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ธุรกิจติดตั้งไฟฟ้า

ธุรกิจจัดต้ังใหม่

1,173
จัดตั้งทั้งปี 60

เปรียบเทียบปี 59

+9% 

ธุรกิจที่ด าเนินกิจการอยู่ ณ 31 มี.ค. 61

ประเด็นส าคัญ

10,367
ราย

41,309
ล้านบาท

บจ. หจ./หสน. บมจ.

ไม่เกิน 5 ลบ.
มากกว่า 5 ลบ. และไม่

เกิน 100 ลบ.
มากกว่า 100 ลบ.

แบ่งตามช่วงทุน:

แบ่งตามประเภท
นิติบุคคล:

(ราย)

(ราย)

161,556
รายได้รวมปี 2559

+1% 

ผลประกอบการ

142,681 140,218
154,291

160,131 161,556

2555 2556 2557 2558 2559

18,543
ก าไรสุทธิปี 2559

-7% 

อัตราส่วนทางการเงิน

• อัตราก าไรสทุธิ (%) 11.47

• อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.63

• อัตราส่วนผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ (ROA)

13.23

• อัตราส่วนหนี้สนิรวมตอ่สว่น         
ของผู้ถือหุ้นรวม (DE ratio)

0.50

งบการเงินรอบปี 2559

ธุรกิจที่ด าเนินกิจการอยู่แบ่งตามพื้นท่ี มูลค่าการลงทุนแบ่งตามสัญชาติ

375 ล้านบาท (0.9%)1. สิงคโปร์

2. จีน 206 ล้านบาท (0.5%)

3. ญี่ปุ่น 199 ล้านบาท (0.4%)

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 3.2%

33%

31%

11%

8%

8%

7%
2% กทม

กลาง

ตะวันออก

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ใต้

เหนือ

ตะวันตก

57%

26%

7%

3%

4%
2% 1%

☑ จ านวนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่สูงเป็นอันดับ 5 ของเดือน มี.ค.61

☑ รายได้ของธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง ซึ่งได้รับผลดีจาก
การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐในการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆ

โดยมีสัญชาติที่ลงทุนสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ

หน่วย : ราย

ล้านบาท ล้านบาท

จ านวน : ราย ทุน : ล้านบาท

7,078
68.3%

3,283
31.6%

6
0.1%

9,910
95.6%

423
4.1%

34
0.3%

8,489 9,665
10,723

19,987
18,543

2555 2556 2557 2558 2559

☑ จ านวนการจัดตั้งใหม่ในเดือนมีนาคม 2561 มีจ านวน 133 ราย 
เพิ่มขึ้นจ านวน 21 ราย คิดเป็น 19%  เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
(ก.พ.61)



ธุรกิจติดตั้งไฟฟ้า

ภาพรวมธุรกิจ

ธุรกิจติดตั้งไฟฟ้า คือ ธุรกิจที่เก่ียวข้องการติดตั้งไฟฟ้า การติดตั้งระบบทุกประเภทของอาคาร

และงานโครงสร้างด้านวิศวกรรมโยธา รวมถึงการติดตั้งข้อต่อและการเดินสายไฟ การเดินสายโทรคมนาคมสร้าง

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ทางสายเคเบิล รวมทั้งเส้นใยน าแสง จานดาวเทียม ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบ

เตือนอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย ไฟถนนและสัญญาณไฟ ไฟทางวิ่งของเครื่องบิน นอกจากน้ียังรวมถึงการ

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน รวมทั้งแผงไฟฟ้าควบคุมความร้อน

จ านวนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่

ข้อมูล ณ  31 มีนาคม 2561 มีธุรกิจติดตั้งไฟฟ้า ที่ด าเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ 10,367 ราย  โดยแบ่งเป็น บริษัท
จ ากัด 7,078 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.3 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 3,283 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.6 
บริษัทมหาชนจ ากัด 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.1 โดยมีบริษัทมหาชนที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 ราย

มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ 41,309 ล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจ ากัด มูลค่า 31,274 ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ 75.7 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มูลค่า 4,862 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 และ บริษัท
มหาชนจ ากัด มูลค่า 5,173 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.5

เมื่อพิจารณาทุนจดทะเบียน พบว่า นิติบุคคลที่มีทนุจดทะเบียนน้อยกว่า 5 ล้านบาท จ านวน 9,910 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 95.6 ทุนจดทะเบียนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จ านวน 423 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.1 และทุนจดทะเบียนมากกว่า 
100 ล้านบาท จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.3 โดยมีทุนจดทะเบียนสูงสุด 3,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของ
ทุนจดทะเบียนกลุ่มธุรกิจติดตั้งไฟฟ้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการประกอบธุรกิจประเภทน้ีส่วนใหญ่จะจัดตั้งในรูปแบบของ
บริษัทจ ากัดที่มีขนาดเล็ก และมีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 5 ล้านบาท

จ านวน 10,367 ราย

หจ./หสน. 

