


ธุรกิจคลินิกโรคท่ัวไป
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มกราคม 2563

86201 : คลินิกโรคท่ัวไป  

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล ปัจจุบันประเทศไทยมีจ ำนวนประชำกรประมำณ 60 ล้ ำนคน ซึ่ งมีแนวโน้ม เพิ่ มขึ้ น                              
อย่ำงต่อเนื่อง และแนวโน้มประชำกรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ผนวกกับสภำพสังคมและเศรษฐกิจ                     
ที่แข่งขันสูงขึ้นท ำให้เกิดภำวะควำมเครียดควำมกดดัน และสถำนกำรณ์ด้ำนสิ่งแวดล้อม                       
ที่เปลี่ยนแปลง กำรเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งกำรเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่เพิ่มมำกขึ้น จำกปัจจัยดังกล่ำว
ข้ำงต้น ล้วนส่งผลต่อสุขภำพและกำรเจ็บป่วยของประชำกรทั้งสิ้น กำรได้รับกำรดูแล                                                  
ทำงด้ำนสุขภำพด้วยควำมสะดวกรวดเร็วและทันสมัย จึงถือเป็นเรื่องส ำคัญของสังคมไทย                                             
ในยุคปัจจุบัน     

 ในปี 2561 รำยได้จำกธุรกิจคลินิกโรคทั่วไป มีมูลค่ำสูงถึง 19,145 ล้ำนบำท เติบโตจำกปีที่ผ่ำนมำ 
กว่ำ 5% โดยรำยได้ส่วนใหญ่ เกิดจำกนิติบุคคลขนำดเล็กถึง 37% ในขณะท่ีนิติบุคคล                     
ขนำดใหญ่ ซึ่งมีจ ำนวนธุรกิจไม่ถึง 1% นั้นกินสัดส่วนรำยได้กว่ำ 51% 

 กำรจัดตั้งธุรกิจคลินิกโรคทั่วไป ในปี 2562 มีจ ำนวน 228 รำย เพิ่มขึ้น 12.87% จำกปีที่ผ่ำนมำ                     
(ปี 2561) โดยในเดือนมกรำคม 2563 มีจ ำนวนกำรจัดตั้งใกล้เคียงกับช่วงเวลำเดียวกันของ                      
ปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งมีมูลค่ำทุนจดทะเบียนโดยเฉลี่ย ต้ังแต่ปี 2560-2562 อยู่ที่ 340 ล้ำนบำท ทั้งนี้                         
กำรด ำเนินธุรกิจส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพมหำนครและตำมเมืองใหญ่เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้ำที่ใช้
บริกำร และมีต่ำงชำติทีล่งทุนในธุรกิจคลินิกโรคทั่วไปสูงสุด ได้แก่ มำเลเซีย อิตำลี และญี่ปุ่น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

จำกข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรสุข          
ในภำพรวมพบว่ำ จ ำนวนบุคคลกรทำงด้ำนสำธำรณสุข มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น แต่เมื่อเทียบกับจ ำนวนประชำกรในภำพรวม ยังคงไม่เพียงพอ    
ต่อควำมต้องกำร เนื่องจำก จ ำนวนประชำกรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุและจ ำนวนผู้ป่วยท่ีเพิ่มขึ้น ท ำให้ควำมต้องกำร
บุคคลกรทำงกำรแพทย์เพิ่มมำกข้ึน 

ทั้งนี้  จำกจ ำนวนสถิติจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรแพทย์และ                           
สำธำรสุข (ประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยำบำลวิชำชีพ 
พยำบำลเทคนิค )  ตั้ งแต่ปี  2558 - 2561 มีแนวโน้ม เพิ่ มขึ้น                              
อย่ำงต่อเนื่อง โดยปี 2561 มีจ ำนวนเพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จ ำนวน 3% 
ซึ่งสอดคล้องกับจ ำนวนแพทย์ที่ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเวช
กรรมมีอัตรำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับจ ำนวนผู้ป่วย                            
ที่เพิ่มสูงขึ้นในอนำคต รวมทั้งจ ำนวนใบอนุญำตประกอบธุรกิจยำ                   
ตั้งแต่ปี 2558 - 2561 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเช่นเดียวกัน                     
มีอัตรำเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 8% โดยในปี 2561 ใบอนุญำตประเภท                     
ขำยยำแผนปัจจุบันมีจ ำนวนมำกท่ีสุด ซึ่งยำท่ีผลิตในประเทศส่วนใหญ่
จะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้บริโภคภำยในประเทศ จึงเป็นกำรแสดง
ให้เห็นถึงภำพรวมอุตสำหกรรมทำงด้ำนกำรแพทย์ที่เติบโตตำม                             
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นจำกสภำพสังคมในปัจจุบัน

