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จับเทรนด ์cold chain logistics บริการด้านไหนรุ่ง? 
20 กุมภาพันธ์ 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปัจจุบัน ตลาด Cold chain logistics หรือระบบคลังสินค้าและขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิของ
ไทย มีมูลค่าราว 2.6 หม่ืนล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโต 8% CAGR ในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยมี
ปัจจัยหลักจากการขยายตัวของธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีหันมาใช้ระบบ cold chain 
logistics มากย่ิงข้ึนเพ่ือรักษาคุณภาพสินค้าและยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค  

 เม่ือเปรียบเทียบระหว่างการให้บริการคลังสินค้าและการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ พบว่าการ
ให้บริการคลังสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิมีอัตราก าไรข้ันต้นเฉล่ียสูงกว่าการขนส่งสินค้าแบบ
ควบคุมอุณหภูมิราว 15% นอกจากน้ัน ในระยะส้ันอัตราผลก าไรข้ันต้นของการให้บริการ
คลังสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากอัตราค่าเช่าพ้ืนท่ีท่ีสูงข้ึนตามอุปสงค์ของ
ตลาด ในขณะท่ีอัตราค่าไฟฟ้าซ่ึงเป็นต้นทุนหลักมีแนวโน้มปรับตัวข้ึนเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ดี
การให้บริการคลังสินค้าจ าเป็นต้องใช้เม็ดเงินลงทุนท่ีค่อนข้างสูงและมีระยะคืนทุนค่อนข้างนาน  

 การสร้างพันธมิตรและการท าสัญญาระยะยาวเป็นกลยุทธ์ส าคัญสู่ความส าเร็จของธุรกิจ cold 
chain logistics ซ่ึงจะท าให้ ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการโลจิสติกส์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ิมความแน่นอนและความต่อเน่ืองของรายได้ อย่างไรก็ตาม 
ผู้ประกอบการท่ีจะก้าวสู่ cold chain logistics ยังมีความท้าทายท่ีส าคัญหลายประการ ไม่ว่า
จะเป็นความแตกต่างของอุณหภูมิท่ีใช้ส าหรับสินค้าแต่ละประเภท การแข่งขันท่ีมีความรุนแรงข้ึน 
รวมถึงกฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขอนามัยท่ีมีแนวโน้มเข้มงวดมากย่ิงข้ึน 
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ในปัจจุบัน Cold chain logistics มีมูลค่าตลาดราว 2.6 หม่ืนล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตราว 
8%CAGR จากปี 2019 ถึงปี 2022 โดยมีปัจจัยขับเคล่ือนหลักจากการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจอาหาร
และเคร่ืองด่ืม cold chain logistics หรอืระบบการขนสง่และคลงัสนิคา้แบบควบคุมอุณหภูมถิูกพฒันาและน ามาใช้
มากยิง่ขึน้กบักลุ่มธุรกจิอาหารและเครื่องดื่มแทนระบบโลจสิตกิสท์ัว่ไป เพื่อรกัษาคุณภาพและลดอตัราการเสยีของ
สนิคา้ โดยเฉพาะสนิคา้ประเภทเน้ือสตัว ์ผกัและผลไม ้อาหารทะเล อาหารส าเรจ็รปู 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% ทัง้นี้ความต้องการใช้บริการ cold chain logistics ยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องราว 
8%CAGR ในอกี 3 ปีขา้งหน้า (2019-2022) โดยมปีจัจยัสนับสนุนหลกัมาจากปรมิาณการส่งออกผลไม้ไปยงัตลาด
จนีทีเ่ตบิโตแบบกา้วกระโดด การกลบัมาฟ้ืนตวัของการสง่ออกอาหารทะเลจากการปลดลอ็กใบเหลอืง IUU Fishing 
รวมถงึการขยายสาขาอย่างรวดเรว็ของธุรกจิรา้นสะดวกซือ้และแฟรนไชสร์า้นอาหาร  

รูปท่ี 1: มูลค่าตลาด Cold Chain Logistics*  
หน่วย: พนัลา้นบาท 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ *ค านวณจากคา่ขนส่งและค่าเชา่คลงัสนิค้าแบบควบคุมอณุหภูมเิฉลีย่กบัปรมิาณสนิคา้หลกัทีต่อ้งใชบ้รกิาร cold chain logistics 
ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์
 

