคงเนนคุณภาพของรถจักรยานยนตไฟฟา ที่ประหยัด งายตอการบํ ารุงรักษา และไมกอใหเกิดมล
พษิ ซึง่บริษัทฯ มีแผนในการดํ าเนินการดังตอไปนี้

• วจิยัตลาดเพือ่น ําผลที่ไดมาปรับปรุงคุณภาพรถจักรยานยนตไฟฟา ทั้งรูปลักษณภายนอก และระบบการ
ขับเคลือ่น โดยเฉพาะแบตเตอรี่ บริษัทฯ มีแผนงานที่จะรวมมือกับ  NECTEC และบริษัทแบตเตอรี่ในการ
พฒันาการใชงานใหสามารถบรรจุไฟฟาไดนานขึ้น และใชเวลาในการชารจนอยกวาที่เปนอยูในปจจุบัน
แผนระยะยาวในการพัฒนาประสิทธิภาพรถจักรยานยนตไฟฟา

จากผลการวจิัยตลาดของผูใชกลุมองคกร และบุคคลทั่วไปตองการใหทางบริษัทพิจารณาปรับปรุง
ประสิทธภิาพการใชงานของรถจักรยานยนตไฟฟาที่สํ าคัญที่สุด 3 ประการ คือ

1. ระยะเวลาการชารจแบตเตอรี่
2. ระยะทางสูงสุดตอการชารจแบตเตอรี่ 1 คร้ัง
3. ความเร็วสูงสุด
แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพจากลักษณะการใชงานของแบตเตอรี่ ทํ าไดโดย

แนวทางที่ 1  ปรับปรุงประสทิธิภาพการใชงานของแบตเตอรี่ โดยใหทางบริษัท รถไฟฟา (ประเทศไทย) จํ ากัด
รวมมือกับ เนคเทค , องคการแบตเตอรี่ และนักวิชาการจากคณะวิศวกรรมฯของสถาบันรัฐฯ รวมกับพัฒนา
แบตเตอรีท่ีม่ปีระสิทธิภาพสูงกวาในปจจุบัน โดยตั้งเปาหมายการพัฒนา ดังนี้

ปที่ ระยะเวลาในการชารจ (ชม.) ระยะทางสูงสุด (กม.)
1 (ปจจุบัน) 6-8 50
3 5 80
5 3 120
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แนวทางที่ 2 มกีารนํ าเขาแบตเตอรี่ที่สามารถชารจไฟเรว็จากตางประเทศเขามา เพื่อเปนอีกทางเลือกใหกับ
กลุมผูบริโภคทีต่องการและมีความสามารถที่จะซื้อได ซึ่งคาดวาจะนํ าเขามาจํ าหนายในปที่ 3 หลังจากมีการ
ขยายกลุมเปาหมายไปยังบุคคลทั่วไป และขยายชองทางจัดจํ าหนายผานตัวแทนจํ าหนาย
หมายเหตุ : แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพแบตเตอรี่ ไดรับขอมูลจากการสอบถามจากผูบริหารระดับสูงขอ งบ.รถไฟฟา
(ประเทศไทย) จํ ากัด

สํ าหรบัแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพมอเตอรไฟฟา  เพือ่เพิม่ความเร็วของรถจักรยานยนตไฟฟา
จะเลอืกแนวทางเดยีวกบัแนวทางที่ 1 ของการพัฒนาแบตเตอรี่ โดยกํ าหนดเปาหมายของความเร็วสูงสุดที่
สามารถทํ าไดดังนี้

ปที่ ความเร็วสูงสุด (กม./ซม.)
1 (ปจจุบัน) 45
3* 72
5 100

หมายเหตุ : * อางองิแนวทางการพฒันาความเร็วสูงสุดที่รถจักรยานยนตไฟฟาของประเทศอื่นที่มีการพัฒนา
ความเร็วสูงสุด จากเว็บไซดของคูแขงรถจักรยานยนตไฟฟา

• น ํารถจกัรยานยนตไฟฟารุนใหมเขาสูตลาด เพื่อเปนทางเลือกใหกับผูบริโภคเพิ่มข้ึน
• เนนการใช  Relationship Marketing และ E-business มาใชกับลูกคากลุมองคกรธุรกิจเพื่อสราง

ความสมัพนัธในระยะยาวและลดตนทุนการดํ าเนินงานของบริษัท
• เพิ่ม Brand Awareness  ใหเกดิขึ้นกับกลุมลูกคาทั่วไป และกลุมแมบาน โดยการจัด Event

Marketing  รวมมอืกบัหนวยงานภาครัฐสํ าหรับกิจกรรมการรณรงคลดการใชนํ้ ามันและปญหามล
พษิ และจดันิทรรศการพรอมนํ ารถตัวอยางใหลูกคาไดทดลองขับ โดยจะจัดแสดงในหางสรรพสิน
คาชานเมอืง และในงานแสดงสินคาและเทคโนโลยีที่สํ าคัญ เชน งานมอเตอรโชว BOI Fair
เปนตน

• เพิม่ตัวแทนการจดัจ ําหนายขึ้นในเขตกรุงเทพ และตางจังหวัดใหญ ๆ  เนื่องจากการขยายตลาดไป
สูกลุมเปาหมายรองมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อชวยเพิ่มยอดขายใหมากยิ่งขึ้น และเปนศูนยกลางในการ
บริการหลงัการขายใหกับลูกคาอยางใกลชิด  รวมถึงเพิ่ม  Brand Awareness  ใหเกิดขึ้นกับตัว
แทนจํ าหนายเพื่อใหเขาในในตัวสินคาและสามารถอธิบายเสนอขายใหกับลูกคาไดเปนอยางดี 
โดยก ําหนดระยะเวลาและพื้นที่ในการแตงตั้งตัวแทนจํ าหนาย ดังนี้
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ตารางที ่18 เปาหมายการแตงต้ังตัวแทนจํ าหนายในปที่ 1-5
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

กรุงเทพฯ และปริมณฑล - 1 3 3 3
ภาคเหนือ - - 1 2 3
ภาคกลาง - - 1 2 2
ภาคตะวันออก - - 2 2 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - 2 2 4
ภาคตะวันตก - - 1 2
ภาคใต - - 1 2 3
รวมจํ านวน Dealer - 1 10 14 20

ตารางที ่19 เปาหมายการแตงต้ังตัวแทนจํ าหนายในแตละจังหวัดตามลํ าดับ
จังหวัด ลํ าดับที่

1 2 3 4
ภาคเหนือ เชียงใหม นครสวรรค พิษณุโลก
ภาคกลาง อยุธยา สระบุรี
ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา อบุลราชธานี ขอนแกน อุดรธานี
ภาคตะวันตก นครปฐม ประจวบคีรีขันธ
ภาคใต สงขลา สุราษฎรธานี ภูเก็ต

• แนะนํ ารถจักรยานยนตไฟฟาในรายการโทรทัศนที่เปดโอกาสใหสินคาจากฝมือคนไทยไปแสดง 
เชน รายการเกมแกจน รายการที่นี่ประเทศไทย รายการบานเลขที่ 5 เปนตน

• โฆษณาในสือ่อ่ืน ๆ เชน วิทยุและสื่อส่ิงพิมพ ทั้งหนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร โดยจะเนนการ
ประชาสมัพนัธสินคาผานสื่อเหลานี้ เนนจุดเดนของสินคาทั้งในดานความประหยัด ดูแลรักษางาย
และลดปญหามลพิษ
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• ประเมนิผลการด ําเนนิงานทุก 3 เดือน เพื่อพิจารณาวาการดํ าเนินงานเปนไปตามเปาหมายหรือไม
พรอมกบัพจิารณาสภาพตลาด กิจกรรมทางการตลาดของคูแขงขัน และนํ ามาปรับกลยุทธทางการ
ตลาดใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

• พฒันาคณุภาพการด ําเนินงานใหเปนไปตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อใหไดรับมาตรฐาน ISO
9002 ISO 14000 และ OHSAS 1800 และเพือ่ใหสินคาของบริษัทเปนที่ยอมรับในตลาดโลก



110

PART VII บรรณานุกรม
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บรรณานุกรม
• George E.Belch, Michael A.Belch. Advertising and Promotion. An Integrated Marketing