กำรให้ค ำปรึกษำและกำรรักษำโรคท่ัวไปทำงกำรแพทย์ 
โดยแพทย์เวชปฏิบัติท่ีมีบริกำรทำงกำรแพทย์ท่ีไม่ได้
จัดให้มีท่ีนอนพักรักษำ

207,019 
210,825 

225,737 
231,770 

2558 2559 2560 2561

กราฟท่ี 1 จ านวนเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์และสาธารสุข

กราฟท่ี 2 จ านวนแพทย์ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

1

ท่ีมา : ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารสุข  กระทรวงสาธารณสุข

+3%

หน่วย : คน

หน่วย : ราย

ท่ีมา : แพทยสภา

2,298 
2,481 2,546 

2,707 

2558 2559 2560 2561

กราฟท่ี 3 จ านวนใบอนุญาตประกอบธุรกิจยา
หน่วย : ใบอนุญาต

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข

22,035 
23,513 24,807 

27,165 

2558 2559 2560 2561

+6%



ธุรกิจคลินิกโรคทั่วไป
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มกราคม 2563

การเติบโตของธุรกิจ

จ านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 31 มกราคม 2563

ธุรกิจคลินิกโรคทั่วไป ที่ด ำเนินกิจกำรอยู่ จ ำนวน 1,252 รำย 
คิดเป็น 0.17% ของธุรกิจทั้งหมดที่ด ำเนินกำรอยู่ทั้งสิ้นทั่วประเทศ 
(751,662 รำย) และมีมูลค่ำทุน 7,121.95 ล้ำนบำท คิดเป็น 0.04%
ของธุรกิจทั้งหมดที่ด ำเนินกำรอยู่ท่ัวประเทศ (18.40 ล้ำนล้ำนบำท)

ธุรกิจส่วนใหญ่ด ำเนินกิจกำรในรูปแบบบริษัทจ ำกัด โดยมีจ ำนวน
ทั้งสิ้น 1,096 รำย คิดเป็น 87.30% ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดและห้ำงหุ้นส่วน
สำมัญนิติบุคคล คิดเป็น 12.70% ซึ่ งส่วนใหญ่ เป็นธุรกิจท่ีมี ทุน                      
จดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้ำนบำท คิดเป็น 92.41%

กำรเพิ่มทุนของธุรกิจมีแนวโน้มในปี 2562 ลดลง 5.92% เมื่อเทียบ
กับปี 2561 โดยในปี 2560 ที่มีกำรเพิ่มทุนสูงถึง 748 ล้ำนบำท เนื่องจำก
มีนิติบุคคล 1 รำย มำเพิ่มทุนสูงถึง 400 ล้ำนบำท คิดเป็น 53.47%       
จำกมูลค่ำทุนที่เพิ่มในปี 2560

กำรจัดต้ังธุรกิจคลินิกโรคทั่วไป ปี 2562 มีจ ำนวน 228 รำย 
เพ่ิมขึ้น 12.87% จำกปี 2561 และมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 311    
ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 คิดเป็น 5.76%

กำรจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ธุรกิจคลินิกโรคทั่วไปในปี 2560 -
2562 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าทุนจดทะเบียน                    
ในปี 2560 มีทุนจดทะเบียนสูงถึง 380 ล้ำนบำท

ธุรกิจคลินิกโรคทั่วไปมีแนวโน้มเติบโตดี โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จำกกำรขยำยตัวของจ ำนวนผู้สูงอำยุภำยในประเทศและกระแส        
กำรรักษำสุขภำพของคนไทย รวมทั้ งจ ำนวนผู้ประกันตนกับ
ประกันสังคมและจ ำนวนผู้ใช้บริกำรประกันสุขภำพที่ยัง เพิ่มขึ้น        
อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจดังกล่ำวมีกำรจัดตั้งใหม่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อ
รองรับควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำร

การกระจายตัวของธุรกิจ
ตารางที่ 1 นิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่

ธุรกิจคลินิกโรคทั่วไปส่วนใหญ่ต้ังอยู่ ในกรุงเทพมหำนคร 
จ ำนวน 671 รำย คิดเป็น 53.59% รองลงมำ ภำคกลำง 196 รำย 
คิดเป็น 15.65%

