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• อินเดียมีกำลังซื้อจากประชากรมากกวาไทย 20 เทาตัว

• อาหรับมีกำลังซื้อจากรายไดมากกวาไทย 4 เทาตัว

จุดเดนตลาดใหม

สินค้าอาหารของ SME ไทยยังไปได้อีกไกล
ในตลาดเกิดใหม่

 เศรษฐกจิทัว่โลกในป ี2560 กลบัมาเตบิโตดขีึน้ทัง้ตลาดหลกัอยา่งสหรฐัฯ ญ่ีปุน่ จนี และสหภาพยโุรป รวมถงึ 
ตลาดใหม่ที่พร้อมเติบโตเร่งตัวขึ้นต่อจากนี้ไป โดยตลาดที่น่าสนใจนั้นก็คือตลาดตะวันออกกลางและเอเชียใต้ที่มี
การเตบิโตทางเศรษฐกจิคอ่นขา้งดใีนชว่งทีผ่า่นมา และเป็นตลาดท่ีสินคา้ไทยยงัทำาตลาดไดอี้กมาก ซึง่แต่ละตลาด
มีจุดเด่นในแง่กำาลังซื้อขนาดใหญ่ โดยชาวตะวันออกกลางมีกำาลังซื้อจากรายได้ที่สูงกว่าไทยไม่ต่ำากว่า 4 เท่าตัว  
ขณะทีช่าวอนิเดียมฐีานกำาลงัซือ้จากจำานวนประชากรท่ีมากกว่าไทยเกอืบ 20 เทา่ตวั อยา่งไรกด็ ีสิง่ทีต่อ้งตระหนกั
ถึงพฤติกรรมการบริโภคของทั้งสองตลาดน้ีมีความผูกพันกับศาสนาค่อนข้างมาก ซึ่งธุรกิจ SME ต้องเข้าใจ
รายละเอียดของตลาดเหล่านี้เพื่อจะได้ส่งสินค้าไปจำาหน่ายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด  
โดยสินค้าอาหารน่าจะเหมาะกับ SME ไทยที่ต้องการจะไปเปิดตลาดใหม่

ประชากร
(ลานคน)

อินเดีย

ซาอุดิอาระเบีย

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส

1,719
รูป

(0.5640 บาท = 1 รูป)

ริยาล
(9.2514 บาท = 1 ริยาล)

ดีแรหม
(9.4461 บาท = 1 ดีแรหม)

19,922

38,050

ยางลอรถยนตเครื่องปรับอากาศ

5,154

2,212

2,870

1,300

31.4

9.8

รายไดตอหัว
(ดอลลารฯ /คน /ป)

สกุลเงิน การสงออกของไทยป 2559
(ลานดอลลารฯ)

รถยนต

เครื่องปรับอากาศเคมีภัณฑเม็ดพลาสติก

อัญมณ�เครื่องปรับอากาศรถยนต

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3

สินคาสงออกหลักของไทยไปตลาดใหม

ความน่าสนใจของตลาดเกิดใหม่
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 แมว้า่ชาวอนิเดยีส่วนใหญจ่ะยงันยิมบรโิภคอาหารสดทีม่รีาคาต่ำากว่าอาหารแปรรปู และเชือ่ว่าอาหารสด 
มีคุณภาพดีกว่าอาหารแปรรูป แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมีผลต่อวิถีชีวิตของชาวอินเดียให้ต้องเร่งรีบเหมือนกับ
ประเทศอื่น ทั้งการเพิ่มขึ้นของจำานวนแรงงานหญิง การขยายตัวของครอบครัวเดี่ยวหรือคนทำางานวัยหนุ่มสาว
ที่อาศัยอยู่ตามลำาพัง ทำาให้การยอมรับอาหารแปรรูปได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำาวัน จึงสร้างโอกาส
มากมายให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในธุรกิจอาหาร โดยสิ่งผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนเข้าไปประกอบธุรกิจ มีดังนี้

