CEBF Business Research : CEBF BR
การวิจัยทางธุรกิจ โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

10 ธุรกิจเด่น ปี 2564

กรอบการพิจารณาธุรกิจเด่น
พิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิ
ข้อมูลด้านการนาเข้าและส่งออก
ข้อมูลสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์
ข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กาลังการผลิต

ข้อมูลปฐมภูมิจากการสารวจของหอการค้าโพล
(Chamber Business Poll)
ผลการสารวจผู้ประกอบการรายสาขา
ผลการสารวจสถานภาพธุรกิจไทย
ผลการสารวจปัจจัยเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

ตารางปัจจัยการผลิต I-O Table
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย และประเทศคู่ค้าที่สาคัญ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
อื่นๆ

2

เกณฑ์การให้คะแนน
เกณฑ์การพิจารณา
ด้านยอดขาย
ด้านต้นทุน
ส่วนต่างของยอดขายต่อต้นทุน (กาไรสุทธิ)
ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงและภาวะการแข่งขัน
ความต้องการ/ความสอดคล้องกับกระแสนิยม
รวม

100%

ระดับคะแนน
20
20
20
20
20
100
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สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
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ตารางสรุปประมาณการภาวะเศรษฐกิจมหภาคในปี 2563-2564
เครื่องบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
- GDP ภาคเกษตร
- GDP นอกภาคเกษตร
การอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน
การอุปโภคบริโภคของรัฐบาล
การลงทุนรวม
- การลงทุนของภาคเอกชน
- การลงทุนของภาครัฐ
การส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ
การนาเข้าสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ
สัดส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดต่อจีดีพี
จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
อัตราเงินเฟ้ อทัวไป
่
สัดส่วนหนี้ สินภาคครัวเรือนต่อจีดีพี

หน่ วย

2562

%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
% ต่อ GDP
ล้านคน
%YoY
% ต่อ GDP

2.4
0.1
2.6
4.5
1.4
2.2
2.8
0.2
-2.7
-4.7
6.9
38.3
0.7
80.5

2563F
(ณ ส.ค. 63)
-9.4
-5.9
-10.4
-2.6
4.5
-8.0
-13.6
7.7
-10.2
-19.5
1.0
39.8

-1.5
90.5

(ณ ธ.ค. 63)
-6.3
-1.3
-6.8
-1.0
3.9
-4.7
-10.7
12.2
-7.4
-13.1
4.0
6.7
-0.9
87.7

ที่มา: ศูนย์พยากรณ์ เศรษฐกิ จและธุรกิ จ มกค.
© 2563 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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ประมาณการภาวะเศรษฐกิจ ปี 2564
เครื่องบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
- GDP ภาคเกษตร
- GDP นอกภาคเกษตร
การอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน
การอุปโภคบริโภคของรัฐบาล
การลงทุนรวม
- การลงทุนของภาคเอกชน
- การลงทุนของภาครัฐ
การส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ
การนาเข้าสินค้าในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ
สัดส่วนดุลบัญชีเดินสะพัดต่อจีดีพี
จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
อัตราเงินเฟ้ อทัวไป
่
สัดส่วนหนี้ สินภาคครัวเรือนต่อจีดีพี
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

หน่ วย
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
%YoY
% ต่อ GDP
ล้านคน
%YoY
% ต่อ GDP
%

© 2563 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรณี ที่แย่กว่า (Worse Case)
1.8
0.8
1.8
2.5
4.5
6.4
2.6
12.0
4.2
6.0
3.1
2.6
0.8
85.4
30.0

กรณี ฐาน (Base Case)
2.8
1.8
2.9
2.7
5.0
6.7
2.8
12.6
3.5
4.5
3.7
4.0
1.0
84.5
50.0

กรณี ที่ดีกว่า (Better Case)
3.8
2.9
3.9
3.0
5.0
6.9
3.0
12.6
3.5
3.9
4.4
6.0
1.2
83.6
20.0
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ปัจจัยสนับสนุนและบั่นทอนการดาเนินธุรกิจในปี 2564
ปัจจัยสนับสนุน
เริ่มมีว ัคซีน COVID-19 และเริ่มมีการใช้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอย่างต่อเนื่ อง

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ มขยายตัว
การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปี หลังมีว คั ซีน
มาตรการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อควบคู่กบั
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
กาลังซื้อของประชาชนฐานรากที่เพิ่มขึน้ ตามมาตรการสวัสดิการ
แห่งรัฐและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และมาตรการประกันราคา
สินค้าเกษตร

ปัจจัยที่บนทอน
ั่
สถานการณ์ COVID-19 ยังมีอย่างต่อเนื่ องในหลายประเทศ ถึงแม้ว่า
จะมีว ัคซีนป้ องกัน
ความเปราะบางทางการเมืองทาให้ความเชื่อมันของผู
่
้บริโภคและ
นักลงทุนลดลง

สถานการณ์ ภ าวะเศรษฐกิจ ของประเทศยัง คงมี ค วามเปราะบาง
โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปี แรก จากสถานการณ์ COVID-19
เงินบาทแข็งค่าเร็วกว่าปกติ และมีแนวโน้ มแข็งค่าต่อเนื่ อง
ความไม่แน่ นอนทางการเมืองส่งผลต่ อความเชื่ อมันของนั
่
กลงทุน
ต่างชาติ