Cold chain logistics ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ คลังสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ และการ
ขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ โดยการให้บริการคลังสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ มีอัตราก าไรข้ันต้น
เฉล่ียสูงกว่าการขนส่งสินค้าราว 15%  

คลังสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิท่ีมีสัญญาระยะยาวมีอัตราก าไรข้ันต้นเฉล่ียถึง 40% และมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของอุปสงค์ในตลาดและอัตราค่าเช่าพ้ืนท่ีปรับตัวสูงข้ึน  โดยทัว่ไปการเช่า
คลงัสนิคา้แบบควบคุมอุณหภูมมิ ี2 รปูแบบ คอื คลงัสนิคา้ทีม่สีญัญาเช่าระยะยาว 3 ปีขึน้ไป และคลงัสนิคา้รบัฝาก
ชัว่คราว โดยในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา (2013-2017) พบว่า คลงัสนิคา้ทีม่สีญัญาเช่าระยะยาวมอีตัราก าไรขัน้ตน้เฉลีย่สงู
ราว 40% และมกีารเติบโตของรายไดเ้ฉลี่ยอยู่ที่ 27% เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคลงัสนิค้ารบัฝากชัว่คราวที่แม้จะมกีาร
เติบโตของรายได้เฉลี่ยสูงถึง 160% แต่ให้อัตราก าไรขัน้ต้นเฉลี่ยค่อนข้างต ่ าเพียง 15% เป็นผลจากต้นทุน
ค่าแรงงานที่ค่อนขา้งสูง เน่ืองจากผูป้ระกอบการต้องจดัหาแรงงานเพื่อขนถ่ายสนิค้าใหพ้รอ้มเสมอ ขณะทีก่ารท า
สญัญาเช่าระยะยาวตัง้แต่ 3 ปีขึน้ไป ผูเ้ช่าส่วนใหญ่ลงทุนในการตดิตัง้อุปกรณ์ล าเลยีง ระบบจดัเกบ็สนิคา้ และจา้ง
แรงงานเอง ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนและการจัดการพื้นที่คลังสินค้าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ อกีทัง้ธุรกจินี้ยงัมผีูเ้ล่นน้อยรายเพราะเป็นธุรกจิทีใ่ชเ้งนิลงทุนเริม่ต้นสงู รวมถงึมรีะยะเวลาคนืทุนที่
ค่อนขา้งนาน  
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ในอนาคตอไีอซปีระเมนิว่า ในระยะสัน้อตัราก าไรขัน้ต้นเฉลี่ยของคลงัสนิคา้แบบควบคุมอุณหภูมิ มแีนวโน้มเพิ่ม
สงูขึน้จากการขยายตวัของอุปสงค์ในตลาดและการปรบัขึน้ของอตัราค่าเช่าพื้นที่ราว 5% ต่อปี ขณะที่ต้นทุนการ
ด าเนินการหลกัอย่างอตัราค่าไฟฟ้ามแีนวโน้มปรบัขึน้เพยีงเลก็น้อย 

ขณะท่ีบริการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิท่ีมีพันธมิตรทางธุรกิจมีอัตราก าไรข้ันต้นเฉล่ียราว 24% และมี
แนวโน้มลดลงจากการแข่งขันด้านราคา รวมถึงความเส่ียงจากความผันผวนของราคาน ้ามัน ซึ่งการ
ใหบ้รกิารขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมมิ ี2 รปูแบบหลกั คอื การใหบ้รกิารขนสง่สว่นใหญ่แก่พนัธมติรธุรกจิ (มากกว่า 
70%) และการใหบ้รกิารขนสง่แก่ลกูคา้ทัว่ไป โดยผูป้ระกอบการทีม่พีนัธมติรทางธรุกจิจะมอีตัราก าไรขัน้ตน้เฉลีย่อยู่
ที ่24% ซึง่สงูกว่าผูป้ระกอบการทีร่บัจา้งขนส่งสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ทัว่ไปทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้เฉลีย่อยู่ที ่6% เน่ืองจาก
การสร้างพันธมิตรทางการค้าทัง้ในรูปแบบของการร่วมทุนและการร่วมมือพัฒนาโครงข่ายการขนส่ง  ท าให้
ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการ
ใหบ้รกิาร  

