
101 

( วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที ่4 ตลุาคม – ธันวาคม  2556 ) 
 

แผนธุรกิจ  รถพยาบาล 
Financial Plan for “Products Ambulance”  

เกม   วงศ์เวคิน ¹  ผศ.ดร. วรรณรพี บานชื่นวิจิตร ² 
------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ  
 

 แผนธุรกิจ รถพยาบาล มีที่มาจากการรวมกันของพนักงานขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3 คน ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายในทางเดียวกันคือการผลิตรถพยาบาลที่มีคุณภาพ  ท าการประกอบดัดแปลงรถตู้เพื่อผลิตเป็น
รถพยาบาล และเป็นธุรกิจเฉพาะทางเน้นความรวดเร็ว ตรงความต้องการของลูกค้า มีมาตรฐานในการ
ติดตั้ง การดูแลหลังการขาย รวมถึงการบริการอ านวยความสะดวกด้านต่างๆให้กับลูกค้า  มีงบลงทุนจาก
ผู้ถือหุ้นรวมกัน 3 คน จ านวน 15,000,000 บาท และกู้ยืมธนาคาร 9,000,000 บาท เป็นระยะเวลา 5 ปี ด้วย
เหตุน้ีจึงจัดท าแผนธุรกิจขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจรถพยาบาลให้ประสบความส าเร็จ 
             ในการศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสในการประกอบธุรกิจและประเมินความ
เป็นไปได้ของโครงการการลงทุน และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ วิธีการศึกษา ใช้รูปแบบของ
การจัดท าแผนธุรกิจ โดยสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึง
สถานการณ์ของกิจการและคู่แข่ง ซึ่งจะใช้ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดกลยุทธ์ ของกิจการ เพื่อ
สร้างความได้เปรียบที่เหนือคู่แข่ง อันจะน าไปสู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ 
             ปัจจัยการด าเนินการไปสู่ความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ โดยใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่างใน
ส่วนของการผลิตที่รวดเร็ว และตรงความต้องการ ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งศึกษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อ
น ามาใช้ในการผลิต ดังนั้นจึงคาดว่าปีแรกจะมียอดขายประมาณ 99,750,000 บาท และเติบโตคงที่ปีละ 
8% ระยะเวลาคืนทุนจะอยู่ที่ 1ปี 1 เดือนโดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ (NPV) 157,945,483 บาท 
อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เท่ากับ 116% ซึ่งมากกว่าต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
(WACC) 17.56% 
 
 
-------------------------------------------------------------------- 
¹ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้จัดการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
² อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้จัดการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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Abstract 

A business plan for ambulance production, initiated by unification of 3 medical equipment 
sales representatives, is intended to produce quality ambulances whose production will mainly be 
based on van modification and through van assembly. Specialized in speed delivery, this business type 
will serve customers with tailor-made products with standardized installation, after-sale services and 
convenient facilities offered to the customers. Three shareholders will capitalize the investment of 
THB 15,000,000 and the other THB 9,000,000 will be from 5-year bank loan. Backed on above 
explained reasons, this plan is then devised to model success of running the ambulance production 
business.  

 Purposes of this plan are to study opportunities of, to assess feasibility of and to pave the way 
for conducting the business. Research and analysis of factors internally and externally affecting the 
business are to be focused to build a better understanding of current market trends and rivals’ situation. 
Apart from these, we can utilize derived information to define corporate strategies and to create 
comparative advantage over competitors as well. 
  Differentiation especially in quick, quality production that meets customer’s requirements will 
direct the business to success. Also, state-of-the-art technology will be employed, expected to 
potentially drive the total sales revenue to THB 99,750,000. Moreover, this business is forecast to 
constantly grow at 8% per annum with payback period of 1 year and 1 month. The plan’s NPV and 
IRR are at THB 157,945,483 and 116% that outweighs 17.56% WACC respectively. 

 
 

บทท่ี 1 
บทน า 

 จากการศึกษาสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน หรืออันตรายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต  เช่น สถิติคดี
อุบัติเหตุ การจราจรทางบก ในเขตกรุงเทพมหานคร (บช.น.) พ.ศ. 2543-2552 พบว่าในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ปี 2011 มีอุบัติเหตุ 45,117 ราย ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ปี 2012 มีอุบัติเหตุ 46,570 ราย 
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ปี 2013 สิ้นสุดเดือนกันยายน มีอุบัติเหตุ 31,412 ราย  ซึ่ง มีแนวโน้มสูงขึ้น
ทุกปีเนื่องจากสภาพแวดล้อม สังคม ความเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันที่มีสภาวะการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบและ
แข่งขันสูง รวมถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่ งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 
รวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ  หรือเกิดอุบัติเหตุ  อาจถึงขั้นเจ็บป่วย หรือเป็น
อันตรายถึงชีวิต  ดังนั้น การช่วยเหลือพยาบาลผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
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โดยเฉพาะ “รถพยาบาล” ที่ต้องมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ส าหรับการช่วยเหลือชีวิตอย่างครบถ้วน 
เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิต หรือทุเลาห์อาการให้เบาลงและมีจ านวนรถมากเพียงพอต่อความต้องการใน
ปัจจุบัน  
 จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น บริษัท รถพยาบาล จ ากัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นด้วยเล็งเห็นความส าคัญของ
รถพยาบาล เพื่อสร้างทางเลือกให้แก่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ดูแลชีวิตของ
ประชาชน และเห็นว่าธุรกิจนี้จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสร้างโอกาสในทางธุรกิจและสามารถเติบโตได้
อย่างก้าวหน้าและมั่นคงในอนาคต 
แนวคิดและรูปแบบการท าธุรกิจ 
 บริษัท รถพยาบาล จ ากัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดที่จะเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตรถพยาบาลที่มีคุณภาพ  รวดเร็ว  ได้มาตรฐาน  ใส่ใจการให้บริการ และการก้าวเข้าสู่มาตรฐานโลก 
โดยการผลิตหรือดัดแปลงรถตู้ที่มีความปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน และได้มาตรฐานสากล (ISO)  ติดตั้ง
อุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพทางด้านเคร่ืองมือแพทย์โดยตรง ส าหรับใช้เป็น
รถพยาบาลเพื่อจ าหน่ายให้กับโรงพยาบาล ส่วนราชการ และองค์กรสาธารณกุศล ซึ่งช่องทางการ
จ าหน่ายจะประกอบด้วย การประมูลงานส่วนราชการและองค์กรสาธรณกุศล การขายตรงโดยพนักงาน
ขาย และการจ าหน่ายผ่าน Website   
วิสัยทัศน์ 

“ผู้น าด้านเทคโนโลยีการผลิตรถพยาบาลที่มีคุณภาพ  รวดเร็ว  ได้มาตรฐาน  ใส่ใจบริการ และ
เข้าสู่มาตรฐานโลก” 

