ร้ านยาไดร์ ฟทรู
มทนา อิ่มคล้าย

บทคัดย่ อ
แผนธุ รกิจร้านยาไดร์ฟทรู เป็ นธุ รกิจประเภทบริ การ มีการให้บริ การรู ปแบบใหม่
และหลากหลาย โดยเป็ นการดาเนิ นธุ รกิจใหม่มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิเคราะห์
แนวโน้มอุตสาหกรรม วิเคราะห์อุตสาหกรรม (Five Forces Model) มีการวิเคราะห์การ
แบ่งส่ วนตลาด ตลาดเป้ าหมาย มีการวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับประเภทธุ รกิจ
และสภาพสังคมในปัจจุบนั โดยเน้นการบริ การที่แตกต่าง ให้บริ การหลากหลายช่องทาง
ให้คาปรึ กษา คาแนะนาและให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องแก่ผรู ้ ับบริ การ
แผนธุ รกิจร้านยาไดร์ ฟทรู ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้ น 3,000,000 บาท เป็ นของเจ้าของ
จานวน 3,000,000 บาท จากการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ธุ รกิจสามารถคืนทุน
ได้ในระยะเวลาเท่ากับ 1 ปี 6 เดื อน มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เมื่อสิ้ นปี ที่ 5 เท่ากับ
2,994,389 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนภายในเท่ากับ 49%
คาสาคัญ: ธุรกิจร้านยา ไดร์ฟทรู
บทนา
ร้ านยาเป็ นทางเลื อกที่ หนึ่ งของประชาชนเลื อกใช้บริ การเมื่อมีอาการเจ็บป่ วย
เบื้องต้น เป็ นแหล่งที่ให้คาแนะนาข้อมูลในการดูแลสุ ขภาพ เป็ นเสมือนที่พ่ ึงด้านสุ ขภาพ
ของชุ มชน แต่เนื่ องด้วยในสภาพสังคมปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็ นสังคมเมื อง
มากขึ้น ผูค้ นมีวถิ ีในการดารงชีวิตที่เปลี่ยนไป มีความเร่ งรี บมากขึ้น ระยะเวลารอคอยใน
การรับบริ การมีนอ้ ยลงและต้องการการบริ การที่ได้รับความสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้มี
กลุ่มคนบางกลุ่มที่ตอ้ งการพื้นที่ส่วนตัวในการได้บริ การหรื อคาปรึ กษา โดยไม่ตอ้ งการ
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ให้ผูร้ ับบริ การอื่นได้ยิน หรื อรับรู ้ ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่ นที่ตอ้ งการคาปรึ กษาเกี่ยวกับ
การใช้ยาคุมกาเนิด ผูป้ ่ วยติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เป็ นต้น
ดัง นั้น ผู ป้ ระกอบการจึ ง คิ ด ธุ ร กิ จ ร้ า นยาไดรฟ์ ทรู เพื่ อ ตอบสนองต่ อ วิ ถี ก าร
ดารงชีวิตของคนในปั จจุบนั ให้ได้รับความสะดวกในการรับบริ การมากขึ้นและสามารถ
ให้คาแนะนาหรื อคาปรึ กษากับผูร้ ับบริ การในพื้นที่ที่เป็ นส่ วนตัวมากขึ้น รวมทั้งสามารถ
ให้ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุ ขภาพที่ถูกต้องด้วยช่ องทางที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
และเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมัน่ ให้บริ การด้วยความรวดเร็ ว ให้ขอ้ มูลสุ ขภาพอย่างถูกต้อง ผูบ้ ริ โภคใช้ยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย
พันธกิจ (Mission)
มุ่งมัน่ พัฒนาให้สามารถบริ การได้อย่างรวดเร็ วและมีคุณภาพ บริ หารจัดการให้มี
