
ล้านบาท 

         ธุรกิจขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ : การขายสง่กาแฟ ชาและชามาเต้ รวมถึงชาชงสมุนไพร ชนิดกึ่ง
ส าเร็จรูปไม่พร้อมด่ืม     การขายสง่โกโก้เพส โกโก้บตัเตอร์ ไขมันและน า้มันของโกโก้ โกโก้ผงท่ีไม่เติม
น า้ตาลหรือสารทาให้หวานอ่ืนๆ 

     ธุรกิจขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ 

        เมื่อพิจารณาการจดทะเบียนจัดตั้งตลอดทั้งปีในปี 2559  (ม.ค.-
ธ.ค.) พบว่าในเดือน ธ.ค. 59 มีการจดทะเบยีนจัดตั้งของธุรกิจประเภท
น้ีสูงที่สุดในรอบปี ทั้งจ านวนรายและมูลค่าทุนจดทะเบียน 
        ทั้งน้ีการขยายตวัของธุรกิจขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ คาดว่าเกิดจาก 
พฤติกรรมผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ที่นิยมดื่มกาแฟเพ่ิมข้ึน ประกอบกับการ
ขยายตัวของธุรกิจร้านขายกาแฟที่มีจ านวนมากข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งในเขต
เมืองและต่างจังหวัด เช่น ตามสถานีบริการน้ ามัน และห้างสรรพสินค้า 
เป็นต้น 

จ านวน 491 ราย 

0.05% 

มูลค่าทุน 2,036 ล้านบาท 
 

          ข้อมูล ณ  31 ธันวาคม 2559 มีธุรกิจขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ ที่ด าเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ 491 ราย โดยแบ่งเป็น บริษัทจ ากัด 387 ราย 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 103 ราย และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 1 ราย คิดเป็น ร้อยละ 78.82 ร้อยละ 20.97 และร้อยละ 0.21 ตามล าดับ 
          มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ มีมูลค่า 2,036 ล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจ ากัด มูลค่า 1,920 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.30          
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มูลค่า 115 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.65 และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มูลค่า 1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.05  

5.65% 

     ภาพรวมธุรกิจ 

94.30% 

        จากข้อมูลจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในเดือน ธ.ค.59 พบว่า ธุรกิจขาย
ส่งกาแฟ ชา โกโก้ มีจ านวนการจดทะเบียนจัดตั้ง 24 ราย สูงกว่าเดือนก่อน 
(พ.ย.59) จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 118 และเมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีก่อน (ธ.ค.58) มีจ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 243 

         กาแฟ  (Coffee) เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหน่ึงของโลก ผลผลิตเมล็ดกาแฟของโลกปี คศ. 2016 ประมาณ 10 ล้านตัน      
โดยประเทศไทยมีการผลิต 5-6 หมื่นล้านตัน คิดเป็น 0.05% ของโลก อย่างไรก็ตามปริมาณความต้องการมีแนวโน้มสูงข้ึนตามการบริโภคที่
เพิ่มข้ึนทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์กาแฟส าเร็จรูปของไทยมีจุดเด่นในเรื่องรสชาติและความหอม ดังน้ันเมื่อสินค้า
กาแฟเป็นที่ต้องการของตลาดจึงท าให้ธุรกิจขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ มีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 

ม.ค.   ก.พ   มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.   ม.ิย.   ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  
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จ านวน (ราย) การจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ 
ปี 2559 (ม.ค. – ธ.ค.) 
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       เมื่อพิจารณาจ านวนนิติบุคคลคงอยู่ของธุรกิจขายส่งกาแฟ ชา 
โก โก้  ทั้ ง ห มด  49 1  ร า ย พบว่ า  ส่ ว นใ ห ญ่ตั้ ง อยู่ ใ นพ้ื นที่
กรุงเทพมหานครมากที่สุด ถึง 48.07% รองลงมาคือภาคเหนือ 
17.11% และภาคกลาง 13.85% ตามล าดับ 
       ส าหรับมูลค่าทุนจดทะเบียน มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 2,036 ล้าน
บาท โดยกรุ งเทพมหานคร มีมูลค่ามากที่ สุด คิดเป็น 73.53% 
รองลงมาคือภาคกลาง 9.82 % และภาคเหนือ 7.47% ตามล าดับ 
แสดงให้เห็นว่าธุรกิจน้ีนอกจากจะกระจุกตัวในพื้นที่ กทม . และ    
ภาคกลาง ในฐานะแหล่งบริโภครายใหญ่ของประเทศ รองลงมาคือ 
ภาคเหนือ เน่ืองจากมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม
ส าหรับใช้เพาะปลูกกาแฟที่ส าคัญของประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย
และจังหวัดเชียงใหม่ โดยนิยมปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตา และอราบิก้า 