พันธกิจ 

1. สร้างสรรค์ และพัฒนาการผลิตรถพยาบาลด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาและใส่ใจการบริการให้เป็นหนึ่งเดียว 
3. พัฒนาสินค้าและบริการให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล  

เป้าหมาย 

ระยะสั้น    :  สร้างยอดขาย 60 % ของก าลังการผลิต 
ระยะกลาง :  ขยายฐานการผลิตและจุดกระจายสินค้าในแต่ละภูมิภาค เพื่อความรวดเร็วในการ

จัดส่งสินค้าและการบริการลูกค้า 
ระยะยาว   :  พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับลูกค้า และความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ รวมถึงการยกระดับรถพยาบาลเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์
ให้กับโรงพยาบาล 
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สัญลักษณ์ และค าขวัญ 
 
 

 

ตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

ตลาดกลุ่มเป้าหมายเร่ิมแรกของบริษัท รถพยาบาล จ ากัด มุ่งเน้นไปยังลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ภาครัฐบาล และภาคเอกชน เป็นหลัก เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก 
จากนั้นจึงขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคต่าง ๆ โดยเน้นจังหวัดที่เป็นเส้นทางการเดินทาง หรือแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการก่อจลาจลหลายคร้ัง ซึ่งมีความต้องการรถพยาบาลสูงส าหรับ
การบริการประชาชน 

สถานท่ีตั้ง 
เลขที่ 111/3 ถนนกาญจนาภิเษก ต าบลเสาธงหิน อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยหลัก
แห่งความส าเร็จ 

1. บริษัทมีเงินลงทุนสูง และผู้ร่วมลงทุนมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
แพทย์ จึงท าให้ธุรกิจเข้าใจถึงความต้องการเคร่ืองมือในรถพยาบาลของลูกค้าอย่างแท้จริง 

2. บริษัทได้จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับบริษัท โตโยต้า จ ากัด ในการจัดซื้อรถตู้เพื่อผลิต
รถพยาบาลโดยช าระราคารถตู้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับช าระราคาค่ารถพยาบาล 

3. การจัดซื้ออุปกรณ์ และเคร่ืองมือแพทย์ จัดซื้อจาก  Supplier ซึ่งได้ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) 
และซื้อขายเป็นประจ า จึงท าให้สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ และเคร่ืองมือแพทย์ในราคาต่ า 

รักษ์ชีวิตทั่วไทย มั่นใจใช้รถพยาบาล 

Safety every life to be sure Rod-payaban 
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4. การศึกษาและพัฒนาการผลิตอยู่เสมอ ทั้งในเร่ืองเทคโนโลยีใหม่ๆ และการน ามาใช้ในการผลิต
ปรับปรุง 

5. สร้างความแตกต่างด้านการผลิตที่รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
เงินทุน 

1. เงินลงทุนจากผู้ร่วมลงทุน 3 คน คนละ 5 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุน  15 ล้านบาท 
2. การกู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงเทพ+ค่าธรรมเนียมค้ าประกัน บสย  จ านวน  9,000,000 บาท อัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว 12.50%   ต่อปี  
 
               บทท่ี 2 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป 

2.1  สภาพแวดล้อมทั่วไป 
ธุรกิจรถพยาบาล ถือว่ามีคู่แข่งในตลาดน้อย เนื่องจากเป็นสินค้าเฉพาะทาง และมีกฎหมาย

กฎระเบียบของภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องติดต่อประสานงาน เร่ืองการยกเว้นภาษีสรรพสามิต ซึ่ง
เป็นลักษณะธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับภาครัฐ ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนขยายตลาดเชิงรุกสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
ให้คลอบคลุมทั้งประเทศ และขยายตลาดในส่วนภาพลักษณ์องค์กรของหน่วยงานที่ซื้อไปโดยการ
เลือกใช้รถตู้ที่ดูดีกว่ารถตู้ทั่วไป  

เนื่องจากสภาวการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต นโยบายภาครัฐได้ให้น้ าหนักในเร่ืองการ
บริหารการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical System EMS) ของกระทรวงสาธารณสุข ที่เน้นให้
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องให้บริการช่วยเหลือคนป่วย และผู้บาดเจ็บฉุกเฉินต่าง ๆ อย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสีย และพิการ (พรบ. การแพทย์ฉุกเฉิน พศ.2551) 

 
2.2  การวิเคราะห์สภาพตลาด (Market Situation) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในระดับมหาภาค (Macro environment) 

ตลาดเป้าหมายของบริษัทฯ ในช่วงแรกอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประกอบด้วย 
จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม จังหวัดปทุมธานี และสมุทรสาคร จะพบว่ามีเนื้อที่ 7,761,662 
ตรารางกิโลเมตร  จ านวนประชากรปี 2555 หนาแน่น 10,455,800 คน   สภาพเศรษฐกิจ สังคมเป็น
ลักษณะสังคมเมือง มีการปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน้อย วิถีชีวิตต่างคนต่างอยู่ เวลาเกิดเหตุ หรืออุบัติภัย
ต่าง ๆ ความคาดหวังความช่วยเหลือจากภาครัฐ ส่วนราชการ โรงพยาบาล หรือองค์การสาธารณกุศลต่าง 
ๆ มากกว่าจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งสภาพเมืองหลวงหรือกรุงเทพเป็นศูนย์กลางของความเจริญ
ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมือง จึงมีความอ่อนไหวที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
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เช่น ชุมนุมประท้วงทางการเมือง ซึ่งน าไปสู่การจลาจล หรือแม้แต่ปัญหาจราจรที่คับคั่งบนท้องถนนที่มา
จากนโยบายรถคันแรก เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดอุบัติเหตุ ดังสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ปี 
2011 มีอุบัติเหตุ 45,117 ราย ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ปี 2012 มีอุบัติเหตุ 46,570 ราย ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล ปี 2013 สิ้นสุดเดือนกันยายน มีอุบัติเหตุ 31,412 ราย   ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการ
ใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้น จะเห็นได้ชัดเจนที่ภาครัฐมีนโยบายจัดสรรงบประมาณให้
กระทรวงสาธารสุขในแผนงานโครงการไทยเข้มแข็ง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล เป็นวงเงิน 6, 563 
ล้านบาทเพื่อสนับสนุนภารกิจโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ให้คลอบคลุมเข้าถึงประชาชนให้มาก
ที่สุด และมีแผนขยายตลาดไปสู่ภูมิภาค เพื่อเจาะตลาดลูกค้าเป้าหมายเพิ่มคือกลุ่มส่วนราชการท้องถิ่น 
องค์การบริการส่วนต าบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รวมถึงโรงพยาลบาลชุมชน
ต่างๆ เป็นต้น 
2.3  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในระดับจุลภาค (Micro environment)  

