


ธุรกิจขายปลีก-ส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล
 การเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัล (Digital economy) ด้วยเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ความส าคัญของข้อมูล ระบบสารสนเทศ รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนเทคโนโลยีล้วนมีความส าคัญ
ส่งผลต่อการด ารงชีวิตและการท าธุรกรรมต่างๆ 
 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวและน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมออนไลน์ การเรียนการสอนออนไลน์ รวมทั้ง
ตลาดเกมส์ออนไลน์ที่ก าลังเป็นที่นิยม สิ่งต่างๆ เหล่านี้ท าให้ความต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์
เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่สามารถพกพาไปใช้งานได้หลายที่
 การเติบโตของธุรกิจมีแนวโน้มดีขึ้นหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยในช่วงเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์ 2564 มีปริมาณการจัดตั้งธุรกิจเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 คิดเป็น 13.83%
และมียอดขายคอมพิวเตอร์ในปี 2563 เพิ่มข้ึนจากปี 2562 คิดเป็น 11%
 ในปี 2562 รายได้จากธุรกิจขายปลีก-ส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มีมูลค่าสูงถึง 436,123.97
ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากนิติบุคคลขนาดใหญ่ (L) 51.53% ซึ่งสะท้อนความสามารถ
ในการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ของธุรกิจขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัธรุกิจ

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิต
ของทุกคนท าให้ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมและการด าเนินชีวิต เกิดเป็น
วิถีชีวิตแนวใหม่  New Normal ซึ่ ง ในภาคธุรกิจก็มีการปรับตัว
โดยน าเทคโนโลยีมาช่วยในการด าเนินธุรกิจมากขึ้น ทั้งการท างาน
จากที่บ้าน การประชุมออนไลน์ หรือแม้กระทั่งการเรียนการสอน
ออนไลน์ ท าให้สินค้าที่ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการสื่อสารได้รับ
ผลประโยชน์ไปด้วย เช่น โน๊ตบุ๊ค เดสก์ท็อป เป็นต้น

ทั้งนี้ปริมาณการขายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบเดสก์ท็อปและ
โน๊ตบุ๊ คมีปริมาณเพิ่ มขึ้ น  โดยในปี  2563 มีปริมาณถึ ง  297
ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึง 30 ล้านเครื่อง หรือคิดเป็น 11%
และเป็นสัดส่วนของโน๊ตบุ๊คมากกว่าเดสก์ท็อปซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ทิศทางของตลาดคอมพิวเตอร์ที่มีโอกาสกลับมาเติบโตหลังสถานการณ์
โควิด-19 เพื่อน าโน๊ตบุ๊คไปใช้ส าหรับการท างานที่บ้าน การเรียน
การสอนออนไลน์ รวมไปถึงตลาดเกมส์ออนไลน์ที่เติบโต ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยบวกให้กับธุรกิจการขายปลีก -ส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ในอนาคต

นอกจากนี้การเติบโตของธุรกิจยังสอดคล้องกับมูลค่าการน าเข้า
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ อุปกรณ์และส่ วนประกอบที่ ในปี  2563
มีการขยายตัวคิดเป็น 5% จากปี 2562 โดยในเดือนมกราคม 2564
มีการขยายตัวคิดเป็น 24.74% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2563
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์
ภายในประเทศที่มีสูงขึ้น และเป็นโอกาสเติบโตของธุรกิจขายปลีก-ส่ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ทีม่า : บริษัทวิจัยตลาด Canalys

ตารางที ่1 ปริมาณการขายคอมพิวเตอร์
หน่วย : ล้านเครือ่ง

กราฟที ่1 มูลค่าน าเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ทีม่า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

หน่วย : ล้านบาท

257,408.80 270,058.10 

19,225.30 23,981.10 

2562 2563 2563 (ม.ค.) 2564 (ม.ค.)