เศรษฐกิจจีนฟื้ นตัวเร็วกว่า ที่นักวิเคราะห์เคยคาดการณ์เอาไว้

หนี้ เสีย (NPL) ของสถาบันการเงินที่มีโอกาสเพิ่มสูงขึน้

ิ่ มที่จะฟื้ นตัวภายหลังจากการ
ภาคการผลิตและภาคบริการทัวโลกเร
่
คลาย Lockdown

ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภยั แล้ง/ฝนทิ้งช่วงมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึน้ อย่าง
มาก

ธนาคารกลางทัวโลกต่
่
างปรับนโยบายการ เงินเป็ นแบบผ่อนคลาย

ความไม่แน่ นอนของสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับจีน
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ประเมินผล 10 อันดับธุรกิจรุ่งปี 2564
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ลำดับ 10 ธุรกิจเด่น
ธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์และควำมงำม
1 ธุรกิจ e-commerce (ธุรกิจที่ทำกำรซื้อขำยผ่ำน
อิเล็กทรอนิ กส์)
ธุรกิจ แพลตฟอร์ม (ธุรกิจตัวกลำงหรือตลำดกลำงทำงด้ำน
2 อิเล็กทรอนิ กส์)
ธุรกิจจัดทำคอนเทนต์ ธุรกิจ youtuber และกำรรีววิ สินค้ำ
3 ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวติ
ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
4 ธุรกิจเวชภัณฑ์ยำ ธุรกิจกำรขำยส่งสินค้ำทำงเภสัชภัณฑ์และ
ทำงกำรแพทย์
ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีวเิ ครำะห์และจัดกำรข้อมูล (Big
5 Data, Data Analysict)

คะแนน ลำดับ 10 ธุรกิจเด่น
94.5
ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม
6
ธุรกิจอำหำรเสริม และสุขภำพ
94.5
7 ธุรกิจ Street food และ food truck
ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ และ delivery
8
92.9
ธุรกิจด้ำน fintech และกำรชำระเงินผ่ำนระบบเทคโนโลยี
92.9
ธุรกิจพลังงำน
91.1
9 ธุรกิจตูห้ ยอดเหรียญฯ เช่น ร้ำนสะดวกซัก เครื่องเติมเงิน
89.9
เครื่องเติมน้ ำ เป็ นต้น
ธุรกิจที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย/บัญชี
10
89.9
ธุรกิจออกแบบและผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ แพ็กเกจจิ้ง
87.8

คะแนน
86.5
86.5
85.5
84.3
84.3
82.5

82.5
81.7
81.7

ธุรกิจเด่นอันดับ 1 ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม
ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยเสี่ยง

1) สถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันรวมทั้งความกังวลต่อโรคอุบัติ
ใหม่อื่นๆ
2) การนาเทคโนโลยีการสื่อสารมาช่วยอานวยความสะดวกในการให้บริการแบบวิถี
ใหม่ เช่น การตรวจรักษาทางไกล การใช้ระบบจองคิวการบริการ
3) กระแสการให้ความสาคัญกับการรักษาสุขภาพและการดูแลความงามยังมีอย่าง
ต่อเนื่องมีการลงทุนพัฒนาและนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
4) คุณภาพการรักษาของประเทศไทยมีราคาไม่แพง และได้ รับความเชื่อถือ จาก
นานาชาติ
5) การขยายธุรกิจสถานพยาบาล เป็น ธุรกิจ wellness มากขึ้น
6) การดูแลและรักษาสุขภาพของประชาชนมากขึ้น

ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม

ยอดขาย
19.4

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ต้นทุน
18.3

สถานการณ์ด้านรายได้ที่ลดลงของประชาชนทาให้กาลังซื้อลดลง
การแข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจ
การแข่ ง ขั น ทางด้ า นราคาเพิ่ ม มากขึ้ น เช่ น การแข่ ง ขั น การท า
โปรโมชั่นด้านราคา และบริการแบบออนไลน์
การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การปลอมแปลงเวชภัณฑ์ และการหลอกลวงในการให้บริการจนเป็น
เหตุให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือ
จ านวนผู้ เ ชี่ ย วชาญและความเพี ย งพอของบุ ค ลากรในการรั ก ษา
โดยเฉพาะสาขาพยาบาล และแพทย์เฉพาะทางมีจานวนจากัด

กาไร
19

การรับความเสี่ยง/คู่แข่ง
18.6

ความต้องการ รวม
19.2
94.5
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ธุรกิจเด่นอันดับ 1 ธุรกิจ E-Commerce
ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยเสี่ยง

1) พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของประชาชน และสถานการณ์ แพร่ระบาด COVID-19 ทาให้ประชาชนหันมา
ใช้ซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น
2) ผู้ประกอบการหันมาทาธุรกิจ E-commerce มากขึ้นจากสถานการณ์ COVID-19
3) ระบบการขนส่งที่ทันสมัยและรวดเร็ว และมีความสะดวกในจานวนสาขาที่มากขึ้น
4) มีช่องทางการจาหน่ายจานวนมาก และต้นทุนต่า ไม่ต้องมีหน้าร้าน และสามารถซื้อขายสินค้าได้ 24
ชม.
5) ประชากรเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย ประกอบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีราคาถูกลง
6) นโยบายสนับสนุนจากภาครั ฐ เช่น มาตรการคนละครึ่ ง นโยบายพร้ อมเพย์ (PromptPay) และ
โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs Go Online เป็นต้น
7) ระบบการชาระเงินที่หลากหลาย สะดวกและรวดเร็ว เช่น เก็บเงินปลายทาง ชาระเงินผ่านระบบ
ออนไลน์
8) การมีแอปพลิเคชั่นในการเลือกซื้อสินค้าและบริการโดยมีส่วนลด เงื่อนไข หรือราคาพิเศษให้กับลูกค้า
เพิ่มมากขึ้น
9) การรีวิวสินค้าของ Net Idol หรือ Youtuber หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและลูกค้าที่เคยใช้สินค้า

