


ธุรกิจบริการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน สิงหาคม 2563

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวง

แรงงาน

การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล กิจกรรมการรักษาความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ส ำหรับทั้งผู้
ประกอบ ธุรกิจและผู้ใช้บริกำร ธุรกิจจ ำนวนมำกใช้วิธีกำรว่ำจ้ำงธุรกิจบริกำรท ำควำมสะอำดมำ
ด ำเนินกำรเพื่อท่ีจะไม่ต้องดูแลแรงงำนและอุปกรณ์ และในปัจจุบันได้เพิ่มบริกำรฆ่ำเชื้อโรคด้วย จึง
เป็นโอกำสที่ดีส ำหรับผู้ประกอบกำรทุกระดับเนื่องจำกเป็นธุรกิจที่ลงทุนไม่สูงและมีโอกำสเติบโต
ชัดเจน

 ในปี 2561 รำยได้จำกธุรกิจท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อ มีมูลค่ำสูงถึง 44,682 ล้ำนบำท เติบโต
กว่ำปีที่ผ่ำนมำถึง 22.74% โดยรำยได้ส่วนใหญ่เกิดจำกนิติบุคคลขนำดเล็ก (S) 48% และนิติบุคคล
ขนำดกลำง (M) 36.3% สะท้อนโอกำสของผู้ประกอบกำรรำยใหม่ และเนื่องจำกธุรกิจส่วนใหญ่
เป็นธุรกิจขนำดเล็ก หรือ SMEs
 กำรจัดตั้งธุรกิจท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อปี 2560 – 2562 มีจ ำนวนเฉลี่ย 270 รำยต่อปี ในปี 2563 
(ม.ค. – ส.ค.) มีกำรจัดต้ังธุรกิจ 218 รำย เพิ่มขึ้น 23.86% ทุนจดทะเบียน 278 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 
27.53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562
 ธุรกิจกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์กลำงกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ กรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล คิดเป็น 33.69% รองลงมำคือภำคกลำง คิดเป็น 24.45% 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

81293 กิจกรรมการฆ่าเชื้อและก าจัด
(Disinfecting and Exterminating Activities)

81210 การบริการท าความสะอาดท่ัวไป
ของตัวอาคาร
(General Cleansing of Buildings)

สถานการณ์โควิด-19 ได้สร้างความเปลี่ยนให้สังคมในหลายมิติ 
รวมทั้งด้านการรักษาความสะอาดและสุขอนามัย ในปัจจุบันทุกคน
ต่ำงให้ควำมส ำคัญต่อกำรรักษำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเช้ือโรค 
โดยเฉพำะต่อผู้บริหำรธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ ห้ำงสรรพสินค้ำ อำคำร
ส ำนักงำน และผู้บริหำรองค์กรตำ่ง ๆ เช่น หน่วยงำนรำชกำร โรงเรียน 
โรงพยำบำล เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจต่อผู้ใช้บริกำร จึงต้องมีกำรเพิ่ม
กำรลงทุนในมำตรกำรรักษำควำมสะอำดและสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ 
เนื่องจำกวัคซีนส ำหรับโควิด-19 ยังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ อำทิ 
เปลี่ยนจำกปืนวัดอุณหภูมิเป็นเครื่องแสกนอุณหภูมิ (Thermo Scan) 
และเพิ่มกำรฉีดน้ ำยำฆ่ำเช้ือโรคจำกกำรท ำควำมสะอำดปกติ

จากความต้องการบริการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อโอกาสทาง
ธุรกิจที่ชัดเจน จำกกำรประมำณกำรควำมต้องกำรและมูลค่ำของตลำด
(Market Value) พบว่ำในแต่ละปีมีกำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรโรงเรือน
เฉลี่ย 60 ล้ำนตำรำงเมตร เป็นอำคำรสำธำรณะ 24 ล้ำนตำรำงเมตร 
(คิดเป็น 40%) ซึ่งในปัจจุบันอัตรำค่ำฉีดน้ ำยำฆ่ำเช้ืออยู่ระหว่ำง 15 – 20
บำท/ตร.ม. หำกมีกำรฉีดน้ ำยำฆ่ำเช้ือไตรมำสละ 1 ครั้ง จะท าให้มี
มูลค่าตลาดเพ่ิมขึ้นปีละ 1,440 – 1,920 ล้านบาท (ยังไม่นับรวม
อำคำรโรงเรือนที่มีอยู่ในปัจจุบัน) โดยโอกำสทำงธุรกิจส่วนใหญ่
อยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีอำคำรส ำนักงำนจ ำนวนมำก