+24.74%

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

46104 : การขายส่งคอมพิวเตอร์และ
ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องมือสื่อสาร โดยได้รับค่าตอบแทน
หรือตามสัญญาจ้าง
46510 : การขายส่ งคอมพิ ว เตอร์
อุปกรณ์ต่อพ่ ว งคอมพิ ว เตอร์ และ
ซอฟต์แวร์
47411 : ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
47891 : การขายปลีกคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์สื่ อสารโทรคมนาคม
บนแผงลอยและตลาด 

ยี่ห้อ ปี 2562 ปี 2563 การเติบโต (%)

Lenovo 64.89 72.63 11.9

HP 63.10 67.57 7.1

Dell 46.49 50.29 8.2

Apple 19.39 22.59 16.6

Acer 17.04 20.01 17.4

ยี่ห้ออ่ืนๆ 56.65 63.92 12.8

รวม 267.55 297.12 11.0
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การเติบโตของธุรกิจ

จ านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ธุรกิจขายปลีก-ส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ท่ีด าเนินกิจการอยู่ 

จ านวน 7,591 ราย คิดเป็น 0.97% ของธุรกิจทั้งหมดที่ด าเนินการอยู่ทั้งสิ้น 
และมีมูลค่าทุน 38,963.16 ล้านบาท คิดเป็น 0.20% ของธุรกิจทั้งหมด
ที่ด าเนินการอยู่ในประเทศไทย

ธุรกิจส่วนใหญ่ด าเนินกิจการในรูปแบบบริษัทจ ากัด ซึ่งมีจ านวน 6,162
ราย คิดเป็น 81.18% มูลค่าทุน 30,376.56 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท จ านวน 5,021 ราย ทุนฯ 1.01-5.00       
ล้านบาท จ านวน 2,031 ราย ทุนฯ 5.01-100 ล้านบาท จ านวน 487 ราย และ
มากกว่า 100 ล้าน จ านวน 52 ราย

การเพิ่มทุนของธุรกิจ ในปี 2564 มีการเพิ่มทุน 229.89 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึนถึง 76.65% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

การจัดตั้งธุรกิจขายปลีก-ส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ในปี 2564 
(ม.ค.-ก.พ.) มีจ านวน 107 ราย เพิ่มขึ้น 13.83% และมีทุนจดทะเบียน
มูลค่า 249.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.88% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน

จากข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจตั้งแต่ปี 2561 - 2563 พบว่าแม้จะมี
การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจน้อยลง แต่อยู่ในระดับที่ไม่มากนัก  โดยในปี 
2563 เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งระบาดในช่วง
เดือนมีนาคมถึงเมษายน 2563 ท าให้เกิดการชะลอตัวในทุกภาคส่วน
ทั้งภาคการท่องเที่ยวภาคการส่งออก รวมถึงการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
ของผู้ประกอบการรายใหม่ที่ชะลอการจดจัดตั้งเพื่อรอดูสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์ยังเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
ธุรกิจและการประกอบอาชีพ อีกทั้งประกอบกับธุรกิจขายของออนไลน์
ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น หรือการเติบโตของกีฬา e-Sports ที่ล้วนต้อง
อาศัยคอมพิวเตอร์ เข้ามาเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของธุรกิจ รวมทั้งความจ าเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์
ท างานในช่วงระยะเวลา  Work from Home ก็เป็นปัจจัยกระตุ้น
ยอดขายให้กับธุรกิจนี้  ทั้งนี้ผู้ประกอบการรายใหม่ต้องมีการปรับตัว
ในสถานการณ์ต่างๆ การวางแผนการตลาด การปรับตัวเพื่อสามารถ
ด าเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย

การกระจายตัวของธุรกิจ
ทีต้ั่งของ
นิติบุคคล 

จ านวน ทุน

ราย % ล้านบาท %

กรุงเทพมหานคร 3,604 47.48 27,894.94 71.59

กลาง 1,691 22.28 7,073.77 18.16

ตะวันออก 427 5.63 743.95 1.91

ตะวันออกเฉียงเหนือ 638 8.40 955.14 2.45

เหนือ  620 8.17 1,151.85 2.96

ใต้ 478 6.30 838.18 2.15

ตะวันตก 133 1.74 305.35 0.78

รวม 7,591 38,963.16

ตารางท่ี 2 นิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่แบ่งตามภาค

ธุรกิจขายปลีก-ส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่
ในกรุ ง เทพมหานคร 3 ,604 ราย  คิ ด เป็น  47 .48% และมี
ทุนจดทะเบียนรวม 27,894.94 ล้านบาท  คิดเป็น 71.59%

ภาคกลางมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นอันดับ 2 จ านวน 1,691 ราย 
คิดเป็น 22.28% ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น
ร้านค้า นิติบุคคล ส านักงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และแหล่งที่อยู่
อาศัยของผู้คน รวมทั้งมีความหนาแน่นของประชากรสูง จึงท าให้ธุรกิจ
ตั้งอยู่ในพื้นที่นี้เป็นจ านวนมาก เพื่อรองรับความต้องการเหล่านี้ รวมทั้ง
การคมนาคมที่สะดวก หลากหลายช่องทางก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
สนับสนุนให้ธุรกิจจัดตั้งสูงในพื้นที่นี้

2

571
530 487

94 107

2561 2562 2563

กราฟที่ 2 จ านวนธุรกิจต้ังใหม่ (ราย)

963.80

1,269.37

741.41

165.50 249.71

2561 2562 2563

กราฟที ่3 จ านวนทุนจดทะเบียนต้ังใหม่ (ล้านบาท)

+50.88%

2563 2564

+13.83%

(ม.ค. – ก.พ.)

2563 2564

1,554.55
1,947.41

841.38

130.14 229.89

2561 2562 2563

กราฟที่ 4 ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่

บจ. หจ.6,162 ราย 1,411 ราย

จ านวน 7,591 ราย

30,376.56 ลบ. 1,614.16 ลบ.

มูลค่าทุน 38,963.16 ลบ.

กราฟที่ 5 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท)

81.18%

18.59%

77.96%

4.14%

(ม.ค. - ก.พ.)

2563 2564
(ม.ค. - ก.พ.)

+76.65%

บมจ. 18 ราย

6,972.44 ลบ.

0.24%

17.89%



การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย

ตารางท่ี 3 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

กราฟที่ 6 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย (ล้านบาท) 

3

ผลประกอบการกลุ่มธุรกิจ (ปี 2560 - 2562)

ปีงบการเงิน 2560 2561 2562

รายได้รวม                                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 166,725.02 173,472.87 147,772.17

ขนาดกลาง (M) 56,427.15 40,567.95 63,630.09

ขนาดใหญ่ (L) 162,954.50 214,286.46 224,721.71

รวมทุกขนาด 386,106.66 428,327.28 436,123.97

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม       หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 3,608.34 4,274.68 4,231.77

ขนาดกลาง (M) 1,353.39 1,852.68 2,350.54

ขนาดใหญ่ (L) 3,866.88 5,238.85 5,475.75

รวมทุกขนาด 8,828.61 11,366.21 12,058.06

กราฟที่ 7 ผลประกอบการ (ปี 2560 - 2562)

ตารางท่ี 4 ผลประกอบการแยกขนาดของธุรกิจ

386,106.66

428,327.28

436,123.97

+2.26%

+10.93%

0%

2%

4%
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8%

10%

12%

360,000

380,000

400,000

420,000

440,000

2560 2561 2562

รายได้รวม อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวม

หน่วย:ล้านบาท

+1.82%

รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจขายปลีก-ส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ปี  2560-2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่ อง โดยเฉพาะ
ในปี 2561 มีอัตราการเติบโตของรายได้รวมเพิ่มขึ้นถึง 10.93%
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาสัดส่วนรายได้แยกตามขนาดธุรกิจ พบว่าในปี 2562
ธุรกิจขนาดใหญ่ (L) มีสัดส่วนรายได้คิดเป็น 51.53% ขนาดกลาง (M) 
14.59% และขนาดเล็ก (S) 33.88% ตามล าดับ สอดคล้องกับปี 2561 
ที่ รายได้มาจากธุ รกิจขนาดใหญ่  (L) เป็นส่ วนใหญ่  ซึ่ งสะท้อน
ความสามารถ ในการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share)
ของธุรกิจขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

เมื่อพิจารณาอัตราก าไร ในภาพรวมมีก าไรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยกเว้นธุรกิจขนาดเล็กที่มีก าไรลดลง 1.00% ในปี 2562 ทั้งนี้ก าไร
โดยเฉลี่ยแยกตามขนาดธุรกิจในระหว่างปี 2560-2562 พบว่าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ (L) มีก าไรโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15.63% ขนาดกลาง (M) 14.39%
และ ขนาดเล็ก (S) 7.02% ตามล าดับ สะท้อนสภาวะการแข่งขันในธุรกิจ
ขายปลีก-ส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ธุรกิจขนาดใหญ่มีความสามารถ
ในการแข่งขันสูง และยังสามารถเติบโตได้ 

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถสร้าง
พันธมิตรทางการค้า บริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมทั้งส ารวจ
ลูกค้ากลุ่มใหม่ และศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม ก็จะสามารถเข้าถึงลูกค้าและเพิ่ม 
Market Share ในตลาดขายปลีก-ส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ได้มาก
ข้ึน

ธุรกิจขายปลีก-ส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564

5,355.76
5,771.67 5,617.79 5,793.69 5,629.61

2561 2562 2563 2563 2564
(ก.พ.)

