
กราฟท่ี 1 จ านวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี (คดี)

1

ธุรกิจซ่อมบ ารุงยานยนต์
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 จังหวัดนนทบุรี

ปั จจุ บั นยานพาหนะถื อ เป็ นสิ่ งจ า เป็ นส าหรั บการ               
ใช้ชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนเมือง อีกทั้งยังมีรถ Eco car และรถ   
รุ่นใหม่ๆ ที่ราคาไม่แพงท าให้ปริมาณยานยนต์มีมากขึ้น จึงเป็นโอกาส
ของธุรกิจซ่อมบ ารุงยานยนต์ เนื่องจากรถยนต์จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
อะไหล่ และมีการบ ารุงรักษาตามระยะเวลา หรือในกรณีเกิดอุบัติเหตุ                    
ก็จ าเป็นต้องซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยธุรกิจซ่อมบ ารุง
ยานยนต์เป็นกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงต้องขออนุญาต
ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งในจังหวัดนนทบุรี
มีสถิติจ านวนโรงงานทีไ่ด้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการฯ ณ สิ้นปี 2560 
เป็นประเภทซ่อมแซมยานยนต์สูงที่สุด รองลงมา คือ การท าเครื่องเรือน
และการท าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ตามล าดับ

จากสถิติของส านักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีพบว่า มีจ านวนรถ
จดทะเบียนใหม่ (พ.ศ. 2558-2561) เฉลี่ยปีละ 6,517 คัน และจ านวน
คดีอุบัติ เหตุจราจรทางบกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2561        
มีจ านวน 1,489 คดี ลดลงเล็กน้อยจากปี 2560 คิดเป็น 3.44%
แสดงถึงความต้องการใช้บริการซ่อมบ ารุงยานยนต์ในจังหวัดนนทบุรี                   
ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปีตามปริมาณการใช้รถ ซึ่งสอดคล้องกับ
จ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. โรงงาน 
พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2560 ประเภทโรงงานเกี่ยวกับการซ่อมแซม
ยานยนต์ฯ พบว่า อยู่ที่กรุงเทพมหานครสูงที่สุด 1,486 โรง รองลงมา 
คือ นนทบุรี 211 โรง และสมุทรปราการ 200 โรง ตามล าดับ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ท่ีมา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐานอุตสาหกรรม  
(ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

ธุรกิจซ่อมบ ารุงยานยนต์

45201 การบ ารุงรักษาและการซ่อม
ระบบเครื่องยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
45202 การบ ารุงรักษาและการซ่อม
ตัวถังประตูหน้าต่างและอื่นๆ ที่คล้ายกัน
45203 การบ ารุงรักษายานยนต์ทั่วไป
45405 การบ ารุงรักษาและการซ่อม
จักรยานยนต์

678 679 

1,026 

1,542 1,489 

2557 2558 2559 2560 2561

-3.44%

ประเภท 2558 2559 2560 2561

รถตามกฎหมาย     
ว่าด้วยรถยนต์

5,224 5,741 5,153 4,099

รถตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก

1,561 1,452 1,345 1,491

รวม 6,785 7,193 6,498 5,590

กราฟท่ี 2 สถิติสะสมจ านวนโรงงานท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ณ สิ้นปี 2560 ประเภทซ่อมแซมยานยนต์ (โรง)

187 200 211 

1,486 

นครราชสีมา สมุทรปราการ นนทบุรี กรุงเทพมหานคร

ตารางท่ี 1 จ านวนรถจดทะเบียนใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบก (คัน) (ส านักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี)  

ท่ีมา : กรมการขนส่งทางบก

ท่ีมา : http://trso.thairoads.org

จากการขยายตัวของสังคมเมืองในปัจจุบัน พบว่าเมืองรองที่มีขนาดใหญ่รองจาก
กรุงเทพมหานคร คือ นนทบุรี ซึ่งมีพื้นท่ีติดกรุงเทพมหานคร และมีการขยายตัวของประชากร
เป็นล าดับ 2 ของประเทศ ท าให้เกิดการขยายตัวของแหล่งที่อยู่อาศัย การคมนาคมขนส่ง และ
การอุปโภคบริโภค ส่งผลให้มีความต้องการใช้ยานยนต์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน
ให้อุตสาหกรรมยานยนต์ และธุรกิจสนับสนุนอย่างธุรกิจซ่อมบ ารุงยานยนต์ มีแนวโน้มเติบโต
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากสถิติพบว่า
 จ านวนการจัดตั้งธุรกิจและทุนจดทะเบียนมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 

