ธุรกิจการเกษตร : ปลูกผักและผลไม้
ความสาคัญของธุรกิจ
ธุรกิจการเกษตร : ปลูกผักและผลไม้ ได้แก่ การปลูกพืชผัก พืชแตง และพืชหัว
การทาสวนองุน
่ การปลูกผลไม้เมืองร้อนและกึ่งร้อนกึ่งหนาว การปลูกไม้ตระกูล
ส้ม และการปลูกผลไม้เมืองหนาว
☑ มีอัตราการเติบโตของการจัดตัง้ ธุรกิจเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2560 มีอัตราการ

เติบโตสูงถึง ร้อยละ 126.09 ในปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.) มีอัตราเติบโต ร้อยละ 462.50
☑ รายได้ของธุรกิจมีแนวโน้มเติบโต ตามแนวโน้มการขยายตัวของการส่งออก

และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่บริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้น
☑ ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจผลไม้ เพื่อให้ไทยเป็นมหานครผลไม้ของโลก

2. จานวนนิติบุคคลและมูลค่าทุน ณ 30 มิ.ย. 2561

1. การเติบโตของธุรกิจ
จานวน (ราย)
เปรียบเทียบปี 60/59 +126.09%

+126.09%🔺
+21.05%
38

46

ปี 2558

ปี 2559

104

แบ่งตามประเภท
จานวน
(ราย)
%
กิจการ

เปรียบเทียบ
ม.ค. - มิ.ย. 60

+462.50% 🔺

รวมทั้งสิ้น
- บจ.
- หจ./หสน.
- บมจ.

45
ปี 2560 ปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.)

+1,153%
ทุน (ล้านบาท)
เปรียบเทียบปี 60/59 1,163.53 เปรียบเทียบ
ม.ค. - มิ.ย. 60
+1,153%

🔺

35.95

+158%
92.88

ปี 2558

ปี 2559

แบ่งตามช่วงทุน
รวมทั้งสิ้น
- ไม่เกิน 5 ลบ.
- มากกว่า 5 ลบ.

-53.34% ▼
60.61

ปี 2560 ปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.)

การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย 6.83%
ของมูลค่าลงทุนทั้งหมด
โดยมีสัญชาติที่ลงทุนสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ

2. ไต้หวัน

431 ล้านบาท (5.19%)

41 ล้านบาท (0.50%)

3. สิงคโปร์ 25 ล้านบาท (0.30%)

ม.ค.-มิ.ย. 60
ม.ค.-มิ.ย. 61
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ

6,566

%

2. เชียงใหม่

8.27%

ทุน

33 ราย

3. ปทุมธานี

(ล้านบาท)

%

8,296
461

100
5.56

4.51%

18 ราย

ภาคกลางและ
กรุงเทพมหานคร
มีธุรกิจปลูกผักและผลไม้
มากที่สุด 183 ราย

81 20.30 2,231 26.90
10 2.51 5,604 67.54

สินค้าผักและผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง

ปริมาณ

มูลค่า

(ตัน)

(ล้านเหรียญสหรัฐ)

1,005,745
1,037,608
31,863
3.17

1,152.75
1,439.10
286.35
24.84

กาไรสุทธิปี 2559

ตลาดสาคัญ คือ
เวียดนาม จีน ฮ่องกง
ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ
สินค้าส่งออกอันดับต้นๆ
ได้แก่ ทุเรียน ลาไย มังคุด
ผักสด พืชตระกูลถั่ว
หน่อไม้ฝรั่ง
ที่มา:กระทรวงพาณิชย์

336
ล้านบาท

ปีงบการเงิน ปีงบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน 2558 2559

• ผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA)
• อัตรากาไรสุทธิ
336
5,529 6,566
(Net Income Ratio)
139
97
+142%
+19%
• อัตราหมุนเวียนของ
5,159
สินทรัพย์ (Total Asset
Turnover)
• อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อ
2557 2558 2559
2557 2558 2559
ราคาผลผลิตเป็นปัจจัยสาคัญที่สง่ ผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E
ratio)
ล้านบาท

1. กรุงเทพมหานคร
30.58% 122 ราย

6. ผลวิเคราะห์การลงทุน

5. ผลประกอบการ
รายได้รวมปี 2559

จานวน
(ราย)

ธุรกิจปลูกผักผลไม้สูงสุด
3 ลาดับแรก ตั้งอยู่ในพื้นที่

%

8,296 100
8,231 99.22
63
0.76
2
0.02

100
83.46
16.29
0.25

4. มูลค่าการส่งออก
ช่วงเวลา

(ล้านบาท)

399 100
308 77.19

และไม่เกิน 100 ลบ.
- มากกว่า 100 ลบ.

3. การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย

1. จีน

399
333
65
1

ทุน

คาอธิบาย

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ดีขึ้น
ความสามารในการทา
5.12%
กาไรสูงขึ้น

1.24% 2.63%
2.51%
0.49

0.51

ความสามารถในการ
บริหารสินทรัพย์สูงขึ้น

1.45

1.21

ใช้แหล่งเงินทุนจากหนี้สิน
ลดลง

ธุรกิจการเกษตร : ปลูกผักและผลไม้
ธุรกิจกำรเกษตร : ปลูกผักและผลไม้ คือ ธุรกิจปลูกผักกินใบ ผักกินต้น ผักกินผล เช่น ผักกำด ผักคะน้ำ กะหล่ำปลี
แตงกวำ เห็ด กำรปลูกผลไม้เมืองร้อนและกึ่งร้อน ลำไย ทุเรียน มะม่วง กล้วย แคนตำลูป ผลไม้เมืองหนำว แอปเปิ้ล เชอรี่ เป็นต้น

1. การเติบโตของธุรกิจ : การจัดตั้งนิติบุคคล
ประเภทธุรกิจ : ปลูกผักและผลไม้เป็นหลัก เชื่อมโยงธุรกิจผลิต
แปรรู ป ผั ก และผลไม้ และธุ ร กิ จ ขำยส่ ง ขำยปลี ก ผั ก ผลไม้ และ
เปรียบเทียบปี 60-59
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกระบวนกำรถนอมและแปรรูป
+126.09%🔺
+126.09% เปรียบเทียบ
กำรเติบโตของธุรกิจปลูกผักและผลไม้ ปี 2558–2561 (ม.ค.-มิ.ย.)
ราย
ม.ค. - มิ.ย. 60
104
• - อัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ปี 2560 อัตรำกำรเติบโต สูงถึง
+462.50% 🔺
+21.05%
• ร้อยละ 126.09
46
45
• - ปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.) มีอัตรำเติบโต ร้อยละ 462.50 เมื่อเทียบ
38
• กับช่วงเดียวกันของปี 2560
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.)
• - กำรจัดตั้งธุรกิจกำรปลูกผัก : ผลไม้ สัดส่วน 70 : 30
เปรียบเทียบกับ การค้าส่ง/ค้าปลีกและการผลิต/แปรรูป • - กำรจัดตั้งธุรกิจค้ำส่ง/ค้ำปลีก และกำรผลิต/แปรรูปผักและ
344
• ผลไม้ มีกำรเติบโตสอดคล้องกัน
286
257
กำรเติบโตของมูลค่ำทุนจัดตั้ง ธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบปี 2560
230
207
183
152
กับ ปี 2559 มีมูลค่ำทุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,153 ในขณะที่ ม.ค.-มิ.ย.
116
104
38
46
45
61 ลดลง ร้อยละ 53.34 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ธุรกิจมีกำรขยำยตัวในรูปแบบนิติบุคคลและมีกำรบริหำรจัดกำร
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561 (ม.ค.-มิ.ย.)
เชิงธุรกิจอย่ำงเป็นระบบมำกขึ้น และผู้ประกอบกำรรำยใหญ่เริ่มเข้ำมำ
ค้าส่ง/ค้าปลีก
ผลิต/แปรรูป
ปลูกผักและผลไม้
ลงทุนในธุรกิจนี้ โดยมูลค่ำทุนจะผันแปรไปตำมขนำดธุรกิจ

