
 
 
 
  

ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก 
10 มิถุนายน 2564 

อั้นไม่อยูต่้นทุนร้านอาหารพุ่ง
ารเพิ ่มขึ ้นของราคาวัตถุด ิบอาหาร การ
เต ิบโตของค่าจ ้างพนักงาน และต้นทุน
ด้านโลจิสติกส์ ทำให้ราคาในร้านอาหาร

สูงขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 10-15 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ระยะนี้ผู้ประกอบการกำลังค่อยๆ ปรับขึ้นราคาอาหาร
อย่างระมัดระวังโดยกลัวว่าปริมาณการลูกค้าจะลดลง
เนื่องจากกำลังซื้อท่ีลดลง 

เครือร้านอาหารขนาดใหญ่ได้ขึ ้นราคารายการอาหาร
ร้อยละ 10 ในปีที่ผ่านมา ได้แก่ Shokoladnitsa, Wabi 
Sabi, Anderson, Primebeef Bar และเครือข่ายอื่น ๆ 
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนสินค้าโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 20 โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ราคาผลไม้ ผัก ปลา 
อาหารทะเล และชีสนำเข้าได้ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะท่ี
ราคาพาสต้า แป้ง และซีเรียลยังคงเดิม 

ตามรายงานของสำนักงานสถิต ิแห ่งชาต ิ ในเด ือน
พฤษภาคมราคาอาหารในสหพันธรัฐรัสเซียเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 7.4 ต่อป ี

Denis Zhuravlev ผ ู ้บร ิหารเคร ือธ ุรก ิจ Cinnabon 
ยืนยันว่าเม่ือเร็ว ๆ นี้ห่วงโซ่ธุรกิจมีต้นทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10 และ Alexandra Alekseeva ผ ู ้อำนวยการร ้าน
กาแฟ Anderson แห่งหนึ ่งในมอสโก กล่าวเสริมว่า
ได้รับผลกระทบจากต้นทุนโลจิสติกส์ท่ีเพ่ิมข้ึนเช่นกัน 

Sergey Mironov ผู ้ก่อตั ้งเครือร้านอาหาร Myaso & 
Ryba กล่าวว่าเขาได้หารือกับพันธมิตรที่ประกอบการ
เรื่องการขึ้นราคารายการอาหารประมาณ 20 รายการ
ในช่วงร้อยละ 10-15 ซึ่งการขายยังพอทำกำไรได้ โดยมี
แผนที่จะพิจารณาปรับราคาใหม่อีกครั้งในช่วงฤดูใบไม้
ร ่ ว งตามสภาวะตลาด ส ่ วน  Mikhail Goncharov 
เจ้าของร่วมของเครือธุรกิจ Teremok กล่าวว่าตั้งแต่ต้น

ปี พ.ศ. 2564 ต้นทุนอาหารในเมนูเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 
3 โดยในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมและพฤษภาคม ราคา
อาหารในร้านเพิ่มขึ้น 1-2 รูเบิล ต่อเดือนต่อหนึ่งหน่วย
บริโภค และจะมีการเพิ่มขึ้นในลักษณะเดียวกันในเดือน
มิถ ุนายน ขณะที ่  Igor Bukharov ประธานสหพันธ์
ภัตตาคารและโรงแรมแห่งรัสเซีย ชี้แจงว่าค่าเฉลี่ยของ
เครือร้านอาหารนั้นเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 15 แต่การ
เปลี่ยนแปลงอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและต้นทุน
ของการขนส่ง ราคาปัจจุบันอาจยังคงที่ไปจนถึงสิ้นฤดู
ร้อน หลังจากนั้นความจำเป็นในการปรับราคาใหม่จะ
ชัดเจนข้ึน 

Andrei Cherepanov ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร ข อ ง  Catery ตั้ ง
ข้อสังเกตว่ากลุ่มร้านอาหารขนาดใหญ่พยายามไม่ข้ึน
ราคาอาหารในเมนูเนื่องจากการมีการจัดซื้อสินค้าใน
ปริมาณมากในราคาขายส่ง แต่สถานประกอบการขนาด
เล็กไม่มีข้อได้เปรียบดังกล่าว ดังนั้นต้นทุนของรายการ
ในเมนูอาจเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 20 แต่ทั้งนี้หากราคา
อาหารยังคงปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผู้เล่นรายใหญ่ก็คงจะ
อยู่เฉยต่อไปไม่ไดเ้ช่นกัน 

