
ใ นป  2564  สถ านกา ร ณ
เศรษฐกิจของเปรูฟนตัวและมี
ความแข็งแกรงเทียบเทากอน
ชวงการระบาดรุนแรงของโควิด-
19 ภาคการเกษตรคิดเปน
สัดสวนรอยละ 5 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ แตสรางงาน
ใหกับประชากรถึงรอยละ 28 

ความตกลงเพ่ือสงเสริมการคาระหวางสหรัฐอเมริกา และเปรู ซ่ึง
มีผลบังคับใชเม่ือป 2552 สงผลใหมูลคาการคาสินคาเกษตร
ของท้ังสองฝายจํานวน 1.46 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2552 
เพ่ิมข้ึนเปน 3.5 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 2564 หรือคิดเปน
เพ่ิมข้ึนรอยละ 139 และสหรัฐฯ กลายเปนแหลงนําเขาสินคา
เกษตรท่ีสําคัญอันดับ 2 ของเปรู โดยมีสวนแบงตลาดท่ีรอยละ 
16 

ภาคอุตสาหกรรมการคาปลีก 
ในป 2565 ภาคคาปลีกสินคาของเปรูคาดวาจะเติบโตรอยละ 
5.3 มีมูลคาถึง 6.3 พันลานเหรียญสหรัฐ ท้ังนี้ เปนผลมาจาก
ชองทางการตลาดสมัยใหมท่ีใหผลประกอบการดีข้ึน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การพัฒนาประเภทของรานคาปลีกรูปแบบใหมๆ 
รวมถึง การใชโปรแกรมสงเสริมการขายท่ีใหสวนลดราคา
จํานวนมากเพ่ือกระตุนยอดจําหนาย 

ซูเปอรมารเก็ตท่ีมีเครือขาย (chain supermarket) รายหลักใน
เปรู ไดแก Cencosud (Wong and Metro), Saga Falabella 
(Tottus) แ ล ะ  Supermercados Peruanos (Vivanda and 
Plaza Vea) ในขณะท่ีภาพรวมตลาด ประกอบดวย ซูเปอรมารเก็ต
แบบดั้งเดิมและหางราน จํานวน 282 ราน โดยตั้งอยูในกรุง
ลิมา จํานวน 178 ราน ธุรกิจรานสะดวกซ้ือสมัยใหมอีก 790 
ราน ภาคการคาปลีกของเปรู ประกอบดวย ซูเปอรมารเก็ตแบบ
ดั้งเดิม และชองทางการจําหนายแบบเดิม (ท้ังตลาดสดและ
รานคาท่ัวไป) ซ่ึงจําหนายสินคาอาหารและมีผลประกอบการท่ี
ดีท้ังสิ้น โดยมีผลิตภัณฑท่ีจําหนายในอันดับตนเชน อาหารทาน
เลน ผลิตภัณฑนม น้ํามันเพ่ือการบริโภคตางๆ ลูกกวาด ขนม
ปง และคุกก้ี  

ท่ีมา: GAIN Report, FAS Lima 

ศักยภาพและประเด็นทาทาย 

 

 

ภาพรวม 

จุดแข็ง จุดออน 

• อุปสงคผลิตภัณฑ
อาหารเพ่ือบริโภคอยูใน
ระดับสูง 

• รานคาปลีกสมัยใหมยัง
มีจํานวนนอยไม
ครอบคลุม ท่ัวประเทศ 

โอกาส ประเด็นทาทาย 

• ชนชั้นกลางเพ่ิมข้ึน 

• รานคาปลีกสมัยใหมให
ภาพลักษณถึงความ
สะอาดมากกวา 
สะดวกสบาย และ
ประหยัดเวลา 

• การแขงขันท่ีรุนแรงจาก
ประเทศอ่ืน 

• ซูเปอรมารเก็ตซ่ึงเปน
ชองทางตลาดสําหรับ
สินคานําเขามีสัดสวน
เพียงรอยละ 30 ของ
ตลาดคาปลีกในกรุง
ลิมา และรอยละ 20 
ในจังหวัดตางๆ 

จํานวนประชากร: 32 ลานคน 
GDP: 225 พันลานเหรียญสหรัฐ 
GDP ตอหัว: 6,500 เหรียญสหรัฐ 

 

มูลคารวมของอุตสาหกรรมอาหาร: 9.1 พันลานเหรยีญสหรัฐ 

ภาคอุตสาหกรรมอาหาร จําแนกตามชองทาง 
1. สงออกอาหาร: 7.3 พันลานเหรียญสหรัฐ  
2. นําเขาอาหาร: 4.7 พันลานเหรียญสหรัฐ 
3. คาปลีก: 23 พันลานเหรียญสหรัฐ 
4. บริการอาหาร: 8.5 พันลานเหรียญสหรัฐ 
5. ตลาดสด: 18 พันลานเหรียญสหรัฐ 

ธุรกิจคาปลีก 3 อันดับของประเทศ 
1. Supermercados Peruanos S.A. 
2. Cencosud Retail Peru 

3. Hipermercados Tottus S.A. 

 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กรกฎาคม 2565 

 

 



 GDP ของ เม็ กซิ โ กในป  
2564 ขยายตัวตํ่ากวาท่ี
คาดไวอยู ท่ี ร อยละ 4.8 
เน่ืองจากปจจัยภายนอก 

