6 กลยุทธ์...ปัน้ ธุรกิ จอาหารเสริ ม
TMB Analytics ชี้ตลาดผลิ ตภัณฑ์เสริมอาหารโตต่อเนื่ องสวนเศรษฐกิ จ แนะผูป้ ระกอบการปรับกลยุทธ์ธรุ กิ จเกาะ
กระแสรักสุขภาพเพื่อเติ บโตระยะยาว
สำนักงำนสถิตแิ ห่งชำติ สำรวจพฤติกรรมกำรบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและวิตำมินของคนไทย มีแนวโน้มเติบโต
ต่อเนื่อง โดยปี 2556 คนไทยบริโภคอำหำรเสริมและวิตำมินคิดเป็ นร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับประชำกรทัง้ หมด เพิม่ ขึน้ จำกร้อย
ละ 11.7 ในปี 2552 มูลค่าตลาดรวมประมาณสำมหมื่นล้ำนบำท ขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 8 ต่อปี ส่งผลบวกต่อธุรกิจผลิต ธุรกิจ
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม พร้อมดื่ม (รังนก,ซุปไก่สกัด,ผลไม้สกัดเข้มข้น) อำหำรเสริมควบคุมน้ ำหนัก ผลิตภัณฑ์ผสม
วิตำมินและสมุนไพร ให้มยี อดขายเพิม่ ขึน้ อย่างก้าวกระโดด และหากเปรียบเทียบกับ ประเทศตะวันตก เช่น สหภาพยุโรป มี
ระดับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 50-60 ของจานวนประชากรทัง้ หมด ดังนัน้ ตลาดยังเติบโตได้อกี
มาก
อย่ า งไรก็ต ามมีธุ ร กิจ ที่ป ระสบความสาเร็จ อย่ างยัง่ ยืน ในตลาดผลิต ภัณ ฑ์ เสริม อาหารไม่ ม ากนั ก เนี่ อ งจากคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ทแ่ี ตกต่าง คือ การใช้ผลิตภัณฑ์จะยังไม่เห็นผลทันทีตอ้ งอาศัยระยะเวลาเพิอ่ ให้เห็นประโยชน์จาก
การใช้ จึงต้องอาศัยความเชื่อของผูบ้ ริโภคค่อนข้างมากในการซือ้ และใช้สนิ ค้า ทัง้ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ยงั อาจแตกต่างกันไปในแต่ละตัว
บุคคล ยังผลให้ต ลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงกลายเป็ นตลาดที่มีสนิ ค้าที่หลากหลาย มีผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ตลาดมากมาย
กระตุน้ การแข่งขันให้มคี วามเข้มข้นและรุนแรงจนกลายเป็ นประเด็นท้าทายในด้านความยังยื
่ นของธุรกิจ
ศูนย์วเิ ครำะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ศึกษำข้อมูลกำรจดทะเบียนนิตบิ ุคคล พบว่ำ ธุรกิจทีเ่ ป็ นผูเ้ ล่น
ในตลำดผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร มีจำนวน 4,852 กิจกำร ส่วนใหญ่รอ้ ยละ 94 เป็ นธุรกิจจำหน่ำยภำยใต้แบรนด์สนิ ค้ำของธุรกิจ
เอง ผ่ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ ำยรูปแบบเดิม เช่น ร้ำนขำยยำ ร้ำนสะดวกซือ้ ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ ปจั จุบนั ได้เพิม่ กำรขำยผ่ำน
ออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิรค์ เกำะกระแสเศรษฐกิจ ดิจทิ อลมำกขึน้ ส่วนอีกร้อยละ 6 หรือ 314 กิจกำร เป็ นธุรกิจรับจ้ำงผลิต
สินค้ำให้กบั ธุรกิจกลุ่มแรก ส่วนธุรกิจทีเ่ ป็ นทัง้ ผูผ้ ลิตและจำหน่ ำยภำยใต้แบรนด์สนิ ค้ำตัวเองทัง้ หมดมีจำนวนน้อยรำยและเป็ น
ผูป้ ระกอบกำรขนำดใหญ่
ผูบ้ ริโภคอำหำรเสริมส่วนใหญ่จะคุน้ เคยกับธุรกิจจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรผ่ำนแบรนด์สนิ ค้ำ เนื่องจำกผูจ้ ำหน่ำย