จากการวิเคราะห์ Five Forced Model ในธุรกิจรถพยาบาลเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
และแรงกดดัน 5 ประการ ประกอบด้วย 

1. วิเคราะห์การแข่งขันระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Rivalry Among Current 
Competitors) เน่ืองจากอุตสาหกรรมผลิตรถพยาบาล เป็นรูปแบบธุรกิจที่ต้องอาศัยความ
ช านาญความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งคู่แข่งรายเก่ามีความได้เปรียบในเร่ืองประสบการณ์ และความแข็งแกร่งของแบ
รนด์ที่มากกว่า แต่การจะเข้ามาในธุรกิจนี้ท าได้ยากเน่ืองจากต้องใช้เงินลงทุนสูง อีกทั้งต้อง
มีความช านาญในการใช้และติดตั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นอย่างดี ดังนั้น การ
แข่งขั้นในอุตสาหกรรมนี้จึงไม่รุนแรง 

2. อ านาจต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power) เน่ืองจากลูกค้าของบริษัทฯ โรงพยาบาล
เอกชน และ ส่วนราชการ โรงพยาบาลรัฐ และองค์การสาธารณกุศล ซึ่งการซื้อรถพยาบาล
จะเกิดขึ้นเมื่อมีการอนุมัติงบประมาณ มีการตัดสินใจซื้อที่ชัดเจน การตัดสินใจหรือการที่จะ
ได้ลูกค้าในส่วนราชการต้องประมูล แข่งขั้นทั้งด้านราคา คุณภาพ และบริการ จึงมีอ านาจ
ต่อรองค่อนข้างสูง เพราะลูกค้าที่เป็นโรงพยาบาล ผู้มีอ านาจการตัดสินใจซื้อ ย่อมเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับองค์กร ดังนั้น การแข่งขันของเราจึงต้องเน้นเร่ืองความแตกต่างของ
สินค้าและการบริการที่ดี ก่อนและหลังการขาย 

3. อ านาจการต่อรองของผู้ขาย (Power of Supplier) อ านาจการต่อรองของผู้ขายใน
อุตสาหกรรมรถพยาบาลค่อนข้างต่ า เนื่องจากผู้ผลิตเคร่ืองมืออุปกรณ์การแพทย์ ส าหรับ
ฉุกเฉินมีจ านวนมากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ผลิตเหล่านี้มักจะเป็น
ผู้น าเสนอสินค้าต่อแพทย์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาสั่งซื้อ   ประกอบกับการรวม
กิจการระหว่างผู้ค้าวัตถุดิบอยู่บ่อยครั้ง ถือเป็นการเพิ่มอ านาจการต่อรองให้กับบริษัท 
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4. ภัยคุกคามจากสินค้าแทนแทน (Threat of Substitute Products or Services) การประกอบ
ธุรกิจรถพยาบาล ถึงแม้จะดูเหมือนมีสินค้าทดแทนจากตลาดทางอ้อม คือ รถกู้ภัยต่าง ๆ  แต่
ด้วยลักษณะและคุณสมบัติของรถกู้ภัย เป็นรถกระบะดัดแปลง หรือเป็นรถยนต์ประเภทอ่ืน
ที่น ามาดัดแปลงซึ่งไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นภาษีฯอีกทั้งอุปกรณ์การแพทย์ไม่ได้มาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงการคลังก าหนด ฉะนั้นจึงไม่ใช่สินค้าที่จะใช้ทดแทนได้อย่างสมบูรณ์
แบบ 100 % สุดท้ายแล้ว มูลนิธิต่างๆ รวมถึงส่วนราชการ โรงพยาบาล ที่เข้าข่ายได้รับ
ยกเว้นภาษี ก็หันกลับมาสั่งซื้อรถพยาบาลที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี และได้มาตรฐาน 

5. ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่ (Threat of New Entrance) ด้วยรูปแบบของธุรกิจที่
ค่อนข้างเฉพาะทางแต่ใช้ต้นทุนในการผลิตไม่มาก การท างานการผลิตสามารถเรียนรู้ได้ไม่
ยาก ท าให้การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่มีไม่มาก 

2.4  การวิเคราะห์ SWOT  

จุดแข็ง 

 ผู้บริหารมีประสบการการท างานสูง 

 เงินทุนของบริษัทสูง 

 ผลิตสินค้าตามค าสั่งซื้อได้รวดเร็ว มีเทคโนโลยีการผลิตที่รวดเร็ว 

 มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ มีความแตกต่างในตัวสินค้า 

 มีบุคลากรที่มีความช านาญในด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์การแพทย์ 

จุดอ่อน 

 พนักงานขายมีน้อย  ต้นทุนในการด าเนินงานสูง 

 Brand สินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าตามโรงพยาบาลทั่วไป 

 ยังไม่มีระบบคุณภาพรับรอง 

อุปสรรค 

 อุปกรณ์ทางการแพทย์บางชิ้นต้องใช้ระยะเวลาในการซื้อนาน 

 สินค้ารถพยาบาลยังไม่เป็นที่รู้จักของตลาด 

 การแข่งขันกับคู่แข่งรายเดิมที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง 

 อ านาจการต่อรองของลูกค้าในการกลุ่มโรงพยาบาลมีสูง เพื่อสามารถเลือกซื้อกับคู่แข่งรายอ่ืน
ได้ถ้ามีข้อเสนอที่ดีกว่า 
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 ถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวลง จะส่งผลให้ธุรกิจในกลุ่มโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการ
สั่งซื้อรถพยาบาล 

โอกาส 

 คู่แข่งในอุตสาหกรรมรถพยาบาลมีน้อยเป็นโอกาสในการด าเนินธุรกิจ 

 ภาครัฐส่งเสริมด้านการงดเว้นภาษี ให้ธุรกิจมีรายได้มากขึ้นจากการประกอบธุรกิจ 

 การแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนมีสูง ท าให้แต่ละโรงพยาบาลต้องเลือกการให้บริการแก่กลุ่ม
ลูกค้าของโรงพยาบาล รถพยาบาลก็จะเป็นบริการหนึ่งที่โรงพยาบาลซื้อเพื่อน าไปบริการแก่กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย 