สิ นค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยกับผูบ้ ริ โภค ให้บริ การข้อมูลสุ ขภาพที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง
และพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถอยูเ่ สมอ
จุดมุ่งหมายของกิจการ (Goals)
จุดมุ่งหมายระยะสั้น: ได้รับการรับรองเป็ นร้านยาคุ ณภาพจากสภาเภสัชกรรม
( Accredited Pharmacy, Pharmacy Counsil) สามารถให้ บ ริ การข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า น
สุ ขภาพ และสามารถสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ (ยกเว้น
ยา) ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันบนมือถือได้ และมีอตั รากาไรสุ ทธิได้มากกว่า 5%
จุดมุ่งหมายระยะยาว (5 ปี ): พัฒนาคุ ณภาพการให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง มีอตั รา
กาไรสุ ทธิได้มากกว่า 10% และสามารถเข้าร่ วมโครงการหน่วยบริ การเภสัชกรรม
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ข้ อมูลของสิ นค้ าและบริการ
ร้ า นยาไดร์ ฟทรู มี ที่ต้ งั อยู่ในพื้นที่ ข องเพลิ นนารี่ มอลล์ วัช รพล ถนนวัชรพล
แขวง ท่าแรง เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร เปิ ดให้บริ การตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 21:00 น.มี
การตกแต่งร้านตามข้อกาหนดของวิธิปฏิบตั ิทางเภสัชกรรมชุมชน ให้บริ การจาหน่ายยา
เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริ ม อาหาร เวชสาอาง อาหารทางการแพทย์
และผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือส่ วนที่ของไดร์ฟทรู และส่ วนที่เป็ น
จุดบริ การในร้านยา ในส่ วนของไดร์ ฟทรู จะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือจุดบริ การรับสั่งสิ นค้า
และจุดบริ การสาหรับรับสิ นค้า ดังภาพ 1 โดยทั้ง 2 ส่ วน ส่ วนสามารถสั่งสิ นค้ารับคา
แนะน าหรื อ ค าปรึ ก ษาได้ที่ ณ จุ ด บริ ก ารที่ ร้ า นยา ทางโทรศัพ ท์ และแอปพลิ เ คชัน
(Mobile Application) ซึ่ ง ส่ ว นของแอปพลิ เ คชัน จะให้ บริ ก ารเฉพาะสิ น ค้า ที่ ไ ม่ ใ ช่ ย า
อัน ตราย นอกจากนี้ ร้ า นยายัง มี บ ริ ก ารให้ ข ้อ มู ล ข่ า วสารสุ ข ภาพผ่ า นทางเฟซบุ ค
แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ของร้านยา มีการให้บริ การให้คาปรึ กษาปั ญหาสุ ขภาพต่าง ๆ
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการใช้ยา ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร เวชสาอางและเวชภัณฑ์ กรณี ที่มี
การสั่งซื้ อทางโทรศัพท์หรื อแอปพลิเคชัน ลูกค้าสามารถกาหนดเวลาเพื่อนัดมารับสิ นค้า
ได้ มีบริ การรับชาระเงินสด ผ่านบัตรเครดิตและ QR Code และมีบริ การจัดส่ งสิ นค้าผ่าน
เคอรี เอกซ์เพรสสาหรับสิ นค้าที่ไม่ใช่ยา ขั้นตอนการให้บริ การร้านยาแสดงดังภาพ 2
ภาพ 1 แสดงแผนผังจุดให้บริ การร้านยา
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ภาพ 2 แสดงขั้นตอนการให้บริ การร้านยา