- 2561 โดยในปี 2561 มีจ านวนการจัดตั้งใหม่จ านวน 43 ราย เพิ่มขึ้น 26.47% และ
จ านวนทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 78.00% จากปีท่ีผ่านมา (ปี 2560)

 รายได้รวมและก าไรของธุรกิจซ่อมบ ารุงยานยนต์ ในปี 2558-2560 เพิ่มสูงขึ้น         
อย่างต่อเนื่อง โดยรายได้มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 8.47% ต่อปี รายได้ 65.59%
เกิดจากธุรกิจขนาดใหญ่ (L) ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมีเป้าหมายเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์ช้ันน าของโลก    
และเป็นศูนย์กลางผู้ผลิตรถยนต์แห่งภูมิภาค โดยมีแผนการส่งเสริมอย่างชัดเจน     
อย่างนโยบาย “International Car Policy” ซึ่งเป็นมาตรการทางภาษี มาตรการส่งเสริม                     
การลงทุน และมาตรฐานด้านอุตสาหกรรม ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจบ ารุงรักษา                     
ยานยนต์เติบโตตาม และสอดคล้อกับสถิติโรงงานซ่อมแซมยานยนต์ฯที่เพิ่มสูงขึ้น             
โดยจังหวัดนนทบุรีได้รับอนุญาตประกอบกิจการสูงอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร

จังหวัดนนทบุรี

- พื้นที่รวม 622.30 ตร.กม. (อันดับที่ 75)
- ประชากร 1.24 ล้านคน (อันดับที่ 15)
- มูลค่า GPP ปี 2560 3.16 แสนล้านบาท 
- อัตราขยายตัวของ GPP ปี 2560 = 7.0

สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม กทม.และปริมณฑล
ที่ 4.5

- จ านวนแรงงาน ไตรมาส 1/2562
รวม 9.5 แสนคน
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ธุรกิจซ่อมบ ารุงยานยนต์
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 จังหวัดนนทบุรี

กราฟที่ 3 จ านวนธุรกิจต้ังใหม่ (ราย)

กราฟที่ 5 ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่

บจ. หจ./หสน.304 ราย 113 ราย

จ านวน 417 ราย

1,117.48  ลบ. 106.85 ลบ.

มูลค่าทุน 1,224.33 ลบ.

การเติบโตของธุรกิจ

จ านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 30 มิถุนายน 2562

นิติบุคคลที่จดทะเบียนด ำเนนิธุรกิจซ่อมบ ำรุงยำนยนต์เป็นธุรกิจ
ที่ด ำเนินกิจกำรอยู่ จ ำนวน 417 รำย คิดเป็น 1.03% ของธุรกิจ
ที่ด ำเนินกำรอยู่ทั้งสิ้นในจังหวัดนนทบุรี และมีมูลค่ำทุน 1,224.33 
ล้ำนบำท คิดเป็น 0.29% ของธุรกิจที่ด ำเนินกำรอยู่ทั้งสิ้นในจังหวัด
นนทบุรี 

ทั้งนี้ ธุรกิจส่วนใหญ่ด าเนินกิจการอยู่ในรูปแบบบริษัทจ ากัด 
จ านวน 304 ราย คิดเป็น 72.90% มีมูลค่าทุน 1,117.48 ล้านบาท                
คิดเป็น 91.27% โดยธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนสูงกว่า 5 ล้านบาท มีจ านวน 
37 ราย คิดเป็น 8.87% ของธุรกิจซ่อมบ ารุงยานยนต์ทั้งหมด

การเพิ่มทุนของธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับมูลค่าทุน        
จดทะเบียนจัดตั้ง อย่างไรก็ตาม ปี 2562 (ม.ค.-มิ.ย) มีการเพิ่มทุนมูลค่า 
9.00 ล้านบาท ลดลง 16.67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561

