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จับเทรนด cold chain logistics บริการดานไหนรุง? 
20 กุมภาพันธ 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปจจุบัน ตลาด Cold chain logistics หรือระบบคลังสินคาและขนสงแบบควบคุมอุณหภูมิของ

ไทย มีมูลคาราว 2.6 หม่ืนลานบาท และมีแนวโนมเติบโต 8% CAGR ในอีก 3 ปขางหนา โดยมี

ปจจัยหลักจากการขยายตัวของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีหันมาใชระบบ cold chain 

logistics มากย่ิงข้ึนเพ่ือรักษาคุณภาพสินคาและยกระดับความปลอดภัยใหกับผูบริโภค  

 เม่ือเปรียบเทียบระหวางการใหบริการคลังสินคาและการขนสงแบบควบคุมอุณหภูมิ พบวาการ

ใหบริการคลังสินคาแบบควบคุมอุณหภูมิมีอัตรากําไรข้ันตนเฉล่ียสูงกวาการขนสงสินคาแบบ

ควบคุมอุณหภูมิราว 15% นอกจากน้ัน ในระยะส้ันอัตราผลกําไรข้ันตนของการใหบริการ

คลังสินคาแบบควบคุมอุณหภูมิมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากอัตราคาเชาพ้ืนท่ีท่ีสูงข้ึนตามอุปสงคของ

ตลาด ในขณะท่ีอัตราคาไฟฟาซ่ึงเปนตนทุนหลักมีแนวโนมปรับตัวข้ึนเพียงเล็กนอย อยางไรก็ดี

การใหบริการคลังสินคาจําเปนตองใชเม็ดเงินลงทุนท่ีคอนขางสูงและมีระยะคืนทุนคอนขางนาน  

 การสรางพันธมิตรและการทําสัญญาระยะยาวเปนกลยุทธสําคัญสูความสําเร็จของธุรกิจ cold 

chain logistics ซ่ึงจะทําให ผูประกอบการสามารถบริหารจัดการโลจิสติกส ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ิมความแน�นอนและความตอเน่ืองของรายได  อยางไรก็ตาม 

ผูประกอบการท่ีจะกาวสู cold chain logistics ยังมีความทาทายท่ีสําคัญหลายประการ ไมวา

จะเปนความแตกตางของอุณหภูมิท่ีใชสําหรับสินคาแตละประเภท การแขงขันท่ีมีความรุนแรงข้ึน 

รวมถึงกฎระเบียบดานส่ิงแวดลอมและสุขอนามัยท่ีมีแนวโนมเขมงวดมากย่ิงข้ึน 
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ในปจจุบัน Cold chain logistics มีมูลคาตลาดราว 2.6 หม่ืนลานบาท และมีแนวโนมเติบโตราว 

8%CAGR จากป 2019 ถึงป 2022 โดยมีปจจัยขับเคล่ือนหลักจากการขยายตัวของกลุมธุรกิจอาหาร

และเคร่ืองด่ืม cold chain logistics หรอืระบบการขนสง่และคลงัสนิคา้แบบควบคุมอุณหภูมถิูกพฒันาและนํามาใช้

มากยิง่ขึน้กบักลุ่มธุรกจิอาหารและเครื่องดื่มแทนระบบโลจสิตกิสท์ัว่ไป เพื่อรกัษาคุณภาพและลดอตัราการเสยีของ

สนิคา้ โดยเฉพาะสนิคา้ประเภทเน้ือสตัว ์ผกัและผลไม ้อาหารทะเล อาหารสาํเรจ็รปู เครื่องดื่ม และผลติภณัฑจ์าก

นม สะท้อนได้จาก มูลค่าตลาด cold chain logitics ของไทยในปี 2018 อยู่ที่ประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาท หรอืมี

สดัส่วนประมาณ 5% ของตลาดโลจิสติกสท์ัง้หมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2017 ที่มูลค่าตลาด cold chain logistics มี

สดัส่วนเพียง 2% ทัง้น้ีความต้องการใช้บริการ cold chain logistics ยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ืองราว 

8%CAGR ในอกี 3 ปีขา้งหน้า (2019-2022) โดยมปีจัจยัสนับสนุนหลกัมาจากปรมิาณการส่งออกผลไมไ้ปยงัตลาด

จนีทีเ่ตบิโตแบบกา้วกระโดด การกลบัมาฟ้ืนตวัของการสง่ออกอาหารทะเลจากการปลดลอ็กใบเหลอืง IUU Fishing 

