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ประเด็นสาคัญ



ความสะดวกในการสัง่ อาหารผ่านช่องทางออนไลน์ ทัง้ ช่องทางที่ ผ้ ูประกอบการพัฒนาขึน้ เอง และตัวกลาง
ให้ บริ การสัง่ อาหารออนไลน์ ช่วยหนุนให้ ธุรกิจร้ านอาหารมีรายได้ จากบริ การ Delivery เพิ่มสูงขึน้ ศูนย์ วิจัย
กสิกรไทย คาดว่ า ตลาดบริ การจัดส่ งอาหาร หรื อ Delivery โดยผู้ประกอบการร้ านอาหารในปี 2560
น่ าจะมีมูลค่ า 26,000-27,000 ล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 11-15 จากในปี 2559 สวนทางกับภาพรวม
ตลาดธุรกิจร้ านอาหารในปี 2560 ที่คาดว่ า น่ าจะเติบโตเพียงร้ อยละ 2-4 จากในปี 2559



การร่ วมมือเป็ นพันธมิตรกับตัวกลางให้ บริ การสัง่ อาหารออนไลน์ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ ร้านอาหารทัว่ ไป
สามารถแข่งขันกับเชนร้ านอาหาร โดยนอกจากการขยายฐานลูกค้ า และการทาการตลาดแล้ ว ร้ านอาหาร
ทัว่ ไปยังสามารถเข้ าถึงข้ อมูลลูกค้ าผ่านช่องทางออนไลน์ แล้ วนาข้ อมูลดังกล่าวมาทาการตลาด แข่งขันกับเชน
ร้ านอาหารที่มีการพัฒนาช่องทางการสัง่ อาหารทางออนไลน์เป็ นของตนเอง

ในปี 2560 เชนร้ านอาหาร และร้ านอาหารทัว่ ไป เผชิญความท้ าทายที่แตกต่างกัน โดยการขยายสาขาของเชน
ร้ านอาหาร น่าจะส่งผลให้ ลกู ค้ ามีแนวโน้ มกระจายตัวใช้ บริ การสาขาใหม่ๆ ที่อาจส่งผลให้ รายได้ ของสาขาเดิม
ลดลง หรื อเติบโตอย่างชะลอตัวลง สาหรั บร้ านอาหารทัว่ ไปส่วนใหญ่มีแนวโน้ มเลือกเปิ ดร้ านอาหารที่อยู่ใน
กระแสความนิยมตามกัน ความท้ าทายจึงอยู่ที่การนาเสนออาหารประเภทใหม่ๆ สูต่ ลาดเป็ นรายแรกๆ
ปี 2559 มีผ้ ปู ระกอบการรายใหม่เข้ าสู่ตลาดธุรกิจร้ านอาหารจานวนมาก ประกอบกับยังมีกลุ่มทุนรายใหญ่
ทัง้ ธุรกิ จ ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับร้ านอาหาร และธุร กิ จอื่นๆ เข้ ามาช่วงชิ งส่วนแบ่ งตลาด ส่งผลให้ ประเภทอาหารและ
ร้ านอาหารมีความหลากหลาย ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ การแข่งขันในตลาดธุรกิจร้ านอาหารก็เป็ นไปอย่าง
รุ นแรง ผู้ประกอบการจึงปรับกลยุทธ์ ในรู ปแบบต่างๆ เช่น นาเข้ าแบรนด์ ร้านอาหารใหม่ๆ จากต่างประเทศ ปรั บ
ภาพลักษณ์ แบรนด์ร้านอาหาร จัดโปรโมชัน่ กระตุ้นการใช้ บริ การ เป็ นต้ น โดยมีผ้ ปู ระกอบการจานวนไม่น้อยที่ไม่
ประสบความสาเร็ จจนกระทัง่ เลิกกิจการไป



ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย มองว่ า ในปี 2560 สถานการณ์ การแข่ งขันในตลาดธุ รกิจร้ านอาหารยังคง
เป็ นไปอย่ างรุ นแรงมากขึน้ โดยต้ องจับตาตลาดบริ การจัดส่ งอาหาร (Delivery) ที่ตัวกลางให้ บริ การสั่ง
อาหารออนไลน์ ได้ เ ข้ ามามี บทบาทเพิ่มขีดความสามารถให้ ร้านอาหารทั่วไปสามารถแข่ งขันกับเชน
ร้ านอาหาร นอกจากนี ้ ผู้ ประกอบการ ทัง้ เชนร้ านอาหาร และร้ านอาหารทั่วไป เผชิญความท้ าทายที่