นาย Bukharov ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าผู้ประกอบการ
ร ้านอาหารกำล ังพยายามควบค ุมราคาท ี ่ เพ ิ ่ม ข้ึน
ท่ามกลางกำลังซื้อที่ลดลงของประชากร จากข้อมูลของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่ารายได้ที ่แท้จริงของชาว
รัสเซียในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2564 ลดลงร้อยละ 
3.6 เทียบปีต่อปี และลดลงร้อยละ 26.7 ในไตรมาสที่สี่
ของปี พ.ศ. 2563 ส่วนตัวแทนของ Yandex.Eda กล่าว
ว่าราคาใน 50 ร้านอาหารยอดนิยมในเดือนพฤษภาคม
ตรงกันข้ามลดลงมากกว่าร้อยละ 2 
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Mikhail Burmistrov ผู้อำนวยการทั่วไปของ Infoline-
Analytica อธิบายว่าสัดส่วนต้นทุนอาหารในโครงสร้าง
ของค่าอาหารในร้านอาหารอยู่ท่ีร้อยละ 20-30 และ
ส่วนท่ีเหลือเป็นค่าเช่า เงินเดือนพนักงาน และค่าบริการ
จัดส่ง โดยผู้เชี่ยวชาญยังคงสงสัยในการปรับเพิ่มราคา
เฉลี่ยในเมนูเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ซึ่งในความเห็นของ
เขาเห็นว่าบางร้านอาจใช้วิธีลดปริมาณของอาหารและ
อาศัยการแปลงสูตรอาหารด้วยการปรับส่วนผสมให้
เหมาะสมกับต้นทุน แต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าร้านอาหาร
จะต้องปรับขึ ้นราคาในปีนี้อีกแน่นอนเนื่องจากราคา
ต้นทุนอาหารยังคงเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจค้าส่ง ค่าจ้างแรงงาน ค่าบริการส่ง
อาหาร อีกทั้งเชื่อว่าการปรับราคาอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ท่ีมีการควบคุมอย่างระมัดระวังจะไม่ส่งผลให้ลูกค้าหด
หายไป 

ที ่มา: The Bill Included Logistics, by Anatoly Kostyrev, 
kommersant.ru 

ในภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่อน
คลายลงในหลาย ๆ ประเทศจากการฉีดวัคซีนควบคู่ไป
กับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ เป็นเหตุผลักดันให้ราคา

สินค้าอาหารปรับตัวสูงขึ้น เช่นเดียวกับต้นทุนอื่น ๆ ใน
การประกอบธุรกิจ 

ร ้านอาหารเป ็นหนึ ่งในธ ุรก ิจบร ิการที ่ต ่างก ็ได ้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงจากโควิด-19 ด้วยมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาด แต่เมื่อกลับมาเปิดธุรกิจได้อีก
ครั้งก็ต้องประสบปัญหาต้นทุนต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน ค่าพลังงาน ค่าขนส่ง 
และอ่ืน ๆ ขณะท่ีผู้บริโภคยังต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง 

แม้ว่าผู้ประกอบการร้านอาหารจะพยายามควบคุมการ
ขึ้นราคาอย่างเต็มที่แล้ว แต่ก็ไม่อาจต้านทานต้นทุนท่ี
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้จึงต้องปรับขึ้นราคาขายอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งปกติแล้วขนาดของอาหารที่เสริฟให้
ลูกค้าในรัสเซียก็มีขนาดค่อนข้างเล็กอยู่แล้ว ดังนั้นการ
ปรับขนาดอาหารให้เล็กลงจึงไม่น่าเป็นทางเลือกท่ีด ี

ร้านอาหารไทยในรัสเซียยังมีจำนวนไม่มาก ยิ่งมาเจอ
ภาวะวิกฤตโควิด-19 ทำให้ธ ุรกิจหลายรายต้องปิด
กิจการไปอย่างถาวร อย่างไรก็ตามร้านอาหารในกลุ่ม
ลูกค้าระดับบนจะได้รับผลกระทบไม่มากเพราะเป็นกลุ่ม
ที่มีรายได้สูง ส่วนระดับปานกลางลงมาจะต้องพยายาม
บริหารประคับประคองธุรกิจให้อยู ่รอดปลอดภัยใน
ภาวะท่ีเศรษฐกิจยังไม่มีความแน่นอน �

 