        การลงทุนตามสัญชาติของธุรกิจขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของคนไทย มูลค่า 1,629     ล้านบาท 
คิดเป็น 80% และการลงทุนของต่างชาติ มูลค่า 407 ล้านบาท คิดเป็น 20% โดยต่างชาติที่ลงทุนในธุรกิจน้ีสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่  จีน มูลค่า 114 ล้านบาท คิดเป็น 5.60%   ญี่ปุ่น มูลค่า 106 ล้านบาท คิดเป็น 5.21%  สวิตเซอร์แลนด์ มูลค่า 24 ล้านบาท 
คิดเป็น 1.18%  ซ่ึงการลงทุนของจีนและญี่ปุ่นที่สูงคาดว่าเกิดจากผู้ประกอบการสัญชาติจีนและญี่ปุ่นเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ
ขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ ในประเทศไทย ซ่ึงการเข้ามาลงทุนท าเป็นลักษณะร่วมทุนเน่ืองจากสัดส่วนการถือหุ้นยังไม่สูงมาก      

     นิติบุคคลคงอยู่แบ่งตามพ้ืนท่ี 

     สัดส่วนมูลค่าเงินทุนแบ่งตามสัญชาติ 

มูลค่าการลงทนุทั้งสิ้น 2,036 ล้านบาท 
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ประเทศอื่นๆ 



รายได้  (ล้านบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  (ล้านบาท) 

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 

อัตราส่วนการเพิ่มของรายได ้ (%) 

อัตราก าไรสุทธิ  (%) 
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  ปี 2554           ปี 2555           ปี 2556          ปี 2557           ปี 2558 

5,485            6,971             5,578             5,151             5,641 

    97.94           442.99             70.95           285.71            337.63  

     อัตราส่วนทางการเงิน 

         ผลประกอบการของธุรกิจขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ ในรอบ 5 ปี ค่อนข้างมีความผันผวน แต่ถ้าพิจารณาในช่วง 3 ปี     
(2556-2558) พบว่า ก าไรสุทธิได้ปรับดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งอัตราก าไรสุทธิที่อยู่ในระดับสูงสุดในปี 2558 แสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มธุรกิจที่เริ่มปรับดข้ึีน ซ่ึงคาดว่ามีสาเหตุจากการขยายตัวของธุรกิจร้านกาแฟ และพฤติกรรมบริโภคกาแฟเพิ่มข้ึนของคนใน
เมืองและคนรุ่นใหม ่จึงส่งผลดีต่อธุรกิจขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ ด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับการขยายตวัของผู้ประกอบการทีม่ีการจดทะเบียน
ประกอบธุรกิจขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ ที่ขยายตัวเพิ่มข้ึนในปี 2559 อย่างก้าวกระโดด 

ที่มา :  Euromonitor International 

         ตลาดกาแฟคั่วบดและส าเร็จรูปในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2559) มี
การขยายตัวร้อยละ 7.3  โดยปี 2559 จะมีมูลค่าตลาดประมาณ 39,000      
ล้านบาท และคาดว่าปี 2560 มีมูลค่าตลาดสูงถึง 40,000 ล้านบาท ตามแนวโน้ม
เศรษฐกิจ การบริโภค การลงทุนที่ปรับดีข้ึน โดยเฉพาะการบริโภค  

มูลค่าการตลาดกาแฟคัว่บดและส าเร็จรูป 

หน่วย : ล้านบาท 

     เคร่ืองชี้วัดธุรกิจ 

26,000 27,900 
31,000 

37,000 39,000 

2555 2556 2557 2558 2559 

      2.99              9.78               1.36              6.46               8.21  

      5.31             27.10            -19.99             -7.64               9.51  

      1.80              6.41               1.30              5.66               6.08  

จ านวนนิติบุคคล (ราย)  276              301                314               298                292   

