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ธุรกิจผลิตกาแฟ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มกราคม 2562

ปัจจุบัน กาแฟถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมแพร่หลายไป
ทั่วโลก ประชาชนนิยมบริโภคในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้ปริมาณความ
ต้องการใช้กาแฟของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560/2561       
มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 1.06% โดยประเทศที่มีความต้องการกาแฟ   
มากที่สุด ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา บราซิล ญี่ปุ่น ตามล าดับ 
รวมคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 64% ของความต้องการทั้งหมด

ในขณะที่ผลผลิตกาแฟของโลกกลับมีอัตราการขยายตัวลดลงในปี 
2560/2561 อยู่ที่ 1.24% ซึ่งพื้นที่ปลูกกาแฟที่ส าคัญของโลก ได้แก่  
บราซิล เวียดนาม โคลัมเบีย อินโดนีเซีย ตามล าดับ คิดเป็นสัดส่วน 66%
ของผลผลิตทั้งหมด จะเห็นได้ว่าความต้องการใช้กาแฟมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นผลมาจากความนิยมในการบริโภคกาแฟที่เพิ่มสูงขึ้น 
แสดงถึงโอกาสในตลาดกาแฟโลกที่ผู้ผลิตกาแฟไทยสามารถเข้าไปเพิ่ม
ส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันไทยส่งออกเมล็ดกาแฟไปยัง
สหรัฐอเมริกาสูงสุด โดยปี 2561 มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่  74%
นอกจากน้ีไทยยังเป็นผู้ส่งออกกาแฟส าเร็จรูปเป็นล าดับ 6 ของโลก

ส าหรับประเทศไทยมีความต้องการใช้เมล็ดกาแฟในประเทศ ปี 2561 
อยู่ที่ 95,000 ตันต่อปี แต่ภายในประเทศผลิตได้เพียง 23,617 ตัน จึง
ต้องน าเข้าถึง 68,616 ตัน หรือคิดเป็น 72% เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ภายในประเทศ จะเห็นได้ว่าตลาดกาแฟทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศยังสามารถขยายตัวได้อีกมาก หากผู้ผลิตสามารถพัฒนา
กระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต รวมทั้งพัฒนาคุณภาพกาแฟให้มี
มาตรฐานแล้ว จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางการตลาด
ได้เพิ่มขึ้น 

ตารางที่ 1 ปริมาณการส่งออกกาแฟส าเร็จรูปของโลก (ล้านตัน)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

ธุรกิจผลิตกาแฟ

01272 การท าไร่กาแฟ
10761 การผลิตกาแฟ
การปลูกกาแฟ การคั่วกาแฟ และการผลิต
ผลิตภัณฑ์กาแฟ

 ธุรกิจผลิตกาแฟมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น โดยการจัดตั้งธุรกิจในปี 2561 มีจ านวน 57 ราย 
เพิ่มขึ้น 37.71% เมื่อเทียบกับปี 2560 ส่วนมูลค่าทุนในปี 2561 มีมูลค่า 89 ล้านบาท ลดลง 
70.72% เมื่อเทียบกับปี 2560 ธุรกิจที่ด าเนินกิจการอยู่ จ านวน 258 ราย มูลค่าทุน 
3,675.43 ล้านบาท ส่วนใหญ่ด าเนินกิจการอยู่ในภาคเหนือ

 รายได้ของธุรกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 2.83% ต่อปี โดยในปี 2560 มีรายได้
รวม 28,824 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 4.85% และมีก าไรสุทธิรวม 3,765 
ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิอยู่ท่ี 13% ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 ท่ีมีอัตราก าไร 
14% แสดงให้เห็นว่าธุรกิจมีสัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สูงข้ึน ควรเร่งหาวิธีลดต้นทุนเพื่อ
เพิ่มผลตอบแทนให้กับกิจการ

