
ธุรกจิภัตตาคาร/ร้านอาหาร
้ ื่ ื่ ึ ไ ี ้ ี ไ ้ ้ โ ี ื ไ ่ ี ี่ ่ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร: การบริการจัดหาอาหารและเครืองดืม รวมถึงไอศกรีมและเค้ก จัดเตรียมไว้พร้อมบริโภค มีหรือไม่มีทีนัง

ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นบริการแบบให้น่ังโต๊ะหรือแบบบริการตนเองจากชั้นวางอาหาร ไม่ว่าจะรับประทานอาหารภายในร้านนํากลับ หรือสั่ง
ให้จัดส่งท่ีบ้าน เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร คาเฟ่ เคาน์เตอร์ หรือบูธ ร้านอาหารแบบบริการตนเอง ร้านอาหารจานด่วน เคาน์เตอร์
หรือบูธในยานพาหนะ ร้านอาหารที่ให้บริการจัดส่ง เป็นต้น

165
178 175

   จากข้อมูลการจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร ในเดือน 
มี.ค. 60 มีจํานวนจัดต้ังสูงเป็นอันดับที่ 3 จากจํานวนการจดทะเบียน
จัดต้ังธุรกิจทั้งหมด ซ่ึงมีจํานวน 175 ราย สูงกว่าเดือนก่อน (ก.พ.60) 
จํานวน 56 ราย คิดเป็น 47% และเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อน (มี.ค.59) มีจํานวนสูงกว่า 10 ราย คิดเป็น 6%
    ี้  ่ ี ั ั้ ิ ป ี้
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    นอกจากน  มู ลคาทุ นจดทะเบยนจดตงของธุ รกจประ เภทน
ในเดือน มี .ค.60 ยังมีมูลค่าสูงสุดในรอบ 1 ปี (มี .ค.59-มี .ค.60) 
มีมูลค่าทุน รวมทั้งสิ้น 342 ล้านบาท

ิภาพรวมธุรกิจ

ข้อ มูล  ณ  3 1  มีนาคม  2560 มีธุ ร กิจ ภัตตาคาร /ร้ านอาหาร ท่ี
ดํ า เ นิน กิจการอยู่ ทั่ วปร ะ เทศ  จํ านวน  11,945  ราย  โ ดยส่ วน ใหญ่

บจ.
87.43%0.04%

บมจ.
จะจัดต้ังในรูปแบบบริษัทจํากัด จํานวน 10,443 ราย คิดเป็น 87.43% 
ร อ งล งม า คื อ ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น จํ า กั ด /ห้ า ง หุ้ น ส่ ว นส า มัญ นิ ติ บุ คคล 
จํานวน 1,497 ราย  คิดเป็น 12.53% ในขณะที่ มีการจัดต้ังในรูปแบบ
บริษัทมหาชนจํากัดมีจํานวนเพียง 5 ราย คิดเป็น 0.04%

12.53%
หจ./หส.

  มูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร
 มีมูลค่า 77,423 ล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจํากัด มูลค่า 72,291 
ล้านบาท คิดเป็น 93.37% ห้างหุ้นส่วนจํากัด/ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล มูลค่า 2,788 ล้านบาท คิดเป็น 3.60%

93.37%
3.60%3.03%

และบริษัทมหาชน มูลค่า 2,344 ล้านบาท คิดเป็น 3.03%
 ทั้งน้ียังพบว่า ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารถึง 99.72% เป็น

ธุ ร กิ จ  SMEs โดยส่ วน ใหญ่ มีทุ นจดท ะ เ บียนอยู่ ร ะหว่ า ง
1 - 5 ล้านบาท

72,291 
ล้านบาท

2,344 
ล้านบาท 2,788 

ล้านบาท

บมจ.บจ.
หจ./หส.



                          
นิติบุคคลคงอยู่แบ่งตามพื้นที่

ตะวันออก 341 ราย    (2 85%)

เหนือ 730  ราย   (6.11%)
1,873 ลบ.  (2.42%)กลาง893 ราย  (7.47%)

5,463 ลบ. (7.06%)

นิติบคุคลคงอยู่ทั้งหมด
11,945  ราย

77,423  ล้านบาท

5,222 ราย  (43.72%)กทม. 51,230 ลบ.  (66.17%)

ตะวันออก 1,783 ราย  (14.93%)
6,853 ลบ.  (8.85%)

เฉียงเหนือ
341 ราย    (2.85%)
827 ลบ.   (1.07%)