 
2.5  วิเคราะห์คูแข่ง (Competitor Analysis) 
 1. คู่แข่งทางตรง (Direct Competitor) คือ คู่แข่งที่เข้ามาแข่งขันในตลาด (Segment) หรือใน
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน มีสินค้าและบริการที่เหมือนกัน ในธุรกิจรถพยาบาล มีบริษัทคู่แข่งทางตรงอยู่ 
น้อยราย ซึ่งบริษัทประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเดียวกัน คือ โรงพยาบาล และ
ราชการ โรงพยาบาล และองค์การสาธารณกุศล บริษัทฯ ได้วิเคราะห์เห็นว่า ถึงแม้บริษัทคู่แข่งทั้ง 2 ราย
จะประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน ต่างก็มีจุดอ่อนที่เหมือนกันคือการบริการหลังการขายที่ ยังไม่ได้
มาตรฐาน มีความล่าช้า ฉะนั้นบริษัทฯ จึงได้ให้ความส าคัญการวางกลยุทธ์เน้นการบริการหลังการขาย
เป็นอันดับต้นๆ เพื่อสร้างความแตกต่างกับคู่แข่งอื่นๆ 
 2. คู่แข่งทางอ้อม (Indirect Competitor) คือคู่แข่งที่เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเดียวกันบางส่วน 
แต่ตัวสินค้าและบริการมีความแตกต่างกัน เจาะ Segment อ่ืน เช่น ธุรกิจรับจ้างดัดแปลงรถยนต์ทั่วไป ที่มี
การรับจ้างดัดแปลงรถกระบะเป็นรถกู้ชีพเพื่อขายให้กับหน่วยกู้ภัยต่างๆ รวมถึงมูลนิธิและองค์การสา
ธารณกุศลด้วย และแม้บางคร้ังคู่แข่งทางตรงก็กลับกลายเป็นคู่แข่งทางอ้อมได้เหมือนกัน หากเกิดการ
ขยายไลท์ธุรกิจ รับจ้างผลิตรถยนต์ดัดแปลงประเภทอ่ืนควบคู่กับการดัดแปลงรถตู้เป็นรถพยาบาล แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ก็แยกกันชัดเจนตามตัวสินค้าและบริการ ซึ่งคู่แข่งทางอ้อมผลิตสินค้าโดย
ไม่ได้ยึดติดกับกฎหมายกฎระเบียบที่ต้องได้รับยกเว้นภาษี และไม่เป็นมาตรฐาน อีกทั้งการบริการหลัง
การขายก็อาจมีวิธีที่แตกต่างกัน เพราะตลาดเป้าหมายก็จะถูกแบ่งแยกชัดเจนโดยตัวสินค้าและบริการ ซึ่ง
มีกฎหมายควบคุมที่แตกต่างกัน จึงถือได้ว่าคู่แข่งทางอ้อมไม่มีอิทธิพลต่อบริษัทมากนัก 
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บทท่ี 3 
แผนการเงิน (Financial Plan) 

 
แผนการเงินเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของการจัดท าแผนธุรกิจ เนื่องจากการด าเนินธุรกิจต้องมี

แผนการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในด้านการค านวณรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือการประมาณความต้องการใช้เงินทุน 
ดังนั้นจึงต้องมีการจัดท างบประมาณทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆของธุรกิจ 
3.1 ประมาณการเงินลงทุนของโครงการ 

บริษัทเปิด ด าเนินธุรกิจภายชื่อ บริษัท รถพยาบาล จ ากัด เพื่อท าธุรกิจประกอบอุปกรณ์
รถพยาบาล จ าหน่ายตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ จะเป็นการเลือกตลาดลูกค้าในธุรกิจโรงพยาบาล ดังนั้น 
ในการประมาณการเงินลงทุนโดยหลักแล้วจะเป็นการลงทุนในการซื้อรถตู้มาถอดประกอบเป็น
รถพยาบาล  อุปกรณ์-เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และเคร่ืองตกแต่งภายในรถตู้ เพื่อประกอบเป็นรถพยาบาล และ
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประเภทที่ดิน อาคาร ในการผลิตรถตู้ โดยซื้อที่ดินแถวบางใหญ่ เพื่อสร้างเป็น
โรงงานและส านักงานออฟฟิต นอกจากนี้ยังลงทุนในเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งประมาณการเงินลงทุน ของ
โครงการสามารถสรุปได้ ดังนี ้
 

แหล่งท่ีมาและแหล่งใช้ไปของเงินทุน 
 

แหล่งท่ีใช้ไปของเงินทุน แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

รายการ บาท รายการ บาท 
ที่ดิน อาคารโรงงานและ
ส านักงานออฟฟิต(ส านักงาน
ตั้งอยู่ภายในโรงงาน) 

6,000,000 ทุนจากผู้ถือหุ้น (ร่วมทุน 3คน 
คนละ500,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 
10 บาท ) 
 ke = 22% 

15,000,000 

เงินกู้ยืมธนาคารกรุงเทพ  +   ค่าธรรมเนียม 
บสย 

อุ ป ก รณ์ เ ค ร่ื อ ง มื อ เ ค ร่ื อ ง ใ ช้
โรงงาน 

1,500,000 เงินกู้ระยะยาว   12.50% 9,000,000 

อุปกรณ์ส านักงานออฟฟิต 500,000   
เงินลงทุนหมุนเวียน 16,000,000   
รวมแหล่งใช้ไปของเงินทุน 24,000,000 รวมแหล่งท่ีมาของเงินทุน 24,000,000 

โครงสร้างทางการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้น 63%              หนี้สิน 37% 
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หลักทรัพย์ท่ีใช้ในการกู้ยืม 
การกู้ยืมจะเป็นการกู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารโดยมีระยะเวลาการกู้ยืม 5 ปี  การกู้ยืม เป็นเงิน

บาทโดยใช้ความเป็นไปได้ของโครงการเป็นเกณฑ์ในการขออนุมัติสินเชื่อ    โดยการจ่ายช าระคืนเงินกู้
ทุกสิ้นปี  ซึ่งบริษัทจะมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายช าระเงินต้นและดอกเบี้ย  โดยธนาคารกรุงเทพ จะ
คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR+2% ซึ่งปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ8.00 ดังนั้นบริษัทจะสามารถกู้ได้โดยการ
เสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10 บวกค่าธรรมเนียมการค้ าประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อมอีกร้อยละ2.5 ต่อปี ดังนั้นต้นทุนเงินกู้ยืมระยะยาวของร้านจะเท่ากับร้อยละ  12.50  ต่อปี   
นอกจากนี้หากธุรกิจเกิดขาดสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทยังได้เปิดวงเงิน O/D กับธนาคารกรุงเทพ ซึ่ง
ปัจจุบันจะเสียดอกเบี้ยในอัตรา MRR+3% ซึ่งปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 8.00 ดังนั้นบริษัทจะสามารถ
กู้ได้โดยการเสียดอกเบี้ยในอัตรา 11% ดังนั้นต้นทุนเงินกู้ยืมหมุนเวียนของร้านจะเท่ากับ 11 % ต่อปี 
อย่างไรก็ตามเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน จะขอเปิดเป็นวงเงินเพื่อใช้ในกรณีที่ธุรกิจขาดสภาพคล่อง
เท่านั้น 
ประมาณการดอกเบี้ยจ่าย 
 ประมาณการดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว ที่ระดับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12.50 % ต่อปี โดยกู้ยืม
ระยะยาวจ านวน 9 ล้านบาท กู้ในปีที่ แรกที่เปิดธุรกิจ ก าหนดช าระ 5ปี เร่ิมจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยในปี
แรกที่เปิดด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปี เงินต้นคงเหลือ จ่ายช าระดอกเบี้ย จ่ายเงินต้น รวมเงินต้นและดอกเบี้ย 
1 9,000,000 982,765 1,406,013 2,388,779 
2 7,593,987 808,366 1,580,413 4,777,557 
3 6,013,574 614,419 1,774,359 7,166,336 
4 4,239,215 392,245 1,996,534 9,555,115 
5 2,242,681 144,598 2,242,681 11,942,393 
 รวม 2,942,393 9,000,000 11,942,393 
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ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 
 กิจการใช้การตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร โดยวิธีเส้น ตรงตามอายุการใช้งานของ

ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ราคาทุน
(บาท) 

อายุใช้
งาน 

ค่าเสื่อม
ราคา ต่อปี 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ที่ดินอาคาร
โรงงานและ
ส านักงาน 

6,000,000 10 ปี 600,000  600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,000,000 

อุปกรณ์
เครื่องมือ
เครื่องใช้
โรงงาน 

1,500,000 5 ป ี 300,000  300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,500,000 

อุปกรณ์
ส านักงาน 

500,000 5 ป ี 100,000  100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 

รวม 8,000,000 ค่าเสื่อมราคาสะสม 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 
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3.2 สมมติฐานทางการเงิน 
 บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยได้ตั้งสมมติฐานทางการเงิน คือ อัตราการเติบโต
ของรายได้จากการขายรถพยาบาล 8 % และเติบโตคงที่หลังจากปีที่ 5 ที่เปิดด าเนินธุรกิจ 5% มีอัตรา
ค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี ้

สมมติฐานทางการเงิน 
 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

อัตราการเติบโต 
 

- 8% 8% 8% 8% 
ค่ า ใช้ จ่ า ย ในการข ายและ
บริหาร 

      ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ของยอดขาย 2% 2% 2% 2% 2% 

ค่าส่งเสริมการขาย ของยอดขาย 3% 3% 3% 3% 3% 
เ งิ น เ ดื อ น ( ฝ่ า ย ผ ลิ ต แ ล ะ
ส านักงาน เดือนละ/(เพิ่มขึ้น) 3,996,000 10% 10% 10% 10% 

 ค่าคอมมิชช่ันพนักงานขาย ของยอดขาย  3% 3% 3% 3% 3% 

ค่าขนส่งสินค้า ของยอดขาย 120,000 2% 2% 2% 2% 

ค่าพาหนะเดินทาง ของยอดขาย 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 

ค่าเบี้ยประกันภัยต่างๆ ปีละ 100,000 2% 2% 2% 2% 

ค่าจัดอบรมพนักงาน 50,000 บาทต่อป ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ค่าไฟฟ้า น้ าประปา เดือนละ 120,000 1,200,000 5% 5% 5% 5% 

ค่าโทรศัพท์ เดือนละ 10,000 120,000 2% 2% 2% 2% 

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 150,000 ต่อป ี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เดือนละ/เพิ่มขึ้น 50,000 3% 3% 3% 3% 

หนี้สินหมนุเวียนอื่น ของยอดขาย 2% 2% 2% 2% 2% 

เจ้าหนี้การค้า ของยอดขาย 15% 15% 15% 15% 15% 

สินค้าคงเหลือ ของยอดขาย 10% 10% 10% 10% 10% 

ต้นทุนสินค้าขาย ของยอดขาย 60% 60% 60% 60% 60% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ของยอดขาย 8% 8% 8% 8% 8% 

ลูกหนี้การค้า ของยอดขาย 9% 9% 9% 9% 9% 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว      12.50 %      ,   (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะส้ัน   11%  ) 

นโยบายจ่ายเงินปันผล 50%  ของก าไรสุทธิ      ระยะเวลาที่ใช้ในการค านวณใน 1 ปี  360 วัน 
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุน ke  =  22%   อัตราภาษี  = 20% 
อ้างอิง :  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 4ปี (30  ก.ย. 2552– 30 ก.ย. 2556) 

 



113 

( วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที ่4 ตลุาคม – ธันวาคม  2556 ) 
 

3.3ประมาณการในการขายรายเดือน    
(คิดเป็น 60% ของก าลังการผลิตเต็มก าลัง และประมาณการขายของฝ่ายการตลาด) 

 

เดือน จ านวนขาย ราคาขาย รายได้ รายได้สะสม 

1 4 1,995,000 7,980,000 7,980,000 
2 4 

 

7,980,000 15,960,000 
3 4 7,980,000 23,940,000 
4 4 7,980,000 31,920,000 
5 4 7,980,000 39,900,000 
6 4 7,980,000 47,880,000 
7 4 7,980,000 55,860,000 
8 4 7,980,000 63,840,000 
9 4 7,980,000 71,820,000 

10 4 7,980,000 79,800,000 
11 5 9,975,000 89,775,000 
12 5 9,975,000 99,750,000 

เงินสดรับ(ปีแรก) 48 คัน 1,995,000 99,750,000 99,750,000  

 
3.4  ประมาณการรายได้จากการขาย  

 
 
 
 

รายการ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที4่ ปีที5่ 

จ านวนการขายรถพยาบาล 
(เพิ่มขึ้นปีละ 8 %) 50 54 58 63 68 

ราคาขาย      1,995,000 
บาทต่อคัน 

1,995,000 1,995,000 1,995,000 1,995,000 1,995,000 

รายได้จากการขาย(บาท) 
99,750,000 

107,730,00
0 

116,348,40
0 

125,656,27
2 

135,708,77
4 
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3.5 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 
 

รายการ ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที่4 ปีที5่ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 
(บาท) 

     

       เงินเดือน (ฝ่ายผลิตและส านกังาน) 3,996,000 4,395,600 4,835,160 5,318,676 5,850,544 
       ค่าคอมมิชช่ันพนักงาน 2,992,500 3,231,900 3,490,452 3,769,688 4,071,263 
       ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 1995000 2154600 2,326,968 2,513,125 2,714,175 
       ค่าส่งเสริมการขาย 2,992,500 3,231,900 3,490,452 3,769,688 4,071,263 
       ค่าขนส่งสินค้า 120,000 126,000 132,300 138,915 145,861 
        ค่าพาหนะ 89,775 96,957 104,714 113,091 122,138 
        ค่าประกันภัย 100,000 102,000 104,040 106,121 108,243 
        ค่าอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
        ค่าซ่อมแซม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
       ค่าโทรศัพท ์ 120,000 122,400 124,848 127,345 129,892 
       ค่าไฟฟ้า น้ าประปา 1,200,000 1,260,000 1,323,000 1,389,150 1,458,608 
       ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 50,000 51,500 53,045 54,636 56,275 
 รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย 
(1) 

