


 

 

วนัที ่26 กนัยายน 2560 

 

‘ผูป้ระกอบการเครื่องด่ืมไทย’... 

ปรบัตวัระมดัระวงั ท่ามกลางปจัจยัแวดลอ้มหลากหลายและภาษีสรรพสามิตใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

แมว้่าอตุสาหกรรมเครื่องดื่มไทยจะมมีลูค่าทางตลาดค่อนขา้งสูงแต่ภาพดา้นการเตบิโตยงัไม่สดใสมากนกั ส่วน

หน่ึงอาจมาจากพฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อยของประชาชนเปลีย่นไปตามก าลงัซื้อ ตลอดจนการออกกฏระเบยีบควบคุม

การบริโภคสินคา้บางประเภทจากกรมสรรพสามติ เช่นล่าสุดกรมสรรพสามติไดป้ระกาศอตัราภาษีใหม่  (เมื่อวนัที่ 16 

กนัยายน 2560) โดยมเีจตนาลดการบริโภคผลติภณัฑท์ี่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งผลของภาษน่ีาจะเป็น

อีกหน่ึงปจัจยัที่กระทบต่อยอดขายของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มใหม้ีการเติบโตไดใ้นกรอบที่จ  ากดั  

กอรปกบัการระมดัระวงัในการจยัจ่ายใชส้อยของประชาชน 

 ศูนยว์จิยักสกิรไทยมองว่า ปจัจยัต่างๆที่เขา้มากระทบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของไทย ผูป้ระกอบการมคีวาม

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมกีารปรบัตวัเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ โดยผูป้ระกอบการอาจจะช ัง่น า้หนกัผลดีและผลเสยี

ระหว่างการส่งผ่านภาระภาษบีางส่วนใหแ้ก่ผูบ้ริโภคกบัยอดขายที่ลดลง เน่ืองดว้ยลกัษณะของเครื่องดื่มค่อนขา้งมคีวาม

อ่อนไหวต่อราคา ประกอบกบัการไม่ยึดติดแบรนดข์องผูบ้ริโภคและในตลาดมีสินคา้ทดแทนมาก หรืออาจจะปรบั

ผลติภณัฑห์ลกัใหม้ตีน้ทุนการผลติลดลงหรือสอดรบักบัเทรนดก์ารบริโภคอยู่เสมอ รวมถึงผูป้ระกอบการอาจจะปรบั

สายผลติภณัฑห์รือส่วนผสมผลติภณัฑข์องธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจเกี่ยวเน่ือง เพื่อท าใหไ้ม่ตอ้งปรบัราคาสนิคา้ในทุก

ผลติภณัฑ ์ เป็นตน้ 



 
 

 

   
 

 

 
 

 

อุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มไทยเตบิโตในกรอบจ ากัด..ท่ามกลางปัจจัยที่หลากหลาย 
อตุสาหกรรมเคร่ืองดื่มของไทยมีฐานการบริโภคกว้างครอบคลุมผู้บริโภคทุกช่วงวยั เป็นผลให้ในตลาดมี

สินค้าหลากหลายประเภทเพ่ือรองรับพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์และ
เคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ซึง่จากความหลากหลายดงักล่าวท าให้เกิดการทดแทนกนัได้ของผลิตภณัฑ์ทัง้ในกลุ่ม
ผู้ผลิตท่ีมีแบรนด์ ผู้ประกอบการร้านค้า รวมไปถงึผู้น าเข้า สง่ผลตอ่เน่ืองให้ในอตุสาหกรรมเคร่ืองดื่มมีการแข่งขนัท่ี
รุนแรงระหวา่งผู้ประกอบการเพ่ือช่วงชิงสว่นแบ่งทางการตลาดและออกผลิตภณัฑ์ใหม่มาเพ่ือคงความสามารถใน
การแข่งขนั 
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ผูป้ระกอบการเคร่ืองด่ืมไทย...ปรบัตวัระมดัระวงั 