ด้วยกำรรักษำควำมสะอำดกลำยเป็นภำพลักษณ์ที่ส ำคัญส ำหรับ
ธุรกิจทุกประเภท ท ำให้ควำมต้องกำรต่อบริกำรท ำควำมสะอำดและ
ฆ่ำเช้ือโรคมีโอกำสเติบโตในอนำคตอย่ำงต่อเนื่อง โดยปัจจัยแห่ง
ควำมส ำเร็จคือคุณภำพกำรให้บริกำร และควำมซื่อสัตย์

ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ

Q1 / 2563 Q4 / 2562 Q1 / 2562

พื้นที่ (ตารางเมตร) ส่ิงก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต

ที่อยู่อาศัย 9,174,856 9,469,151 10,060,190

การพาณิชย์และส านักงาน 1,715,392 1,698,754 2,432,966

การอุตสาหกรรมและโรงงาน 1,458,805 2,366,998 1,683,056

การศึกษาและสาธารณสุข 197,712 262,739 184,017

โรงแรม 586,558 1,036,723 517,669

อื่นๆ 1,382,566 1,175,069 1,013,430

รวม 14,515,889 16,009,434 15,891,328

ตารางที่ 1 พื้นที่การก่อสร้างที่ได้รับอนุญาต

กราฟที่ 1  แสดงพื้นที่ก่อสร้างที่ไดร้ับอนุญาตในไตรมาส 1 ปี 2563 

ท่ีมา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ

กทม + 

ปริมณฑล

31%

กลาง

30%

ตะวันออก

เฉียงเหนือ

14%

ใต้

13%

เหนือ

12%



ธุรกิจการฆ่าเชื้อและการบริการท าความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน สิงหาคม 2563

การเติบโตของธุรกิจ

จ านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 31 สิงหาคม 2563

ธุรกิจบริการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ ที่ด าเนินกิจการอยู่มี 
จ านวน 3,143 ราย คิดเป็น 0.41% ของธุรกิจทั้งหมดที่ด าเนินการอยู่
ทั้งสิ้น และมูลค่าทุน 6,057.70 ล้านบาท คิดเป็น 0.03% ของธุรกิจ
ทั้งหมดที่ด าเนินการอยู่

ธุรกิจส่วนใหญ่ด ำเนินกิจกำรในรูปแบบบริษัทจ ำกัด จ ำนวน 
2,036 รำย คิดเป็น 64.78% มีมูลค่ำทุน 5,036.09 ล้ำนบำท คิดเป็น 
83.14%

กำรเพิ่มทุนของธุรกิจในปี 2563 (ม.ค. - ส.ค.) เพิ่มขึ้น 1.44 เท่ำ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (ม.ค. - ส.ค.) โดยในปี 2563 นี้มี
กำรเพิ่มทุนสูงท่ีสุดนับตั้งแต่ปี 2560

การจัดต้ังธุรกิจท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ ปี 2563 (ม.ค.-ส.ค.)
มีจ านวน 218 ราย ทุนจดทะเบียน มีมูลค่า 278.52 ล้านบาท

จำกข้ อมู ล จ ำนวนและมู ลค่ ำทุ นจด ทะ เบี ยนตั้ ง ใหม่ ใ น
ปี 2560 - 2562 มีแนวโน้มคงตัว คือ เฉลี่ยปีละ 270 รำย แต่เมื่อ
เปรียบกับช่วงที่มีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 (ม.ค. – ส.ค.) 
พบว่ำในปี 2563 มีกำรจดทะเบียนตั้งใหม่เพิ่มขึ้น 23.86% เทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2562 ขณะที่มูลค่ำทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 27.53%
สะท้อนว่ำผู้ประกอบกำรมองเห็นโอกำสและพร้อมที่จะลงทุนเริ่มต้น
ธุรกิจ

ธุรกิจบริกำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเช้ือของตัวอำคำรเป็นธุรกิจ
ที่ได้รับแรงสนับสนุนจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 
ซึ่ งสอดรับกับกำรใช้ชีวิตยุคปัจจุบันที่ เน้นเรื่ องสุขอนำมัย และ
ควำมสะอำด เพื่อช่วยป้องกัน และลดปัญหำจำกกำรติดเช้ือที่เป็น
สำเหตุของโรคได้ โดยผู้บริหำรหน่วยงำนและองค์กรธุรกิจต่ำงให้
ควำมส ำคัญในกำรรักษำควำมสะอำดเพื่อสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ

การกระจายตัวของธุรกิจ

ที่ต้ังของ
นิติบุคคล

จ านวน ทุน

ราย % ล้านบาท %

กทม. 1,061 33.76 2,584.78 42.67 

กลาง 770 24.50 1,246.22 20.57 

ตะวันออก 315 10.02 889.05 14.68 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 249 7.92 356.68 5.89 

เหนือ 263 8.37 303.76 5.01 

ใต้ 353 11.23 519.79 8.58 

ตะวันตก 132 4.20 157.42 2.60 

รวม 3,143 6,057.70

ตารางที่ 2 นิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่แบ่งตามภาค

ธุรกิจบริการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1,061 ราย คิดเป็น 33.76% และมีทุน
จดทะเบียน มูลค่า 2,584.78 ล้านบาท คิดเป็น 42.67% รองลงมำ 
ได้แก่ ภำคกลำง จ ำนวน 770 รำย ทุนจดทะเบียน 1,246.22 ล้ำนบำท 

ทั้งนี้ หำกพิจำรณำรำยจังหวัดพบว่ำ มีกำรกระจำยตัว อยู่ในพื้นที่
เมืองใหญ่และเขตปริมณฑล ได้แก่ ได้แก่ นนทบุรี 463 รำย  ชลบุรี 373 
รำย ปทุมธำนี 328 รำย และเชียงใหม่ 248 รำย ตำมล ำดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ที่มีประชำกรหนำแน่น และมีสถำนที่
ท ำงำน ที่พักอำศัยแบบรวมตัวกันเป็นส่วนใหญ่ ท ำให้เกิดควำมต้องกำร
ใช้บริกำรฆ่ำเช้ือและกำรบริกำรท ำควำมสะอำดอย่ำงมำก

2

272 274
259

176
218

2560 2561 2562

กราฟที่ 2 จ านวนธุรกิจต้ังใหม่ (ราย)

355.79
317.83 313.15

218.40

278.52

2560 2561 2562

กราฟที่ 3 จ านวนทุนจดทะเบียนตั้งใหม่ (ล้านบาท)

+ 27.53 %

2562 2563

+ 23.86 %

(ม.ค.-ส.ค.) (ม.ค.-ส.ค.)

87.94

448.09

256.70

130.70

319.17

2560 2561 2562

กราฟที่ 4 ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่

บจ. หจ./หสน.2,036 ราย 1,107 ราย

จ านวน 3,143 ราย

5,036.09 ลบ. 1,021.61 ลบ.  

มูลค่าทุน 6,057.70 ลบ.

กราฟที่ 5 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท)

35.22%

64.78%
83.14%

16.86%

2562 2563
(ม.ค.-ส.ค.) (ม.ค.-ส.ค.)

2562 2563
(ม.ค.-ส.ค.) (ม.ค.-ส.ค.)

+1.44 เท่า
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ธุรกิจบริการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือนสิงหาคม 2563

ปีงบการเงิน 2559 2560 2561

นิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน                              หน่วย:ราย

ขนาดเล็ก (S) 1,979 1,996 2,118

ขนาดกลาง (M) 10 8 14

ขนาดใหญ่ (L) 2 2 2

รวมทุกขนาด 1,991 2,006 2,134

รายได้รวม                                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 20,395.66 20,312.79 21,111.83

ขนาดกลาง (M) 6,623.93 6,983.15 16,217.24

ขนาดใหญ่ (L) 8,816.15 9,106.10 7,352.49

รวมทุกขนาด 35,835.74 36,402.04 44,681.57

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 1,423.60 1,190.89 1,230.02

ขนาดกลาง (M) 99.36 126.79 486.52

ขนาดใหญ่ (L) 690.94 720.45 1,381.35

รวมทุกขนาด 2,213.90 2,038.13 3,097.89

กราฟที่ 7 ผลประกอบการ (ปี 2559-2561)

35,836 36,402
44,682

4.14% 1.58%

22.74%
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รายได้รวม อัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้รวม