หำกพิจำรณำในส่วนของจังหวัดจะพบว่ำมีกำรกระจำยตัวอยู่ใน 
พื้นที่เมืองใหญ่และเขตปริมณฑล ได้แก่ ชลบุรี 72 รำย นนทบุรี 71 รำย 
และเชียงใหม่ 49 รำย ตำมล ำดับ โดยธุรกิจดังกล่ำวได้กระจำยตัวใน
จังหวัดและภูมิภำคที่มีขนำดใหญ่ เพื่อรองรับควำมหนำแน่นของ
ประชำกรและนักท่องเที่ยว ซึ่งท ำให้ธุรกิจนี้กระจำยตัวอยู่ในเขตพื้นที่
ดังกล่ำว 

2

170

202
228

25 21

2560 2561 2562

กราฟที่ 4 จ านวนธุรกิจต้ังใหม่ (ราย)

380
330 311

48 34

2560 2561 2562

กราฟที่ 5 จ านวนทุนจดทะเบียนตั้งใหม่ (ล้านบาท) 

-29.17%

-16.00%

748

609 572

5 5

2560 2561 2562

กราฟที่ 6 ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่

บจ. หจ./หสน.1,093 ราย 159 ราย

จ านวน 1,252 ราย

6,927.63 ลบ. 194.31 ลบ.

มูลค่าทุน 7,121.95 ลบ.

กราฟที่ 7 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท)

87.30%

12.70%

97.27%

2.73%

ที่ต้ังของ
นิติบุคคล

จ านวน ทุน

ราย % ล้านบาท %

กทม. 671 53.59 5,125.77 71.97

กลาง 196 15.65 865.81 12.16

ตะวันออก 121 9.66 207.03 2.91

เหนือ 85 6.79 289.23 4.06

ตะวันออกเฉียงเหนือ 83 6.63 165.10 2.32

ใต้ 72 5.75 419.20 5.89

ตะวันตก 24 1.92 49.80 0.70

รวม 1,252 7,121.95

2562
(ม.ค.)

2563
(ม.ค.)

2562
(ม.ค.)

2563
(ม.ค.)

2562
(ม.ค.)

2563
(ม.ค.)



156.54

336.59

503.08
335.05

498.58

2560 2561 2562

กำรลงทุนของต่ำงชำติในนิติบุคคลไทยของธุรกิจคลินิกโรค
ทั่วไป ปี 2563 (ม.ค.) มีมูลค่ำทั้งสิ้น 498.58 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 
48.80% จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยสัญชำติที่ลงทุนสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ มำเลเซีย จ ำนวน 192.05 
ล้ำนบำท คิดเป็น 2.70% รองลงมำ อิตำเลียน จ ำนวน 68.19 ล้ำนบำท 
คิดเป็น 0.96% และญี่ปุ่น จ ำนวน 64.19 ล้ำนบำท คิดเป็น 0.90% 

จำกข้อมูลดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำต่ำงชำติมีแนวโน้มที่จะลงทุน                       
ในธุรกิจคลินิกโรคทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยเหตุที่ธุรกิจดังกล่ำว
ได้ รั บผลดี จ ำกภำครั ฐที่ มี น โยบำยสนับสนุ น ให้ประ เทศ ไทย              
เป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์นำนำชำติ (Medical Hub) อีกทั้งแพทย์
ไทยมีควำมเช่ียวชำญระดับสำกล ส่งผลให้ท ำให้ต่ำงชำติสนใจที่จะ
ลงทุนในธุรกิจนี้

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย กราฟที่ 8 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

3

ธุรกิจคลินิกโรคทั่วไป
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มกราคม 2563

+48.80%

ตารางที่ 2 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

สัญชาติ มูลค่า (ล้านบาท) %

ไทย 6,623.37 93.00 

มาเลเซีย 192.05 2.70 

อิตาเลียน 68.19 0.96

ญ่ีปุ่น 64.19 0.90

สัญชาติอ่ืนๆ 174.14 2.44 

รวม 7,121.95 100.00

2562
(ม.ค.)

2563
(ม.ค.)