แตกต่ างกัน โดยยังคงต้ องปรั บกลยุทธ์ อย่ างเข้ มข้ นเพื่อแข่ งขันช่ วงชิงเม็ดเงินรั บประทานอาหารนอก
บ้ านในปี 2560
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สั่งอาหารออนไลน์ หนุ นตลาด Delivery ปี ’ 60 เติบโตร้ อยละ 11-15
จับตา ร้ านอาหารทั่วไปเป็ นพันธมิตรกับตัวกลางให้ บริการสั่งอาหารออนไลน์ แข่ งขันกับเชนร้ านอาหาร
 สั่งอาหารออนไลน์ หนุ น ตลาด Delivery ปี ’ 60 เติบโตร้ อยละ 11-15 สวนทางภาพรวมธุ รกิจ
ร้ านอาหารที่เติบโตเพียงร้ อยละ 2-4
รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต ที่ เปลี่ ย นแปลงไป ทัง้ การใช้ ชี วิ ต อย่ างเร่ งรี บ มี ข้ อ จ ากัดด้ า นเวลา ต้ อ งการความ
สะดวกสบาย รวมถึงต้ องการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด ส่งผลให้ ผู้คนมีแนวโน้ มเลือกใช้ บริ การจัดส่งอาหาร
(Delivery) เพิ่มมากขึ ้น ประกอบกับการใช้ บริ การร้ านอาหารส่วนใหญ่ กระจุกตัวเฉพาะช่วงกลางวัน ช่ วงเย็น และ
ในช่ ว งเทศกาลต่ า งๆ ส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ ร้ านอาหารส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ส ามารถสร้ างรายได้ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ศัก ยภาพ
ผู้ประกอบการ ทังเชนร้
้
านอาหาร และร้ านอาหารทัว่ ไป จึง หันมาให้ ความสาคัญกับการสร้ างรายได้ เพิ่มเติมจาก
บริ การ Delivery ด้ วยการกระตุ้นการสัง่ อาหารผ่านช่องทางออนไลน์
มูลค่ าตลาดบริการจัดส่ งอาหาร (Delivery)*
โดยความสะดวกในการสั่งอาหารผ่านช่องทาง
และมูลค่ าตลาดร้ านอาหาร
ออนไลน์ ด้ วยเว็ บ ไซต์ และแอพพลิ เ คชั่ น ทั ง้ ผ่ า น บริการ
ร้ านอาหาร
งอาหาร
ล้ านบาท)
ช่องทางที่ผ้ ปู ระกอบการพัฒนาขึ ้นเอง และผ่านตัวกลาง จัล้ดาส่นบาท)
400,000
ให้ บริ การสัง่ อาหารออนไลน์ น่าจะช่วยหนุนให้ เกิดการ 40,000
390,000
35,000
375,000 382,000 397,000 350,000
สั่งอาหารผ่ านช่องทางออนไลน์ เพิ่ มมากขึน้ และช่วย 30,000 360,600 (+ %) (+ %) +( - %) 300,000
250,000
26,000
หนุนให้ ธุรกิจร้ านอาหารมีรายได้ จากบริ การ Delivery 25,000
27,000
20,000
23,500 +(1 -1 %) 200,000
(+ %)
เพิ่มสูงขึ ้น ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย คาดว่ า ตลาดบริ การ 15,000 20,000 21,500
150,000
(+ %)
10,000
100,000
จั ด ส่ งอาหาร หรื อ Delivery โดยผู้ ประกอบการ
5,000
50,000
ร้ านอาหารในปี 2560 น่ าจะมีมูลค่ า 26,000-27,000
ล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 11-15 จากในปี 2559 โดย
2557 2558 2559 2560 F
การเติบโตอย่ างโดดเด่ นของตลาดบริ การ Delivery
บริการจัดส่ งอาหาร
ร้ านอาหาร
ในปี 2560 สวนทางกั บ ภาพรวมตลาดธุ ร กิ จ
ดส่งอาหารโดยผู้ประกอบการร้ านอาหาร ไม่ครอบคลุม
ร้ านอาหารในปี 2560 ที่คาดว่ า น่ าจะเติบโตเพียง * เฉพาะการจั