ตารางที่ 4 ผลประกอบการแยกตามขนาดของธุรกิจ

ผลประกอบการธุรกิจ (ปี 2559-2561)

ธุรกิจบริการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ มีรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559-2561) โดยเฉพาะในปี 2561 ที่ธุรกิจมีรายได้
มากถึง 44,682 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 22.74% 
เมื่อเทียบกับปี 2560 ขณะท่ีปี 2560 มีอัตรำกำรเติบโตเพ่ิมขึ้นจำกปี 2559
เพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น 

ด้วยส่วนใหญ่ธุรกิจประเภทนี้เป็นกลุ่มธุรกิจขนำดเล็ก (S) ที่มีสัดส่วน
มำกถึง 99.25% ท ำให้กลุ่มธุรกิจขนำดเล็ก (S) เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีรำยได้สูงกว่ำ
กลุ่มธุรกิจขนำดกลำง (M) และขนำดใหญ่ (L) โดยครองสัดส่วนของรำยได้ 
48.00% ของรำยได้ทั้งหมด ขณะที่ กลุ่มธุรกิจขนำดกลำง (M) มีสัดส่วนรำยได้
รองลงมำอยู่ที่ 36.30% และกลุ่มธุรกิจขนำดใหญ่ (L) มีสัดส่วนรำยได้อยู่ที่ 
16.46% เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง (M) เป็นกลุ่มที่มีอัตรา
การเติบโตของรายได้และมีสัดส่วนของรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด ใน
ปี 2561

ด้านผลก าไร/ขาดทุน(สุทธิ) ในภาพรวมของธุรกิจมีผลก าไรต่อเนื่องทุกปี 
ซ่ึงในปี 2561 ธุรกิจมีอัตราการเติบโตของผลก าไรมากถึง 52% โดยเฉพาะ
กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง (M) ที่มีอัตราการเติบโตของผลก าไรเกือบ 3 เท่า และ
กลุ่มธุรกิจขนำดใหญ่ (L) ที่มีอัตรำกำรเติบโตของผลก ำไรเกือบ 1 เท่ำ ขณะที่
กลุ่มธุรกิจขนำดเล็ก (S) ถึงแม้จะสร้ำงรำยได้สูงแต่มีอัตรำกำรเติบโตของ
ผลก ำไรเพียง 3.29% เมื่อเทียบกับปี 2560

อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำสัดส่วนของผลก ำไรในแต่ละกลุ่มธุรกิจในปี 
2561 พบว่ำกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (L) ซ่ึงถึงแม้มีจ านวนน้อยแต่สามารถครอง
สัดส่วนของผลก าไรได้ถึง 44.59% รองลงมำ คือ กลุ่มธุรกิจขนำดเล็ก (S) 
ท่ีครอง สัดส่วนผลก ำไรอยู่ที่ 39.70% และกลุ่มธุรกิจขนำดกลำง (M) ท่ีครอง
สัดส่วนผลก ำไรอยู่ท่ี 15.70% 

ธุรกิจมีกำรเติบโตของรำยได้ เพิ่มขึ้น 

ปี 
% 

ผลก ำไรเพิ่มขึ้นถึง 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น คิดเป็น 

เป็นต้นมำ ขณะที่นิติบุคคลขนำดกลำง 

ผู้ประกอบกำรทั้งรำยใหญ่และรำยเล็ก เนื่องด้วยปัจจุบันกำรผลิตและ         
ส่งไฟฟ้ำมีก ำลังกำรผลิตมำจำกเชื้อเพลิงในหลำยรูปแบบ เช่น ถ่ำนหินลิกไนต์ 

มวล ขยะ 
กำกอ้อย และพลังงำนทดแทนอย่ำงพลังงำนแสงอำทิตย์ เป็นต้น และ              
ด้วยเทคโนโลยีกำรผลิตพลังงำนที่หลำกหลำยและก้ำวหน้ำมำกขึ้น 
โดยเฉพำะในพลังงำนทำงเลือกและพลังงำนทดแทน ท ำให้กลุ่มผู้ประกอบกำร           

ขนำดใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มที่มีควำมได้เปรียบในกำรเข้ำถึงแหล่งพลังงำน            