ปีงบการเงิน 2559 2560 2561

นิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน                              หน่วย:ราย

ขนาดเล็ก (S) 650 706 805 

ขนาดกลาง (M) 11 10 18 

ขนาดใหญ่ (L) 6 7 5 

รวมทุกขนาด 667 723 828 

รายได้รวม                                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 5,607 6,724 8,842 

ขนาดกลาง (M) 2,320 1,906 2,663 

ขนาดใหญ่ (L) 11,793 9,563 7,640 

รวมทุกขนาด 19,719 18,193 19,145

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 239 295 359 

ขนาดกลาง (M) 185 260 368 

ขนาดใหญ่ (L) 1,236 1,560 1,007 

รวมทุกขนาด 1,660 2,115 1,734

กราฟที่ 9 ผลประกอบการ (ปี 2559-2561)

19,719

18,193

19,145

83.34%

-7.74%
5.23%

-14%-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%22%24%26%28%30%32%34%36%38%40%42%44%46%48%50%52%54%56%58%60%62%64%66%68%70%72%74%76%78%80%82%84%86%88%
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ตารางที่ 3 ผลประกอบการแยกตามขนาดของธุรกิจ

ผลประกอบการธุรกิจ (ปี 2559 - 2561)

ธุรกิจคลินิกโรคทั่วไป เมื่อพิจำรณำผลประกอบกำรของธุรกิจ                     
โดยกำรส่งงบกำรเงินของนิติบุคคลในปี 2560 และ 2561 เพิ่มมำกข้ึน
กว่ำ 14.52% และส่วนใหญ่จัดเป็นธุรกิจขนำดเล็กกว่ำ 97% 
โดยเมื่อพิจำรณำผลประกอบกำรของนิติบุคคล พบว่ำ มีรำยได้รวมจำก
งบกำรเงินปี 2561 อยู่ที่ 19,145 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2560                         
คิดเป็น 5.23% โดยนิติบุคคลขนำดเล็ก มีกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้คิดเป็น
อัตรำส่วนต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2559–2561 สูงที่สุด เท่ำกับ 16.40%

ในภำพรวมนิติบุคคลขนำดเล็กที่มีจ ำนวนนิติบุคคลสูงที่สุด              
คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ย 97% มีรำยได้รวมกันเฉลี่ยกว่ำ 37% ของรำยได้
รวมเฉลี่ย 3 ปีของนิติบุคคลทุกขนำด ในขณะที่นิติบุคคลขนำดใหญ่                   
ซึ่งมีจ ำนวนธุรกิจไม่ถึง 1% นั้นกินสัดส่วนรำยได้กว่ำ 51% และ                        
นิติบุคคลขนำดขนำดกลำง ซึ่งสัดส่วนประมำณ 2% มีสัดส่วนรำยได้
กว่ำ 12 %

เมื่อพิจำรณำก ำไรสุทธิของนิติบุคคลพบว่ำ ก ำไรสุทธิ ของ                                       
นิติบุคคลขนำดเล็กและขนำดกลำงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2559 
เป็นต้นมำ โดยนิติบุคคลขนำดเล็ก (S) มีกำรเพ่ิมขึ้นของก ำไรคิดเป็น
อัตรำส่วนต่อปี (CAGR) ตั้ งแต่ปี  2559–2561 สูงที่สุด คิดเป็น 
14.52% และรองลงมำได้แก่ นิติบุคคลขนำดกลำง (M) เท่ำกับ 
13.15% ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ำธุรกิจคลินิกโรคทั่วไป ท้ังขนำดเล็ก (S) และ
ขนำดกลำง (M) มีแนวโน้มกำรเติบโตสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่จ ำนวน
กำรจัดตั้ งธุ รกิจใหม่  รำยได้ที่ สู งขึ้ น และก ำไรสุทธิที่ เพิ่ มขึ้ น                           
อย่ำงต่อเนื่องตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่ให้ควำมใส่ใจเกี่ยวกับ
เรื่องสุขภำพ และควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงบริกำรคลินิกขนำดเล็ก (S) 
และกลำง (M) ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งอุปทำนในส่วนของบุคลำกรทำง
กำรแพทย์และคลินิกท่ีให้บริกำรที่ยังมีไม่เพียงพอ ยิ่งท ำให้เกิดอุปสงค์
ส่วนเกินในกำรใช้บริกำร สำมำรถสร้ำงรำยได้และก ำไรของผู้ประกอบ
ธุรกิจดังกล่ำว ให้มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง



อัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ
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ธุรกิจคลินิกโรคทั่วไปในภำพรวม มีอัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ในช่วงปี 2559-2561 อยู่ที่  8.03, 12.95 และ 10.31 ตำมล ำดับ 
โดยธุรกิจขนำดกลำง (M) และขนำดใหญ่ (L) มีอัตรำผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์สูงที่สุด อยู่ระหว่ำง 8.28-15.34 % ในช่วง 3 ปี ขณะที่ธุรกิจ
ขนำดเล็ก (S) มีอัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ระหว่ำง 6.00-6.67 %
ทั้งนี้ ในปี 2561 มีอัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และอัตรำก ำไรสุทธิ
ลดลงจำกปี 2560 ในทุกขนำดธุรกิจ โดยเมื่อพิจำรณำอัตรำก ำไรสุทธิ
ในช่วงปี 2559-2561 พบว่ำอัตรำก ำไรสุทธิในภำพรวม อยู่ที่ 8.59, 
11.74 และ 6.00 ตำมล ำดับ โดยธุรกิจขนำดใหญ่ (L) เป็นธุรกิจที่มี
อัตรำก ำไรสุทธิสูงที่สุด ระหว่ำง 8.61-16.55 %

ส ำหรับในภำพรวมของอัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม
ในช่วงปี 2559-2561 อยู่ ท่ี  0.30, 0.29 และ 0.28 ตำมล ำดับ                        
ซึ่ งสะท้อนให้ เห็นว่ำธุรกิจคลินิกโรคทั่ วไปมีภำระกำรช ำระหนี้                               
ค่อนข้ำงน้อย และยังมีโอกำสในกำรขยำยขนำดกำรลงทุนเพิ่มขึ้น
ค่อนข้ำงสูงอย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำจำกขนำดของธุรกิจพบว่ำ                     
ธุรกิจขนำดใหญ่ (L) มีภำระกำรช ำระหนี้น้อยที่สุด โดยมีอัตรำส่วน
หนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 0.21 ในปี 2560-2561

ด้ำนสภำพคล่องของธุรกิจ พบว่ำในภำพรวมมีอัตรำสภำพคล่อง 
(Current Ratio) ในปี 2559 - 2561 อยู่ระหว่ำง 1.05 1.59 และ 1.70 
ตำมล ำดับ โดยเมื่อพิจำรณำเป็นรำยธุรกิจ พบว่ำธุรกิจขนำดใหญ่ (L)
เป็นธุรกิจที่มีอัตรำส่วนสภำพคล่องเพิ่มขึ้นตลอดช่วง 3 ปี ในขณะที่
ธุรกิจขนำดเล็ก (S) และกลำง (M) มีสภำพคล่องลดลงเล็กน้อยในปี 
2560 และกลับมำเพิ่มสูงขึ้นในปี 2561

88.66%

ปีงบการเงิน 2559 2560 2561

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ขนาดเล็ก (S) 6.00 6.67 6.02

ขนาดกลาง (M) 10.52 15.05 12.55

ขนาดใหญ่ (L) 8.28 15.34 12.72

รวมทุกขนาด 8.03 12.95 10.31

อัตราก าไรสุทธิ (Net Income Ratio)

ขนาดเล็ก (S) 4.32 4.40 2.85

ขนาดกลาง (M) 8.11 13.83 7.98

ขนาดใหญ่ (L) 10.74 16.55 8.61

รวมทุกขนาด 8.59 11.74 6.00

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม

ขนาดเล็ก (S) 0.34 0.37 0.33

ขนาดกลาง (M) 0.47 0.53 0.37

ขนาดใหญ่ (L) 0.27 0.21 0.21

รวมทุกขนาด 0.30 0.29 0.28

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ขนาดเล็ก (S) 1.35 1.30 1.53

ขนาดกลาง (M) 0.86 0.78 1.12

ขนาดใหญ่ (L) 0.98 2.30 2.35

รวมทุกขนาด 1.05 1.59 1.70

ตารางที่ 4 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจคลินิกโรคทั่วไป

ธุรกิจคลินิกโรคทั่วไป
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แนวโน้มธุรกิจและบทสรุป

ปัจจุบันสังคมไทยมีประชำกรกว่ำ 60 ล้ำนคน โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกับกำรก้ำวสู่สังคมผู้สูงอำยุ
ของไทย ประกอบกับกำรใส่ใจสุขภำพ กำรดูแลสุขภำพของคนในสังคม รวมทั้งกำรเจ็บป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นจำกโรคภัยไข้เจ็บ มลภำวะ
ของสิ่งแวดล้อมท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง ท ำให้ส่งผลโดยตรงต่ออุตสำหกรรมกำรแพทย์ของประเทศไทยให้มีกำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง 
ซึ่งสถำนพยำบำลทั่วประเทศท่ีมีอยู่กว่ำ 35,000 แห่ง ซึ่งมีทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่ มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะทำงและมีเทคโนโลยี
ที่หลำกหลำยซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจคลินิกโรคทั่วไปมีทิศทำงในกำรประกอบธุรกิจที่ดี 

