


ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มีนาคม 2564

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล

 ประเทศไทยก ำลังจะเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ (Aging Society) อย่ำงเต็มตัวในปี พ.ศ. 2565
ซึ่งจะน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงหลำยด้ำน จึงต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุ
ในอนำคต ทั้งเรื่องกำรดูแลผู้สูงอำยุ กำรวำงแผนเงินออมหลังเกษียณ และที่อยู่อำศัยส ำหรับ
ผู้สูงอำยุ เป็นต้น
 ภำครัฐและภำคเอกชนได้ให้ควำมส ำคัญในเรือ่งสังคมผู้สูงอำยุและกำรดูแลผู้สูงอำยุ โดยรัฐบำล
ได้อนุมัติหลักกำรที่เกีย่วกับกำรออมและกำรวำงแผนทำงกำรเงินหลังเกษียณ ซึ่งจะท ำให้ผู้สูงอำยุท่ี
มีรำยได้ปำนกลำงมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นในอนำคต และมีควำมสำมำรถในกำรบริโภคเพิ่มมำกขึ้นตำมไป
ด้วย นอกจำกน้ี ภำครัฐและภำคเอกชนได้มีผู้พัฒนำโครงกำรส ำหรับอยู่อำศัย ท้ังที่พักอำศัยทั่วไปที่
มีฟังก์ช่ันเหมำะสมกับผู้สูงอำยุ ที่พักท่ีมีคนดูแลประจ ำส ำหรบัผู้สูงอำยุ และที่พักท่ีต้องมีบริกำรทำง
พยำบำล 
 ธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุ มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในปี 2563 ที่เผชิญกับสถำนกำรณ์โควิด-19  
ก็มีกำรจัดตั้งใกล้เคียงกับปี 2562 รวมถึงช่วงไตรมำสแรกของปี 2564 มีกำรจัดตั้งเพิ่มขึ้น                      
กว่ำ 79% อีกทั้ง รำยได้ของธุรกิจนี้ยังมีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2560 ทั้งนี้ ในปี 2562 มี
รำยได้ 1,008.56 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับปี 2561
 ธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุ จึงมีแนวโน้มเติบโตสอดรับกับกำรขยำยตัวของสังคมผู้สูงอำยุ อย่ำงไรก็ตำม 
มีกฎหมำยที่ผู้สนใจธุรกิจนี้ ควรศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่ธุรกิจ ได้แก่ กฎหมำย
ควบคุมดูแลกิจกำรผู้สูงอำยุ ซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2564 เพื่อช่วยให้กำรท ำธุรกิจ                  
มีมำตรฐำน ผู้สูงอำยุได้รับกำรบริกำรอย่ำงปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวิตและร่ำงกำย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

87100 : หน่วยบริการทางการพยาบาลท่ีจัดท่ีพักให้ 
(Residential nursing care facilities)

87301 กิจกรรมการดูแลรกัษาในสถานท่ีท่ีมีท่ีพัก
และมีคนดูแลประจ าส าหรับผู้สูงอายุ (Residential 
care activities for the elderly)

ปัจจุบันประเทศไทยเข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุแล้ว ซึ่งส ำนักงำน
สถิติแห่งชำติคำดกำรณ์ว่ำประเทศไทยจะเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงเต็ม
ตัวในปี พ.ศ. 2565 และส ำนักงำนคณะกรรมกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ได้คำดกำรณ์ว่ำในปี พ.ศ. 2579 จะมีจ ำนวนผู้สูงอำยุถึง 
19.53 ล้ำนคน และอัตรำส่วนกำรพึ่งพำของผู้สูงอำยุและวัยเด็ก ต่อวัย
ท ำงำน จะอยู่ที่ร้อยละ 0.79 ดังนั้น กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่
สังคมผู้สูงอำยุจึงเป็นสิ่งส ำคัญ อำทิ กำรวำงแผนเงินออมและที่อยู่
อำศัยหลังเกษียณ 

