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ธุรกิจบริการด้านอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck)
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

ธุรกิจบริการด้านอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ในปัจจุบันมีลักษณะการให้บริการทั้งด้าน
อาหารและเครื่ องดื่ ม (Mobile food and beverage service activities) ซึ่ ง ในปี  2563      
(ม.ค.-ต.ค.) มีจ านวนการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจากปี 2562 กว่า 100% และมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
ถึง 236.6% 

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลโดยตรงต่อความต้องการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มในปัจจุบัน 
สะท้อนจากการส ารวจแรงจูงใจผู้สั่งอาหารออนไลน์กว่า 80% ไม่อยากเดินทางไปที่ร้านอาหาร 
58% สั่งตรงจากทางร้านที่เจาะจง และ 47% สั่งผ่านออนไลน์เนื่องจากแรงจูงใจด้านการตลาด
และโปรโมชั่น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)

 การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business process redesign) จากร้านอาหาร และร้านแผงลอย 
สู่รูปแบบบริการด้านอาหารเคลื่อนที่ (Food truck) จะขยายโอกาสในการแข่งขันให้ธุรกิจ       
รายย่อยได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ในต้นทุนที่ต่ าลง

*จัดประเภทธุรกิจ ตามหลักการจัดการมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 กระทรวงแรงงาน

การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

56103 การบริการด้านอาหารโดยร้านอาหารแบบ
เคล่ือนท่ี 
การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ไอศกรีมและเค้ก 
พร้อมบริโภคโดยร้านอาหารแบบเคลื่อนท่ี เช่น เร่ขาย
โดยการเดิน รถยนต์หรือรถเข็นเป็นพาหนะ

56304 :การบริการด้านเครื่องดื่มโดยร้านเคลื่อนท่ี 
การบริการเครื่องดื่มโดยร้านเคลื่อนท่ีแบบพร้อม
บริโภค เช่น เร่ขายโดยการเดินโดยรถยนต์หรือรถเข็น
เป็นพาหนะ

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

245 310

576

215 260

2560 2561 2562

กราฟที ่2 จ านวนนิติบุคคลจัดต้ังใหม่ ธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต (ราย)

+20.93%

ทีม่า : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

พฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่สังคม                               
มีการแข่งขันและเร่งรีบมากขึ้น อีกทั้งยังได้รับผลจากพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต โซเชียลมิเดีย การสื่อสารและการขนส่ง หรือแม้แต่ปัจจัยอื่น                   
ที่ส่งผลให้คนไม่อยากออกจากบ้าน เช่น ปัญหาจราจร ปัญหามลพิษ ท าให้
ค่านิยมการบริโภคสินค้าและบริการของคนเปลี่ยนไปทีละน้อย จากเดิม  
คนไปหาสินค้า เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นน าสินค้าเข้ามาหาคน จนกลายเป็น 
new normal ในการด าเนินชีวิต

การล็อคดาวน์จากสถานการณ์โควิด-19 ยิ่งเป็นปัจจัยเร่งให้กิจกรรม
ของยุค new normal ชัดเจนจับต้องได้เร็วขึ้น ท าให้หลายธุรกิจต้องปรับ
วิธีการส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจเพื่อความอยู่รอด บางธุรกิจปรับคุณค่าหลัก 
(Core function) เช่น โรงแรม เปลี่ยนเป็นสถานที่กักกันโรค หรือห้องพัก
รายเดือน บางธุรกิจปรับวิธีส่งมอบคุณค่า (Core Process Redesign) เช่น 
ร้านอาหาร / ภัตตาคาร ปรับเปลี่ยนเป็นการส่งอาหารแทนการให้บริการใน
ร้านอาหาร 

อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นการให้บริการ
จัดส่ง (Delivery) มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ถึง 30% ส่งผลให้ราคาขายเพิ่มขึ้น         
ซึ่งท้ายที่สุดจะตกเป็นภาระของผู้บริโภค ดังนั้น ร้านอาหารต่างๆ จึงเริ่ม
ให้บริการในรูปแบบ ฟู้ ดทรัค  (Food truck) เนื่ องจากปัจจัยหลัก                                
ในการให้บริการ คือ รถที่ใช้ประกอบอาหาร ยังช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง                     
ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในระยะยาว นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าที่มีความชื่นชอบในสินค้าของร้านอาหารนั้นๆได้ รวมทั้ง                         
การปรับรูปแบบเป็น Food truck ยังสามารถใช้ต้นทุนเดิมได้ (existing 
resources) ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการท าอาหารและบุคลากร (skills) 
เดิมได้ด้วย 

ตารางท่ี 1  ร้อยละกิจกรรมออนไลน์ทีม่ีการเติบโตมากท่ีสุด 5 อันดับแรก

กิจกรรม ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง

1.บริการส่ังอาหาร 11.4% 26.5% 15.1%

2.ช าระสินค้าและบริการ 49.2% 60.6% 11.4%

3.รับ-ส่งสินค้า 7.2% 18.2% 11.0%

4.ดูหนัง/ฟังเพลง 60.7% 71.2% 10.5%

5.บริการรถโดยสารออนไลน์ 12.1% 21.4% 9.3%

2562 2563
(ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.)