อย่างไรกด็ ีอตัราก าไรขัน้ตน้เฉลีย่ของการใหบ้รกิารขนสง่แบบควบคุมอุณหภูมมิแีนวโน้มลดลง เน่ืองจากธุรกจินี้ใช้
เงนิลงทุนไม่สงูมากนกัผูเ้ล่นรายใหม่สามารถเขา้สูธุ่รกจินี้ไดไ้ม่ยาก และการขนสง่สนิคา้สว่นใหญ่มกีารเจรจาสญัญา
ใหม่ทุก 1 ปี จงึสง่ผลใหเ้กดิการแขง่ขนัดา้นราคาทีรุ่นแรงมกีารตดัราคาค่าบรกิาร อกีทัง้ผูป้ระกอบการตอ้งรบัความ
เสีย่งจากความผนัผวนของราคาน ้ามนัทีม่สีดัสว่นราว 30%-40% ของตน้ทุนการใหบ้รกิารขนสง่ 

รูปท่ี 2: เปรียบเทียบผลประกอบการของผู้ให้บริการคลังขนส่งสินค้าและขนส่งสินค้าแบบควบคุม

อุณหภูมิในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (2013-2017) 

หน่วย: % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ขนาดของลูกบอลแสดงถงึทนุจดทะเบยีนบรษิทั 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ ENLITE และรายงานประจ าปี 56-1 
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อีไอซีประเมินว่า การสร้างพันธมิตรและการท า

สัญญาระยะยาวกับผู้ว่าจ้างถือเป็น 2 กลยุทธ์ส าคัญ 

สู่ความส าเร็จของธุรกิจขนส่งสินค้าและคลังสินค้า

แบบควบคุมอุณหภูมิ จากการศึกษาข้างต้น สามารถ

ประเมนิไดว้่า การสรา้งพนัธมติรทางการคา้กบัผูผ้ลติสนิคา้  
ร้านค้าปลีกชัน้น า และร้านอาหารแฟรนไชส์ จะช่วยให้
ผูป้ระกอบการมฐีานลูกคา้ที่แน่นอนและมโีอกาสที่จะไดร้บั
รายไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ซึ่งการสร้างพนัธมติรมกัพบเหน็ใน
รูปแบบการร่วมทุนและการร่วมมือพัฒนาโครงข่ายการ
ให้บริการเพื่ อตอบโจทย์ความต้องการในหลายมิต ิ
นอกจากนี้การท าสญัญาระยะยาว 3 ปีขึน้ไปถือเป็นอกีกล
ยุท ธ์ส าคัญ ของธุ รกิจ  cold chain logistics เนื่ องจาก
ผูป้ระกอบการสามารถวางแผนการด าเนินงานธุรกจิ เพื่อให้
เกดิความคุม้ค่าการลงทุนและควบคุมตน้ทุนการด าเนินงาน
ได้  รวมทั ้งสามารถเพิ่มมูลค่ าของการใช้ประโยชน์
คลงัสนิคา้และรถขนสง่ไดม้ากขึน้ 

ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืมหันมาใช้บริการ cold chain logistics จากผู้ประกอบการโลจิ
สติกส์มากข้ึน จึงถือเป็นโอกาสของผู้ประกอบการท่ีต้องการเข้าสู่ธุรกิจ โดยทัว่ไปค่าใชจ้่ายดา้นโลจสิตกิส์
ของธุรกจิอาหารและเครื่องดื่มเฉลี่ยอยู่ที่ราว 10% ของค่าใช้จ่ายดา้นการขายทัง้หมด เมื่อความต้องการด้านโลจิ
สติกสป์รบัเปลี่ยนไปสู่ระบบ cold chain ที่ต้องอาศยัความเชี่ยวชาญและเมด็เงนิลงทุนที่ค่อนขา้งสูง ทัง้การสรา้ง
คลงัสนิคา้ การจดัซือ้รถขนสง่สนิคา้ รวมถงึการลงทุนดา้นไอทใีนการควบคุมระบบความเยน็ใหม้เีสถยีรภาพ เป็นผล
ให้กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มหนัมาใช้ผู้ประกอบการ cold chain logistics ที่มีความเชี่ยวชาญเขา้มาบรหิาร
จดัการมากขึ้น เพื่อลดขัน้ตอนการท างานและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดยการใช้บริการ cold chain logistics 
ส าหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มพบมากใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เองจับมือกับ
ผูป้ระกอบการโลจสิตกิสจ์ดัตัง้บรษิทัในรปูแบบพนัธมติรธุรกจิเพื่อใหบ้รกิาร cold chain logistics แบบครบวงจรกบั
กลุ่มธุรกจิในเครอืแล้วจงึขยายการใหบ้รกิารไปสู่ธุรกจิทีค่ลา้ยคลงึกนั 2) ธุรกจิอาหารและเครื่องดื่มใชบ้รกิารจากผู้
ให้บริการ cold chain logistics ในรูปแบบ outsource ซึ่งการใช้บริการ cold chain logistics ทัง้ 2 รูปแบบเป็น
โอกาสของผูป้ระกอบการโลจสิตกิสเ์ดมิและผูป้ระกอบการหน้าใหม่ทีต่อ้งการกา้วเขา้สูธุ่รกจิ cold chain 