 แนวโน้มของธุรกิจผลิตกาแฟยังคงมีโอกาสขยายตัวได้อกีมากจากความต้องการใช้กาแฟของ
ตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ หากผู้ผลิตสามารถพัฒนาคุณภาพของผลผลิตเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ จะช่วยให้ขยายฐานลูกค้าใหม่ที่ ช่ืนชอบรสชาติที่มี
เอกลักษณ์ของกาแฟไทย นอกจากนี้ภาครัฐและเอกชนต้องสร้างความร่วมมือพัฒนา
อุตสาหกรรมกาแฟไทย ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า พร้อม
ผลักดันขึ้นเป็นพืชเศรษฐกิจ  ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับกาแฟได้ไม่ยาก 
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+1.06%

สัญชาติ 2557/58 2558/59 2559/60 2560/61

บราซิล 0.21 0.22 0.22 0.19

มาเลเซีย 0.17 0.18 0.18 0.17

เวียดนาม 0.08 0.12 0.12 0.13

อินเดีย 0.09 0.10 0.11 0.11

อินโดนีเซีย 0.11 0.11 0.05 0.06

เม็กซิโก 0.05 0.05 0.06 0.06

โคลัมเบีย 0.04 0.05 0.05 0.05

ไทย  0.12  0.06  0.05  0.05

อื่นๆ 0.11 0.13 0.12 0.12

รวม 0.98 1.02 0.96 0.94

กราฟที่ 2 ปริมาณผลผลิตกาแฟของโลก (ล้านตัน)
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ธุรกิจผลิตกาแฟ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มกราคม 2562

กราฟที่ 3 จ านวนธุรกิจต้ังใหม่ (ราย)

กราฟที่ 5 ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่

บจ. หจ./หสน.197 ราย 60 ราย

จ านวน 258 ราย

3,460.79 ลบ. 62.64 ลบ.

มูลค่าทุน 3,675.43 ลบ.

การเติบโตของธุรกิจ

จ านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 31 ธันวาคม 2561

ธุรกิจผลิตกาแฟ ที่ด าเนินกิจการอยู่  จ านวน 258 ราย         
คิดเป็น 0.04% ของธุรกิจทั้ งหมดที่ด าเนินการอยู่  มูลค่าทุน 
3,675.43 ล้านบาท คิดเป็น 0.02% ของธุรกิจที่ด าเนินการอยู่

ธุรกิจส่วนใหญ่ด าเนินกิจการในรูปแบบบริษัทจ ากัด จ านวน 197 ราย 
คิดเป็น 76.36% มีมูลค่าทุน 3,460.79 ล้านบาท คิดเป็น 94.16% โดย
ธุรกิจนี้มีมูลค่าทุนไม่เกิน 5 ล้านบาทสูงถึง 90.69%

การเพิ่มทุนของธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน โดยใน
ปี 2561 เพิ่มทุน 130.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.46% เมื่อเทียบกับ        
ปี 2560

การจัดต้ังธุรกิจผลิตกาแฟในปี 2561 มีจ านวน 57 ราย 
เพ่ิมขึ้น 37.71% เมื่อเทียบกับปี 2560 ในส่วนของมูลค่าทุนจด
ทะเบียนจัดต้ังธุรกิจในปี 2561 มีมูลค่า 89 ล้านบาท ลดลง 
70.72% เมื่อเทียบกับปี 2560

ในปี 2561 ธุรกิจผลิตกาแฟมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น สอดคล้องกับ
ปริมาณการบริโภคกาแฟในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบ
กับการขยายตัวของธุรกิจร้านขายกาแฟท่ีมีจ านวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ทั้งในเขตเมืองและต่างจังหวัดผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สถานีบริการ
น้ ามัน และห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ธุรกิจ
ผลิตกาแฟมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้ผลิตเริ่มเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการ
วิจัยทดลองรวมทั้งน านวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้
ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่มาก
ยิ่งข้ึน

การกระจายตัวของธุรกิจ ตารางที่ 2 นิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่แบ่งตามภาค

กราฟที่ 6 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท)
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กราฟที่ 4 จ านวนทุนจดทะเบยีนตั้งใหม่ (ล้านบาท)