กำรจัดต้ังธุรกิจซ่อมบ ำรุงยำนยนต์ ในปี 2561 มีจ ำนวน      
43 รำย เพ่ิมขึ้น 26.47% เมื่อเทียบกับปี 2560 และ ในปี 2562     
(ม.ค.-มิ .ย.)  มีจ ำนวน 22 รำย ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ          
ช่วงเดียวกันของปี  2561 ในส่วนของมูลค่ำทุนจดทะเบียน         
จัดต้ังธุรกิจในปี 2561 มีมูลค่ำ 59.65 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 78.32% 
ในขณะที่ปี 2562 (ม.ค. - มิ.ย.) มูลค่ำ 21.45 ล้ำนบำท ลดลงจำก      
ช่วงเดียวกันของปี 2561

ธุรกิจซ่อมบ ารุงยานยนต์ในจังหวัดนนทบุรี มีการจัดตั้งธุรกิจ
เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปี ซึ่งได้รับผลดีมาจากธุรกิจจ าหน่ายรถยนต์ที่ขยายตัว    
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมูลค่าทุนจดทะเบียนก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจซ่อมบ ารุงยานยนต์                        
ที่สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจ านวนธุรกิจจัดตั้งใหม่

ปริมาณรถยนต์ที่มีมากขึ้นและพฤติกรรมของผู้ใช้รถยนต์ที่ใส่ใจ    
ในการดูแลรักษารถยนต์มากขึ้น จึงท าให้การบริการซ่อมบ ารุงรถยนต์               
ทั้งที่เป็นการดูแลรักษา ตกแต่ง ตรวจสภาพ เปลี่ยนอะไหล่ หรือ
ซ่อมแซม มีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ได้รับความสนใจในการประกอบธุรกิจและ           
เข้ามาร่วมลงทุนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การกระจายตัวของธุรกิจ
ตารางที่ 2 นิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่แบ่งตามอ าเภอ

กราฟที่ 6 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท)

2

27.10%

72.90%
91.27%

8.73%

30.56 33.45

59.65

33.35
21.45

2559 2560 2561

กราฟที่ 4 จ านวนทุนจดทะเบยีนตั้งใหม่ (ล้านบาท)

-35.68%

2561 2562

-4.35%

ที่ต้ังของ
นิติบุคคล

จ านวน ทุน

ราย % ล้านบาท %

เมืองนนทบุรี 130 31.18 171.35 14.00

บางบัวทอง 92 22.06 133.63 10.91

ปากเกร็ด 90 21.58 629.65 51.43

บางกรวย 52 12.47 169.20 13.82

บางใหญ่ 44 10.55 59.30 4.84

ไทรน้อย 9 2.16 61.20 5.00

รวม 417 1,224.33

ธุรกิจนี้จัดต้ังในพ้ืนที่อ ำเภอเมืองนนทบุรีมำกที่สุด จ ำนวน 
130 รำย คิดเป็น 31.18% มูลค่ำทุน 171.35 ล้ำนบำท คิดเป็น 
14.00% รองลงมำ คือ อ ำเภอบำงบัวทอง 22.06% และอ ำเภอปำกเกร็ด 
21.58% ตำมล ำดับ

เนื่องจากเป็นธุรกิจบริการที่มีความจ าเป็นส าหรับผู้ใช้ยานยนต์  
และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ประกอบธุรกิจ จึงเป็นที่สังเกตได้ว่าธุรกิจนี้ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
ชุมชนเมือง และไม่ห่างไกลจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวนประชากร
และปริมาณรถมากใช้เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคม

2561 2562

(ม.ค.-มิ.ย.)

(ม.ค.-มิ.ย.)

11.40

18.60

23.85

10.80
9.00

2559 2560 2561

-16.66

2561 2562
(ม.ค.-มิ.ย.)