2. จานวนนิติบุคคลและมูลค่าทุน
ธุรกิจปลูกผักและผลไม้ที่ดำเนินกิจกำรอยู่ ณ 30 มิถุนำยน 2561 จำนวน 399 รำย มูลค่ำทุนจดทะเบียน 8,296 ล้ำนบำท
ธุรกิจ ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้ ำนบำท จำนวน
308 รำย ร้อยละ 77.19 ทุนจดทะเบียนมำกกว่ำ 5 ล้ำน
จานวน 399 ราย
บำท แต่ ไม่เ กิน 100 ล้ ำ นบำท จำนวน 81 รำย ร้อยละ
มูลค่าทุน 8,296 ล้านบาท
20.30 และทุนจดทะเบียนมำกกว่ำ 100 ล้ำนบำท จำนวน
10 รำย คิดเป็น ร้อยละ 2.51
นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนสูงสุดเป็น บริษัทจำกัด
ประกอบธุรกิจ ปลูกผั ก มูลค่ำทุน 2,862 ล้ำนบำท โดย
บมจ.
หจ./หส.
บจ.
จัดตั้งธุรกิจในปี 2559
333 ราย (83.46 %) 65 ราย (16.29%) 1 ราย (0.25%)
ธุรกิจ ปลู กผั กและผลไม้ที่มี ทุน จดทะเบียนมำกกว่ำ
8,231 ลบ. (99.22 %) 63 ลบ. (0.76%) 2 ลบ. (0.02%)
100 ล้ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ 2.51 ส่วนธุรกิจกำรผลิต/
การค้าส่ง/ค้าปลีก
การผลิต/แปรรูป
แปรรูปผักผลไม้ มีสัดส่วนร้อยละ 5.39 ซึ่งแสดงถึงกำรมี
2,186 ราย
1,279 ราย
ผู้ ป ระกอบกำรรำยใหญ่ ที่ มี เ งิ น ลงทุ น สู ง ในกลุ่ ม ธุ ร กิ จ
9,802 ลบ.
28,591 ลบ.
ดังกล่ำว

การกระจายตัวของธุรกิจ
ทั่วประเทศ

399 ราย 8,296 ลบ.

กทม.

เหนือ

73 ราย (18.30%)
894 ลบ. (10.78%)

ตะวันออกเฉียงเหนือ

60 ราย (15.04%)
109 ลบ. (1.31%)

122 ราย (30.58%)
6,121 ลบ. (73.78%)

กลาง

61 ราย (15.29%)
680 ลบ. (8.20%)

ใต้

29 ราย (7.27%)
116 ลบ. (1.40%)

ตะวันตก

28 ราย (7.02%)
165 ลบ. (1.99%)

ตะวันออก

26 ราย (4.46%)
211 ลบ. (2.54%)

• จังหวัดที่ตั้งของธุรกิจปลูกผักและผลไม้ สูงสุด 5 อันดับแรก คือ
1. กรุงเทพมหำนคร 122 รำย 4. นนทบุรี
14 รำย
2. เชียงใหม่
33 รำย
5. นครรำชสีมำ 13 รำย
3. ปทุมธำนี
18 รำย
• จังหวัดที่ ตั้ง ของธุร กิจผลิ ต /แปรรูป และค้ ำส่ ง /ค้ ำปลี ก ผั กผลไม้
สูงสุด 5 อันดับแรก คือ
1. กรุงเทพมหำนคร 1,065 รำย 4. สมุทรปรำกำร 135 รำย
2. ปทุมธำนี
413 รำย 5. นนทบุรี
135 รำย
3. เชียงใหม่
201 รำย
ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และเขตเมืองใหญ่
ในต่ำงจังหวัด อำทิ เชียงใหม่ และปทุมธำนี แหล่ งชุมชนประชำกร
หนำแน่ น เป็ น ศู น ย์ ก ลำงทั้ ง ด้ ำ นกำรปลู ก ผั ก ผลไม้ กำรประกอบ
อุตสำหกรรมผลิตและแปรรูป และศูนย์กลำงกำรกระจำยสินค้ำไปยัง
พื้นที่ต่ำงๆ

3. การลงทุนของต่างชาติในนิติบุคคลไทย
มูลค่าการลงทุนต่างชาติ 567 ล้านบาท

กำรลงทุนตำมสัญชำติของธุรกิจปลูกผัก และผลไม้
กำรลงทุนของคนไทย มูลค่ำ 7,729 ล้ำนบำท ร้อยละ 93.17 และ
กำรลงทุนของต่ำงชำติ มูลค่ำ 567 ล้ำนบำท ร้อยละ 6.83
1. จีน
431 ล้านบาท
ต่ำงชำติที่ลงทุนธุรกิจ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
(5.19%)
1. จีน
มูลค่ำ 431 ล้ำนบำท ร้อยละ 5.19
2. ไต้หวัน มูลค่ำ 41 ล้ำนบำท ร้อยละ 0.50
3.สิงคโปร์
2. ไต้หวัน
3. สิงคโปร์ มูลค่ำ 25 ล้ำนบำท ร้อยละ 0.30
25
ล้
า
นบาท
41 ล้านบาท
ต่ำงชำติที่เข้ ำมำลงทุนในธุรกิจกำรผลิ ตแปรรูป กำรค้ำส่ ง /
(0.30%)
(0.50%)
ค้ำ ปลี กผั ก ผลไม้ สู ง สุ ด คื อ ประเทศจี น สอดคล้ อ งกับ กำรเข้ ำ มำ
ลงทุนในกำรปลูกผักและผลไม้
สัญชาติอื่น ๆ 70 ล้านบาท (0.84%)