Communications Perspective. 4 Edition. Massachusetts
• http://www.denalicycles.com
• http://www.evthai.com
• http://www.millennium-hk.com/scooters/electric.htm
• http://www.ngmcorp.com/product/vehicle/ECO/index.html
• http://www.azpworld.com
• http://www.zevtech.com/scooters solgato.html
• คณะพาณชิยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. “ผลของกลยุทธการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอม ที่

มตีอพฤตกิรรมการเลือกซื้อสินคาอุปโภค บริโภคและผูประกอบการ” วารสารบริหารธุรกิจ ฉบับที่ 73 ปที่
20 มกราคม – มีนาคม 2540

• ธรุกจิเขียว จับกระแสสิ่งแวดลอม. นิตยสาร Corporate Thailand  ปที ่4 ฉบับที่ 38 ตุลาคม 2542
• นติยสารมอเตอรไซค ฉบับที่ 369 ประจํ าเดือนมกราคม 2544
• นิตยสารเดอะไซเคิล ฉบับที่ 272/14 ปที่ 8 มกราคม 2544
• นติยสารนกัเลงมอเตอรไซค ฉบับที่ 153 ปที่ 13  เมษายน 2544
• นติยสารรถเครื่อง ฉบับที่ 51 ปที่ 4 มกราคม 2544
• บริษัท เอส.พี. ซซูกู ิ จ ํากดั (มหาชน). “แบบรายงาน 56 – 1 ของบริษัท เอส.พี.ซซูกูจิ จํ ากัด (มหาชน)”

(2542)
• บริษทัรถไฟฟา (ประเทศไทย) จํ ากัด. คูมือการใชรถมอเตอรไซคไฟฟา “ลิงค”
• รองศาสตรจารย ดร.เสรี วงษมณฑา, ครบเครื่องเรื่องการสื่อสารการตลาด โรงพิมพ บ.วิสิทธิ์พัฒนา , 2540
• สุดาดวง เรืองรุจิระ. หลักการตลาด. คร้ังที่ 9 : สํ านกัพมิพประกายพฤกษ , 2543
• หนงัสอืพมิพกรุงเทพธุรกิจ (กรุงเทพ ไอที) “รถมอเตอรไซค – จักรยานไฟฟา ตรงใจคนรักสิ่งแวดลอม” ฉบับ

วนัที ่17 กุมภาพันธ 2543 หนาพิเศษ 11 หนา 52-58
• อดุลย กลิ่นกาเซม็. “โครงสราง พฤติกรรม และผลการดํ าเนินงานของอตุสาหกรรมรถจักรยานยนตใน

ประเทศไทย”. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง (2541)

http://www.denalicycles.com/
http://www.evthai.com/
http://www.millennium-hk.com/scooters/electric.htm
http://www.ngmcorp.com/product/vehicle/ECO/index.html
http://www.azpworld.com/
http://www.zevtech.com/scooters
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• อดุลย จาตุรงคกลุ . การบริหารการตลาด กลยุทธและยุทธวธิ.ีคร้ังที ่1. โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,
2542
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PART IX  ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก. รายละเอียดผลิตภัณฑ
ช้ินสวนและอุปกรณตาง ๆ ของรถจักรยานยนตไฟฟา
1. มือเบรกหลัง
2. สวิทซไฟสูง – ต่ํ า
3. เรือนไมล
4. มอืเบรกหนา
5. คันเรง
6. สวิทซเปด – ปดไฟ
7. กุญแจล็อกคอ
8. กุญแจลอ็กกลองเก็บของ
9. สวิทซแตร
10. สวิทซไฟเลี้ยว
11. กระจกมองหลัง
12. ฝาปดกลองเก็บของ

1. ตะแกรงหลัง
2. เบาะ
3. สวิทซกุญแจ
4. ทีแ่ขวนหมวกกันนอ็ก
5. ไฟหนา
6. บังลมหนา
7. ขาตั้งกลาง
8. ไฟทาย
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1. บังโคลนหนา
2. ฝาครอบแบตเตอรี่
3. กุญแจล็อกเบาะ
4. โชกอัพหลัง
5. ขาตั้งขาง
6. โชกอัพหนา

รายละเอียดสินคา
สมรรถนะ
ก ําลังมาสูงสุด 2.07 แรงมา
มอเตอร DC Motor 24V
ตัวถัง ชนดิทอเหล็กกลม ยาว 1,620 มม. กวาง 640 มม., สูง 1,140 มม.
นํ ้าหนักรถ 95 กก.
ระบบกันสะเทือน หนา – หลัง ใชโชกอัพคู
ระบบเบรก หนา – หลัง ดรัมเบรก
ระบบไฟฟา แบตเตอรี่ 12 V 60 Ah
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ภาคผนวก ข. การประมาณการยอดขาย
องคกร ปริมาณการใช

รถจักรยานยนตทั้งหมด
(Total Market Size)

ปริมาณการซื้อ
รถจักรยานยนตใหมตอป*

(Potential Market)
1. การสื่อสารแหงประเทศไทยมีที่ทํ าการไปรษณีย 

1,200 แหง โดยเฉลี่ยมีพนักงานสงจดหมาย
ประมาณ 2 คัน

2,400 คัน 600 คัน

2. บริษัทที่ขายสินคาที่มีการหมุนเวียนสูง กลยุทธ
การตลาดตองเนนชองทางจัดจํ าหนาย เชน นม
พาสเจอรไรซ,นมเปรี้ยว

- เมจิ
- โฟรโมสต
- ดัชมิลล
- ยาคูลท

750 คัน
750 คัน

5,000 คัน
2,500 คัน

188 คัน
188 คัน

1,250 คัน
625 คัน

3. องคกรธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว   กับ
สันทนาการ เชนรานใหเชารถจักรยานยนตเพื่อ
ตามพื้นที่ดังนี้

- พัทยา
- ชะอํ า
- หัวหิน
- ระยอง
- เชียงใหม
- พื้นที่อื่น ๆ
 (ประมาณจากการสํ ารวจตลาด)

150 คัน
80 คัน
70 คัน
100 คัน
400 คัน

1,200 คัน

500 คัน

4. โรงงานหรือเขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีบริเวณภาย
ในขนาดใหญที่ไดรับมาตรฐาน ISO 14000 ใน
ปจจุบันมี 357 แหง ประมาณแตละแหงมีความ
ตองการรถจักรยานยนตเทากับ 5 คัน

1,785 คัน 446

รวม 15,185 3,796
*อายกุารใชงานรถจกัรยานยนตประมาณ 4 ป ดังนั้นประมาณปริมาณการซื้อใหมและซื้อเพื่อทดแทนเทากับ
25% ของตลาดรถจักรยานยนตในปจจุบัน
ที่มา : จากการสํ ารวจตลาด
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รายช่ือผูไดรับการับรอง ISO  14000 (http://www.tisi.go.th/14000/14000.html)ISO14000
Certification:Tally and details

จ ํานวนผูไดรับการรับรอง
(Number of companies certified)
จากสมอ. จากที่อ่ืน ๆ รวมISIC

สาขาอุตสาหกรรม
(Industrial sector)

(By TISI) (BY others) (Total)
11 การขดุเจาะนํ้ ามันและกาซธรรมชาติ

(Extraction of crude petroleum and natural gas)
- 2 2

151 การผลิต แปรรูปและการถนอมอาหาร
(Processing and preservation of food)

- 6 6

153 ผลิตภัณฑที่ไดจากการโม สี สตารช และ อาหารสัตว
สํ าเร็จรูป
(Mill products, starches and animal feed)

- 2 2

154 ผลิตภัณฑอาหารอื่น
(Other food products)

- 6 6

155 เครื่องดื่ม
(Beverages)

- 3 3

17 ส่ิงทอ
(Textiles)

- 4 4

18 เครื่องแตงกาย
(Wearing apparel)

- 1 1

19 ผลิตภัณฑหนัง / รองเทา
(Leather/footwear)

- 17 17

21 กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ
(Paper/paper products)

1 12 13

22 ส่ิงพมิพและการพิมพ
(Publishing/printing)

- 3 3

232 ผลิตภัณฑปโตรเลียม
(Petroleum products)

- 14 14

http://www.tisi.go.th/14000/14000.html)ISO
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จ ํานวนผูไดรับการรับรอง
(Number of companies certified)
จากสมอ. จากที่อื่น ๆ รวม

