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ธุรกิจขายปลีก-ส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน เมษายน 2564

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล

 ธุรกิจขายปลีก-ส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ถือเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ เนื่องจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และความต้องการสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ เช่น หน้ากาก
อนามัย ถุงมือยาง ชุดป้องกัน PPE และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยในเดือน
มกราคม ถึง เมษายน ปี 2564 มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาในธุรกิจมากขึ้นถึง 24% 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

 เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตทางรายได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจขนาดใหญ่ (L) 
และธุรกิจขนาดเล็ก (S) มีความสามารถในการสร้างรายได้มากกว่าธุรกิจขนาดกลาง (M) 
แต่ก าไรส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจขนาดเล็ก (S) แสดงถึงการบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจ
ขนาดเล็ก (S) ที่มีความคล่องตัวและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากกว่า

 การจดทะเบียนและมูลค่าการลงทุนจัดตั้งใหม่ของธุรกิจขายปลีก-ส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์
และทางการแพทย์ ตั้งแต่ปี 2561 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2563      
มีการจดเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 35.73% แสดงถึงแนวโน้มที่ดีของธุรกิจดังกล่าว

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยได้ด าเนิน
มาถึงระลอกที่ 3 เริ่มเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งการแพร่ระบาด
ในระลอก 3 เป็นสายพันธุ์ที่ติดต่อได้ง่ายและผู้ติดเชื้อบางคนเป็น
พาหะที่ไม่แสดงอาการท าให้จ านวนคนติดเชื้อสูงกว่ารอบที่ผ่านมา 
โดยมีปริมาณผู้ติดเชื้อในประเทศรายใหม่ในแต่ละวันถึงหลักพันคน 
และมียอดผู้ติดเชื้อสะสม ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึง 36,079 ราย 
ท าให้ปริมาณความต้องการยาเพื่อใช้รักษาอาการเจ็บป่วยและวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส าหรับ
แพทย์ ผู้ติดเชื้อ และคนทั่วไป โดยเฉพาะวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ 
เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง เป็นต้น เพิ่มสูงขึ้น  

โดยเมื่อพิจารณาจ านวนการจัดตั้งธุรกิจผลิตเภสัชภัณฑ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561 - 2564) 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2563 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มมีการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย พบว่ามีปริมาณการจัดตั้งเพิ่มขึ้น
ถึง 88% เมื่อเทียบกับปี 2562 และในปี 2564 (ม.ค.-เม.ย.) มีจ านวน
การจัดตั้งเพิ่มขึ้น 62% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณความต้องการยาและวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

ในส่วนของมูลค่าการน าเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ เมื่อพิจารณาการน าเข้าตั้งแต่ปี 2562 มีการน าเข้าเพิ่มขึ้น 
10% จากปีที่ผ่านมา และเมื่อพิจารณาการน าเข้าในปี 2564 (ม.ค.-
มี.ค.) เพิ่มขึ้น 3% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาสอดคล้องกับ
ความจ าเป็นด้านสาธารณสุขในปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 สังคมผู้สูงอายุและจ านวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มี
จ านวนเพิ่มขึ้นท าให้ความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์มีเพิ่มขึ้น
ถือเป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจขายปลีก-ส่งสินค้าทางเภสัช
ภัณฑ์และทางการแพทย์

กราฟที่ 1 จ านวนจัดต้ังธุรกิจผลิตเภสัชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์ (ราย)

ทีม่า : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กราฟที่ 2 มูลค่าการน าเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ล้านบาท)
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2561 2562 2563 2563 2564

+62%

(ม.ค. – มี.ค.)

30,876 33,924 33,470

7,698 7,997

2561 2562 2563 2563 2564

(ม.ค. – เม.ย.)