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการท่ีจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจ cold chain logistics จะต้องเตรียมพร้อมเผชิญกับ

ความท้าทาย 3 ประการ ได้แก่ ความแตกต่างของอุณหภูมิที่ใช้ส าหรับสินค้าแต่ละประเภท, การแข่งขัน

ท่ีมีแนวโน้มรุนแรง และกฎระเบียบท่ีเข้มงวดข้ึน ในอนาคตธุรกจิ cold chain logistics มแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโต

ไดม้ากขึน้ อกีทัง้ยงัมผีูใ้หบ้รกิารทีไ่ดม้าตรฐานไม่มากนัก จงึเป็นตลาดทีผู่ป้ระกอบการในหลายกลุ่มธุรกจิจบัตาม
องเพื่อสรา้งโอกาสในการขยายธุรกจิ ขณะทีอุ่ปสรรคส าคญัของธุรกจินี้ยงัคงอยู่ที ่1) ความแตกต่างของอุณหภูมทิี่
ใช้ขนส่งและจดัเกบ็สนิค้าแต่ละประเภท ตามมาตรฐานส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้ประกอบการที่จะเริม่ธุรกิจนี้ ต้องโฟกสัสนิค้าที่ต้องการให้บรกิารอย่างชดัเจนรวมถึงการขอ
อนุญาตขนสง่และจดัเกบ็อย่างถูกตอ้ง เพราะผูป้ระกอบการไม่สามารถเปลีย่นประเภทสนิคา้ทีใ่หบ้รกิารไดง้่ายนัก 
2) การแข่งขนัทีม่แีนวโน้มรุนแรงขึน้ในระยะยาว ซึง่สว่นหนึ่งเป็นผลจากเทรนดท์ีก่ลุ่มผูผ้ลติอาหารและเครื่องดื่ม
เริม่จบัมอืกบักลุ่มธุรกจิโลจสิตกิสเ์พื่อจดัการระบบ cold chain logistics แบบครบวงจรให้กบับรษิทัในเครอื และ
ขยายการใหบ้รกิารกบัธุรกจิในกลุ่มเดยีวกนั ซึง่สง่ผลใหผู้ป้ระกอบการโลจสิตกิสเ์ดมิทีไ่ม่มบีรกิาร cold chain และ
ผูเ้ล่นใหม่ทีจ่ะเขา้มาในตลาด cold chain logistics มกีารแข่งขนัทีรุ่นแรงขึน้ และ3) กฎระเบยีบดา้นสิง่แวดล้อม
และด้านสุขอนามยัที่มแีนวโน้มเขม้งวดมากขึน้ในหลายประเทศ เช่น การติดฉลาก RFID ส าหรบัผู้บรโิภคเพื่อ
ตรวจสอบประวัติสถานะอุณหภูมิของสินค้าในสหรัฐฯ และข้อบังคับ Good Distribution Practice ส าหรับ
ผูป้ระกอบการ cold chain logistics ในสหภาพยุโรป ซึง่จะท าใหผู้ป้ระกอบการมคี่าใชจ้่ายในการด าเนินการสงูขึน้ 
รวมถึงความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการค้าที่มีผลต่อสินค้าที่ต้องการบริการ cold chain logistics เช่น 
อินโดนีเซียใช้มาตรการจ ากัดการน าเข้าพืชสวนจากต่างประเทศ ท าให้การส่งออกสินค้าเกษตรไทยได้รับ
ผลกระทบตามไปดว้ย  
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