ISIC สาขาอุตสาหกรรม
(Industrial sector)

(By TISI) (BY others) (Total)
241 สารเคมีขั้นมูลฐาน

(Basic chemicals)
3 13 16

242 ผลิตภัณฑเคมีภัณฑอื่น ๆ
(Other chemical products)

- 13 13

251 ผลิตภัณฑยาง
(Rubber products)

- 6 6

252 ผลิตภัณฑพลาสติก
(Plastic products)

- 13 13

2691-3 ผลิตภัณฑเซรามิกส
(Ceramic/clay products)

1 2 3

2694-5 ปูนซีเมนต/คอนกรีต/ใยหิน
(Cement/concrete)

8 7 15

271 เหล็ก/เหล็กกลา
(Basic iron/steel)

- 3 3

272 โลหะมีคา
(Precious/mom ferrous metals)

- 1 1

28 ผลิตภัณฑโลหะ
(Metal products)

- 8 8

29 เครื่องจักรกลและอุปกรณ
(Machinery)

- 15 15

30 เครื่องใชสํ านักงาน/บัญชี
(Office machinery)

- 2 2

31 เครื่องมือทางไฟฟาและอุปกรณ
(Electrical machinery)

1 23 24
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จ ํานวนผูไดรับการรับรอง
(Number of companies certitied)

จากสมอ. จากที่อื่นๆ. รวมISIC
สาขาอุสาหกรรม
(Industrial sector)

(By TISI) (By others) (Total)
32 วิทยุ/โทรทัศน/อุปกรณโทรคมนาคม

(Electronics)
3 67 70

332 เครื่องมือและอุปกรณทางสายตา/ถายภาพ
(Optical/photo instruments)

- 2 2

34/35 ยานยนต อุปกรณขนสง และการบํ ารุงรักษา
(Motor vehicles)

1 17 18

3699 การผลิตอื่น ๆ
(Other manufacture)

- 2 2

401 การผลิต/จายไฟฟา
(Electricity production)

- 4 4

402 การผลิต/จายกาซ
(Gas)

2 7 9

502 การบํ ารุงรักษา และการซอมแซมยานยนต
(Maintenance and repair of motor vehicles)

- 1 1

51/52 การขายสง/ปลีก
(Wholesale/retail trade)

- 6 6

60-63 การขนสงและกิจกรรมสนับสนุน
(Transport/travel)

- 5 5

642 การโทรคมนาคม
(Telecommunications)

- 1 1

70 อสังหาริมทรัพย
(Real estate)

1 6 7

72 คอมพิวเตอรและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
(Computer activities)

- 4 4

7421 บริการที่ปรึกษาทางสถาปตยฯ/วิศวฯ/เทคนิค - 1 1
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จ ํานวนผูไดรับการรับรอง
(Number of companies certified)
จากสมอ. จากที่อ่ืน ๆ รวมISIC

สาขาอุตสาหกรรม
(Industrial sector)

(By YISI) (By others) (Total)
(Technical consultancy)

75 การบริหารราชการ
(Public administration)

- 1 1

80 การศึกษา
(Education)

- 23 23

8511 การรักษาพยาบาล
(Hospital)

- 11 11

90 การสุขาภิบาล
(Sanitation).

- 2 2

รวม (Total) 21 336 357
ขอมูลลาสุดถึงวันที่ 7 เมษายน 2544



121

ภาคผนวก ค. ฉลากเขียว (green label หรือ eco-label)

“ฉลากเขียว” คือ ฉลากทีใ่หกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวาเมื่อนํ า
มาเปรยีบเทยีบกบัผลิตภัณฑที่ทํ าหนาที่อยางเดียวกัน ขอดีของการฉลากเขียวติดอยูบนผลิตภัณฑก็คือ ใชเปน
เครือ่งหมายใหกับผูบริโภคทราบวาผลิตภัณฑนั้นเนนคุณคาทางสิ่งแวดลอม ผูบริโภคจะไดเลือกซื้อถูกตองตาม
วตัถปุระสงค  ในสวนผูผลิตหรือผูจัดจํ าหนายจะไดรับผล  ประโยชนในแงกํ าไรเนื่องจากมีการบริโภคผลิตภัณฑ
เหลานัน้มากขึน้ ผลักดันใหผูผลิตรายอื่น ๆ ตองแขงขันกันปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการของตนในดาน
เทคโนโลย ี โดยคํ านึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเปนสํ าคัญ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการยอมรับของประชาชน และสง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแกผูผลิตเองในระยะยาว ฉลากเขียวจึงเปนเครื่องมืออยาง หนึ่งที่ชวยปองกันรักษา
ธรรมชาติผานทางการผลิตและการบริโภคของประชาชน

โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย

ฉลากเขยีวเริ่มใชเปนครั้งแรกในประเทศเยอรมันตั้งแตป พ.ศ. 2520 และไดรับการตอบแทนสนองจาก
ผูบริโภค ชาวเยอรมันเปนอยางดี ปจจุบันประเทศตาง ๆ มากกวา 20 ประเทศไดมีการจัดทํ าโครงการฉลาก
เขียว

สํ าหรบัประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อส่ิงแวดลอมไทย (Thailand business Council for
Sustainable Development, TBCSD) ไดริเร่ิมโครงการฉลากเขียว เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2536 และไดรับ
ความเห็นชอบและความรวมมือจากกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
และองคกรเอกชนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของใหปฏิบัติออกมาเปนรูปธรรม จึงนับวาเปนโครงการที่เกิดจากการรวมมือ
ระหวางภาครฐับาล เอกชน และองคกรกลางตาง ๆ โดยมีสํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและ
สถาบนัสิง่แวดลอมไทยทํ าหนาที่เปนเลขานุการ
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หลกัการในการคัดเลือกผลิตภัณฑ

• เปนผลิตภัณฑที่ใชเพื่อการอุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจํ าวัน
• คํ านงึถงึผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอส่ิงแวดลอม และคุณประโยชนทางสิ่งแวดลอมที่ไดรับเมื่อ

ผลิตภณัฑนั้นถูกจํ าหนายออกสูตลาด
• มวีธิกีารตรวจสอบที่ไมยุงยากและเสียคาใชจายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑทางสิ่ง

แวดลอม ตามที่กํ าหนดไวในขอกํ าหนด
• เปนผลติภณัฑที่ผูผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทํ าใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวา

ปจจยัที่ใชพิจารณาเพื่อออกขอกํ าหนด

ขอก ําหนดของผลิตภัณฑที่กํ าหนดขึ้น จะแตกตางไปตามประเภทของผลิตภัณฑและความเสียหายของสิ่งแวด
ลอมในแงมุมตาง ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑนั้น ๆ โดยทั่วไปจะคํ านึงถึง

• การจดัการทรัพยากร ทั้งที่สามารถนํ ากลับมาใชไดใหม (renewable resources)และที่ไมสามารถ
น ํากลับมาใชไดใหม (nonrenewable resources) อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

• การลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอมที่เปนปญหาที่สํ าคัญของประเทศ โดยสงเสริมใหมีการผลิต การ
ขนสง การบริโภค และการกํ าจัดทิ้งหลังใชแลวอยางมีประสิทธิภาพ

• การน ําขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอันตรายกลับมาใชประโยชนอยางอื่น (reuse) หรือแปรสภาพ
กลับมาใชใหม (recycle)

การสมัครขอใชฉลากเขียว
สํ านกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) รวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทยไดเปดใหบริการรับ

รองฉลากเขยีวแลวตามแนวทางสากลที่ตองการรับรองผลิตภัณฑที่ชวยลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอม โดยรวม
ภายในประเทศ ใหขอมูลที่เปนกลางตอผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย นอกจากนี้
ยงัเปนการผลกัดนัให ผูผลิตใชเทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอย เพื่อสงตอบแทนทาง
เศรษฐกจิแกผูผลิตเองใน ระยะยาวการขอใชฉลากเขียวเปนความสมัครใจของผูผลิต ผูจัดจํ าหนาย หรือผูให
บริการทีต่องการแสดงความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ไมมีกฎหมายบังคับ ผูประสงคจะสมัครขอใชฉลากเขียว
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สามารถขอรบัเอกสารเพื่อกรอกขอความไดที่สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและเสียคาสมัคร 1,000 บาท สถาบันฯ
และส ํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน  และจัดทํ าสัญญาอนุญาต
ใหใชเครื่องหมายรับรองฉลากเขียนในการโฆษณาและติดที่ผลิตภัณฑเมื่อผลิตภัณฑผานการตรวจสอบตามขอ
ก ําหนดแลว ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมการใชฉากเขียวเปนจํ านวนเงิน 5,000 บาท ตอสัญญาใชตามอายุ
ของขอกํ าหนด
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ภาคผนวก ง. การสํ ารวจและวิจัยตลาด