3,283 ราย 
(31.6%)

7,078 ราย 
(68.3%)

บจ.
บมจ.

6 ราย 
(0.1%)

หจ./หสน. 
บจ.

บมจ.

4,862 ลบ. 
(11.8%)

31,274 ลบ. 
(75.7%)

5,173 ลบ. 
(12.5%)

ม.ีค.61

มูลค่าทุน 41,309 ล้านบาท

ข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ของธุรกิจติดตั้งไฟฟ้า          
ปี 2560 มีจ านวน 1,173 เพิ่มขึ้นจ านวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 9 
เมื่อเทียบกับปี 2559 เมื่อพิจารณาการจัดตั้งใหม่ในเดือนมีนาคม 
2561 มีจ านวน 133 ราย เพิ่มขึ้นจ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ
19%  เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ก.พ.61) ซึ่งธุรกิจน้ีมี
จ านวนการจัดตั้งใหม่สูงสุดเป็นอันดับ 5 ของเดือน มี.ค.61

หากพิจารณาจ านวนการจดทะเบียนย้อนหลัง จะเห็นถึง
แนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา     
(ปี  2557-2560) เ น่ืองจากการขยายตัวของการบริ โภค
ภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆ ที่ส่งผลให้ธุรกิจก่อสร้างและ
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น ซึ่งท าให้ธุรกิจติดตั้งไฟฟ้าได้รับอานิสงค์
จากกลุ่มธุรกิจดังกล่าว และจะส่งผลให้ธุรกิจน้ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน
อนาคต 

พ.ศ.2557

918
1,064 1,080

1,173

พ.ศ.2558

372

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
(ม.ค.-มี.ค.)



นิติบุคคลคงอยู่แบ่งตามพื้นที่

สัดส่วนมูลค่าเงินทุนแบ่งตามสัญชาติ

-2-

เมื่อพิจารณาจ านวนนิติบุคคลคงอยู่แบ่งตามพื้นที่ของธุรกิจติดตั้งไฟฟ้า จ านวน 10,367 ราย พบว่า ส่วนใหญ่
ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจ านวน 3,491 ราย คิดเป็นร้อยละ 34 ภาคกลาง จ านวน 3,284 ราย คิดเป็นร้อยละ 
32 และภาคตะวันออก จ านวน 1,128 ราย คิดเป็นร้อยละ 11 ตามล าดับ

จังหวัดในภูมิภาคที่เป็นที่ตั้งของธุรกิจประเภทนี้สูงสุด 5 อันดับแรก คือ
1) นนทบุรี           จ านวน 939 ราย 2) ปทุมธานี        จ านวน 889 ราย
3) สมุทรปราการ  จ านวน 737 ราย 4) ชลบุรี             จ านวน 599 ราย  
5) ระยอง            จ านวน 302 ราย
ส าหรับมูลค่าทุนจดทะเบียน มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 41,309 ล้านบาท โดยกรุงเทพมหานคร มีมูลค่ามากที่สุด 

23,655 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาคือ ภาคกลาง มูลค่า 10,648 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ26 และภาค
ตะวันออก มูลค่า 2,840 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจนี้มีการจัดตั้งหนาแน่นในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการด าเนินธุรกิจของประเทศ

การลงทุนตามสัญชาติของธุรกิจติดตั้งไฟฟ้า พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของคนไทย มูลค่า 39,978 ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ 96.8 และการลงทุนของต่างชาติ มูลค่า 1,331 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.2 โดยต่างชาติที่ลงทุนในธุรกิจน้ี
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สิงคโปร์ มูลค่า 375 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.9 รองลงมาคือจีน มูลค่า 206 ล้านบาท     
คิดเป็นร้อยละ 0.5 ญี่ปุ่น มูลค่า 199 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.4 

โดยการลงทุนจากต่างชาติส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นสัดส่วนที่สูงถึง 83% ของ
มูลค่าการลงทุนต่างชาติทั้งหมด ซึ่งจะเห็นได้ว่าต่างชาติที่มาลงทุนเน้นการจัดตั้งธุรกิจในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลาง
คมนาคมขนส่ง และเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ

มูลค่าการลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย  1,331 ล้านบาท (3.2%) 

สิงคโปร์ 
375 ล้านบาท (0.9%)

จีน 
206 ล้านบาท (0.5%)