ทา่มกลางปัจจยัแวดลอ้มหลากหลายและภาษีสรรพสามิตใหม่ 

ฉบบัสง่สือ่มวลชน 
 

 
 

 อตุสาหกรรมเคร่ืองดื่มของไทยมีฐานการบริโภคกว้างเป็นผลให้ในตลาดมีสินค้าหลากหลาย ท าให้
เกิดการทดแทนกันได้ของผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อเน่ืองให้ในอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มมีการแข่งขันท่ี
รุนแรงระหว่างผู้ประกอบการเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาเพ่ือคง
ความสามารถในการแข่งขนั 

 อย่างไรก็ดี แม้อตุสาหกรรมเคร่ืองดื่มจะมีมลูค่าตลาดค่อนข้างสงูแต่ภาพด้านการเติบโตอาจจะไม่
สดใสมากนัก สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการจับจ่ายท่ีแปรผันตามก าลงัซือ้ของประชาชน 
กระแสการบริโภคของประชาชนท่ีปรับเปลี่ยนตามเวลา ตลอดจนการออกกฎระเบียบควบคมุการ
บริโภคสินค้าบางประเภท นอกจากนี ้ล่าสุดกรมสรรพสามิตได้ประกาศอัตราภาษีใหม่เม่ือ
วันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา โดยมีเจตนาลดการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน ซึ่งผลของภาษีน่าจะเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่กดดันยอดขายของผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมยังมีภาพการเติบโตในกรอบจ ากัด เน่ืองจากผู้บริโภคอาจมี
แนวโน้มระมัดระวังในการบริโภคมากขึน้ 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในสภาวะท่ีครัวเรือนยังเผชิญแรงกดดันด้านก าลังซือ้ การท่ี
ผู้ ประกอบการจะส่งผ่านต้นทุนภาษีทัง้หมดท่ีเพ่ิมขึน้ด้วยการปรับขึน้ราคาขายปลีกอาจไม่ใช่
ทางเลือกท่ีเหมาะสม ยกเว้นในผลิตภณัฑ์ท่ีมีความต้องการบริโภคค่อนข้างสงู และผู้บริโภคไม่มี
ความอ่อนไหวต่อราคา ดงันัน้ คาดว่าผู้ประกอบการในตลาดคงมีการปรับตวัในหลายๆ แนวทาง 
เพ่ือรักษาฐานลกูค้ากลุ่มเดิมไม่ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคทัง้จากการปรับปรุงภาษีครัง้นี ้
และจากปัจจัยแวดล้อมหลากหลายท่ีมากระทบต่อการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ และใน
ท้ายท่ีสดุ ผู้ประกอบการยงัสามารถครองสว่นแบ่งทางการตลาดของตน 

             ประเดน็ส าคัญ 



 

 

2 CURRENT ISSUE 

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี  แ ม้
อตุสาหกรรมเคร่ืองดื่มจะมี
มูลค่าตลาดค่อนข้างสูงแต่
ภาพด้านการเติบโตอาจจะ
ไม่สดใสมากนัก โดยในปี 
2 5 5 9  อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เคร่ืองดื่มไทยมีมลูค่าตลาด
มากกว่า 468 ,924 ล้าน
บาท แต่ในปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) กลบัพบว่ามลูค่าตลาดมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า 
ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการจับจ่ายท่ีแปรผันตามก าลงัซือ้ของประชาชน กระแสการบริโภคของประชาชนท่ี
ปรับเปลี่ยนตามเวลา ตลอดจนการออกกฎระเบียบควบคมุการบริโภคสินค้าบางประเภท เช่น ก าหนดเวลาการ
จ าหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี ้ลา่สดุกรมสรรพสามิตได้ประกาศอตัราภาษีใหม่เมื่อวนัท่ี 16 กนัยายนท่ี
ผ่านมา โดยมีเจตนาลดการบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน ซึง่ผลของภาษีน่าจะเป็นอีก
หนึ่งปัจจัยท่ีกดดันยอดขายของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มให้ยังมีภาพการเติบโตในกรอบจ ากัด 
เน่ืองจากผู้บริโภคอาจมีแนวโน้มระมดัระวงัในการบริโภคมากขึน้ 