รัฐบำลได้เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ทั้งก ำหนดให้
สังคมผู้สูงอำยุเป็นวำระแห่งชำติ โดยเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2564 
คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติหลักกำร พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับกำรออมและ                         
กำรวำงแผนทำงกำรเงินหลังเกษียณของประชำชน 2 ฉบับ ได้แก่                     
ร่ำง พ.ร.บ. กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญแห่งชำติ และร่ำง พ .ร.บ.
คณะกรรมกำรนโยบำยบ ำเหน็จบ ำนำญแห่งชำติ ซึ่งมีเป้ำหมำยให้
แรงงำนในระบบได้มีกำรออมเพื่อกำรเกษียณเพิ่มเติม และมีรำยได้                       
ไม่น้อยกว่ำ 50% ของรำยได้ก่อนเกษียณ ส่งผลให้จ ำนวนผู้สูงอำยุที่มี
รำยได้ปำนกลำงขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้นในอนำคต และเป็นโอกำสส ำหรับ
ตลำดที่พักอำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุในระยะยำว ทั้งนี้ จำกกำรส ำรวจ
ประเภทอสังหำริมทรัพย์ที่ผู้บริโภคสนใจในสังคมผู้สูงอำยุ พบว่ำ ที่พัก
ส ำหรับผู้สูงอำยุโดยเฉพำะ อยู่ในอันดับที่ 2 ดังนั้น กำรเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ น ำไปสู่ควำมต้องกำรที่อยู่อำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ
มำกข้ึน

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ตารางที่ 1 การคาดการณป์ระชากรไทย 
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บ้านเดี่ยว

ที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

ทาวน์เฮาส์

ยังไม่ได้วางแผน

คอนโดฯ โลว์ไรส์

คอนโดฯ ไฮไรส์

กราฟที่ 1 ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้บรโิภคสนใจในยุคสังคม
ผู้สูงอายุ

ที่มา : Ddproperty Consumer Sentiment Survey

หน่วย : ล้านคน

ประชากรไทย 2560 - 2574 2560 2564 2569 2579

ประชากรรวม 65.52 66.11 66.37 65.10

ผู้สูงอายุ (>60 ปี) 11.14 13.22 15.93 19.53

วัยท างาน (16 – 59 ปี) 42.59 42.31 40.49 36.46

วัยเด็ก (1-15 ปี) 11.79 11.24 10.62 9.11

อัตราส่วนการพึ่งพา (Dependency Ratio) 0.54 0.58 0.65 0.79

หน่วย : ร้อยละ



ธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุ ในปี 2564 (ม.ค.-มี.ค.) มีกำรจัดต้ังธุรกิจใหม่
จ ำนวน 52 รำย เพ่ิมขึ้นจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 79.31% และมี
มูลค่ำทุนจดทะเบียน 64.80 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 58.65%

ในกำรจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ จะเห็นได้ว่ำ ธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุเป็น
ที่นิยมของผู้ประกอบกำรในกำรประกอบธุรกิจ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ โดยมี
จ ำนวนกำรจัดตั้งเติบโตอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561- 2563 โดยในปี 2562 ที่
ธุรกิจมีอัตรำกำรเติบโตกว่ำปีก่อนหน้ำกว่ำ 50% และในขณะที่ปี 2563 ที่
เผชิญกับสถำนกำรณ์โควิด-19 ก็ยังคงมีผู้สนใจในธุรกิจนี้อย่ำงต่อเนื่อง
ใกล้เคียงกับปี 2562 ที่ผ่ำนมำ 

อย่ำงไรก็ตำม กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข ได้
ก ำหนดให้กิจกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพึ่งพิง เป็นกิจกำรที่ต้องได้รับ
กำรดูแลมำตรฐำนภำยใต้พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 
พ.ศ. 2559 มำตรำ 3(3) โดยกฎหมำยคุมกิจกำรดูแลผู้สูงอำยุ มีผลบังคับใช้
ในวันที่ 28 มกรำคม 2564 ซึ่งผู้ประกอบกิจกำรรำยใหม่ทุกรำยจะต้องมำขอ
อนุญำตก่อนเปิดกิจกำร รวมถึงผู้ประกอบกำรรำยเดิมที่เปิดกิจกำรอยู่แล้ว ที่
ต้องมำยื่นขออนุญำตที่กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มีนาคม 2564

