‘ผูป้ ระกอบการเครื่องดื่มไทย’...
ปรับตัวระมัดระวัง ท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมหลากหลายและภาษีสรรพสามิตใหม่

แม้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยจะมีมลู ค่าทางตลาดค่อนข้างสูงแต่ภาพด้านการเติบโตยังไม่สดใสมากนัก ส่วน
หนึ่งอาจมาจากพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเปลีย่ นไปตามกาลังซื้อ ตลอดจนการออกกฏระเบียบควบคุม
การบริโภคสินค้าบางประเภทจากกรมสรรพสามิต เช่นล่าสุดกรมสรรพสามิตได้ประกาศอัตราภาษีใหม่ (เมื่อวันที่ 16
กันยายน 2560) โดยมีเจตนาลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ท่มี ีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งผลของภาษีน่าจะเป็ น
อีกหนึ่งปัจจัยที่กระทบต่อ ยอดขายของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มให้มีการเติบโตได้ในกรอบที่จากัด
กอรปกับการระมัดระวังในการจัยจ่ายใช้สอยของประชาชน
ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยมองว่า ปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของไทย ผูป้ ระกอบการมีความ
จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุ รกิจ โดยผูป้ ระกอบการอาจจะชัง่ นา้ หนักผลดีและผลเสีย
ระหว่างการส่งผ่านภาระภาษีบางส่วนให้แก่ผูบ้ ริโภคกับยอดขายที่ลดลง เนื่องด้วยลักษณะของเครื่องดื่มค่อนข้างมีความ
อ่อนไหวต่อราคา ประกอบกับการไม่ยึดติดแบรนด์ของผูบ้ ริโภคและในตลาดมีสินค้าทดแทนมาก หรืออาจจะปรับ
ผลิตภัณฑ์หลักให้มตี น้ ทุนการผลิตลดลงหรือสอดรับกับเทรนด์การบริโภคอยู่เสมอ รวมถึงผูป้ ระกอบการอาจจะปรับ
สายผลิตภัณฑ์หรือส่วนผสมผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อทาให้ไม่ตอ้ งปรับราคาสินค้าในทุก
ผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น

วันที่ 26 กันยายน 2560

ฉบับส่งสือ่ มวลชน

ผูป้ ระกอบการเครื่องดื่มไทย...ปรับตัวระมัดระวัง
ท่ามกลางปั จจัยแวดล้อมหลากหลายและภาษีสรรพสามิตใหม่
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ประเด็นสาคัญ

 อุตสาหกรรมเครื่ องดื่มของไทยมีฐานการบริ โภคกว้ างเป็ นผลให้ ในตลาดมีสินค้ าหลากหลาย ทาให้
เกิ ดการทดแทนกัน ได้ ของผลิ ตภัณฑ์ ส่งผลต่อเนื่ องให้ ในอุตสาหกรรมเครื่ องดื่มมีการแข่งขัน ที่
รุ นแรงระหว่างผู้ประกอบการเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาเพื่อ คง
ความสามารถในการแข่งขัน
 อย่างไรก็ดี แม้ อตุ สาหกรรมเครื่ องดื่มจะมีมลู ค่าตลาดค่อนข้ างสูงแต่ภาพด้ านการเติบโตอาจจะไม่
สดใสมากนัก สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการจับจ่ายที่แปรผันตามกาลังซื ้อของประชาชน
กระแสการบริ โภคของประชาชนที่ปรั บเปลี่ยนตามเวลา ตลอดจนการออกกฎระเบียบควบคุมการ
บริ โภคสินค้ าบางประเภท นอกจากนี ้ ล่ าสุ ดกรมสรรพสามิตได้ ประกาศอัตราภาษี ใหม่ เมื่ อ
วันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีเจตนาลดการบริ โภคผลิตภัณฑ์ ท่ มี ีผลกระทบต่ อสุขภาพ
ของประชาชน ซึ่งผลของภาษีน่าจะเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยที่กดดันยอดขายของผู้ประกอบการ
ในอุ ตสาหกรรมเครื่ องดื่ มยั ง มี ภ าพการเติบ โตในกรอบจากั ด เนื่ องจากผู้ บ ริ โ ภคอาจมี
แนวโน้ มระมัดระวังในการบริโภคมากขึน้
 ศู น ย์ วิ จั ย กสิ ก รไทย มองว่ า ในสภาวะที่ ค รั ว เรื อ นยั ง เผชิ ญ แรงกดดัน ด้ า นก าลัง ซื อ้ การที่
ผู้ป ระกอบการจะส่งผ่ านต้ น ทุน ภาษี ทัง้ หมดที่ เพิ่ มขึน้ ด้ วยการปรั บ ขึน้ ราคาขายปลีก อาจไม่ใ ช่
ทางเลือกที่เหมาะสม ยกเว้ นในผลิตภัณฑ์ ที่มีความต้ องการบริ โภคค่อนข้ างสูง และผู้บริ โภคไม่มี
ความอ่อนไหวต่อราคา ดังนัน้ คาดว่าผู้ประกอบการในตลาดคงมีการปรั บตัวในหลายๆ แนวทาง
เพื่อรักษาฐานลูกค้ ากลุ่มเดิมไม่ให้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคทังจากการปรั
้
บปรุ งภาษี ครัง้ นี ้
และจากปั จจัยแวดล้ อมหลากหลายที่ มากระทบต่อการดาเนิ นธุรกิ จของผู้ประกอบการ และใน
ท้ ายที่สดุ ผู้ประกอบการยังสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดของตน

