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1. บทคดัย่อ 
 การจดัทาํแผนธุรกิจฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใช้เป็นแนวทาง และกาํหนดทิศทางในการ
ดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจนมากข้ึนในการสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด และศึกษา
ความเป็นไปไดข้องแผนธุรกิจ “FAN BIKE” ซ่ึงเป็นประเภทธุรกิจบริการให้เช่าจกัรยานไฟฟ้า ซ่ึงมี
จกัรยานไฟฟ้าไดม้าตรฐาน ปลอดภยั ราคาการบริการเหมาะสม รถจกัรยานไฟฟ้าท่ีให้บริการมีให้
เลือกใช้บริการหลายรุ่นตามความต้องการของลูกค้า นอกจากน้ียงัมีช่องทางการชําระเงินมี
หลากหลาย เช่น เงิดสด โอนเงิน บตัรเครดิต และ Alipay เป็นตน้ แผนธุรกิจไดจ้ดัทาํข้ึนสาํหรับการ
ดาํเนินธุรกิจใหม่ เทคนิคและวิธีการในการจดัทาํแผนคือ การวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ การแข่งขนั และการสํารวจท่ีใช้แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึง
เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จาํนวน 100 คน โดยใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอย่างแบบง่าย สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองต้น คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ และ 
ค่าเฉล่ีย เป็นตน้  
 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึง คิดเป็นร้อยละ 
58 รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42 อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 
20,001-30,000 บาท ผลการศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อความคาดหวงัของ
ผูใ้ชบ้ริการเช่ารถจกัรยานไฟฟ้า โดยภาพรวมดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.97 
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2. บทสรุปผู้บริหาร 
 โควิด-19 ปลุกกระแสการป่ัน ตลาดจกัรยานยอดขยบั รับกระแสสุขภาพ “โปรไบค์” ช้ี
แนวโน้มการป่ันออนไลน์มาแรง ตอบโจทยนิ์วนอร์มอล การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ี
เกิดข้ึนในช่วง 4-5 เดือนท่ีผา่นมา นอกจากจะเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคหนัมาดูแลสุขภาพมาก
ข้ึนแลว้ ขณะเดียวกนัก็ยงัส่งผลให้ตลาดจกัรยานท่ีมีมูลค่าตลาดรวมราว ๆ 7,000-7,500 ลา้นบาท มี
ความคึกคกัตามไปดว้ย หากจะสังเกตไดว้า่มีผูบ้ริโภคจาํนวนมากท่ีหนัมาออกกาํลงักายดว้ยการป่ัน
จกัรยานมากข้ึน และกาํลงัมีเทรนด์ใหม่ ๆ เม่ือผูค้นทัว่โลกหันมาใช้การป่ันจกัรยานเป็นตวัเลือก
หลักในการเดินทาง เน่ืองจากสามารถตอบโจทย์การเวน้ระยะห่างทางสังคมในระบบขนส่ง
สาธารณะ และการแยง่ชิงท่ีจอดรถในออฟฟิศ รวมไปจนถึงเป็นอุปกรณ์ออกกาํลงักาย และกิจกรรม
สันทนาการของเด็ก ๆ ในช่วงล็อกดาวน์ 
 ขณะน้ีตลาดรถจกัรยานและรถจกัรยานไฟฟ้าเร่ิมกลบัมาได้รับความนิยมมากข้ึนอีกคร้ัง
โดยในส่วนของจกัรยานไฟฟ้านั้นส่วนหน่ึงมีปัจจยัมาจากขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัยานยนต์ไฟฟ้าท่ี
ปรากฏตามส่ือต่าง ๆ ช่วยกระตุน้ความสนใจของผูบ้ริโภคทั้งภาคครัวเรือน และวยัทาํงาน รวมถึง
ผูป้ระกอบการต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบการคา้ปลีกหลาย ๆ รายท่ีหนัมาให้ความสนใจและ
ต้องการจะนํารถจักรยานไฟฟ้ามาใช้สําหรับการส่งสินค้าหรือบริการในระยะใกล้ ๆ เพื่อลด
ค่าใชจ่้ายในเร่ืองของนํ้ ามนั เช่น ท่ีผา่นมาร้านสะดวกซ้ือเซเวน่อีเลฟเวน่ไดส้ั่งซ้ือรถจกัรยานไฟฟ้า
ไปจาํนวนหน่ึง เพื่อใชส้าํหรับบริการดีลิเวอร่ีในบริเวณใกล ้ๆ สาขา 
 “FAN BIKE” ดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าจกัรยานไฟฟ้า ใหก้บัผูท่ี้พกัในหอพกับริเวณมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยท่ีพกับริเวณใกล้เคียง ท่ี
ตอ้งการเช่าจกัรยานไฟฟ้าเพื่อเดินทางมาเรียนหรือเดินทางในระยะใกล ้เช่าจกัรยานไฟฟ้าในราคาท่ี
เหมาะสม โดยมีช่องการการเรียกใช้บริการท่ีหลากหลาย เช่น ทาง WeChat, Line หรือติดต่อผ่าน
ทางโทรศพัท์มือถือ และยงัสามารถชําระค่าบริการผ่าน Alipay สําหรับชาวจีน จกัรยานไฟฟ้า
นอกจากจะช่วยทุ่นแรงผูใ้ชแ้ลว้ ยงัสามารถเช่ือมต่อกบัเทคโนโลยีอ่ืนๆ ได ้เช่น ระบบระบุตาํแหน่ง 
การเก็บขอ้มูลตวัรถและสุขภาพผูใ้ช ้เพื่อต่อยอดบริการเช่น คาํแนะนาํดา้นสุขภาพและการป้องกนั
อุบติัเหตุไดอี้กดว้ย 
 