การเติบโตของธุรกิจ

จ านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 31 มีนาคม 2564

การกระจายตัวของธุรกิจ
ที่ต้ังของ
นิติบุคคล

จ านวน ทุน

ราย % ล้านบาท %

กรุงเทพมหานคร 185 37.53 447.84 27.72

ภาคกลาง 140 28.4 373.67 23.12

ภาคตะวันออก 43 8.72 66.00 4.08

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 4.26 34.30 2.12

ภาคเหนือ 70 14.20 557.47 34.50

ภาคใต้ 22 4.46 34.35 2.13

ภาคตะวันตก 12 2.43 102.30 6.33

รวม 493 1,615.93

ตารางที่ 1 นิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่แบ่งตามภาค

ธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุ ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครและ
ภำคกลำงเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วน 65.93% รองลงมำ คือ ภำคเหนือ 
และภำคตะวันออก คิดเป็น 14.20% และ 7.72% ตำมล ำดับ 

กำรกระจำยตัวของธุรกิจอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองใหญ่ รวมถึงเป็นเมือง
ส ำคัญทำงเศรษฐกิจและเป็นเมืองท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภำค โดยในพื้นที่
ต่ำงจังหวัดที่มีกำรจัดตั้งธุรกิจ 3 อันดับแรก ได้แก่ นนทบุรี 70 รำย 
รองลงมำคือ เชียงใหม่ 37 รำย ปทุมธำนีและชลบุรีจังหวัดละ 23 รำย 
ตำมล ำดับ
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กราฟที่ 4 จ านวนธุรกิจต้ังใหม่ (ราย)

103.95

377.11

258.74

156.70

64.80

2561 2562 2563

กราฟที่ 5 จ านวนทุนจดทะเบียนตั้งใหม่ (ล้านบาท)

-58.65 %

2563 2564

79.31 %

(ม.ค.-มี.ค.) (ม.ค.-มี.ค.)

2563 2564
(ม.ค.-มี..ค.) (ม.ค.-มี.ค.)

75.00

520.79

129.06

2.00 19.40

2561 2562 2563 2563

กราฟที่ 6 ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่

บจ. หจ./หสน.350 ราย 143 ราย

จ านวน 493 ราย

1,509.02 ลบ. 106.91 ลบ.

มูลค่าทุน 1,615.93 ลบ.

กราฟที่ 7 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท)

29.01%
70.99% 93.38%

2564
(ม.ค.-มี.ค.)

+8 เท่า

(ม.ค.-มี.ค.)

6.62%

ธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุ ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ด ำเนินกิจกำรอยู่ 
จ ำนวน 493 รำย คิดเป็น 0.06% ของธุรกิจทั้งหมดที่ด ำเนินกำรอยู่
ทั้งสิ้น และมีมูลค่ำทุน 1,615.93 ล้ำนบำท คิดเป็น 0.01% ของธุรกิจ
ทั้งหมดที่ด ำเนินกำรอยู่

ส่วนใหญ่ธุรกิจด ำเนินกิจกำรในรูปแบบของบริษัทจ ำกัดมำกที่สุด โดย
มีจ ำนวน 350 รำย คิดเป็น 70.99% รองลงมำคือ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดและห้ำง
หุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล ที่มีจ ำนวน 143 รำย คิดเป็น 29.01% โดยธุรกิจนี้
ไม่มีกำรจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทมหำชนจ ำกัด เนื่องจำกส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบกำรขนำดเล็กและขนำดกลำง ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้ำน
บำท ซึ่งมีจ ำนวนมำกถึง 95.13% 

กำรเพิ่มทุนของธุรกิจ ในปี 2564 (ม.ค.-มี.ค.) มีจ ำนวน 19.40 ล้ำน
บำท เพิ่มขึ้น 8 เท่ำ เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
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ธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุ มีรำยได้เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องโดยในปี 2560
มี รำยได้ จ ำนวน 460.07 ล้ ำนบำท ปี  2561 มี รำยได้จ ำนวน 
772.23 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 67% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนและ
ในปี 2562 มีรำยได้ 1,008.56 ล้ำนบำท มีนิติบุคคลที่ส่งงบกำรเงินในปี 
2562 ทั้งสิ้น 248 รำย ส่วนใหญ่เป็นนิติบุคคลขนำดเล็ก (S) ถึง 96% 