วิถีชีวิตชาวอินเดียเปลี่ยน เปิดโอกาสสินค้าอาหารของไทย

5 เรื่องนารูกอนทำธุรกิจในอินเดีย

• กำลังซื้อจากคนรุนใหมกวา 130 ลานคน

• ศาสนามีบทบาทตอการบริโภค

• มื้อเย็นมีโอกาสเจรจาธุรกิจไดมากที่สุด

• เครื่องเทศมัสซาลา เปนสวนผสมพื้นฐานในอาหารและเครื่องดื่ม

• เลี่ยงการพูดเรื่องความยากจน ศาสนา 

  กำาลงัซือ้จากกลุม่ประชากรเยาวชนรุ่นใหมม่ปีระมาณ 130 ล้านคน จะกลายเป็นแรงขับเคล่ือนการบรโิภค 
ของอินเดียในช่วงทศวรรษข้างหน้า ซึ่งประชากรกลุ่มนี้เปิดรับอาหารแปลกใหม่และอาหารแปรรูป จึงเป็นโอกาส
สำาหรบัสนิคา้อาหารไทยหลายชนิดเติบโตไดอี้ก แตก่อ็าจตอ้งปรบัเปลีย่นรสชาตใิหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมการบรโิภค 
ที่ชื่นชอบรสชาติเครื่องเทศที่เรียกว่า “มัสซาลา” ทั้งนี้ภาพรวมการบริโภคสินค้าโดยรวมของอินเดียขยายตัวสูงถึง
ร้อยละ 8.1 (YoY) ในช่วงปีงบประมาณ 2558-2559 
  ศาสนามีบทบาทต่อการบริโภคอาหารของชาวอินเดียในแต่ละพื้นที่ต่างกันไป ซึ่งประชากรอินเดีย
ประมาณ 1,000 ล้านคน เป็นชาวฮินดูที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ และนับถือวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบางรัฐมี
กฎหมายห้ามฆ่าวัว จึงไม่เอื้อต่อการทำาธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อวัว (เนื้อวัวที่จำาหน่ายในอินเดียมีราคาสูง และ
เป็นการนำาเข้าจากต่างประเทศ) ขณะที่ประชากรอีกส่วนจำานวน 175 ล้านคน เป็นชาวมุสลิมซึ่งไม่บริโภคเนื้อสุกร  
และประชากรส่วนที่เหลือบริโภคได้หลากหลาย ดังน้ันเน้ือสัตว์ท่ีชาวอินเดียสามารถบริโภคได้ในวงกว้างและมี
โอกาสทำาตลาดได้จึงมีเพียงอาหารทะเล สัตว์ปีก กระบือ แพะ และแกะ โดยต้องพิจารณาเลือกพื้นที่ตลาดให้
สอดคล้องกับผู้บริโภคเนื้อสัตว์ต่างๆ
  ข้อควรรู้ในการทำาธุรกิจ อุปสรรคสำาคัญที่ต้องพึงระวังคือ การปกครองที่แบ่งเป็นรัฐ มีส่วนทำาให้ 
กฎระเบียบระหว่างรัฐแตกต่างกันไป ไม่เพียงเท่านั้นด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่าง จึงมีผลต่อการใช้กลยุทธ์เจรจาทาง
ธุรกิจ ดังนั้นควรต้องมีผู้ร่วมงานหรือหุ้นส่วนที่เป็นคนท้องถิ่น 
  • การเจรจาทางธรุกิจในกรณทีีใ่หข้้อเสนอกบัอินเดียต้องพิจารณาแล้วว่าสามารถแข่งขันกบัคนอืน่ได ้ 
เพราะการตอ่รองราคากบัอนิเดยีจะยากกวา่และตอ้งโตเ้ถยีงกนัมาก การโตเ้ถยีงโดยใชอ้ารมณจ์งึมกัพบเหน็ไดไ้ม่ยาก  
กระบวนการเจรจาต่อรองในอินเดียค่อนข้างช้า นอกจากนี้ชาวอินเดียจะไม่ยอมรับความผิดพลาดต่อหน้า  
โดยผูเ้จรจาอนิเดียจะไมพ่ดูปฏเิสธโดยตรงตามวฒันธรรมอนิเดยี และขอ้ตกลงในกรอบใหญจ่ะไมถ่อืเปน็การผูกมัด
หรือมีพันธะ 
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  • การทกัทาย โดยการสมัผสัมอืแบบสุภาพเพ่ือแนะนำาตัวเอง สำาหรบัการส่ายหัวไปมาจากขวาไปซา้ย
ของชาวอินเดีย แสดงว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูด  นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการพูดเรื่องความยากจน เรื่องศาสนา 
รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
  • การรับประทานอาหารค่ำาพรอ้มคยุธรุกจิมโีอกาสเจรจามากกว่าการรบัประทานอาหารกลางวนั โดย
ชาวอนิเดียมักจะมาสายในงานสงัคมและงานเลีย้งอาหารค่ำา เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ ชาวอินเดยีจะรบีลกุจาก
เก้าอี้แล้วกลับทันที “Indian eaten, Indian gone” ในกรณีที่ชาวอินเดียเลี้ยงอาหาร เมื่อรับประทานเสร็จไม่ต้อง
กล่าวคำาว่า “ขอบคุณ” เพราะชาวอินเดียจะตีความว่าเป็นการตอบแทนอาหารมื้อนี้
  • ภาษาเปน็สิง่สำาคญัในการทำาธรุกจิกบัอนิเดีย ซึง่อนิเดียมภีาษาฮนิดีเป็นภาษาทางการ แต่ในความ
เป็นจริง รัฐในอินเดียทั้ง 29 รัฐนั้น มีภาษาพูดและนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน และในด้านสภาพสังคมนั้นก็เป็น
ประเทศที่มีทั้ง "วรรณะ" และ "ชนชั้น" ซึ่งในแต่ละวรรณะและชนชั้นนั้นก็มีการแบ่งแยกระดับแตกต่างกันส่งผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการให้แตกต่างตามไปด้วย โดยอาจส่งผลต่อการทำาธุรกิจกับอินเดียที่ต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ

5 กลยุทธเด็ดเจาะตลาดอินเดียใหสำเร็จ

• ตั้งราคาใหเหมาะกับกำลังซื้อ

• อาหารมังสวิรัติผสมเครื่องเทศทำเงิน

• เลือกเจาะตลาดทีละพื้นที่

• กรอบการคาเสรีเปนตัวชวยสำคัญ

• ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจากชองทางออนไลน

  การเตบิโตของชนชัน้กลางโอกาสเจาะตลาดของสนิคา้ไทย ท่ามกลางประชากรสว่นใหญท่ีร่ายไดน้อ้ย 
โดยชาวอินเดียมีรายได้ต่อหัว 1,747 ดอลลาร์ฯ/คน/ปี ต่ำากว่าไทยถึง 3 เท่าตัว อย่างไรก็ดีชนชั้นกลางในอินเดีย
ที่มีราว 600 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศ กลุ่มนี้ใช้จ่าย 2-10 ดอลลาร์ฯ/วัน ยิ่งเพิ่ม
โอกาสในการทำาตลาดให้แก่อาหารแปรรูปมากขึ้น ดังนั้นหากนักธุรกิจต้องการเข้าไปจำาหน่ายสินค้าในตลาดล่าง
ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศก็ควรคำานึงถึงการกำาหนดราคาและขนาดสินค้าเหมาะกับกำาลังซื้อท่ีมีไม่มากนัก 
สำาหรับตลาดกลาง-ตลาดบนที่เริ่มเติบโตนั้นก็อาจต้องใช้มาตรฐานการผลิตและความแปลกใหม่มาจูงใจผู้บริโภค
  สนิคา้อาหารทีม่โีอกาสทำาตลาดในอนิเดยีควรเปน็อาหารมงัสวริตัทิีผ่สมผสานเครือ่งเทศเพือ่ใหถ้กูปาก
ผู้บริโภคชาวอินเดีย ได้แก่ เครื่องปรุงรส ซอสปรุงรส น้ำาอัดลมหรือน้ำาผัก/ผลไม้ที่มีรสชาติมัสซาลา เครื่องดื่ม
สุขภาพ น้ำามะพร้าว เครื่องดื่มให้พลังงาน เครื่องดื่มเสริมเกลือแร่ ผลไม้กระป๋อง ขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย 
อาหารแช่แข็ง (ไก่ ปลา อาหารทะเล ผัก ถั่ว) อาหารพร้อมรับประทาน อาหารออร์แกนิกส์ อาหารสุขภาพ อาหาร
เด็กอ่อน ขนมและเบเกอรี่ รวมถึงสินค้าเกี่ยวเนื่องกับอาหารในกลุ่มบรรจุภัณฑ์สำาหรับอาหารและเครื่องดื่มในรูป
แบบทันสมัย

กลยุทธ์ในการทำาธุรกิจกับอินเดีย
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  การเลอืกตลาดควรมแีผนการเจาะตลาดทีช่ดัเจน เนือ่งจากอนิเดยีเปน็ตลาดขนาดใหญแ่บง่เปน็ 29 รฐั  
ซึง่แตล่ะพืน้ทีม่กีฎระเบยีบของตนเอง ดงัน้ันควรเลอืกเจาะตลาดทีละพ้ืนท่ี เมือ่เกดิความชำานาญแล้วจงึขยายตลาด
ตอ่ไป ซึง่กำาลงัซือ้หลักกระจกุตัวในเมอืงเศรษฐกจิ อาท ิมหาราษฏระ ทมฬินาท ูอตุตรประเทศ กรณาฎกะ คชุราต  
เบงกอลตะวันตก และราชสถาน เป็นต้น
  กรอบการค้าเสรีเป็นตัวช่วยที่ทำาให้ผู้ประกอบการมีแต้มต่อทางการค้าในอินเดีย โดยการขอใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษผีา่นกรอบการคา้เสรไีทย-อนิเดีย และกรอบการคา้เสรอีาเซยีน-อินเดีย ท่ีสินคา้ส่วนใหญไ่มเ่สยี
ภาษีและเสียภาษีในระดับต่ำา นอกจากนี้หากต้องการเข้าไปขยายฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่นก็อาศัย 
FTA ที่อินเดียมีกับต่างประเทศและส่งออกไปทำาตลาดได้อีกทอดหนึ่ง อาทิ GSP จากประเทศในยุโรปและสหรัฐฯ 
ซึ่งในจุดนี้ไทยไม่มี รวมทั้ง FTA ที่อินเดียมีกับประเทศในเอเชียใต้และแอฟริกา และอเมริกาใต้ 
  ในระยะเริ่มแรกของผู้ประกอบการ SME ควรร่วมงานแสดงสินค้ากับกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศของไทยเพื่อทดลองตลาด ผู้ประกอบการไทยยังสามารถสมัครกับผู้ดำาเนินการจัดงานแสดงสินค้าของ
ประเทศอินเดียด้วยตัวเองได้ ซึ่งโอกาสที่จะทำาใหส้ินค้าไทยทำาตลาดได้ดี ควรเข้าสู่ตลาดก่อนช่วงเทศกาลดิวาลี  