3. ความเป็นมาของธุรกจิ 
 “FAN BIKE” ให้บริการเช่าจกัรยานไฟฟ้า โดยตวัจกัรยานจะมีระบบการล็อคเป็นแบบ
อตัโนมติั เม่ือสแกนคิวอาร์โคด้ตวัล็อคจะปลดล็อคเองอตัโนมติั ผู ้ใช้งานสามารถข่ีไปท่ีไหนก็ได ้
พอจะคืนก็แค่ดนัล็อคกลบัเหมือนเดิม และกดปุ่มคืนจกัรยาน การชาํระค่าบริการจะสามารถชาํระได้



หลากหลายช่องทางโดยเน้นช่องทางออนไลน์เป็นหลกั เช่น โอนเงิน, พร้อมเพย ์และ Alipay ใน
อนาคตคาดว่าใช้ระบบการหักจากเครดิตในบตัรนักศึกษา ตามจาํนวนโควตา้การใช้บริการของ
มหาวิทยาลยั ถือวา่เป็นวิธีการค่อยๆ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูบ้ริโภค ให้เสมือนไดจ่้ายค่าใชบ้ริการ
จริง 
 

4. สินค้าและบริการ 
 “FAN BIKE” บริการใหเ้ช่าจกัรยานไฟฟ้า มีรถจกัรยานใหเ้ลือกตามรูปแบบของผูใ้ชบ้ริการ 
อตัราค่าบริการดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.1 อตัราค่าใช้บริการ “FAN BIKE” 

HALF DAY 
60 ฿ 

เช่าจกัรยานคร่ึงวนั เลือก
ช่วงเวลา คร่ึงเชา้ 9:00 - 13:30 

หรือคร่ึงบ่าย 14:00 - 18:30 

FULL DAY 
100 ฿ 

เช่าจกัรยานเตม็วนั ช่วงเวลา 
9:00 - 18:30 เหมาะสาํหรับ

การเช่าข่ีเท่ียว 1 วนั ช่วงเวลา
กลางวนั 

24 HOURS 
200 ฿ 

เช่าจกัรยานระยะเวลา 24 
ชัว่โมง เหมาะสาํหรับป่ันเท่ียว

ในช่วงกลางคืน และคืน
วนัรุ่งข้ึน 

 
 - Reservation ทาํการจองจกัรยานล่วงหนา้ โดยติดต่อร้าน“FAN BIKE” เพื่อระบุ วนัท่ี, 
ช่วงเวลา, จาํนวน และความตอ้งการพิเศษต่างๆ ไดทุ้กช่องทางของเรา 
 - On the day วนัท่ีรับรถ ให้เตรียมหลักฐานส่วนบุคคลท่ีระบุตัวผูเ้ช่า เช่น ID หรือ 
passport และวธีิท่ีสามารถติดต่อไดใ้นระหวา่งการเช่าจกัรยาน ชาํระเงิน และออกข่ีอยา่งปลอดภยั 
 - Return นาํรถจกัรยานมาคืนท่ีร้าน ในสภาพท่ีสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ และตรงเวลา เพียง
เท่าน้ีก็เรียบร้อย ถา้นาํจกัรยานข่ีไปไกลควรเผือ่เวลาในการข่ีกลบัมาคืนใหต้รงเวลา 