ทีม่า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ 
การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ทั้งชนิดเคมีภัณฑ์ ยา และ
สมุนไพร เครื่องเทศที่ใช้ท ายาไทยแผนโบราณ และทาง
การแพทย์ เช่น ของที่ใช้แต่งแผลที่มีสารยึดติด ชุดปฐม
พยาบาล ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ภายนอกส าหรับคุมก าเนิด ฯลฯ 
การขายส่งอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์
47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์
การขายปลีกยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ยาอ่ืน ๆ รวมถึง
การขายปลีกสมุนไพรและเครื่องเทศที่ใช้ท ายาไทย    
แผนโบราณ และ อุปกรณ์ทางการแพทย์  และ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

จังหวัด 1 - 28 เม.ย. 64 29 เม.ย. 64 30 เม.ย. 64 รวม

กทม.+
ปริมณฑล

14,456 949 640 16,045

จังหวัด
อื่นๆ

18,180 915 939 20,034

รวมทั้ง
ประเทศ

32,636 1,864 1,579 36,079

ตารางท่ี 1 จ านวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันท่ี 1 เม.ย. – 30 เม.ย. 64 (ราย)

ทีม่า : Facebook เพจ ศูนย์ข้อมูล COVID-19

+3%



การเติบโตของธุรกิจ

จ านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 30 เมษายน 2564

ขายปลีก-ส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ที่ด าเนิน
กิจการอยู่ จ านวน 10,386 ราย คิดเป็น 1.31% ของธุรกิจทั้งหมดที่
ด าเนินการอยู่ทั้งสิ้น และมีมูลค่าทุน 82,286.84 ล้านบาท คิดเป็น 
0.42% ของธุรกิจทั้งหมดที่ด าเนินการอยู่ในประเทศไทย

ธุรกิจส่วนใหญ่ด าเนินกิจการในรูปแบบบริษัทจ ากัด ซึ่งมีจ านวน 
8,360 ราย คิดเป็น 80.49% มูลค่าทุน 76,073.19 ล้านบาท โดยส่วน
ใหญ่เป็นธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท จ านวน 7,050 ราย 
ทุนฯ 1.01-5.00 ล้านบาท จ านวน 2,589 ราย ทุนฯ 5.01-100 ล้านบาท 
จ านวน 629 ราย และมากกว่า 100 ล้าน จ านวน 118 ราย

การเพิ่มทุนของธุรกิจ ในปี 2564 มีการเพิ่มทุน 3,562.0 ล้านบาท 
ลดลง 46.22% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

การจัดตั้งธุรกิจขายปลีก-ส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง
การแพทย์ในปี 2564 (ม.ค.-เม.ย.) มีจ านวน 535 ราย เพิ่มขึ้น 
24.42% และมีทุนจดทะเบียนมูลค่า 937.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
27.91% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

จากข้อมูลการจัดตั้ งธุรกิจพบว่ามีการจดทะเบียนเพิ่มสูงขึ้น 
โดยเฉพาะในปี 2563 ที่การจดเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2562  35.73% จากการ
ระบาดรอบแรกของโรคโควิด-19 (มี.ค.-เม.ย.63) และในปี 2564 คาดว่าจะมี
แนวโน้มการจดทะเบียนเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลมาจากสถาณ์การกระบาดของโรค
โควิด-19 ระลอกใหม่ที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้น จากสถานการณ์ดังกล่าว
เป็นผลให้มีความต้องการในการใช้เภสัชภัณฑ์ทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้นตาม
ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง หรือชุดป้องกัน PPE เพื่อใช้
ในการป้องกันโรคดังกล่าว ท าให้ธุรกิจนี้ยังคงมีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้ประกอบการรายใหม่ควรมีการวางแผนธุรกิจ การตลาดและ
การเงิน เพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในสถานะการณ์ที่มี   
การแข่งขันกันสูงในธุรกิจเดียวกัน

การกระจายตัวของธุรกิจ

ทีต้ั่งของ
นิติบุคคล 

จ านวน ทุน

ราย % ล้านบาท %

กรุงเทพมหานคร 5,149 49.57 54,871.22 66.69

กลาง 2,251 21.68 10,762.98 13.08

ตะวันออก 540 5.20 12,143.64 14.76

ตะวันออกเฉียงเหนือ 890 8.57 1,374.70 1.67

ใต้ 568 5.47 1,493.07 1.81

เหนือ 799 7.69 1,398.74 1.70

ตะวันตก 189 1.82 242.49 0.29

รวม 10,386 82,286.84

ตารางท่ี 2 นิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่แบ่งตามภาค

ขายปลีก-ส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ที่ด าเนิน
กิจการอยู่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 5,149 ราย คิดเป็น 
49.57% และมีทุนจดทะเบียนรวม 54,871.22 ล้านบาท  คิดเป็น 
66.69%

ภาคกลางมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นอันดับ 2 จ านวน 2,251 ราย 
คิดเป็น 21.68% ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก 
ท าให้เกิดความต้องการในสินค้าจ านวนมาก อีกทั้งเป็นศูนย์กลางของ
การคมนาคมซึ่งมีหลากหลายช่องทาง ทางน้ า ทางบก ทางอากาศท าให้
สามารถกระจายสินค้าได้เป็นอย่างดี จึงท าให้มีการประกอบธุรกิจ
ในพื้นที่เหล่านี้

2

939
848

1,151

430
535

2561 2562 2563

กราฟที่ 3 จ านวนธุรกิจต้ังใหม่ (ราย)

1,659.74 1,505.84

4,689.91

733.06 937.67

2561 2562 2563

กราฟที ่4 จ านวนทุนจดทะเบียนต้ังใหม่ (ล้านบาท)

+27.91%

2563 2564

+24.42%

(ม.ค. – เม.ย.)

2563 2564

3,474.28 2,330.24

9,730.11

6,623.21

3,562.09

2561 2562 2563

กราฟที่ 5 ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่

บจ. หจ.8,360 ราย 2,017 ราย

จ านวน 10,386 ราย

76,073.19 ลบ. 2,151.26 ลบ.

มูลค่าทุน 82,286.84 ลบ.

กราฟที่ 6 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท)

80.49%

19.42%

92.45%

2.61%

(ม.ค. – เม.ษ.)

2563 2564
(ม.ค. – เม.ย.)

-46.22%

บมจ. 9 ราย
4,062.40 ลบ.

0.09%

4.94%

ธุรกิจขายปลีก-ส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน เมษายน 2564



การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย

ตารางท่ี 3 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

กราฟที่ 7 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย (ล้านบาท) 

3

ผลประกอบการกลุ่มธุรกิจ (ปี 2560 - 2562)

ปีงบการเงิน 2560 2561 2562

รายได้รวม                                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 208,540.91 216,210.54 233,831.06

ขนาดกลาง (M) 49,388.89 50,809.79 58,823.89

ขนาดใหญ่ (L) 291,906.64 291,473.75 306,692.51

รวมทุกขนาด 549,836.44 558,494.07 599,347.45

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม       หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 8,566.63 10,084.72 9,907.66

ขนาดกลาง (M) 1,957.47 2,954.05 2,056.13

ขนาดใหญ่ (L) 6,590.34 5,760.89 7,177.93

รวมทุกขนาด 17,114.45 18,799.66 19,141.72

กราฟที่ 8 ผลประกอบการ (ปี 2560 - 2562)

ตารางท่ี 4 ผลประกอบการแยกขนาดของธุรกิจ

549,836.44

558,494.07

599,347.45+7.19%

+1.57%
0%

2%

4%

6%

8%
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รายได้รวม อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวม

หน่วย:ล้านบาท

+7.31%

รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจขายปลีก-ส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และ
ทางการแพทย์ปี 2560-2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในปี 2562 มีอัตราการเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึ้นถึง 
7.31% ทั้งนี้เมื่อพิจารณาสัดส่วนรายได้แยกตามขนาดธุรกิจ พบว่าในปี 
2562 ธุรกิจขนาดใหญ่ (L) มีรายได้ถึง 306,692.51 ล้านบาท คิดเป็น 
51.17% ของรายได้ทุกขนาดธุรกิจ ในขณะที่ธุรกิจขนาดกลาง (M) 
มีรายได้ 58,823.89 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดเพียง 9.82% และ
ธุรกิจขนาดเล็กมีรายได้คิดเป็น 39.01% ของรายได้ทุกขนาดธุรกิจ
สอดคล้องกับปี 2561 ที่รายได้มาจากธุรกิจขนาดใหญ่ (L) และขนาด
เล็ก (S) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสะท้อนความสามารถในการแข่งขันส่วนแบ่ง
ทางการตลาด (Market Share) ของธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้
เป็นอย่างดี