80

58

47

ไม่อยากไปทีร่้าน ไม่อยากต่อคิวซื้ออาหาร ส่วนลดค่าอาหารออนไลน์
ศูนย์ วิจัยธนาคารกสิกรไทย

ร้อยละ

กราฟที่ 1 แรงจูงใจในการสั่งอาหารออนไลน์ ปี 2563



ธุรกิจบริการด้านอาหารเคลือ่นที่ (Food Truck)
บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

การเติบโตของธุรกิจ

จ านวนธุรกิจและมูลค่าทุน ณ 31 ตุลาคม 2563

ธุรกิจบริการด้านอาหารเคลื่อนที่ที่ด าเนินกิจการอยู่ จ านวน               
ทั้งสิ้น 37 ราย และมีมูลค่าทุนรวม 55.91 ล้านบาท 

ธุรกิจส่วนใหญ่ด าเนินกิจการในรูปแบบบริษัทจ ากัด จ านวน
31 ราย คิดเป็น 87.78% มีมูลค่าทุน 52.21 ล้านบาท คิดเป็น 93.38% 
และอยู่ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจ ากัดและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
จ านวน 6 ราย คิดเป็น 16.22% มีมูลค่าทุน 3.70 ล้านบาท คิดเป็น 
6.22%

การเพิ่มทุนของธุรกิจในปี 2563 มีจ านวน 4 แสนบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2562 ซึ่งไม่มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเลย แต่ในปี 2560 และ 2561
มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนมูลค่า 5.00 และ 4.00 ล้านบาทตามล าดับ

การจัดตั้ งธุรกิจบริการด้านอาหารเคลื่อนที่ ในปี  2563                             
(ม.ค.–ต.ค.) มีจ านวน 6 ราย เพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบกับปี 2562 และ
ทุนจดทะเบียนในปี 2563 (ม.ค.–ต.ค.) มีจ านวน 10.10 ล้านบาท 
เพิ่มข้ึน 236.67% เมื่อเทียบกับปี 2562

ทั้งนี้  ในระยะเวลาเพียง 10 เดือน ปี  2563 (ม.ค.-ต.ค.)                            
พบว่า มีการจัดตั้งธุรกิจบริการด้านอาหารเคลื่อนที่สูงกว่าการจัดตั้ง
ตลอดทั้งปี ของปี 2561 และ 2562 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความนิยม                           
ในการจดทะเบียนธุรกิจประเภทนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน
จ านวนการจดทะเบียนและมูลค่าทุนที่ใช้ในการลงทุน

ธุรกิจบริการด้านอาหารเคลื่อนที่มีแนวโน้มเติบโตตามพฤติกรรม
ของผู้บริโภค โดยเฉพาะในยุค New normal ที่คนไม่นิยมเดินทางไปใน
ที่ที่มีประชากรหนาแน่น และรูปแบบทางธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก
รวมทั้ง ยังมีความคล่องตัวในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ                 
ที่ร้านอาหาร/ภัตตาคารทั่วไปให้ไม่ได้ เช่น การออกร้าน การขายในที่ที่
มีคนพลุกพล่าน ณ ช่วงเวลาหนึ่ง งานคอนเสิร์ต หรืองานเทศกาลต่างๆ 

การกระจายตัวของธุรกิจ
ทีต้ั่งของ
นิติบุคคล

จ านวน ทุน

ราย % ล้านบาท %

กทม. 12 32.43 19.60 35.06 

กลาง 6 16.21 5.50 9.84 

ตะวันออก 7 18.92 9.30 16.64 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 5.41 1.41 2.51 

เหนือ 2 5.41 1.60 2.86 

ใต้ 8 21.62 18.50 33.09 

ตะวันตก - - - -

รวม 37 55.91

ตารางท่ี 2 นิติบุคคลด าเนินกิจการอยู่แบ่งตามภาค

ธุ ร กิ จบ ริ ก า รด้ า นอ าหา ร เคลื่ อ นที่ ส่ ว น ใหญ่ ตั้ ง อ ยู่ ใ น
กรุงเทพมหานคร จ านวน 12 ราย คิดเป็น 32.43% รองลงมา ได้แก่     
ภาคใต้ จ านวน 8 ราย คิดเป็น 21.62% และภาคตะวันออก จ านวน 
7 ราย คิดเป็น 18.92%