ญี่ปุ่น
199 ล้านบาท (0.4%)

สัญชาติอื่น 551 ล้านบาท (1.3%)

ภาคเหนือ 
699 ราย (7%) 
ทุน 1,018 ลบ. (2%)

ภาคตะวันตก 
223 ราย (2%)

ทุน 353 ลบ. (1%) ภาคใต้ 
749 ราย (8%)
ทุน 1,728 ลบ. (4%)

ภาคตะวันออก 
1,128 ราย (11%)
ทุน 2,840 ลบ. (7%)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
793 ราย (8%) 

ทุน 1,067 ลบ. (3%)

ภาคกลาง 
3,284 ราย (31%) 

ทุน 10,648 ลบ. (26%) กทม. 
3,491 ราย (33%) 
ทุน 23,655 ลบ. (57%)



อัตราส่วนทางการเงิน
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ผลประกอบการ

2555 2556 2557 2558 2559 สัดส่วน

รายได้รวม 142,681 140,218 154,291 160,131 161,556 100%

แบ่งตามมูลค่าทุนจดทะเบียน ณ 31 มี.ค. 2561

ไม่เกิน 5 ล้านบาท 50,746 53,852 56,170 58,855 61,471 38%
มากกว่า 5 ล้านบาทและไม่เกิน 100 ล้านบาท 62,859 61,424 58,961 59,594 56,475 35%
มากกว่า 100 ล้านบาท 29,076 24,942 39,160 41,682 43,610 27%

ก าไรขาดทุนสุทธิ 8,489 9,665 10,723 19,987 18,543

อัตราการเพิ่มข้ึน(ลดลง) ของรายได้รวม 46.0 -1.7 10.0 3.8 0.9

อัตราการเติบโต GDP 7.2 -1.8 10.4 6.7 -0.2

อัตราเงินเฟ้อ 2.1 2.2 1.9 (0.9) 0.2

อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้รวมปรับปรุงอัตราเงินเฟ้อ 43.0 -3.8 8.0 4.7 0.7

เมื่อพิจารณาถึงอัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจติดตั้งไฟฟ้า พบว่า อัตราก าไรสุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในปี 2558 อยู่ที่ 12.47 และลดลงในปี 2559 เพียงเล็กน้อย อยู่ที่ 11.47
แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ การบริหารสภาพคล่อง และมีความสามารถในการท าก าไรอย่าง
ต่อเนื่อง ในการนี้เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์รวม ปี 2559 มีค่า 0.50 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจาก
ปี 2558 อย่างไรก็ตามธุรกิจมีโครงสร้างหน้ีรวมเมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมแล้วต่ า ซึ่งจะเกิดผลดีเน่ืองท าให้ธุรกิจมี
ภาระในการช าระคืนหน้ีสินน้อยและมีโอกาสกู้ยืมหน้ีสินครั้งต่อไปได้มาก จากผลด าเนินงานดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มที่ดีในการด าเนินธุรกิจดังกล่าว 

จากผลประกอบการของงบการเงิน พบว่า รายได้รวมและก าไรสุทธิย้อนหลัง 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2555-2559) 
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน โดยในปี 2559 รายได้รวมมีจ านวน 161,556 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 38 บริษัทมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีรายได้รวม 5,874 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายได้
รวมกลุ่มธุรกิจติดตั้งไฟฟ้า ถ้าพิจารณารายหมวดธุรกิจ พบว่า ธุรกิจการติดตั้งไฟฟ้ามีอัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้
สอดคล้องกับอัตราการเพิ่มข้ึนของหมวดธุรกิจก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และวัสดุก่อสร้าง ซึ่งธุรกิจการติดตั้ง
ไฟฟ้าเป็นธุรกิจสนับสนุนการด าเนินงานของธุรกิจดังกล่าว และเมื่อพิจารณาภาพรวมของผลประกอบการอัตรา
การเพิ่มข้ึนของรายได้ก่อนและหลังการปรับปรุงด้วยอัตราเงินเฟ้อ ธุรกิจติดตั้งไฟฟ้ายังคงมีรายได้สูงกว่า GDP
ของประเทศ

หน่วย : %

หมายเหตุ: 1) อัตราการเติบโต GDP อ้างอิงจาก อัตราการเติบโตของปลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศแบบปริมาณลกูโซ่ เปยแพร่โดย สศช.
2) อัตราเงินเฟ้อ อ้างอิงจาก ดัชนีราคาปู้บริโภค เผยแพร่โดยกระทรวงพาณิชย์ 
3) อัตราการเพิ่มขึน้ของรายได้รวมปรบัปรงุอัตราเงินฟ้อ คิดจาก การเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมท่ีปรับปรงุอัตราเงนิเฟ้อแล้ว

