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26 กนัยายน 2562 

รฐัคลอดพิกดัภาษีสรรพสามิตเครื่องด่ืมใหม่ส าหรบั Functional Drink 
o ครม.เหน็ชอบมาตรการภาษสีรรพสามติ 2 มาตรการ ส าหรบักลุ่มเครื่องดื่ม Functional Drink จากเดมิทีไ่มม่กีลุ่ม

เฉพาะของตนเอง และถูกจดัเกบ็ภาษใีนอตัราเดยีวกบัเครื่องดื่มประเภทอื่นอยา่ง 02.02 น ้าอดัลม และ 02.03 น ้า
ผกั และผลไม ้(หมายเหตุ ครัง้น้ีเป็นภาษสีรรพสามติในฝัง่ของมลูค่า ไมใ่ช่ ภาษปีรมิาณหรอืภาษนี ้าตาล) 

o เดิม หากเครื่องดื่มใดเป็น Functional Drink (เช่นเครื่องดื่มผสมวติามนิ, คอลลาเจน หรอืสารบ ารงุร่างกายต่างๆ) 
จะถูกจดัเกบ็ภาษใีนอตัรา 14% ของราคาขายปลกีแนะน าไมร่วม Vat แตห่ากเป็น Functional Drink ทีม่กีารผสม
น ้าผลไมเ้กนิ 10% จะถูกจดัเกบ็ภาษใีนอตัราเดยีวกบัน ้าผกั ผลไม ้คอื 0% หรอืไดร้บัการยกเวน้ภาษสีรรพสามติ
เครื่องดื่ม 

o ส าหรบั 2 มาตรการใหม่ดงักล่าว มรีายละเอยีดดงัน้ี 
1. ออกพกิดัภาษสีรรพสามติใหมส่ าหรบั Functional Drink ทีไ่มม่สีว่นผสมน ้าผลไมห้รอืมสีว่นผสมของน ้าผลไม้

ต ่ากว่า 20% โดยจดัเกบ็ภาษใีนอตัรา 10% ของราคาขายปลกีแนะน าไมร่วม Vat ลดลงจากเดมิทีถู่กจดัเกบ็
ในอตัรา 14% - เป็นบวกต่อ SAPPE (B’LUE เพราะจะเสยีภาษใีนอตัราลดลง) 

2. ส าหรบั Functional Drink ทีม่สีว่นผสมของน ้าผลไมเ้กนิ 20% จะถูกจดัเกบ็ภาษใีนอตัรา 3% ของราคาขาย
ปลกีแนะน าไมร่วม Vat  - เป็นลบต่อ SAPPE (Beauti Drink) และ OSP (C-Vitt) ทีม่สีว่นผสมน ้าผลไม ้10% 
และเดมิเสยีภาษใีนอตัรา 0% 

o สรปุคอื 2 มาตรการทางภาษสี าหรบั Functional Drink เป็นลบต่อ OSP และ SAPPE โดย OSP กระทบในกลุ่ม 
C-Vitt เบือ้งตน้คาดจะโดนอตัราภาษใีหมท่ีร่าว 3% จากเดมิ 0% แต่กระทบต่อผลการด าเนินงานเลก็น้อย เพราะ
ปัจจบุนัสดัสว่นรายไดจ้าก C-Vitt อยูท่ีร่าว 6% ของรายไดร้วม เรายงัคงเป้าหมายปีน้ืที ่37 บาท แนะน าถอื / ซือ้
อ่อนตวั 

o สว่น SAPPE ยงัอยูร่ะหวา่งประเมนิผลกระทบทีช่ดัเจน โดยเบือ้งตน้เรามองเป็นลบ แมจ้ะไดร้บัผลดจีากอตัรา
ภาษขีอง B’LUE ทีล่ดลงจาก 14% เป็น 10% หรอืลดภาษไีดร้าว 0.93 บาท/ขวด แต่อาจไมส่ามารถชดเชยภาษี
ของ Beauti Drink และ Aloe Vera ทีอ่าจถูกปรบัขึน้ได ้ เพราะปัจจบุนัสดัสว่นรายไดข้อง B’LUE ยงัน้อยกวา่ 
Beauti Drink และ Aloe Vera ซึง่ทัง้ 2 กลุ่มมสีดัสว่นรายไดร้วมกนัอยูท่ีร่าว 15% ของรายไดร้วม โดยทัง้ 2 กลุ่ม
น้ีปัจจบุนัไมเ่สยีภาษสีรรพสามติเชงิมลูคา่ และมสีดัส่วนน ้าผลไมเ้กนิ 10% แต่ภายใตภ้าษ ีFunctional Drink ตวั
ใหม ่ คาดจะตอ้งเสยีภาษใีนอตัรา 3% (กรณีปรบัสตูรเพิม่น ้าผลไมใ้หเ้กนิ 20%) หรอื 10% (ไมป่รบัสตูร) ของ
ราคาขายปลกีแนะน า  