เป็ นเจ้ำของแบรนด์สนิ ค้ำและสร้ำงแบรนด์ให้มภี ำพลักษณ์ท่ดี ผี ่ำนกำรโฆษณำ กำรตลำดหรือพรีเซ็นเตอร์โฆษณำ เรำมองว่ำ
ธุรกิจจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรจะมีโอกำสประสบควำมสำเร็จหำกนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสูต่ ลำดและสร้ำงกำรยอมรับ
จำกผู้บริโภคได้ในวงกว้ำง รวมถึง กำรเป็ นผูน้ ำตลำดในผลิตภัณฑ์โดยสร้ำงภำพลักษณ์และควำมเชื่อถือให้กบั แบรนด์สนิ ค้ำ
อย่ำงไรก็ตำมธุรกิจก็ตอ้ งนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่อย่ำงสม่ำเสมอ เพรำะมีสนิ ค้ำทดแทนถูกนำเสนอเข้ำสูต่ ลำดอย่ำงต่อเนื่อง กำร
พึง่ ยอดขำยสินค้ำเพียงบำงผลิตภัณฑ์จงึ มีควำมเสีย่ งจำกกำรเปลีย่ นแปลงควำมนิยมของผูบ้ ริโภค
ด้ำนธุรกิจรับจ้ำงผลิต ซึ่งมีผู้ประกอบกำรจำนวนน้ อยกว่ำ แต่มคี วำมสำคัญ ต่ออุตสำหกรรมอย่ำงสูง เนื่องจำกต้อง
รับผิดชอบต่อเรื่องมำตรฐำนกำรผลิต และควำมปลอดภัยของสินค้ำ ซึง่ มีผลต่อควำมเชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภคโดยตรง ดังนัน้ ธุรกิจ
รับจ้ำงผลิตจึงต้องผ่ำนมำตรฐำนกำรผลิตขัน้ ต่ ำตำมข้อกำหนดของภำครัฐฯ เช่น GMP HACCP Halal เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำม
จำกกำรแข่งขันทีร่ ุนแรงของตลำด ธุรกิจผลิตสินค้ำใกล้เคียงกัน ดังนัน้ ธุรกิจรับจ้ำงผลิตจึงควรสร้ำงควำมแตกต่ำงโดย นำเสนอ
สูตรผลิตภัณฑ์ ส่วนผสม หรือคุณลักษณะเฉพำะ ซึง่ จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรใหม่ๆ ต่อผูว้ ่ำจ้ำงเพิม่ ขึน้ ซึง่ แน่นอนว่ำ
ต้อ งมีก ำรลงทุ น ด้ำนกำรวิจ ัย และพัฒ นำ รวมถึง กำรทดสอบเพื่อ ให้ได้ก ำรรับ รองมำตรฐำนคุ ณ ภำพและควำมปลอดภัย
นอกเหนือจำกกำรนำเสนอควำมแตกต่ำงในกำรผลิตเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิม่ แล้ว กำรลดต้นทุนกำรผลิตแต่ยงั คงมำตรฐำนและควำม
ปลอดภัยของสินค้ำจึงเป็ นส่วนสำคัญทีจ่ ะทำให้ธุรกิจมีผลกำไรสูงขึน้ ในระยะยำว
ภำพรวมของตลำดผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรทีย่ งั เติบโตได้อกี ในอนำคต ผนวกกับผูป้ ระกอบกำรสำมำรถใช้กลยุทธ์ทำง
ธุรกิจได้อย่ำงเหมำะสม ย่อมทำให้ธุรกิจสำมำรถแข่งขันและเติบโตอย่ำงยังยื
่ นได้ในระยะยำว

This document is issued by TMB Analytics, a division of TMB Bank PCL. All analyses are based on information available to
the public. Although the information contained herein is believed to be gathered from reliable sources, TMB makes no
guarantee to its accuracy and completeness. TMB may have issued, and may in the future issue, other reports that are
inconsistent with, and reach different conclusions from, the information presented in this report. Opinions or predictions
expressed herein reflect the authors’ views, not that of TMB, as of date of the analysis and are subject to change without
notice. TMB shall not be responsible for the use of contents and its implication.
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