อินเดียเปนตลาดสงออกอันดับ 1 ของไทยในเอเชียใต

ขอควรรูสำหรับธุรกิจ SME ในธุรกิจอาหาร

กฎระเบียบที่สำคัญ

GSP และ FTA ที่อินเดียมีกับตางประเทศ

• มีประชากร 1,300 ลานคน มากเปนอันดับ 2 ของโลก ชนชั้นกลางมีจำนวนเพิ�มขึ้น แตยังคอนขางออนไหวตอราคาสินคา

• มีความหลากหลายในวัฒนธรรมการบริโภคใน 29 รัฐ

• ศาสนามีอิทธิพลตอการบริโภคของชาวอินเดีย

มัสซาลา (Masala) คือ เครื่องเทศที่สรางรสชาติทางวัฒนธรรมการบริโภคของอินเดีย โดยทำจากเครื่องเทศที่คั�วหรืออบแหง

แลวนำมาผสมกัน ใชเปนสวนประกอบพื้นฐานในการทำอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม

โอกาสสินคาอาหารไทย คือ เครื่องปรุงรส น้ำอัดลมหรือน้ำผัก ผลไมที่มีรสชาติมัสซาลา เครื่องดื่มสุขภาพ น้ำมะพราว 

เครื่องดื่มใหพลังงาน เครื่องดื่มเสริมเกลือแร ผลไมกระปอง ขนมขบเคี้ยวประเภทสาหราย อาหารแชแข็ง อาหารพรอมรับประทาน

อาหารออรแกนิกส อาหารสุขภาพ อาหารเด็กออน ขนมและเบเกอรี่

• กฎหมายตางกันในแตละรัฐ อาทิ บางรัฐหามจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล บางรัฐหามฆาวัว

• Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) คือ หนวยงานที่กำกับดูแลความปลอดภัยการนำเขาสินคาอาหาร

• การนำสินคาไปจำหนายตองผานผูนำเขาและตัวแทนจำหนาย

 - ตองมีใบอนุญาตนำเขาสินคา

 - ตองมีใบอนุญาตนำเขาอาหาร

• ฮินดู 80% • ซิกข 1.9% • เซน 1%

 - บริโภคมังสวิรัติ สวนใหญบริโภคมังสวิรัติที่ไมไดรับประทานเน�้อสัตว ที่มีความเขมงวดตางกัน

 - วัวเปนสัตวศักดิ์สิทธิ์ บางคนรับประทานปลา บางคนดื่มนมแตไมรับประทานไข

• อิสลาม 14% • คริสต 2.3% • พุทธ 1%

GSP

ออสเตรเลีย นอรเวย

สหภาพยุโรป รัสเซีย

ญี่ปุน ตุรกี

นิวซีแลนด สหรัฐฯ

FTA กับหลายประเทศในภูมิภาคตางๆ

อเมริกากลาง เอเชียกลาง

อเมริกาใต เอเชียตะวันออก

แอฟริกา เอเชียใต
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(Diwali หรือ Deepavali) เปรียบได้กับวันขึ้นปีใหม่ของชาวอินเดีย ในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนของทุกปี 
โดยเป็นช่วงที่ชาวอินเดียใช้จ่ายจำานวนมาก และมักจะตรงกับงานแสดงสินค้าฮินดูแฟร์ ที่กรุงนิวเดลี นอกจากนี้ 
ยังเป็นจังหวะเดียวกับการแต่งงานเกือบทุกวันตลอดไปจนถึงสิ้นปี การแต่งงานของชาวอินเดียถือว่าเป็นเรื่องใหญ่
และใช้จ่ายสูงมาก 
  ผูป้ระกอบการสามารถใชช้อ่งทางการคา้ออนไลนข์องอินเดีย ศกึษาพฤติกรรมการบรโิภคและการตัง้
ราคาสินค้าในตลาดอินเดียก่อนเข้าสู่ตลาดจริง โดยผ่านเวปไซด์ Flipkart, Snapdeal และ Amazon India ซึ่ง
การทำาตลาดช่องทางนี้ในอินเดียมีการแข่งขันทางราคาสูง และระบบการค้าปลีกออนไลน์ยังไม่เข้มแข็งนัก ดังนั้น 
การเข้าทำาตลาดนี้ในอินเดียอาจจะไม่ง่าย ทั้งต้องเผชิญการแข่งขันสูงด้านราคากับตลาดออฟไลน์ 
  การนำาสินค้าเข้าไปจำาหน่ายในอินเดีย ต้องหาหุ้นส่วนในอินเดียให้เป็นตัวแทนนำาเข้าหรือตัวแทนการ
จำาหนา่ย (Customs House Agent) ทีต่อ้งมใีบอนญุาตนำาเขา้สนิคา้ทีอ่อกโดยหนว่ยงานรฐับาล (Central Licensing 
Authority) และต้องมีใบอนุญาตสำาหรับการนำาเข้าอาหาร ซึ่งผู้นำาเข้าอาหารต้องลงทะเบียนกับ Directorate 
General of Foreign Trade (DGFT) ที่จะออกเลขรหัสสำาหรับการเป็นผู้นำาเข้า-ส่งออกที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
นอกจากน้ี การนำาเข้าสินค้าอาหารต้องผ่านหน่วยงานกำากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (Food 
Safety and Standard Authority of India: FSSAI) ซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน

 ผูบ้รโิภคในประเทศตะวนัออกกลางถอืเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมกีำาลังซือ้สูงมาก โดยเฉพาะผู้บรโิภคในประเทศผูผ้ลติ 
และส่งออกน้ำามันดิบและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกอย่างประเทศซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
(UAE) ความมัง่คัง่ของประชากรจากอตุสาหกรรมน้ำามนัและอตุสาหกรรมนอกภาคน้ำามนัทีเ่ตบิโตอยา่งรวดเร็ว รวม
ถงึนโยบายการจดัหาสวสัดกิารของภาครฐัในหลายดา้นอาทดิา้นสาธารณสขุ ดา้นการศกึษา ดา้นทีอ่ยูอ่าศยั รวมถงึ
จดัการหาน้ำา ไฟและน้ำามนัราคาพเิศษ สง่ผลให้ประชาชนมฐีานะดีสามารถเลือกบรโิภคสินคา้ฟุ่มเฟือยได้โดยไมม่ ี
ขอ้จำากัดดา้นราคา แมว้า่วกิฤตเศรษฐกจิโลกในชว่งท่ีผ่านมาอาจจะทำาใหบ้รรยากาศการใช้จา่ยของประชาชนซบเซาลง  
แต่พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่จะเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้การใช้จ่ายเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคกระเตื้องขึ้น
เมื่อเศรษฐกิจกลับมาเติบโต โดยข้อควรรู้สำาหรับผู้ประกอบการ SME ไทยในการทำาธุรกิจกับชาวอาหรับ มีดังนี้
  กลุ่มผู้บริโภคในซาอุดีอาระเบียและ UAE มีความหลากหลายทั้งในด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรมและวิถี
การดำาเนินชีวิต ซึ่งส่งผลให้มีพฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกันไป ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นโอกาสดีที่สินค้าไทยจะ
สามารถเขา้ตลาดตะวนัออกกลางไดม้ากขึน้โดยเฉพาะสนิคา้ทีเ่กีย่วกบัอาหารการกนิทีป่ระเทศซาอดุอีาระเบยีและ 
UAE ซ่ึงเปน็ประเทศมสุลมิมขีอ้หา้มและขอ้ปฏบิตัทิางศาสนาทีเ่ครง่ครดัมาก รวมถงึเทศกาลทีเ่กีย่วเนือ่งกบัศาสนา
ประจำาปีก็มีผลต่อการบริโภคอย่างมาก ได้แก่ การถือศีลอด (รอมฎอน) และพิธีฮัจญ์ ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามปฏิทิน
ของอิสลามในแต่ละปี