4. มูลค่าการส่งออก
กำรส่งออกผักผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2561
มีมูลค่ำกำรส่งออก 1,439.10 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจำกช่วงเดียวกันของ
ปี 2560 จำนวน 286.35 ล้ำนเหรียญสหรัฐ คิดเป็น ร้อยละ 24.84 และมี
ปริมำณกำรส่งออก 1,037,608 ตัน เพิ่มขึ้นจำกช่ว งเดียวกันของปี 2560
จำนวน 31,863.08 ตัน คิดเป็น ร้อยละ 3.17 ตลำดส่งออกที่สำคัญของผัก
ผลไม้สดฯ คือ เวียดนำม จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกำ ที่มีสัดส่วน
ประมำณ ร้อยละ 80 ของตลำดส่งออกทั้งหมดในกลุ่มนี้ โดยทุเรียน ลำไย
มังคุด ผักสด พืชตระกูลถั่ว หัวหอม กระเทียม และหน่อไม้ฝรั่ง เป็นผักและ
ผลไม้ที่มีมูลค่ำส่งออกอันดับต้นๆ
-2-

มูลค่าการส่งออก: (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
• ม.ค.-มิ.ย. 61:

1,439.10

• เปรียบเทียบ
ม.ค.-มิ.ย. 60:

+24.84% 🔺
2,535
1,790

+41.62%

2559

2560

1,547

2558

5.ผลประกอบการ
หน่วย: ล้านบาท

2557

รายได้รวมของธุรกิจ
• การปลูกผักและผลไม้
แบ่งตามขนาดธุรกิจ - S
- M
- L
• การผลิต/แปรรูปผักผลไม้
• การขายส่ง/ปลีกผักผลไม้
กาไรสุทธิของธุรกิจ
• การปลูกผักและผลไม้

5,159.23
1,563.63

2558

2559

22% 5,528.79
24% 1,603.94

7% 6,565.52 19%
3% 1,970.99 23%

1,341.48 -0.4% 1,468.76
2,254.11 38% 2,456.08

9% 1,688.05 15%
9% 2,906.48 18%

104,177
54,014

4%
11%

100,435 -4% 108,482 8%
58,592 8% 74,898 28%

96.92

138.97

จัดกลุ่มธุรกิจตามศั กยภาพ
ในการทากาไร

23%

42%

336.44

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้ธุรกิจกำรปลูกผักผลไม้ ธุรกิจกำรผลิต /แปรรูป
ผักผลไม้ ธุรกิจกำรขำยส่งขำยปลีกผักผลไม้ มีอัตรำกำรเติบโตที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
และมีกำรเติบโตเพิ่มขึ้นในปี 2559 นี้
แนวโน้มอัตรำกำรเติบโตของธุรกิจปลูกผักและผลไม้ เป็นไปในทิศทำงเดียวกับดัชนี
รำคำผู้บริโภค (CPI) ในหมวดผักและผลไม้ แสดงให้เห็นถึงควำมสำคัญของรำคำผักและ
ผลไม้ในท้องตลำดต่อผลประกอบกำรของธุรกิจปลูกผักและผลไม้
ธุรกิจขนำดเล็กจะมีควำมผันผวนต่ อกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสูงสุด ในขณะที่
ธุรกิจขนำดใหญ่สำมำรถรักษำอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ได้อย่ำงต่อเนื่อง

35%

เกณฑ์ในการพิ จารณาจัดกลุ่มธุรกิจตาม
ศักยภาพการทากาไร โดยใช้เกณฑ์กาไร
(ขาดทุน)สุทธิจากงบการเงิน 3 ปีล่าสุด
Strong
กาไร 3 ปีต่อเนื่อง
Regular
กาไร และ ขาดทุนในช่วง 3 ปี
Turnaround ขาดทุน 3 ปีต่อเนื่อง

6.ผลวิเคราะห์การลงทุน
ปีงบการเงิน

2557

2558

2559

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
ขนาดเล็ก (S)
-1.50%
-2.11%
ขนาดกลาง (M)
-0.98%
0.50%
ขนาดใหญ่ (L)
7.73%
7.93%
รวมทุกขนาด
0.93%
1.24%