1) นโยบายเก็บภาษีธุรกิจค้าขายออนไลน์
2) การแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงขึ้ น ทั้ ง จากคู่ แ ข่ ง เดิ ม และคู่ แ ข่ ง รายใหม่
โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่หันมาทาการตลาดออนไลน์
มากขึ้ น รวมทั้ ง สถานการณ์ แ พร่ ร ะบาด COVID-19 ท าให้
ผู้ประกอบการไทยเน้นการขายทางออนไลน์มากขึ้น
3) ปัญหาการหลอกขายสินค้า สินค้าไม่ได้คุณภาพ
4) การเข้ามาแข่งขันของธุรกิจขนาดใหญ่

ธุรกิจ E-Commerce

ยอดขาย
19.3

ต้นทุน
18.9

กาไร
19

การรับความเสี่ยง/คู่แข่ง
18.3

ความต้องการ
19

รวม
94.5 11

ธุรกิจเด่นอันดับ 2 ธุรกิจแพลตฟอร์ม
(ธุรกิจตัวกลางหรือตลาดกลางทางด้านอิเล็กทรอนิกส์)
ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยเสี่ยง

1) สถานการณ์ COVID-19 ทาให้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มที่รองรับ
การเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้น
2) สถานการณ์ COVID-19 ยังคงอยู่กับโลกอีกอย่างน้อย 1 ปี
3) พฤติก รรมของผู้บริ โภคที่ เ ปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ในการใช้
เทคโนโลยี
4) กระแสการพั ฒ นาแพลตฟอร์ ม ทั่ ว โลก ท าให้ ผู้ ป ระกอบการ
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด
5) ธุ ร กิ จ มี แ นวโน้ ม เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ
6) การผลักดันนโยบาย/มาตรการ ธุรกิจแพลตฟอร์มของภาครัฐ

1) ธุรกิจมีการแข่งขันการพัฒนาแฟลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง
2) การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ที่ ร วดเร็ ว ท าให้ มี ต้ อ งมี ต้ น ทุ น การ
ปรับเปลี่ยนแฟลตฟอร์ม
3) ความปลอดภัยและการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
4) ความไม่ เ พีย งพอของผู้ เ ชี่ ยวชาญ และการดูแลความปลอดภั ย
ต่างๆ โดยเฉพาะด้านข้อมูล
5) การก่ออาชญกรรมทางด้านเทคโนโลยีทาให้เกิดความสูญเสียต่อ
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

ธุรกิจ แพลตฟอร์ม

ยอดขาย
19

ต้นทุน
18.4

กาไร
18.6

การรับความเสี่ยง/คู่แข่ง
18.1

ความต้องการ รวม
18.8
92.9 12

ธุรกิจเด่นอันดับ 2 ธุรกิจทาคอนเทนต์ ธุรกิจ Youtuber และการรีวิวสินค้า
ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยเสี่ยง

1) พฤติกรรมในการติดตามสื่อของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
2) ในยุ ค ดิ จิ ทั ล โซเชี ย ลเป็ น ที่ นิ ย มกั น มากขึ้ น เข้ า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า ได้ ส ะดวก
รวดเร็วและง่ายมากขึ้น
3) เนื่องจากวิกฤต Covid-19 ทาให้คนหันมาใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์กัน
มากขึ้น การเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมา เป็นการ
ตอกย้าให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความสาคัญ
4) ต้นทุนในการประกอบธุรกิจต่า
5) การได้รับรายได้จากธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

1) กฎระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่ไม่เอือ่ ต่อการดาเนินธุรกิจ
2) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเสมอ ผู้ประกอบการต้องมีสิ่ง
ใหม่ๆ มาอัพเดตและดาเนินการตลอดเวลาเพื่อให้เป็นที่รู้จักและ
มีผู้ติดตามมากขึ้น
3) เมื่อเกิดความผิดพลาดหรือเป็นโทษต่อผู้บริโภค ธุรกิจอาจถึงขั้น
ต้องปิดกิจการ
4) ธุรกิจมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเรื่องราคาหรือการ
ให้โปรโมชั่น

ยอดขาย
19.1
ธุรกิจธุรกิจทาคอนเทนต์ ธุรกิจ Youtuber และการรีวิวสินค้า

ต้นทุน
18.5

กาไร
18.5

การรับความเสี่ยง/คู่แข่ง ความต้องการ รวม
18
18.8
92.9

13

ธุรกิจเด่นอันดับ 3 ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต
ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยเสี่ยง

