
ลงทุนในการเชา่รถบนเกาะภูเกต็กอ่นเปิ ดพรมแดนและร ั บสูงถึง
49% ตอ่ปี ในสกลุเงินดอลลาร จ์ากเง ินที่ลงทุนทุกเดือน
Invest in car rental on Phuket Island before opening borders and get up to 49% per annum in 
bth from the invested funds every month.

ORANGE CAR PHUKET 

NEW WAY PHUKET

Orangecarphuket.com

https://m.facebook.com/groups/727309777727422?ref=share

https://www.facebook.com/nickphk/

@nick_phuket

https://www.youtube.com/channel/UCZuDTIGZKUkqHLyLvD4zfMw

Car-phuket.online

https://www.youtube.com/channel/UCZuDTIGZKUkqHLyLvD4zfMw


ORANGE CAR PHUKET

It has worked since 2016 on the island Phuket in car rental.

นอกจากนีเ้ราจะเรยีกวา่ บรษิทั จดัการ
Further, we will call it the Management Company

ต ัง้แตเ่ดอืนกนัยายน 2564 บรษิทั มอีตัราการจองเชา่รถ 80% - 95% เปอรเ์ซน็ตข์องบรษิทั

ซ ึง่ณ วนันีเ้รามรีถท ัง้หมด31 คนั
Since September 2021, the company has had 80% - 95% percent occupancy rate of the car park. Today there are 31 cars in the 

park.

Since 2016 

บรษิทั ประสบปัญหา COVID-19 ถงึ 3 ระลอกต ัง้แตเ่ดอืนกมุภาพนัธ ์2563 ถงึพฤษภาคม 2564

The company went through 3 waves of COVID-19 from February 2020 to May 2021.
COVID-19

บรษิทั เจอกบัการปิดจงัหวดั 2 คร ัง้ ในภูเกต็และบรษิทัยงัคงสภาพอยู่ และยงัคงเปิดรบันกัท่องเทีย่ว

ท ัง้หมด ลูกคา้ภายในประเทศ (ลูกคา้คนไทย) และลูกคา้ตา่งชาต ิ(ลูกคา้ทีพู่ดภาษาองักฤษ ทีพ่ านกั

อยู่ในไทย)
The company dealt with 2 lockdowns on Phuket and did not go bankrupt, and completely rebuilt to work with a domestic market 

(Thai client) and international clients (English speaking clients).

ORANGE CAR PHUKET 
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lockdown

80% - 95%



BOOKING
ORANGE CAR PHUKET

รถเชา่ (จองใชร้ถในชว่งเวลา: 2 ถงึ 10 วนั)
car is rented (short reservations: from 2 to 10 

days)

รถวา่ง
car is free

รถคนันีใ้หเ้ชา่ 1 เดอืน
this car is rented for a month

Orangecarphuket.com

@nick_phk



โครงการคนืทนุจากการลงทนุ หากคณุซ้ือรถยนตใ์นประเทศไทยและมอบใหก้บัผู้บริหารของ บริษัท ของเรา 

(orangecarphuket.com บริษัท จัดการ) คณุสามารถเข้าร่วมโปรแกรม การลงทนุ ซึ่งคณุจะได้รั บผลประโยชน ์จากการลงทนุ

70% - 75% ของรายได้ค่าเช่า (หรือสงูถงึ 49% ของเงนิท่นัีกลงทนุลงทนุ) ภายใน 5 ปี

If you buy cars in Thailand and give them to the management of our company (orangecarphuket.com, the Management Company).

You can join a program that allows you to receive 70% - 75% of rental REVENUE (or up to 49% of the money invested by the investor) within 5 years.

ORANGE CAR PHUKETProgram of investment payback : 

Orangecarphuket.com

@nick_phk

Orangecarphuket.com 

nick_phk



ORANGE CAR PHUKET
การค านวณผลก าไร ของผูล้งทนุ  ตวัอย่าง:

Calculation of the invested funds by the investor using an example:

Orangecarphuket.com

@nick_phk

Orangecarphuket.com 

nick_phk



*โปรแกรมนีอ้อกแบบมาส าหรบัรถยนต ์5-6 คนัทีซ่ ือ้ดว้ยเงนิสด
*The program is designed for 5-6 cars bought for cash.

คนืทนุ 100% จากการลงทนุ (ROI) ในปีที ่3 การช าระเงนิจะเร ิม่เขา้บญัชธีนาคาร

ของคณุใน 1 เดอืนหลงัจากซือ้รถยนต ์
100% investment payback (ROI) is on the 3rd year.

