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ธุรกิจขายปลีกในร้านค้าทั่วไป
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน สิงหาคม 2562

47113 : ร้านสะดวกซ้ือ/มินิมาร์ท
47114 : ร้านขายของช า 
47190 : การขายปลกีสินค้าอ่ืนๆในร้านค้าท่ัวไป

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล
 ในทุกชุมชนมักจะมีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าท้ังอุปโภค บริโภคในระดับครัวเรือนอยู่เป็น

ประจ า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าไม่คงทนท่ีต้องมีการซื้อซ้ าอยู่บ่อยครั้ง ธุรกิจขายปลีกในร้านค้า
ทั่วไป จึงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เป็นท่ีนิยมและน่าสนใจของผู้ประกอบการ

 ปัจจุบันพื้นทีเ่มืองรองได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะสามารถพัฒนา
เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ด้วยแรงขับเคลื่อนจากนโยบายภาครัฐและความเหมาะสมด้านทรัพยากร 
ลักษณะภูมิประเทศรวมทั้งวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆ สอดคล้องกับจ านวน
นักท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองและภาพรวมการจดทะเบียนธุรกิจที่มแีนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 การจัดตั้งธุรกิจขายปลีกในร้านค้าทั่วไป ของจังหวัดเมืองรอง ในปี 2562 (ม.ค.-ส.ค.)           
มีการขยายตัว 0.13% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เช่นเดียวกับทุนจดทะเบียนที่มี     
การขยายตัว 0.61% รวมถึงการเพิ่มทุนของธุรกิจที่สูงข้ึน 3.11% 

 รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจขายปลีกในร้านค้าทั่วไปในช่วงปี 2558-2560 เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 2.74% ต่อปี โดยธุรกิจเล็ก (S) มีรายได้เพิ่มขึ้น 
ในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ (L) มีก าไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดเมืองรอง 55 จังหวัด ได้แก่
กลาง
ชัยนาท
ลพบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
ตะวันตก
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี
ตะวันออก
จันทบุรี
ตราด
นครนายก
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
ใต้
ชุมพร
นครศรีธรรมราช

ตรัง
นราธิวาส
ปัตตานี
พัทลุง
ยะลา
ระนอง
สตูล
เหนือ
ก าแพงเพชร
เชียงราย
ตาก
นครสวรรค์
น่าน
พะเยา
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์

แพร่
แม่ฮ่องสอน
ล าปาง
ล าพูน
สุโขทัย
อุตรดิตถ์
อุทัยธานี
ตะวันออก
เฉลียงเหนือ
กาฬสินธ์ุ
ชัยภูมิ
นครพนม
บึงกาฬ
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ยโสธร

ร้อยเอ็ด
เลย
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สุรินทร์
หนองคาย
หนองบัวล าภู
อ านาจเจริญ
อุดรธานี
อุบลราชธานี

ในจังหวัดเมืองรอง

จากข้อมูลสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศปี 2561 
เมื่อพิจารณาแบ่งพื้นที่เมืองหลักและเมืองรอง พบว่ามีจ านวนผู้เยี่ยมเยือน
ถึง 303 ล้านคน ส่วนใหญ่ยังคงนิยมเดินทางและท่องเที่ยวใน 22 จังหวัด
เมืองหลักคิดเป็นสัดส่วนถึง 70% ในขณะที่ผู้ เยี่ยมเยือนเมืองรอง         
55 จังหวัดมีเพียง 30% เท่านั้น

ถึงแม้จะมีผู้นิยมในท่องเที่ยวในเมืองหลักมากกว่าแต่แนวโน้ม
ในอนาคต เมืองรองก็เป็นอีกหนึ่งความสนใจที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไป
ในพ้ืนที่ โดยการเติบโตของผู้เยี่ยมเยือนในเมืองรองมีการขยายตัวในทุก    
ไตรมาสและในภาพรวมของปี 2561 จ านวนผู้เยี่ยมเยือนในเมืองรองมี  
การขยายตัว 4.96 % ซึ่งเป็นการขยายตัวที่สูงกว่าเมืองหลัก

ในส่วนของรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน จ านวน 2.69 ล้านล้านบาทใน
ปี 2561 ยังคงมีสัดส่วนของรายได้ในเมืองหลักสูงถึง 90% แต่รายได้จาก  
ผู้เยี่ยมเยือนในเมืองรองก็ยังคงมีการขยายตัวในทุกไตรมาสโดยเฉพาะใน
ไตรมาสสุดท้ายของปีท่ีมีการขยายตัวสูงที่สุด