กำรลงทุนของต่ำงชำติในนิติบุคคลไทยที่ประกอบธุรกิจ      
ซ่อมบ ำรุงยำนยนต์ในจังหวัดนนทบุรี ณ 30 มิ.ย. 62 มีมูลค่ำ      
กำรลงทุน 22.38 ล้ำนบำท คิดเป็น 1.83% ของกำรลงทุนในธุรกิจนี้

ต่างชาติที่ลงทุนในธุรกิจนี้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มอริเซียส
มูลค่า 19.60 ล้านบาท คิดเป็น 1.60% จีน มูลค่า 1.50 ล้านบาท 
คิดเป็น 0.12% และอเมริกา มูลค่า 0.70 ล้านบาท คิดเป็น 0.06% 

เนื่ องจากธุรกิจซ่อมบ ารุ งรถยนต์  เป็นธุรกิจที่ต้ องมีการ         
ตรวจสภาพ เปลี่ยนอะไหล่ ซึ่งอะไหล่บางตัวต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 
จึงเป็นโอกาสในการประกอบธุรกิจจากต่างประเทศและสนับสนุน                  
ให้ชาวต่างชาติสนใจเข้ามาการประกอบธุรกิจหรือเข้ามาร่วมลงทุน     
ในธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้น

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย

ตารางที่ 3 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทยในจังหวัดนนทบุรี 

สัญชาติ มูลค่า (ล้านบาท) %

ไทย 1,201.95 98.17 

มอรเิซียส 19.60 1.60

จีน 1.50 0.12 

อเมริกา 0.70 0.06 

สัญชาติอ่ืนๆ 0.58 0.05

รวม 1,224.33 100.00
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ธุรกิจซ่อมบ ารุงยานยนต์
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21.78

22.48

23.18

22.48 22.38

2559 2560 2561

+2.11%

30 มิ.ย.61     30 มิ.ย.62 

กราฟที่ 7 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทยในจังหวัดนนทบุรี                   
(มูลค่าสะสม : ล้านบาท) 

ผลประกอบการธุรกิจ (ปี 2557-2560)

ปีงบการเงิน 2558 2559 2560

นิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน                              หน่วย:ราย

ขนาดเล็ก (S) 306 295 292

ขนาดกลาง (M) 2 2 2

ขนาดใหญ่ (L) 2 2 2

รวมทุกขนาด 310 299 296

รายได้รวม                                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 2,641.66 3,041.15 3,010.96

ขนาดกลาง (M) 744.31 653.44 782.35

ขนาดใหญ่ (L) 6,166.64 6,673.42 7,234.88

รวมทุกขนาด 9,552.61 10,368.01 11,028.19

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม       หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 89.01 172.87 166.74

ขนาดกลาง (M) 14.31 13.30 14.81

ขนาดใหญ่ (L) 516.99 658.62 844.83

รวมทุกขนาด 620.30 844.80 1,026.38

กราฟที่ 8 ผลประกอบการ (ปี 2557-2560)
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รายได้รวม อัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้รวม

CAGR 8.47%

ตารางที่ 4 ผลประกอบการแยกตามขนาดของธุรกิจ

รายได้ของธุรกิจซ่อมบ ารุงยานยนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นับตั้ งแต่ปี  2557-2560 เฉลี่ย 8.47% ต่อปี  โดยในปี  2560
มีรายได้รวม 11,028 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 6.37% 
โดยอัตราการเติบโตของรายได้สูงสุดในปี 2558 อยู่ที่  18.49%
หากวิเคราะห์รายได้ตามขนาดของธุรกิจที่ส่งงบการเงิน ธุรกิจขนาดเล็ก          
มีสัดส่วนรายได้เฉลี่ยอยู่ท่ี 28% ของรายได้ท้ังหมด ขนาดกลาง 7% 
และขนาดใหญ่ 65% ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายได้ของธุรกิจ   
ขนาดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง                                      
มีรายได้ที่ผันผวนเล็กน้อย