อตัราภาษีสรรพสามิตใหมม่ีการเปลี่ยนฐานในการค านวณภาษีจากราคาขายส่งช่วงสดุท้ายหรือราคาหน้า
โรงงานอุตสาหกรรมเป็นราคาขายปลีกแนะน า และค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากขึน้ โดยให้
ความส าคัญกับการค านวณภาษีจากปริมาณแรงแอลกอฮอล์ในเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และเพ่ิมการพิจารณา

ปริมาณน า้ตาลจากเดิมท่ีไม่มีการจดัเก็บในเคร่ืองดื่มไม่
มีแอลกอฮอล์ ซึ่งจากการปรับรูปแบบการจัดเก็บภาษี
ของกรมสรรพสามิตเคร่ืองดื่มมีผลท าให้รายได้ภาษีของ
ภาครัฐมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้จากฐานภาษีท่ีใหญ่ขึน้ ส่งผล
ตอ่เน่ืองให้ภาระภาษีของผู้ประกอบการส่วนใหญ่เพ่ิมขึน้
ตาม และมีความเป็นไปได้ท่ีราคาขายปลีกส าหรับ
ผู้ บ ริโภคจะมีการปรับตัวสูงขึน้หากผู้ ประกอบการ
สามารถสง่ผ่านภาระสว่นนีไ้ด้  

จากการค านวณของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า 
เมื่อเปรียบเทียบหลงัการปรับภาษี
สรรพสามิตเคร่ืองดื่มใหม่กับก่อน
การปรับ ไวน์ มีการเปล่ียนแปลง
ของราคาขายปลีกมากที่ สุดใน
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีการ
เพิ่มขึน้ของราคาขายปลีกใหม่
ประมาณร้อยละ 21.1 ของราคา
ขายปลีกเดิม อันเป็นผลจากการ



 

 

3 CURRENT ISSUE 

ท าให้ราคาสินค้าสะท้อนภาพลกัษณ์สินค้าฟุ่ มเฟือยท่ีมีดีกรีสงู ส่วนเคร่ืองดื่มไม่มีแอลกอฮอล์พบว่า ชาพร้อม
ดื่มมีการเปล่ียนแปลงของราคาขายปลีกมากที่สุด โดยราคาขายปลีกใหม่เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 7.5 
ของราคาขายปลีกเดมิ ซึง่เป็นกลุม่ท่ีเดิมไมเ่คยถกูเก็บภาษีแตต้่องมีเสียภาษีซึง่แปรผนัตามปริมาณน า้ตาล เพ่ือ
เป็นการสร้างความเท่าเทียมระหวา่งผู้ประกอบการและสะท้อนผลเสียต่อสขุภาพจากการมีน า้ตาลในปริมาณมาก 
ทัง้นี ้ราคาขายปลีกใหม่นีเ้ป็นเพียงภาระภาษีที่เพิ่มขึน้ของผู้ประกอบการเท่านัน้ ส่วนราคาขายปลีกที่จะ
น าไปจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคย่อมขึน้อยู่ กับการวางกลยุทธ์ของผู้ประกอบการภายใต้ผลที่อาจจะเกิดขึน้
จากปัจจัยแวดล้อมหลากหลายของอุตสาหกรรม 

อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในสภาวะท่ีครัวเรือนยังเผชิญแรงกดดันด้านก าลังซือ้ การท่ี
ผู้ประกอบการจะส่งผ่านต้นทุนภาษีทัง้หมดท่ีเพ่ิมขึน้ด้วยปรับขึน้ราคาขายปลีกอาจไม่ใช่ทางเลือกท่ีเหมาะสม 
ยกเว้นในผลิตภณัฑ์ท่ีมีความต้องการบริโภคค่อนข้างสงู และผู้บริโภคไม่มีความอ่อนไหวต่อราคา ดงันัน้ คาดว่า
ผู้ ประกอบการในตลาดคงมีการปรับตัวในหลายๆ แนวทาง เพ่ือรักษาฐานลูกค้ากลุ่มเดิมไม่ให้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคทัง้จากการปรับปรุงภาษีครัง้นีแ้ละจากปัจจยัแวดล้อมหลากหลายท่ีมากระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบการ และในท้ายท่ีสดุ ผู้ประกอบการยงัสามารถครองสว่นแบ่งทางการตลาดของตน 