ในภาพรวมธุรกิจมีก าไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากก าไรสุทธิรวมในปี 
2562 ธุรกิจมีก าไรถึง 19,141.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.82% 
โดยในปี 2562 ธุรกิจขนาดเล็ก (S) มีก าไรถึง 9,907.66 ล้านบาท คิดเป็น 
51.76% ของก าไรทุกขนาดธุรกิจ ในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ (L) ก าไร
เพิ่มขึ้น 25% ในปี 2562 เทียบกับปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการท าก าไรของธุรกิจขนาดเล็ก (S) และขนาดใหญ่ (L) ที่มีมากกว่าธุรกิจ
ขนาดกลาง (M)

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการขนาดกลางสามารถสร้างพันธมิตรทาง
การค้า บริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพิ่มช่องทางการขาย รวมทั้ง
ขยายผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ ก็จะสามารถเพิ่มรายได้ และ 
Market Share ในตลาดขายปลีก-ส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง
การแพทย์ได้มากขึ้น

ธุรกิจขายปลีก-ส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน เมษายน 2564

18,381.54 21,039.29 23,472.27 20,761.08 24,392.49

2561 2562 2563 2563 2564
(เม.ย.)

+ 17.49%

สัญชาติ มูลค่า (ล้านบาท) %

ไทย 57,894.36 70.36

อเมริกัน 8,230.76 9.97

ดัช 2,661.38 3.23

สิงคโปร์ 1,881.25 2.29

สัญชาติอ่ืนๆ 11,646.10 14.15

รวม 38,963.16 100

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทยที่ประกอบกิจการ
การจัดตั้งธุรกิจขายปลีก-ส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
ในปี 2564 (ณ 30 เม.ย.64) มีจ านวน 24,392.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนคิดเป็น 17.49%

ต่างชาติที่ลงทุนในนิติบุคคลไทย อันดับ 1 ได้แก่ อเมริกัน 
8,230.76 ล้านบาท คิดเป็น 9.97% รองลงมาได้แก่ ดัช 2,661.38 ล้านบาท 
คิดเป็น 3.23% และสิงค์โปร์ 1,881.25 ล้านบาท คิดเป็น 2.29%
ตามล าดับ

ความต้องการในการใช้สินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
จ านวนมากยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจนี้ยังคงเติบโตได้ เป็นอีก
เหตุผลหนึ่งที่ส่งผลให้ชาวต่างชาติยังคงสนใจลงทุนในธุรกิจนี้ แต่
อย่างไรก็ตามนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติก็
มีส่วนในการสร้างการจูงใจในการลงทุนธุรกิจในประเทศไทยอีกด้วย



อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ
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การบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจขายปลีก-ส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์
และทางการแพทย์ พิจารณาจากอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวมเฉลี่ยมี
แนวโน้มสูงขึ้นในภาพรวม โดยมีอัตราการเติบโตในปี 2562 ถึง 1.8 เท่า
เทียบกับปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์
ของกิจการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งธุรกิจขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่ 
(L) มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ได้ดีกว่ากลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก (S)

ความสามารถในการด าเนินงาน จากอัตราส่วนก าไรสุทธิ
ในภาพรวมปี 2560 - 2562 มีค่าระหว่าง 2.16 ถึง 3.01 แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการท าก าไรได้ดี โดยธุรกิจที่มีความสามารถในการท า
ก าไรสูงที่สุดในปี 2562 นั้น คือธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งมีอัตราก าไรสุทธิถึง 
2.46 เท่า

สภาพคล่องของกิจการ จากอัตราส่วนสภาพคล่องของธุรกิจ            
ปี 2560 - 2562 ในภาพรวมมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการด าเนินธุรกิจที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่า
หนี้สินระยะสั้น ส่งผลให้ธุรกิจมีสภาพคล่องและสามารถช าระหนี้สินของ
กิจการได้