 



 
 

ภาพท่ี 4.1 ตราสัญลกัษณ์ “FAN BIKE” 

 
ภาพท่ี 4.2 จกัรยานไฟฟ้า 

 

5. วเิคราะห์อตุสาหกรรมและการวเิคราะห์ตลาด 
 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ความนิยมใช้จกัรยานเพิ่มข้ึน กระตุ้นธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัจกัรยานให้เฟ่ืองฟูในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในฝ่ังตะวนัตก ท่ีหลายเมืองมี
การใชจ้กัรยานเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 
 การใชจ้กัรยานท่ีเพิ่มข้ึนมาจากเหตุผลอยา่งนอ้ย 3 ประการ ประการแรก จากความตอ้งการ
ของประชาชนท่ีใชเ้พื่อหลีกเล่ียงขนส่งสาธารณะท่ีแออดั และเส่ียงติดเช้ือมากกว่า ประการท่ีสอง 
มาตรการล็อกดาวน์ทาํให้ถนนโล่งข้ึน คุณภาพอากาศดีข้ึน ทาํให้การป่ันจกัรยานสะดวก ประการท่ี
สาม จากนโยบายของรัฐบาลหลายประเทศท่ีสนับสนุนให้ประชาชนใช้จกัรยานเพิ่มข้ึน ถือเป็น
มาตรการหน่ึงในการรับมือ COVID-19  



 สอดคลอ้งกบัคาํแนะนาํขององคก์ารอนามยัโลก ท่ีระบุวา่ การป่ันจกัรยานหรือเดินเป็นวิธี
ออกกาํลงักายท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ล็อกดาวน์ช่วง COVID-19 ระบาด 
 Sharing Economy ท่ีกาํลงัจะเขา้มารุกคืบตีตลาดในไทยอยา่งหนกัคือธุรกิจ ‘Bike Sharing’ 
หรือบริการให้เช่าจกัรยานสาธารณะ โดยตอนน้ีมีผูป้ระกอบการถึง 3 รายหลกัๆ แลว้ท่ีพร้อมพุ่ง
กระโจนเขา้มาเป็นผูเ้ล่นในศึกน้ีไดแ้ก่ โมไบค ์(Mobike) และ โอโฟ (ofo) ท่ีมาจากประเทศจีน และ
โอไบค ์(oBike) ท่ีมาจากสิงคโปร์ 
 ผูใ้ห้บริการส่วนใหญ่เน้นจบักลุ่มผูใ้ช้งานตามสถานศึกษาและมหาวิทยาลยัมากกว่าเปิด
ให้บริการตามแลนด์มาร์กในกรุงเทพฯ เน่ืองจากมองวา่บุคลากรในสถานศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ี
มีความตอ้งการใชง้านจกัรยานสูง นอกจากน้ีทั้ง 3 เจา้ยงัขยายไปให้บริการท่ีจงัหวดัภูเก็ตเหมือนๆ 
กนั เน่ืองจากจงัหวดัดงักล่าวเป็นเมืองท่องเท่ียวและมีศกัยภาพจะกลายเป็นสมาร์ทซิต้ีในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 
 ท่ามกลางผูใ้ห้บริการ Bike Sharing ทั้ง 3 เจา้ท่ีมาเจาะตลาดไทยในปีน้ี ส่ิงท่ีสังเกตเห็นได้
ชัดท่ีสุดคือการท่ีพวกเขาเน้นจบักลุ่มเป้าหมายอย่างนักเรียนนักศึกษา อาจารย ์และบุคลากรตาม
สถานศึกษาเป็นหลกั เพราะมองวา่น่าจะมีไลฟ์สไตลท่ี์ตอ้งพึ่งพาการข่ีจกัรยานสูง 
 5.1  การวเิคราะห์สถานการณ์ของกิจการ (SWOT Analysis) 
 5.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
  จุดแขง็ของกิจการ (Strengths) 
  1. จกัรยานไฟฟ้าท่ีใหบ้ริการมีความทนัสมยั 
  2. ดว้ยการบริการท่ีเป็นมิตร และมีคุณภาพ ความสะดวก ความรวดเร็ว ตลอดจน
การให้ความสําคญัและความต่อเน่ืองของการบริการนบั เป็นหวัใจสําคญั ท่ีจะทาํ ให้ธุรกิจมีโอกาส
ไดรั้บการตอบสนองท่ีดีจากลูกคา้ใหลู้กคา้ส่วนใหญ่ เรียกใชบ้ริการซํ้ า 
  3. ราคาถือวา่ไม่สูงมาก 
  4. มีช่องทางการชาํระค่าสินคา้ท่ีหลากหลาย ทั้งชาํระเงินปลายทาง โอนเงิน หรือ
จ่ายดว้ย Alipay สาํหรับชาวจีน 
  5. มีการทาํโปรโมชัน่พิเศษต่างๆ เพื่อดึงดูดให้ลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ เช่น ลดราคา
ค่าเช่า 
  จุดอ่อนของกิจการ (Weakness) 
  1. เป็นกิจการท่ีเปิดมาใหม่อาจยงัไม่เป็นท่ีรู้จกั ต้องใช้การประชาสัมพนัธ์ทาง
ช่องทางออนไลน์เขา้มาช่วย 
  2. จาํนวนจกัรยานไฟฟ้าท่ีใหบ้ริการยงัมีนอ้ย จึงเป็นขอ้จาํกดัในการใหบ้ริการ  