ในส่วนของมูลค่าทุนที่จดทะเบียน ธุรกิจบริการด้านอาหาร
เคลื่อนที่ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร มูลค่า 19.60 ล้านบาท                
คิดเป็น 35.06% รองลงมา ได้แก่ ภาคใต้ มูลค่า 18.50 ล้านบาท                    
คิดเป็น 33.09% และภาคตะวันออก 9.30 ล้านบาท คิดเป็น 16.64%
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4 4 3

6

2560 2561 2562

กราฟที่ 3 จ านวนธุรกิจต้ังใหม่ (ราย)

14.30

5.00
7.00

3.00

10.10

2560 2561 2562

กราฟที่ 4 จ านวนทุนจดทะเบียนตั้งใหม่ (ล้านบาท)

+ 236.6 %

2562 2563

+ 100 %

(ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.)

5.00
4.00

0.00 0.00 0.40

2560 2561 2562

กราฟที่ 5 ธุรกิจด าเนินกิจการอยู่

บจ. หจ./หสน.31 ราย 6 ราย

จ านวน 37 ราย

52.21 ลบ. 3.70 ลบ.  

มูลค่าทุน 55.91 ลบ.

กราฟที่ 6 การเพิ่มทุนของธุรกิจ (ล้านบาท)

93.38%

6.62%

2562 2563
(ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.)

2562 2563
(ม.ค.-ต.ค.) (ม.ค.-ต.ค.)

87.78%

16.22%



12.56

4.99
2.59 2.59

4.26

2560 2561 2562

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทยที่ประกอบธุรกิจบริการ
ด้านอาหารเคลื่อนที่  มีมูลค่าการลงทุนรวม 55.91 ล้านบาท                     
โดยในช่วงปี 2563 (ณ 31 ต.ค. 63) มีการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 64.47%

โดยสัญชาติที่ลงทุนในธุรกิจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อังกฤษ 
1.47 ล้านบาท คิดเป็น 2.63% ดัช 0.98 ล้านบาท คิดเป็น 1.75%
และเยอรมัน 0.79 ล้านบาท คิดเป็น 1.42%

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ธุรกิจประเภทนี้ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการลงทุนของ
คนไทยเป็นส่วนมาก โดยมีสัดส่วนถึง 92.38% แต่อย่างไรก็ตาม 
ต่างชาติ เริ่มมีแนวโน้มที่จะลงทุนในธุรกิจประเภทนี้ เพิ่มสูงขึ้น                         
จากปี  2562 สัง เกตได้จากแนวโน้มการประกอบธุรกิจที่ธุรกิจ                       
ขนาดใหญ่ หรือแฟรนไชส์ต่างๆ เริ่มขยายตลาดโดยการสร้างทางเลือก
ในการเข้าถึงผู้บริโภคผ่าน Food Truck ต่างๆ ในปัจจุบัน

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย

ตารางท่ี 3 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 

สัญชาติ มูลค่า (ล้านบาท) %

ไทย 51.65 92.38 

อังกฤษ 1.47 2.63 

ดัช 0.98 1.75 

เยอรมัน 0.79 1.42 

สัญชาติอื่นๆ 0.49 0.94 

รวม 55.91 100

กราฟที่ 7 การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย (ล้านบาท) 

+ 64.47 %

3

บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

2562 2563
(ณ 31 ต.ค.) (ณ 31 ต.ค.)

ผลประกอบการกลุ่มธุรกิจ (ปี 2559-2561)

รายได้รวมของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารเคลื่อนที่ ในปี 2559 
-2561 เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีอัตรา                            
การเจริญเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ที่ 6.16% ต่อปี อย่างไรก็ตาม พบว่า 
ธุรกิจประเภทนี้ทั้งหมดเป็นธุรกิจขนาดเล็ก (S) ซึ่งในปี 2559 มีอัตรา
การเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากปี 2558 ถึง 58.68% และมีอัตรา
การเจริญเติบโตในปี 2560-2561 ที่ 13.10% และ 5.80%ตามล าดับ

