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การตลาด - การซือ้แฟรนไชสร์า้นกาแฟ เดอะ คอฟฟ่ี อะคาเดมคิส ์จากฮอ่งกง เขา้มาเปิดในไทย โดยอมิแพ็คฯ 

ถอืเป็นความเคลือ่นไหวลา่สดุในการผลักดันใหก้ลุม่เอฟแอนดบ์ขียับสูเ่ป้าหมายรายไดก้ลุม่เอฟแอนดบ์ทีะล ุ

3,000 ลา้นบาทใหไ้ดภ้ายใน 3 ปีเป็นความจรงิเร็วขึน้มา  

 

นายพอลล ์กาญจนพาสน ์กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท อมิแพ็ค เอ็กซบิชิัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั กลา่ววา่ ตลาดรวม

รา้นกาแฟในไทยมมีลูคา่ประมาณ 10,000 ลา้นบาท โดยเป็นสดัสว่นของรา้นกาแฟพเิศษหรอืสเปเชยีลตีค้อฟฟ่ี 

(Specialty Coffee) ประมาณ 10% เทา่นัน้ จงึเป็นเซกเมนตข์องตลาดทีย่ังมโีอกาสเตบิโตไดอ้กีมาก จงึไดซ้ือ้

ลขิสทิธิแ์ฟรนไชสร์า้นกาแฟ เดอะ คอฟฟ่ี อะคาเดมคิส ์จากฮอ่งกงเขา้มาเปิดในไทย ซึง่ถอืเป็นแฟรนไชส์

ประเภทรา้นกาแฟรา้นแรกทีบ่รษัิทฯ น ามาบรหิาร โดยความรว่มมอืครัง้นี้ตอกย ้าความมุง่มั่นในการขยายสว่นงาน
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ธรุกจิดา้นอาหารและเครือ่งดืม่ในประเทศไทยเจาะตลาดลกูคา้กลุม่ใหม ่ 

 

ทัง้นี้ วางแผน 3 ปีจากนี้ตอ้งใชง้บประมาณ 200 ลา้นบาทเปิดใหไ้ดต้ามสญัญาขัน้ต า่ 3 สาขาใน 5 ปี โดยเปิด

สาขาแรกแลว้ทีต่กึเวลา ถนนหลังสวน พืน้ทีป่ระมาณ 170 ตารางเมตร เปิดบรกิารวนัแรกเมือ่วันที ่8 ตลุาคมทีผ่า่น

มา ซึง่วนัแรกมยีอดขายประมาณ 9,000 บาท ส าหรับสาขาที ่2 คาดวา่จะเปิดเป็นสแตนดอ์ะโลนแตย่ังไมส่รปุ

สถานที ่สว่นสาขาที ่3 คาดวา่จะเปิดในพืน้ทีข่องอมิแพ็ค เมอืงทองธานี 

 

จดุเดน่เดอะ คอฟฟ่ี อะคาเดมคิส ์คัดสรรเมล็ดกาแฟจาก 5% ของแหลง่กาแฟอะราบกิาพเิศษคณุภาพดทีีส่ดุ มี

เมนูหลากหลาย ไมว่า่จะเป็นกาแฟทีม่าจากแหลง่ปลกูเดีย่ว หรอืกาแฟจากหลายแหลง่ปลกู ตลอดจนการเบลนด์

เมล็ดพันธุใ์นทอ้งถิน่ โดยแฟลกชปิในประเทศไทยนัน้ไดเ้ลอืกใชเ้มล็ดกาแฟจากแหลง่ปลกูในเชยีงใหม ่ลาว และ 

Alta Mogiana จากประเทศบราซลิ พรอ้มทัง้คดิคน้เมนูไทยแลนด ์เบล็นด ์(Thailand Blend) ขึน้เป็นพเิศษเพือ่

ฉลองการเปิดตัวของเดอะ คอฟฟ่ี อะคาเดมคิส ์ดว้ย 

 

ทัง้นี้ ในดา้นการสง่เสรมิความยั่งยนืและการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม เดอะ คอฟฟ่ี อะคาเดมคิส ์ในประเทศไทย ได ้

เลอืกใชบ้รรจภุัณฑป์ระเภท Take Away ทีย่อ่ยสลายได ้100%  

 

นางสาวเจนนเิฟอร ์ลวิ (Ms. Jennifer W. F. Liu) ผูก้อ่ตัง้เดอะ คอฟฟ่ี อะคาเดมคิส ์และนักธรุกจิชือ่ดังของ

