
ผักและผลไม้แปรรูปในมาเลเซีย

1. ภาพรวมตลาด

ผักและผลไม้แปรรูปในมาเลเซียมีแนวโน้มหดตัวลงในปี 2564 เนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่อง

สุขภาพและลดการบริโภคผลไม้ที่สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง (Shelf stable fruit) เน่ืองจากปัจจัยทาง

สุขภาพที่เก่ียวข้องเพราะสินค้าเหล่านี้มีปริมาณน้้าตาลที่สูง อีกทั้งรัฐบาลมาเลเซียได้มีการรณรงค์เพ่ือสร้าง

ความตระหนักและสนับสนุนให้ชาวมาเลเซียลดการบริโภคน้้าตาลเพ่ือสุขภาพที่ดี ข้ึน นอกจากนี้ ด้วย

ค่าครองชีพที่สูงขึ้นท้าให้ผู้บริโภคชาวมาเลเซียลดการใช้จ่ายด้านอาหาร ซ่ึงผักและผลไม้แปรรูปไม่ถือว่าเป็น

สิ่งของจ้าเป็นเมื่อเทียบกับผักและผลไม้สดที่เป็นตัวเลือกทางสุขภาพที่ดีกว่า ผู้ค้าปลีกหลายราย อาทิ

Tesco และ AEON ได้เสนอพื้นที่ชั้นวางขนาดเล็กส้าหรับผลิตภัณฑ์แช่แข็งท้าให้ผู้ประกอบการแข่งขันกัน

เพื่อแย่งพื้นที่ชั้นวางโดยมีการจ่ายค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นส้าหรับพื้นที่ชั้นวางขนาดใหญ่ ดังน้ัน ผู้ประกอบการ

บางรายจึงมีการปรับเปลี่ยนช่องทางการจัดจ้าหน่าย โดยมุ่งเน้นการจ้าหน่ายไปท่ีร้านสะดวกซ้ือและร้าน

ขายของช้าขนาดเล็กแทนเน่ืองจากมีต้นทุนของชั้นวางที่มีราคาถูกกว่า และผู้บริโภคมักนิยมซ้ือของในร้าน

ขายของช้าขนาดเล็กท่ีตั้งอยู่ใกล้กับท่ีอยู่อาศัยของผู้บริโภค

2. ปัจจัยสําคัญในปี 2563

จากประกาศค้าสั่งมาตรการควบคุมการเคลื่อนท่ีของประชาชน (Movement Control Order)

หรือ MCO ของรัฐบาลมาเลเซียในเดือนมีนาคม 2563 ท้าให้ผู้บริโภคในประเทศเกิดความกังวลเรื่องการ

ขาดแคลนอาหารและผู้บริโภคบางรายต้องกักตุนอาหารไว้ส้าหรับบริโภค โดยสินค้าที่ได้รับประโยชน์หลัก



จากมาตรการดังกล่าวคือ เมล็ดถั่วที่สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง (shelf stable beans) และมัน

ฝรั่งแปรรูปแช่แข็ง (frozen processed potatoes) ซึ่งสินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่มีราคาไม่แพง มีอายุการเก็บ

รักษาที่นานและจ้าหน่ายอย่างกว้างขวาง โดยเมล็ดถั่วมีการผลิตในมาเลเซียและจ้าหน่ายผ่านร้านค้าปลีก

แบบดั้งเดิม แบบสมัยใหม่ และจ้าหน่ายผ่านทางช่องทางอีคอมเมิร์ซด้วยอีกทาง นอกจากนี้ เนื่องด้วยความ

ต้องการท่ีแข็งแกร่งจากผู้บริโภคและธุรกิจบริการด้านอาหารในปี 2562 ท้าให้ผู้ผลิตสินค้าเตรียมรับมือกับ

ความต้องการมันฝรั่งแปรรูปแช่แข็งท่ีเพิ่มข้ึนผ่านช่องทางการค้าปลีกในปี 2563 โดยมีผลพวงมาจากการท่ี

ผู้บริโภคโดยเฉพาะแม่บ้านและผู้ปกครองต้องจัดสรรค์และวุ่นเร่ืองการท้างานประจ้า งานบ้านและการเรียน