-0.94%
4.54%
7.08%
2.63%

อัตรากาไรสุทธิ (Net Income Ratio)
ขนาดเล็ก (S)
-4.64%
-6.72%
ขนาดกลาง (M)
-2.23%
1.08%
ขนาดใหญ่ (L)
8.85%
9.40%
รวมทุกขนาด
1.88%
2.51%

-2.86%
9.16%
8.19%
5.12%

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์
ขนาดเล็ก (S)
0.32
ขนาดกลาง (M)
0.44
ขนาดใหญ่ (L)
0.87
รวมทุกขนาด
0.49
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
ขนาดเล็ก (S)
ขนาดกลาง (M)
ขนาดใหญ่ (L)
รวมทุกขนาด

(Total Asset Turnover)

0.31
0.46
0.84
0.49

0.33
0.50
0.86
0.51

(D/E Ratio)
3.48
4.00
0.81
0.63
0.92
0.82
1.54
1.45

2.06
0.70
0.81
1.21

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ของธุรกิจเพิ่มขึ้นตลอดช่วง 3 ปี
โดย ROA สูงขึ้นตำมขนำดของธุรกิจ
ธุรกิจขนำดใหญ่มี ROA สูงที่สุด โดยสูงกว่ำร้อยละ 7 และลดลง
เล็ก น้อ ยในปี 2559 จำกควำมสำมำรถในกำรทำกำไรที่ ลดลง แม้ จะมี
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
ธุร กิ จ ขนำดกลำงมี ROA เพิ่ม ขึ้ น เมื่ อ เปรี ยบเที ยบทั้ง 3 ปี จำก
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก
ธุรกิจขนำดเล็กมี ROA ต่ำที่สุด สำเหตุมำจำกประสบภำวะขำดทุน
ตลอดช่วงปี 2557-2559 อย่ำงไรก็ตำมเมื่อเปรียบเทียบปี 2559 และ 2558
พบว่ำธุรกิจมีควำมสำมำรถในกำรทำกำไรและบริหำรสินทรัพย์ได้ดีขึ้น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลประกอบกำรของธุรกิจที่ดีขึ้น อำจมีสำเหตุจำก
รำคำผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ทั้งนี้ในกลุ่มธุรกิจที่มีรำยได้สูงจะมี
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น
พิ จ ำรณำโครงสร้ ำ งแหล่ ง เงิ น ทุ น ของธุ ร กิ จ พบว่ ำ ธุ ร กิ จ ขนำด
เล็กมีกำรใช้แหล่งเงินทุนจำกหนี้สินสูงเฉลี่ย 3 ปี 3.18 เท่ำ ในขณะที่ธุรกิจ
ขนำดใหญ่และธุรกิจขนำดกลำงคิดเป็น 0.85 และ 0.71 ตำมลำดับ
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7. ปัจจัยและแนวโน้มทางธุรกิจ
• ธุรกิจปลูกผักและผลไม้ มีกำรปรับเข้ำสู่รูปแบบนิติบุคคล
มำกขึ้น สะท้อนได้จำกจำนวนกำรจัดตั้ ง ธุร กิ จที่ ข ยำยตั ว
ในช่ว ง 2-3 ปีที่ ผ่ำ นมำ สืบ เนื่ อ งจำกสภำวะกำรแข่ ง ขั น
ทั้ ง จำกภำยในและนอกประเทศ ผู้ ป ระกอบกำรต้ อ งมี
รูปแบบกำรดำเนินธุรกิจที่น่ำเชื่อถือ สินค้ำมีคุณภำพ และ
มำตรฐำน เพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถกำรจั ด กำรรองรั บ
สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปมำกยิ่งขึ้น
• พฤติก รรมของผู้บ ริโ ภคและตลำดที่ เปลี่ยนไปเป็น ปัจจั ย
สนั บ สนุ น กำรประกอบธุ ร กิ จ ปลู ก ผั ก และผลไม้ เช่ น
กำรใส่ ใ จสุ ข ภำพ ท ำให้ ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วำมต้ อ งกำรสิ น ค้ ำ
ประเภทผั ก และผลไม้ เ พิ่ ม ขึ้ น ควำมต้ อ งกำรอำหำร
ปลอดภั ย และอำหำรอิ น ทรี ย์ (organic) ปลอดภั ย จำก
สำรพิษและสำรเคมีตกค้ำง
• ควำมต้องกำรบริโภคสินค้ำไทยจำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะ
ผลไม้ไทย เพิ่มขึ้น
• แ นวโ น้ ม ข อ ง ร ำ ยได้ เป็ น ไปในเ ชิ ง บวก ตลอ ด ช่ ว ง
ปี 2557 – 2559 และมีควำมสำมำรถในกำรทำไรที่เพิ่มขึ้น