จากส่วนของก าไร/ขาดทุนสุทธิของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหาร
เคลื่อนที่ในภาพรวมยังคงขาดทุนสุทธิ เนื่องจากธุรกิจในกลุ่มนี้เป็นธุรกิจ
ขนาดเล็กและเพิ่งเป็นการเริ่มต้นธุรกิจ โดยในปี 2559 - 2561 ขาดทุน
สุทธิรวม -4.08, -2.45, และ -15.24 ล้านบาท ตามล าดับ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารเคลื่อนที่ หรือ Food 
Truck ยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมากในการเป็นทางเลือกของทั้งผู้ผลิต
และผู้บริโภคเพื่อเข้าถึงสินค้าและบริการ เนื่องจาก พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคอาหารส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ไม่อยากเดินทางไปที่ร้านอาหาร 
และมีการเลือกสั่งตรงจากทางร้าน ไม่ผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งอาจสะท้อน
ได้ว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพของธุรกิจบริการด้าน
อาหารเคลื่อนที่ หรือ Food Truck

กราฟที่ 8 ผลประกอบการ (ปี 2559-2561)

ตารางท่ี 4 ผลประกอบการแยกขนาดของธุรกิจ

122.50 138.55 146.58
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รายได้รวม อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวม

หน่วย:ล้านบาท อัตราเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 3 ปี
(2559 - 2561) = 6.16%

58.68%

13.10%
5.80%

ปีงบการเงิน 2559 2560 2561

รายได้รวม                                               หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) 122.50 138.55 146.58 

ขนาดกลาง (M) - - -

ขนาดใหญ่ (L) - - -

รวมทุกขนาด 122.50 138.55 146.58 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิรวม       หน่วย:ล้านบาท

ขนาดเล็ก (S) -4.08 -2.45 -15.24 

ขนาดกลาง (M) - - -

ขนาดใหญ่ (L) - - -

รวมทุกขนาด -4.08 -2.45 -15.24 

ธุรกิจบริการด้านอาหารเคลือ่นที่ (Food Truck)
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การบริหารผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของธุรกิจ  (ROA)
และอัตราก าไรสุทธิ (Net Income Ratio) ปี 2559 - 2561 มีความ
ผันผวนค่อนข้างมาก ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญที่กลุ่มธุรกิจนี้อาจต้อง
ค านึงถึง เพราะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจ 
โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงินของกลุ่มธุรกิจบริการด้าน
อาหารเคลื่อนที่ พบว่า การบริหารผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของธุรกิจที่
เป็นธุรกิจขนาดเล็ก (S) ปี 2559 - 2561 คิดเป็น -6.00,  -2.38, และ                  
-11.60 ตามล าดับ และอัตราก าไรสุทธิ ปี 2559 - 2561 คิดเป็น -3.34,  
-1.79, และ -6.36 ตามล าดับ

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Total Asset Turnover) ของ
กลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารเคลื่อนที่ ปี 2559 - 2561 มีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็น 8.14, 7.82, และ 16.82 ตามล าดับ แสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ให้เกิดมูลค่าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ของกลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหาร
เคลื่อนที่ เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจากระดับ -1.96 ในปี 2559 มาเป็น 0.85 
ในปี  2560 และ 3 .44 ในปี  2561 ซึ่ ง แสดงให้ เห็นว่ า เ งิ นทุน                      
ในการด าเนินธุรกิจส าหรับธุรกิจขนาดเล็ก (S) อาจมีแนวโน้มพึ่งพา                       
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลต่อภาระต้นทุนทางการเงินและ                       
ความเสี่ยงทางด้านการเงินที่เพิ่มขึ้นได้

บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

88.66%

ตารางท่ี 5 อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจบริการด้านอาหารเคลื่อนที่

ปีงบการเงิน 2559 2560 2561

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ขนาดเล็ก (S) -6.00 -2.38 -11.60 

ขนาดกลาง (M) - - -

ขนาดใหญ่ (L) - - -

รวมทุกขนาด -6.00 -2.38 -11.60 

อัตราก าไรสุทธิ (Net Income Ratio)

ขนาดเล็ก (S) -3.34 -1.79 -6.36 

ขนาดกลาง (M) - - -

ขนาดใหญ่ (L) - - -

รวมทุกขนาด -3.34 -1.79 -6.36 

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Total Asset Turnover)

ขนาดเล็ก (S) 8.14 7.82 16.82 

ขนาดกลาง (M) - - -

ขนาดใหญ่ (L) - - -

รวมทุกขนาด 8.14 7.82 16.82 

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)

ขนาดเล็ก (S) -1.96 0.85 3.44 

ขนาดกลาง (M) - - -

ขนาดใหญ่ (L) - - -

รวมทุกขนาด -1.96 0.85 3.44 

ธุรกิจบริการด้านอาหารเคลือ่นที่ (Food Truck)
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บทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน ตุลาคม 2563

