ลงทุน
ในการเช่ารถบนเกาะภูเก็ตก่อนเปิ ดพรมแดนและร ั บสูงถึง
่ลงทุนทุกเดือน
49%
ต่
อ
ปี
ในสกุ
ล
เงิ
น
ดอลลาร
์จากเง
นที
ิ
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
Orangecarphuket.com
Car-phuket.online

NEW WAY PHUKET
https://m.facebook.com/groups/727309777727422?ref=share
https://www.facebook.com/nickphk/
@nick_phuket
https://www.youtube.com/channel/UCZuDTIGZKUkqHLyLvD4zfMw

ORANGE CAR PHUKET
้
นอกจากนี เราจะเรี
ยกว่า บริษท
ั จัดการ
Further, we will call it the Management Company

Since 2016

COVID-19

2
lockdown

80% - 95%

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

้
บริษท
ั ประสบปั ญหา COVID-19 ถึง 3 ระลอกตังแต่
เดือนกุมภาพันธ ์ 2563 ถึงพฤษภาคม 2564
The company went through 3 waves of COVID-19 from February 2020 to May 2021.
่
บริษท
ั เจอกับการปิ ดจังหวัด 2 ครง้ั ในภู เก็ตและบริษท
ั ยังคงสภาพอยู ่ และยังคงเปิ ดร ับนักท่องเทียว
้
่ ดภาษาอ ังกฤษ ทีพ
่ านัก
ทังหมด
ลู กค้าภายในประเทศ (ลู กค้าคนไทย) และลู กค้าต่างชาติ (ลู กค้าทีพู
อยู ่ในไทย)
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).

้
ตังแต่
เดือนกันยายน 2564 บริษท
ั มีอ ัตราการจองเช่ารถ 80% - 95% เปอร ์เซ็นต ์ของบริษท
ั
่
้
้
ซึงณ
คัน
วันนี เรามี
รถทังหมด31
Since September 2021, the company has had 80% - 95% percent occupancy rate of the car park. Today there are 31 cars in the
park.
ORANGE CAR PHUKET
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BOOKING

รถเช่า (จองใช ้รถในช่วงเวลา: 2 ถึง 10 วัน)
car is rented (short reservations: from 2 to 10
days)

รถว่าง

้ ้เช่า 1 เดือน
รถคันนี ให

car is free

this car is rented for a month

Orangecarphuket.com
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Program of investment payback :

m
o

ORANGE CAR PHUKET

โครงการคืนทุนจากการลงทุน หากคุณซ้ือรถยนต์ในประเทศไทยและมอบให้กบ
ั ผู้บริหารของ บริษัท ของเรา
(orangecarphuket.com บริษั ท จัดการ) คุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรม การลงทุน ซึ่งคุณจะได้รั บผลประโยชน์ จากการลงทุน
ี กลงทุนลงทุน) ภายใน 5 ปี
70% - 75% ของรายได้ค่าเช่า (หรือสูงถึง 49% ของเงินท่นั
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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.
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การคานวณผลกาไร ของผู ้ลงทุน ตัวอย่าง:

m
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ORANGE CAR PHUKET
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Calculation of the invested funds by the investor using an example:

k
u
h
p
r
k
a
h
c
p
e
_
g
k
c
n
i
a
n
r
O

Orangecarphuket.com

@nick_phk

่ ้าบัญชีธนาคาร
คืนทุน 100% จากการลงทุน (ROI) ในปี ที่ 3 การชาระเงินจะเริมเข
้
ของคุณใน 1 เดือนหลังจากซือรถยนต
์
100% investment payback (ROI) is on the 3rd year.
Payments start to come on your bank account in 1 month after buying cars.

้
่ อด
้ ้วยเงินสด
*โปรแกรมนี ออกแบบมาส
าหร ับรถยนต ์ 5-6 คันทีซื
*The program is designed for 5-6 cars bought for cash.
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กาไรจากการเช่า
RENTAL PROFIT
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July 2021- July 2022
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How much money will need to be spent before starting the
project, before starting the renting cars
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ORANGE CAR PHUKET
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รายได ้ค่าเช่าหมายถึงรายได ้ค่าเช่ารายปี หักด ้วย
่ ยวข
่
ค่าใช ้จ่ายรายปี ทีเกี
้องกับการเช่ารถ สาหร ับ
่ มโปรดดูตารางใน EXCEL
รายละเอียดเพิมเติ
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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.

ตัวอย่างเช่น:

้
- การซือประกั
น
- ต่อภาษี พ.ร.บ
- ซ่อมบารุง
- ค่าโฆษณา

For example:
- buying insurance
- renew yearly road tax
- maintenance
- advertising costs.
Orangecarphuket.com
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รายได้จากค่าเช่า

ORANGE CAR PHUKET

Rental income
่ ผลบังคับใช ้ทังหมดของ
้
รายได ้ค่าเช่าภายใต ้โปรแกรมจะจ่ายให ้กับเจ ้าของทุกต ้นเดือนตลอดระยะเวลาทีมี
้
โปรแกรม (ตังแต่
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).