ตะวันตก334 ราย (2.80%)
1,023 ลบ. (1.32%)

, ( )

ใต้2,642 ราย  (22.12%)
10,154 ลบ.   (13.11%)

ที่ต้ังของธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร ส่วนใหญ่ต้ังอยู่ใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครมากท่ีสุดถึง 43.72% รองลงมา
คื อภ าค ใ ต้  22.12% แ ล ะ ภ าคต ะ วั น อ อก  14.93% 
ตามลําดับ สําหรับมลค่าทนจดทะเบียน มีจํานวนรวม

 จังหวัดในภูมิภาคที่มีธุรกิจประเภทน้ีสูงสุด 5 อันดับแรกคือ 
   1.  ชลบุรี 1,568 ราย           2. ภูเก็ต 1,128 ราย
   3. สุราษฎร์ธานี 1,082 ราย   4. เชียงใหม่ 543 ราย     
   5. นนทบุรี 333 รายตามลาดบ สาหรบมูลคาทุนจดท เบยน มจานวนรวม

ทั้งสิ้น 77,423 ล้านบาท โดยกรุงเทพมหานคร มีมูลค่า
มากที่สุด คิดเป็น 66.17% รองลงมาคือ ภาคใต้ 13.11% 
และภาคตะวันออก 8.85% ตามลําดับ 
       

ุ
แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่นิยมประกอบธุรกิจใน
แหล่งเศรษฐกิจและพ้ืนที่ท่องเที่ยวสําคัญ ซ่ึงเป็นจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

 สัดส่วนมูลค่าเงินทุนแบ่งตามสัญชาติ

        การลงทุนตามสัญชาติของธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร 
ใ ไ

6.22%
4,817 ลบ.

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของคนไทย มูลค่า 57,341 
ล้านบาท คิดเป็น 74.06% และการลงทุนของต่างชาติ มูลค่า 
20,082 ล้านบาท คิดเป็น 25.94% โดยต่างชาติที่ลงทุนในธุรกิจ
ประเภทน้ีสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
•  ฮ่องกง มูลค่า 4,817 ล้านบาท คิดเป็น 6.22% 
•  สหรัฐอเมริกา มลค่า 2,335 ล้านบาท คิดเป็น 3.02% 

3.02%

1.64%
2,335 ลบ.

1,273 ลบ.
 สหรฐอเมรกา มูลคา 2,335 ลานบาท คดเปน 3.02% 

•  ญี่ปุ่น มูลค่า 1,273 ล้านบาท คิดเป็น 1.64% 
        เม่ือพิจารณาจํานวนนิติบุคคลของธุรกิจประเภทน้ีที่มี
ชาวต่างชาติถือครองหุ้นมีจํานวน 4,617 ราย คิดเป็น 38.65% 
ของทั้งหมด (11,945 ราย) โดยส่วนใหญ่จะลงทุนประกอบธุรกิจ
ร่วมกับคนไทย มีจํานวน 4,456 ราย คิดเป็น 96.51% ในขณะที่

่ ็

1.05%
0.76%

สัญชาติอ่ืน ๆ 13.25% 10,262 ล้านบาท

809 ลบ.

586 ลบ.

กิจการทีมีสถานะเป็นต่างด้าว คือ มีต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 50% 
มีจํานวน 161 ราย คิดเป็น 3.49%
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อัตราส่วนทางการเงิน

2554 2555 2556 2557 2558
รายได้รวม. 120,547.59 131,986.83 152,825.25 169,646.71 170,621.30 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 2.05 2.71 2.80 1.25 1.43 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 0.98 0.87 1.06 1.16 1.26 
อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เทา่) 0.68 0.68 0.61 0.44 0.27 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.78 3.82 3.84 1.52 1.78 