โดยเมื่อแยกสัดส่วน ผลิตภัณฑ์รายจังหวัด (GPP) ในปี 2560 
พบว่าผลิตภัณฑ์รายจังหวัด ในเมืองรอง มีจ านวน 3,550,048 ล้านบาท 
คิดเป็น 23% ในขณะที่ผลิตภัณฑ์รายจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) 
ของเมืองรองมีจ านวน 100,549 บาท 

อย่างไรก็ตามหากมีการผลักดันนโยบาย เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ
ของเมืองรองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และเม็ดเงินเข้าสู่จังหวัด
ต่างๆในเมืองรองเพิ่มมากขึ้นได้เช่นกัน

ท่ีมา : ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตารางท่ี 1 ผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) และผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว 
(GPP per Capita) ปี 2560

กราฟท่ี 1  กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของจ านวนและรายได้ผู้เย่ียมเยือน  
เมืองหลักเมืองรอง ปี 2561

ท่ีมา : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

+ 6.26 

+4.93 

+2.73 +3.63 

+5.12 
+4.55 +3.97 

+5.92 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

กราฟที่ 1.1 การเปลี่ยนแปลงจ านวนผู้เยี่ยมเยือนเมืองหลัก เมืองรอง

พื้นท่ี
GPP 

(ล้านบาท)
PER CAPITA 

(บาท)

เมืองหลัก 11,901,911 367,946

เมืองรอง 3,550,048 100,549

% การเปลี่ยนแปลง (YoY)

เมืองหลัก                                                 เมืองรอง

+9.94 

+13.11 

+6.54 +7.44 
+9.09 +8.93 +8.44 

+10.93 

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

% การเปลี่ยนแปลง (YoY)

ปี2561 : 90 ล้านคน             
(+4.96%)

ปี 2561 : 213 ล้านคน             
(+4.38%)

เมืองหลัก                                                 เมืองรอง

ปี 2561 : 2.43 ล้านล้านบาท             
(+9.19%)

ปี 2561 : 0.26 ล้านล้านบาท             
(+9.43%)

กราฟที่ 1.2 การเปลี่ยนแปลงรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนเมืองหลัก เมืองรอง

*หมายเหตุ ภาคเมืองรองแบ่งตามภาคของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า



ธุรกิจขายปลีกในร้านค้าทั่วไป ในจังวัดเมืองรอง
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน สิงหาคม 2562

การเติบโตของธุรกิจ

จ านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 31 สิงหาคม 2562

ธุรกิจขายปลีกในร้านค้าทั่วไป ในจังหวัดเมืองรอง ที่ด าเนิน
กิจการอยู่ จ านวน 2,180 ราย คิดเป็น 0.29% ของธุรกิจทั้งหมดที่
ด าเนินการอยู่ทั้งสิ้น และมีมูลค่าทุน 10,355.90 ล้านบาท คิดเป็น 
0.06% ของธุรกิจทั้งหมดที่ด าเนินการอยู่

ธุรกิจส่วนใหญ่ด าเนินกิจการในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ ากัดและ    
ห้างหุ้นส่วนสามัญสามัญนิติบุคคล ซึ่งมีจ านวน 1,297 ราย คิดเป็น 
59.50% มูลค่าทุน 1,880.75 ล้านบาท คิดเป็น 18.16% และเป็นธุรกิจ
ขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็น 68.44% และ  
ไม่เกิน 5  ล้านบาท คิดเป็น 27.11%

การเพิ่มทุนของธุรกิจมีความผันผวน  โดยในปี 2562 (ม.ค.- ส.ค.) 
มีการเพิ่มทุนสูงข้ึน 3.11% ของช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน

การจัดต้ังธุรกิจขายปลีกในร้านค้าทั่วไป ในจังหวัดเมืองรอง   
ในปี 2562 มีจ านวน 281 ราย เพิ่มขึ้น 0.13% จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน (ม.ค.-ส.ค.) และมีทุนจดทะเบียนจ านวน 386 ล้านบาท
สูงขึ้นจากปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน (ม.ค.-ส.ค.) 0.61%