ภาคเอกชนที่มีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการประเภทร้านกาแฟที่มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมข้ึนเช่นกัน   
ซ่ึงจะท าให้มีการขยายปริมาณการผลิตกาแฟมากข้ึน รวมทั้งปัจจัยเสริมจากกระแสความนิยมของกาแฟคั่วบดที่มีแนวโน้มจะขยายตัว
เพ่ิมข้ึนจะเป็นแรงขับเคล่ือนให้ธุรกิจน้ีขยายตัวได้อย่างต่อเน่ือง 
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     บทสรุป 

กองข้อมูลธุรกจิ 
มกราคม 2560 

         ธุรกิจขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ มแีนวโน้มเติบโตซ่ึงเป็นผล
มาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการบริโภคกาแฟคั่วบดมากข้ึน        
จึงท าให้ธุรกิจร้านกาแฟมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในเมือง 
และต่างจังหวัด รวมถึงผู้ประกอบการต่างชาติที่เข้ามาประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย จึงให้คาดการณ์ว่าตลาดร้านกาแฟในไทย
ยังคงเติบโตต่อเน่ือง ประกอบกับคนไทยยังบริโภคกาแฟอยู่ใน
ระดับต่ าที่ 1.07 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ซ่ึงต่ ากว่าประเทศลาว ที่ระดับ 
1.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และประเทศญี่ปุ่นที่ 3.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปี
ขณะน้ีแนวโน้มการบริโภคกาแฟของคนรุ่นใหม่ วัยหนุ่มสาวของ 

         ธุรกิจขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ มีการเติบโตค่อนข้างสูงสอดคล้องกับผลประกอบการที่ปรับดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งในแง่   
ของรายได้และก าไรสุทธิ ประกอบกับการขยายตัวเพิ่มข้ึนของร้านขายกาแฟทั้งรายย่อยและแบรนด์ดังๆ   จากประเทศไทยและ
ต่างประเทศจะส่งผลดีต่อธุรกิจขายส่งกาแฟโดยรวม นอกจากน้ีการบริโภคกาแฟของคนไทยโดยเฉล่ียยังอยู่ในระดับต่ า      จึง
ท าให้มีช่องว่างทางตลาดให้ขยายเพิ่มข้ึนต่อไปได้ ประกอบกับการบริโภคของภาคเอกชนเพิ่มข้ึนจึงคาดว่าปี 2560 ธุรกิจขายส่ง
กาแฟ ชา โกโก้ จะยังคงเติบโตต่อไปได้ รวมทั้งสามารถแข่งขันกับร้านกาแฟแบรนดต์่างประเทศได้ เน่ืองจากจุดแข็งของกาแฟ
ไทยในเรื่องของรสชาติ เทคนิคการค้า รวมทั้งราคา ซ่ึงจะเป็นปัจจัยบวกให้ธุรกิจขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
          ในอนาคต คาดว่าธุรกิจร้านขายกาแฟจะมีการเติบโตและขยายตัวสูงและจะเป็นตัวเร่งให้ธุรกิจขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ 
เติบโตตามไปด้วย โดยการขยายตวัธุรกิจร้านขายกาแฟน่าจะตอบสนองต่อพฤตกิรรมคนรุ่นใหมท่ี่นิยมบริโภคกาแฟผ่านรา้นกาแฟ
ที่มีการตกแต่งที่ทันสมัย และตั้งอยู่ในย่านการค้าเพิ่มข้ึน ซ่ึงเหมาะส าหรับผู้ประกอบการคนเดียวหรือขนาดเล็กที่น่าจะเน้น    
การสร้างแบรนดข์องร้านกาแฟให้เป็นที่รู้จักและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างย่ังยืน 

แนวโน้มธุรกิจ 

บทสรุป 

กองข้อมูลธุรกจิ 
กุมภาพันธ์ 2560 

ไทยเริ่มขยายตัวเพิ่มมากข้ึน  จึงท าให้คาดว่าธุรกิจขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ ในภาพรวมจะเติบโตต่อไปได้ ประกอบกับแนวโน้ม
เศรษฐกิจปี 2560 ที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 4 จึงท าให้การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อธุรกิจร้านกาแฟและธุรกิจ
ขายส่งกาแฟ ชา โกโก้ โดยคาดว่าตลอดทั้งปี 60 ธุรกิจน้ีจะมีมูลค่า 40,000 ล้านบาท 