หมายเหตุ ** ให้บริ การซื้อสิ นค้าและชาระเงินทางออนไลน์เฉพาะสิ นค้าที่ไม่ใช่ยา
ความเป็ นนวัตกรรม
เป็ นนวัต กรรมด้า นการบริ ก าร โดยมี ก ารส่ ง มอบสิ น ค้า ด้ว ยช่ อ งทางที่ ท าให้
ผูร้ ั บบริ การได้รับความสะดวก รวดเร็ ว มากขึ้ น มี การนาแอปพลิ เคชันมาใช้เป็ นช่ อง
ทางการสื่ อสาร ให้ความรู ้ และขายสิ นค้า มีการนาระบบคอมพิวเตอร์ บนั ทึกประวัติการ
ซื้ อสิ นค้าสิ นค้า ประวัติโรคประจาตัว ประวัติแพ้ยา ซึ่ งสามารถนาข้อมูลจากการบันทึก
มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทาการตลาด และปรับปรุ งการให้บริ การได้
ปัจจัยสู่ ความสาเร็จ (Key Success Factors)
มี ท าเลที่ ต้ งั อยู่ใ นคอมมู นิต้ ี มอลล์ อยู่ใ กล้ชุ ม ชนและหมู่ บ้า น สะดวกต่ อ การ
เดินทาง มีการให้บริ การหลากหลายช่องทาง มีการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการสื่ อสารให้
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ข้อ มู ล วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ส าหรั บ พัฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถและมีประสบการณ์
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม
ปั จจัยทางนโยบายและการเมือง (Politic): สถานการณ์ทางการเมืองในปั จจุ บนั
ค่อนข้างสงบแต่ยงั ไม่มีความชัดเจนในเรื่ องการเลือกตั้งอาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมัน่
และกาลังซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค แต่ยาเป็ นสิ นค้าที่จาเป็ นอาจได้รับผลกระทบไม่มากนัก
ปั จจัยทางเศรษฐกิจ (Economic): เศรษฐกิจยังเติบโตต่อเนื่ อง การบริ โภคของ
ภาคเอกชนยังขยายตัวต่อเนื่องขยายตัวซึ่งจะเป็ นผลดีต่อธุรกิจ
ปั จจัยทางสั งคม (Social): สภาพสังคมปั จจุ บนั มี ความเป็ นสังคมเมื องมากขึ้ น
ผูค้ นดารงชี วิตด้วยความรี บเร่ ง มีพฤติกรรมในการบริ โภคสิ นค้าและบริ การที่สามารถ
อานวยสะดวก และทาให้ผูบ้ ริ โภคประหยัดเวลามากขึ้น และอีกประมาณ 5 ปี ข้างหน้า
ประเทศไทยจะกลายเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุอย่างสมบูรณ์ซ่ ึ งเป็ นโอกาสของร้านยาในการ
สร้างรายได้จากการส่ งเสริ มให้ผูส้ ู งอายุมีการดูแลสุ ขภาพเพิ่มขึ้น เน้นการป้ องกันรักษา
สุ ขภาพ และรวมทั้งการส่ งเสริ มการใช้ยาอย่างเหมาะสม
ปัจจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ (Technology): ปั จจุบนั คนไทยมีการใช้
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ สมาร์ ท โฟนเพิ่ มขึ้ น อย่างต่ อเนื่ อ งจากร้ อยละ 8 ในปี พ.ศ. 2555 เป็ น
ร้ อ ยละ 50.5 ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่ งการขายสิ น ค้า ออนไลน์ น่ า จะสามารถรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ดี
ภาพรวมและแนวโน้ มอุตสาหกรรม
สถานการณ์ ตลาดยามี การจาหน่ ายผ่านร้ านขายยาในประเทศไทยมี อตั ราการ
ขยายตัวของมูลค่าตลาดตั้งแต่ 23.8 พันล้านบาทในปี พ.ศ. 2554 ไปจนถึง 31.45 พันล้าน
บาทในปี พ.ศ. 2559 และมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2560 -2562