จากข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจระหว่างปี 2559- 2561 พบว่ามี
แนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปี โดยพบว่ามีการจัดตั้งสูงในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 
4 ของทุกปี ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2562 จะมีแนวโน้มการจัดตั้งที่สูงขึ้น
จากปีก่อนเช่นกัน 

ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากมาตรการภาครัฐท่ีออกมาสนับสนุนการใช้
จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวส าหรับค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ซื้อสินค้าท้องถิ่น 
ในพื้นที่จังหวัดเมืองรอง  จึงช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจขายปลีกในร้านค้าทั่วไป 
เริ่มมีการขยับขยายตัวและจัดตั้งเพื่อรองรับผู้บริโภคในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

การกระจายตัวของธุรกิจ

ที่ต้ังของ
นิติบุคคล *

จ านวน ทุน

ราย % ล้านบาท %

กลาง (4) 100 4.63 329.29 3.18

ตะวันออก (5) 148 6.79 427.24 4.13

ตะวันออกเฉียงเหนือ (18) 834 38.26 3,380.73 32.65

เหนือ  (16) 683 31.33 3,452.80 33.34

ใต้ (9) 306 14.04 1,755.23 16.95

ตะวันตก (3) 108 4.95 1,010,70 9.76

รวม 2,180 10,355.99

ตารางที่ 2 นิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่แบ่งตามภาค จังหวัดเมืองรอง

ธุรกิจขายปลีกร้านค้าทั่วไป ในจังหวัดเมืองรอง คิดเป็น 
27.03% และมูลค่าทุนคิดเป็น 14.88% ของธุรกิจขายปลีกร้านค้า
ทั่วไปทั้งประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
(18 จังหวัด)  จ านวน 834 ราย คิดเป็น 38.26%

หากพิจารณาข้อมูลรายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีจัดตั้งสูงสุดได้แก่ 
อุดรธานี 114 ราย รองลงมาเชียงใหม่ 112 ราย นครศรีธรรมราช       
96 ราย และ อุบลราชธานี 92 ราย ตามล าดับ แสดงให้เห็นถึงการตั้ง
ของธุรกิจน้ีจะอยู่ในเมืองรองท่ีมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เพ่ือรองรับ
ความต้องการในการใช้จ่ายสินค้าดังกล่าว

2

162

342
409

248 281

2559 2560 2561

กราฟที่ 2 จ านวนธุรกิจต้ังใหม่ (ราย) จังหวัดเมืองรอง

218

444

604

339
386

2559 2560 2561

กราฟที่ 3 จ านวนทุนจดทะเบียนตั้งใหม่ (ล้านบาท) จังหวัดเมืองรอง

+0.61%

2561 2562

+0.13%

(ม.ค. - ส.ค.)

2561 2562

79.42

170.00

61.64

16.31

67.05

2559 2560 2561

กราฟที่ 4 ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่ จังหวัดเมืองรอง

บจ. หจ./หสน.883 ราย 1,297 ราย

จ านวน 2,180 ราย

8,475.24 ลบ. 1,880.75 ลบ.

มูลค่าทุน 10,355.90 ลบ.

กราฟที่ 5 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท) จังหวัดเมืองรอง

49.50%

59.50%

81.84%

18.16%

*หมายเหตุ ภาคเมืองรองแบ่งตามภาคของกรมพฒันาธุรกิจการคา้

(ม.ค. - ส.ค.)

2561 2562
(ม.ค. - ส.ค.)

+3.11%



0.00

49.62
55.17

0.00

2559 2560 2561 2562

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทยในธุรกิจขายปลีกใน
ร้านค้าทั่วไป ของจังหวัดเมืองรอง ในปี 2562 (ม.ค.-ส.ค.) พบว่าไม่
มีการลงทุนจากชาวต่างชาติ เป็นการลงทุนของสัญชาติไทย 100%

จะเห็นได้ว่าธุรกิจขายปลีกในร้านค้าทั่วไป เป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็ก 
และจัดตั้งอยู่ตามแหล่งชุมชนและที่พักอาศัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้า
อุปโภค - บริโภคที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงเหมาะกับการลงทุนของ     
คนไทย ในขณะที่ต่างชาติส่วนใหญ่จะลงทุนกับธุรกิจประเภท ดิสเคาท์
สโตร์ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นธุรกิจ
ขนาดใหญ่