1) จากสถานการณ์ COVID-19 ความต้องการซื้อประกัน เพื่อความ
ปลอดภัยของชีวิตและคนในครอบครัวมากขึ้น รวมทั้งมี ความรู้และ
ความเข้าใจมีมากขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายหากมีภัยเกิดขึ้น
2) ค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการรักษา หรือการซ่อมบารุ่งต่างๆ
3) มาตรการลดหย่อนภาษีของภาครัฐที่ยังมีต่อเนื่อง
4) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประกันภัยมีจานวนมากขึ้น และหลากหลาย
5) ประชาชนหันมาให้ความสาคัญการออมในระยะยาวมากขึ้น
6) การเข้าสู่สัง คมผู้สูง อายุ และการวางแผนทางการเงิ นของคนยุค
ปัจจุบัน
7) รัฐบาลมีการส่งเสริมให้มีการทาการประกันภัยมากและประกันชีวิต
มากขึ้น

ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

การเกิดโรคอุบัติใหม่ และภัยอันตรายที่เกิดกับประชาชน
การแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรงขึ้ น ทั้ ง ระหว่ า งบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ด้ ว ยกั น เอง
บริษัทประกันสุขภาพรวมถึงธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
การแข่งขันทางธุรกิจในเรื่องของผลิตภัณฑ์และราคาเพื่อจูงใจลูกค้า
การเปลี่ยนแปลงของค่าครองชีพที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
อั ต ราดอกเบี้ ย ของธนาคารพาณิ ช ย์ แ ละความผั น ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ยน
ภัยธรรมชาติ
ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ธุ ร กิ จ (การให้ ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ชั ด เจนหรื อ เกิ น จริ ง ของ
ตัวแทน/การบังคับทาประกันของธนาคาร/ระบบความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า)

ยอดขาย

ต้นทุน

กาไร

การรับความเสี่ยง/คู่แข่ง

ความต้องการ

รวม

18.5

18.3

18.4

17.6

18.3

91.1
14

ธุรกิจเด่นอันดับ 4 ธุรกิจเครื่องมือแพทย์
ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยเสี่ยง

1) การเจ็บป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน รวมถึงจานวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
2) ความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์ตรวจวินิจฉัยโรคที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงมากขึ้น
3) สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
4) สถานการณ์ฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่เกิดเพิ่มขึ้น
5) การลงทุ น ของธุ ร กิ จ โรงพยาบาลทั้ ง การสร้ า งใหม่ แ ละการขยายพื้ น ที่
ให้บริการจะทาให้ความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพิ่มขึ้น
6) นโยบายสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ในการให้ สิ ท ธิ พิ เ ศษการลงทุ น กั บ กลุ่ ม
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์และชิ้นส่วน การเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจธุรกิจขายตรง

ยอดขาย
18.6

ต้นทุน
17.8

1)
2)
3)
4)
5)

การลงทุนมีต้นทุนทีส่ งู
มาตรฐานและการรับรองต่างๆ ของเครื่องแพทย์
การปลอมแปลงเและการหลอกลวง
การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
การขาดแคลนของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นที่ต้องการทั่ว
โลก

กาไร
18.4

การรับความเสี่ยง/คู่แข่ง ความต้องการ รวม
17.5
17.6
89.9

15

ธุรกิจเด่นอันดับ 4 ธุรกิจเวชภัณฑ์ยา ธุรกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทาง
การแพทย์
ปัจจัยสนับสนุน

1) สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมการเรียนรู้และ
การศึกษาเกี่ยวกับการรักษา โดยการซื้อยา
2) การซื้อยาผ่านออนไลน์ต่างๆ ทาได้ง่ายขึ้น
3) มี เ ทคโนโลยี เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษา และป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ใ นการ
ทางาน การเล่นกีฬา และอื่นๆ มากขึ้น
4) ระดับราคาสินค้าไม่สูง
5) จานวนผู้ป่วยมีมากขึ้น

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ยอดขาย
18.7

1)
2)
3)
4)

ต้นทุน
17.5

ปัจจัยเสี่ยง
คู่แข่งมาก และมีการตัดราคากัน
การเข้ามาแข่งขันของธุรกิจขนาดใหญ่ และร้านสสะดวกซื้อ
การพัฒนาเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่รวดเร็ว
ต้ น ทุ น ค่ อ นข้ า งสู ง เนื่ อ งจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ว นใหญ่ น าเข้ า จาก
ต่างประเทศ

กาไร
18.3

การรับความเสี่ยง/คู่แข่ง ความต้องการ รวม
17.7
17.7
89.9 16

ธุรกิจเด่นอันดับ 5 ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิเคราะห์และจัดการข้อมูล
ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยเสี่ยง

1) โลกยุคปัจจุบันให้ความสาคัญกับข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูล Bigdata
2) เป็นเทคโนโลยีที่ทั่วโลกกาลังให้ความสนใจ และธุรกิจต่างๆ พยายามพัฒนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีในมือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) ความชานาญ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ยังมีอยู่จากัด ทาให้
ไม่มีผู้แข่งขัน
4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งวิเคราะห์ข้อมูลมีราคาที่สูง ส่งผลให้กาไรที่ธุรกิจได้
ยังคงอยู่ในระดับที่สูง

1) ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของธุรกิจ
2) กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
3) ความปลอดภัย ในเรื่ องของข้ อมู ล และอาชญากรรมทางด้ าน
เทคโนโลยี
4) ข้อมูล ที่ได้ มีความน่าเชื่อถื อน้อ ยส่ง ผลต่อ การวิเคราะห์ ข้อมู ล
ผิดพลาด
5) เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการวิเคราะห์และแปลผลมากขึ้น

ธุรกิจธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิเคราะห์และจัดการข้อมูล

ยอดขาย
18

ต้นทุน
17.7

กาไร
17.9

การรับความเสี่ยง/คู่แข่ง ความต้องการ รวม
16.9
17.3
87.8

17

ธุรกิจเด่นอันดับ 6 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ปัจจัยสนับสนุน

1) จากสถานการณ์ Covid-19ทาให้ความต้องการอาหารปรุงสาเร็จมีมากขึ้น
2) รู ป แบบการบริ ก ารที่ ส ะดวกและรวดเร็ ว เช่ น การสั่ ง อาหารผ่ า น
อินเตอร์เน็ต หรือ Application และบริการส่งถึงที่ หรือการรับจัดเลี้ยง
ในงานประชุม/งานสังสรรค์แบบปรุงสาเร็จ
3) การแปลรูปสินค้าอาหารด้วยนวัตกรรมต่างๆ
4) การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มมีมากขึ้น เช่น เพื่อ
สุขภาพ อาหารฮาลาล อาหาร Fusion Food
5) การพัฒนาอาหารแช่แข็ง ทาให้สามารถเก็บรักษาอาหารได้นาน และเป็น
ที่นิยมมากขึ้น
6) พฤติกรรมการรับประทานอาหารเปลี่ยนแปลง
7) ระดับราคาอาหารของประเทศยังมีราคาไม่สูง

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ยอดขาย
17.3

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ต้นทุน
17

ปัจจัยเสี่ยง
การลดเว้นเทศกาลต่างๆ
ปัญหาภัยธรรมชาติ ส่ ง ผลให้ สิ น ค้ าเกษตรที่ เ ป็น วั ตถุดิบขาด
แคลนและมีราคาสูงขึ้น
การเข้ามาแข่งขันของธุรกิจต่างชาติ
คู่แข่งทางธุรกิจสูง และแข่งขันกันตัดราคา
การเปลี่ยนแปลงการบริโภคตามกระแสนิยม
มาตรการกีดกันทางด้านการค้าระหว่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษี

กาไร
17.2

การรับความเสี่ยง/คู่แข่ง ความต้องการ รวม
17.5
17.5
86.5 18

ธุรกิจเด่นอันดับ 6 ธุรกิจอาหารเสริมและสุขภาพ
ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยเสี่ยง

1) สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ covid-19 ท าให้ ผู้ ค นวิ ต กเรื่ อ งสุ ข ภาพ 1) การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งจากคู่แข่งเดิมและคู่แข่งรายใหม่ธุรกิจ
หลายคนหันมาใส่ใจดูแลตัวเองกันมากขึ้น
2) ความน่าเชื่อถือและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
2) การป้องกันตนเองจากโรค ส่งผลให้สินค้ากลุ่มที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเป็น 3) การแข่งขันทางด้านราคาเพิ่มมากขึ้น เช่น การแข่งขันการทา
ที่ต้ อ งการมากขึ้น เช่น วิ ตามิ น เครื่อ งดื่ มผสมวิต ามิน อาหารเสริ มต่ างๆ
โปรโมชั่นด้านราคา
รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูบารุงร่างกาย
3) มีนวัตกรรมใหม่ๆในการสร้างผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
4) เทรนด์สุขภาพขยายตัวได้ดี (Healthy Trend) ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลที่ง่าย
และรวดเร็วผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
5) ระดับราคาอาหารเสริม และสุขภาพมีราคาไม่สูง

ธุรกิจธุรกิจขายตรง

ยอดขาย
17.6

ต้นทุน
17.1

กาไร
17.4

การรับความเสี่ยง/คู่แข่ง ความต้องการ รวม
17.2
17.2
86.5
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ธุรกิจเด่นอันดับ 7 ธุรกิจบน Street Food
ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยเสี่ยง

1) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ “คนละครึ่ง”
2) การได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
3) มี น โยบายสนั บ สนุ น ให้ เ ป็ น จุ ด ขายด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ด้ ว ยการยกระดั บ
มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย
4) ชื่อเสียงด้าน Street Food ของประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศ
5) เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว นักชิมทั้งชาวไทยและต่างชาติ
6) มีการจัดระเบียบพื้นที่ค้าขายบนทางเท้าให้มีความเหมาะสม เพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวไทย
7) ในปัจจุบันมีช่องทางการทาตลาดเพิ่มมากขึ้น เช่น โฆษณาผ่านโซเชียล การ
รีวิวบอกต่อของผู้บริโภค การส่งสินค้าผ่าน Application เช่น Lineman,
Grap Food, GET , Foodpanda เป็นต้น

1) สถานการณ์ COVID-19 ที่ทาให้นักท่องเที่ยวลดลง
2) ความสะอาดและความปลอดภั ย ของอาหารความ
น่าเชื่อถือของธุรกิจ
3) คู่แข่งทางธุรกิจมีจานวนมาก
4) กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
5) นโยบายการจัดระเบียบผู้ค้าบนทางเท้า
6) ผู้คนในสังคมเมืองเริ่มหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น
7) อัตรายจากการปรุงอาหาร และความสะอาดซึ่งอาจทาให้
ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นลดลงได้