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คาดว่าตลาดยาจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนจากจานวนผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง
มาตรการควบคุ มการเบิกจ่ายในระบบสวัสดิ การของข้าราชการและการท่องเที่ยวเชิ ง
การแพทย์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทาให้คาดว่าความต้องการการใช้ยาที่ผ่านการจาหน่ ายจาก
ร้านขายยาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ อตุ สาหกรรม (Five Forces Model)
การแข่ ง ขั น ระหว่ า งคู่ แ ข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ เดี ย วกั น : ในปั จ จุ บัน มี ก ารบัง คับ ใช้
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีการกาหนดให้ตอ้ งมีเภสัชกรประจาร้านตลอดเวลาทาการ
เข้มงวดมากขึ้น หากร้านยาไม่มีเภสัชกรมาประจาร้านตามเวลาที่ขออนุ ญาต อาจทาให้
ร้านขายยานั้นต้องปิ ดตัวลง นอกจากนี้ทาเลก็เป็ นปั จจัยที่สาคัญในการแข่งขัน ในพื้นที่ที่
ทาเลดีมากจะมีจานวนคู่แข่งขันมาก
การคุกคามจากผู้มาใหม่ : แม้วา่ ร้านยาที่ได้รับอนุญาตใหม่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่เนื่องด้วยข้อกาหนดในการขออนุญาตเข้มงวดมากขึ้นทาให้การเพิ่มขึ้นของร้านขายยา
ใหม่เป็ นไปอย่างจากัด
การคุ ก คามจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ดแทน: สิ ท ธิ์ 30 บาท สิ ท ธิ์ ประกัน สั ง คม หรื อ
สวัสดิ การจากองค์กรและประกันชี วิตทาให้ผูป้ ่ วยจานวนมากไปใช้บริ การตามสิ ทธิ์ ที่
โรงพยาบาลเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามร้านขายยาก็ยงั เป็ นช่องทางที่ประชาชนจะเลือกใช้
บริ การเมื่อมีอาการเจ็บป่ วยเล็กน้อยไม่รุนแรง โดยการเข้ารับบริ การจากร้านขายยามี
มูลค่าประมาณร้อยละ 20 ของตลาดยารวม
อานาจต่ อรองของผู้ซื้อ: ร้านขายยาไดรฟ์ ทรู มีการกาหนดราคาขายของสิ นค้าที่
ชัดเจนไม่สามารถ ต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลงได้ ดังนั้นอานาจต่อรองของผูซ้ ้ื อจึงต่า
แต่ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกซื้อสิ นค้าจากร้านที่ขายถูกกว่าได้
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อานาจต่ อรองของผู้ขายวัตถุดิบ: ในปัจจุบนั มีร้านขายยาที่เป็ นร้านขายส่ งเพิ่มขึ้น
ทาให้มีแหล่งซื้ อยาและสิ นค้าได้หลากหลายมากขึ้น สามารถเปรี ยบเทียบราคาเพื่อเลือก
ซื้อจากแหล่งที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมที่สุดได้
การแบ่ งส่ วนตลาด (Segmentation)
การแบ่งส่ วนตลาดตามลักษณะตามประชากรศาสตร์ แบ่งได้เป็ น กลุ่มคนทุกเพศ
อายุต้ งั แต่ 13 ปี ขึ้นไป ทุกอาชีพ ทุกช่วงรายได้
การแบ่งส่ วนการตลาดตามด้านภูมิศาสตร์ แบ่งตามทาเลที่ต้ งั ได้แก่กลุ่มคนที่อยู่
ในแหล่งชุมชน ใกล้ที่พกั อาศัย กลุ่มคนที่ไปห้างสรรพสิ นค้า
การแบ่งตามรู ปแบบการดารงชีวิต คือเป็ นกลุ่มคนที่มีความเร่ งรี บ ต้องการความ
สะดวกสบาย และกลุ่มคนที่ตอ้ งการปกปิ ดข้อมูลการซื้อสิ นค้า