ท่ีบ้านของบุตรหลาน จึงท้าให้มันฝรั่งทอดและมันฝรั่งแช่แข็งมีความต้องการเพิ่มข้ึนในปี 2563

ผลไม้และมะเขือเทศที่สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง (Shelf stable fruit) มีการเติบโตลดลงในปี

2563 โดยสินค้าเหล่านี้ถูกมองว่าไม่มีความจ้าเป็นภายในครัวเรือน และผู้บริโภคมองว่าไม่จ้าเป็นต้องกักตุน

สินค้าดังกล่าว ด้วยราคาของสินค้าท่ีแพงกว่าของสดและความไม่แน่นอนทางเศรฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันท่ี

เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ท้าให้ผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคามากขึ้น ดังน้ัน ด้วยปัจจัย

ข้างต้นจึงจ้ากัดศักยภาพการเติบโตของผลไม้และมะเขือเทท่ีเก็บในอุณหภูมิห้อง

3. โอกาสทางการตลาด

มีการคาดการณ์ว่าจะเห็นยอดขายปลีกของผักและผลไม้ที่เก็บในอุณหภูมิห้อง (Shelf stable )

เป็นไปในทิศทางที่แย่ลงในปี 2564 ซึ่งยอดจ้าหน่ายในปี 2563 ส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์จากความเงียบสงบ

ท่ีกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยผักและผลไม้แปรรูปยังคงต้องพึ่งพากิจกรรม

ส่งเสริมการขายอย่างมากเพ่ือผลักดันยอดขาย โดยกิจกรรมเหล่านี้อาจกลายเป็นเรื่องปกติในอนาคต

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอยู่ในช่วงท่ีเศรษฐกิจของประเทศเกิดความตกต่้า

แบรนด์น้าเข้าอย่าง Del Monte และ S&W อาจเผชิญ

กับความท้าทายเพ่ิมจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจาก

ความกังวลเก่ียวกับการจัดการเรื่องอาหารทั่วโลก ท้าให้บาง

ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา มีการจ้ากัดการส่งออกวัตถุดิบไปยัง

ต่างประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคในประเทศของตนได้ โดยปัญหาของวัตถุดิบเหล่านี้อาจ

ส่งผลกระทบต่อราคาได้ ซึ่งราคาเฉล่ียต่อ

หน่วยของผักและผลไม้แปรรูปคาดว่าจะสูง

กว่าอัตราเงินเฟ้อ ความกดดันด้านราคา

คาดว่าจะท้าให้ผู้บริโภคหันไปบริโภคผัก

และผลไม้สดแทน



จากการรายงานของ Euromonitor ในปี 2563 มาเลเซียมีความต้องการบริโภคผักและผลไม้แปร

รูปเพิ่มข้ึนร้อยละ 7 และมีมูลค่าการจ้าหน่ายอยู่ท่ี 303 ล้านริงกิต และคาดว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี

(CAGR) ของผัก/ผลไม้ที่เก็บในอุณหภูมิห้อง ผัก/ผลไม้แปรรูปแช่แข็ง และผัก/ผลไม้แปรรูปในช่วงระหว่างปี

2564 – 2569 จะอยู่ท่ีร้อยละ 3 และมีมูลค่าการจ้าหน่ายเพิ่มข้ึนเป็น 353.7 ล้านริงกิตในปี 2569

หากเปรียบเทียบระหว่างผัก/ผลไม้ท่ีเก็บในอุณหภูมิห้อง ผัก/ผลไม้แช่แข็ง และผัก/ผลไม้แปรรูป

แล้ว ผัก/ผลไม้แช่แข็งมีอัตราการขยายตัวสูงสุดคือร้อยละ 15.6 โดยเฉพาะมันฝรั่งแช่แข็งที่ขยายตัวได้

สูงสุดถึงร้อยละ 16.6 ส่วนผัก/ผลไม้แปรรูปขยายตัวได้ร้อยละ 7 ในขณะที่ผัก/ผลไม้ที่เก็บในอุณหภูมิห้อง

ขยายตัวเพียงร้อยละ 6

ยอดจําหน่ายสินค้าผักและผลไม้แปรรูปแยกตามหมวดหมู่ และอัตราการขยายตัวช่วงปี 2564 - 2569



ผักและผลไม้แปรรูปแช่แข็งคาดว่าจะมีผลประกอบการท่ีดีข้ึน เเละดูเหมือนว่าจะไม่ประสบปัญหา