-70.72%

2561

+37.71%

ที่ต้ังของ
นิติบุคคล

จ านวน ทุน

ราย % ล้านบาท %

กทม. 75 29.07 1,383.69 37.65 

กลาง 50 19.38 552.10 15.02 

ตะวันออก 11 4.26 1,224.50 33.32 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 19 7.36 28.65 0.78 

เหนือ 77 29.85 419.70 11.42 

ใต้ 20 7.75 52.79 1.43 

ตะวันตก 6 2.33 14.00 0.38 

รวม 258 3,675.43

ส่ วน ใหญ่ ต้ั ง ในภาค เหนื อ  คิ ด เป็ น  29 .85% มี มู ล ค่ า             
ทุน 11.42% รองลงมาคือพ้ืนที่ กทม. คิดเป็น 29.07%

เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่ประกอบธุรกิจผลิตกาแฟ
สูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย โดยภาคเหนือเหมาะแก่การปลูกกาแฟ
พันธุ์อะราบิกา ขณะที่ภาคใต้เหมาะแก่การเพาะปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตา 
เนื่องจากมีภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศเหมาะส าหรับใช้เป็นแหล่ง
เพาะปลูกกาแฟที่ส าคัญ โดยประเทศไทยตั้งเป้าหมายต้องการให้เป็น
หนึ่งในกลุ่มผู้น าในด้านการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพของภูมิภาค
อาเซียน และมีการผลักดันให้กาแฟเป็น พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทยที่
สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกร

0.39%

บมจ. 1 ราย
152.00 ลบ.

1.70%

2561

2560

2560

2560
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การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทยที่ประกอบธุรกิจผลิต
กาแฟ ณ 31 ธ.ค. 61 มีมูลค่าการลงทุน 749.00 ล้านบาท คิดเป็น 
20.38% ของการลงทุนในธุรกิจนี้

โดยสัญชาติที่ลงทุนในธุรกิจนี้สูงสุด 3 อันดับแรก สิงคโปร์ มูลค่า 
291.62 ล้านบาท คิดเป็น 7.93% ได้แก่   สวิซ มูลค่า 245.00       
ล้านบาท คิดเป็น 6.67% และดัช มูลค่า 184 ล้านบาท คิดเป็น 5.01%

การลงทุนของต่างชาติ ณ สิ้นปี 2561 มีมูลค่าที่ค่อนข้างคงที่ เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2558 และ 2560 ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
สนับสนุนการขยายโอกาสการลงทุนแก่นักลงทุนชาวต่างชาติให้เข้ามา
ลงทุนในธุรกิจนี้ ซึ่งจะส่งผลดีแก่ผู้ผลิตไทย โดยการถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีให้แก่ผู้ผลิตกาแฟของไทย ให้มีการพัฒนากระบวนการ
ผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย

ตารางที่ 3 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

สัญชาติ มูลค่า (ล้านบาท) %

ไทย 2,926.43 79.62

สิงคโปร์ 291.62 7.93 

สวิซ 245.00 6.67

ดัช 184.00 5.01

สัญชาติอ่ืนๆ 28.38 0.77 

รวม 3,675.43 100.00

กราฟที่ 7 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

2561

-0.60%

3

ผลประกอบการธุรกิจ (ปี 2557-2560)

3

กราฟที่ 8 ผลประกอบการ (ปี 2557-2560)
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รายได้รวม อัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้รวม

CAGR 2.83%หน่วย:ล้านบาท

ปีงบการเงิน 2558 2559 2560

ตัวเลขทางการเงินที่ส าคัญ

จ านวนงบที่น าส่ง (ราย) 140 159 165

ก าไร (ล้านบาท) 630.89 3,962.60 3,764.94

อัตราก าไร 7.57% 14.41% 13.06%

อัตราส่วนหนี้สินต่อ
สินทรัพย์รวม (เท่า)