-2.83%

สัญชาติ มูลค่า (ล้านบาท) %

ไทย 33,333.55 85.55

สิงคโปร์ 1,379.92 3.54

ดัช 1,006.47 2.58

จีน 479.46 1.23

สัญชาติอื่นๆ 2,763.76 7.09

รวม 38,963.16 100

การลงทุ นของต่ างชาติ ในนิ ติ บุ คคลไทยที่ ประกอบกิ จการ
ขายปลี ก-ส่ งคอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์  ในปี  2564 (ณ 28 ก.พ.) 
มี จ านวน 5,629.61 ล้ านบาท ลดลงจากช่ วงเวลาเดี ยวกั นปี ก่ อน 
คิดเป็น 2.83% ต่างชาติที่ลงทุนในนิติบุคคลไทย อันดับ 1 ได้แก่สิงคโปร์ 
1,379.92 ล้านบาท คิดเป็น 3.54% รองลงมาได้แก่ดัช 1,006.47 ล้านบาท         
คิดเป็น 3.54% และจีน 479.46 ล้านบาท คิดเป็น 1.23%ตามล าดับ

ธุรกิจประเภทขายปลีก/ส่ง ต้องอาศัยการขนส่งเพื่อกระจายสินค้าไปยัง
ผู้ขายปลีกหรือผู้บริโภค ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจนี้ซึ่ง
ประเทศไทยมีระบบขนส่งที่หลายหลากไม่ว่าจะเป็นทางน้ า ทางบก  ทางอากาศ 
รวมทั้งความพร้อมในการปรับตัวในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่าง ๆ  อีกทั้งความจ าเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ยังคงเป็นที่ต้องการ 
อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนในการเลือกลงทุนของชาวต่างชาติในธุรกิจนี้ แตอ่ย่างไรก็
ตามนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติก็มีส่วนในการสร้าง
การจูงใจในการลงทุนธุรกิจในประเทศไทยอีกด้วย
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กา รบริ ห า ร จั ดก า รผลตอบแทนจากสิ นท รั พย์  (ROA)
ในภาพรวมเติบโตขึ้นส าหรับธุรกิจ โดยสินทรัพย์ของธุรกิจขนาด
เล็ก.(S) มีแนวโน้มผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ในปี 2562 โดยอยู่ที่ 5.94 
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 20.73% สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างก าไรจาก
สินทรัพย์มีประสิทธิภาพสูง และมีการบริหารจัดการสินทรัพย์ได้ดีกว่า
กลุ่มธุรกิจขนาดอื่น ที่มีอัตราส่วน ROA ลดลง ซึ่งอาจเกิดจากการ
บริหารจัดการชองธุรกิจขนาดเล็กที่มีความคล่องตัว การลงทุน
ที่ไม่สูงมาก สามารถปรับตัวให้เข้ากับโอกาสในปัจจุบันได้

สอดคล้องกับผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่ในภาพรวมมีแนวโน้ม
เติบโตในธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 12.45% จากปี 2560 ในขณะที่ธุรกิจขนาดอื่น
มีความผันผวนและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ลดลงในปี 2562

เมื่อพิจารณาถึงอัตราก าไรสุทธิ (Net Income Ratio) พบว่า
ทั้งธุรกิจขนาดเล็ก (S) และขนาดใหญ่ (L) มีอัตราก าไรลดลง ในขณะที่
อัตราก าไรสุทธิของธุรกิจขนาดกลาง.(M) ในปี 2562 อยู่ที่ 4.77 เพิ่มขึ้น
ถึง 97.11%.จากปี 2560 ที่อยู่ที่ 2.42 แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการท าก าไรและบริหารค่าใช้จ่ายของธุรกิจได้มีประสิทธิภาพมากกว่า
กลุ่มธุรกิจขนาดอื่น