ปัจจัยต่างๆ ท่ีกระทบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม ท าให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัว 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีปัจจัยหลายด้านมากระทบอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม 

ผู้ประกอบการในตลาดอาจมีการปรับตัวท่ีแตกต่างกันตามความพร้อมและประเภทของผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้คง
ความสามารถในการแข่งขนัภายใต้เง่ือนไขหลากหลายท่ีอาจสง่ผลตอ่การด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

 ผู้ประกอบการอาจชั่งน า้หนักผลดีและผลเสียระหว่างการส่งผ่านภาระภาษีบางส่วนให้แก่ผู้ บริโภคกับ
ยอดขายท่ีอาจจะลดลง เน่ืองด้วยลกัษณะของเคร่ืองดื่มท่ีผู้บริโภคค่อนข้างมีความอ่อนไหวต่อราคา ประกอบกบั
การไมย่ดึติดแบรนด์และการมีสินค้าทดแทนในตลาดมากมาย ทัง้นี ้สดัสว่นการปรับราคาจะขึน้อยู่กบักลยุทธ์และ
ภาวะการแข่งขนัของผู้ประกอบการแตล่ะราย 

 ผู้ประกอบการอาจปรับผลิตภณัฑ์หลกัให้มีต้นทุนการผลิตลดลง หรือสอดรับกบัเทรนด์การบริโภคอยู่เสมอ 
ซึง่ผู้ประกอบการในตลาดมีการปรับตวัมาระยะหนึง่แล้ว อย่างไรก็ตาม การปรับภาษีสรรพสามิตในรอบนีน้่าจะย่ิง
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีการปรับตวัมากขึน้ไปอีก  

 ผู้ประกอบการอาจปรับสายผลิตภณัฑ์หรือสว่นผสมผลิตภณัฑ์ของธุรกิจเคร่ืองดื่มและธุรกิจเก่ียวเน่ือง เช่น  
ลดทอนก าไรในระหว่างกลุ่มสินค้าท่ีหลากหลาย เพ่ือท าให้ไม่ต้องปรับขึน้ราคาสินค้าในทุกผลิตภัณฑ์ และผล
ประกอบการในภาพรวมเปลี่ยนแปลงน้อยท่ีสดุ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม จากภาพของตลาดเคร่ืองดื่มของไทยท่ีอาจจะไม่สดใสนักอนัเป็นผลจากปัจจยัหลากหลาย
ท่ีมาผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเคร่ืองดื่ม แตใ่นระยะยาว คาดว่าจะเกิดผลดีจากการท่ีตลาด
ได้ถกูก าหนดทิศทางไว้ในลกัษณะท่ีต้องการให้ผู้บริโภครายใหม ่(Gen ใหม)่ และกลุม่ผู้สงูอายุท่ีนบัวนัจะย่ิงมีฐาน
ใหญ่ขึน้บริโภคผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มท่ีมีประโยชน์ตอ่สขุภาพมากขึน้หรือมีโทษตอ่สขุภาพน้อยลง อนัเป็นผลจากการ
ปรับผลิตภณัฑ์ของผู้ประกอบการให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเพ่ือคงความสามารถในการแข่งขัน และ
ควบคุมภาระภาษีไม่ให้แตกต่างจากเดิม ซึ่งนอกจากจะเป็นผลดีต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการแล้ว ยัง
ตอบสนองกระแสการบริโภคเคร่ืองดื่มเพ่ือสขุภาพท่ีก าลงัได้รับความนิยมด้วย  



 

 

4 CURRENT ISSUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------ 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือความ
สมบรูณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดตอ่ผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 