เชน ความขัดแยงทางการเมืองโลก การชะงักงันของหวงโซอุปทาน
โลก และภาวะเงินเฟอ สหรัฐอเมริกาเปนคูคาอันดับตนท่ีซื้อสินคา
เกษตรถึงรอยละ 82 ของท่ีสงออกท้ังหมด ในขณะท่ีเม็กซิโกนําเขา
จากสหรัฐฯ รอยละ 69 ของการนําเขาท้ังหมด ของโลก ท้ังน้ี 
เม็กซิโกนับเปนประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับท่ี 16 
ภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืมมีมูลคา 35.1 พันลานเหรียญ
สหรัฐ ของ GDP ในป 2563  

มีการขยายตัวใน 3 ภาคสวน ไดแก ภาคการเกษตร ซึ่งขยายตัว
รอยละ 2.9 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 6.5 (เน่ืองจากธุรกิจ
ท่ีไมจําเปน “non-essential” กลับมาดําเนินการอีกครั้ง รวมถึง
การผอนปรนมาตรการท่ีจํากัดการดําเนินงานของธุรกิจและบริการ) 
ภาคบริการขยายตัวรอยละ 4 (รวมถึง อุตสาหกรรมการบริการท่ี
ฟนตัวเน่ืองจากการมีวัคซีนในชวงกลางป 2564 อยางไรก็ตาม ใน
ครึ่งหลังของป 2564 การระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุเดล
ตาและโอมิครอนกอใหเกิดความลาชาในหวงโซอุปทานซึ่งสงผล
กระทบตอภาคคาปลีกและภาคบริการ 

ภาคอุตสาหกรรมคาปลีก 
ประกอบดวย ซูเปอรมารเก็ตท่ีมีเครือขาย (chain supermarket) 
จํานวน 31 ราย ซึ่งมีหนารารบริการ 3,284 แหง นอกจากน้ี ยังมี
หางสรรพสินคา (เส้ือผาและเฟอรนิเจอร) 2,507 แหง และหาง
รานจําหนายสินคาเฉพาะ (เวชภัณฑ เครื่องมือและอุปกรณ) 
40,599 แหง ท้ังน้ีกวารอยละ 56 ของตลาดคาปลีกเปนการคา
รูปแบบด้ังเดิม (รานคาเล็กๆ รานท่ีจําหนายในพื้นท่ีสาธารณะ และ
ตลาดกลางแจง) ซึ่งจําหนายสินคาทองถิ่น การคาปลีกผานชองทาง
ซูเปอรมารเก็ตขยายตัวอยางสม่ําเสมอประมาณรอยละ 7.7 ตอป 

ซูเปอรมารเก็ต รานลดราคา และรานท่ีมีสมาชิกเปนกลุมธุรกิจท่ี
ไดรับผลประโยชนมากท่ีสุดในชวงของดรคระบาด การจําหนาย
อาหารและเครื่องด่ืมขยายตัวเน่ืองจากการปรุงและรับประทาน
อาหารในท่ีพักอาศัยระหวางการทํางานและเรียนทางไกลท่ีบาน 
นอกจากน้ี ยังพบวาสินคาเพื่อสุขภาพมียอดจําหนายมากขึ้น 
เน่ืองจากชาวเม็กซิกันเริ่มพยายามปองกันโรคและปรับปรุงนิสัย
การบริโภค  

 

ภาพรวม 

ผลิตภัณฑเพ่ือผูบริโภคท่ีนําเขาท้ังหมด (2534): 
62,017.60 ลานเหรียญ 

สินคาเกษตรนําเขามากท่ีสุด (2564):  
1. Corn                               6. Turnip seeds  
2. Soy seeds                        7. Seeds  
3. Other agricultural product  8. Cotton  
4. Milk and dairy product        9. Other fresh or dried fruits  
5. Fish and seafood 

10 อันดับ กลุมอุตสาหกรรมอาหาร (2564):  
1. Bakery and tortilla making  6. Sugar, chocolate, sweet 
2. Meat production               7. Pet Food  
3. Beverages*                       8. Preserved and prepared food  
4. Dairy production               9. Fish and seafood**  
5. Crushing seeds & oil prod. 10. Other  
*เครื่องดื่มท่ีมีและไมมีแอลกอฮอล รวมถึงนํ้าดื่มบรรจุขวด 
**ตัดแตงและบรรจภุัณฑ 

10 อันดับ บริษัทอาหารและเครื่องดื่ม (รายไดสุทธิ) 2564:  
1. Bimbo                   6. Grupo Modelo AB-InBev  
2. Coca-Cola FEMSA    7. PepsiCo Alimentos  
3. Arca Continental     8. Grupo Lala  
4. Sigma Alimentos     9. Heineken México  
5. Gruma                 10. Nestlé México 

10 อันดับ รานคาปลีก (2564):  
1. Walmart*               6. Mercado Libre  
2. Oxxo                     7. Farmacias Guadalajara  
3. Soriana*                 8. Costco  
4. Coppel                  9. The Home Depot  
5. Liverpool             10. Chedraui*  
*ซูเปอรมารเก็ต 

จํานวนประชากร: 127.8 (ป 2564) ลานคน 
GDP (2564): 1.7 ลานลานเหรียญสหรัฐ 
GDP Real Growth: 5.02% 

Food industry GDP (2563): 39.4 พันลานเหรยีญสหรัฐ 

 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กรกฎาคม 2565 
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