 5.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 
   โอกาสของธุรกิจ (Opportunity) 
  1. นกัศึกษาจีนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั เขา้มาเรียนในประเทศไทยในระยะเวลา
สั้ น การเช่าจกัรยานไฟฟ้า ไม่ตอ้งเส่ียงกบัตน้ทุนค่าบาํรุงรักษา จึงเป็นโอกาสให้ธุรกิจน้ีมีโอกาส
ขยายตวั 
  2. ภายในมหาวิทยาลยัมีพื้นท่ีจอดรถจกัรยานโดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นตวัช่วยส่งเสริมให้
นกัศึกษาและบุคลากร หนัมาใชบ้ริการจกัรยานมากข้ึน  
  อุปสรรคของธุรกิจ (Threat) 
  1. ตน้ทุนในการทาํธุรกิจสูง โดยเฉพาะค่าดาํเนินการต่างๆท่ีมีความแปรปรวน 
โดยเฉพาะตน้ทุนค่าบาํรุงรักษา และค่าซ่อมฉุกเฉินมรกรณีท่ีรถเกิดความเสียหาย เป็นตน้ 
  2. ความเส่ียงในการสูญหาย เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจะตอ้งให้ความระมดัระวงั และ
ควรวางแผนป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนอย่างรัดกุม เช่น การทาํประกนัรถหาย ตรวจสอบ
ขอ้มูลลูกคา้ท่ีทาํการเช่า เป็นตน้ 
 

6. แผนการบริหารจัดการองค์กร 
 6.1 วสัิยทศัน์ 
 เ ป็ น ผู ้ใ ห้ บ ริ ก า ร เ ช่ า ร ถ จัก ร ย า น ไ ฟ ฟ้ า ท่ี ลู ก ค้า เ ลื อ ก ใ ช้บ ริ ก า ร ม า ก ท่ี สุ ด ใ น
กรุงเทพมหานคร 
 6.2 พนัธกจิ 
 1. ใหบ้ริการเช่ารถจกัรยานไฟฟ้าในราคาท่ีเหมาะสม 
 2. สร้างการบริการมีมาตรฐาน คุณภาพ ความทนัสมยั และความสะดวกสบาย  
 3. จะใหค้วามสาํคญัและดูแลต่อพนกังานอยา่งดี สร้างบรรยากาศการทาํงานท่ีดี 
 6.3 เป้าหมายทางธุรกจิ 
 เป้าหมายระยะสั้น (ภายใน 1 ปี) เป็นท่ีรับรู้และรู้จกัภายในบริเวณโดยรอบมหาวทิยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์เขตหลกัส่ี จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 เป้าหมายระยะกลาง (ภายใน 1-3 ปี) ดาํเนินธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขนัและ
ทาํกาํไรไดสู้งเม่ือเปรียบเทียบกบัผูป้ระกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั 
 เป้าหมายระยะยาว (ภายใน 3-5 ปี) ขยายพื้นท่ีการให้บริการให้ครอบคลุมตามหัวเมือง
ใหญ่ๆ และจะแสวงหาบริการใหม่ ๆ และปรับปรุงบริการใหท้นัสมยัตลอดเวลา 
 