การขาดสินค้าเหมือนกับผักเเละผลไม้เเปรรูปทั่วไปบางชนิด โดยผู้บริโภคหลายครัวเรือนมีแนวโน้มที่จะ

กักตุนสินค้าเหล่านี้ในช่วงการลดราคาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางรายยังลงทุนใน

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อขยายช่องทางไปยังผู้บริโภคในวงกว้าง เช่น บริษัท Simplot (M) Sdn Bhd ซ่ึงเป็น

บริษัทชั้นน้าส้าหรับมันฝร่ังแปรรูปแช่แข็งที่คาดว่าจะจ้าหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรงผ่านเว็บไซต์เน่ือง

ด้วยความสะดวกสบายและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากข้ึน

ผู้ประกอบการหลายรายให้ความสนใจกับการใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติและส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพ

เนื่องด้วยเทรนด์ความสนใจในเร่ืองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของสินค้าผักและผลไม้แปรรูปในหลาย ๆ บริษัท โดยผู้บริโภคมักมองหาผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน

กระบวนการแปรรูปน้อยและมีภาพลักษณ์ท่ีเป็นธรรมชาติ

ผู้ประกอบการหลายราย อาทิ Hock Seng Food Pte Ltd และ A Clouet & Co มีแนวโน้มท่ีจะ

ลดน้้าตาลในผักเเละผลไม้กระป๋อง ซึ่งโดยทั่วไปเเล้ว เป็นที่รับรู้กันว่ามีน้้าตาลปริมาณสูงในสินค้าประเภท

ดังกล่าว ในขณะท่ี Kawan Food Mfg Sdn Bhd ก็ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ท่ีมีค่าดัชนีน้้าตาลในอาหารต่้า

(Low glycemic index, GI) ในเดือนมีนาคม 2563 เช่นเดียวกัน และอาจมีแนวโน้มท่ีจะตามมาด้วย

มันฝรั่งแปรรูปแช่แข็งที่มี GI ต่้า นอกจากนี้ Yeo Hiap Seng (M) Bhd ก็มีแนวโน้มที่จะเดินตามรอย

A Clouet & Co โดยการน้าเสนอถั่วกระป๋องท่ีมีการลดเกลือ ลดน้้าตาล ปราศจากสี และการติดฉลากท่ีดู

สะอาดสะอ้านเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคท่ีใส่ใจเรื่องสุขภาพมากข้ึน

3. สถานการณ์การแข่งขัน

ในภาพรวม บริษัททในประเทศอย่าง A Clouet & Co (KL) Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นผู้ครองยอดขายผัก

และผลไม้แปรรูปส่วนใหญ่ในมาเลเซีย ที่มี Ayam เป็นแบรนด์ที่ครองตลาดสูงสุดในปี 2563 คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 14.1 ของมูลค่าตลาด ตามมาด้วย Del Monte Asia Pte ที่ถือครองส่วนแบ่งการตลาดถึงร้อยละ

13.3 แต่ก็มีแนวโน้มส่วนแบ่งตลาดลดลง เนื่องจากช่องทางกระจายสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัท ฯ ยังจ้ากัด

เฉพาะซุปเปอร์มาเก็ตระดับพรีเม่ียมและไฮเปอร์มาเก็ตท่ีซึ่งผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคามากข้ึนและ

เลือกซ้ือแบรนด์ท่ีมีราคาประหยัด

แม้จะมีความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และ MCO แต่ภาพรวม

การแข่งขันในเรื่องการพัฒนาสินค้ายังคงมีให้เห็นอย่างต่อเน่ือง ยกตัวอย่างเช่น บริษัท A Clouet & Co

(KL) Sdn Bhd ที่มีการเติบโตอย่างไม่หยุดน่ิงในปี 2563 จากการเปิดตัวสินค้าถั่วแปรรูปในเดือนมีนาคม

2563 โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวปราศจากสี ผงชูรส สารกันเสีย และการดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)

บริษัทในประเทศยังคงต้องแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติด้านราคาของผักและผลไม้แปรรูป ยกตัวอย่าง

เช่น บริษัท Chiap Heng Ch'ng (M) Sdn Bhd ท่ีมีแนวโน้มจะจัดโปรโมชั่นด้านราคาถี่ขึ้นเม่ือเทียบกับ

บริษัทข้ามชาติอย่าง Del Monte Asia Pte Ltd และ Hock Seng Food Pte Ltd.