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยเติบโตในกรอบจากัด..ท่ ามกลางปั จจัยที่หลากหลาย
อุตสาหกรรมเครื่ องดื่มของไทยมีฐานการบริ โภคกว้ างครอบคลุมผู้บริ โภคทุกช่วงวัย เป็ นผลให้ ในตลาดมี
สินค้ าหลากหลายประเภทเพื่อรองรั บพฤติกรรมการบริ โภคที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และ
เครื่ องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ซึง่ จากความหลากหลายดังกล่าวทาให้ เกิดการทดแทนกันได้ ของผลิตภัณฑ์ทงในกลุ
ั้
่ม
ผู้ผลิตที่มีแบรนด์ ผู้ประกอบการร้ านค้ า รวมไปถึงผู้นาเข้ า ส่งผลต่อเนื่องให้ ในอุตสาหกรรมเครื่ องดื่มมีการแข่งขันที่
รุ นแรงระหว่างผู้ประกอบการเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาเพื่อคงความสามารถใน
การแข่งขัน
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อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี แ ม้
อุตสาหกรรมเครื่ องดื่มจะมี
มูลค่าตลาดค่อนข้ างสูงแต่
ภาพด้ านการเติบโตอาจจะ
ไม่ ส ดใสมากนัก โดยในปี
2 5 5 9 อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เครื่ องดื่มไทยมีมลู ค่าตลาด
มากกว่ า 468,924 ล้ าน
บาท แต่ในปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) กลับพบว่ามูลค่าตลาดมีแนวโน้ มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนหน้ า
ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการจับจ่ายที่แปรผัน ตามกาลังซื ้อของประชาชน กระแสการบริ โภคของประชาชนที่
ปรั บเปลี่ยนตามเวลา ตลอดจนการออกกฎระเบียบควบคุมการบริ โภคสินค้ าบางประเภท เช่น กาหนดเวลาการ
จาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี ้ ล่าสุดกรมสรรพสามิตได้ ประกาศอัตราภาษี ใหม่เมื่อวันที่ 16 กันยายนที่
ผ่านมา โดยมีเจตนาลดการบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึง่ ผลของภาษี น่าจะเป็ นอีก
หนึ่งปั จจัยที่กดดัน ยอดขายของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่ องดื่มให้ ยังมีภาพการเติบโตในกรอบจากัด
เนื่องจากผู้บริ โภคอาจมีแนวโน้ มระมัดระวังในการบริ โภคมากขึ ้น
อัตราภาษี สรรพสามิตใหม่มีการเปลี่ยนฐานในการคานวณภาษี จากราคาขายส่งช่วงสุดท้ ายหรื อ ราคาหน้ า
โรงงานอุตสาหกรรมเป็ นราคาขายปลีกแนะนา และคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริ โภคมากขึน้ โดยให้
ความสาคัญกับการคานวณภาษี จากปริ มาณแรงแอลกอฮอล์ ในเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และเพิ่ มการพิ จ ารณา
ปริ มาณน ้าตาลจากเดิมที่ไม่มีการจัดเก็บในเครื่ องดื่มไม่