o ในกรณีทีเ่สยีภาษใีนอตัรา 3% เราเชื่อวา่ ผลกระทบจ ากดัมาก คาดผลบวกของ B’LUE จะหกัลา้งผลลบของ 
Beauti Drink และ Aloe Vera ได ้ แต่ในกรณีทีเ่สยีภาษใีนอตัรา 10% คาดผลบวกของ B’LUE จะชดเชยไมไ่ด้
ทัง้หมด อาจกระทบอตัราก าไรขัน้ตน้ราว 0.5% และกระทบต่อก าไรสทุธปีิ 2020 ราว 3.3% ซึง่จะกระทบราคา
เป้าหมายราว 1 บาท/หุน้ ทัง้น้ีเรายงัคงราคาเป้าหมายปีน้ีที ่25 บาท แนะน าเพยีง ถอื 

o ส าหรบัผูป้ระกอบการรายอื่นไมไ่ดร้บัผลกระทบทัง้ CBG MALEE TIPCO OISHI ICHI TACC 
 
มาตรการภาษีเครื่องดื่ม แนวปฏิบัติเดิม แนวปฏิบัติใหม่ 

จัดเก็บภาษีเครื่องด่ืม Functional 

Drink (รวมถึงเครื่องด่ืม 

Functional Drink ที่มีส่วนผสมน า้

ผลไม้ต้่ากว่า 20%) 

ในอัตราภาษี 10% ของราคาขาย

ปลีกแนะน้าไม่รวม Vat 

Functional Drink เดิมถูกจัดเก็บในอัตรา
ภาษี 14% ของราคาขายปลีกแนะน้า 

เช่น กลุ่ม Near Water อย่าง B’LUE ของ 
SAPPE 

จะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราลดลงเหลือ 

10% ของราคาขายปลีกแนะน้า ส้าหรับ 

Functional Drink และ Functional 

Drink ที่มีส่วนผสมของน า้ผลไม้ต้่ากว่า 

20% เริ่มตั งแต่ 1 ต.ค. 2019 

(+) SAPPE 

จัดเก็บภาษีเครื่องด่ืม Functional 

Drink ที่มีส่วนผสมของน า้ผลไม้

เกิน 20% 

ในอัตราภาษี 3% ของราคาขาย

ปลีกแนะน้าไม่รวม Vat 

Functional Drink ที่มีส่วนผสมของน า้
ผลไม้เกิน 10% จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับ
น ้าผลไม้ และได้รับการยกเว้นภาษี (หรือ
เสียภาษีในอัตรา 0%) เช่น C-Vitt ของ 
OSP, Beauti Drink ของ SAPPE  

Functional Drink ต้องมีส่วนผสมของ

น า้ผลไม้เกิน 20% ถึงจะได้รับอัตรา

ภาษีที่ 3% ของราคาขายปลีก 

*ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีอีกต่อไป 

(-) SAPPE, OSP 

Source: กรมสรรพาสามติ, Finansia Research  
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาหน)  

ส านักงานใหญ่ สาขา อัลม่าลิงค์ สาขา อัมรินทร์ ทาวเวอร์ สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1 สาขา บางกระปิ 

999/ 9 อาคารดิ อออออดเดส แอท  52 อาคารอัลม่าลิงคอ ชั น 9 ,41,42 194/ 205 อาคารอัมรินทรอ ทาวเวอรอ  7/129-221 อาคารเซ็นทรัล ปอ่นเกล้า  5402 อาคารเอ็นมารอค ชั น 5  