ตะวันออกกลางโลกมุสลิมที่มีกำาลังซื้อสูง อาหารต่างชาติได้รับการยอมรับมากขึ้น
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  มติรภาพ ชาวอาหรบัใหค้วามสำาคญักบัความสมัพันธส์ว่นตวัคอ่นขา้งมาก การตดิตอ่ธรุกจิในเบือ้งตน้ 
จึงควรทำาความรู้จกัและสรา้งสมัพนัธใ์หเ้กดิมติรภาพขึน้กอ่น ความสมัพนัธแ์บบเพือ่นจะทำาใหก้ารเจรจาตดิตอ่ทาง
ธุรกิจสะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้นการติดต่อเจรจากับชาวอาหรับอาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่งจึงจะประสบผลสำาเร็จ 
  การให้เกียรติ ความเคารพและมีสัมมาคารวะ ถือเป็นสิ่งจำาเป็นในการติดต่อชาวอาหรับ
  การสร้างความเชื่อมั่น เป็นหัวใจสำาคัญของการเจรจาและการทำาธุรกิจร่วมกับชาวอาหรับ เพราะ 
ชาวอาหรับชอบการทำาธรุกจิแบบตรงไปตรงมา โดยผูป้ระกอบการไทยอาจตอ้งใชเ้วลาระยะหนึง่ในการสรา้งความเชือ่มัน่  
การบดิพลิว้เพยีงครัง้เดยีวจะสรา้งความไมป่ระทบัใจ และดว้ยวฒันธรรมการบอกตอ่แบบปากตอ่ปากของชาวอาหรบั 
จะทำาให้ไม่ได้รับความไว้วางใจไปทั้งกลุ่มธุรกิจ ในทางตรงกันข้าม หากคู่เจรจามีความเชื่อมั่นและสามารถไว้ใจ
ผู้ประกอบการไทยได้แล้ว การทำาธุรกิจหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องที่สะดวกมากขึ้น
  ภาษา เปน็ปจัจยัสำาคญัประการหนึง่ทีจ่ะชว่ยใหก้ารตดิตอ่ธรุกจิเปน็ไปอยา่งราบรืน่ โดยภาษาอารบิก
เป็นภาษาราชการและใช้สื่อสารในชีวิตประจำาวัน ส่วนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองที่ใช้ในการติดต่อทางธุรกิจ 
แม้ว่าชาวอาหรับรุ่นใหม่จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีก็ตาม 
  เวลาทำางานและวันหยุดของชาวอาหรับจะแตกต่างจากสากล เวลาราชการของประเทศในกลุ่ม
ตะวันออกกลางมักเป็นช่วงระหว่างวันเสาร์ถึงวันพุธของทุกสัปดาห์ ช่วงเวลาทำางานเริ่มตั้งแต่ 8.00-14.00 น. และ 
16.00-20.00 น. วันหยุดงานคือวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ทั้งในวันพฤหัสบดีอาจมีหน่วยงานราชการ ธนาคารหรือ
ร้านค้าบางแห่งเปิดทำางานครึ่งวันหรือเต็มวัน ส่วนวันศุกร์จะเป็นวันประกอบพิธีทางศาสนาของชาวมุสลิม
  การตดิตอ่สือ่สาร โดยสว่นใหญ ่กลุม่ประเทศในตะวันออกกลางนิยมธรุกจิแบบพบปะโดยตรง (face-
to-face) และเป็นการส่วนตัว เพราะสร้างความเชื่อมั่นได้มากกว่าการติดต่อผ่านทางเอกสาร ผู้ประกอบการไทย
จึงควรเดินทางไปพบลูกค้าเองเพื่อสร้างความคุ้นเคย การติดต่อทางอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ค่อยได้ผล 
  การนัดหมายทางธุรกิจควรดำาเนินการล่วงหน้า เวลานัดหมายควรจะเป็นช่วงเช้าของวันธรรมดา  
ควรหลีกเลี่ยงการนัดหมายในช่วงบ่ายของวันธรรมดาโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
สิงหาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่ชาวอาหรับมักลาหยุดพักผ่อน และในช่วงเดือนรอมฎอน 
  การแต่งกาย ควรแต่งกายให้เรียบร้อย นักธุรกิจชายควรใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาว กางเกงขายาวและ 
ผกูเนคไท  หากแต่งกายดว้ยชดุสูทสากลผกูเนคไทกถ็อืเปน็การใหเ้กยีรตกิบัคูเ่จรจาชาวอาหรบั สำาหรับนกัธรุกจิหญงิ
ควรสวมเสือ้ปดิไหลม่ดิชดิแขนยาว ควรใสก่างเกงผา้หรอืกระโปรงยาวคลมุเขา่ และมผีา้คลมุปดิหนา้ แตก่ารตดิตอ่ 
ธุรกิจในรัฐดูไบ นักธุรกิจหญิงอาจใส่เสื้อแขนกุด กระโปรงสั้นและไม่มีผ้าคลุมปิดหน้าได้ 