Payments start to come on your bank account in 1 month after buying cars.

Orangecarphuket.com

@nick_phk



July 2021- July 2022 Orangecarphuket.com

@nick_phk

ก าไรจากการเชา่
RENTAL PROFIT 

Orangecarphuket.com 

nick_phk



รายไดค้า่เชา่หมายถงึรายไดค้า่เชา่รายปีหกัดว้ย

คา่ใชจ้า่ยรายปีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเชา่รถ ส าหรบั

รายละเอยีดเพิม่เตมิโปรดดตูารางใน EXCEL

The rental income is defined as annual rental income 

less annual costs associated with renting a car. 

For more details, see the table in EXCEL.

How much money will need to be spent before starting the 

project, before starting the renting cars

ตวัอย่างเชน่: For example:

- การซือ้ประกนั - buying insurance

- ตอ่ภาษ ีพ.ร.บ - renew yearly road tax

- ซอ่มบ ารงุ - maintenance

- คา่โฆษณา - advertising costs.

ORANGE CAR PHUKET

Orangecarphuket.com

@nick_phk

Orangecarphuket.com 

nick_phk



รายไดค้า่เชา่ภายใตโ้ปรแกรมจะจา่ยใหก้บัเจา้ของทกุตน้เดอืนตลอดระยะเวลาทีม่ผีลบงัคบัใชท้ัง้หมดของ

โปรแกรม (ตัง้แต ่3.5-5 ปี)
The rental income under the program is paid to the owner at the beginning of each month during the entire validity period of the program (from 3.5-5 years).

ตอ่ปี 5-6% ตอ่ปี
Real-estate 5-6% per annum

์ส ังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย 

45% ตอ่ปี
Movable property 45% per annum

รายไดจ้ากคา่เชา่
Rental income

ORANGE CAR PHUKET

Orangecarphuket.com
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ตามกฎ ขอ้ตกลงแลว้รายไดค้า่เชา่ภายใตโ้ครงการดงักลา่วจะมากกวา่รายไดค้า่เชา่ภายใต ้

โครงการรายไดอ้สงัหารมิทรพัยถ์งึ 4-7 เท่า
As a rule, the rental income under such a program is 4-7 times more than rental income under the real-estate 

income program.

@nick_phk

Orangecarphuket.com



ในเวลาเดยีวกนัตลอดทัง้ปีเจา้ของจะ

ไดร้บัรายไดจ้ากการเชา่รถและสามารถ

ใชร้ถได ้3-6 เดอืนตอ่ปี ตัง้แตเ่ดอืน

พฤษภาคม ถงึ ตลุาคม ดงัน้ันเจา้ของจงึ

มโีอกาสในการรบัรายไดเ้พิม่ ไม่เพยีง แต่

จากการเชา่รถเท่าน้ัน

At the same time, throughout the year, the 

owner receives passive income from renting a 

car and can use his car for 3-6 months a year 

from May to October. 

Therefore, the owner has ADDITIONAL

opportunity to receive income not only from 

renting a car.

ORANGE CAR PHUKET

บรษิทั จดัการดแูลการเชา่และบรกิารรถ
The Management Company takes care of renting and servicing 

the car.

Orangecarphuket.com

@nick_phk



HR (รบัสมคัร):

ส าหรบัการท างานอย่างตอ่เน่ืองของทุกแผนกใน บรษิทั น้ัน

พนักงานทีจ่ าเป็นเชน่

- พนักงานคนไทย

- พนักงานทีส่ามารถ พูดภาษาองักฤษได ้

- พนักงานคนรสัเซยี แผนกฝ่ายขายพูดไดส้ามภาษา เชน่
HR (recruitment):

For the uninterrupted work of all departments in the company such 

employees are needed like 

- Thai staff,

- English speaking staff,

- Russian speaking staff.

Sales department speaks in three languages

-ภาษาไทย

-ภาษาองักฤษ

- รสัเซยี
- Thai,

- English,

- Russian.

กฎหมายส าหรบัการท าธรุกรรมทัง้หมดระหว่างนักลงทนุ

และ บรษิทั จดัการแปลเป็น ภาษารสัเซยี บรกิารซอ่ม

ตวัถงัทีพ่สิจูนแ์ลว้และราคาไม่แพงบรษิทัทีไ่ดร้บัการ

ยนืยนัส าหรบับรกิารประกนัภยั (ราคาทีด่สี าหรบั

ประกนัภยัรถยนต)์ บรกิารทีไ่ดร้บัการพสิจูนแ์ลว้ส าหรบั

การตดิตัง้และก าหนดค่าระบบ GPS
Delivery department.