สังหาริ มทรั พย์ อสั งหาริ มทรั พย์

45% ต่อปี

Movable property 45% per annum

ต่อปี

5-6% ต่อปี

Real-estate 5-6% per annum

Orangecarphuket.com
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ตามกฎ ข ้อตกลงแล ้วรายได ้ค่าเช่าภายใต ้โครงการดังกล่าวจะมากกว่ารายได ้ค่าเช่าภายใต ้
โครงการรายได ้อสังหาริมทร ัพย ์ถึง 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.
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บริษท
ั จัดการดูแลการเช่าและบริการรถ

ORANGE CAR PHUKET

The Management Company takes care of renting and servicing
the car.

้ เจ ้าของจะ
ในเวลาเดียวกันตลอดทังปี
ได ้ร ับรายได ้จากการเช่ารถและสามารถ
้ เดือน
ใช ้รถได ้ 3-6 เดือนต่อปี ตังแต่
พฤษภาคม ถึง ตุลาคม ดังนั้นเจ ้าของจึง
่ ไม่เพียง แต่
มีโอกาสในการร ับรายได ้เพิม
จากการเช่ารถเท่านั้น
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.
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การปฏิบต
ั ก
ิ าร

ORANGE CAR PHUKET

Operating activities
HR (ร ับสมัคร):
สาหร ับการทางานอย่างต่อเนื่ องของทุกแผนกใน บริษท
ั นั้น
พนักงานทีจ่ าเป็ นเช่น
- พนักงานคนไทย
่
- พนักงานทีสามารถ
พูดภาษาอังกฤษได ้
- พนักงานคนร ัสเซีย แผนกฝ่ ายขายพูดได ้สามภาษา เช่น
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
-ภาษาอังกฤษ
- ร ัสเซีย
- Thai,
- English,
- Russian.

้
กฎหมายสาหร ับการทาธุรกรรมทังหมดระหว่
างนักลงทุน
และ บริษท
ั จัดการแปลเป็ น ภาษาร ัสเซีย บริการซ่อม
่ สจ
่ ้รบั การ
ตัวถังทีพิ
ู น์แล ้วและราคาไม่แพงบริษท
ั ทีได
่ สาหร ับ
ยืนยันสาหร ับบริการประกันภัย (ราคาทีดี
่ ้ร ับการพิสจ
ประกันภัยรถยนต ์) บริการทีได
ู น์แล ้วสาหร ับ
้
การติดตังและก
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.

Orangecarphuket.com
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การ ทาคอนเท็นโฆษณา ปัจจุบน
ั บริษท
ั ใช ้วิธก
ี ารหลัก 5 ประการในการ
่ ้ทีมขายทางานได ้อย่างสะดวกและต่อเนื่ อง ทัง้
ดึงดูดลูกค ้าใหม่เพือให
แผนกจัดส่ง.และฝ่ ายขาย
Setting up advertising campaigns.
Today the company uses five main methods of attracting new customers for
uninterrupted work of sales team.

Orangecarphuket.com
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่
ความเสียงของนั
กลงทุน
INVESTOR'S RISKS

ORANGE CAR PHUKET

่
่ กลงทุนจะสูญเสีย
ความเสียงหมายถึ
งความน่ าจะเป็ นทีนั
่
เงิน (และจานวนเงินทีเขา
จะสูญเสียเป็ นเปอรเซ็
์ นต ์)
Risks mean what is the probability that the investor will
lose money (and how much he (she) will lose in %).

ในกรณี ที่ บริษท
ั จัดการยุตก
ิ ารทางานเนื่ องจากเหตุ
สุดวิสยั บางอย่างเกิดขึน้ (การระบาดครงใหม่
ั้
่ น
่
สงครามโลกครงที
ั้ ่ 3 หรือสถานการณ์ทไม่
ี่ น่าเชืออื
่
้
ๆ ) โดยทัวไปสถานการณ์
ทไม่
ี่ ได ้ขึนอยู
่กบั บริษท
ั
จัดการและ กิจกรรมเช่ารถครบวงจรบนเกาะภูเก็ต
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.
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ประธาน และกรรมการบริหารสองคนเป็ นตัวแทนของ บริษท
ั จัดการ
้
้
และพวกเขาร ับประกันว่าจะขายยานพาหนะทังหมดออกไป
(ซือโดยผู
้
ลงทุนในกองทุน) และคืนทุนให ้กับนักลงทุน (ภายใน 1-3 เดือนนับจาก
ช่วงเวลาที่ บริษท
ั หยุดดาเนิ นการโดยสมบูรณ์ กิจกรรม).
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).

่
เปอร ์เซ็นต ์การสูญเสียเมือขายรถได
้อย่างรวดเร็วสามารถ
เข ้าถึง 15% อย่างไรก็ตามมีเหตุการณ์ทเป็
ี่ นบวกและ
ขายรถได ้อย่างมีกาไร หากต ้องขายรถยนต ์ให ้สูงกว่า
้ าไรทีได
่ ้ร ับทังหมดจะแบ่
้
ราคาซือก
งกันระหว่างผู ้ลงทุนและ
บริษท
ั จัดการ 50%ต่อ 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.
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How will the cars be registered, in whose
name, is it possible to become the owner
of cars being in Russia?

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:

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

Orangecarphuket.com
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The management company is, first of all, the team

Photos of the team <Orange 🍊car Phuket>