ถึงการจัดส่งอาหารโดยผู้ประกอบการกลุม่ ที่ไม่มีหน้ าร้ านอาหาร
ที่มา: ศูนย์วิจยั กสิกรไทย
ร้ อยละ 2-4 จากในปี 2559

 จั บ ตา ร้ านอาหารทั่ วไปเป็ นพั น ธมิ ต รกั บ ตั ว กลางให้ บริ ก ารสั่ งอาหารออนไลน์ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถแข่ งขันกับเชนร้ านอาหาร
ในปี 2560 นี ้ ผู้ประกอบการ ทัง้ เชนร้ านอาหาร และร้ านอาหารทัว่ ไป น่าจะหันมาให้ ความสาคัญกับการ
สร้ างรายได้ เพิ่มเติมจากบริ การ Delivery ด้ วยการกระตุ้นให้ ลกู ค้ าสัง่ อาหารผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเข้ มข้ น โดย
เชนร้ านอาหารที่มีการพัฒนาช่องทางการสัง่ อาหารทางออนไลน์เป็ นของตนเอง ได้ ร่วมมือเป็ นพันธมิตรกับตัวกลาง
ให้ บ ริ ก ารสั่ง อาหารออนไลน์ เพิ่ มเติม เพื่ อช่ วยให้ ส ามารถขยายฐานลูก ค้ า ได้ เพิ่ ม มากขึน้ อย่ างไรก็ ตาม เชน
ร้ านอาหารก็มีต้นทุนค่าคอมมิสชัน่ ที่ต้องจ่ายให้ ตวั กลางให้ บริ การสัง่ อาหารออนไลน์ ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย จึงมอง
ว่ า ความท้ า ทายของเชนร้ านอาหารน่ าจะอยู่ ท่ ีก ารสร้ างความสมดุ ล ระหว่ างการกระตุ้ นให้ ลูก ค้ า ใช้
บริการสั่งอาหารผ่ านช่ องทางออนไลน์ ท่ พ
ี ัฒนาขึน้ เอง และตัวกลางให้ บริการสั่งอาหารออนไลน์
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สาหรับร้ านอาหารทัว่ ไปที่ไม่มีช่องทางการสัง่ อาหารทางออนไลน์เป็ นของตนเอง ส่วนใหญ่จะร่ วมมือเป็ น
พัน ธมิ ต รกับ ตัวกลางให้ บ ริ ก ารสั่ง อาหารออนไลน์ เพื่ อ ขยายฐานลู ก ค้ า และท าการตลาดร่ วมกัน ส่ง ผลให้
ร้ านอาหารทัว่ ไปมีรายได้ จากบริ การ Delivery เพิ่มสูงขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร้ านอาหารในกรุ งเทพฯ ปริ มณฑล
และจังหวัดท่องเที่ยวหลัก ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่ตวั กลางให้ บริ การสัง่ อาหารออนไลน์ให้ บริ การครอบคลุม
ศู นย์ วิ จัย กสิ ก รไทย คาดว่ า มู ล ค่ า ตลาด
สัดส่ วนมูลค่ าตลาดบริการจัดส่ งอาหาร (Delivery)
บริ ก าร Delivery โดยร้ านอาหารทั่ว ไปน่ า จะ
,000 ล้ านบาท
6,000 ล้ านบาท
70
30
ขยายตัวอย่ างโดดเด่ น โดยมีอัตราการเติบโตไม่ 2557
6,700 ล้ านบาท (+12%)
,800 ล้ านบาท (+6%)
ต่ ากว่ า ร้ อยละ 12 ต่ อปี ส่ ง ผลให้ สั ดส่ ว นมู ลค่ า
2558
69
31
ตลาดบริ การ Delivery โดยร้ านอาหารทั่วไปในปี
7,700 ล้ านบาท (+15%)
2560 คิดเป็ นร้ อยละ 33 ของมูลค่ าตลาดบริ การ 2559 5,800 ล้ านบาท (+7%)
67
33
8,700-9,000 ล้ านบาท
7,300-18,000 ล้ านบาท
Delivery โดยรวม เพิ่ มสูงขึน้ จากในปี 2557 ที่ คิด
(+13-17%)
(+9-14%)
67
33
เป็ นสั ด ส่ ว นร้ อยละ 30 ของมู ล ค่ า ตลาดบริ การ 2560 F
Delivery โดยรวม
0%
20%
40%
60%
80%
100%
เชนร้ านอาหาร
ร้ านอาหารทั่วไป
ศู นย์ วิ จัย กสิ ก รไทย มองว่ า การร่ วมมื อ