กรณีกลุมเปาหมายรองซึ่งเปนลูกคาทั่วไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1) เพือ่ศึกษาพฤติกรรมของกลุมผูใชรถจักรยานยนตในปจจุบัน
2) เพือ่ศึกษาถงึปจจุบันที่มีผลในการตัดสินเลือกซื้อรถจักรยานยนต
3) เพือ่ใหทราบถึงการรับรูและทัศนคติที่ที่มีตอรถจักรยานยนตไฟฟา

ขอบเขตการวิจัย

การท ําวจิยัทางการตลาดฉบับนี้จะศึกษาพฤติกรรมการใชงานของผูใชรถจักรยานยนตในปจจุบันและปจจัยที่มี
ผลในการตดัสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต และการรับรูและทัศนคติที่มีตอรถจักรยานยนตไฟฟาจากผูใชกลุม
ตัวอยางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วิธีทํ าการวิจัย
ใชวิธีเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionaire) กบัผูใชรถจักรยานยนตในปจจุบัน

แหลงขอมูล
ท ําการเลือกผูตอบแบบสอบถาม โดยวิธีสะดวก (Convenient Sampling) ผูทีใ่ชรถจักรยานยนตอยูในปจจุบัน
จากหางสรรพสินคา และรานคายอย จํ านวน 60 ตัวอยาง
ผูสัมภาษณและทีมงานผูทํ าการวิจัย
ทมีงานวจิยัเตรียมแบบสอบถามใหชัดเจน และการทํ า pre-test  กบับุคคลทั่วไปเพื่อนํ าขอมูลดังกลาวมาปรับ
ปรุงแบบสอบถามใหกระชับ ชัดเจนและถูกตองสอดคลองกับกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น
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ผลการสํ ารวจผูใชรถจักรยานยนต

ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม

1. ผูทีต่อบแบบสอบถามมีจํ านวนทั้งสิ้น 60 คน
เพศ จ ํานวน รอยละ
ชาย 35 58.3%
หญิง 25 41.7%

2. ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถาม
ชาย หญิง รวม

ต่ํ ากวา 18 ป 5.7% 4.0% 5.0%
18 – 25           20.0%           44.0%           30.0%
26 – 30           42.9%           40.0%           41.7%
31 – 40           20.0%           12.0%           16.7%
41 – 50           11.4%             0.0%             6.7%
มากกวา 50 ปข้ึนไป 0.0% 0.0% 0.0%

           100%            100%            100%
3. อาชีพ

อาชีพ ชาย หญิง รวม
พนกังานบริษัทเอกชน 40.0% 12.0% 28.3%
พนกังานรัฐวิสาหกิจ   5.7%   4.0%   5.0%
ธรุกิจสวนตัว 22.9%   8.0% 16.7%
คาขาย   5.7% 20.0% 11.7%
อื่น ๆ  17.1%  52.0%  31.7%

             100.0%              100.0%               100.0%

4. ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม
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ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม
ต่ํ ากวาปริญญาตรี  57.1%  72.0%  63.3%
ปริญญาตรี  37.1%  24.0%  31.7%
สูงกวาปริญญาตรี   5.7%    4.0%    5.0%

รวม            100.0%            1 00.0%            100.0%

5.  ระดับรายไดของผูตอบแบบสอบถาม
ระดับรายได ชาย หญิง รวม
ต่ํ ากวา 5,000 บาท 5.7% 24.0% 13.3%
5,001 – 10,000 บาท 17.1% 52.0% 31.7%
10,001 – 20,000 บาท 60.0% 16.0% 41.7%
20,001 – 30,000 บาท 17.1%   8.0% 13.3%
30,000 -  50,000 บาท   0.0%   0.0%   0.0%
มากกวา 50,001 ข้ึนไป   0.0%   0.0%   0.0%

พฤตกิรรมการเลือกใชยานพาหนะในการเดินทาง

1. ปจจบัุนทานใชรถจักรยานยนตรุนใด
YAMAHA  13.3%
HONDA  58.35%
SUZUKI  20.0%
KAWAZAKI   5.0%
CAGIVA   0.0%
อ่ืน ๆ   3.3%

 100%
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2. ในแตละวันทานเดินทางโดยเฉลี่ยประมาณกี่กิโลเมตร
0 – 5    กโิลเมตร  38.3%
5 – 10  กโิลเมตร  35.0%

            11 – 20  กิโลเมตร  16.7%
     มากกวา 20  กิโลเมตร  10.0%

           100.0%

3. ใครเปนผูตัดสินใจซื้อยานพาหนะดังกลาว
ตัดสินใจเอง  78.3%
บิดา มารดา  10.0%
พีน่องหรือญาติ    3.3%
คูสมรส    6.7%
อ่ืน ๆ            100.0%

4. ทานรูจกัและเลือกซื้อยานพาหนะที่ใชปจจุบันไดอยางไร
การแนะนํ าจากพนักงานขาย     1.7%
Internet     0.0%
โฆษณา   38.3%
โชวรูม   41.7%
บูทแสดงสินคา เชน งานมอเตอรโชว     3.3%
อ่ืน ๆ   15.0%

100.0%

5. รถจกัรยานยนตประเภทใดที่ทานใหความสนใจซื้อมากที่สุด
จกัรยานยนตขนาดเล็ก (รถปอป)   3.3%
จกัรยานยนตผูหญิง มีกระบังลม (แบบครอบครัว)  63.3%
จกัรยานยนตกระเทย ไมมีกระบังลม (แบบครอบครัวกึ่งสปอรต)  25.0%
จกัรยานยนตผูชาย (แบบสปอรต)      8.3%

           100.0%
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6. งบประมาณที่ทานคิดจะใชในการซื้อรถจักรยานยนต
      ต่ํ ากวา 10,000 บาท     0.0%

10,001 – 20,000 บาท     8.3%
20,001 – 30,000 บาท   16.7%
30,001 – 40,000 บาท   43.3.%
40,001 – 50,000 บาท   25.0%
มากกวา 50,000 บาท     6.7%
รวม 100.0%

7.   หากทานซือ้รถจกัรยานยนตดวยงบประมาณขางตน  ทานจะเลือกใชการชํ าระเงินรูปแบบใด
เงินสด   10.0%
กูจากสวัสดิการ     3.3%
ขอกูจากสถาบันการเงิน     5.0%
ผอนชํ าระกับผูจํ าหนาย (Leasing)   81.7%
รวม 100.0%

8.    ปจจบัุนทานใชจักรยานยนต เพื่อวัตถุประสงคใดเปนสวนใหญ
ใชงานเองสวนตัว    68.3%
ใชเพื่อประกอบอาชีพ   31.7%

100.0%
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ปจจยัที่มีผลตอการเลือกซื้อจักรยานยนต
กลุมผูใชงานสวนตัว

ปจจัย มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
1. รูปลักษณภายนอก 46.3% 31.7% 22.0% 0.0% 0.0%
2. ความเร็วและกํ าลังเครื่องยนต 7.3% 24.4% 46.3% 17.1% 4.9%
3. ความประหยัดพลังงาน 29.3% 26.8% 43.9% 0.0% 0.0%
4. ความนาเชื่อถือในตราสินคา 41.5% 19.5% 39.0% 0.0% 0.0%
5. ราคาของมอเตอรไซด 31.7% 26.8% 41.5% 0.0% 0.0%
6.ราคาขายตอ 19.5% 24.4% 48.8% 7.3% 0.0%
7. การสงเสริมการขาย เชนสวนลดหรือของแถม 22.0% 31.7% 26.8% 19.5% 0.0%
8. คาใชจายในการบํ ารุงรักษา 17.1% 19.5% 31.7% 19.5% 12.2%
9. ไมสรางมลพิษตอส่ิงแวดลอม 34.1% 26.8% 34.1% 4.9% 0.0%
10. ความคลองตัวในการขับข่ี 31.7% 41.5% 22.0% 4.9% 0.0%
11. บริการหลังการขาย 39.0% 36.6% 19.5% 4.9% 0.0%
12. ระยะเวลาในการรับประกัน 22.0% 34.1% 39.0% 0.0% 4.9%
13. ความพงึพอใจในตัวแทนจํ าหนาย 39.0% 34.1% 26.8% 0.0% 0.0%
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กลุมใชงานเพื่อประกอบอาชีพ
ปจจัย มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