ฮอ่งกง ซึง่ไดรั้บการจัดอนัดับจาก Forbes ใหเ้ป็นหนึง่ในผูบ้รหิารหญงิทีท่รงอทิธพิลในปี 2562 กลา่ววา่ เดอะ 

คอฟฟ่ี อะคาเดมคิสก์อ่ตัง้ขึน้เมือ่ปี 2555 ในยา่นคอสเวย ์เบย ์ในฮอ่งกง เป็นรา้นกาแฟพเิศษหรอืสเปเชยีลตีค้อฟ

ฟ่ี จากความหลงใหลและชืน่ชอบในกาแฟพเิศษ โดยมุง่หวังใหก้าแฟพเิศษเป็นสิง่ทีเ่ขา้ถงึได ้ซึง่แบรนดม์กีาร

เตบิโตอยา่งรวดเร็วนับตัง้แตเ่ริม่ตน้ขยายธรุกจิจากฮอ่งกงสูต่า่งประเทศในปี 2559 



 

ปัจจบุนัเดอะ คอฟฟ่ี อะคาเดมคิส ์มจี านวน 14 สาขาในฮอ่งกง, ม ี4 สาขาในสงิคโปร ์และม ี2 สาขาในประเทศ

จนี และลา่สดุคอืในไทย ซึง่ในไทยเป็นประเทศแรกทีข่ายแฟรนไชสใ์หผู้รั้บสทิธิค์อื บรษัิท อมิแพ็ค เอ็กซบิชิัน่ 

แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ขณะนี้ไดร้ว่มมอืกบัพันธมติรทางธรุกจิและผูรั้บสทิธิบ์รหิารแฟรนไชสใ์นภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก

เพือ่สง่เสรมิการขยายธรุกจิใหเ้ป็นไปอยา่งรวดเร็ว โดยภายในปี 2563 ตัง้เป้าวา่จะม ีเดอะ คอฟฟ่ี อะคาเดมคิส ์

ทัง้หมด 30 สาขาตัง้อยูใ่น 7 เมอืงหลักท่ัวทวปีเอเชยี ไมว่า่จะเป็น จนี มาเกา๊ ฟิลปิปินส ์เกาหล ีและญีปุ่่ น และใน

ปี 2568 เฉพาะในประเทศจนี คาดวา่จะมจี านวนมากกวา่ 50 สาขาดว้ยกนั และโดยรวมแลว้คาดวา่จะมมีากถงึ 

100 สาขา 

 

“ส าหรับประเทศไทยนัน้ถอืเป็นตลาดกลุม่เป้าหมายทีส่ าคัญแหง่หนึง่ เนื่องจากประเทศไทยมวีฒันธรรมการดืม่

กาแฟทีม่มีาอยา่งยาวนานและถอืวา่มพัีฒนาการมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในเอเชยี นอกจากนี ้ประเทศไทยยังเป็นผูผ้ลติ

กาแฟรายใหญเ่ป็นอนัดับสามของทวปีรองจากเวยีดนามและอนิโดนีเซยีดว้ย โดยกวา่ 99% ของกาแฟทีผ่ลติใน

ประเทศไทยเป็นกาแฟโรบสัตาจากทางภาคใต ้ทัง้นี้ ประเทศไทยยังมกีาแฟอะราบกิาคณุภาพดทีีป่ลกูทาง

ภาคเหนือ คดิเป็นสดัสว่นประมาณ 1% ซึง่ถอืวา่ยังมโีอกาสเตบิโต สว่นเทรนดก์ารผลติกาแฟของโลกขณะนี้มุง่สู่

การใหค้วามส าคัญตอ่พันธุอ์ะราบกิาคณุภาพดจีากแหลง่ปลกูทีเ่นน้เรือ่งความยั่งยนืและความรับผดิชอบตอ่ชมุชน

มากขึน้ ซึง่สะทอ้นถงึตลาดผูด้ืม่กาแฟทีม่คีวามตอ้งการกาแฟคณุภาพสงูมากยิง่ขึน้” นางสาวเจนนเิฟอรก์ลา่ว 

 

Translation 

Buying The Coffee Academïcs franchise is the latest move of IMPACT to push the revenue to 
reach a target of 3 billion baht by three years. According to Mr. Paul Kanjanapas, IMPACT’s 
managing director, the specialty coffee market has room to grow while the company plans to 



operate 3 TCA shops in the 5-year plan. The second location of TCA in Bangkok is expected to 
be a stand-alone shop, while the third shop’s location is considered to be at IMPACT’s venue in 
Muang Thong Thani.  

 