0.30 0.54 0.53

อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ (ROA) 7.71% 20.05% 17.80%

ตารางที่ 4 ตัวเลขทางการเงินที่ส าคัญ

รายได้ของกลุ่มธุรกิจนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 2.83% 
ต่อปี โดยในปี 2560 มีรายได้รวม 28,824 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2559 คิดเป็น 4.85% และมีก าไรสุทธิรวม 3,765 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราก าไรสุทธิอยู่ที่ 13% ซึ่งลดลงใกล้เคียงกลับจากปี 2559 ที่มี
อัตราก าไร 14% แสดงให้เห็นว่าธุรกิจนี้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แม้ว่าจะมี
รายได้เพิ่มขึ้น แต่ก าไรกลับลดลง ดังนั้นผู้ประกอบการควรหาวิธี
บริหารต้นทุน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าก าไรให้กับธุรกิจ

ในด้านของโครงสร้างแหล่งเงินทุน พบว่า กลุ่มธุรกิจนี้พ่ึงพาแหล่ง
เงินทุนจากการกู้ยืมมากกว่าเงินทุนจากผู้ถือหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 53%
และ 47% ตามล าดับ และโครงสร้างไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักจาก
ปี 2559 เนื่องจากสัดส่วนที่สูงของเงินกู้ยืม ผู้ประกอบการควรระวัง
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากภาระหนี้สิน เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตร
อาจมีความผันผวนในแต่ละปี ซึ่งอาจกระทบต่อความสามารถในการ
ช าระหนี้ได้

การลงทุนในสินทรัพย์ที่มากขึ้นและสินทรัพย์ยังไม่สามารถน ามา
สร้างผลก าไรที่เพิ่มขึ้นได้ ท าให้อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ในปี 
2560 ลดลงเล็กน้อย อยู่ท่ี 17.80% จาก 20.05% ในปี 2559

ธุรกิจผลิตกาแฟ
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน มกราคม 2562
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วิเคราะห์ศักยภาพในการด าเนินงานของกลุ่มธุรกิจ จาก
อัตราส่วนทางเงินเฉพาะบริษัทที่ส่งงบติดต่อกัน 3 ปี พบว่า ธุรกิจมี
รายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็น 7% และ 2% ในปี 2559 และ 
2560 ตามล าดับ แต่ก าไรในปี 2560 ลดลง 31% จากปี 2559 สะท้อน
ให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มขึ้น ท าให้อัตราก าไรสุทธิลงลดอยู่ที่ 7% 
จาก 10% ธุรกิจผลิตกาแฟมีสัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง 
ควรเร่งหาวิธีบริหารจัดการและลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับ
กิจการ

ธุรกิจนี้มีสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 9% โดยการ
ลงทุนเพ่ิมในสินทรัพย์ช่วยให้ยอดขายเพ่ิมขึ้นด้วย สะท้อนจากอัตรา
หมุนเวียนของสินทรัพย์ในปี 2560 สูงขึ้นกว่าปี 2559 อยู่ที่ 0.96 เท่า 
ในขณะที่ผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) ลดน้อยลง แต่ยังคงเป็น
ค่าบวกที่ 6% แสดงว่าการลงทุนในสินทรัพย์สามารถน ามาใช้ประโยชน์
เพื่อให้เกิดรายได้ที่มากขึ้นแต่ยังไมส่ามารถท าให้ก าไรเพิ่มขึ้นได้ จึงควรเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนเพื่อสร้างผลก าไรที่มากขึ้นให้แก่ธุรกิจ

ในด้านของหนี้สิน พบว่า โครงสร้างของแหล่งเงินทุนของ
ธุรกิจไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนมาก ด้วยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 
สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย อยู่ท่ี 0.41 เท่า จาก 0.40 เท่า แสดงว่ากลุ่มธุรกิจ
ยังคงพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากเจ้าของกิจการและเงินหมุนเวียนจากการ
ด าเนินธุรกิจมากกว่าการกู้ยืมเงิน

ปีงบการเงิน 2558 2559 2560

ผลประกอบการรวมของบริษัทที่ส่งงบการเงินติดต่อกัน 3 ปี

จ านวนงบ 99 ราย

รายได้ (ล้านบาท) 7,931.57 8,480.56  8,673.08  

ก าไร (ล้านบาท) 634.24 828.27 570.25 
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ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
(ROA) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
(D/E Ratio) 