5 เกร็ดนารูกอนทำธุรกิจในอาหรับ

• ความหลากหลายในเชื้อชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 

• มิตรภาพทำใหการเจรจาธุรกิจสะดวกขึ้น

• นิยมเจรจาธุรกิจแบบผอนคลาย

• วันพฤหัสบดีและวันศุกรคือวันหยุดงาน

• ไมควรยื่นมือทักทายกอน

ธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อติดต่อการค้ากับชาวอาหรับ
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  การทกัทาย นับเปน็หวัใจสำาคญัอีกประการหนึง่เพราะชาวซาอดีุอาระเบียถอืว่าการทักทายเป็นพธีิกรรม
อยา่งหนึง่ ชาวอาหรับทกัทายดว้ยการยนืจบัมอืและกลา่วคำาวา่ As-Salaam Alaikum (ขอสนัตสิขุจงบังเกดิแกท่า่น)  
และอกีฝา่ยจะตอบกลับวา่ Wa Alaikum As-Salaam (ขอสนัตสิขุจงบงัเกดิแกท่า่นเชน่กนั) สำาหรับคูเ่จรจาทีมี่เพศ
ตา่งกนั ผูม้าเยอืนไมค่วรทกัทายกบันักธรุกจิทอ้งถิน่ดว้ยการจบัมอื ยกเวน้นกัธรุกจิทอ้งถิน่จะยืน่มอืออกมาให้กอ่น 
นอกจากน้ีการพบปะกนัเปน็ครัง้แรก ผูป้ระกอบการไทยควรเตรยีมนามบตัรภาษาองักฤษและภาษาอาราบกิไปดว้ย
  ผูม้อีาวโุสสงูสดุหรอืผูบ้รหิารสงูสดุจะเปน็ผูต้ดัสนิใจอนัดบัสดุทา้ย อยา่งไรกต็ามการตดิตอ่ในครัง้แรก  
ผู้ประกอบการไทยอาจจะต้องไต่ระดบัการเจรจาหรอืพูดคยุจากผูบ้รหิารระดบัลา่งไปจนถงึผูบ้รหิารระดบัสงู แม้วา่
จะต้องมีการเจรจาหลายครั้งแต่การสร้างความสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับล่างยังคงเป็นสิ่งจำาเป็น
  นักธรุกจิชาวอาหรบันยิมเจรจาธรุกจิแบบผ่อนคลายไมเ่ครง่เครยีด การเจรจาระหวา่งผู้ประกอบการไทย 
กับผู้บริหารระดับสูงอาจเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วไปพร้อมกับดื่มชากาแฟ และจะไม่เข้าสู่ประเด็นทางธุรกิจทันที 
ซึ่งผู้ประกอบการไทยไม่ควรเร่งรัดให้ผู้บริหารรายนั้นเริ่มต้นการเจรจาหรือตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า 
เพราะนักธุรกิจมักจะสร้างความคุ้นเคยเป็นการส่วนตัวก่อนจะมีการตกลงหรือลงนามระหว่างกัน นอกจากนี้  
ผู้บริหารระดับสูงมักจะให้ผู้ช่วยเป็นผู้เจรจาในเรื่องธุรกิจแทน ภายหลังจากมีความประทับใจในการร่วมสนทนา
กับผู้ประกอบการไทยแล้ว
  สิ่งที่ควรหลีกเล่ียง ได้แก่ ควรหลีกเลี่ยงการสนทนาเกี่ยวศาสนา สถานภาพของเพศหญิงและ
สถานการณ์ทางการเมืองของตะวันออกกลาง การพูดถึงหรือการถามไถ่สารทุกข์สุกดิบหรือการฝากสิ่งของเล็กๆ
น้อยๆ ไปให้ภรรยาและบุตรสาวของชายชาวอาหรับ ถือเป็นการกระทำาที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง การพูดคุยโดยใช้มือ
ประกอบทา่ทางเพยีงขา้งเดยีวถอืวา่ไมส่ภุาพ หลกีเลีย่งการหนัฝา่เทา้ไปทางผูร้ว่มสนทนา และไมค่วรปฎเิสธทีจ่ะรบั
ชาหรือกาแฟ ถือเป็นการเสียมารยาทอย่างยิ่ง ดังนั้นควรรับชาหรือกาแฟอย่างน้อย 1 ถ้วย หากไม่ต้องการเติมอีก
ควรสัน่ถว้ยหรือแกว้เพือ่แสดงวา่ไมต่อ้งการแลว้ แต่หากได้รบัการเติมอีกครัง้กไ็มค่วรปฏิเสธ การจบิเพียงเลก็นอ้ย 
เป็นทางออกที่สุภาพ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตสและซาอุดิอาระเบีย เปนตลาดสงออกอันดับ 1 และ 2 ของไทยในตะวันออกกลาง

ขอควรรูสำหรับธุรกิจ SME ในธุรกิจอาหาร

กฎระเบียบที่สำคัญ

GSP และ FTA กับตางประเทศ

• มีประชากรรวมกันประมาณ 41.2 ลานคน แตมีกำลังซื้อสูงกวาไทยหลายเทาตัว

• ศาสนาอิสลามมีอิทธิพลตอการบริโภคและการดำเนินชีวิต

 - การไมบริโภคหมูและแอลกอฮอล

 - พิธีทางศาสนาที่สำคัญและประจำป เชน การถือศีลอด (รอมฎอน) และพิธีฮัจญ

ตลาดการบริโภคแบงเปน 2 กลุมใหญ คือ

 • ประชากรพื้นเมือง มีรายไดสูงและเปนมุสลิม

 • ประชากรแรงงาน มีรายไดนอย สวนใหญเปนชาวอินเดียและบังกลาเทศ

โอกาสสินคาอาหารไทย ขนมขบเคี้ยวที่ทำจากมันฝรั�งและขาวโพด ผลิตภัณฑน้ำอัดลมหรือน้ำผัก ผลไม เครื่องดื่มชูกำลัง ขนมปงกรอบ

ขนมอบ ขนมหวานที่รับประทานพรอมชาหรือกาแฟ ไกแปรรูป อาหารทะเลแปรรูป อาหารพรอมรับประทาน

• “ตราสินคาฮาลาล” มีความสำคัญในการทำตลาด ไมเพียงดานอาหารเทานั้น ยังครอบคลุมถึงกระบวนการจัดสงสินคา

• การนำเขาเน�้อหมู เครื่องดื่มแอลกอฮอล สามารถทำไดโดยผานตัวแทนที่ไดรับอนุญาตเปนการเฉพาะ

• การนำเขาสินคาจะตองผานตัวแทนนำเขาของประเทศนั้น ซึ�งจะตองไดรับใบอนุญาตนำเขาจากหนวยงานของรัฐ

 - ซาอุดิอาระเบีย นำเขาสินคาไดเสรี หากไมกระทบการผลิตในประเทศ

 - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส การนำเขาสินคาอาหารเปนสินคาควบคุมเขมงวด ตองไดรับอนุญาตจึงจะนำเขาได

GSP

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด คาซัคสถาน

รัสเซีย รัสเซีย

คาซัคสถาน ตุรกี

สวิตเซอรแลนด

ตุรกี

ซาอุดิอาระเบีย UAE จัดทำ FTA กับภูมิภาคใกลเคียง
กลุมสภาความรวมมือแหงอาวอาหรับ (GCC) :