• นโยบำยรัฐบำลผลักดันให้ประเทศไทยเป็นมหำนครผลไม้
ข อ ง โ ล ก ก ำ ร ส นั บ ส นุ น อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม แ ป ร รู ป
ผลผลิตอย่ำงครบวงจรให้แก่ วิสำหกิจชุมชน และ SMEs
• กำรแข่ ง ขั นต้ อ งค ำนึง ถึ ง คุ ณ ภำพ ควำมปลอดภั ย กำร
รั ก ษำควำมสดใหม่ ข องผัก ผลไม้ เ ป็น สำคั ญ กำรบริ หำร
ควำมเสี่ยงและกำรพัฒนำกำรผลิต รองรับกำรเผชิญสภำพ
อำกำศที่แปรปรวนกระทบกับผลผลิตที่มีฤดูกำรปลูกและ
เก็บเกี่ยวผลผลิต
• กำรเพิ่ มช่ องทำงกำรจัดจำหน่ำยและกำรกระจำยสินค้ ำ
ให้ ร วดเร็ ว ขึ้ น เช่ น กำรขยำยช่ อ งทำงกำรตลำดแบบ
online เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่ม ผู้บริโภคมำกขึ้น กำรรวมกลุ่ม
ธุรกิจใน Supply Chain เดียวกัน ระหว่ำงผู้ปลูกผักผลไม้
ผู้ ผ ลิ ต และแปรรู ป ผลผลิ ต ทำงกำรเกษตร ผู้ ค้ ำ ส่ ง
ค้ ำ ปลี ก ผั ก ผลไม้ และระบบโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ สร้ ำ งควำม
เข้ ม แข็ง ของกลุ่ม ธุร กิ จที่จะสร้ำ งคุ ณภำพมำตรฐำนและ
รวดเร็ ว ในกำรเข้ ำ ถึ ง ผู้ บ ริ โ ภคทั้ ง ตลำดในประเทศและ
ต่ำงประเทศ

• ปัจจัย ด้ำนรำคำและคุณภำพผลผลิตส่ง ผลกระทบต่ อ ผลประกอบกำรของธุรกิ จ ผู้ประกอบกำรมี ควำมจำเป็นต้อ งพัฒ นำ
กำรบริหำรต้นทุนเพื่อรองรับควำมเสี่ยงจำกรำคำที่มีควำมผันผวน พัฒนำระบบกำรผลิต และกำรควบคุมคุณภำพของผลผลิตให้
ได้มำตรฐำน พัฒนำกระบวนกำรรวบรวม กำรจัดเก็บและกำรพัฒนำให้บรรจุภัณฑ์สำมำรถยืดอำยุ ผลผลิต ให้มีควำมเหมำะสม
กับตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ จึงจะช่วยให้ธุรกิจกำรปลูกผักและผลไม้มีกำรเติบโตที่ยั่งยืน

นโยบายของภาครัฐ

8. นโยบายภาครัฐ
ภำครัฐจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันกำรเติบโตของตลำดผักและผลไม้
- กำรสนับสนุนกำรตลำด ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรบริโภคทั้งประเทศ กำรเผยแพร่คุณภำพผลผลิตและกำรเชื่อมโยง
คู่ค้ำธุรกิจในต่ำงประเทศผ่ำนช่องทำงออนไลน์และออฟไลน์
- กำรสนับสนุนกำรกระจำยผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต กำรพัฒนำกำรขนส่งสินค้ำทั้งในรูปแบบค้ำส่งและค้ำปลีกให้ถึงมือ
ผู้บริโภคเร็วขึ้น
- กำรสนับสนุนกำรพัฒนำผลผลิต กำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนในกำรยกระดับ พัฒนำ
ศักยภำพผลผลิต โดยเฉพำะในด้ำนกำรเพำะปลูกที่มีควำมจำเป็นในกำรใช้เทคนิคและเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยเพิ่มผลผลิตทั้ง
ในด้ำนคุณภำพและปริมำณให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด และกำรจัดหำแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบกำรเพื่อ
ผลักดันไทยให้เป็นมหำนครผลไม้ของโลก
กองข้อมูลธุรกิจ
กรมพั ฒนาธุรกิจการค้า

กรกฎาคม 2561
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