ธุรกิจบน Street Food

ยอดขาย
17.2

ต้นทุน
17

กาไร
17.2

การรับความเสี่ยง/คู่แข่ง ความต้องการ รวม
17
17.1
85.5 20

ธุรกิจเด่นอันดับ 8 ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ และ delivery
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ปัจจัยสนับสนุน
บริการส่งสินค้าจากการซื้อผ่านออนไลน์ ทาให้ความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้า
เพิ่มสูงขึ้น
การมีธุรกิจแพลตฟอร์มมากขึ้น ทั้ง แพลตฟอร์มรับส่งเอกสาร เดินทาง สั่งอาหาร
ส่งสินค้า เป็นต้น
การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างเศรษฐกิจในภูมิภาค ทาให้มีการขนส่งที่กระจาย
พื้นที่มากขึ้น
การสร้างสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการขนส่งสินค้า และบริการมีมากขึ้น อาทิ
Kerry Grab LineMan
การขยายตัวของอีคอมเมิรซ์ ทาให้ความต้องการบริการ E-Logistics เพิ่มขึ้น
รูปแบบ Delivery ที่พร้อมทั้งส่งตรงสินค้าถึงมือผู้บริโภคภายในวันเดียว (Same
Day Delivery) ทาให้ความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้ามากขึ้น

ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์

ยอดขาย
17

ต้นทุน
16.5

ปัจจัยเสี่ยง
1) การแข่งขันที่รุนแรง และมีจานวนผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้น จาก
การเติบโตของธุรกิจ E-commerce
2) ความล่าช้าของการขนส่งสินค้าในช่วงของการ Lockdown ของแต่
ละประเทศ ทาให้เกิดความล่าช้าและต้นทุนที่สูงขึ้น
3) ข้อจากัด ด้า นเงินทุน ทาให้มีความเสี่ยงของผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็ก
4) ต้นทุนการประกอบการมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อาทิ ราคาพลังงาน
ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น

กาไร
16.9

การรับความเสี่ยง/คู่แข่ง
16.9

ความต้องการ รวม
17
84.3
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ธุรกิจเด่นอันดับ 8 ธุรกิจด้าน Fintech และการชาระเงินฝากระบบเทคโนโลยี
ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยเสี่ยง

1) พฤติกรรมการชาระเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์มีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ และ
สถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19
2) นโยบายการละเว้นค่าธรรมเนียมทางการเงิน ในการโอน การชาระเงิน และอื่นๆ
3) การพัฒนาแหล่งการชาระเงินตามร้านค้า ผู้ประกอบการที่มีการชาระผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น
4) การปรับตัวของธนาคารพาณิชย์เพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสดโดยการเพิ่มระบบการเงิน
ดิจิ ตอลเพื่อให้การทาธุรกรรมทางการเงินสะดวกยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องเดินทางไป
ธนาคารสาขา
5) สังคมเมืองที่ต้องการความสะดวกสบาย และการใช้ระยะเวลารอคอยน้อย
6) ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามีมากขึ้น
7) การสั่งซื้อสินค้า และการทาธุรกรรมผ่านออนไลน์มีจานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1) ความเชื่ อ มั่ น ของประชาชนต่ อ ความปลอดภั ย ในการ
ให้บริการผ่านแฟลตฟอร์ม
2) ความเชี่ ยวชาญของบุ ค ลากรในการให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล แก่
ลูกค้า
3) ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ตามพั ฒ นาการ
เทคโนโลยี
4) ข่ า วเรื่ อ งความปลอดภั ย ในเรื่ อ งของข้ อ มู ล และ
อาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยี
5) ความต้องการใช้ผ่านระบบออนไลน์ยังมีจานวนไม่มากเมื่อ
เทียบกับประชากรทั้งประเทศ

ธุรกิจด้าน Fintech และการชาระเงินฝากระบบเทคโนโลยี

ยอดขาย

ต้นทุน

กาไร

การรับความเสี่ยง/คู่แข่ง

ความต้องการ

17.3

16.8

16.7

16.5

17

รวม

84.3 22

ธุรกิจเด่นอันดับ 9 ธุรกิจพลังงาน
ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยเสี่ยง

1) ความต้องการพลังงานยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้น
2) พลังงานถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นของประเทศ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้งาน
3) เทรนด์ของบริษัทน้ามันยักษ์ใหญ่ได้ปรับกลยุทธ์มาลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กับพลังงานไฟฟ้าตลอด Value chain มากขึ้น
4) นโยบายส่งเสริมของภาครัฐ และกระแสรักษ์โลกที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอน สู่สังคมคาร์บอนต่า (low carbon)
5) การพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้าง
เสถียรภาพทางด้านพลังงาน

1) ปัญหาต้นทุนการผลิตต่อหน่วยโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ปัจจุบันยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
2) ข้อกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานมี
จานวนมากและสร้างอุปสรรคต่อผู้ประกอบกิจการพลังงาน
3) ข้ อ จ ากั ด การพั ฒ นาพลั ง สะอาดที่ ยั ง คงมี ต้ น ทุ น สู ง และต้ อ งใช้
เทคโนโลยีระดับสูง
4) ความผันผวนของระดับราคาพลังงานของโลก
5) ปัญหาภัยธรรมชาติ
6) เทคโนโลยีในการรองรับการเปลี่ยนแปลงพลังงานยังคงมีจานวนน้อย