13,855,77
5 14,972,857 16,184,979 17,500,436 18,928,262 

ค่าเส่ือมราคาส่วนการบริหารและการ
ขาย  

     

       ค่าเส่ือมราคาโรงงานและส านักงาน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

       ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์เครื่องมอื
เครื่องใช ้

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

       ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมค่าเสื่อมราคา (2) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รวมค่าใช้จ่าย 1+2 (บาท) 14,855,77
5 15,972,857 17,184,979 18,500,436 19,928,262 
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3.6ประมาณการงบก าไรขาดทุน 
 

ประมาณการงบก าไร (ขาดทุน) ปีที1่ ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ขาย 99,750,000 107,730,000 116,348,400 125,656,272 135,708,774 

ต้นทุนขาย 59,850,000 64,638,000 69,809,040 75,393,763 81,425,264 

        ก าไรขั้นต้น 39,900,000 43,092,000 46,539,360 50,262,509 54,283,510 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 13,855,775 14,972,857 16,184,979 17,500,436 18,928,262 

ค่าเส่ือมราคา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

      ก าไรจากการด าเนนิงาน 25,044,225 27,1191,43 29,354,381 31,762,073 34,355,247 

ดอกเบี้ยจ่าย 982,765 808,366 614,419 392,245 144,598 

     ก าไรก่อนหกัภาษ ี 24,061,460 26,310,777 28,739,962 31,369,829 34,210,650 

ภาษีเงินได(้20%) 4,812,292 5,262,155 5,747,992 6,273,966 6,842,130 

     ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 19,249,168 21,048,622 22,991,970 25,095,863 27,368,520 

เงินปนัผล 9,624,584 10,524,311 11,495,985 12,547,931 13,684,260 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิหลังเงินปนั
ผล 9,624,584 10,524,311 11,495,985 12,547,931 13,684,260 

ก าไรสะสมต้นปี 0 9,624,584 20,148,895 31,644,880 44,192,811 

ก าไรสะสมปลายปี 9,624,584 20,148,895 31,644,880 44,192,811 57,877,071 

  ก าไรสุทธิต่อหุ้น 12.83 14.03 15.33 16.73 18.25 

 
ต้นทุนขายคิดเป็น 60 % ของยอดขาย (จากประมาณการของฝ่ายผลิต) 
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3.7    ประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงิน    
 

 
ปีที1่ ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

สินทรัพย:์           
สินทรัพย์หมุนเวียน           
   เงินสด และ เงินฝากธนาคาร 9,989,750 15,341,929 20,894,168 26,679,839 32,729,324 
หลักทรัพย์ในความต้องการตลาด 6,659,834 10,227,953 13,929,445 17,786,559 21,819,550 
   สินค้าคงเหลือ  9,975,000 10,773,000 11,634,840 12,565,627 13,570,877 
   สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 7,980,000 8,618,400 9,307,872 10,052,502 10,856,702 
    ลูกหนี้การค้า 8,977,500 9,695,700 10,471,356 11,309,064 12,213,790 
      รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 43,582,084 54,656,982 66,237,681 78,393,592 91,190,243 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 

     ที่ดิน อาคาร โรงงาน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
อุปกรณ์เครื่องมือ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
อุปกรณ์ส านักงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
        ค่าเส่ือมราคาสะสม 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 
      รวมสินทรพัย์ถาวร 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 
       รวมสินทรพัย ์ 50,582,084 60,656,982 71,237,681 82,393,592 94,190,243 

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น:           
หนี้สินหมุนเวียน           
   เจ้าหนี้การค้า 14,962,500 16,159,500 17,452,260 18,848,441 20,356,316 
   หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 1,995,000 2,154,600 2,326,968 2,513,125 2,714,175 
       รวมหนี้สินหมุนเวียน 16,957,500 18,314,100 19,779,228 21,361,566 23,0704,92 
หนี้สินไม่หมนุเวียน 

        เงินกู้ยืมระยะยาว 9,000,000 7,593,987 6,013,574 4,239,215 2,242,681 
       รวมหนี้สิน 25,957,500 25,908,087 25,792,802 25,600,781 25,313,172 
ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

        หุ้นสามัญ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 
   ก าไร(ขาดทนุ)สะสม 9,624,584 19,748,895 30,444,880 41,792,811 53,877,071 
       รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 24,624,584 34,748,895 45,444,880 56,792,811 68,877,071 
  รวมหนี้สนิและส่วนของผู้ถอืหุน้ 50,582,084 60,656,982 71,237,681 82,393,592 94,190,243 
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3.8   ประมาณการกระแสเงินสดตลอดอายุ 5ปี  
 

กระแสเงินสด ปีที1่ ปีที2่ ปีที3่ ปีที่4 ปีที5่ 
ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษ ี(EBIT) 25,044,225 27,119,143 29,354,381 31,762,073 34,355,247 
หัก  ภาษีจ่าย 20%  5,008,845 5,423,829 5,870,876 6,352,415 6,871,049 
NOPAT  20,035,380 21,695,314 23,483,505 25,409,659 27,484,198 
บวก ค่าเส่ือม (Dep.) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานสุทธิ 
(OCF)  21,035,380 22,695,314 24,483,505 26,409,659 28,484,198 

 
3.9   ประเมินมูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน (NPV) และ IRR)   
ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก = WACC    = [Wd x Kd (1-T)] + [We x Ke]  
 

Wd    =    อัตราร้อยละของหนี้สินต่อโครงสร้างเงินทุนรวม, สัดส่วนเงินทุนรวม = 0.37 
We    =     อัตราร้อยละของส่วนของเจ้าของต่อโครงสร้างเงินทุนรวม = 0.63 
Kd     =    ต้นทุนเงินทุนของหน้ีสินก่อนภาษี, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ = 12.50 %  
Ke     =    ต้นทุนของเงินทุนของส่วนของเจ้าของ, อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ = 22 % 
T       =    อัตราภาษี = 20%  
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5 

-24,000,000 28,484,198 

238,124,266 

266,608,464 

26,409,659 24,483,505 22,695,314 21,035,380 

WACC    =     [Wd x Kd (1-T)] + [We x Ke]  
  =      [(0.37) (12.50%) (1-0.2)] + [(0.63) (22%)]  
  =      [(0.37) (10. %)] + [(0.63) (22%)]  
  =       3.7% + 13.86%  
  =       17.56 % 
 

WACC = 17.56% NCF 1            NCF 2                    NCF 3                 NCF 4                  NCF 5 
 

 
 
 
 
 
ค านวณกระแสเงินสดในปีที่ 5 จากสูตร   Terminal CF 5     =    NCF5 x (1+g)       

                                                  (WACC - g)                   
           =   (0.1756 - 0.05) 
               28,484,198 x (1+0.05)      
           =   238,124,266 

