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ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสหรัฐอเมริกา
Thai Trade Center,

ยอดขายธุรกิจบริการอาหารปี 2564 จะสูงถึง 789 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
ประเด็นข่าว

ตามรายงาน เรื่องผลการดำเนินธุรกิจของร้านอาหารของช่วงครึ่งแรกของ
ปีนี้ (State of the Restaurant Industry Mid-Year Report) ซึง่ จัดทำโดย
สมาคมร้านอาหารแห่งชาติของสหรัฐฯ ได้ คาดการณ์ว่า ยอดขายของธุรกิจบริการ
อาหารในสหรัฐฯ ในปีนี้จะมีมลู ค่าสูงถึง 789 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวเลข
ที่สมาคมร้านอาหารฯ ได้ปรับเพิม่ จากยอดประเมิน 731 พันล้านเหรียญฯ เมื่อต้นปี
และในรายงานได้นำเสนอประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้
 คาดการณ์ยอดขายรวมของธุรกิจบริการอาหาร 789 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 19.7 จากปี 2563 แต่ยังต่ำกว่าปี 2562 ร้อยละ 8
 ผู้บริโภคในสหรัฐฯ มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น มีการสัง
่ อาหารแบบ takeout
บ่อยขึ้นและมากขึ้น มีการแวะไปรับประทานอาหารทีร่ ้านอาหารมากขึ้น
 ธุรกิจบริการอาหารยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและ
ปัญหาทางด้านห่วงโซ่อปุ ทานอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ผลกระทบของการระบาดโควิด19 ซึ่งได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนอเมริกัน
 นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนทีผ
่ ่านมา ร้านอาหารในสหรัฐฯ ได้ปรับราคา
เมนูเพิม่ สูงขึ้นร้อยละ 3.9 ซึ่งนับเป็นการปรับเพิม่ สูงทีส่ ุดในรอบ 13 ปี
 ค่าแรงงานเพิม
่ สูงขึ้น และราคาขายส่งของวัตถุดิบมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเร็ว
ที่สุดในรอบ 7 ปี
 ร้อยละ 83 ของผูบ
้ ริโภคต้องการรับประทานอาหารทีร่ ้าน และร้อยละ
52 ต้องการสัง่ อาหารหรือใช้บริการจัดส่งมากขึ้น ซึง่ เป็นการส่งสัญญาณที่ดีต่อการ
ฟื้นตัวของธุรกิจร้านอาหาร
ที่มา: RestaurantDive.com, 31 สิงหาคม 2564

บทวิเคราะห์

ตลาดธุรกิจบริการอาหารในสหรัฐฯ
ในปี 2563 ร้านอาหารในสหรัฐฯ จำนวนไม่ต่ำกว่า 110,000 แห่งได้ปิด
ตัวเป็นการถาวร หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 15 ของจำนวนร้านอาหารทั้ง
ประเทศ ซึ่งได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ผู้บริโภคสหรัฐฯ ใช้จ่ายซื้ออาหารผ่านช่องทางธุรกิจบริการอาหารเป็น
มูลค่า 660 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 หรือคิดเป็นอัตราเฉลี่ยต่อหัว
ประมาณ 1,995 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ซึง่ จะต่ำกว่าการซื้อสินค้าอาหารจากร้าน
ซุปเปอร์มาร์เก็ตประมาณ 400 เหรียญสหรัฐฯ
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ปัจจุบัน ราคาขายส่งวัตถุดิบอาหารเพิม่ ขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 2.5 อันเป็น
ผลจากปัญหาในเรื่องห่วงโซ่อปุ ทาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาขายอาหารเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.9
ผู้นำธุรกิจร้านอาหาร 5 อันดับแรกของสหรัฐฯ คือ (1) McDonald’s,
(2) Starbucks, (3) Taco Bell, (4) Chick-Fil-Let และ (5) Wendy’s และกลุม่
ผู้นำการผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายสำคัญของธุรกิจบริการอาหาร ได้แก่ (1) Sysco,
(2) US Foods, (3) McLane Foodservice, (4) Performance Food Group
และ (5) Gordon Foodservice
ข้อพิจารณาการขยายตลาดในสหรัฐฯ
1. แม้ว่าจะมีไวรัสโควิด-19 เข้ามาเป็นรอบที่ 4 แต่ในปัจจุบนั ตลาด
ธุรกิจบริการอาหารของสหรัฐฯ ได้กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากทีผ่ ู้บริโภคได้รับ
การฉีดวัคซีน ประกอบกับคาดการณ์ยอดขายที่ขยายตัวเพิม่ ขึ้น จึงเป็นสัญญาณ
แสดงให้เห็นถึงความต้องการสินค้าของร้านอาหารทีเ่ พิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาส
สำหรับผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสินค้าอาหารและวัตถุดิบสำหรับ
ประกอบอาหารเข้าสู่นตลาดธุรกิจบริการอาหารในสหรัฐฯ
2. วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อยอดจำหน่ายของธุรกิจบริการอาหาร
แต่วิกฤตก็ได้สร้างความต้องการสินค้ารายการใหม่ๆ อันเป็นผลจากการปฏิบัติใน
เรื่องความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไวรัส สินค้าที่มีความต้องการใช้
เพิ่มขึ้นสูงของธุรกิจร้านอาหารโดยต่อเนื่อง คือ บรรจุภัณฑ์อาหารชนิดที่ใช้หน
เดียว (Single-use packaging) ได้แก่ ถ้วย ชาม จาน ช้อน/ส้อม/มีด ถุง และ
กล่อง ซึง่ นำไปใช้บรรจุอาหารทีซ่ ื้อไปทานที่บ้าน ดังนั้น ความต้องการสินค้าบรรจุ
ภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น จะเป็นโอกาสการขยายตลาดการส่งออกบรรจุภัณฑ์ใช้ใน
ร้านอาหารของไทยไปยังสหรัฐฯ ผู้ผลิต/ส่งออกไทยสินค้าบรรจุภัณฑ์ควรพิจาณา
การออกแบบและปรับรูปบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับประเภทอาหาร มี
ขนาดและความกระทัดรัด สามารถการรักษาอุณหภูมอิ าหาร และรวมไปถึงความ
ปลอดภัยในการนำพาอาหาร
3. งานแสดงสินค้าเป็นช่องทางสำคัญในการขยายตลาดสินค้าอาหารไทย
เข้าตลาดธุรกิจบริการอาหารในสหรัฐฯ โดยมีงานแสดงสินค้าที่ควรพิจารณา คือ
- NRA Restaurant Show, Chicago, Illinois
www.restaurant.org/show, May 21-24, 2022
- Western Foodservice & Hospitality Expo, Anaheim, CA
www.westernfoodexpo.com, August 28-30, 2022
- International Restaurant & Foodservice Show of NY,
www.internationalrestaurantny.com, March 6-8, 2021
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