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์
(Total Asset Turnover) 

อัตราก าไรสุทธิ
(Net Profit Margin) 

เท่าเท่า
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ด้วยข้อจ ากัดของพื้นที่เพาะปลูกกาแฟของไทยท าให้
ปริมาณผลผลิตมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอ และยากต่อ
การเร่งผลผลิตในช่วงเวลาสั้น ผู้ผลิตกาแฟไทยควรหัน
มาเน้นการพัฒนาคุณภาพและรสชาติแทนการเพิ่ม
ปริมาณ เพื่อเจาะตลาดกาแฟพิเศษ ส าหรับผู้บริโภคที่มี
ความช่ืนชอบและให้ความส าคัญกับรสชาติและ 
Storytelling ของเมล็ดกาแฟที่มาจากแต่ละพื้นที่
เพาะปลูก ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับกาแฟไทยและ
สามารถขายได้ในราคาสูง อีกทั้งการสนับสนุนให้
เกษตรกรผลิตกาแฟที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และผลักดันให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) 
ความมีเอกลักษณ์ จะสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าและ
เชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีอีกด้วย 

แนวโน้มของธุรกิจผลิตกาแฟยังคงมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก หากผู้ผลิตพัฒนาคุณภาพของผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆด้วยรสชาติของกาแฟไทยที่มีเอกลักษณ์และเป็นสินค้าที่ให้คุณค่าแก่สังคม ก็จะ
สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับกาแฟได้ไม่ยาก 

เร่งผลิตกาแฟคุณภาพ พัฒนาผู้ผลิตกาแฟ Fair Trade เพ่ือตีตลาดโลก
ด้วย เทรนโลกที่ ให้ ความส าคัญกับ เครื่ อ งหมาย 
Fairtrade ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าสินค้าเป็นผลผลิตจาก
การค้าที่ เป็นธรรม (ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงมือ
ผู้บริโภค ผู้ผลิตและผู้ขายจะได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียม)
หากกลุ่มผู้ส่งออกกาแฟได้รับเครื่องหมาย Fairtrade
จะสามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าท่ีให้ความส าคัญต่อสินค้าที่ให้
คุณค่าแก่สังคม (Social Value) และง่ายต่อการขยาย
ธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา   
ซึ่งเป็นตลาดที่ไทยส่งออกมากเป็นอันดันที่ 1 โดยในปี 
2561 ไทยส่งออกกาแฟไปสหรัฐอเมริการวมมูลค่า 
30.69 ล้านบาท สูงขึ้นกว่า 74% ของตลาดส่งออกของไทย

นอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจในภาคบริการ เพ่ือเป็นการสนับสนุนและขยาย
ตลาดให้แก่ภาคการผลิต ซึ่งร้านกาแฟเป็นธุรกิจที่กรมให้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งการขยาย
โอกาสทางการตลาดด้วยระบบแฟรนไชส์ใหธุ้รกิจสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งกรมได้มี
การส่งเสริมสร้างอาชีพ ผ่านโครงการ “บาริสต้ามืออาชีพ” ให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มีอาชีพและรายได้ในวัยเกษียณ การมี      
บาริสต้าทีด่ีจะช่วยดึงดูดลูกค้าและสร้างความประทับใจจนกลายเป็นลูกค้าประจ า อีกท้ัง ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านที่ดีอีก
ทางหนึ่ง จะเห็นได้ว่ากรมได้เร่งด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจภาคบริการเพื่อเป็นการเช่ือมโยงธุรกิจและสร้างเครือข่าย
ธุรกิจให้มีความเข้มแข็งตลอด supply chain รองรับการเติบโตของการบริโภคกาแฟทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมี
ศักยภาพต่อไป

อ่านบทวิเคราะห์ธุรกิจอื่นๆ

ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
กองข้อมูลธุรกิจ  โทร. 0 2547 4513
e-mail : statistic.dbd@hotmail.com