รำยได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจมำจำกกลุ่มนิติบุคคลขนำดกลำง (M) 
โดยในปี 2562 กลุ่มนิติบุคคลขนำดกลำง (M) มีรำยได้จ ำนวน 
507.71 ล้ำนบำท  ครองสัดส่วนของรำยได้ 51% รองลงมำคือกลุ่ม                  
นิติบุคคลขนำดเล็ก (S) ที่มีสัดส่วนรำยได้ คิดเป็น 49% 

และเมื่อพิจำรณำถึงอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ นอกจำกอัตรำกำร
เติบโตในภำพรวมของธุรกิจในปี  2562 จะเพิ่มขึ้นแล้ว พบว่ำ 
กลุ่มนิติบุคคลขนำดเล็ก (S) และกลุ่มนิติบุคคลขนำดกลำง (M) สำมำรถ
ท ำรำยได้เติบโตขึ้นมำกกว่ำปีก่อนหน้ำ โดยเฉพำะกลุ่มนิติบุคคล
ขนำดเล็ก (S) ที่มีอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ในปี 2562 คิดเป็น 43%

ในภำพรวมของก ำไร/ขำดทุน (สุทธิ) ของธุรกิจ ธุรกิจมีผลก ำไร
ในปี 2562 จ ำนวน 11.05 ล้ำนบำท มีก ำไรเพิ่มขึ้นจำกปี 2561
คิดเป็น 1.6 เท่ำ โดยกลุ่มนิติบุคคลขนำดกลำง (M) เพิ่มขึ้น 52%
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยมีสินทรัพย์  หนี้สิน และค่ำใช้จ่ำย
เพิ่มมำกขึ้น ซึ่งอำจเป็นไปได้ว่ำกลุ่มธุรกิจดังกล่ำวมีกำรลงทุนใน
สินทรัพย์ในปี 2562 เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ก้ำวเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุ (Aging Society) อย่ำงเต็มรูปแบบ 

-0.03%

2.04%

-0.06%

กำรลงทุนของต่ำงชำติในนิติบุคคลไทยที่ประกอบธุรกิจดูแล
ผู้สูงอำยุ มีมูลค่ำกำรลงทุน 159.29 ล้ำนบำท คิดเป็น 9.86% ของ
กำรลงทุนในธุรกิจนี้ โดยกำรลงทุนของต่ำงชำติในเดือนมีนำคม 2564
มีมูลค่ำลงลด 13.63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สัญชำติที่ลงทุนในธุรกิจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ 
มูลค่ำ 91.40 ล้ำนบำท คิดเป็น 5.66% รองลงมำคือ สวิตเซอร์แลนด์ 
มูลค่ำ 33.60 ล้ำนบำท คิดเป็น 2.08% และจีน มูลค่ำ 17.18 ล้ำนบำท 
คิดเป็น 1.06% 

ปัจจุบัน ทั้งประเทศไทยและทั่วโลกก ำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
(Aging Society) อย่ำงเต็มตัว ท ำให้ธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุและธุรกิจ                          
ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรผู้สูงอำยุได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก 
โดยเฉพำะนักลงทุนจำกต่ำงชำติที่มีควำมสนใจลงทุนในธุรกิจนี้                           
ทั้งในประเทศตัวเองและออกไปลงทุนในต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม     
ด้วยประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในด้ำนภูมิประเทศและสภำพอำกำศ                  
ที่เหมำะกับกำรพักผ่อน พักฟื้น รวมถึงกำรมีบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข   
ที่มีควำมเช่ียวชำญ ท ำให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งทำงเลือกที่น่ำสนใจ
ของนักลงทุน

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย

ปีงบการเงิน 2560 2561 2562

นิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน                              หน่วย:ราย

ขนาดเล็ก (S) 135 199 238

ขนาดกลาง (M) 4 6 10

ขนาดใหญ่ (L) 1 - -

รวมทุกขนาด 140 205 248

รายได้รวม                                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 307.55 350.38 500.86

ขนาดกลาง (M) 136.39 421.85 507.71

ขนาดใหญ่ (L) 16.13 - -

รวมทุกขนาด 460.07 772.23 1,008.56

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) -38.87 -12.63 -14.62

ขนาดกลาง (M) 8.44 16.87 25.67

ขนาดใหญ่ (L) -28.78 - -

รวมทุกขนาด -59.19 4.24 11.05

กราฟที่ 9 ผลประกอบการ (ปี 2560-2562)