เซ็นทรัลเวิลดอ ชั น 41 , 25 ซ .ชิดลม ถ.เพลินจิต  แขวงลุมพินี ชั น 50 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี  ทาวเวอรอ ชั นที่ 16 ห้อง 2160/1 ห้องเลขที่ A3R02  ถ .ลาดพร้าว  

G,nถ .พระราม 4 แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน จ .กรุงเทพมหานคร  เขตปทุมวัน จ .กรุงเทพมหานคร  ถ.บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทรอ   แขวงคลองจั่น เขตบางกะปอ 

เขตปทุมวัน จ .กรุงเทพมหานคร    เขต บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร จ .กรุงเทพมหานคร  

     
สาขา บางนา สาขา สินธร 1 สาขา เคี่ยนหงวน (สินธร 2)  สาขา ลาดพร้าว สาขา ประหาหื่น 

219 หมู่ 45 อาคารชุดทาวเวอรอ 4 450- 455 อาคารสิน ร ทาวเวอรอ 4  410/ 4 อาคารเค่ียนหงวน 5 ชั น 41  222 อาคารรสา ทาวเวอรอ 5  402/4 อาคารบี ชั น 1 

อออออด ชั น 49 ห้องเลขที่ 219 /402 ชั น 5 ถ .วิทยุ แขวงลุมพินี  ถ .วิทยุ แขวงลุมพินี  ยูนิต 4404 ชั น 44 ถ.พหลยย ิน  ถ .เทดบาลสงเคราะหอ แขวงลาดยาว  

)เดิม 4095 /402)  เขตปทุมวัน จ .กรุงเทพมหานคร  เขตปทุมวัน จ .กรุงเทพมหานคร  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร เขตจตุจักร จ .กรุงเทพมหานคร  

ถ .บางนา-ตราด)กม. 5  (แขวงบางนา    จ .กรุงเทพมหานคร   

เขตบางนา จ .กรุงเทพมหานคร      

     

สาขา รังสิต สาขา อับดุลราฮิม สาขา รัตนาธิเบศร์ สาขา แจ้งวัฒนะ  

4/ 155 ชั น 5 , 5.2, 5 หมูห 41  990 อาคารอับดุลราริมเพลส ชั น 45  214 ถ .รัตนา ิเบดรอ  99, 99/ 9   

ต .คูคต อ.ล้าลูกกา  ห้อง 4540 ถ.พระราม 1 แขวงสีลม  ต .บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี  เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ อออออด ทาวเวอรอ  

จ .ปทุม านี  เขตบางรัก จ .กรุงเทพมหานคร  จ .นนทบุรี  ห้อง 5505, ชั น 55  

   หมู่ 5 ถ.แจ้งวัฒนะ ,บางตลาด   

   ปากเกร็ด ,จ .นนทบุรี   

     

สาขา ขอนแก่น  1  สาขา ขอนแก่น  3  สาขา อุดรธานี สาขา เหียงใหม่ 1 สาขาเหียงใหม่  2  

544/ 44 ชั น 5 ถ.กลางเมือง 544/4 491/59, 545/5 308  310  

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ถ .กลางเมือง  )งึ่งริมบึง(  ถ .อุดรดุษรี ต .หมากแข้ง  หมู่บ้านเชียงใหม่แลนดอ หมู่บ้านเชียงใหม่แลนดอ 

จ.ขอนแก่น ต  .ในเมือง  อ .เมืองอุดร านี จ.อุดร านี  ถ .ช้างคลาน ต.ช้างคลาน  ถ .ช้างคลาน ต.ช้างคลาน  

 อ .เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น   อ .เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  อ .เมือง จ.เชียงใหม่  

     

สาขาเหียงใหม่  3  สาขา เหียงราย  สาขา แม่สาย สาขา นครราหสีมา สาขา สมุทรสาคร 

อาคารมะลิเพลส 55/ 1 หมู่ที่ 5 ชั น 4  525/ 42 หมู่ 1 ต.ริมกก  449 หมู่ 40 ต.แม่สาย  4515/ 5 ห้อง  A3 ชั น 1 145/ 50 ถ.นรสิงหอ  

ห้อง B1-1, B1-2  อ .เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  อ .แม่สาย จ.เชียงราย  ส้านักงานเดอะมอลลอ นครราชสีมา ต .มหาชัย อ .เมืองสมุทรสาคร  

ต .แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่    ถ .มิตรภาพ ต.ในเมือง  จ .สมุทรสาคร  