ธุรกิจบริการด้านอาหารเคลือ่นที่ (Food Truck)

จากอาหารปรุงสุก สดใหม่ ถึงผู้บริโภคด้วยความสะดวก หรือวิธีที่คุ้นเคยในรูปแบบของ Food Truck น่าจะเป็นทางเลือกที่
สามารถยกระดับความพึงพอใจลูกค้าให้ได้ใกล้เคียงและเป็นสินค้าทดแทนการสั่งอาหารออนไลน์ได้ทั้งนี้ การมองเห็นวัตถุดิบและ
เห็นการปรุงอาหาร จะเป็นอีกทางหนึ่งในการน าส่งคุณค่าความพอใจในระดับที่สูงขึ้น (Funct ional qual i ty ) ให้แก่ผู้บริโภค 
ด้วยเหตุนี้ Food Truck จึงน่าจะกลายเป็นทางเลือกของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ได้รับความนิยมมากในอนาคต        

จากข้อมูลที่ว่า ผู้สั่งอาหารส่วนใหญ่กว่า 80% ไม่อยากเดินทางไปที่ร้านอาหาร และกว่า 58% สั่งตรงจากทาง
ร้านไม่ผ่านแอปพลิเคชั่น สะท้อนให้เห็นว่า 58% ของผู้สั่งอาหารทั้งหมดในประเทศไทย และการเข้าสู่ธุรกิจนี้ สามารถท าได้ไม่
ยาก เนื่องจาก ใช้ทุนในการเริ่มไม่มาก ทักษะที่ไม่ซับซ้อน และธุรกิจรายใหญ่บางธุรกิจอาจไม่ง่ายในการปรับเปลี่ยนขั้นตอน
การด าเนินธุรกิจเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้ จึงถือเป็นโอกาสของทั้งร้านอาหาร ตลอดจนร้านค้าแผงลอยและบุคคลธรรมดา
ที่มีความสนใจให้เข้าสู่ตลาดได้โดยง่าย อีกทั้งการเป็น Food Truck ท าให้ไม่มีรายจ่ายประจ า เช่น ค่าเช่าร้าน ค่าน้ า 
ค่าไฟฟ้า ค่าภาษีโรงเรือน ค่าภาษีป้าย ฯลฯ รายจ่ายประจ าที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นค่าผ่อนรายเดือนรถยนต์ที่เป็น Food 
Truck ซึ่งไม่ได้เป็นการจ่ายทิ้งเหมือนค่าเช่า เนื่องจาก จะได้กรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ใช้ในที่สุด 

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมให้ร้านอาหารและร้านอาหารแผงลอยซึ่งมีความสามารถในการประกอบอาหารและ
ทักษะอื่นๆ ในการขายอาหารอยู่แล้ว ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีด าเนินธุรกิจเป็นรูปแบบ Food Truck เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนนั้น สภาพคล่องและเงินทุนในการด าเนินธุรกิจถือเป็นสิ่งส าคัญ ด้วยเหตุนี้ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกองหลักประกันธุรกิจ ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือธุรกิจให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยการให้ความรู้ความ
เข้าใจถึงแหล่งเงินทุนในแง่มุมต่างๆ รวมไปถึงช่วยเหลือด้านการขึ้นทะเบียนหลักประกันธุรกิจ และยกเลิกหลักประกันทางธุรกิจเมื่อ
ธุรกิจหมดภาระผ่อนช าระคืนจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ต้องการเข้าสู่ธุรกิจ Food Truck เพื่อเป็น
การสนับสนุนธุรกิจบริการร้านอาหารที่ต้องการปรับรูปแบบการให้บริการ และธุรกิจแบบแฟรนไชส์ ให้สามารถเจริญเติบโตได้        
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้ว 74 บัญชี จ านวนเงินรวม 30.62 ล้านบาท

นอกจากนี้ ส าหรับผู้มีเงินทุนแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในการขายอาหาร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกองส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจ ซึ่งด าเนินการส่งเสริมทางด้านธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งภายในประเทศและออกสู่ต่างประเทศ ยังได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ (Beginner) และหลักสูตรสร้างธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์ (B2B) ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน 
รวม 23 รุ่น จ านวน 1,047 ราย นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการจัดอบรมการเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานด้านแฟรนไชส์ ซึ่ง
หลักสูตรดังกล่าวได้จัดท าขึ้นตามระบบมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malocolm Baldrige National Quality Award -
MBNQA) ซึ่ง 61% ของผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารเครื่องดื่มเช่นกัน 