* เฉพาะการจัดส่งอาหารโดยผู้ประกอบการร้ านอาหาร ไม่ครอบคลุม
เป็ นพั น ธมิ ตรกั บ ตั ว กลางให้ บ ริ ก ารสั่ งอาหาร
ถึงการจัดส่งอาหารโดยผู้ประกอบการกลุม่ ที่ไม่มีหน้ าร้ านอาหาร
ที
ม
่
า: ศูนย์วิจยั กสิกรไทย
อ อ น ไ ล น์ ช่ ว ย เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ ห้
ร้ านอาหารทั่วไปแข่ งขันกับเชนร้ านอาหาร โดยนอกจากการขยายฐานลูกค้ า และการทาการตลาดแล้ ว
ร้ านอาหารทั่ว ไปยั ง สามารถใช้ ป ระโยชน์ จากการเข้ า ถึง ข้ อมู ล เฉพาะบุ คคลของลู ก ค้ า ผ่ า นช่ องทาง
ออนไลน์ แล้ วนาข้ อมูลดังกล่ าวมาทาการตลาดกระตุ้นการใช้ บริ การ Delivery สาหรั บลูกค้ า แข่ งขันกับ
เชนร้ านอาหารที่มีการพัฒนาช่ องทางการสั่งอาหารทางออนไลน์ เป็ นของตนเอง นอกจากนี ้ ร้ านอาหาร
ทั่วไปยังสามารถเพิ่มรายได้ จากบริ การ Delivery ด้ วยการร่ วมมือกับ ตัวกลางให้ บริ การสัง่ อาหารออนไลน์ จัด
โปรโมชัน่ ร่ วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรโมชัน่ เกี่ยวกับค่าบริ การจัดส่ง เพื่อกระตุ้นการสัง่ อาหารจากลูกค้ ากลุ่มที่
มองว่าการสัง่ อาหารผ่านตัวกลางให้ บริ การสัง่ อาหารออนไลน์มีคา่ บริ การจัดส่งระดับสูง

ปี ’60 ธุรกิจร้ านอาหารเผชิญความท้ าทาย ยังต้ องปรั บกลยุทธ์ ชงิ เม็ดเงินรั บประทานอาหารนอกบ้ าน
ในปี 2560 ผู้ประกอบการ ทัง้ เชนร้ านอาหาร และร้ านอาหารทัว่ ไป เผชิญความท้ าทายที่แตกต่างกัน โดย
ยังคงต้ องปรับกลยุทธ์อย่างเข้ มข้ นเพื่อแข่งขันช่วงชิงเม็ดเงินรับประทานอาหารนอกบ้ านที่เติบโตเพียงเล็กน้ อย
สาหรั บเชนร้ านอาหารยังคงขยายสาขาอย่างระมัดระวัง ในปี 2560 โดยเลือกแบรนด์ร้านอาหารอย่าง
เหมาะสมสอดคล้ องกับ ท าเลศัก ยภาพ ศู นย์ วิ จั ย กสิ ก รไทย มองว่ า การขยายสาขาน่ าจะส่ ง ผลให้ เ ชน
ร้ านอาหารสามารถให้ บริ การลูกค้ าได้ ครอบคลุ ม รวมถึงสามารถขยายฐานลู กค้ าใหม่ ๆ ได้ อย่ างไรก็
ตาม การขยายสาขาไปสู่พืน้ ที่ต่างๆ ของเชนร้ านอาหาร น่ าจะส่ งผลให้ ลูกค้ ามีแนวโน้ มกระจายตัวใช้
บริการสาขาใหม่ ๆ ที่อาจส่ งผลให้ รายได้ ของสาขาเดิมลดลง หรื อเติบโตอย่ างชะลอตัวลง
ประกอบกับเชนร้ านอาหารให้ ความสาคัญกับการขยายสาขาแบรนด์ร้านอาหารระดับกลางเพื่อเจาะตลาด
ลูกค้ ากลุ่มใหญ่ หรื อกลุ่มแมส ที่มีค่าใช้ จ่ายในการรั บประทานอาหารต่อคนยังไม่สูงมากนัก จึงส่งผลให้ รายได้
เฉลี่ยต่อสาขาของเชนร้ านอาหารยังไม่สามารถเพิ่มสูงขึ ้นได้ สอดคล้ องกับข้ อมูลของเชนร้ านอาหารที่เป็ นบริ ษัท จด
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ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งมีจานวน
สาขาเพิ่มสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องในระยะที่ผ่านมา แต่ รายได้
เฉลี่ยต่อสาขายังไม่สามารถเพิ่มสูงขึ ้นได้ อย่างโดดเด่น

จานวนสาขา และรายได้ เฉลี่ยต่ อสาขา
ของเชนร้ านอาหารในประเทศไทย
จานวนสาขา