เชียงใหม่   อ .เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา   

     

สาขา ออนไลน์ภูเก็ต สาขา หาดใหญ่ สาขา ตรัง สาขา สุราษฏ์ธานี สาขา ปัตตานี 

55/41 404 ชั นลอย ถ.ประชา ิปึตยอ  29/ 51 ถ.ห้วยยอด ต .ทับเที่ยง  415/15- 11 หมู่ 4 ถ.วัดยพ ิว-บางใหา่  500/49- 10 หมู่ 1 ต.รูสะมิแล  

ถ.หลวงพ่อวัดฉลอง ต .หาดใหา่ อ.หาดใหา่ จ.สงขลา  อ .เมืองตรัง จ.ตรัง  ต .มะขามเตี ย อ.เมืองสุราษสอ านี  อ .เมือง จ.ปึตตานี  

ต.ตลาดใหา่ อ .เมืองภูเก็ต    จ .สุราษสอ านี   

จ .ภูเก็ต      

                                            

ค านิยามของค าแนะน าการลงทุน 

BUY “ซื อ”    เนื่องจากราคาปึจจุบัน ต่ ากว่า มูลค่าตามปึจจัยพื นฐาน ยดยคาดหวังผลตอบแทน 40% 

HOLD “ถือ”    เนื่องจากราคาปึจจุบัน ต่ ากว่า มูลค่าตามปึจจัยพื นฐาน ยดยคาดหวังผลตอบแทน 0% - 10% 

SELL “ขาย”  เนื่องจากราคาปึจจุบัน  สูงกว่า มูลค่าตามปึจจัยพื นฐาน 

TRADING BUY “ซื อเก็งก้าไรระยะสั น”   เนื่องจากมีประเด็นที่มีผลบวกต่อราคาหุ้นในระยะสั น แม้ว่าราคาปึจจุบันจะสูงกว่ามูลค่าตามปึจจัยพื นฐาน 

OVERWEIGHT “ลงทุนมากกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ สูงกว่า ตลาด 

NEUTRAL “ลงทุนเท่ากับตลาด”     เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ เท่ากับ ตลาด 

UNDERWEIGHT “ลงทุนน้อยกว่าตลาด”   เนื่องจากคาดหวังผลตอบแทนที่ ต่ ากว่า ตลาด 

หมายเหตุ  :ผลตอบแทนที่คาดหวังอาจเปล่ียนแปลงตามความเสี่ยงของตลาดที่เพ่ิมขึ น หรือลดลงในขณะนั น 

 

DISCLAIMER: รายงานฉบับนี จัดท้ายดยบริษัทหลักทรัพยอ ออนันเซีย ไซรัส จ้ากัด )มหาชน ( “บริษัท” ข้อมูลที่ปรากรในรายงานฉบับนี ถูกจัดท้าขึ นบนพื นฐานของ
แหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือ และ /หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลและความเห็นที่
ปรากรอยู่ในรายงานฉบับนี อาจมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลายดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่มีความประสงคอที่จะชักจูงหรือชี ชวนให้ผู้
ลงทุน ลงทุนซื อหรือขายหลักทรัพยอตามที่ปรากรในรายงานฉบับนี  รวมทั งบริษัทไม่ได้รับประกันผลตอบแทนหรือราคาของหลักทรัพยอตามข้อมูลที่ปรากรแต่อย่างใด บริษัท
จึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ นจากการน้าข้อมูลหรือความเห็นในรายงานฉบับนี ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรดึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่าง
รอบคอบในการตัดสินใจลงทุน 

บริษัทขอสงวนลิขสิท ิวในข้อมูลและความเห็นที่ปรากรอยู่ในรายงานฉบับนี  ห้ามมิให้ผู้ใดน้าข้อมูลและความเห็นในรายงานฉบับนี ไปใช้ประยยชนอ คัดลอก ดัดแปลง ท้าซ ้า 
น้าออกแสดงหรือเผยแพร่ต่อสา ารณชนไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน ยดยไม่ได้รับอนุาาตเป็นลายลักษณออักษรจากบริษัทล่วงหน้า การลงทุนในหลักทรัพยอมีความเสี่ยง ผู้
ลงทุนควรดึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน  