7. แผนการตลาด 
 7.1  กลยุทธ์ทางการตลาด 
 7.1.1 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product strategy) กิจการมีจักรยานไฟฟ้าในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ลูกคา้สามารถเลืกใชไ้ดต้ามความตอ้งการ เช่น คนท่ีมีนํ้าหนกัตวัเยอะ ก็จะมีรถจกัรยาน
แบบพิเศษท่ีรองรับนํ้าหนกัไดม้าก 
 7.1.2 กลยุทธ์ดา้นราคา (Price strategy) มีการกาํหนดราคาการให้บริการท่ีเหมาะสมกบั
การใชบ้ริการ 
 7.1.3 กลยุทธ์ด้านการจัดจําหน่าย (Place strategy) กิจการจะมีพนักงานขาย คอย
ให้บริการและติดต่อลูกคา้โดยตรง และมีการนาํรถจกัรยานไฟฟ้าส่งให้กบัลูกคา้ตามหนา้หอพกัใน
กรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
 7.1.4 กลยทุธ์ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion strategy) มีการประชาสัมพนัธ์
ผา่นทางช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม และมีการจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย เพื่อดึงดูดใจลุก
คา้  
 7.2 แผนการด าเนินการ 
 จากกลยุทธ์การตลาดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ เพื่อให้การปฏิบติันาํไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 
จึงมีการกาํหนดแผนการดาํเนินการดงัตารางท่ี 7.1 
 
ตารางท่ี 7.1 แผนการดาํเนินการ 
  

กิจกรรมทางการตลาด ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พัน ธ์ ผ่ า น  Social 
Media 

    

การประชาสัมพนัธ์ผา่นป้ายประกาศ     
การจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย     

   

8. แผนการผลติและการด าเนินงาน 
 “FAN BIKE” มีหนา้ร้านเปิดให้บริเวณหนา้หอพกั DPU3 โดยในช่วงแรกจะเนน้ให้บริการ
นกัศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์และพื้นท่ีใกลเ้คียง ในอนาคตมีแผนท่ีจะ
ขยายพื้นท่ีการบริการใหม้ากข้ึน 
 



 
8.1 ขั้นตอนการใช้บริการ 

  

 
 

ภาพท่ี 8.1 แสดงขั้นตอนการใชบ้ริการเช่ารถจกัรยานไฟฟ้า 
 

9. แผนการเงิน 
 ธุรกิจมีเงินทุนทั้ งหมด 574,300 บาท จากการคาํนวณค่า Net Present Value เท่ากับ 
140,229.75 ซ่ึงตามทฤษฎีแลว้เราควรลงทุนในธุรกิจเพราะ NPV มีค่าเป็นบวก และค่า Internal Rate 
of Return : IRR เท่ากบั 20.17% นัน่หมายถึงอตัราผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บของโครงการ ท่ีค่อนขา้งดี 
 

10. แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต 
 10.1 แผนฉุกเฉิน 
 10.1.1 กรณีท่ีมีผูใ้ชบ้ริการตํ่ากวา่เป้าหมาย กิจการจะจดัทาํการส่งเสริมการขายมากข้ึน 
เพื่อเพิ่มจาํนวนลูกคา้และรายได ้ 



 10.1.2 กรณีท่ีมีผูใ้ช้บริการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว กิจการจะพิจารณาการให้บริการว่า
เพียงพอหรือไม่ โดยจะไม่ให้ลูกคา้ตอ้งรอนาน โดยเพิ่มจกัรยานเพื่อให้เพียงพอกบัปริมาณของ
ลูกคา้ 
 10.1.3 กรณีเผชิญปัญหาดา้นบุคลากร กิจการจะดาํเนินการประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเพื่อ
หาสาเหตุของปัญหาท่ีทาํให้บุคลากรน้อยลง และนาํขอ้มูลมาหาทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาท่ี
เกิดข้ึน 
 10.1.4 กรณีขาดสภาพคล่องทางการเงิน กิจการอาจจดัหาแห่งกู้ยืมเงินระยะสั้ นจาก
แหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อนาํมาหมุนเวยีนภายในเพื่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกิจการนอ้ยท่ีสุด 
 10.2 แผนในอนาคต 
 กิจการได้วางแผนให้มีการขยายพื้นท่ีการให้บริการ เพื่อให้กระจายการให้บริการสู่
ลูกค้าให้มากท่ีสุด สะดวกในการเข้าใช้บริการ มีมาตรฐานต่างๆ ทั้งในเร่ืองของการให้บริการ 
รูปแบบวิธีการเข้าใช้งาน ความทนัสมยัและเทคโนโลยี ท่ีเหมือนกันทุกพื้นท่ี มีการจดัการใน
รูปแบบสมาชิกท่ีสามารถเขา้ใชบ้ริการ หรือจองการเขา้ใชบ้ริการท่ีใดก็ได ้
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