ธุรกิจพลังงาน

ยอดขาย
17.1

ต้นทุน
16.2

กาไร
16.4

การรับความเสี่ยง/คู่แข่ง ความต้องการ รวม
15.8
17
82.5
23

ธุรกิจเด่นอันดับ 9 ธุรกิจตู้หยอดเหรียญฯ เช่น ร้านสะดวกซัก เครื่องเติมเงิน เครื่อง
เติมน้า เป็นต้น
ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยเสี่ยง

1) ความสะดวก ประหยัดเวลา ทีส่ อดคล้องกับไลฟสไตล์คนในปัจจุบัน
2) ธุรกิจของหนุ่มสาวยุคใหม่ที่อยากหารายได้เพิ่มจากงานประจาหรือธุรกิจเดิม
เพราะไม่ต้องดูแลมาก สามารถทากาไรให้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3) นอกจากท าธุ ร กิ จ ร้ านสะดวกซื้ อ แล้ วนั้น ยั ง บริ ก ารอื่ นๆเข้ าไปในพื้ นที่ ไ ด้
เนื่องจากลูกค้าต้องมารอ เช่น เพิ่มบริการขายกาแฟ เพื่อเสริมรายได้พิเศษได้
มากขึ้น
4) ไม่จาเป็นต้องจ้างแรงงานเป็นจานวนมากในการดาเนินธุรกิจ ลดต้นทุนใน
การจ้างงาน

1) มาตรฐานและการรับรองความสะอาดของธุรกิจ
2) ทาเลที่ตั้งของธุรกิจมีผลต่อความสาเร็จในธุรกิจ
3) แบรนด์ขนาดใหญ่เริ่มเข้ามาลงทุนเป็นจานวนมากทาให้ธุรกิจ
ขนาดเล็กมีความเสี่ยง
4) การลงทุนค่อนข้างสูงขึ้นอยู่กับรูปแบบที่จะดาเนินการเปิดธุรกิจ
มีทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่

ธุรกิจร้านสะดวกซัก (เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ)

ยอดขาย
16.8

ต้นทุน
16.6

กาไร
16.6

การรับความเสี่ยง/คู่แข่ง ความต้องการ รวม
16.1
16.4
82.5

24

ธุรกิจเด่นอันดับ 10 ธุรกิจทางด้านกฎหมายและบัญชี
ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยเสี่ยง

1) พฤติกรรมในการรักษาสิทธิส่วนบุคคลมากขึ้น ทาให้กฎหมายมีความสาคัญ
อย่างมาก
2) ภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อธุรกิจ อาทิเช่น การผิดนัดชาระ การจัดทาสัญญา
และทวงถาม เป็นต้น
3) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อกฏหมาย และมาตรการต่างๆของประเทศ
ไทยมีมากขึ้นทาให้ต้องมีการติดตามและปรับเปลี่ยนข้อสัญญาต่างๆ
4) ปัจจุบันการติดต่อการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านหรือต่างประเทศมีมากขึ้น
5) กฏหมายเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คน
6) นโยบายของภาครัฐที่เข้มงวดขึ้นในการจัดทาบัญชีและภาษีของผู้ประกอบ

1) การให้ ค าปรึ ก ษาผ่ า นออนไลน์ และการหาความรู้ จ ากสื่ อ
ออนไลน์ได้มากขึ้น
2) บุคคลทั่ วไปหรื อผู้ประกอบธุร กิจ สามารถด าเนิ นการทางด้าน
กฎหมายและทางบัญชีเองได้
3) เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และสามารถตอบสนองความต้ อ งการ
ผู้ประกอบการในหลากหลายด้าน เช่น บัญชี การให้คาแนะนา
กฎหมายเบื้องต้น เป็นต้น
4) ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ
5) มีคู่แข่งทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและมีความหลากหายมากขึ้น

ธุรกิจทางด้านกฎหมายและบัญชี

ยอดขาย
16.5

ต้นทุน
16.3

กาไร
16.3

การรับความเสี่ยง/คู่แข่ง ความต้องการ รวม
16.1
16.5
81.7
25

ธุรกิจเด่นอันดับ 10 ธุรกิจออกแบบและผลิตภัณฑ์ แพ็กเกจจิ้ง
ปัจจัยสนับสนุน

ปัจจัยเสี่ยง

1) พฤติกรรมของผู้คนที่หันมาสนใจทาธุรกิจของตัวเอง ขายสินค้าออนไลน์มาก
ขึ้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์กลายเป็นส่วนสาคัญในการสร้างแบรด์เพื่อสร้าง
เอกลักษณ์ให้จดจาได้ง่าย
2) การเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า
3) ความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องของเทรนด์รักษ์โลก ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์มีผลต่อการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าได้มากขึ้น
4) ราคาการให้บริการค่อนข้างสูง
5) มีการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ดูทันสมัยและตอบสนอง
พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความทันสมัย

ธุรกิจธุรกิจออกแบบและผลิตภัณฑ์ แพ็กเกจจิ้ง

ยอดขาย
16.4

ต้นทุน
16.5

1)
2)
3)
4)

มีการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างสูง
การปลอมแปลง ลอกเลียนแบบวัตถุดิบ
กฎหมายลิขสิทธิ์ และการใช้ตราหรือรูปต่างๆ
ความน่าเชื่อถือของบริษัทในการออกแบบผลิตภัณฑ์ แพ็กเกจจิ้ง