 
 
ระยะเวลาคืนทุน (Pay-back Period) 

PB        =    1 + 2,964,620  
                                        22,695,314 
                             =     1.13   ปี 
มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 1 เดือน 
 
 
 
 

สรุป  จากการศึกษาแผนการตลาดพบว่ากิจการมีการจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของจ านวน   
15, 000,000 บาท และจากการกู้ยืม จ านวน 9,000,000 บาท ซึ่งมีสัดส่วนโครงสร้างทางการเงิน  

ปี 
กระแสเงินสด 

(NCF) 
0 -24,000,000 
1 21,035,380 
2 22,695,314 
3 24,483,505 
4 26,409,659 
5 266,608,464 

NPV 157,945,483 

IRR 116% 
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63%: 37 %   และ   คิดเป็นต้นทุนถั่งเฉลี่ยถั่งน้ าหนัก WACC = 17.56 % และจากการประเมินการกระแส
เงินสด 5 ปี และประเมิน ด้วยวิธี NPV พบว่า NPV มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ หรือ NPV เท่ากับ 157,945,483 
บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 และอัตราผลตอบแทน IRR = 116 % ซึ่งมากกว่า ต้นทุน WACCโครงการลงทุน
ของกิจการมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี 1 เดือน ดังนั้น ธุรกิจนี้จึงมีความน่าสนใจในการลงทุน  
3.10    การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)                       ปีที1่            ปีที2่           ปีที3่           ปีที4่         ปีที5่ 

1.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 2.57 3.01 3.41 3.78 4.13 

1.2 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 0.92 1.36 1.76 2.14 2.48 

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการบริหารสนิทรัพย์ (Activity Ratios) 

2.1 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 1.97 1.76 1.61 1.48 1.38 

2.2 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 14.25 17.96 23.27 31.41 45.24 

2.3 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี ้ 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 

2.4 ระยะเวลาในการเรียกเกบ็หนี ้(วัน) 32.40 32.40 32.40 32.40 32.40 

2.5 อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง 6 6 6 6 6 

2.6 ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินคา้ (วัน) 60 60 60 60 60 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการช าระหนี้สินระยะยาว (Leverage Ratios) 

3.1 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ 0.34 0.30 0.27 0.25 0.23 

3.2 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น  1.05 0.74 0.55 0.43 0.35 

3.3 อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย  25.48 33.55 47.78 80.98 237.59 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 

4.1 อัตราก าไรสุทธิต่อค่าขาย 19.30% 19.54% 19.76% 19.97% 20.17% 

4.2 อัตราก าไรจากการด าเนินงานต่อค่าขาย 25.11% 25.17% 25.23% 25.28% 25.32% 

4.3 อัตราก าไรขั้นต้นต่อค่าขาย 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 40.00% 

4.4 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 38.06% 34.47% 31.74% 29.60% 27.87% 

4.5 อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 78.17% 59.88% 49.29% 42.40% 37.55% 

4.6 อัตราการจ่ายเงินปันผล 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 

อัตราส่วนแสดงมูลค่าตามราคาตลาด 

5.1 ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 12.83 14.03 15.33 16.73 18.25 

5.3 เงินปนัผลต่อหุ้น (บาท/หุน้) 6.42 7.02 7.66 8.37 9.12 
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3.11  สรุปผลการวิเคราะห์ 
 
 จากการศึกษาแผนการตลาดพบว่ากิจการมีการจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของจ านวน   
15,000,000 บาท และจากการกู้ยืม จ านวน 9,000,000 บาท ซึ่งมีสัดส่วนโครงสร้างทางการเงิน 63 : 37 
และคิดเป็นต้นทุนถั่งเฉลี่ยถั่งน้ าหนัก WACC = 17.56%  และจากการประเมินการกระแสเงินสด 5 ปี 
และประเมิน ด้วยวิธี NPV พบว่า NPV มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ หรือ NPV เท่ากับ 157,945,483 บาท ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0 และอัตราผลตอบแทน IRR = 116 %  ซึ่งมากกว่า ต้นทุน WACCโครงการลงทุนของกิจการมี
ระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1 ปี  1  เดือน ดังนั้น ธุรกิจนี้จึงมีความน่าสนใจในการลงทุน และจากการ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินตลอด 5 ปี พบว่า 
การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)                      
 อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง จากการวิเคราะห์สภาพคล่องของธุรกิจ 5 ปี แสดงให้เห็นว่าธุรกิจมี
สภาพคล่องดี มีสินทรัพย์เป็น 2.57 3.01 3.41 3.78 4.13  เท่าของหนี้สิน ในปีที่ 1 2  3 4 5 ตามล าดับ 
แสดงว่ากิจการมีความคล่องตัวสูงมาก  ในมุมมองของเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินมองว่า สินทรัพย์เป็น 2 
เท่าของหนี้สิน ก็ถือว่ามีสภาพคล่องทางการเงิน  เมื่อพิจารณาอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว  คือ 0.92 , 1.36 
, 1.76,  2.14,  2.48 , เท่า ของหน้ีสิน ในปีที่ 1-5 ก็จะเห็นว่าธุรกิจมีความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ระยะ
สั้น ลดลง แต่ยังอยู่ในอัตราส่วนที่มีสภาพคล่องทางการเงิน เช่นเดียวกับอัตราส่วนทุนหมุนเวียน   
วเิคราะห์อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ (Activity Ratios)  
 จากอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม แสดงให้เห็นว่า กิจการได้ใช้สินทรัพย์ในการด าเนินงาน
สร้างยอดขายได้ดี  ถ้าอัตราส่วนนี้สูง แสดงว่ากิจการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ ลงทุน
น้อยแต่สร้างยอดขายได้มาก ดังจะเห็นจากอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวมข้างต้นที่มีค่า 1.97   1.76 1.61 
1.48 1.38 เท่า ในปีที่ 1-5 ตามล าดับ แสดงว่ากิจการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากอัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร เป็นสินทรัพย์ที่มีความส าคัญต่อยอดขายของกิจการ  คือ
จะแสดงให้เห็นว่า ได้ใช้สินทรัพย์ถาวรสร้างยอดขายได้เป็นกี่เท่าของสินทรัพย์ถาวร จากตารางข้างต้น 
อัตราการหมุน เท่ากับ 14.25 17.96 23.27 31.41 45.24 ซึ่งยิ่งสูงก็ยิ่งแสดงว่าบริหารสินทรัพย์มี
ประสิทธิภาพมาก  
 จากอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้  กิจการมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย 32.40 แสดงให้เห็น
ถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารลูกหนี้การค้า จากอัตราหมุนของลูกหนี้ 11.11 เท่า ในทุกๆปี แสดง
ว่ากิจการมีการจัดการลูกหนี้ในการติดตามทวงหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลูกหนี้น้อย 
 จากอัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือ เป็นตัววัดจ านวนคร้ังของสินค้าคงเหลือที่ขายออกไปใน
ระหว่างงวด ซึ่งเป็นการวัดสภาพคล่องของสินค้าคงเหลือ  จากตารางข้างต้น อัตราการหมุน เท่ากับ 6 
คร้ัง แสดงให้เห็นถึงการหมุนของสินค้าคงเหลือยิ่งเร็ว ท าให้เงินสดจมอยู่ในสินค้าคงเหลือน้อย สามารถ
ขายสินค้าได้เร็ว  
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วิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการช าระหนี้ (Leverage Ratios) 
 จากอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม  จากตารางข้างต้น กิจการมีหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมต่ า
ตลอด 5 ปี และมีความเสี่ยงในการช าระหนี้ต่ า เพราะโครงสร้างทางการเงินมาจากหนี้สินน้อยกว่าส่วน
ของผู้ถือหุ้น 
 จากอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นอัตราส่วนหนี้สินรวมเปรียบเทียบผู้ถือหุ้น แสดงให้
เห็นว่าแหล่งเงินทุนของกิจการได้จากหนี้สินเป็น  1.05 เท่า ของเงินทุนที่ได้จากส่วนของหุ้นส่วน   ในปี
ที่ 1 และอีก 4 ปี 0.74 0.55 0.43 0.35 เท่า ตามล าดับ มีอัตราส่วนลดลง แสดงให้เห็นว่ากิจการใช้เงินทุน
จากหนี้สินน้อยกว่าส่วนผู้ถือหุ้น และมีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายช าระหนี้ท าให้อัตราส่วนนี้ต่ าลง
ในทุกๆปี 
 ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย  ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงให้เห็นว่ากิจการมีความสามารถในการจ่าย
ภาระดอกเบี้ยได้ดี จากอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยตามตารางข้างต้น จะเห็นว่ากิจการมี
ความสามารถในการช าระดอกเบี้ยในระดับสูง ซึ่งสูงขึ้นในทุกๆปี  คือ 25.48 33.55 47.78 80.98 237.59   
ถือว่ามีความสามารถสูงในการช าระภาระหนี้ 
การวิเคราะหอ์ัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 
 เป็นการวัดความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจ ผลการด าเนินงานของธุรกิจจะส่งผลในด้าน
การสนับสนุนจากสถาบันการเงินและผู้ลงทุน สภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการเติบโต
ในอนาคต  จากตารางข้างต้น ธุรกิจมีอัตราก าไรขั้นต้น 40% ในทุกๆปี อัตราก าไรจากการด าเนินงาน
สูงขึ้นทุกๆปี ตลอดจนอัตราก าไรสุทธิสูงขึ้นทุกๆปี โดยในปีแรก 19.30 % และอัตราผลตอบแทนของ 
ROA,ROE อยู่ในระดับสูงในทุกๆปี ได้รับผลตอบแทนมากกว่าอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายให้เจ้าหนี้ และมีการ
จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสม่ าเสมอ ที่อัตรา 50% ต่อปี โอกาสเจริญเติบโตของบริษัทมีสูง 
วิเคราะห์อัตราส่วนแสดงมูลค่าตามราคาตลาด   