ในส่วนของอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ration) นั้น 
ธุรกิจขนาดเล็ก (S) มีสภาพคล่องมากกว่าธุรกิจขนาดกลาง (M)
และขนาดใหญ่ (M) แสดงถึงความคล่องตัวในการช าระหนี้ระยะสั้น
ค่อนข้างดี

88.66%

ปีงบการเงิน 2560 2561 2562

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA : Return on Asset)

ขนาดเล็ก (S) 4.92 5.10 5.94

ขนาดกลาง (M) 5.85 9.01 8.16

ขนาดใหญ่ (L) 6.92 6.90 6.38

รวมทุกขนาด 5.80 6.30 6.49

ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROe : Return on equity)

ขนาดเล็ก (S) 9.72 10.24 10.93

ขนาดกลาง (M) 15.66 22.55 19.92

ขนาดใหญ่ (L) 16.05 15.83 15.64

รวมทุกขนาด 12.64 13.69 14.09

อัตราก าไรสุทธิ (Net Income Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 2.18 2.17 1.77

ขนาดกลาง (M) 2.42 3.87 4.77

ขนาดใหญ่ (L) 2.37 3.34 2.92

รวมทุกขนาด 2.30 2.83 2.53

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 1.56 1.62 1.67

ขนาดกลาง (M) 1.45 1.44 1.49

ขนาดใหญ่ (L) 1.45 1.43 1.32

รวมทุกขนาด 1.50 1.52 1.47

ตารางท่ี 4 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจขายปลีก-ส่งคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ธุรกิจขายปลีก-ส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
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แนวโน้มธุรกิจและบทสรุป

ในปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัล (Digital economy) ด้วยเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความส าคัญ
ของข้อมูล ระบบสารสนเทศ รวมถึงอุปกรณ์สนับสนุนเทคโนโลยีล้วนมีความส าคัญส่งผลต่อการด ารงชีวิต การท าธุรกรรมต่างๆ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตอบสนองความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวัน การท างาน โดยเฉพาะเทคโนโลยีไร้สายที่เข้ามามีบทบาท
เป็นอย่างมาก เช่น การเข้าสู่เทคโนโลยี 5G ท าให้ความเร็วอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นและเทคโนโลยีในรูปแบบ Data Center , Cloud 
computing , Artificial (Ai) Intelligence Internet of Things (IoT) ท าให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นที่ต้องการของตลาด โดยได้รับ
แรงหนุนจากการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีวิตจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
เช่น การท างาน การประชุม การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ประกอบกับปัจจุบันการซื้อขายออนไลน์ ตลาดเกมออนไลน์ 
กีฬา e-Sports ที่นับวันจะยิ่งเติบโตตามตลาดโลก  การสนับสนุนของภาครัฐที่ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยปัจจัยสนับสนุน
เหล่านี้ส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค มีความต้องการสูงขึ้น โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการใช้งานทั้งในระดับส่วนบุคคลและองค์กรในระดับต่างๆ

จ านวนสถิติที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นจ านวนการจัดตั้งใหม่ในปี 2564 (ม.ค.- ก.พ.) เพิ่มขึ้น 13.83% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนและจ านวนทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 50.88% ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นถึง 
76.65% ประกอบกับสถิติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการขายคอมพิวเตอร์ที่มีการเติบโต
อย่างชัดเจน มูลค่าการน าเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบที่เติบโตขึ้นกว่า 25% ผลประกอบการโดยธุรกิจ
ขนาดใหญ่ (L) ที่มีความสามารถท าก าไรและการบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพมากกว่าขนาดอื่น การลงทุนของต่างชาติในระดับที่
สูงจากประเทศสิงค์โปร ซึ่งเป็นประเทศที่เน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

จากปัจจัยสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุน
ให้ธุรกิจขายปลีก-ส่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มีแนวโน้มเติบโตในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
ทั้งนี้การพัฒนาและด าเนินธุรกิจจะต้องค านึงถึงการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร ซึ่งแม้ว่า
ประเทศไทยจะมีศักยภาพในด้านดังกล่าว แต่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
การหาช่องทางใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าที่หลากหลายทั้งในด้านส่วนบุคคลและองค์กร นับเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นการ
สร้างการแข่งขันที่ยั่งยืนในอนาคต

บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564
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