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ดังนั น้ ความท้ าทายในการขยายสาขาของเชน
2,681
2,560
ร้ านอาหารในปี 2560 จึงอยู่ท่ กี ารกระตุ้นยอดขายของ
สาขาใหม่ เพื่อให้ สามารถถึงจุ ดคุ้ มทุน ควบคู่กับการ
รั ก ษาระดั บ การเติ บ โตของยอดขายของสาขาเดิ ม
เพื่อให้ ยอดขายแต่ ละแบรนด์ ร้านอาหารเป็ นไปตาม
2556 2557 2558 2559 e
เป้าหมายที่กาหนดไว้ รวมถึงมี รายได้ เฉลี่ ยต่ อสาขา
จานวนสาขา
รายได้ เฉลี่ยต่ อสาขา
ของแต่ ละแบรนด์ ร้านอาหารเพิ่มสูงขึน้ ในภาวะที่มี
เชนร้ านอาหารรายใหม่ ๆ ที่เป็ นกลุ่มทุนรายใหญ่ เข้ า * รวบรวมจากรายได้ ของผู้ประกอบการกลุ่มเชนร้ านอาหารที่
เป็ นบริ ษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย
มาช่ วงชิงส่ วนแบ่ งตลาด โดยเชนร้ านอาหารยังคงต้ อง
จานวน 5 ราย
ที่มา: รวบรวมโดย ศูนย์วิจยั กสิกรไทย
ตรึ งราคาอาหารไว้ แล้ วหันมาตัง้ เป้ าหมายด้ านการเพิ่ ม
รายได้ จ ากการน าเสนอเมนูอาหารใหม่ๆ ควบคู่กับ การจัดโปรโมชั่น เพื่ อกระตุ้น ให้ ลูก ค้ า มีค่าใช้ จ่ ายในการ
รับประทานอาหารต่อคนเพิ่มสูงขึ ้น
สาหรับร้ านอาหารทัว่ ไปส่วนใหญ่มีแนวโน้ มเลือกเปิ ดร้ านอาหารที่อยู่ในกระแสความนิยมตามกัน ในทาเล
เดียวกัน โดยผู้ประกอบการที่ เข้ าสู่ตลาดรายแรกๆ และร้ านอาหารติดตลาดแล้ ว ย่อมมีความได้ เปรี ยบในการ
แข่งขันที่สงู กว่า ในขณะที่ผ้ ปู ระกอบการที่เข้ าสู่ตลาดรายหลั งๆ ต้ องอาศัยการจัดโปรโมชั่นดึงดูด ลูกค้ า ส่งผลให้
ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย มองว่ า ความท้ าทายในการเข้ าสู่ตลาดธุ รกิจร้ านอาหารทั่วไปในปี 2560 อยู่ท่ ีการ
นาเสนออาหารประเภทใหม่ ๆ สู่ตลาดเป็ นรายแรกๆ ในทาเลที่การแข่ งขันยังไม่ รุนแรง เพื่อคว้ าโอกาส
ในการเจาะลูกค้ ากลุ่มที่นิยมทดลองใช้ บริการร้ านอาหารใหม่ ๆ

--------------------------------------Disclaimer
รายงานวิจยั ฉบับนี ้จัดทาเพื่อเผยแพร่ทวั่ ไป โดยจัดทาขึ ้นจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริ ษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้ อง ความน่าเชื่อถือ หรื อความ
สมบูรณ์เพื่อใช้ ในทางการค้ าหรื อประโยชน์อื่นใด บริ ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งข้ อมูลได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ผู้ใช้ ข้อมู ลต้ องใช้ ความ
ระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลต่างๆ ด้ วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทังสิ
้ ้น บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้ หรื อบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้ อมูลดังกล่าว ข้ อมูลในรายงานฉบับนี ้จึงไม่ถือว่าเป็ นการให้ ความเห็นหรื อคาแนะนาในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
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