1. รูปลักษณภายนอก 15.8% 42.1% 36.8% 5.3% 0.0%
2. ความเร็วและกํ าลังเครื่องยนต 47.4% 26.3% 26.3% 0.0% 0.0%
3. ความประหยัดพลังงาน 84.2% 10.5% 5.3% 0.0% 0.0%
4. ความนาเชื่อถือในตราสินคา 5.3% 42.1% 52.6% 0.0% 0.0%
5. ราคารถจักรยานยนต 68.4% 26.3% 5.3% 0.0% 0.0%
6. ราคาขายตอ 52.6% 26.3% 21.1% 0.0% 0.0%
7. การสงเสริมการขาย เชนสวนลด
หรือ ของแถม

5.3% 31.6% 63.2% 0.0% 0.0%

8. คาใชจายในการบํ ารุงรักษา 47.4% 10.5% 42.1% 0.0% 0.0%
9. ไมสรางมลพิษตอส่ิงแวดลอม 84.2% 10.5% 5.3% 0.0% 0.0%
10. ความคลองตัวในการขับข่ี 52.6% 31.6% 15.8% 0.0% 0.0%
11. บริการหลังการขาย 42.1% 52.6% 5.3% 0.0% 0.0%
12. ระยะเวลาในการรับประกัน 36.8% 57.9% 5.3% 0.0% 0.0%
13.ความพงึพอใจในตัวแทนจํ าหนาย 28.6% 47.6% 23.8% 0.0% 0.0%
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การรูจกัและความตองการใชจักรยานยนตไฟฟา
1. ทานรูจกัหรือเคยไดยินเกี่ยวกับรถจักรยานยนตไฟฟาหรือไม

รูจัก   16.7%
ไมรูจัก   83.3%

100.0%

2. หากทานตองซื้อจักรยานยนต ทานจะเลือกซื้อจักรยานยนตไฟฟาหรือไม
ซื้อ    1.67%
ไมซื้อ    6.67%
ไมแนใน   91.67%

100.00%

3. หากรถจกัรยานยนตไฟฟาราคาประมาณ 45,000 บาท ในขณะที่รถจักรยานแบบครอบครัวทั่วไป (จักรยาน
ยนตผูหญงิ) ทีม่ีสมรรถนะใกลเคียงกัน ราคาประมาณ 35,000 บาท แตรถจักรยานยนตไฟฟาจะมีคาใช
จายในการเตมิเชือ้เพลิงรวมทั้งคาบํ ารุงรักษาเพียง 1 ใน 5 ของ รถจักรยานยนตไฟฟาทั่วไป
สนใจ   75.00%
ไมสนใจ   25.00%

100.00%

4. ทานกงัวลกบัปญหาใดในการเลือกใชจักรยานยนตไฟฟา (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
ระยะเวลาในการชารจแบตเตอรี่     7.0%
ความเร็วจํ ากัด   32.2%
ความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ     1.8%
ระยะทางในการใชงาน   28.7%
การบริการหลังการขาย   21.6%
การซอมบํ ารุง     7.0%
อ่ืน ๆ…………………….     1.8%

100.0%
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5. หากทานจะเลอืกใชจักรยานยนตไฟฟา เหตุผลใดมีความสํ าคัญมากที่สุด (เลือกได 3 ขอ)
       เปนเหตุผล

อันดบัที่ 1     อันดับที่ 2     อันดับที่ 3
อนรัุกษส่ิงแวดลอม ลดมลพิษ 31.7% 41.7%      23.3%
ความปลอดภัย (ความเร็วจํ ากัด ควบคุมงาย)   3.3% 6.7%        1.7%
ประหยัดคาใชจายและคาบํ ารุงรักษา 40.0% 25.0%      25.0%
สะดวกในการเติมเชื้อเพลิง (ชารจแบตเตอรี่ที่บานได)   5.0%   3.3%        0.0%
ลดการน ําเขานํ้ ามันจากตางประเทศ 15.0% 13.3%      21.7%
เปนสินคาที่ผลิตในประเทศโดยคนไทย   5.0% 10.0%      28.3%

แบบสมัภาษณ การใชรถจักรยานยนตในองคกร

แบบสัมภาษณนี้จัดทํ าขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหประกอบการศึกษาการจัดทํ าแผนธุรกิจเร่ือง 
“รถจกัรยานยนตไฟฟา” โครงการปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร จึงขอ
ความกรณุาแสดงความคิดเห็นของทานตอผลิตภัณฑนี้ตามความเปนจริง โดยขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
จะเปนประโยชนทางการศึกษาเทานั้น คณะผูจัดทํ าฯ ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ใหความรวมมือในการ
แสดงความคิดเห็น

สวนที ่1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรถจักรยานยนตไฟฟา
1. จากขอมลูรถจกัรยานยนตไฟฟาที่ทานไดทราบขางตน ทานมีความคิดเห็นวารถจักรยานยนตไฟฟาจะ

เปนประโยชนตอกิจการของทานอยางไร
………………………………………………………………………………………………….……………..
2. จากคณุลกัษณะของรถจกัรยานยนตไฟฟา ทานมีความคิดเห็นวารถจักรยานยนตไฟฟาจะมีสวนชวน

ในการลดตนทุนของกิจการของทานไดมากนอยเพียงใด
………………………………………………………………………………………………………………..
3. จากคณุลกัษณะของรถจกัรยานยนตไฟฟา ทานมีความคิดเห็นวารถจักรยานยนตไฟฟาจะมีสวนชวย

ในการลดภาระการดูแลรักษายานพาหนะในกิจการของทานไดมากนอยเพียงใด
………………………………………………………………………………………………….…………….
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4. จากการทีร่ถจกัรยานยนตไฟฟาสามารถชวยลดมลภาวะทางอากาศ และเสียง หากทานนํ ารถจักรยาน
ยนตไฟฟามาใชในองคกรของทาน ทานคิดวาจะมีสวนชวยสงเสริมภาพลักษณะขององคกรทานใน
ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมหรือไม อยางไร
………………………………………………………………………………………………….………..

5. ทานคดิวา คุณลักษณะใดของรถจักรยานยนตไฟฟาที่มีความโดดเดน เหมาะสมและสอดคลองกับ
นโยบายขององคกรของทานมากที่สุด
…………………………………………………………………………………………………………..

6. ทานคดิวา รถจกัรยานยนตไฟฟาควรมีการดัดแปลงเพิ่มเติมเพื่อใหมีความเหมาะสมกับการใชงานใน
กจิการของทานอยางไร
………………………………………………………………………………………………….……….

7. ทานคดิวาปจจัยใดมีความสํ าคัญมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนตไฟฟา
(กรุณาเลือก 3 ลํ าดับโดยเรียงตามความสํ าคัญ)

  อนุรักษส่ิงแวดลอมลดมพิษ   ความปลอดภัย (ความเร็วตํ่ า ควบคุมงาย)
  ประหยัดคาใชจาย   สะดวกในการเติมพลังงาน (ชารจแบตเตอรี่)
  ลดการน ําเขานํ้ ามันจากตางประเทศ   เปนสนิคาที่ผลิตในประเทศโดยคนไทย
  สรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร   เปนสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ใหกับองคกร
  ดูแลรักษางาย   อ่ืน ๆ……………………………………

8. ปจจยัใดมคีวามสํ าคัญในการสนับสนุนใหทานตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนตไฟฟาไดมากขึ้น
(เลอืกไดมากกวา 1 ขอ)

  การใหบริการตรวจเช็คบํ ารุง ณ องคกร
  การออกแบบสัญลักษณ หรืออุปกรณใหสอดคลองกับองคกร
  การสงเสริมการขายโดยใหหมวกกันน็อค
  ระยะเวลารับประกัน
  เงือ่นไขการผอนชํ าระดอกเบี้ยตํ่ า ระยะเวลาผอนชํ าระนาน
  สวนลดในการซื้ออะไหล และแบตเตอรี่
 อ่ืน ๆ……………………………………………………….