ในส่วนของการท าก าไรของธุรกิจนี้ ตั้งแต่ปี 2558-2560 ภาพรวม
มีก าไรสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี 2560 มีก าไรสุทธิรวม 1,026.38     
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.49% เมื่อเทียบกับปี 2559 สะท้อนให้เห็นว่า
ภาพรวมธุ รกิ จยั งคงสามารถท าก า ไ ร ได้ ดี ขึ้ น  เมื่ อพิ จารณา
ความสามารถในการท าก าไรตามขนาดของธุรกิจ พบว่า ธุรกิจ     
ขนำดเล็กและขนำดกลำงมีควำมผันผวนในกำรท ำก ำไรเล็กน้อย 
ในขณะที่ ธุ รกิ จขนำดใหญ่มี แนวโน้มกำรท ำก ำ ไรที่ สู งขึ้ น
แสดงให้เห็นว่าธุรกิจขนาดใหญ่ยังคงมีศักยภาพในการท าก าไร          
ได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปริมาณของผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้น     
ส่งผลดีต่อธุรกิจในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ส าหรับธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็กยังคงมีความเสี่ยงเนื่องจาก ต้องแข่งขันกับธุรกิจ      
ขนาดใหญ่ที่มี เ งินทุนสูงกว่ามี เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า รวมทั้ง           
มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญสามารถดึงดูดและสร้างความเช่ือมั่น
ให้แก่ผู้ใช้บริการได้ ซึ่งอาจท าให้ธุรกิจขนาดกลางและเล็กจ าเป็นต้อง
ปรับตัวและหากลยุทธ์ในการท าการตลาดเพื่อดึงดูดผู้ใช้บริการ



อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจ ตารางที่ 5 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจบ ารุงรักษายานยนต์
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สภำพคล่องของกิจกำร  จากอัตราส่วนสภาพคล่องของธุรกิจ          
มีค่ ามากกว่ า  1 ติดต่อกัน 3 ปี  (2558-2560) แสดงให้ เห็น             
ถึงสภาพคล่องที่ดี จากการที่ธุรกิจมีสินทรัพย์หมุนเวียนมำกกว่ำ
หนี้สินระยะสั้น ส่งผลให้ธุรกิจ มีควำมสำมำรถในช ำระหนี้สิน
กิจกำรที่สูง

กำรบริหำรสินทรัพย์ จากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์               
ที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2560 อยู่ที่ 18.56 แสดงให้เห็น
ถึงควำมสำมำรถท ำก ำไรที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรบริหำร
สินทรัพย์เพ่ือก่อให้เกิดรำยได้แกธุ่รกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

กำรบริหำรจัดกำรหนี้สิน พบว่าโครงสร้างทางการเ งิน          
ของกลุ่มธุรกิจนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาจากอัตราส่วนหนี้สิน  
ต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ยอยู่ที่ 0.38 บ่งช้ีถึงการลงทุนในสินทรัพย์      
ของกลุ่มธุรกิจนี้มีกำรพ่ึงพำแหล่งเงินทุนจำกเจ้ำของกิจกำรมำกกว่ำ
กำรกู้ยืมเงินจำกภำยนอก

อัตรำส่วนก ำไรสุทธิ อัตราส่วนก าไรสุทธิตั้งแต่ปี 2558-2560 
มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถ    
ในกำรท ำก ำไรและกำรบริหำรงำนของธุรกิจ โดยประสิทธิภำพ      
ในกำรท ำก ำไรหลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ แล้ว โดยเฉลี่ย 8.10%
แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจบ ารุ งรักษายานยนต์ก็มีการแข่งขันสูง 
ผู้ประกอบการควรปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้ทันต่อสังคมและ                   
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อรักษาผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
(ROA %) 

อัตราส่วนก าไรสุทธิ
(%)

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม
(เท่า) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า) 

ธุรกิจซ่อมบ ารุงยานยนต์
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มิถุนายน 2562  จังหวัดนนทบุรี

ปีงบการเงิน 2558 2559 2560

ผลประกอบการรวมของบริษทัท่ีส่งงบการเงิน

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.38 1.59 1.69

อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ (ROA)

15.31 17.92 18.56

อัตราส่วนหน้ีสินต่อ
สินทรัพย์รวม (เท่า)

0.40 0.38 0.37

อัตราส่วนก าไรสทุธิ (%) 6.59 8.26 9.46
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แนวโน้มธุรกิจและบทสรุป
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ธุรกิจซ่อมบ ารุงยานยนต์
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มิถุนายน 2562  จังหวัดนนทบุรี

ปัจจัยในการสนับสนุนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เช่น

- นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์
อย่ า ง ชั ด เ จ น แล ะ เป็ น รู ป ธ ร ร ม ทั้ ง ภ าย น อก แ ล ะ
ภายในประเทศ

- โคร งสร้ า งพื้ น ฐานของประ เทศที่ มี ก า ร
ด า เนินการในหลายโครงการส่งผลให้การคมนาคม 
โดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล มีความสะดวกรวดเร็ว

- การขยายตัวของสังคมเมืองขยายตัวมายัง
จังหวัดนนทบุรีส่งผลให้ประชากรมีจ านวนสูงขึ้น

- พฤติกรรมของผู้บริ โภคในสังคมเมืองที่มี     
ความจ าเป็นต้องใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทาง และ
ต้องการความสะดวกในการใช้บริการ

อุตสาหกรรมยานยนต์ ได้ถูกก าหนดเป็นยุทศาสตร์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิต
รถยนต์ช้ันน าของโลก และเป็นศูนย์กลางผู้ผลิตรถยนต์แห่งภูมิภาค ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจซ่อมบ ารุงยานยนต์และ
จักรยานยนต์ ท้ังในส่วนท่ีเป็นการดูแลรักษา ตกแต่ง ตรวจสภาพ เปลี่ยนอะไหล่ หรือซ่อมแซม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังจะเห็น
ได้จากผลประกอบการของธุรกิจนี้มีการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มการท าก าไรได้ดี             
มีสภาพคล่องของกิจการและความสามารถในการท าก าไรให้แก่ธุรกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง

 ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจ อุปสรรคของธุรกิจ

ธุรกิจซ่อมบ ารุงยานยนต์ สามารถแบ่งออกในเชิงธุรกิจเป็น
- ธุรกิจซ่อมครบวงจร ครอบคลุม เครื่องยนต์ ช่วงล่าง 

และระบบต่างๆ มีต้นทุนการด าเนินงานที่สูง เนื่องจาก                        
มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างรวดเร็ว และต้องมีการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีความเฉพาะทาง เช่น 
ผู้เชี่ยวชาญยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า

- ธุรกิจรับซ่อมเฉพาะส่วน เช่น ซ่อมตัวถัง เคาะพ่นสี 
และดูแลรถ (คาร์แคร์) ถือเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง 
ผู้ ป ระกอบการต้ อ งปรั บตั วและ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพ           
ด้านคุณภาพ และงานบริการให้ตรงกับความคาดหวัง      
ของผู้ใช้บริการ

นอกจากน้ี เทคโนโลยีในการผลิตยานยนต์ยุคใหม่ถือได้ว่าพัฒนามากยิ่งข้ึนกว่าในอดีต ไม่เฉพาะในแง่พลังงานเชื้อเพลิง          
ที่ให้ความส าคัญกับการใช้เครื่องยนต์พลังงานไฟฟ้า และเครื่องยนต์ที่ใส่ใจกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น มาตรฐาน 
Euro 5 หรือ Euro 6 เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับยานยนต์ด้วย จึงท าให้
อุปกรณ์และช้ินส่วนแต่ละชิ้นได้มีการก าหนดอายุการใช้งานเอาไว้ตามระยะเวลา และเมื่อถึงก าหนดแล้ว ส่วนใหญ่จ าเป็นต้อง          
ท าการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือช้ินส่วนนั้นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจซ่อมบ ารุงขนาดเล็กในอนาคตที่จะต้อง
ปรับปรุงอุปกรณ์ในการตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และผลักดันให้ผู้ประกอบการในธุรกิจซ่อมบ ารุง
ยานยนต์ จะต้องลงทุนในเทคโนโลยี อุปกรณ์ และพัฒนาช่างเทคนิคให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอต่อการดูแล ซ่อมแซม
ยานยนต์สมัยใหม่ได้

อ่านบทวิเคราะห์ธุรกิจอื่นๆ

ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
กองข้อมูลธุรกิจ  โทร. 0 2547 4513
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