  เม่ือพิจารณาผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) ธุรกิจธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารมีรายได้รวมเพ่ิมขึ้น
ต่อเน่ือง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (CAGR) เท่ากับ 9.07% ต่อปี และมีอัตรากําไรสุทธิเฉลี่ยอยู่ที่ 2.05% ขณะที่ใน
ปี 2557-2558 มีอัตรากําไรลดลงซ่ึงเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สูงขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าว
     ในส่วนของสภาพคล่องของธุรกิจธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีการปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนับต้ังแต่ปี 2554 และอัตราส่วน
ทุนหมุนเวียนมีค่าเฉลี่ยประมาณ 1.07 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชําระหนี้สินในระยะสั้น และสัดส่วนการพ่ึงพิงแหล่ง
เงินก้อย่ในระดับตํ่า เห็นได้จากอัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อสินทรัพย์รวมลดลงอย่างต่อเน่ือง การลงทนในธรกิจน้ีอาศัยเงินทนของเงนกูอยูในระดบตา เหนไดจากอตราสวนหนสนรวมตอสนทรพยรวมลดลงอยางตอเนอง การลงทุนในธุรกจนอาศยเงนทุนของ
ผู้ประกอบการมากกว่าเงินกู้ยืม ทําให้มีความเสี่ยงทางด้านการเงินลดลง
  อย่างไรก็ตามหากพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดน้อยลง ในปี 2557 และ 2558 แต่พบว่าประสิทธิภาพของ
การบริหารสินทรัพย์ในการทํากําไรยังอยู่ในระดับดี โดยเฉลี่ย 2 เท่าของสินทรัพย์รวมที่มาลงทุน โดยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
ของธุรกิจร้านอาหารมีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ 36.82% ของสินทรัพย์รวมทั้งหมด 

่ ้ เครืองชวัีดธุรกิจ

  ภาคการท่องเที่ยวมีส่วนสําคัญที่ช่วยสนับสนุนการขยายตัว
ของธุรกิจร้านภัตตาคาร/อาหาร เน่ืองจากเป็นธุรกิจที่ได้รับ

นักท่องเทีย่วชาวไทย

นักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ

หน่วย: ล้านคน

98 90 106.84

22.35
26.54 24.80

29.92
32.58

ประโยชน์จากการท่องเท่ียว โดยรายได้จากการท่องเที่ยวที่
เก่ียวกับอาหารและเครื่องด่ืม คิดเป็น 20% ของรายได้รวมจาก
การท่องเที่ยวทั้งหมด (กรมการท่องเท่ียว) เม่ือพิจารณาจาก
สถิตินักท่องเที่ยวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555 - 2559) จะ
พบว่า ทั้งนักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
เดินทางมายังประเทศไทย มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยใน

86.41
94.13 98.90

เดนทางมายงประเทศไทย มแนวโนมเตบโตอยางตอเนอง โดยใน
ปี 2559 มีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 32.58 ล้านคน 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 8.91% ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยยังมี
จํานวนเพ่ิมสูงขึ้นต่อเน่ืองมาโดยตลอดจาก 86.41 ล้านคน 
ในปี 2555 เพ่ิมเป็น 106.84 ล้านคน ในปี 25582555 2556 2557 2558 2559

ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา

                สําหรับในปี 2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้วางแผนการตลาดเพ่ือสร้างกระแสการเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยการเข้าไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้หันไปท่องเที่ยว
ในวันธรรมดามากข้ึน และกระจายการเดินทางไปยังเมืองท่องเที่ยวรอง ซ่ึงจะทําให้จํานวนประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวมี
การใช้จ่ายเพ่ือรับประทานอาหารและเครื่องด่ืมเพ่ิมสูงขึ้นด้วย

ทมา : กรมการทองเทยว กร ทรวงการทองเทยวแล กฬา
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แนวโน้มธุรกิจ

        ใ นปั จ จุ บั นก า ร แ ข่ ง ขั น ใ นตลาดธุ ร กิ จ
ร้านอาหารมีความรนแรงมากข้ึน แล จํานวนธรกิจ

   การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ช่วย
ผ้ประกอบการ ลดต้นทนในการดําเนินธรกิจและเข้าถึงรานอาหารมความรุนแรงมากขน และจานวนธุรกจ

ภัตตาคาร/ร้านอาหารใหม่ๆที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
ทําให้เกิดการกระจายตัวของลูกค้าและส่วนแบ่ง
ในตลาด อย่างไรก็ตามทิศทางของธุรกิจภัตตาคาร/
ร้านอาหารในปี 2560 คาดว่ายังคงขยายตัว
อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากพฤติกรรมการบริโภคท่ี

ผูประกอบการ ลดตนทุนในการดาเนนธุรกจและเขาถง
ฐานลูกค้าได้กว้างขวางและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น  
โดยเฉพาะ SMEs เริ่มหันมาให้บริการร้านอาหารผ่าน
สื่อออนไลน์และแอพพลิเคชั่น   ช่วยลดต้นทุนในการ
ลงทุนเช่าร้านหรือจ้างพนักงาน อีกทั้งตลาดบริการ
จัดส่งอาหารที่ช่วยเพ่ิมช่องทางและความรวดเร็วในการ