แบรนด์ผักและผลไม้แปรรูปที่ครองสัดส่วนตลาดสูงสุดในมาเลเซียได้แก่ Ayam โดยมีส่วนแบ่ง

ตลาดร้อยละ 14.1 ตามมาด้วย Del Monte ร้อยละ 13.3, S&W ร้อยละ 11.6, Yeo’s ร้อยละ 8.4 โดย

แบรนด์ท้องถ่ินมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่วนแบรนด์ข้ามชาติอย่าง Tesco, Giant

และ McCain มีส่วนแบ่งการตลาดลดลงอยู่ท่ีร้อยละ 1.2 และ 0.1 ตามล้าดับ

หากพิจารณาในแง่บริษัทท่ีครองตลาดจะพบว่าบริษัท Clout & Co (KL) Sdn Bhd เป็นบริษัทท่ีมี

ส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดในมาเลเซียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.1 รองลงมา ได้แก่ Del Monte Asia ครอง

ตลาดร้อยละ 13.3 Del Monte Pacific ร้อยละ 11.6 Yeo Hiap Seng ร้อยละ 8.4 Hock Seng Food

ร้อยละ 6.1 Simplot ร้อยละ 3.5 และ Chiap Heng Ch’ng ร้อยละ 2.3

ช่องทางการจัดจ้าหน่ายยังเป็นส่ิงที่ควรให้ความสนใจเป็นหลัก เนื่องจากผู้ประกอบการมองว่ายัง

สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างต่อเน่ืองแม้อยู่ในช่วง MCO ก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Kawan Food

Mfg Sdn. Bhd ที่ได้ลงทุนขยายตัวตนของบริษัทบนโลกออนไลน์ โดยให้บริการจัดส่งสินค้าฟรีส้าหรับการ

ส่ังซื้อสินค้ามันฝรั่งและผักแปรรูปแช่แข็งทางออนไลน์ในบางพื้นที่ เช่น Klang Valley ในขณะที่แบรนด์

ข้ามชาติอย่าง Del Monte และ S&W ยังคงต้องด้ินรนเพื่อเติบโตในปี 2563 ซ่ึงช่องทางการจัดจ้าหน่าย

ของทั้งสองแบรนด์ยังถูกจ้ากัดในซุปเปอร์มาเก็ตระดับพรีเมี่ยมและราคายังสูงกว่าแบรนด์ในประเทศอย่าง

Yeo’s และ Ayam



4. ช่องทางการจัดจําหน่าย

 ช่องทางการจัดจาหน่ายหลักส้าหรับสินค้าผักและผลไม้แปรรูปคือ ช่องทางการค้าปลีกแบบมีหน้า

ร้าน (store based retailing) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.8 ของมูลค่าการขายท้ังหมด ส่วน

ช่องทางค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน (non store retailing) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.2

 สินค้า ผักและผลไม้แปรรูปส่วนใหญ่ จ้าหน่ายผ่านห้างค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern grocery

retailers) เป็นสัดส่วนสูงกว่าช่องทางการค้าทั่วไป (Traditional grocery retailers) โดยคิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 61.4 ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตร้อยละ 30.7 ซุปเปอร์มาร์เก็ตร้อยละ

24.2 ยกตัวอย่างเช่น Jaya Grocer, Village Grocer, Cold Storage, AEON Tesco และ Giant

ในขณะท่ีช่องทางการค้าปลีกท่ัวไปอยู่ท่ีร้อยละ 30.4

 ช่องทางการค้ าปลีกแบบออนไลน์คิ ด เป็นสัดส่วนร้อยละ 3.2 ยกตั วอย่า ง เ ช่น Shoppe,

Lazada ,Tesco Online, Jaya Grocer Online และ Hero Market Online

5. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการขยายตลาด

 ผู้ผลิตผู้ส่งออกสามารถแสวงหาผู้น้าเข้าหรือช่องทางกระจายสินค้าท่ีเหมาะสมได้จากการเข้าร่วมงาน

แสดงสินค้าในประเทศไทยซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ โดยส้านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทั่ว