รวมถงึการขยายสาขาอย่างรวดเรว็ของธุรกจิรา้นสะดวกซือ้และแฟรนไชสร์า้นอาหาร  

รูปท่ี 1: มูลคาตลาด Cold Chain Logistics*  
หน่วย: พนัลา้นบาท 

 

 

 

 

หมายเหตุ: *คาํนวณจากคา่ขนสง่และค่าเชา่คลงัสนิคา้แบบควบคมุอณุหภูมเิฉลีย่กบัปรมิาณสนิคา้หลกัทีต่อ้งใชบ้รกิาร cold chain logistics 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์
 

Cold chain logistics ประกอบดวย 2 กิจกรรมหลัก ไดแก คลังสินคาแบบควบคุมอุณหภูมิ และการ

ขนสงสินคาแบบควบคุมอุณหภูมิ โดยการใหบริการคลังสินคาแบบควบคุมอุณหภูมิ มีอัตรากําไรข้ันตน

เฉล่ียสูงกวาการขนสงสินคาราว 15%  

คลังสินคาแบบควบคุมอุณหภูมิท่ีมีสัญญาระยะยาวมีอัตรากําไรข้ันตนเฉล่ียถึง 40% และมีแนวโนม

เพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของอุปสงคในตลาดและอัตราคาเชาพ้ืนท่ีปรับตัวสูงข้ึน  โดยทัว่ไปการเช่า

คลงัสนิคา้แบบควบคุมอุณหภูมมิ ี2 รปูแบบ คอื คลงัสนิคา้ทีม่สีญัญาเช่าระยะยาว 3 ปีขึน้ไป และคลงัสนิคา้รบัฝาก

ชัว่คราว โดยในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา (2013-2017) พบว่า คลงัสนิคา้ทีม่สีญัญาเช่าระยะยาวมอีตัรากาํไรขัน้ตน้เฉลีย่สงู

ราว 40% และมกีารเติบโตของรายไดเ้ฉลี่ยอยู่ที่ 27% เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคลงัสนิค้ารบัฝากชัว่คราวที่แม้จะมกีาร

เติบโตของรายได้เฉลี่ยสูงถึง 160% แต่ให้อัตรากําไรขัน้ต้นเฉลี่ยค่อนข้างตํ่ าเพียง 15% เป็นผลจากต้นทุน

ค่าแรงงานที่ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากผูป้ระกอบการต้องจดัหาแรงงานเพื่อขนถ่ายสนิค้าใหพ้รอ้มเสมอ ขณะทีก่ารทํา

สญัญาเช่าระยะยาวตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป ผูเ้ช่าส่วนใหญ่ลงทนุในการตดิตัง้อุปกรณ์ลําเลยีง ระบบจดัเกบ็สนิคา้ และจา้ง

แรงงานเอง ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนและการจัดการพื้นที่คลังสินค้าได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ อกีทัง้ธุรกจิน้ียงัมผีูเ้ล่นน้อยรายเพราะเป็นธุรกจิทีใ่ชเ้งนิลงทุนเริม่ต้นสงู รวมถงึมรีะยะเวลาคนืทุนที่

ค่อนขา้งนาน  
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ในอนาคตอไีอซปีระเมนิว่า ในระยะสัน้อตัรากําไรขัน้ต้นเฉลี่ยของคลงัสนิคา้แบบควบคุมอุณหภูม ิมแีนวโน้มเพิ่ม

สงูขึน้จากการขยายตวัของอุปสงค์ในตลาดและการปรบัขึน้ของอตัราค่าเช่าพื้นที่ราว 5% ต่อปี ขณะที่ต้นทุนการ

ดาํเนินการหลกัอย่างอตัราค่าไฟฟ้ามแีนวโน้มปรบัขึน้เพยีงเลก็น้อย 

ขณะท่ีบริการขนสงแบบควบคุมอุณหภูมิท่ีมีพันธมิตรทางธุรกิจมีอัตรากําไรขางตนเฉล่ียราว 24% และ

มีแนวโนมลดลงจากการแขงขันดานราคา รวมถึงความเส่ียงจากความผันผวนของราคาน้ํามัน ซึ่งการ

ใหบ้รกิารขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมมิ ี2 รปูแบบหลกั คอื การใหบ้รกิารขนสง่สว่นใหญ่แก่พนัธมติรธุรกจิ (มากกว่า 

70%) และการใหบ้รกิารขนสง่แก่ลกูคา้ทัว่ไป โดยผูป้ระกอบการทีม่พีนัธมติรทางธรุกจิจะมอีตัรากาํไรขัน้ตน้เฉลีย่อยู่