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย

การลงทุนของต่างชาติในนิ ติบุคคลไทยที่ประกอบธุรกิ จ
ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อมีมูลค่าการลงทุน 626.05 ล้านบาท 
คิดเป็น 10.33% ของการลงทุนในธุรกิจนี้ (ณ 31 ส.ค. 63)

โดยสัญชำติที่ลงทุนในธุรกิจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ 
211.96 ล้ำนบำท คิดเป็น 3.50% ญี่ปุ่น 156.17 ล้ำนบำท คิดเป็น 
2.58% และอเมริกำ 108.93 ล้ำนบำท คิดเป็น 1.80% 

แสดงให้เห็นว่ำธุรกิจท ำควำมสะอำดและฆ่ำเช้ือเกือบทั้งหมด
เป็นกำรให้บริกำรโดยธุรกิจไทย เนื่องจำกเป็นธุรกิจที่ใช้แรงงำนเข้มข้น 
(Labor Intensive) ดังนั้นผู้ประกอบกำรควรต้องรักษำมำตรฐำนคุณภำพ
กำรให้บริกำร ควำมเช่ือมั่น และควำมซื่อสัตย์

262.37 257.35
412.46

302.11

626.05

2560 2561 2562

ตารางที่ 3 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

สัญชาติ มูลค่า (ล้านบาท) %

ไทย 5,431.65 89.67

เนเธอร์แลนด์ 211.96 3.50

ญี่ปุ่น 156.17 2.58

อเมริกา 108.93 1.80

สัญชาติอ่ืนๆ 148.99 2.45

รวม 6,057.70 100

กราฟที่ 6 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

+ 1.07 เท่า

2562 2563
(ณ 31 ส.ค.) (ณ 31 ส.ค.)
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ธุรกิจบริการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อมีความสามารถ
ในการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 ธุรกิจมี
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อยู่ที่ 16.92% โดยเฉพำะในกลุ่มธุรกิจขนำดกลำง
และขนำดใหญ่ที่สำมำรถท ำก ำไรจำกสินทรัพย์ได้อย่ำงก้ำวกระโดดเมื่อเทียบ
กับปี 2560  เช่นเดียวกับอัตรำก ำไรสุทธิของธุรกิจ ถึงแม้ภำพรวมใน   
ปี 2561 จะลดลง แต่เมื่อดูรำยกลุ่มธุรกิจ พบว่ำ กลุ่มธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ มีการเติบโตของอัตราก าไรสุทธิ ตลอด 3 ปี (ปี 2559-
2561) แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและบริหำรค่ำใช้จ่ำย
ของธุรกิจได้มีประสิทธิภำพมำกกว่ำกลุ่มธุรกิจขนำดเล็ก

เมื่อพิจำรณำจำกอัตรำส่วนสภำพคล่องในภำพรวมของธุรกิจในปี 
2561 อยู่ที่ 1.97 เท่ำ ถือได้ว่ำยังอยู่สัดส่วนที่ปกติ มีควำมคล่องตวัใน
การช าระหนีร้ะยะสัน้มีคอ่นขา้งดี สอดคล้องกับอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน
ของธุรกิจในปี 2561 ที่มีค่ำ 0.35 เท่ำ ที่แสดงให้เห็นว่ำธุรกิจลงทุนด้วย
ตัวเองเป็นหลกั

ดว้ยธุรกิจนีเ้ป็นธุรกิจที่เน้นใหบ้ริการเป็นหลักจึงอาจไม่ต้อง
รบัภาระสนิคา้คงคลงัมากนกั ซึ่งการบริหารจดัการดา้นตน้ทนุในสว่น
ตา่งๆ เช่น อปุกรณใ์นการใหบ้รกิาร และแรงงาน อยา่งมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภค จะช่วยสรา้งความเขม้แข็งของธุรกิจ
ไดม้ากขึน้

88.66%

ปีงบการเงิน 2559 2560 2561

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ขนาดเล็ก (S) 17.29 13.10 13.39 

ขนาดกลาง (M) 2.55 3.23 6.97 

ขนาดใหญ่ (L) 27.57 27.27 64.58 

รวมทุกขนาด 15.12 13.02 16.92 

อัตราก าไรสุทธิ (Net Income Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 7.03 5.86 4.06 