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย

ตารางที่ 3 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย ในจังหวัดเมืองรอง 

สัญชาติ มูลค่า (ล้านบาท) %

ไทย 10,355.99 100

กราฟที่ 6 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย ในจังหวัดเมืองรอง 

(ม.ค. – ส.ค.)
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ธุรกิจขายปลีกในร้านค้าทั่วไป ในจังวัดเมืองรอง
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน สิงหาคม 2562

ปีงบการเงิน 2558 2559 2560

นิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน                              หน่วย:ราย

ขนาดเล็ก (S) 938 1,021 1,237

ขนาดกลาง (M) 17 13 16

ขนาดใหญ่ (L) 19 21 17

รวมทุกขนาด 974 1,055 1,270

รายได้รวม                                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 30,014.35 33,308.39 36,499.94

ขนาดกลาง (M) 6,976.20 5,048.43 5,228.10

ขนาดใหญ่ (L) 15,717.53 15,589.29 13,909.00

รวมทุกขนาด 52,708.08 53,946.11 55,637.04

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 610.91 486.68 634.24

ขนาดกลาง (M) 45.32 125.37 12.51

ขนาดใหญ่ (L) 615.87 650.07 666.06

รวมทุกขนาด 1,262.13 1,312.80 1,320.59

กราฟที่ 7 ผลประกอบการ (ปี 2558-2560) ในจังหวัดเมืองรอง
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รายได้รวม อัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้รวม

ตารางที่ 4 ผลประกอบการแยกตามขนาดของธุรกิจ ในจังหวัดเมืองรอง

ผลประกอบการธุรกิจ (ปี 2558-2560)

ธุรกิจขายปลีกสินค้าทั่วไปใน 55 จังหวัดเมืองรอง มีรายได้ปี 2560 
อยู่ที่ 55,637 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย (CAGR) 2.74% จากจ านวน   
นิติบุคคลที่น าส่งงบการเงินทั้งสิ้น 1,270 ราย โดยในปีที่พิจารณาจ านวน
นิติบุคคลที่ส่งงบการเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 14.19% ต่อปี (CAGR) จะเห็น    
ได้ว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนน้อยกว่าจ านวนนิติบุคคลที่เพิ่มขึ้น      
ในตลาดและก าไรที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นเฉลี่ย (CAGR) 2.29%

นิติบุคคลขนาดเล็กเป็นนิติบุคคลที่มีการเพ่ิมขึ้นของรายได้และ
จ านวนรายมากที่สุด โดยในปี 2560 มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 66% 
ของรายได้ทั้งหมด นิติบุคคลขนาดกลางมีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 9% 
และนิติบุคคลขนาดใหญ่มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 25% ซึ่งทั้งนิติบุคคล
ขนาดกลางและขนาดใหญ่มีสัดส่วนรายได้ลดลงในช่วงปี 2558 – 2560

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากก าไรสุทธิ นิติบุคคลขนาดใหญ่        
มีก าไรที่เพ่ิมสูงขึ้นในปี 2559 และ 2560 แม้จะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 
ในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมีก าไรที่ค่อนข้างผันผวน

ธุรกิจขายปลีกสินค้า มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจฐานราก    
ในแต่ละจังหวัดอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเมืองรองท่ีมี     
มูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ไม่สูงมากนักท าให้การจับจ่าย      
ใช้สอยสินค้าทั่วไปมีผลต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัด  เมื่อพิจารณาจาก
รายได้ที่เพิ่มขึ้นของร้านขายปลีกสินค้าทั่วไปแล้วอาจอนุมานได้ว่ามี      
การใช้จ่ายในระบบเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการควร
ระมัดระวังในการควบคุมใช้จ่าย เนื่องจากจะเห็นได้ว่าก าไรสุทธิของ
ธุรกิจไม่ได้แปรผันตรงกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้ ดังนั้นจึงต้อง
พัฒนาในการบริหารค่าใช้จ่าย รวมถึงควบคุมต้นทุนสินค้าให้เหมาะสม

(ไม่มีการลงทุนจาก
ต่างชาติ)

(ไม่มีการลงทุนจาก
ต่างชาติ)



อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ

4

การบริหารผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของธุรกิจในภาพรวมลดลง 
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลงทุนเพิ่มขึ้นในธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงจ านวนที่
เพิ่มขึ้นของธุรกิจที่ต้องอาศัยการลงทุนช่วงแรก เช่น การพัฒนาพื้นที่
ขายสินค้า และพื้นที่จัดเก็บสินค้า ส่งผลให้การบริหารผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ของธุรกิจลดลง อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปธุรกิจยังสามารถรักษา
อัตราให้อยู่ระหว่าง 6-7%

ความสามารถในการท าก าไรมีความผันผวน เมื่อพิจารณาจาก
อัตราก าไรสุทธิ แม้ว่าในภาพรวมธุรกิจจะสามารถสร้างรายได้ที่
เพ่ิมขึ้น แต่ยังมีปัจจัยที่ท าให้ไม่สามารถสร้างก าไรสุทธิที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องได้ ซึ่งรวมถึงการเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ การเปลี่ยนแปลง
ของต้นทุนสินค้าการสต็อกสินค้า รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคและเมื่อ
เปรียบเทียบธุรกิจแต่ละขนาดจะพบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่สามารถสร้าง
อัตราก าไรสุทธิได้ดีกว่า ธุรกิจขนาดเล็กและกลาง ทั้งนี้อาจเป็นผลมา
จากอ านาจในการต่อรอง และความสามารถในการบริหารสินค้าคงคลัง
ให้ประสิทธิภาพ รวมทั้งความสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่าย

ในภาพรวมสภาพคล่องของธุรกิจลดลง และพ่ึงพาแหล่งเงินทุน
จากหนี้สินมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจมีการลงทุนในสินทรัพย์  จึงส่งผลให้มี
การจัดหาแหล่งเงินทุนซึ่งเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในภาพรวม
อัตราส่วนลดลง อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นการเป็น
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย และอัตราส่วนยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ

88.66%

ปีงบการเงิน 2558 2559 2560

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ขนาดเล็ก (S) 6.30 6.89 6.21

ขนาดกลาง (M) 6.43 0.76 5.22

ขนาดใหญ่ (L) 8.52 7.72 7.21

รวมทุกขนาด 7.29 6.74 6.52

อัตราก าไรสุทธิ (Net Income Ratio

ขนาดเล็ก (S) 1.66 1.95 1.89

ขนาดกลาง (M) 1.86 0.26 1.63

ขนาดใหญ่ (L) 4.38 4.60 4.33

รวมทุกขนาด 2.48 2.54 2.45

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

ขนาดเล็ก (S) 1.66 1.56 1.51

ขนาดกลาง (M) 1.05 1.11 0.79

ขนาดใหญ่ (L) 1.05 0.97 1.02

รวมทุกขนาด 1.33 1.29 1.27

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 0.67 0.74 0.75

ขนาดกลาง (M) 0.80 3.16 1.33

ขนาดใหญ่ (L) 0.61 0.61 0.61

รวมทุกขนาด 0.66 0.74 0.73

ตารางที่ 5 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจขายปลีกในร้านค้าทั่วไป
ในจังหวัดเมืองรอง

ธุรกิจขายปลีกในร้านค้าทั่วไป ในจังวัดเมืองรอง
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน สิงหาคม 2562



แนวโน้มธุรกิจและบทสรุป

ธุรกิจขายปลีกในร้านค้าทั่วไป เป็นธุรกิจพื้นฐานที่มีอยู่ทั่วไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยในบทวิเคราะห์ฉบับนี้จะเน้น
ธุรกิจขายปลีกในร้านค้าทั่วไปที่อยู่ในพื้นที่เมืองรองเป็นหลัก ปัจจุบันพื้นที่เมืองรองได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วนเนื่องจาก    
มีความสามารถในการพัฒนาต่อยอด ความเหมาะสมด้านทรัพยากร ลักษณะภูมิประเทศและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
นั้นๆ อีกท้ังในพื้นที่เมืองรองยังดึงดูดให้ผู้ประกอบการทั้งรายเก่ารายใหม่เข้าไปร่วมลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งจะเห็นได้จากภาพรวม
การจดทะเบียนนิติบุคคลในเมืองรองที่มีอัตราการเติบโตสูงกว่าการจดทะเบียนในพื้นที่ปริมณฑลและพื้นที่ EEC สอดคล้องกับอัตรา
การเติบโตของนักท่องเที่ยวในเมืองรอง โดยในด้านการท่องเท่ียว ภาครัฐได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวและพัฒนา
เมืองรอง และมีความพยายามในการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น Amazing ไทยเท่   
ที่เน้นการท่องเที่ยวท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ โดยเฉพาะในจังหวัดเมืองรอง    
ซึ่งเดิมไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักในการท่องเที่ยว