บริษัทหลักทรัพยอ ออนันเซีย ไซรัส จ้ากัด )มหาชน (อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ) Market Maker) และผู้ออกใบส้าคัาแสดงสิท ิอนุพัน อ )Derivative Warrants) บน
หลักทรัพยอ AAV, ADVANC, AEONTS, AMATA, ANAN, AOT, AP, BANPU, BBL, BCH, BCP, BCPG, BDMS, BEAUTY, BEC, BEM, BGRIM, BH, BJC, BLAND, BPP, 
BTS, CBG, CENTEL, CHG, CK, CKP, COM7, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DTAC, EA, EGCO, EPG, ERW, ESSO, GFPT, GLOBAL, GPSC, GULF, GUNKUL, HANA, 
HMPRO, INTUCH, IRPC, IVL, JAS, JMT, KBANK, KCE, KKP, KTB, KTC, LH, MAJOR, MBK, MEGA, MINT, MTC, ORI, OSP, PLANB, PRM, PSH, PS L, PTG, 
PTT, PTTEP, PTTGC, QH, RATCH, ROBINS, RS, SAWAD, SCB, SCC, SGP, SIRI, SPALI, SPRC, STA, STEC, SUPER, TASCO, TCAP, THAI, THANI, TISCO, 
TKN, TMB, TOA, TOP, TPIPP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA และ SET50 Future ยดยบริษัทฯ อาจจัดท้าบทวิเคราะหอของหลักทรัพยออ้างอิงดังกล่าว ดังนั น นักลงทุน
ควรดึกษารายละเอียดในหนังสือชี ชวนของใบส้าคัาแสดงสิท ิอนุพัน อดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน 

บริษัทหลักทรัพยอ ออนันเซีย ไซรัส จ้ากัด )มหาชน (อาจเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง ) Market Maker) และผู้ออกใบส้าคัาแสดงสิท ิอนุพัน อ )Derivative Warrants) บน
หลักทรัพยอที่ปรากสอยู่ในรายงานฉบับนี  ยดยบริษัทฯ อาจจัดท้าบทวิเคราะหอของหลักทรัพยออ้างอิงดังกล่าวนี  ดังนั น นักลงทุนควรดึกษารายละเอียดในหนังสือชี ชวนของ
ใบส้าคัาแสดงสิท ิอนุพัน อดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน 
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สัญลักษณ์

 

 

สัญลักษณ์ N/R  หมายถึง “ไม่ปรากฏหื่อในรายงาน CGR” 

IOD (IOD Disclaimer) 

ผลส้ารวจการก้ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนที่แสดงไว้นี  เป็นผลที่ได้จากการส้ารวจและประเมินข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยอแห่งประเทดไทย และ

ตลาดหลักทรัพยอ เอ็ม เอ ไอ ")บริษัทจดทะเบียน ("เปอดเผยต่อสา ารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ผลส้ารวจดังกล่าวจึงเป็นการน้าเสนอข้อมูลใน

มุมมองของบุคคลภายนอกต่อมาตรฐานการก้ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ยดยไม่ได้เป็นการประเมินผลการปริบัติงานหรือการด้าเนินกิจการของบริษัทจด

ทะเบียน อีกทั งมิได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทจดทะเบียนในการประเมิน ดังนั น ผลส้ารวจที่แสดงนี จึงไม่ได้เป็นการรับรองถึงผลการปริบัติงานหรือการด้าเนินการของ

บริษัทจดทะเบียน และไม่ถือเป็นการให้ค้าแนะน้าในการลงทุนในหลักทรัพยอของบริษัทจดทะเบียนหรือค้าแนะน้าใดๆ ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรใช้ วิจารณาาณของตนเองในการ

วิเคราะหอและตัดสินใจในการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่แสดงในผลส้ารวจนี   

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาหน)  มิได้ยืนยันหรือรับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของผลส ารวจดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกหนไทยในการต่อต้านทุจริต (THAI CAC) 

4 ข้อมูล CG Score ประจ้าปี 5261 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

5 ข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมยครงการแนวร่วมปริบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

   (ข้อมูล ณ วันที่ 54 สิงหาคม 5244) มี 5 กลุ่ม คือ 

   - ได้ประกาดเจตนารมณอเข้าร่วม CAC (Declared) 

   - ได้รับการรับรอง CAC (Certified) 