ขนาดกลาง (M) 1.51 1.84 1.66 

ขนาดใหญ่ (L) 7.97 8.07 15.38 

รวมทุกขนาด 6.24 5.63 4.52 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

ขนาดเล็ก (S) 2.36 2.46 2.53 

ขนาดกลาง (M) 1.38 1.50 1.73 

ขนาดใหญ่ (L) 2.50 2.43 1.11 

รวมทุกขนาด 2.06 2.15 1.97 

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 0.28 0.27 0.26 

ขนาดกลาง (M) 1.73 1.54 0.47 

ขนาดใหญ่ (L) 0.23 0.22 0.46 

รวมทุกขนาด 0.36 0.34 0.35 

ตารางที่ 5 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจบริการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ

ธุรกิจบริการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน สิงหาคม 2563

อย่ำง       

เพิ่มขึ้น                



แนวโน้มธุรกิจและบทสรุป

ธุรกิจบริกำรควำมควำมสะอำด เริ่มเป็นท่ีนิยมในช่วง 2-3 ปีแรกก่อนเกิดวิฤตไวรัสในช่วงปี 2563 โดยก่อนหน้ำนั้นเน้น
ไปที่กำรให้บริกำรแม่บ้ำน รวมถึงท ำควำมสะอำด ที่พักอำศัย อำคำร ส ำนักงำน หรือก ำจัดแมลง แต่เพียงอย่ำงเดียว 
แต่หลังจำกท่ีประเทศไทยเผชิญกับ วิกฤตไวรัสโควิด-19 ธุรกิจได้ปรับตัวให้เข้ำกับวิถีชีวิตแนวใหม่ หรือ New Normal ที่มีแนวโน้ม
จะอยู่กับเรำในระยะยำว ด้วยกำรเพิ่มกำรให้บริกำรท ำควำมสะอำดที่เน้นกำรฆ่ำเช้ือ ไวรัส โควิด-19 เข้ำมำด้วยเพื่อสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริกำรเมื่อต้องเผชิญกับเชื้อไวรัสรอบตัว

ในปี 2563 (ม.ค.- ส.ค.) มีกำรจัดตั้งธุรกิจบริกำรท ำควำมสะอำดและฆำ่เช้ือเพิ่มข้ึน 218 รำย คิดเป็นเพิ่มขึ้น 23.86%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ม.ค. – ส.ค. 2562) รวมถึงมีกำรเพิ่มทุนของธุรกิจประเภทนี้ 319.17 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้ำกว่ำ 1.44 เท่ำตัว และหำกพิจำรณำถึงผลประกอบกำรย้อนหลังในช่วงปี 2559-2561 จะพบว่ำ ธุรกิจ
ประเภทน้ีมีกำรเติบโตของรำยได้อย่ำงต่อเนื่อง และมีอัตรำกำรเตบิโตของผลก ำไรกว่ำ 52% ในปี 2561

อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจนี้ยังคงมีแนวโน้มที่ดีในอนำคต เนื่องด้วยควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรเพิ่มมำกขึ้น ด้วยสถำนกำรณ์
ด้ำนไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลำย รวมถึง วิถี New Normal ที่ประชำชนและผู้ใช้บริกำรในสถำนท่ีต่ำงๆ ล้วนให้ใส่ใจและค ำนึงถึง
ควำมสะอำดและปลอดภัยของสถำนที่ให้บริกำรเป็นหลัก ซึ่งเป็นจุดขำยที่ส ำคัญของธุรกิจบริกำรท ำควำมสะอำดและฆ่ำเช้ือ 
ทั้งนี้ เนื่องด้วยธุรกิจนี้ไม่จ ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี หรือกำรลงทุนที่สูงมำกนัก ท ำให้มีผู้ประกอบกำรทั้งรำยเล็กและรำยใหญ่สนใจ
เข้ำมำประกอบธุรกิจ ดังนั้น กำรค ำนึงถึงกำรพัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนในกำรท ำควำมสะอำด กำรให้ควำมส ำคัญในขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงถูกสุขลักษณะ  กำรใช้ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดหรือน้ ำยำฆ่ำเช้ือที่ได้รับมำตรฐำนรับรอง รวมถึงกำรให้บริกำร
ที่เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย ล้วนเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ธุรกิจมีควำมน่ำเช่ือถือและดึงดูดใจผู้ใช้บริกำรให้มีควำมไว้วำงใจในกำรเลือกใช้
บริกำรต่อไป

ธุรกิจบริการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน สิงหาคม 2563
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