ทุกชุมชนมักจะการจับจ่ายใช้สอยสินค้าทั้งอุปโภค บริโภคในระดับครัวเรือนอยู่เป็นประจ า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้า     
ไม่คงทนที่ต้องมีการซื้อซ้ าอยู่บ่อยครั้ง ธุรกิจขายปลีกในร้านค้าทั่วไป จึงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เป็นที่นิยมส าหรับผู้ประกอบการ         
ในการด าเนินธุรกิจโดยเฉพาะในเขตชุมชนของทุกพื้นที่  โดยผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลส่วนใหญ่นิยม                 
จดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจ ากัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีทุนจดทะเบียนไม่มากนัก    
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการของธุรกิจ และยังมีแนวโน้มปัจจัยบวกจากโครงการของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้จ่าย    
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเมืองรอง เพ่ือเป็นการกระจายรายได้ผ่านการซื้อสินค้าในร้านค้า เช่น ร้านค้าสินค้าท้องถิ่น (OTOP) สินค้าวิสาหกิจชุมชน 
ร้านธงฟ้าประชารัฐ จึงคาดว่าจะช่วยให้เกิดการรายได้แก่ธุรกิจขายปลีกในร้านค้าทั่วไป รวมถึงมีการจัดตั้งธุรกิจมากขึ้น             
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ผลประกอบการของธุรกิจขายปลีกในร้านทั่วไป นับว่ามีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดเมืองรอง 
เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงปี 2558-2560 ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจดีขึ้นตามล าดับ อย่างไรก็ตามธุรกิจจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาพื้นที่เพื่อการขายสินค้าและจัดเก็บสินค้า รวมถึงการบริหารสินค้าคงคลัง จึงท าให้มีการลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มขึ้น         
โดยธุรกิจขนาดใหญ่มีแนวโน้มการสร้างอัตราก าไรที่ต่อเนื่องมากกว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก สิ่งที่ธุรกิจต้องค านึงคือ
ความสามารถในการสร้างรายได้ในภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามการเติบโตของ
การค้าชายแดนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นของธุรกิจ ในจังหวัดเมืองรองซึ่งมีพ้ืนติดกับเขตการค้าชายแดน โดยเฉพาะ
ตลาดอาเซียน ซึ่งคาดว่าในปี 2562 จะขยายตัวได้มากกว่า 5.2% เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในกลุ่มอาเซียนขยาย
ตัวอย่างมีเสถียรภาพ รวมทั้งภาพลักษณ์ของสินค้าไทยดีในสายตาของผู้บริโภคในกลุ่มตลาดอาเซียน

ธุรกิจขายปลีกในร้านค้าท่ัวไป ในพ้ืนท่ีเมืองรอง เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการด าเนิน
ธุรกิจกับคู่แข่งที่เป็นร้านขายส่งขายปลีกรายใหญ่ เช่น ดิสเคาน์สโตร์ ซุปเปอร์มาเก็ตต่างๆ ที่มีการแข่งขันในด้านราคา โปรโมช่ัน 
และความหลากหลายของสินค้า ธุรกิจอาจต้องปรับตัวเพื่อแข่งในด้านอื่นๆ เช่น การเน้นเข้าถึงแหล่งชุมชนและความเป็นคนใน
ชุมชนเดียวกัน การเพิ่มสินค้าท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นทางเลือกและสนับสนุนคนในชุมชนเดียวกัน หรืออาจเพิ่มบริการอื่นๆ 
เช่น การขายชากาแฟ พร้อมสถานที่ส าหรับนั่งทานอาหารก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถดึงดูดใจผู้บริโภค ทั้งนี้ภาครัฐควรให้   
การสนับสนุนและพัฒนาส่งเสริมธุรกิจประเภทนี้ให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการคลังสินค้า การท าการตลาด การท าบัญชี 
รวมถึงการการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ธุรกิจขายปลีกในร้านค้าทั่วไป ในจังวัดเมืองรอง
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน สิงหาคม 2562

5