ที ่24% ซึง่สงูกว่าผูป้ระกอบการทีร่บัจา้งขนส่งสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ทัว่ไปทีม่อีตัรากําไรขัน้ตน้เฉลีย่อยูท่ี ่6% เน่ืองจาก

การสร้างพันธมิตรทางการค้าทัง้ในรูปแบบของการร่วมทุนและการร่วมมือพัฒนาโครงข่ายการขนส่ง  ทําให้

ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการ

ใหบ้รกิาร  

อย่างไรกด็ ีอตัรากาํไรขัน้ตน้เฉลีย่ของการใหบ้รกิารขนสง่แบบควบคุมอุณหภูมมิแีนวโน้มลดลง เน่ืองจากธุรกจิน้ีใช้

เงนิลงทุนไม่สงูมากนกัผูเ้ล่นรายใหม่สามารถเขา้สูธุ่รกจิน้ีไดไ้ม่ยาก และการขนสง่สนิคา้สว่นใหญ่มกีารเจรจาสญัญา

ใหม่ทุก 1 ปี จงึสง่ผลใหเ้กดิการแขง่ขนัดา้นราคาทีรุ่นแรงมกีารตดัราคาค่าบรกิาร อกีทัง้ผูป้ระกอบการตอ้งรบัความ

เสีย่งจากความผนัผวนของราคาน้ํามนัทีม่สีดัสว่นราว 30%-40% ของตน้ทุนการใหบ้รกิารขนสง่ 

รูปท่ี 2: เปรียบเทียบผลประกอบการของผูใหบริการคลังขนสงสินคาและขนสงสินคาแบบควบคุม

อุณหภูมิในชวง 5 ปท่ีผานมา (2013-2017) 

หน่วย: % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ขนาดของลูกบอลแสดงถงึทนุจดทะเบยีนบรษิทั 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ ENLITE และรายงานประจาํปี 56-1 
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อีไอซีประเมินวา การสรางพันธมิตรและการทํา

สัญญาระยะยาวกับผูวาจางถือเปน 2 กลยุทธสําคัญ 

สูความสําเร็จของธุรกิจขนสงสินคาและคลังสินคา

แบบควบคุมอุณหภูมิ จากการศึกษาข้างต้น สามารถ

ประเมนิไดว้่า การสรา้งพนัธมติรทางการคา้กบัผูผ้ลติสนิคา้  

ร้านค้าปลีกชัน้นํา และร้านอาหารแฟรนไชส์ จะช่วยให้

ผูป้ระกอบการมฐีานลูกคา้ที่แน่นอนและมโีอกาสที่จะไดร้บั

รายไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งการสร้างพนัธมติรมกัพบเหน็ใน

รูปแบบการร่วมทุนและการร่วมมือพัฒนาโครงข่ายการ

ให้บริการเพื่ อตอบโจทย์ความต้องการในหลายมิต ิ

นอกจากน้ีการทําสญัญาระยะยาว 3 ปีขึน้ไปถือเป็นอกีกล

ยุท ธ์สํ าคัญ ของธุ รกิจ  cold chain logistics เน่ื องจาก

ผูป้ระกอบการสามารถวางแผนการดาํเนินงานธุรกจิ เพื่อให้

เกดิความคุม้ค่าการลงทุนและควบคุมตน้ทุนการดาํเนินงาน

ได้  รวมทั ้งสามารถเพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์

คลงัสนิคา้และรถขนสง่ไดม้ากขึน้ 

ปจจุบันกลุมธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมหันมาใชบริการ cold chain logistics จากผูประกอบการโลจิ

สติกสมากข้ึน จึงถือเปนโอกาสของผูประกอบการท่ีตองการเขาสูธุรกิจ โดยทัว่ไปค่าใชจ้่ายดา้นโลจสิตกิส์

ของธุรกจิอาหารและเครื่องดื่มเฉลี่ยอยู่ที่ราว 10% ของค่าใช้จ่ายดา้นการขายทัง้หมด เมื่อความต้องการด้านโลจิ

สติกสป์รบัเปลี่ยนไปสู่ระบบ cold chain ที่ต้องอาศยัความเชี่ยวชาญและเมด็เงนิลงทุนที่ค่อนขา้งสูง ทัง้การสรา้ง

คลงัสนิคา้ การจดัซือ้รถขนสง่สนิคา้ รวมถงึการลงทุนดา้นไอทใีนการควบคุมระบบความเยน็ใหม้เีสถยีรภาพ เป็นผล