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม ภาพรวมหนี้สินของธุรกิจ
ในปี 2560 - 2562 มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ
กิจการในการบริหารจัดการหนี้สิน โดยธุรกิจขนาดเล็ก (S) มีอัตราส่วน
หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมน้อยที่สุด จึงมีแนวโน้มสามารถกู้ยืมเพิ่มเติม
ได้ในอนาคต

88.66%

ปีงบการเงิน 2560 2561 2562

อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (เท่า)

ขนาดเล็ก (S) 0.31 4.59 11.59

ขนาดกลาง (M) 2.30 1.72 31.06

ขนาดใหญ่ (L) 1.06 1.61 46.28

รวมทุกขนาด 0.35 4.64 12.96

อัตราก าไรสุทธิ (Net Income Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 4.15 3.21 2.46

ขนาดกลาง (M) 3.98 4.30 2.30

ขนาดใหญ่ (L) 2.10 1.71 1.82

รวมทุกขนาด 3.01 2.61 2.16

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

ขนาดเล็ก (S) 2.05 2.13 2.14

ขนาดกลาง (M) 1.92 2.16 1.76

ขนาดใหญ่ (L) 1.27 1.13 1.33

รวมทุกขนาด 1.59 1.51 1.67

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)

ขนาดเล็ก (S) 0.44 0.43 0.43

ขนาดกลาง (M) 0.46 0.41 0.50

ขนาดใหญ่ (L) 0.63 0.37 0.59

รวมทุกขนาด 0.54 0.39 0.51

ตารางท่ี 5 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจขายปลีก - ส่งสินค้าทาง
เภสัชภณัฑ์และทางการแพทย์

ธุรกิจขายปลีก-ส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน เมษายน 2564
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ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในระลอกที่ 3 และการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ อีกท้ังจ านวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี และกระแสการดูแลสุขภาพของคนรุ่นใหม่ 
ท าให้มีปริมาณความต้องการสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์เพิ่มขึ้น จากการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส
โควิด –19 การรักษาตนเองที่บ้านจากการเจ็บป่วย และการดูแลรักษาสุขภาพ อีกทั้งการเข้าถึงสินค้าทางการแพทย์ที่ง่าย
และสะดวกขึ้นทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ท าให้ธุรกิจขายปลีก-ส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์เป็นธุรกิจ
ที่น่าจับตามองและมีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว

โดยธุรกิจขายปลีก-ส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ เมื่อพิจารณาการจัดตั้ง ในปี 2563 เพิ่มขึ้น
จากปี 2562 ถึง 35.73% และในปี 2564 (ม.ค. - เม.ย.) เพิ่มขึ้น 24.42% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยผล
ประกอบการในช่วงปี 2560 - 2562 มีรายได้และก าไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ
ในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสริมต่างๆ เช่น นโยบายของรัฐบาลที่มียุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) กระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ และการลงทุนของธุรกิจโรงพยาบาลส่งผลให้ความต้องการอุปกรณ์ ยาและเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มข้ึน

จากปัจจัยต่างๆที่กล่าวมานั้นส่งผลให้ธุรกิจขายปลีก-ส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ เป็นธุรกิจที่
น่าสนใจ และมีโอกาสเติบโตในอนาคต ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 และการด าเนินชีวิตแบบ
ใหม่ (New normal) จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่เปลี่ยนไป ธุรกิจจึงควรมีการพัฒนาเพื่อสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจ าหน่าย การหาคู่ค้า ในตลาดใหม่ๆ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในปัจจุบันมาช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบธุรกิจควรค านึงถึงกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องของภาครัฐ เช่น การตั้ งราคา  
การเปลี่ยนแปลงราคา รวมถึงการส่งออกยารักษาโรคและสินค้าทางเวชภัณฑ์ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าตามประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีสินค้าที่อยู่ในรายการสินค้าและบริการ
ควบคุม “หมวดยาและเวชภัณฑ์” คือ ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค หน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ที่มี
แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยส าหรับมือ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรศึกษาหลักเกณฑ์และข้อก าหนดในการ
จ าหน่ายสินค้าดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการด าเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีธรรมาภิบาล 

ธุรกิจขายปลีก-ส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน เมษายน 2564




