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ธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยง
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน ธันวาคม 2561

96302 

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล

เกือบทุกครัวเรือนในประเทศมักมีสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนคลาย
เหงาส าหรับทุกเพศวัย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยเด็กและวัยสูงอายุ โดย
สัตว์เลี้ยงมีหลายประเภท เช่น สุนัข แมว กระต่าย และนก เป็นต้น 
แต่สัตว์เลี้ยงท่ีเรียกได้ว่าได้รับความนิยมมาก คือ สุนัขและแมว

ปัจจุบันยังไม่ทราบจ านวนประชากรที่แท้จริงของสุนัขและแมว
มากนัก จากการส ารวจของส านักงานปศุสัตว์เขต 1-9 ในปี 2559 พบว่า
ทั่วประเทศมีจ านวนสุนัขและแมวกว่า 10.4 ล้านตัว ในขณะที่ปี 2561 ได้
มีการส ารวจล่าสุดจาก ฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว  (Pet 
Register) ของกรมปศุสัตว์ ส ารวจโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวม
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า มีจ านวนสุนัขและแมวทั้งสิ้น 5,573,166 
ตัว ในจ านวนนี้เป็นสุนัขและแมวที่มีเจ้าของ 5,549,905 ตัว หรือคิดเป็น 
99.58% และเป็นสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ 23,261 ตัว คิดเป็น 0.42 %
โดนส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงสุนัขมากกว่าแมวเกินกว่ากึ่งหนึ่ง และมีจ านวน
ของสุนัขและแมวในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกัน
มากกว่า 60% ของจ านวนสุนัขและแมวที่มีเจ้าของทั้งหมด

ภาพรวมของธุรกิจสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มเติบโตทุกปี โดยเฉพาะใน
กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีรายได้และก าไรอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบการเงิน 
2560 ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมีรายได้สูงสุดในรอบ 5 ปี (ปี2556 -2560) 
และมีอัตราเติบโตถึง 51 % เมื่อเทียบกับปี 2556

ในส่วนของการน าเข้าส่งออกอาหารสุนัขและแมว ปี 2561 (ม.ค. -พ.ย.)
มูลค่าการส่งออก จ านวน 39,166.36 ล้านบาทขยายตัวมากกว่าปีก่อน 
คิดเป็น 10.97% และปริมาณการส่งออก เพิ่มขึ้นถึง 10.20% ส่วนมูลค่า
การน าเข้าลดลงเล็กน้อย สะท้อนถึงอุปสงค์ของอาหารสุนัขและแมวที่มี
มากขึ้นตามความนิยมในการเลี้ยงสัตว์อย่างสุนัขและแมว รวมทั้งการท่ี
สัตว์เลี้ยงมีอายุยืนมากกว่าเดิมตามวิทยาการทางการแพทย์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยงมีแนวโน้มการขยายตัวจัดตั้งธุรกิจเพิ่มมากข้ึน โดยในปี 2561 มีการ
จัดตั้งธุรกิจจ านวน 13 ราย เพิ่มขึ้น 18.18% เมื่อเทียบกับปี 2560 ในส่วนของมูลค่าทุน
จดทะเบียนปี 2561 ทีม่ีมูลค่า 18 ล้านบาท ลดลง 21.74% เมื่อเทียบกับปี 2560

การบริการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกสัตว์เลี้ยง 
การบริการจัดที่พักพร้อมอาหารส าหรับสัตว์เลี้ยง
การบริการที่พัก/คอกส าหรับสัตว์เลี้ยง 
การบริการตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง
แต่ไม่รวมถึงการท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การบริการรักษา
สัตว์ การฝึกสัตว์เพื่อกีฬาและนันทนาการ

กราฟที่ 1 แสดงจ านวนสุนขั – แมว  (ส ารวจ ณ ปี 2561 รอบที่ 2) 

กราฟที่ 2 แสดงจ านวนสนุัข – แมว ที่มีเจ้าของ แบ่งตามพื้นที่
(ส ารวจ ณ ปี 2561 รอบที่ 2)

ที่มา : ฐานข้อมูลเพื่อการข้ึนทะเบียนสุนัข-แมว  (Pet Register) โดยกรมปศุสัตว์     
ณ วันที่  9 มกราคม 2562

23,261 ตัว
0.42%

ไม่มีเจ้าของ
5,549,905 ตัว

99.58%

มีเจ้าของ

หมายเหตุ ส ารวจโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมกรุงเทพมหานคร

479,075 
308,622 

กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันตก ใต้

26%

1,733,755

หน่วย : ตัว

630,544

1,857,111

419,472 370,024 538,979

28%

24%

72%

76%

86%

74% 73% 61%

14%

27% 39%

สุนัข แมว

หมายเหตุ ส ารวจโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมกรุงเทพมหานคร

2,013.06 

38,156.81 

1,836.02 

35,295.24 

1,797.91 

39,166.36 

กราฟที่ 3 แสดงมูลค่าการน าเข้า-ส่งออกอาหารสุนัขและแมว
(ม.ค.-พ.ย.61)

ที่มา : ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ กรมศุลกากร

2560 2560                  2561
(ม.ค.-พ.ย.)                  (ม.ค.-พ.ย.)