2555 2556 2557 2558 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.52 1.67 1.75 1.65 1.63

อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 2.56 41.62 71.62 -16.60 28.97

อัตราก าไรสุทธิ (%) 4.72 6.82 6.92 12.47 11.47
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.66 8.15 7.92 15.47 13.23
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.53 0.48 0.49 0.49 0.50
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เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันได้มีการขยายตัวต่อเน่ือง 
โดยเป็นผลมาจากภาคการส่งออก ภาคการท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเ น่ือง การขยายตัวของการบริ โภค
ภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐในการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆ โดยนอกจากน้ียังมี
แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จ านวน 103 โครงการ 
ระหว่างปี 2560-2564 วงเงินรวมกว่า 745,710       
ล้านบาท เช่น โครงการปรับปรุงสนามบิน โครงการศูนย์
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน เป็นต้น ประกอบกับปัจจุบัน
อุตสาหกรรมก่อสร้างไ ด้มีการปรับตัว เพื่อรองรับ 
industry4.0 เช่น ระบบ Home Automation เป็นควบคุม
อัตโนมัติภายในบ้านหรืออาคารที่น ามาใช้งานเพื่อสร้าง
ความสะดวกสบายและความปลอดภัยส าหรับผู้อาศัย 
ผ่านระบบดิจิตอล มีหลากหลายเทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ
ควบคุมการท างานอัตโนมัติในบ้าน และระบบ Internet of 
Things เป็นการสื่อสารกับอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน
......

การจัดตั้งใหม่ของธุรกิจติดตั้งไฟฟ้าในเดือนมีนาคม 2561 มีจ านวน 133 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่
ผ่านมา (ก.พ.61) เพิ่มข้ึนร้อยละ 19 และเมื่อพิจารณาการจัดตั้งใหม่รายปีตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน พบว่า       
มีแนวโน้มสูงขึ้นสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยธุรกิจนี้ได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างโครงการลงทุนภาคเอกชน การเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง    
การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดย
ปัจจัยดังกล่าวถือเป็นโอกาสของธุรกิจติดตั้งไฟฟ้าที่จะเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ได้ในทิศทางที่ดี 

ภาพรวมของธุรกิจการติดตั้งไฟฟ้าส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ ในพื้นที่ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล            
ซึ่งสอดคล้องกับของการของรัฐบาล ได้แก่ โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
โครงการก่อสร้างให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมรองรับการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) ที่มีการก่อสร้างด้วยเงินลงทุนที่มีมูลค่าสูงซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจติดตั้ง
ไฟฟ้าที่เป็นธุรกิจรับเหมาช่วง ประกอบกับเทคโนโลยีด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับไลฟ์
สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันมากยิ่งข้ึน เช่น ระบบ Home Automation ระบบ Internet of Things การส่ังงาน
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ส านักงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค จึงเป็น
การเพิ่มโอกาสแก่ธุรกิจนี้ในปัจจุบันให้สามารถขยายตลาดได้อย่างครอบคลุมอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น

ผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ตในการควบคุมอุปกรณ์และ
ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จึงนับเป็นโอกาสของการ
ด าเนินธุรกิจประเภทน้ี ที่ส่งผลบวกต่อกลุ่มธุรกิจใน
ภ าพ ร ว ม อุ ตส า หก ร ร ม ไ ด้ แ ก่  ก่ อ ส ร้ า ง  ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ และวัสดุก่อสร้าง จึงท าให้ส่งผลต่อ
ธุรกิจติดตั้งไฟฟ้าที่จะได้รับผลในเชิงบวกจากการรับเหมา
ช่วง (Sub-Contract) จากการส่งเสริมนโยบายดังกล่าว 
เป็นการสร้างโอกาสการลงทุนของกลุ่มผู้ประกอบการไม่
ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่จนถึงรายย่อย

แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการในธุรกิจน้ี โดยเฉพาะ
กลุ่มธุรกิจ SME ควรมีการปรับตัวเพื่อรองรับการพัฒนา
หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและ
นวั ตกร รมต่ า งๆ  เ ข้ า ม า ช่ ว ยลดต้ นทุ น แ ล ะ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการท างาน และควรค านึงถึงปัจจัยที่จะ
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจไม่ว่าจะเป็นค่าแรงที่มีการปรับขึ้น 
ราคาเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้นทุนในการด าเนินงานซึ่งอาจส่ง
ต่อธุรกิจโดยรวม เป็นต้น