มีแอลกอฮอล์ ซึ่งจากการปรั บรู ป แบบการจัดเก็ บภาษี
ของกรมสรรพสามิตเครื่ องดื่มมีผลทาให้ รายได้ ภาษี ของ
ภาครั ฐมีแนวโน้ มเพิ่ มขึน้ จากฐานภาษี ที่ใหญ่ ขึน้ ส่งผล
ต่อเนื่องให้ ภาระภาษี ของผู้ประกอบการส่วนใหญ่เพิ่มขึ ้น
ตาม และมี ค วามเป็ นไปได้ ที่ ร าคาขายปลี ก ส าหรั บ
ผู้ บริ โ ภคจะมี ก ารปรั บ ตั ว สู ง ขึ น้ หากผู้ ประกอบการ
สามารถส่งผ่านภาระส่วนนี ้ได้
จากการคานวณของศูนย์ วิจัยกสิกรไทยพบว่า
เมื่อเปรี ยบเทียบหลังการปรั บภาษี
สรรพสามิตเครื่ องดื่มใหม่กับ ก่อน
การปรับ ไวน์ มีการเปลี่ยนแปลง
ของราคาขายปลี กมากที่สุ ดใน
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีการ
เพิ่ม ขึน้ ของราคาขายปลี กใหม่
ประมาณร้ อยละ 21.1 ของราคา
ขายปลีกเดิม อันเป็ นผลจากการ
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ทาให้ ราคาสินค้ าสะท้ อนภาพลักษณ์สินค้ าฟุ่ มเฟื อยที่มีดีกรี สงู ส่ วนเครื่ องดื่มไม่ มีแอลกอฮอล์ พบว่ า ชาพร้ อม
ดื่มมีการเปลี่ยนแปลงของราคาขายปลีกมากที่สุด โดยราคาขายปลีกใหม่ เพิ่มขึน้ ประมาณร้ อยละ 7.5
ของราคาขายปลีกเดิม ซึง่ เป็ นกลุม่ ที่เดิมไม่เคยถูกเก็บภาษี แต่ต้องมีเสียภาษี ซงึ่ แปรผันตามปริ มาณน ้าตาล เพื่อ
เป็ นการสร้ างความเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการและสะท้ อนผลเสียต่อสุขภาพจากการมีน ้าตาลในปริ มาณมาก
ทังนี
้ ้ ราคาขายปลีกใหม่ นีเ้ ป็ นเพียงภาระภาษีท่ เี พิ่มขึน้ ของผู้ประกอบการเท่ านัน้ ส่ วนราคาขายปลีกที่จะ
นาไปจาหน่ ายแก่ ผ้ ูบริ โภคย่ อมขึน้ อยู่กับการวางกลยุ ทธ์ ของผู้ประกอบการภายใต้ ผลที่อาจจะเกิดขึน้
จากปั จจัยแวดล้ อมหลากหลายของอุตสาหกรรม
อย่ างไรก็ ดี ศู นย์ วิจัย กสิ กรไทย มองว่า ในสภาวะที่ ครั วเรื อนยังเผชิ ญ แรงกดดัน ด้ านกาลังซื อ้ การที่
ผู้ประกอบการจะส่งผ่านต้ นทุนภาษี ทงั ้ หมดที่ เพิ่มขึน้ ด้ วยปรั บขึน้ ราคาขายปลีกอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม
ยกเว้ นในผลิตภัณฑ์ ที่มีความต้ องการบริ โภคค่อนข้ างสูง และผู้บริ โภคไม่มีความอ่อนไหวต่อราคา ดังนัน้ คาดว่า
ผู้ป ระกอบการในตลาดคงมีก ารปรั บ ตัว ในหลายๆ แนวทาง เพื่ อรั ก ษาฐานลูก ค้ ากลุ่มเดิมไม่ใ ห้ ป รั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมการบริ โภคทังจากการปรั
้
บปรุ งภาษี ครัง้ นี ้และจากปั จจัยแวดล้ อมหลากหลายที่มากระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบการ และในท้ ายที่สดุ ผู้ประกอบการยังสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดของตน

ปั จจัยต่ างๆ ที่กระทบอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม ทาให้ ผ้ ูประกอบการต้ องปรั บตัว
ศูนย์ วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภายใต้ สถานการณ์ ที่มีปัจจัยหลายด้ านมากระทบอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม
ผู้ประกอบการในตลาดอาจมีการปรั บตัวที่ แตกต่างกันตามความพร้ อมและประเภทของผลิตภัณฑ์ เพื่ อให้ คง
ความสามารถในการแข่งขันภายใต้ เงื่อนไขหลากหลายที่อาจส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจ ดังนี ้
 ผู้ประกอบการอาจชั่งนา้ หนักผลดีและผลเสียระหว่างการส่งผ่านภาระภาษี บางส่วนให้ แก่ผ้ ูบริ โภคกับ
ยอดขายที่อาจจะลดลง เนื่องด้ วยลักษณะของเครื่ องดื่มที่ผ้ บู ริ โภคค่อนข้ างมีความอ่อนไหวต่อราคา ประกอบกับ
การไม่ยดึ ติดแบรนด์และการมีสินค้ าทดแทนในตลาดมากมาย ทังนี
้ ้ สัดส่วนการปรับราคาจะขึ ้นอยู่กบั กลยุทธ์ และ
ภาวะการแข่งขันของผู้ประกอบการแต่ละราย
 ผู้ประกอบการอาจปรับผลิตภัณฑ์หลักให้ มีต้นทุนการผลิตลดลง หรื อสอดรับกับเทรนด์การบริ โภคอยู่เสมอ
ซึง่ ผู้ประกอบการในตลาดมีการปรับตัวมาระยะหนึง่ แล้ ว อย่างไรก็ตาม การปรับภาษี สรรพสามิตในรอบนี ้น่าจะยิ่ง
กระตุ้นให้ ผ้ ปู ระกอบการมีการปรับตัวมากขึ ้นไปอีก
 ผู้ประกอบการอาจปรับสายผลิตภัณฑ์หรื อส่วนผสมผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเครื่ องดื่มและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น
ลดทอนกาไรในระหว่างกลุ่มสินค้ าที่หลากหลาย เพื่ อทาให้ ไม่ต้องปรั บขึน้ ราคาสินค้ า ในทุกผลิตภัณฑ์ และผล
ประกอบการในภาพรวมเปลี่ยนแปลงน้ อยที่สดุ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม จากภาพของตลาดเครื่ องดื่มของไทยที่อาจจะไม่สดใสนักอันเป็ นผลจากปั จจัยหลากหลาย
ที่มาผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเครื่ องดื่ม แต่ในระยะยาว คาดว่าจะเกิดผลดีจากการที่ ตลาด
ได้ ถกู กาหนดทิศทางไว้ ในลักษณะที่ต้องการให้ ผ้ บู ริ โภครายใหม่ (Gen ใหม่) และกลุม่ ผู้สงู อายุที่นบั วันจะยิ่งมีฐาน
ใหญ่ขึ ้นบริ โภคผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มที่มีประโยชน์ตอ่ สุขภาพมากขึ ้นหรื อมีโทษต่อสุขภาพน้ อยลง อันเป็ นผลจากการ
ปรั บผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการให้ ตอบโจทย์ความต้ องการของตลาดเพื่อคงความสามารถในการแข่งขัน และ
ควบคุมภาระภาษี ไม่ให้ แตกต่างจากเดิม ซึ่งนอกจากจะเป็ นผลดีต่อต้ นทุนการผลิตของผู้ประกอบการแล้ ว ยัง
ตอบสนองกระแสการบริ โภคเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพที่กาลังได้ รับความนิยมด้ วย
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-----------------------------------------Disclaimer
รายงานวิจยั ฉบับนี ้จัดทาเพื่อเผยแพร่ทวั่ ไป โดยจัดทาขึ ้นจากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริ ษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้ อง ความน่าเชื่อถือ หรื อความ
สมบูรณ์เพื่อใช้ ในทางการค้ าหรื อประโยชน์อื่นใด บริ ษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งข้ อมูลได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทังนี
้ ้ผู้ใช้ ข้อมูลต้ องใช้ ความ
ระมัดระวังในการใช้ ข้อมูลต่างๆ ด้ วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทังสิ
้ ้น บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดต่อผู้ใช้ หรื อบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้ อมูลดังกล่าว ข้ อมูลในรายงานฉบับนี ้จึงไม่ถือว่าเป็ นการให้ ความเห็นหรื อคาแนะนาในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทังสิ
้ ้น
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