กาไร
16.4

การรับความเสี่ยง/คู่แข่ง ความต้องการ รวม
16.3
16.1
81.7

26

ประเมินผล 10 อันดับธุรกิจร่วงปี 2564
27

ลำดับ

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

10 ธุรกิจดำวร่วง
ธุรกิจเช่ำหนังสือ
ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พ้ นื ฐำน และเครื่องโทรสำร
ธุรกิจจำหน่ ำยอุปกรณ์ควำมจำ Storage media ก็คือ CDs, DVDs, Blu-Ray Discs, External Hard
Drives, Memory Cards
ธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์ และวำรสำร
ธุรกิจร้ำนให้บริกำรอินเตอร์เน็ ต
ธุรกิจคนกลำง
ธุรกิจดัง้ เดิมไม่มีดีไซด์ และใช้แรงงำนเยอะ (เฟอนิ เจอร์ ของเล่น)
ธุรกิจผลิตเสื้อผ้ำสำเร็จรูปที่ใช้แรงงำนจำนวนมำกและขำยในประเทศ
ธุรกิจหัตถกรรม และเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ดังเดิมที่ไม่ได้มีกำรปรับตัว)
ธุรกิจกำรซ่อมรองเท้ำ
ธุรกิจกำรค้ำแบบดัง้ เดิม
ธุรกิจเครื่องปัน้ ดินเผำ และเซรำมิก
ธุรกิจผลิตผักและผลไม้อบแห้ง
ธุรกิจร้ำนถ่ำยรูป

คะแนน
10.8
11.9
11.9
13.2
15.4
15.4
17.3
18.8
18.8
20.5
21.7
21.7
23.2
25.1
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เปรียบเทียบ 10 อันดับธุรกิจดาวรุ่งในปี 2563 และ 2564
ธุรกิจ
ธุรกิจ e-commerce
ธุรกิจด้ำน fintech และกำรชำระเงินผ่ำนระบบเทคโนโลยี
ธุรกิจเกี่ยวกับทำงด้ำนท่องเที่ยว ธุรกิจ Hostel modern tourism และ
lifestyle tourism
ธุรกิจบริกำรทำงกำรแพทย์และควำมงำม
ธุรกิจเครื่องสำอำงและครีมบำรุงผิว
ธุรกิจเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และอุปกรณ์ รวมทัง้ ผู ้
ให้บริกำรโครงข่ำย
ธุรกิจเกมส์ ธุรกิจพัฒนำ application
ธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม
ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวติ
(ธุรกิจ แพลตฟอร์ม (ธุรกิจตัวกลำงหรือตลำดกลำงทำงด้ำนอิเล็กทรอนิ กส์)
ธุรกิจพลังงำน
ธุรกิจที่ปรึกษำกฎหมำย/บัญชี

58
-

59
-

60
3
7

61
3
6

62
1
5

63
2
8

4

4

4

8

6

10

1
2

1
3

1
2

2
4

2
3

5
10

3

2

4

1

4

2

6
5
-

6
5
-

9
8
-

6
9
-

4
7
8
-

3
6
5
1
8
9

64
1
8

1
6
3
2
9
10

เปรียบเทียบ 10 ธุรกิจดาวรุ่ง 2563 และ 2564
•
•
•
•
•
•

ธุรกิจเด่นปี 63 ที่ไม่โดดเด่นติด 1 ใน 10 ปี 64
(ธุรกิจปี 63 ที่ไม่ตดิ 1 ใน 10 ในปี 64)
ธุรกิจก่อสร้ำงและโครงสร้ำงพื้นฐำน
ธุรกิจควำมเชื่อ
ธุรกิจเกี่ยวกับทำงด้ำนท่องเที่ยว ธุรกิจ Hostel
modern tourism และ lifestyle tourism
ธุรกิจเกมส์ ธุรกิจพัฒนำ application
ธุรกิจเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
อุปกรณ์ รวมทัง้ ผูใ้ ห้บริกำรโครงข่ำย
ธุรกิจเครื่องสำอำงและครีมบำรุงผิว

•
•
•
•
•
•
•

•

ธุรกิจดาวรุ่งปี 64 ที่ไม่ติด 1 ใน 10 ในปี 63
(ธุรกิจใหม่ที่เข้ามาติด 1 ใน 10 ในปี 64)
ธุรกิจจัดทาคอนเทนต์ ธุรกิจ youtuber และการรีวิว
สินค้า
ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์
ธุรกิจเวชภัณฑ์ยา ธุรกิจการขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์
และทางการแพทย์
ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีวิเคราะห์และจัดการข้อมูล (Big
Data, Data Analysict)
ธุรกิจอาหารเสริม และสุขภาพ
ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ และ delivery
ธุรกิจตู้หยอดเหรียญฯ เช่น ร้านสะดวกซัก เครื่องเติมเงิน
เครื่องเติมน้า เป็นต้น
ธุรกิจออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ แพ็กเกจจิ้ง

30

ลำดับ

10 ธุรกิจที่ได้รบั
ผลกระทบจำก
COVID-19

ธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจำกโควิด

1

สำยกำรบิน

2

ธุรกิจนำเที่ยวในประเทศและต่ำงประเทศ

3

โรงแรม

4

ธุรกิจของที่ระลึก

5

ธุรกจจัดประชุมและแสดงสินค้ำ

6

ผับ บำร์ สถำนที่ท่องเที่ยวกลำงคืน

7

ธุรกิจสปำ

8

อสังหำริมทรัพย์แนวดิ่ง

9

ธุรกิจโรงภำพยนต์

10

ร้ำนอำหำรและภัตตำคำร
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