ปัจจัยหนุน SME ส่งออกผลไม้เมืองร้อน
TMB Analytics คาดผลไม้ไทยปี 2559 โตต่อเนื่ อง สวนกระแสส่งออกภาพรวมติ ดลบ ท่ามกลางราคาผลไม้สูงขึน้ จาก
ผลผลิ ตตึงตัวและการแข่งขันสูง แนะรัฐเข้ามาดูและส่งเสริมให้เติ บโตในระยะยาว
ผลไม้เมืองร้อน โดยเฉพาะ ทุเรียน ลาไย(สดและแห้ง) มังคุด กลายเป็ นสินค้าทีน่ ิยมบริโภคเพิม่ ขึน้ อย่างมากในช่วง 5 ปี ท่ี
ผ่านมา จากมูลค่าการส่งออก 2.3 หมื่นล้านบาทในปี 2555 ขยายตัวเป็ น 3.6 หมื่นล้านบาทในปี 2558 หรือคิดเป็ นการเติบโตเฉลีย่
ร้อยละ 16 ต่อปี โดยมีปจั จัยหนุนจากความนิยมของผูบ้ ริโภคในประเทศจีนและฮ่องกงเป็ นหลัก ปี 2558 ทัง้ สองประเทศนาเข้าผลไม้
เมืองร้อนมากกว่าร้อยละ 60 ของตลาดโลก ทีส่ าคัญคือ ไทยเป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกอันดับหนึ่งด้วยสัดส่วนร้อยละ 31 ของโลก แม้ว่า
ในปี เดียวกันจะเกิดปญั หาภัยแล้งทาให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการทัง้ เพื่อบริโคในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะ
ทุเรียน ลาไย ประกอบกับผูป้ ระกอบการทัง้ ทีเ่ ป็ นของไทยและของชาวจีนมีการแข่งขันกันสูงเพื่อรับซือ้ ผลไม้เพื่อส่งออก ส่งผลให้
ราคารับซือ้ ผลไม้เฉลีย่ ในช่วง 7 เดือนแรกสูงกว่าปี ก่อนร้อยละ 26.4 และคาดว่าราคารับซือ้ ผลไม้จะอยู่ในระดับสูงต่อไปแม้จะเริม่ เข้า
สูช่ ่วงฤดูเก็บเกีย่ วผลผลิตแล้วก็ตาม
ศูนย์วเิ คราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB
Analytics คาดมูลค่าส่งออกผลไม้เมืองร้อน ปี 2559
จะยังคงขยายตัว โดยมีมลู ค่าประมาณ 3.9 หมื่นล้าน
บาท สืบเนื่องจากผลผลิตทีจ่ ะออกสูต่ ลาดได้มากขึน้
ในครึง่ หลังของปี โดยเฉพาะผลไม้เรือธงคือ ทุเรียน
ลาไย(สดและแห้ง) มังคุด ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกคิด
เป็ นสัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ของการส่งออกผลไม้
เมืองร้อนทัง้ หมด ทัง้ นี้พบว่ารูปแบบกระบวนการ
ส่งออกหลักมาจากลักษณะธุรกิจทีเ่ ป็ นผูค้ า้ ส่งทีก่ ว้าน
ซือ้ ผลไม้จากสวนโดยตรง (หรือทีเ่ รียกว่า”ล้ง”) ด้วย
ขนาดธุรกิจทีม่ กั เป็ นขนาดใหญ่ มีระบบการจัดการ
ด้านการเก็บรักษา และมีช่องทางจัดจาหน่ายไปยัง
ต่างประเทศได้ดว้ ยตนเอง จึงมีความได้เปรียบกว่า
ธุรกิจทีเ่ ป็ น SME ซึง่ ปจั จุบนั มีประมาณ 300 ราย
หรือประมาณร้อยละ 80 ของจานวนผูป้ ระกอบการ
แต่มสี ว่ นแบ่งตลาดคิดเป็ นร้อยละ 60 เท่านัน้
ดังนัน้ จึงเห็นได้ว่าผูส้ ง่ ออกรายใหญ่ทม่ี ี
ความได้เปรียบทางด้านเงินทุน
ด้านความสามารถในการจัดเก็บรักษาคุณภาพผลไม้
และด้านการหาช่องทางจาหน่ายใน
ต่างประเทศ จะมีจุดแข็งทีท่ าให้เกิดอุปสรรคกับผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็ นกลุ่มเกษตรกรผูผ้ ลิต หรือธุรกิจค้าขายในระดับ
ท้องถิน่ ขยับตัวเข้าสูภ่ าคส่งออกซึง่ เป็ นตลาดทีเ่ ติบโตสูงด้วยตนเองได้ยากยิง่ ขึน้ กอปรกับลักษณะคาสังซื
่ อ้ ของตลาดปลายทางทีม่ ี
ความต้องการสินค้าเป็ น Lot ครัง้ ละจานวนมาก ยิง่ ทาให้ผปู้ ระกอบการ SME ซึง่ มีเงินทุนจากัดเผชิญกับความท้าทายในการเติบโต
ดังนัน้ การรวมกลุ่มกันของผูป้ ระกอบการส่งออกขนาด SME เพื่อสร้างอานาจต่อรองจึงกลายเป็ นเครื่องมือสาคัญทีช่ ่วยให้
แข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่และผูน้ าเข้าจากต่างประเทศได้ นอกจากนัน้ แรงสนับสนุนจากภาครัฐทัง้ ในด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค กฎระเบียบ มาตรฐานสากล ประเทศคู่แข่ง และ ด้านการตลาด เช่น การช่วยเป็ นตัวกลางเชื่อมโยงให้
ผูป้ ระกอบการไทยได้มโี อกาสพบปะกับผูซ้ อ้ื โดยตรง จะเป็ นอีกแรงส่งสาคัญให้ผปู้ ระกอบการ SME สามารถเจาะตลาดผลไม้เมือง
ร้อนแข่งกับผูส้ ง่ ออกรายใหญ่ได้อย่างมีทศิ ทางและมีเสถียรภาพในระยะยาว ทัง้ ยังช่วยป้องกันการผูกขาดการค้าและส่งออกผลไม้
ไทยในอนาคตไว้ได้อกี ทางหนึ่งด้วย
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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