การแบ่งตามพฤติกรรมศาสตร์ แบ่งตามช่วงเวลาในการซื้ อสิ นค้า ความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความสนในใจการดูแลรักษาสุ ขภาพ
ตลาดเป้ าหมาย (Target Market)
กลุ่มคนวัยทางานตั้งแต่อายุ 15 – 59 ปี ที่ตนเอง หรื อบุคคลใกล้ชิด ได้แก่ พ่อ แม่
ญาติ คู่สมรส บุตร มีอาการเจ็บป่ วยเล็กน้อย ต้องการยาและเวชภัณฑ์ในการดูแล รักษา
อาการเจ็บป่ วย
กลุ่มวัยรุ่ น กลุ่มวัยทางานทัว่ ไป อายุต้ งั แต่ 13 -59 ปี วัยเกษียณ อายุมากกว่า 60 ปี
ที่ตอ้ งการวิตามิน ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารสาหรับดูแลและบารุ งสุ ขภาพ
กลุ่มสตรี ต้ งั แต่อายุ 13 -35 ปี ขึ้นไป ที่มีปัญหาสิ วและสตรี ตั้งแต่อายุ 30 ขึ้นไป ที่
มีปัญหาฝ้า ริ้ วร้อย ต้องการผลิตภัณฑ์สาหรับบารุ งรักษาผิวให้ดูกระจ่างใส ไร้ริ้วรอย
กลุ่มคนวัยทางานตั้งแต่อายุ 15 -59 ปี ที่ตอ้ งการซื้ อยา และเวชภัณฑ์ใหักบั ผูป้ ่ วย
โรคเรื้ อรังโดยดูจากประวัติการซื้อเดิม
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โดยกลุ่มคนเหล่านี้ มีความเร่ งรี บ ไม่มีเวลาสาหรับการรอคอย หรื อมีความไม่
สะดวกในการลงจากรถเพื่อซื้ อสิ นค้า หรื อเป็ นบุคคลที่มีความต้องการปกปิ ดข้อมูลการ
ซื้อสิ นค้า ได้แก่ ผูท้ ี่ตอ้ งการซื้อยาคุม ยาคุมฉุกเฉิน ชุดตรวจครรภ์ หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการปกปิ ด
ประวัติการเจ็บป่ วยขณะรับคาปรึ กษา
ตาแหน่ งของการให้ บริการ (Positioning)
ร้านยาไดร์ฟทรู วางตาแหน่งการให้บริ การเปรี ยบเทียบกับร้านยาใกล้เคียงคือขาย
สิ น ค้า ในราคาใกล้เ คี ย งกับร้ านยาพี แอนด์เ อฟ ซุ ปเปอร์ ด รั ก แต่ ใ ห้บริ ก ารด้วยความ
ช่องทางที่แตกต่างซึ่ งให้ความสะดวกรวดเร็ วและมีการบริ การให้ขอ้ มูลข่าวสารสุ ขภาพ
ผ่านช่องทางออนไลน์
กลยุทธทางการตลาด
กลยุทธ์ ด้านสิ นค้ า/บริการ
ด้า นสิ น ค้า : จัด ให้มี รายการสิ น ค้า ที่ ห ลากหลาย เน้น สิ น ค้า ที่ เ สริ ม สร้ า งสุ ข ภาพ การ
ป้ องกันโรค คัดเลือกสิ นค้าที่มีคุณภาพและเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด ต้นทุนเหมาะสม มี
การบริ หารจัดการบริ หารคลังสิ นค้าที่มีคุณภาพให้มีสินค้าเพียงพออยูเ่ สมอ
ด้านบริ การ: มีจุดให้บริ การ 3 ส่ วน คือ ส่ วนให้บริ การและให้คาปรึ กษาภายในร้านยา
ส่ วนรับคาสั่งซื้ อสิ นค้าไดรฟ์ ทรู และส่ วนรับสิ นค้าไดร์ ฟทรู มีระบบสมาชิ กเพื่อบันทึก
ประวัติแพ้ยา และประวัติการซื้ อสิ นค้า มีบริ การให้คาปรึ กษาและรับคาสั่งซื้ อสิ นค้าทาง
โทรศัพท์ และแอปพลิ เคชัน (ยกเว้นยา) รวมทั้งสามารถนัดหมายเวลารั บสิ นค้า และ
บริ การข้อมูลข่าวสารด้านสุ ขภาพผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน
กลยุทธ์ ด้านราคา
มี ก ารก าหนดราคาขายสิ นค้าในราคาที่ เ หมาะสมตามมาตรฐานของราคาตลาด และ
สอดคล้องกับต้นทุนสิ นค้า
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กลยุทธ์ ด้านการจัดจาหน่ าย/ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