เปลี่ยนไป และการนําเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับ
ธุรกิจร้านอาหาร หนุนให้ธุรกิจน้ีเติบโตและ
มีประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจมากยิ่งขึ้น 

ขาย มีการขยายตัวอย่างชัดเจนในป ี2559
   ความสะดวกในการประกอบธุรกิจเหล่าน้ี
เป็นอีกหน่ึงปัจจัยสําคัญที่ดึงดูดนักลงทุน
เข้ามาในธุรกิจประเภทน้ี

    การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
ที่หันมารับประทานอาหารนอกบ้านและสนใจ
ดูแลสุขภาพมากข้ึน เปิดโอกาสทางธุรกิจ
ให้ ผู้ประกอบการสามารถนําเสนอร้านอาหาร
รูปแบบใหม่และมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น 

          นอกจากน้ียังมีธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองและสนับสนุน
   บริการร้านอาหาร เช่น ตัวกลางการให้บริการ
ส่ ง อ าห า รออน ไลน์  การ จอง โ ต๊ ะ อ าห า ร ผ่ าน
แอพพลิเคชั่น และเว็บไซด์แนะนําร้านอาหาร ซ่ึงการ
สร้างความร่วมมือกับผู้ให้บริการเหล่าน้ี จะเป็นอีก

 บทสรุป

food truck ร้ านอาหารแบบ  co-working space 
การนําเข้าแฟรนไชส์ร้านอาหารแบรนด์ดังต่างชาติ 
และร้านอาหารเพ่ือสุขภาพ  

หน่ึงช่องทางที่ช่วยให้การดําเนินธุรกิจร้านอาหาร
มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจจาก
การเข้าถึงฐานลูกค้าของพันธมิตรเหล่าน้ี

ุ

    ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร เป็นอีกหน่ึงธุรกิจพ้ืนฐานที่
อ ยู่ คู่ กั บ สั ง คม ไ ทย  แ ล ะ เ ป็ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ก่ี ย ว เ น่ื อ ง กั บ
ภาคการท่องเที่ยว ดังน้ัน พฤติกรรมและรสนิยมการบริโภค
อาหารที่หลากหลาย และจํานวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพ่ิม
สงขึ้น   ทําให้ธรกิจน้ีมีการขยายตัวเพ่ือรองรับความต้องการ

ไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐ เช่น การเปิดร้านอาหารและ
ส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ และการส่งตรงถึงมือ
ผู้บริโภค (Delivery) ซ่ึงช่วยในการขยายฐานลูกค้าและสร้าง
รายได้ให้แก่ธุรกิจอีกช่องทางหน่ึง คาดว่าในปี 2560 แนวโน้ม
ของผ้ใช้บริการจัดส่งอาหารจะเพ่ิมสงขึ้น เน่ืองจากลกค้าสูงขน   ทาใหธุรกจนมการขยายตวเพอรองรบความตองการ

เหล่าน้ี ดังเห็นได้จากตัวเลขการจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจ
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร ใน 3 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค.- 
มี.ค.) มีจํานวน 430 ราย เพ่ิมสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา คิดเป็น 3.37%
     เม่ือพิจารณาจากผลประกอบการของธุรกิจในรอบ 5 ปี

ของผูใชบรการจดสงอาหารจะเพมสูงขน เนองจากลูกคา
มีข้อจํากัดด้านเวลา ต้องการความสะดวกสบาย และต้องการ
หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด 
     อย่างไรก็ตาม เทรนด์การขยายสาขาแบรนด์ร้านอาหาร
เพ่ือหวังเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มใหญ่ (Mass Market) อาจทําให้
รายได้เฉลี่ยต่อสาขาไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีธุรกิจวางไว้ ุ

ที่ผ่านมา (ปี 2554-2558) พบว่า ธุรกิจมีรายได้เติบโต
ต่อเ น่ืองมาโดยตลอด ส่วนแนวโน้มการประกอบธุรกิจ
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยนําเทคโนโลยีมาช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้ธุรกิจของตนเอง (Startup) ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย

ผู้ประกอบการจึงควรปรับกลยุทธ์โดยนําเสนออาหารประเภท
ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ควบคู่กับการจัดโปรโมชั่นในรูปแบบต่างๆ 
รวมถึงเลือกทําเลที่เหมาะสมที่มีการแข่งขันยังไม่รุนแรง เพ่ือ
ช่วงชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ

กองข้อมูลธุรกิจ
เมษายน 2560-4-