ธุรกิจมีก าไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีตามตางรางข้างต้น โดยในปีแรกที่ 12.83 บาท ต่อ
หุ้นและอัตราเงินปันผลต่อหุ้น เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีเช่นเดียวกัน โดยในปีแรกที่ 6.42 บาท ต่อ หุ้น แสดง
ถึงความน่าสนใจในการลงทุน 
 

 
 
 
 

 
 



122 

( วารสารการตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 ฉบับที ่4 ตลุาคม – ธันวาคม  2556 ) 
 

บทท่ี 4 
แผนประเมินความเสี่ยง 

(แผนฉุกเฉินของแผนการเงิน) 
 

เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวรับสถานการณ์ ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ตามแผนหลักได้ทันเวลา 
และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ 

ในกรณีท่ีขายได้น้อยกว่าประมาณการ เมื่อยอดขายต่ ากว่าประมาณการ 15% ติดต่อกัน 2 เดือน 
ซึ่งอาจจะท าให้เกิดการขาดสภาพคล่อง จึงต้องเตรียมแผนกู้เงิน O/D เพิ่ม ควบคุม Stock สินค้าไม่ให้มี
จ านวนมาก ควบคุมการท างาน Overtime เพื่อลดต้นทุน 

ในกรณีท่ีขายได้ตามประมาณการให้ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เตรียมทบทวนกลยุทธ์
ใหม่เพื่อปรับชุดเด่น จุดด้อย และปรับแผนการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน 

ในกรณีท่ีขายได้มากกว่าประมาณการ เตรียมวางแผนการเงินใหม่ให้สอดคล้องกับแผนการ
จัดการที่ต้องเพิ่มในส่วนของก าลังการผลิต และการตลาด  โดยการติดต่อกับธนาคารเพื่อหาเงินทุน
หมุนเวียนเพิ่มในกรณีที่เงินสดในกิจการมีน้อย แต่ปริมาณความต้องการสินค้ามีมาก นอกจากนี้ เตรียม
หาแหล่งเงินทุนใหม่ โดยให้ผู้ที่สนใจในธุรกิจ ร่วมเป็นนายทุน 

ในกรณีท่ีธุรกิจขาดสภาพคล่องทางการเงิน  จะส่งผลให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก บริษัทต้อง
ท าการติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อเตรียมของกู้เงินหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อมาใช้ในกิจการในกรณีที่
ขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยเลือกแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ าที่สุดเพื่อลด ภาระหนี้สินในอนาคตของ
ธุรกิจ 

ในกรณีท่ีสินค้าขายไม่ได้เลย  ส่งผลให้เงินทุนไปจมอยู่กับสินค้าที่ผลิตส าเร็จแล้ว แนวทางแก้ไข 
ต้องหยุดกระบวนการผลิตทั้งหมด เพื่อรอดูสถานการณ์ และพยายามติดต่อกับลูกค้า เพื่อเสนอสิทธิพิเศษ
ต่างๆเพื่อระบายสินค้า 
 

บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

 

 ศึกษาความต้องการของตลาด ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาสินค้าให้ตรงความต้องการมาก
ขึ้น 

 ศึกษาตลาดในระดับใหม่เช่นโรงพยาบาลที่ต้องการยกระดับการให้บริการอาจจะเลือกใช้รถตู้ที่
ช่วงส่งเสริมภาพลักษณ์ และศึกษาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
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 ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทุกๆปี เพราะปัจจัยภายนอกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 ใช้จรรยาบรรณที่ดีในการด าเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ISO  OHSAS 
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