ธุรกิจคลินิกโรคท่ัวไป มีแนวโน้มกำรจัดตั้งท่ีเ พ่ิมสูงในแต่ละปี โดยกำรด ำเนินกิจกำรส่วนใหญ่อยู่ ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหำนคร โดยเฉพำะในย่ำนที่มีประชำกรหนำแน่น เช่น เขตจตุจักร เขตวัฒนำ และเขตวังทองหลำง เพื่อที่จะรองรับกลุ่ม
ลูกค้ำให้สำมำรถมำใช้บริกำรได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว และในส่วนภูมิภำคก็มีกำรกระจำยตัวอยู่ตำมจังหวัดใหญ่ๆ ที่มีประชำกร
และนักท่องเที่ยวหนำแน่น 

ส ำหรับจุดแข็งและปัจจัยสนับสนุนของธุรกิจคลินิกรักษำโรคทั่วไป โดยส่วนใหญ่มีควำมสะดวกในกำรใช้บริกำร
เนื่องจำกอยู่ในชุมชนใกล้ที่อยู่อำศัยของกลุ่มลูกค้ำมำกกว่ำโรงพยำบำลขนำดใหญ่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำที่ไม่สูงมำกถ้ำเทียบกับ
โรงพยำบำลเอกชน ประกอบกับเทรนกำรรักษำสุขภำพของคนในสังคมปัจจุบันและกำรต้องกำรแพทย์ที่มีควำมควำมเช่ียวชำญ       
ในโรคเฉพำะทำง ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่มีกำรพัฒนำเครื่องมืออุปกรณ์ในกำรรักษำในตรงตำมควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ
ได้มำกข้ึน  สถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิดโรคภัยต่ำงๆมำกข้ึน เช่น มลภำวะที่เป็นพิษ กำรใช้สำรเคมีต่อพืชผล
ทำงกำรเกษตร เป็นต้น  ในส่วนจุดอ่อนและปัจจัยท่ีควรระวังต่อกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น กำรแข่งขันท่ีค่อนข้ำงสูงกำรท ำกำรตลำด   
เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งกำรตลำด อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่มีควำมซับซ้อนท ำให้มีต้นทุนค่อนข้ำงสูงรวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
จัดกำรของกำรด ำเนินธุรกิจ

ในด้ำนกำรลงทุนในปี 2563 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนโดยคนไทยมำกกว่ำของ
ต่ำงชำติ โดยกำรลงทุนชองต่ำงชำติในเดือนมกรำคม 2563 เพิ่มขึ้นถึง 48.80% เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มกำรลงทุน เช่น ระบบเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (Digital Health) เพื่อสุขภำพสมัยใหม่ มีกำรเปลี่ยนแปลง
จำกบริกำรด้ำนสุขภำพแบบท่ีผ่ำนมำ หรือ Traditional Model และมีกำรเข้ำถึงผู้รับบริกำรมำกขึ้นด้วย นอกจำกนี้ กำรท่องเที่ยว
เชิงสุขภำพ (Wellness Tourism) โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวเชิงกำรแพทย์ (Tourist & Medical Tourist) มีสัดส่วน
กำรตลำดถึงเกือบ 70% ของผู้ป่วยตลำดต่ำงประเทศทั้งหมด เป็นผลให้อุตสำหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภำพของไทยติดอันดับ                      
13 ของโลก รวมท้ัง กำรสนับสนุนจำกนโยบำยภำครัฐได้ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติ (Medical Hub) 
โดยกำรใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษีกับนักลงทุน สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรลงทุน เพื่อดึงดูดให้นักลงทุนเข้ำมำลงทุนในอุตสำหกรรม
กำรแพทย์มำกยิ่งขึ้น ซึ่งจำกปัจจัยต่ำงๆ ดังกล่ำว จะส่งผลโดยตรงท้ังระยะสั่นและระยะยำวในกำรลงทุนให้ธุรกิจมีเข้มแข็งสำมำรถ
แข่งขันและด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงยั่งยืน
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