134

9. ทานคดิวารถจกัรยานยนตไฟฟา มีราคาเทากับ 45,000 แตสามารถประหยัดคาใชจายไดมากกวารถ
จกัรยานยนตทัว่ไปประมาณ 35,000 บาท ภายในชวงระยะเวลา 4 ป ทานคิดวาเปนราคาที่เหมาะสม
หรือไม

  เหมาะสม
  ไมเหมาะสม ควรมีราคาประมาณ……………….บาท

10. จากการคณุสมบติัของรถจักรยานยนตไฟฟา ทานมีความคิดเห็นฯวารถจักรยานยนตไฟฟาจะสามารถ
ตอบสนองการใชงานในองคกรของทานไดหรือไม และทานจะตัดสินใจเลือกใชทดแทนจักรยานยนตทั่ว
ไปที่ใชอยูในปจจุบันหรือไม
…………………………………………………………………………………………………………..

11. จากคณุสมบติัของรถจักรยานยนตไฟฟา ทานมีความคิดเห็นวาคุณสมบัติขอใดที่ควรไดรับการปรับ
ปรุงใหดีข้ึน (กรุณาเลือก 3 ลํ าดับโดยเรียงตามความสํ าคัญ)

  ระยะทางสูงสุดตอการชารจแบตเตอรี่ 1 คร้ัง (ปจจุบันวิ่งไดระยะทางสูงสุด 50 กม.)
  ความเรว็สูงสุด (ปจจุบันมีความเร็วสูงสุด 45 กม./ชม.)
  ระยะเวลาการชารจแบตเตอรี่  (ปจจุบันใชเวลาในการชารจ 6 – 8 ชม.
  ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
 ราคาสินคา
 รูปลักษณะของผลิตภัณฑ
  ชองทางการจัดจํ าหนาย
  อ่ืน ๆ………………………………….

12. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการรถจักรยานยนตไฟฟาในอนาคต
………………………………………………………………………………………………………………

สวนที่ 2 ขอมูลปจจัยขององคกร
1. ในปจจบัุนองคกรของทานมีรถจักรยานยนตเพื่อใชงานจํ านวน……………..คัน
2. องคกรของทานใชรถจักรยานยนตประเภทใด

  รถครอบครัว (รถจักรยานยนตแบบผูหญิง มีบังลม)
  รถครอบครัวกึ่งสปอรต (รถจักรยานยนตแบบกระเทย ไมมีบังลม)
  รถสปรต (รถจักรยานยนตแบบผูชาย มีถังนํ้ ามันอยูดานหนา)
  อ่ืน ๆ……………………………………………….
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3. รถจกัรยานยนตที่ใชงานในปจจุบันเปนของ
  พนกังาน   องคกร

4. หนวยงานของทานมโีครงการสนับสนุนใหพนักงานซื้อจักรยานยนตราคาถูกหรือผอนระยะยาวหรือไม ถามี
รถทีเ่ขาโครงการเปนรถยี่หอใด

  ม ียี่หอ………………….
  ไมมี

5. ลักษณะการใชงานรถจักรยานยนตในองคกรของทาน
  ขนสงสินคา / เอกสาร
  เพือ่เดนิทางติดตองานภายในองคกร
  อ่ืน ๆ………………………………………….

6. ใครเปนผูตัดสินใจเลือกซื้อจักรยานยนตภายในองคกรของทาน
  ผูบริหารระดับสูง   หนวยงานของทาน
  พนกังานผูใชงาน   อ่ืน ๆ……………

7. องคกรของทานมีการตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนตบอยแคไหน
  ไมเคย   2 ป คร้ัง
  ปละครั้ง   ปละ 2 คร้ัง

8. จากอดตีทีผ่านมา ใชเวลานานเทาใดจึงจะมีการเปลี่ยนรถจักรยานยนตเพื่อทดแทนของเดิม
  1 – 2 ป   3 – 5 ป
  6 – 10 ป   10 ปข้ึนไป

9. หนวยงานของทานมแีผนในการจัดซื้อยานพาหนะเพิ่มเติมหรือเพื่อทดแทนในระยะเวลาอันใกลนี้หรือไม
  ม ีจ ํานวน……………………คัน ภายใน……………………ป
  ไมมี
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10. ทานเลอืกซื้อจักรยานยนตที่ใชงานในองคกรโดยวิธีใด
  การแนะนํ าโดยพนักงานขาย   จดัใหมีการประมูล
  ผานตัวแทนจํ าหนาย   อ่ืน ๆ…………………...

11. ในการซือ้รถจกัรยานยนตที่ใชในองคกรที่ผานมา ทานชํ าระเงินโดยวิธีใด
  ซือ้เงินสด   ผอนชํ าระนาน 12 เดือน
  ผอนชํ าระนาน 13 - 24 เดือน   อ่ืนๆ……………………..

ผูใหสัมภาษณ………………………………………………………………….
หนวยงาน………………………………………………………………………

ขอขอบคณุผูทีใ่หความรวมมือในการใหสัมภาษณเชิงลึก และตอบแบบสอบถาม ดังมีรายนาม
ตอไปนี้
1. คุณมนตชัย สทุราวัฒน ผูอํ านวยการฝายการตลาดบริษัท ดังมลิด จํ ากัด
2. คุณอภิชัย สาธิตเกษม ผูจัดการแผนกดูแลเอเยนตบริษัท ซีพีเมจิ จํ ากัด
3. คุณกนกพรรณ เหตระกูล รองกรรมการผูจัดการบริษัท ยาคลูท จํ ากัด
4. คุณวันชัย สพุัตรานนท ผูจดัการผลิตภัณฑนํ้ ามันหลอล่ืนบริษัทคาลเท็กซ จํ ากัด
5. คุณอรกนก ใจเย็น เจาหนาที่ขนสงประจํ าศูนยจายกรุงเทพฯ

บริษทั ปูนซีเมนตนครหลวง
6. คุณภิญโญ มโนวรางกุร หวัหนาแผนกจัดการสิ่งแวดลอม บริษัท อุตสาหกรรม

กระดาษคราฟทไทย
7.บริษัท เชลล ประ
เทศไทย จํ ากัด
8. คุณนพดล รัตนสูงเนิน ผูจดัการแผนกสํ านักงานขายบริษัท ทีพีไอ จํ ากัด

(มหาชน)
9. คุณประสิทธิ์ สุขแสงเปลง บริษัท Happy Tour พทัยาใต
10.คุณซาเราะห กจิการเชารถจักรยานยนตในพทัยาใต
11.คุณสงา เพ็ชรนอก กจิการเชารถจักรยานยนตในพทัยาใต
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12.คุณจตุพร โซะมิน กจิการเชารถจักรยานยนตในพทัยาใต
ภาคผนวก จ. การคํ านวณอัตราผลตอบแทนที่ผูถือหุนตองการ
อัตราดอกเบ้ียเงินกู ลูกคารายยอยชั้นดี (MRR) อัตราผลเงินปนผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน

 ในตลาดหลักทรัพย
ธนาคารกสิกรไทย 7.75% ป 2540 6.04%
ธนาคารกรุงเทพ 7.75% ป 2541 1.34%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 8.25% ป 2542 0.61%
ธนาคารไทยพาณิชย      8%    ที่มา : ตลาดหลักทรัพย
คาเฉลี่ย 7.94%

ที่มา : อัตราดอกเบี้ยที่ประกาศของธนาคาร ณ วันที่
30 เมษายน 2544

อัตราผลตอบแทนจากตลาดตราสารหนี้

TTM YIELD
1 – YR. 2.16
2 – TR. 2.57
3 – YR 2.85
5 – YR 3.67
7 – YR 4.32
10 – YR 5.12
12 – YR 5.58
14 – YR 6.03
18 - YR 6.69
ที่มา : www.thaibdc.or.th (ศูนยขายต
สรุปจากการเปรียบเทียบอัตราผลตอบ
อัตราเงินกู
อัตราผลตอบแทนจากเงินปนผล
อัตราผลตอบแทนจากตราสารหนี้ 5 ป 
TBDC Government Bond Yield Curve
30/04/2001
ราสารหนี้)
แทน ทั้ง 3 ทางเลือก มีดังนี้