Legal support of all transactions between investor and the 

Management Company in Russian language.

Proven and inexpensive repair services bodywork.

Verified partners for insurance services (good prices for car 

insurance).

Proven service for installation and configuration of GPS 

systems.

การปฏบิตักิาร
Operating activities

ORANGE CAR PHUKET

Orangecarphuket.com
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การ ท าคอนเท็นโฆษณา ปัจจบุนั บรษิทั ใชว้ธิกีารหลกั 5 ประการในการ

ดงึดดูลกูคา้ใหม่เพือ่ใหท้มีขายท างานไดอ้ย่างสะดวกและตอ่เน่ือง ทัง้

แผนกจดัส่ง.และฝ่ายขาย 
Setting up advertising campaigns.

Today the company uses five main methods of attracting new customers for 

uninterrupted work of sales team.

Orangecarphuket.com

@nick_phk



ความเสีย่งของนกัลงทุน

INVESTOR'S RISKS

ในกรณีที ่บรษิทั จดัการยุตกิารท างานเน่ืองจากเหตุ

สดุวสิยับางอย่างเกดิขึน้ (การระบาดคร ัง้ใหม่

สงครามโลกคร ัง้ที ่3 หรอืสถานการณท์ีไ่ม่น่าเช ือ่อืน่ 

ๆ ) โดยทัว่ไปสถานการณท์ีไ่ม่ไดข้ึน้อยู่กบั บรษิทั 

จดัการและ  กจิกรรมเชา่รถครบวงจรบนเกาะภเูก็ต
In case of the termination of the Management 

Company`s work due to the fact that some force 

majeure circumstances happen (new pandemic, 3rd 

world war or some other NOT believable scenario), in 

general, circumstances that do not depend from the 

Management Company and full stop of car rental 

activities on Phuket Island.

ความเสีย่งหมายถงึความน่าจะเป็นทีนั่กลงทุนจะสญูเสยี

เงนิ (และจ านวนเงนิทีเ่ขา จะสญูเสยีเป็นเปอรเ์ซน็ต)์
Risks mean what is the probability that the investor will 

lose money (and how much he (she) will lose in %).

ORANGE CAR PHUKET

Orangecarphuket.com
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ประธาน และกรรมการบรหิารสองคนเป็นตวัแทนของ บรษิทั จดัการ

และพวกเขารบัประกนัว่าจะขายยานพาหนะทัง้หมดออกไป (ซือ้โดยผู ้

ลงทนุในกองทนุ) และคนืทนุใหก้บันักลงทนุ (ภายใน 1-3 เดอืนนับจาก

ชว่งเวลาที ่บรษิทั หยุดด าเนินการโดยสมบูรณ ์ กจิกรรม).
The CEO and two executive directors represent the Management Company and 

they guarantee to sell out the entire vehicle fleet (purchased with funds investor) 

and return the funds to the investor (within 1-3 months from the moment of 

complete stop of the company`s activity).

เปอรเ์ซน็ตก์ารสญูเสยีเมือ่ขายรถไดอ้ย่างรวดเรว็สามารถ

เขา้ถงึ 15%  อย่างไรก็ตามมเีหตกุารณท์ีเ่ป็นบวกและ

ขายรถไดอ้ย่างมกี าไร  หากตอ้งขายรถยนตใ์หสู้งกว่า

ราคาซือ้ก าไรทีไ่ดร้บัทัง้หมดจะแบ่งกนัระหว่างผูล้งทนุและ 

บรษิทั จดัการ 50%ตอ่ 50 %
Loss percentage % when selling cars quickly can reach 15%. 

However, there is a positive version of events and selling cars at a 

profit. If the cars are to be sold above purchase prices, all received 

profit is shared 50% to 50% between the investor and the 

Management Company.

Orangecarphuket.com
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There are two options of car`s registration 

in the name of the investor.

For these and other questions I сan 

answer in detail, please call the phone:

How will the cars be registered, in whose 

name, is it possible to become the owner 

of cars being in Russia?

ORANGE CAR PHUKET

WHAT’S APP 
+ 66 920 702 633
Nikita, the CEO of the Management Company 

Orangecarphuket.com

@nick_phk







The management company is, first of all, the team



Photos of the team <Orange 🍊car Phuket>