รายได้ของธุรกิจเติบโตในอัตราที่เร่งขึ้นตลอดช่วงปี 2558-2560 และในปี 2560 มีการเติบโต
อย่างก้าวกระโดดถึง 35.17% ทั้งจากจ านวนผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนเป็นธุรกิจที่เพิ่มขึ้น
ในตลาด และด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการรายใหญ่ อย่างไรก็ตามธุรกิจยังประสบ
ภาวะขาดทุนในบางปี ซึ่งมีสัดส่วนโดยเฉลี่ยของธุรกิจที่ก าไร:ขาดทุนที่ 50:50 ส่วนใหญ่จะ
ประสบปัญหาขาดทุนในปีแรกของการจัดตั้งธุรกิจ





การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในสังคมที่เป็นครอบครัวเดี่ยว การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ประชากรวัยแรงงานท่ียังไม่แต่งงาน  และวิทยาการทางการแพทย์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
สมัยใหม่  ท าให้การเลี้ยงสัตว์เป็นท่ีนิยมและเจ้าของสัตว์เลี้ยงให้ความส าคัญกับการดูแล
สัตว์เลี้ยงมากยิ่งขึ้น



หน่วย : ล้านบาท

น าเข้า ส่งออก

-2.08

+10.97
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กราฟที่ 5 จ านวนทุนจดทะเบียนตั้งใหม่ (ล้านบาท)

-21.74%
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ธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยง
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน ธันวาคม 2561

กราฟที่ 4 จ านวนธุรกิจต้ังใหม่ (ราย)

76.27%

23.73%

กราฟที่ 6 ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่

83.82%

17.18%

บจ. หจ./หสน.45 ราย 14 ราย

จ านวน 59 ราย

76.27 ลบ. 23.73 ลบ.

มูลค่าทุน 94.18 ลบ.

+18.18%
การเติบโตของธุรกิจ

จ านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 31 ธันวาคม 2561

ธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยง ที่ด ำเนินกิจกำรอยู่ จ ำนวน 59 รำย 
มูลค่ำทุน 94.18 ล้ำนบำท 

ธุรกิจส่วนใหญ่อยู ่ในรูปแบบบริษัทจ ากัด จ านวน 45 ราย    
คิด เป ็น  76 .27% มีม ูลค ่าทุนอยู ่ที ่ 76 .27  ล ้านบาท ค ิด เป ็น 
83.18% โดยทั้งหมดมีมูลค่าทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท

โดยธุรกิจนี้มีการเพิ่มทุนสูงขึ้นในช่วงปี 2561 เป็น 23 ล้าน
บาท จากเดิม 0.50 ล้านบาท ในปี 2560 คิดเป็น 45 เท่า ซึ่งอาจ
เป็นผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจรองรับความต้องการของ
ผู้บริโภค

กำรจั ด ต้ั ง ใหม่ ข องธุ รกิ จ ดู แลสั ตว์ เ ลี้ ย ง  ในปี  2561                
มีกำรจดต้ังธุรกิจ มีจ ำนวน 13 รำย เพ่ิมขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำคิดเป็น 
18.18%

ในส่วนของมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั ้ง ธุรกิจ ในปี 2561 
มูลค่า  18 ล้านบาท ลดลงจากปีที ่ผ่านมา  คิด เป็น 21.74%    
ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กทั้งหมดมีทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจมีแนวโน้มตามเทรนการใช้ชีวิต
ของคนในยุคปัจจุบันที่ใช้ชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งนิยมเลี้ยงสัตว์
เลี้ยงเป็นเพื่อน  จะเห็นได้จากการกระจุกตัวของการจัดตั้งธุรกิจ
ดังกล่าวที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่