460.07

772.23

1,008.56

-22.46%

67.85%

30.60%
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รายได้รวม อัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้รวม

ตารางที่ 3 ผลประกอบการแยกตามขนาดของธุรกิจ

ผลประกอบการธุรกิจ (ปี 2560-2562)

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

154.32

189.50 184.43
159.29

2562 2563 2563

ตารางที่ 2 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

สัญชาติ มูลค่า (ล้านบาท) %

ไทย 1,456.64 90.14
สิงคโปร์ 91.40 5.66
สวิตเซอร์แลนด์ 33.60 2.08
จีน 17.18 1.06
สัญชาติอ่ืนๆ 17.11 1.06

รวม 1,615.93 100.00

กราฟที่ 8 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย (ล้านบาท) 

-13.63 %



อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ
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ธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในปี 2562 อยู่ที่ 
0 . 53% เพิ่ ม ขึ้ น จ ำกปี  2561 และปี  2562 อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง
สอดคล้องกับสินทรัพย์รวมของธุรกิจที่เพิ่มมำกขึ้นกว่ำปีก่อนหน้ำ 
โดยในปัจจุบันท้ังประเทศไทยและทั่วโลกก ำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
(Aging Society) อย่ำงเต็มตัว ท ำให้ธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุและธุรกิจที่
เกี่ยวข้องมีควำมต้องกำรเพิ่มขึ้นตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม
โดยรวม

ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของธุรกิจ ในภำพรวมสำมำรถ
บริหำรจัดกำรธุรกิจและกำรลงทุนในธุรกิจเพื่อต่อยอดท ำให้มี
อัตรำก ำไรสุทธิมำกขึ้น โดยในปี 2562 ธุรกิจมีอัตรำก ำไรสุทธิอยู่ที่ 
0.61% คำดว่ำธุรกิจสำมำรถที่มีอัตรำก ำไรเพิ่มขึ้นจำกกำรด ำเนิน
ธุรกิจในอนำคตจำกกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงเต็มรูปแบบ

อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนในกำรด ำเนินธุรกิจในภำพรวมของปี 
2562 มีค่ำอยู่ที่  0.32 เท่ำ เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 เพียงเล็กน้อย
ซึ่งสอดคล้องกับรำยกำรสินทรัพย์รวม และหนี้สินที่เพิ่มขึ้น อย่ำงไร
ก็ตำม อัตรำส่วนหน้ีต่อทุนที่สูงข้ึนเกิดจำกกำรกู้ยืมเพื่อกำรลงทุนหรือ
ขยำยกิจกำรอำจน ำมำซึ่งผลประกอบกำรที่ดีในอนำคต โดยจำก
สัดส่วนหนี้สินท่ีเพ่ิมขึ้นของธุรกิจ แสดงให้เห็นว่ำธุรกิจมีกำรพ่ึงพำ 
กำรลงทุนจำกกำรกู้ยืมมำกกว่ำปีก่อน และยังอยู่ในระดับที่แข่งขันได้
อย่ำงต่อเนื่อง

88.66%

ปีงบการเงิน 2560 2561 2562

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ขนาดเล็ก (S) -6.65 -2.14 -1.84

ขนาดกลาง (M) 1.72 1.79 1.98

ขนาดใหญ่ (L) -12.82 - -

รวมทุกขนาด -4.56 0.28 0.53

อัตราก าไรสุทธิ (Net Income Ratio)