7.94%
2.66%

 ที่ปราศจากความเสี่ยง (เทากับอายุโครงการ) 3.67%

http://www.thaibdc.or.th/
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จะเห็นไดวาอัตราเงินกูสูงสุด อยางไรก็ตามในการลงทุนในโครงการจะมีการปรับผลตอบแทนดวยคาความเส่ียง
(Risk Premium) คาเฉล่ียในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตเทากับ  15% ดงันั้นกํ าหนดอัตราผลตอบแทนที่ผูถือหุน
ตองการเทากับ 15%

ภาคผนวก ฉ.งบการเงิน
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ประมาณการงบดุล หนวย : บาท
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ประมาณการงบกระแสเงินสด ปที่ 1 (รายเดือน) หนวย : บาท
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การประมาณกระแสเงินสด (รายป)         หนวย : บาท
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อัตราสวนทางการเงิน
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การวเิคราะหความเปนไปไดของโครงการ       หนวย : บาท

WACC 14.40 %
NPV 2,742,802  Baht
IRR 54.20 %
Payback period 3.21          Year
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ภาคผนวก ช. ตารางการชํ าระหนี้


	ÊÒÃºÑµÒÃÒ§
	ÊÒÃºÑÀÒ¾
	º·¤Ñ´ÂèÍ
	
	»ÃÐÁÒ³¡ÒÃÂÍ´¢ÒÂáÅÐ¡ÓäÃ

	Ê¶Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹
	¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨


	ÊÀÒ¾µÅÒ´¢Í§ÊÔ¹¤éÒáÅÐºÃÔ¡ÒÃ
	â¤Ã§ÊÃéÒ§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÃ¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹�
	
	
	µÒÃÒ§·Õè 1 µÒÃÒ§áÊ´§ºÃÔÉÑ·¼Ùé¼Å�
	
	
	
	
	â¤Ã§ÊÃéÒ§µÅÒ´
	â¤Ã§ÊÃéÒ§¡ÒÃ¨Ñ´¨ÓË¹èÒÂÀÒÂã¹»ÃÐ�








	Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ìµÅÒ´
	
	
	¢¹Ò´µÅÒ´
	µÒÃÒ§·Õè 2 ÊèÇ¹áºè§µÅÒ´Ã¶¨Ñ¡ÃÂÒ�
	µÒÃÒ§·Õè 3 à»ÃÕÂºà·ÕÂºÂÍ´¨ÓË¹èÒ�
	ÊÀÒ¾¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹

	µÒÃÒ§·Õè 5 µÃÒÊÔ¹¤éÒáÅÐÊÁÃÃ¶¹Ð¢�


	¤Ùèá¢è§¢Ñ¹ã¹»ÃÐà·ÈÁÕ´Ñ§¹Õé
	
	
	¨Ø´à´è¹áÅÐ¨Ø´àÊÕÂà»ÃÕÂº¢Í§Ã¶¨Ñ�

	¨Ò¡á¹Çâ¹éÁ´Ñ§¡ÅèÒÇ ¨ÐÊè§¼Å¡ÃÐ·º
	¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ
	¡ÒÃ¤ØéÁ¤ÃÍ§¼ÙéºÃÔâÀ¤
	¹âÂºÒÂ¤ÇÒÁÃèÇÁÁ×ÍÃÐËÇèÒ§¡ÅØèÁ»�

	ÊÔ¹¤éÒ·´á·¹ ¤×Í ¡ÒÃãªéÂÒ¹¾ÒË¹Ðã�
	ÀÒÇÐ¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹ \(Rivalry\)
	ÊÃØ»
	¡ÅÂØ·¸ìÍ§¤ì¡Ã

	â¤Ã§ÊÃéÒ§¼Ùé¶×ÍËØé¹
	ÃÐÂÐàÇÅÒ¢Í§¢éÍµ¡Å§
	
	ÃÒ¤ÒáÅÐµé¹·Ø¹ÊÔ¹¤éÒ
	¡ÒÃÊè§ÁÍºÊÔ¹¤éÒ

	ÅÑ¡É³Ð¼ÅÔµÀÑ³±ì

	ÂÒ¹¾ÒË¹Ðä¿¿éÒ

	Ã¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µìä¿¿éÒ
	ËÑÇã¨ËÅÑ¡ 4 »ÃÐ¡ÒÃ¢Í§Ã¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹ä�
	¡ÒÃ¼ÅÔµÃ¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µìä¿¿éÒ
	¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ
	¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ¢Í§»ÑËÒ
	áËÅè§¢éÍÁÙÅ
	»ÃÐªÒ¡ÃáÅÐ¡ÅØèÁµÑÇÍÂèÒ§
	¡ÒÃàÅ×Í¡»ÃÐªÒ¡ÃáÅÐ¡ÅØèÁµÑÇÍÂèÒ�
	
	
	¡ÅØèÁ¼ÙéºÃÔâÀ¤·ÑèÇä»



	¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
	
	
	
	ÊèÇ¹·Õè 1 ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕèÂÇ¡ÑºÃ�
	ÊèÇ¹·Õè 2 ¢éÍÁÙÅ»Ñ¨¨ØºÑ¹¢Í§¡ÅØè�
	ÊèÇ¹·Õè 1 ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕèÂÇ¡ÑºÃ�



	6\)   äÁèÊÃéÒ§ÁÅ¾ÔÉµèÍÊÔè§áÇ´ÅéÍ�
	
	
	¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·ÕèÁÕµèÍÃ¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹�
	»ÑËÒ·Ò§¡ÒÃµÅÒ´·Õè¾ºáÅÐ·Ò§àÅ×Í�

	µÒÃÒ§·Õè 6  ·Ò§àÅ×Í¡ã¹¡ÒÃá¡éä¢»Ñ�


	á¼¹¡ÒÃµÅÒ´
	
	ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì
	áÅÐÃ¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µìä¿¿éÒ







	¤èÒ¾ÅÑ§§Ò¹
	
	
	
	
	
	ËÁÒÂàËµØ
	ÊÒÁÒÃ¶ÊÃØ»à»ÃÕÂºà·ÕÂº¤èÒãªé¨èÒ�


	¤èÒãªé¨èÒÂµèÍ
	ÀÒ¾·Õè 3  µÓáË¹è§·Ò§¡ÒÃá¢è§¢Ñ¹¢Í�





	¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³¡ÒÃÂÍ´¢ÒÂ
	
	
	
	
	
	
	µÒÃÒ§·Õè 8  »ÃÔÁÒ³¡ÒÃãªéÃ¶¨Ñ¡ÃÂÒ�






	ÃÇÁ
	µÒÃÒ§·Õè 10 »ÃÐÁÒ³à»éÒËÁÒÂÂÍ´¢ÒÂ�

	á¼¹¡ÅÂØ·¸ì¡ÒÃµÅÒ´
	
	
	
	
	
	
	ÀÒ¾·Õè 4 Ã¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µìä¿¿éÒ¡Ñº¡�





	ÂØ·¸ÇÔ¸Õ
	
	
	
	
	µÒÃÒ§·Õè 11 ÊèÇ¹Å´ã¹¡ÒÃ¨ÓË¹èÒÂ


	ªèÍ§·Ò§¡ÒÃ¨Ñ´¨ÓË¹èÒÂÊÔ¹¤éÒã¹µÅ�



	ÂØ·¸ÇÔ¸Õ
	
	
	
	
	µÒÃÒ§·Õè 12 ¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº¤èÒãªé�
	ÃÐËÇèÒ§Ã¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µì·ÑèÇä» áÅÐÃ




	ÂØ·¸ÇÔ¸Õ
	
	
	
	ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì





	ÂØ·¸ÇÔ¸Õ
	
	
	
	
	ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì





	ÂØ·¸ÇÔ¸Õ
	¤èÒµÍºá·¹¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ
	
	
	à§Ô¹ÃÒ§ÇÑÅ¾ÔàÈÉ 1% ¢Í§ÂÍ´¢ÒÂàÁ×è�
	â¤Ã§ÊÃéÒ§¢Í§¡Í§¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¢ÒÂáºè§�
	¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃàÊ¹Í¢ÒÂÍÂèÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·�
	ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì





	ÂØ·¸ÇÔ¸Õ
	
	
	
	
	ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ì





	ÂØ·¸ÇÔ¸Õ


	§º»ÃÐÁÒ³
	¤èÒãªé¨èÒÂã¹¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¢ÒÂ
	
	
	
	
	
	µÒÃÒ§·Õè 15 áÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´§º»ÃÐÁ�







	¡ÒÃÇÒ§á¼¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
	
	
	
	
	
	
	Total working capital
	ÃÇÁ




	ÊÁÁµÔ°Ò¹ÂÍ´¢ÒÂ
	
	
	
	Ë¹èÇÂ : ºÒ·




	¡ÅØèÁà»éÒËÁÒÂ·Ñé§ËÁ´
	ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´»ÃÐ¡Íº
	»Õ·Õè 1
	»Õ·Õè 2
	»Õ·Õè 3
	»Õ·Õè 4
	»Õ·Õè 5

	ÃÇÁ¤èÒãªé¨èÒÂ

	»Õ·Õè 4à¾ÔèÁ¢Öé¹¨Ò¡»Õ·Õè 3 ¨Ó¹Ç¹ 
	ÃÇÁ¤èÒãªé¨èÒÂ¤§·Õèã¹»Õ·Õè 16,343,3
	
	
	
	¡ÒÃ¤Ó¹Ç³ËÒ¨Ø´¤ØéÁ·Ø¹áÅÐÍÑµÃÒ¼Å�







	á¹Ç·Ò§¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁà»ç¹ä»ä´é¢�
	¤ÇÒÁà»ç¹ä»ä´éã¹ÊÔ¹¤éÒ
	¤ÇÒÁà»ç¹ä»ä´é·Ò§¡ÒÃµÅÒ´
	¤ÇÒÁà»ç¹ä»ä´éã¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

	»Ñ¨¨ÑÂÇÔ¡Äµ·Õèà»ç¹à§×èÍ¹ä¢áËè§�
	
	
	¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¤ÇÒÁàÊÕèÂ§áÅÐá¹Ç·Ò�


	¡ÒÃ¤Çº¤ØÁáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
	á¼¹ÃÐÂÐ¡ÅÒ§ 3-5 »Õ
	
	
	µÒÃÒ§·Õè 18 à»éÒËÁÒÂ¡ÒÃáµè§µÑé§µ�
	ÅÓ´Ñº·Õè
	ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ



	ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¡. ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¼ÅÔµÀÑ³±ì
	
	
	
	ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢. ¡ÒÃ»ÃÐÁÒ³¡ÒÃÂÍ´¢ÒÂ



	ISIC
	ÊÒ¢ÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
	¨Ó¹Ç¹¼Ùéä´éÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§
	(Number of companies certified)
	¨Ò¡ÊÁÍ.
	¨Ò¡·ÕèÍ×è¹ æ
	ÃÇÁ
	(By TISI)
	(BY others)
	(Total)
	11
	¡ÒÃ¢Ø´à¨ÒÐ¹éÓÁÑ¹áÅÐ¡êÒ«¸ÃÃÁªÒµ�
	-
	2
	2
	151
	¡ÒÃ¼ÅÔµ á»ÃÃÙ»áÅÐ¡ÒÃ¶¹ÍÁÍÒËÒÃ
	-
	6
	6
	153
	¼ÅÔµÀÑ³±ì·Õèä´é¨Ò¡¡ÒÃâÁè ÊÕ ÊµÒ�
	-
	2
	2
	154
	¼ÅÔµÀÑ³±ìÍÒËÒÃÍ×è¹
	-
	6
	6
	155
	à¤Ã×èÍ§´×èÁ
	-
	3
	3
	17
	ÊÔè§·Í
	-
	4
	4
	18
	à¤Ã×èÍ§áµè§¡ÒÂ
	-
	1
	1
	19
	¼ÅÔµÀÑ³±ìË¹Ñ§ / ÃÍ§à·éÒ
	-
	17
	17
	21
	¡ÃÐ´ÒÉáÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±ì¡ÃÐ´ÒÉ
	1
	12
	13
	22
	ÊÔè§¾ÔÁ¾ìáÅÐ¡ÒÃ¾ÔÁ¾ì
	-
	3
	3
	232
	¼ÅÔµÀÑ³±ì»ÔâµÃàÅÕÂÁ
	-
	14
	14
	
	
	
	ÇÔ·ÂØ/â·Ã·ÑÈ¹ì/ÍØ»¡Ã³ìâ·Ã¤Á¹Ò¤Á
	ºÃÔ¡ÒÃ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ·Ò§Ê¶Ò»ÑµÂÏ/ÇÔÈÇ




	ISIC
	ÊÒ¢ÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
	(Industrial sector)
	¨Ó¹Ç¹¼Ùéä´éÃÑº¡ÒÃÃÑºÃÍ§
	(Number of companies certified)
	¨Ò¡ÊÁÍ.
	¨Ò¡·ÕèÍ×è¹ æ
	ÃÇÁ
	(By YISI)
	(By others)
	(Total)
	(Technical consultancy)
	75
	¡ÒÃºÃÔËÒÃÃÒª¡ÒÃ
	-
	1
	1
	80
	¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
	-
	23
	23
	8511
	¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ
	-
	11
	11
	90
	¡ÒÃÊØ¢ÒÀÔºÒÅ
	-
	2
	2
	21
	336
	357
	¢éÍÁÙÅÅèÒÊØ´¶Ö§ÇÑ¹·Õè 7 àÁÉÒÂ¹ 25
	
	
	
	
	â¤Ã§¡ÒÃ©ÅÒ¡à¢ÕÂÇ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â


	ËÅÑ¡¡ÒÃã¹¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¼ÅÔµÀÑ³±ì
	»Ñ¨¨ÑÂ·Õèãªé¾Ô¨ÒÃ³Òà¾×èÍÍÍ¡¢éÍ�
	¡ÒÃÊÁÑ¤Ã¢Íãªé©ÅÒ¡à¢ÕÂÇ



	ÀÒ¤¼¹Ç¡ §. ¡ÒÃÊÓÃÇ¨áÅÐÇÔ¨ÑÂµÅÒ´
	
	
	¡Ã³Õ¡ÅØèÁà»éÒËÁÒÂÃÍ§«Öè§à»ç¹ÅÙ�
	¢Íºà¢µ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
	ÇÔ¸Õ·Ó¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
	áËÅè§¢éÍÁÙÅ
	¼Å¡ÒÃÊÓÃÇ¨¼ÙéãªéÃ¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µì


	¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃàÅ×Í¡ãªéÂÒ¹¾ÒË¹Ðã¹¡�
	
	
	
	
	ºÔ´Ò ÁÒÃ´Ò 10.0%
	µèÓ¡ÇèÒ 10,000 ºÒ·    0.0%





	»Ñ¨¨ÑÂ·ÕèÁÕ¼ÅµèÍ¡ÒÃàÅ×Í¡«×éÍ¨Ñ�
	
	
	
	
	¡ÅØèÁ¼Ùéãªé§Ò¹ÊèÇ¹µÑÇ





	¡ÅØèÁãªé§Ò¹à¾×èÍ»ÃÐ¡ÍºÍÒªÕ¾
	
	¡ÒÃÃÙé¨Ñ¡áÅÐ¤ÇÒÁµéÍ§¡ÒÃãªé¨Ñ¡Ã�
	áººÊÑÁÀÒÉ³ì ¡ÒÃãªéÃ¶¨Ñ¡ÃÂÒ¹Â¹µì
	ÊèÇ¹·Õè 2 ¢éÍÁÙÅ»Ñ¨¨ÑÂ¢Í§Í§¤ì¡Ã
	ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¨. ¡ÒÃ¤Ó¹Ç³ÍÑµÃÒ¼ÅµÍºá·�





	ÍÑµÃÒ¼ÅµÍºá·¹¨Ò¡µÅÒ´µÃÒÊÒÃË¹Õé
	
	ÊÃØ»¨Ò¡¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂºÍÑµÃÒ¼ÅµÍ�
	ÍÑµÃÒÊèÇ¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
	ÀÒ¤¼¹Ç¡ ª. µÒÃÒ§¡ÒÃªÓÃÐË¹Õé