มีการให้บริ การจัดจาหน่าย 4 ช่องทาง คือ เคาท์เตอร์ร้านยา ช่องทางไดรฟ์ ทรู
ทางโทรศัพท์ และแอปพลิเคชัน (สาหรับสิ นค้าที่ไม่ใช่ยา)
กลยุทธ์ ด้านส่ งเสริมการขายและโฆษณาประชาสั มพันธ์
จัดให้มีระบบสมาชิกโดยสมาชิกโดยมีการเก็บสะสมแต้มเพื่อแลกของขวัญ และ
เป็ นประโยชน์ในการเก็บประวัติประวัติแพ้ยาและประวัติการซื้ อสิ นค้า จัดให้มีการลด
ราคาสิ น ค้า ตามเทศกาลต่ า ง ๆ และจัด ให้ มี บ ริ ก ารให้ ค วามรู ้ ท างสุ ข ภาพช่ อ งทาง
แอปพลิเคชัน เว็บไซต์และเฟสบุค
โครงสร้ างองค์ การ
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั ขนาดเล็ก มีการแบ่งโครงสร้างองค์การดังภาพ

แผนทางด้ านบุคลากร
บริ ษทั มีพนักงานประจา (ฟุลไทม์) จานวน 3 คน คือ เภสัชกร 1 คน และผูช้ ่วย
เภสัชกร 2 คน และมีเภสัชกร พาร์ทไทม์ 1 คน และในปี ที่ 3 บริ ษทั มีแผนการที่จะจ้าง
เภสัชกรประจาเพิ่มอีก 1 ตาแหน่ง
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การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของธุรกิจ
จุ ดแข็ง : สามารถให้บริ การด้ว ยความรวดเร็ ว สะดวก มี ระบบเก็บฐานข้อ มู ล
ประวัติ ก ารแพ้ย า ประวัติ ก ารซื้ อ สิ น ค้า มี ก ารให้ ค วามรู ้ ท างด้า นสุ ข ภาพผ่ า นทาง
แอปพลิ เ คชัน มี เ ภสั ช กรประจ าตลอดเวลาทาการ มี ผูบ้ ริ ห ารที่ มี ประสบการณ์ และ
เชี่ยวชาญในการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง
จุ ดอ่ อน: เป็ นร้ านยาเปิ ดใหม่ ชนิ ดและจานวนของสิ นค้าอาจไม่ ครบถ้ว นตาม
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค อาจใช้เวลาในการสาหรับผูบ้ ริ โภคในการยอมรับและมาใช้
บริ การ
โอกาส: ท าเลที่ ต้ งั อยู่ใ นห้า งสรรพสิ น ค้า ใกล้ต ลาดและหมู่ บ้า น เพิ่ ม โอกาส
จานวนผูม้ าใช้บริ การ มีที่จอดรถของห้างสรรพสิ นค้ารวมทั้งมีที่สาหรับรถขับเข้าออกซึ่ ง
เพิม่ ความสะดวกต่อผูใ้ ช้บริ การ
อุปสรรค: ผูบ้ ริ โภคใช้บริ การสวัสดิรัฐ ทาให้รายได้จากการจาหน่ายยาอาจไม่สูง
มากนัก ข้อกาหนดของกฎหมายในการห้ามโฆษณายาและห้ามขายยานอกสถานที่จึง
ต้องระวังเป็ นพิเศษในให้ขอ้ มูลข่าวสารสุ ขภาพและขายสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน
แผนการเงิน
บริ ษทั ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้ น 3,000,000 บาท เป็ นส่ วนของเจ้าของจานวนทั้งหมดคือ
3,000,000 บาท นามาใช้ในการลงทุนในสิ นทรัพย์ ได้แก่ ร้านยา ชั้นวางยา อุปกรณ์อื่นๆ
ที่จาเป็ นในร้านยา ใช้สาหรับสต๊อกสิ นค้า และเป็ นเงินทุนหมุนเวียน บริ ษทั มีนโยบายจ่าย
ปั นผลเมื่อบริ ษทั มีกาไร โดยจ่ายปั นผลร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ จากการประมาณการ
รายได้และค่าใช้จ่าย ธุ รกิจสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาเท่ากับ 1 ปี 6 เดือน มีมูลค่า
ปัจจุบนั สุ ทธิ (NPV) เมื่อสิ้ นปี ที่ 5 เท่ากับ 2,994,389 บาท และมีอตั ราผลตอบแทนภายใน
เท่ากับ 49%
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