การกระจายตัวของธุรกิจ

ที่ต้ังของ
นิติบุคคล

จ านวน ทุน

ราย % ล้านบาท %

กทม. 23 38.98 39.10 41.52

กลาง 9 15.25 12.60 13.38

ตะวันออก 4 6.78 8.00 8.49

ตะวันออกเฉียง
เหนือ

4 6.78 4.00 4.25

เหนือ 5 8.47 6.10 6.48

ใต้ 10 16.95 20.30 21.55

ตะวันตก 4 6.78 4.08 4.33

รวม 5,361 94.18

ตารางที่ 1 นิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่แบ่งตามภาค

ธุรก ิจนี ้ส ่วน ใหญ่ตั ้ง อยู ่ใน เขต พื้นที ่ก ร ุง เ ทพมหำนคร 
จ ำนวน 23 รำย คิดเป็น 38.98% มูลค่ำทุน 39.10 ล้ำนบำท 
คิดเป็น 41.52% รองลงมาภาคใต้ 10 ราย คิดเป็น 16.95 % 
มูลค่าทุน 20.30 ล้านบาท คิดเป็น 21.55%

หา กพิจ า รณ า ในส ่ว นของ ร า ยจ ังห ว ัด จ ะพบว ่า  ตั ้ง อ ยู่
จ ัง ห ว ัด ภ ูเ ก ็ต  5  ร า ย  น น ท บ ุร ี 4  ร า ย  เ ช ีย ง ใ ห ม ่ 4  ร า ย 
ตามล าดับ ซึ ่ง เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่มีความหนาแน่นของ
ประชากร และความสะดวกในการคมนาคม

กราฟที่ 7 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท)
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14.45

8.57 10.53 12.16

2558 2559 2560 2561

กำรลงทุนของต่ำงชำติในนิติบุคคลไทยที่ประกอบธุรกิจ
ดูแลสัตว์เลี้ยง    มีมูลค่ำกำรลงทุน 12.16 ล้ำนบำท   คิดเป็น
12.01% ของกำรลงทุนในธุรกิจนี้

โดยการลงทุนจากต่า งชาติมีแนวโน้ม เพิ ่ม ส ูงขึ ้นตั ้งแต ่ปี 
2560 โดยจะเห็นได้จากตัวเลขในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 12.16 
ล้านบาท คิดเป็น 14.53% 

ส ัญชาต ิที ่ล งท ุน ในธ ุร ก ิจนี ้ส ูง ส ุด  3  อ ันด ับแ รก  ไ ด ้แ ก่  
สิงคโปร์ 2.56 ล้านบาท คิดเป็น 2.72% เยอรมัน 2.08 ล้าน
บาท คิดเป็น 2.21% ญี่ปุ่น 1.96 ล้านบาท  คิดเป็น 2.08%

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย

ตารางที่ 2 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

สัญชาติ มูลค่า (ล้านบาท) %

ไทย 82.02 87.09

สิงคโปร์ 2.56 2.72

เยอรมัน 2.08 2.21

ญ่ีปุ่น 1.96 2.08

สัญชาติอ่ืนๆ 5.56 5.90

รวม 94.18 100

กราฟที่ 8 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

+14.53%

3

ผลประกอบการธุรกิจ (ปี 2558-2560)

* นิติบุคคลที่น าส่งงบการเงินทั้งหมด เป็นธุรกิจขนาดเล็ก (S)

ปีงบการเงิน 2558 2559 2560

ผลประกอบการของธุรกิจ

• จ านวนนิติบุคคลที่
ส่งงบการเงิน

22 24 35

• รายได้รวม
(ล้านบาท)

24.92 29.65 40.14

• อัตราการเติบโต
ของรายได้รวม (%)

8.12 19.01 35.37

• รายได้เฉลี่ยต่อราย
(ล้านบาท)

1.13 1.24 1.15

• ก าไร (ขาดทุน) 
สุทธิ (ล้านบาท)

-0.85 1.70 -2.55

กราฟที่ 9 รายได้รวม (ปี 2558-2560)

ตารางที่ 3 ผลประกอบการของธุรกิจ

24.92 29.65 40.14

8.12%

19.01%

35.37%
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รายได้รวม อัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้รวม

หน่วย:ล้านบาท

รำยได้ของธุรกิจมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยปี 2560 มีรำยได้
รวม 40.14 ล้ำนบำท เติบโตคิดเป็น 35.37% ซึ่งเติบโตทั้งจ านวน
ผู้ประกอบการที่เข้ามาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเภทธุรกิจนี้มาก
ยิ่งขึ้น และเติบโตจากรายได้ของผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งการเติบโต
ของรายได้ของนิติบุคคลนี้สะท้อนการขยายตัวของธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยง
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