ให้กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มหนัมาใชผู้้ประกอบการ cold chain logistics ที่มคีวามเชี่ยวชาญเขา้มาบรหิาร

จดัการมากขึ้น เพื่อลดขัน้ตอนการทํางานและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดยการใช้บริการ cold chain logistics 

สําหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มพบมากใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเองจับมือกับ

ผูป้ระกอบการโลจสิตกิสจ์ดัตัง้บรษิทัในรปูแบบพนัธมติรธุรกจิเพื่อใหบ้รกิาร cold chain logistics แบบครบวงจรกบั

กลุ่มธุรกจิในเครอืแลว้จงึขยายการใหบ้รกิารไปสู่ธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึกนั 2) ธุรกจิอาหารและเครื่องดื่มใชบ้รกิารจากผู้

ให้บรกิาร cold chain logistics ในรูปแบบ outsource ซึ่งการใช้บริการ cold chain logistics ทัง้ 2 รูปแบบเป็น

โอกาสของผูป้ระกอบการโลจสิตกิสเ์ดมิและผูป้ระกอบการหน้าใหม่ทีต่อ้งการกา้วเขา้สูธุ่รกจิ cold chain 

อยางไรก็ดี ผูประกอบการท่ีจะกาวเขาสูธุรกิจ cold chain logistics จะตองเตรียมพรอมเผชิญกับ

ความทาทาย 3 ประการ ไดแก ความแตกตางของอุณหภูมิท่ีใชสําหรับสินคาแตละประเภท, การแขงขัน

ท่ีมีแนวโนมรุนแรง และกฎระเบียบท่ีเขมงวดข้ึน ในอนาคตธุรกจิ cold chain logistics มแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโต

ไดม้ากขึน้ อกีทัง้ยงัมผีูใ้หบ้รกิารทีไ่ดม้าตรฐานไม่มากนัก จงึเป็นตลาดทีผู่ป้ระกอบการในหลายกลุ่มธุรกจิจบัตาม

องเพื่อสรา้งโอกาสในการขยายธุรกจิ ขณะทีอุ่ปสรรคสาํคญัของธุรกจิน้ียงัคงอยู่ที ่1) ความแตกต่างของอุณหภูมทิี่

ใช้ขนส่งและจดัเกบ็สนิค้าแต่ละประเภท ตามมาตรฐานสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้อง ทําให้ผู้ประกอบการที่จะเริม่ธุรกิจน้ี ต้องโฟกสัสนิค้าที่ต้องการให้บรกิารอย่างชดัเจนรวมถึงการขอ

อนุญาตขนสง่และจดัเกบ็อย่างถูกตอ้ง เพราะผูป้ระกอบการไม่สามารถเปลีย่นประเภทสนิคา้ทีใ่หบ้รกิารไดง้่ายนัก 

2) การแข่งขนัทีม่แีนวโน้มรุนแรงขึน้ในระยะยาว ซึง่สว่นหน่ึงเป็นผลจากเทรนดท์ีก่ลุ่มผูผ้ลติอาหารและเครื่องดื่ม

เริม่จบัมอืกบักลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสเ์พื่อจดัการระบบ cold chain logistics แบบครบวงจรให้กบับรษิทัในเครอื และ

ขยายการใหบ้รกิารกบัธุรกจิในกลุ่มเดยีวกนั ซึง่สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการโลจสิตกิสเ์ดมิทีไ่ม่มบีรกิาร cold chain และ

ผูเ้ล่นใหม่ทีจ่ะเขา้มาในตลาด cold chain logistics มกีารแข่งขนัทีรุ่นแรงขึน้ และ3) กฎระเบยีบดา้นสิง่แวดล้อม

และด้านสุขอนามยัที่มแีนวโน้มเขม้งวดมากขึน้ในหลายประเทศ เช่น การติดฉลาก RFID สําหรบัผู้บรโิภคเพื่อ

ตรวจสอบประวัติสถานะอุณหภูมิของสินค้าในสหรัฐฯ และข้อบังคับ Good Distribution Practice สําหรับ

ผูป้ระกอบการ cold chain logistics ในสหภาพยุโรป ซึง่จะทาํใหผู้ป้ระกอบการมค่ีาใชจ้่ายในการดําเนินการสงูขึน้ 

รวมถึงความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการค้าที่มีผลต่อสินค้าที่ต้องการบริการ cold chain logistics เช่น 

อินโดนีเซียใช้มาตรการจํากัดการนําเข้าพืชสวนจากต่างประเทศ ทําให้การส่งออกสินค้าเกษตรไทยได้รับ
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