โลกจะมีการเชิญผู้น้าเข้าและกระจายสินค้าจากต่างประเทศเข้าเย่ียมชมงานด้วย หรือสามารถเดินทาง



มาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารระดับนานาชาติในมาเลเซียซึ่งจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี อาทิ

Malaysian International Food & Beverage Trade Fair (MIFB) ซึ่ ง มีสินค้าที่ จัดแสดงในงาน

ประกอบด้วย อาหารฮาลาล สินค้าออร์แกนิกและสินค้าเพ่ือสุขภาพ อาหารส้าเร็จรูปพร้อมทาน

เทคโนโลยีอาหาร ผลิตภัณฑ์นม ไวน์ และอ่ืนๆ

 ผู้ผลิตผู้ส่งออกไทยควรให้ความส้าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสินค้าแก่กลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภคทั่วไป (comprehensive advertising) ไม่ว่าจะเป็น

คุณประโยชน์ คุณสมบัติ หรือความส้าคัญของสินค้าและบริการ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลมิเดีย เนื่องจาก

สังคมออนไลน์ในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในมาเลเซียค่อนข้างมาก โดยควรท้า

เป็นภาษาอังกฤษ หรือจีน หรือมลายู เพื่อใช้เป็นช่องทางสู่กลุ่มผู้บริโภค

 ในขณะที่การงานแสดงสินค้าอาหารในมาเลเซียมีการเลื่อนก้าหนดการจัดงานออกไปอย่างไม่มีก้าหนด

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้ประกอบการไทยสามารถแสวงหาพันธมิตรธุรกิจ

กับผู้น้าเข้าและผู้กระจายสินค้าในมาเลเซียโดยผ่านการนัดหมายเจรจาธุรกิจผ่านระบบออนไลน์

(online business matching)

 ส้าหรับผู้ประกอบการไทยที่มีช่องทางตลาดอยู่แล้ว ควรมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์และการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการตลาดร่วมกับผู้น้าเข้าและกระจายสินค้าเพื่อกระตุ้นความต้องการซ้ือสินค้าไทย ซ่ึงใน

ปัจจุบันการท้าการตลาดไม่จ้าเป็นต้องใช้งบประมาณมากๆ ในการโฆษณาผ่านสื่อกระแสหลัก แต่

สามารถเจาะกลุ่มผู้บริโภคได้โดยอาศัยสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ

 ผู้ประกอบการในมาเลเซียหลายรายให้ความส้าคัญกับการกระจายสินค้าไปยังธุรกิจบริการด้าน

อาหารมากข้ึนเนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านอาหารต้องการความสะดวกในการ

จัดเตรียมอาหาร โดยสินค้ามันฝร่ังและผักแปรรูปแช่แข็งเป็นวัตถุดิบส้าคัญในร้านอาหารที่เสิร์ฟ

อาหารสไตล์ตะวันตก นอกจากน้ี อายุการเก็บรักษาที่ยาวนานส้าหรับผักและผลไม้แปรรูปที่แช่แข็ง

ช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการบริการด้านอาหารสั่งซ้ือสินค้าจ้านวนมากในราคาที่ย่อมเยาว์ เพื่อช่วย

ในการกระตุ้นให้ผู้ผลิตหันมาสนใจธุรกิจบริการด้านอาหารมากขึ้นเพ่ือเป็นช่องทางการจัดจ้าหน่าย

ท่ีท้าก้าไรได้



 ผู้บริโภคหลายรายยังนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านแทนการปรุงอาหารที่บ้าน เน่ืองด้วยการขาด

แคมเปญทางการตลาดที่เหมาะสมอาทิ การจัด Road show และการแข่งขันท้าอาหารเพื่อให้

ความรู้ผู้บริโภคเก่ียวกับการใช้ผักและผลไม้แปรรูปแช่แข็งยังเห็นได้น้อย แต่อย่างไรก็ดี ความนิยม

ที่ เพิ่มขึ้นของผักและผลไม้แปรรูปแช่แข็งในธุรกิจการบริการด้านอาหารท้าให้ผู้ผลิตสินค้ามี

ทางเลือกในการกระจายสินค้าเพิ่มมากข้ึน

…………………………………………………………………………………..

ส้านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

24 พฤษภาคม 2564
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