แนวโน้มกำรเลี้ยงสัตว์เลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงของผู้บริโภค     
ที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้รำยได้ของธุรกิจเพ่ิมขึ้นในอัตรำที่สูงขึ้นตลอดช่วงปี 
2558-2560 โดยเพิ่มขึ้น 8.12% ในปี 2558 เพิ่มขึ้น 19.01% ในปี 
2559 และเพิ่มขึ้น 35.37% ในปี 2560 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจาก
รายได้เฉลี่ยต่อรายของนิติบุคคลที่น าส่งงบการเงิน พบว่าปี 2559 มี
รายได้เฉลี่ยต่อรายที่ 1.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็น 9.09% ซึ่งเพิ่มขึ้น
ในอัตราท่ีต่ ากว่ารายได้รวมในขณะท่ีในปี 2560 มีรายได้เฉลี่ยต่อรายท่ี 
1.15 ล้านบาท ลดลงคิดเป็น 7.18% จากการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ
รายใหม่ที่ยังมีรายได้ไม่สูงนักในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจยังประสบภำวะขำดทุน เนื่องจากธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยงส่วน
ใหญ่เป็นธุรกิจที่จัดตั้งได้ไม่เกิน 3 ปี อาจเป็นผลให้ในช่วงแรกของ
การด าเนินธุรกิจประสบภาวะขาดทุน อย่างไรก็ตามสัดส่วนของ  ธุรกิจที่
มีผลก าไรต่อธุรกิจที่ประสบผลขาดทุนมีสัดส่วนที่ ใกล้ เคียงกัน 
โดยในปี 2558 มีสัดส่วน 50:50 ปี 2559 มีสัดส่วน 56:44 และปี 2560 
มีสัดส่วน 43:57 

ธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยง
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน ธันวาคม 2561
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อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจ

ปีงบการเงิน 2558 2559 2560

อัตราส่วนทางการเงิน

• ผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (%) -1.43% 2.63% -3.29%

• อัตราก าไรสุทธิ (%) -3.52% 5.42% -6.80%

• อัตราหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ (Total Asset 
Turnover) (เท่า) 0.41 0.48 0.48

• อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.73 0.73 0.75

ตารางที่ 4 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยง

ธุรกิจประสบภำวะขำดทุนในปี 2558 และ 2560 แต่ยังสำมำรถ
สร้ำงรำยได้ได้อย่ำงต่อเนื่อง พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ที่อยู่ ระหว่าง -3.29 ถึง 2.63% ในช่วงปี 2558-2560 
เนื่องจากมีทั้งผลก าไรและขาดทุน ซึ่งเมื่อพิจารณาแยกระหว่างนิติบุคคล
ที่มีก าไร และธุรกิจที่ขาดทุน พบว่าในปี 2560 ธุรกิจที่มีก าไรมีอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมที่ 4% ในขณะที่ธุรกิจที่ขาดทุน มีอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมที่ 15% สาเหตุธุรกิจรายที่ประสบภาวะ
ขาดทุนสูงสุดเป็นธุรกิจรายใหญ่ที่ส่งงบการเงินเป็นปีแรกในปี 2560

อัตรำส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์อยู่ระหว่ำง 0.41 ถึง 0.48 
โดยเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2559 แต่คงที่ในปี 2560 เนื่องจากมีธุรกิจรายใหม่
เพิ่มสูงกว่าในช่วงปี 2559 ช้ีให้เห็นว่ากลุ่มธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยงยัง
สามารถสร้างรายได้เมือ่เปรียบเทียบกับสินทรพัย์ได้ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม
ธุรกิจที่ด าเนินการมาแล้วมากกว่า 1 ปี

อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนมีค่ำต่ ำกว่ำ 1 แสดงให้เห็นธุรกิจพ่ึง
แหล่งเงินทุนจำกส่วนของเจ้ำของมำกกว่ำกำรกู้ยืม อย่างไรก็ตามในปี 
2560  มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก 0.73 เท่าเป็น 0.75 เท่า ท าให้ธุรกิจมี
ความเสี่ยงด้านต้นทุนทางการเงินท่ีเพ่ิมขึ้น ท้ังนี้หนี้สินท่ีเพ่ิมขึ้นมาจาก
ธุรกิจรายใหม่ที่เพิ่งส่งงบการเงินในปีแรก

ธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยง
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน ธันวาคม 2561



บทสรุปและแนวโนม้ธุรกิจ

ธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยง
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน ธันวาคม 2561