ขนาดเล็ก (S) -12.58 -2.45 -1.75

ขนาดกลาง (M) 6.49 2.06 2.61

ขนาดใหญ่ (L) -219.94 - -

รวมทุกขนาด -13.09 0.32 0.61

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

ขนาดเล็ก (S) 1.62 1.88 1.39

ขนาดกลาง (M) 4.21 1.66 0.88

ขนาดใหญ่ (L) 1.15 - -

รวมทุกขนาด 1.79 1.78 1.11

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 0.85 0.26 0.28

ขนาดกลาง (M) 0.07 0.16 0.36

ขนาดใหญ่ (L) -0.12 - -

รวมทุกขนาด 0.64 0.21 0.32

ตารางที่ 4 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มีนาคม 2564



แนวโน้มธุรกิจและบทสรุป

กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุก ำลังเกิดขึ้นกับทุกประเทศทั่วโลก โดยกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้วได้เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ                
เป็นที่เรียบร้อย ในขณะที่ประเทศก ำลังพัฒนำก็ได้เริ่มก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุเช่นกัน และประเทศไทยก็ก ำลังจะเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ
อย่ำงเต็มตัวในปี 2565 ซึ่งกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุได้น ำไปสู่กำรสร้ำงโอกำสและเกิดควำมท้ำทำยในด้ำนทักษะแรงงำนที่ต้องเพิ่ม
ผลิตภำพ (Productivity) เพื่อรับมือกับกำรขำดแคลนแรงงำน รวมทั้งเกิดกำรปรับตัวในแนวโน้มควำมต้องกำรพื้นฐำนต่ำง ๆ อำทิ 
ควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพระยะยำว ควำมมั่นคงด้ำนกำรเงิน สินค้ำและบริกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ ซึ่งเป็นโอกำสอันดีของผู้ประกอบกำร
ในกำรก้ำวเข้ำสู่ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุ เช่น กำรดูแลผู้สูงอำยุ เทรนเนอร์ส ำหรับผู้สูงอำยุ กิจกรรมส ำหรับผู้สูงอำยุ ที่ ปรึกษำ
ด้ำนกำรเงินเพื่อกำรเกษียณ รวมถึงที่พักอำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ

ทั้งนี้ ธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุ เมื่อพิจำรณำกำรจัดตั้ง ตั้งแต่ปี 2561 มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีกำรเพิ่มขึ้น
กว่ำ 50% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ำ และในช่วงไตรมำสแรกของปี 2564 เพิ่มขึ้นกว่ำ 79% เมื่อเทียบกับไตรมำสแรกของปี 2563 
โดยในส่วนของผลประกอบกำร รำยได้รวมธุรกิจตั้งแต่ปี 2560 - 2562 ก็มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน และธุรกิจมีผลก ำไรในปี 
2562 จ ำนวน 11.05 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 คิดเป็น 1.6 เท่ำ

รัฐบำลได้ก ำหนดให้สังคมผู้สูงอำยุเป็นวำระแห่งชำติ ซึ่งนอกจำกจะมีมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรเตรียมพร้อมรับมือกับสังคม
ผู้สูงอำยุแล้ว และยังมีกฎหมำยควบคุมดูแลกิจกำรผู้สูงอำยุ ซึ่งบังคับใช้เมื่อวันท่ี 28 มกรำคม 2564 เพื่อก ำหนดมำตรฐำนในกิจกำร
ดูแลผู้สูงอำยุให้ได้มำตรฐำนสำกล ซึ่งผู้ประกอบกำรต้องรักษำมำตรฐำนให้มีควำมปลอดภัย สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ เพื่อให้เกิดควำม
ไว้วำงใจให้กับผู้สูงอำยุท่ีใช้บริกำร 

อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนและกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรแข่งขันของธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุ ซึ่งกรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ ได้จัดหลักสูตรเพิ่มศักยภำพให้กับผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุให้สำมำรถปรับตัวรองรับกับทุกสถำนกำรณ์ภำยใต้
ข้อจ ำกัดในกำรท ำธุรกิจ และมีมำตรฐำนเพ่ือควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันในระดับสำกล ซึ่งจะเป็นโอกำสในกำรดึงดูดผู้ใช้บริกำรท่ี
เป็นผู้สูงอำยุจำกต่ำงประเทศด้วย รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถขยำยโอกำสทำงกำรตลำด และเช่ือมโยงโอกำสธุรกิจ
ระหว่ำงกันในธุรกิจผู้สูงอำยุและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพรำะแนวโน้มในอนำคต ไม่ใช่แค่ธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุเพียงอย่ำงเดียว แต่ธุรกิจอืน่
ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรผู้สูงอำยุ เช่น ธุรกิจอำหำรเพื่อสุขภำพ ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ และธุรกิจเกี่ยวกับกำรวำงแผนทำง
กำรเงินเพื่อวัยเกษียณ ก็จะได้รับควำมนิยมตำมไปด้วย

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มีนาคม 2564
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