ด้วยสภำพสังคมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป กำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำงของประชำกร กำรขยำยตัวของกลุ่ม
ผู้สูงอำยุ ลักษณะครอบครัวเด่ียว และผู้อำศัยคนเดียวที่เพ่ิมขึ้น ท ำให้กำรเลี้ยงสัตว์เป็นที่นิยมมำกขึ้น เพราะสัตว์เลี้ยง
ช่วยเป็นเพื่อนคลายเหงา ลดความเครียด รวมทั้งสร้างความผูกพันให้มีกิจกรรมได้ท าร่วมกัน สัตว์เลี้ยงจึงถูกให้ความส าคัญ
เปรียบเสมือนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว ประกอบกับวิทยาการทางการแพทย์ท่ีช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีอายุยืนและอยู่กับ
เจ้าของนานมากข้ึนท าให้หลายครอบครัวมีจ านวนสัตว์เลี้ยงมากกว่าหนึ่งตัว หรือมีหลากหลายประเภท 

ปัจจุบันนอกเหนือจำกธุรกิจดูแลด้ำนสุขภำพของสัตว์เลี้ยง ธุรกิจอำหำรและเคร่ืองใช้ของสัตว์ เลี้ยงแล้ว 
ในส่วนของธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยงเร่ิมได้รับควำมนิยมอย่ำงกว้ำงขว้ำง เช่น การให้บริการจัดที่พักพร้อมอาหารส าหรับสัตว์
เลี้ยง การบริการตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง และการฝึกสัตว์เลี้ยงให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่
จ ากัดหรือเมื่อออกไปในที่สาธารณะ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ ให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของ
ผู้ใช้บริการมากยิ่งข้ึน เช่น การรับฝากและฝึกสัตว์เลี้ยงให้ในขณะที่เจ้าของไปท างาน หรือไปเพื่อท่องเที่ยว เป็นต้น

ภำพรวมของตลำดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมมำกขึ้น เช่นเดียวกับธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยงที่
เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสัตว์เลี้ยง โดยธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยง แม้จะมีการจัดตั้งธุรกิจในปี 2561 ไม่มากนัก แต่ก็
ถือได้ว่ามีการขยายตัวมากกว่าปีก่อนถึง 18.18 % และในปี 2561 มีจ านวนการจัดตั้งของธุรกิจนี้สูงที่สุดในรอบ 4 ปีที่ผ่าน
มา เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในธุรกิจ แต่ด้วยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มต้นประกอบกิจการได้ไม่เกิน 3 ปี 
อาจท าให้ผลประกอบการในช่วงแรกของการด าเนินธุรกิจในภาพรวมยังไม่มีผลก าไรมากนัก

กำรที่สัตว์เลี้ยงที่เข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในชีวิตประจ ำวันของผู้คนมำกยิ่งขึ้น ถือเป็นโอกำสส ำคัญของธุรกิจ
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่จะตอบสนองต่อแนวโน้มนี้ทั้งในด้ำนสินค้ำและบริกำรโดยเฉพำะธุรกิจดูแลสัตว์เลี้ยงที่ได้รับอำนิสงค์
ไปด้วย อย่างไรก็ตามในอนาคต อาจมีผู้ประกอบการรายใหม่ๆเข้ามาในธุรกิจมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการต้องอาศัยการให้
ความส าคัญและใส่ใจกับกลุ่มผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างฐานลูกค้าของตัวเอง เนื่องจากผู้ใช้บริการในกลุ่มนี้ต้องการความไว้วางใจ 
ความสะอาดและปลอดภัยให้แก่สัตว์เลี้ยง ให้ได้รับการดูแลเปรียบได้กับสมาชิกของครอบครัว การเลือกท าเลที่ตั้งที่สะดวก
ต่อการเดินทางของผู้น าสัตว์เลี้ยงมาฝาก รวมถึงการสร้างพันธมิตรในเครือข่ายกลุ่มธุรกิจเดียวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง มี
การเข้าร่วมกลุ่มเพื่อจัดงานแสดงสินค้าและบริการส าหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า หรือการใช้
เทคโนโลยี สื่อออนไลน์ และ Social Media เข้ามาช่วยในการเพิ่มช่องทางการประสัมพันธ์ การจองเพื่อเข้าใช้บริการ หรือ
การติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มลูกค้าและผู้ดูแลสัตว์เลี้ยงให้สามารถติดตามการดูแลสัตว์เลี้ยงได้อย่างใกล้ชิดกัน ซึ่งจะช่วย
เพิ่มความไว้วางใจและความเช่ือมั่นในการใช้บริการมากขึ้น

อ่านบทวิเคราะห์ธุรกิจอื่นๆที่

ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
กองข้อมูลธุรกิจ  โทร. 0 2547 4513
e-mail : statistic.dbd@hotmail.com