UAE บาเรน คูเวต โอมาน กาตาร และซาอุดิอาระเบีย

แอฟริกาเหน�อ



Analysis8

  หากสินค้าไทยสามารถการมัดใจตลาดอาหรับประเทศหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียหรือ UAE  
ก็จะเป็นใบเบิกทางให้สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่ประเทศอาหรับอื่นได้ง่าย  เพราะความต้องการและรสนิยมของ
ผู้บริโภคในกลุ่มประเทศอาหรับค่อนข้างคล้ายคลึงกัน ประกอบกับพื้นฐานแล้วชาวอาหรับมักเผยแพร่ข้อมูลแบบ
ปากต่อปากจึงมีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อย่างไรก็ดีแม้ว่าชาวอาหรับจะมีรายได้ 
ค่อนข้างสูง แต่การต่อรองสินค้าถือเป็นเรื่องปกติของผู้บริโภคและนักธุรกิจชาวอาหรับ ซึ่งผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ
เมื่อรู้สึกว่าได้สินค้าราคาถูก ดังนั้นสินค้าที่จะเข้าสู่ตลาดอาหรับควรตั้งราคาเผื่อต่อรองไว้ล่วงหน้า 
  สินค้าอาหารฮาลาลยังเป็นสินค้าหลักท่ีสามารถทำาตลาดในประเทศอาหรับได้อย่างต่อเนื่อง เพราะ
เป็นประเทศมุสลิมจึงต้องการบริโภคอาหารฮาลาล ดังนั้นผู้ประกอบการไทยต้องให้ความสำาคัญกับ “ตราสินค้า
ฮาลาล” ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม และอาหารฮาลาลก็สามารถจำาหน่ายให้
แก่ผู้บริโภคศาสนาอื่นได้เช่นกัน โดยสินค้าอาหารฮาลาลที่น่าจะเติบโตได้ อาทิ ขนมขบเคี้ยวที่ทำาจากมันฝรั่งและ
ข้าวโพด ผลิตภัณฑ์น้ำาอัดลมหรือน้ำาผักผลไม้ เครื่องดื่มชูกำาลัง ขนมปังกรอบ ขนมอบขนมหวานที่รับประทาน
พรอ้มชาหรือกาแฟ ไกแ่ปรรปู อาหารทะเลแปรรปู อาหารพรอ้มรบัประทาน เป็นต้น นอกจากนีค้ำาวา่สินคา้ฮาลาล 
นัน้ยังครอบคลมุไปถงึกระบวนการจดัส่งสินคา้ทีต่อ้งปฏบิตัติามหลกัอสิลามดว้ย อาท ิการจดัวางสนิคา้ใหห้า่งจาก
สิง่ตอ้งหา้มตามหลกัศาสนา หรอืในกรณทีีข่นส่งอาหารชนดิน้ำาโดยใช้แทงคค์อนเทนเนอรก์ต้็องมกีระบวนการลา้ง
แบบฮาลาลเช่นกัน 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตสและซาอุดิอาระเบีย เปนตลาดสงออกอันดับ 1 และ 2 ของไทยในตะวันออกกลาง

ขอควรรูสำหรับธุรกิจ SME ในธุรกิจอาหาร

กฎระเบียบที่สำคัญ

GSP และ FTA กับตางประเทศ

• มีประชากรรวมกันประมาณ 41.2 ลานคน แตมีกำลังซื้อสูงกวาไทยหลายเทาตัว

• ศาสนาอิสลามมีอิทธิพลตอการบริโภคและการดำเนินชีวิต

 - การไมบริโภคหมูและแอลกอฮอล

 - พิธีทางศาสนาที่สำคัญและประจำป เชน การถือศีลอด (รอมฎอน) และพิธีฮัจญ

ตลาดการบริโภคแบงเปน 2 กลุมใหญ คือ

 • ประชากรพื้นเมือง มีรายไดสูงและเปนมุสลิม

 • ประชากรแรงงาน มีรายไดนอย สวนใหญเปนชาวอินเดียและบังกลาเทศ

โอกาสสินคาอาหารไทย ขนมขบเคี้ยวที่ทำจากมันฝรั�งและขาวโพด ผลิตภัณฑน้ำอัดลมหรือน้ำผัก ผลไม เครื่องดื่มชูกำลัง ขนมปงกรอบ

ขนมอบ ขนมหวานที่รับประทานพรอมชาหรือกาแฟ ไกแปรรูป อาหารทะเลแปรรูป อาหารพรอมรับประทาน

• “ตราสินคาฮาลาล” มีความสำคัญในการทำตลาด ไมเพียงดานอาหารเทานั้น ยังครอบคลุมถึงกระบวนการจัดสงสินคา

• การนำเขาเน�้อหมู เครื่องดื่มแอลกอฮอล สามารถทำไดโดยผานตัวแทนที่ไดรับอนุญาตเปนการเฉพาะ

• การนำเขาสินคาจะตองผานตัวแทนนำเขาของประเทศนั้น ซึ�งจะตองไดรับใบอนุญาตนำเขาจากหนวยงานของรัฐ

 - ซาอุดิอาระเบีย นำเขาสินคาไดเสรี หากไมกระทบการผลิตในประเทศ

 - สหรัฐอาหรับเอมิเรตส การนำเขาสินคาอาหารเปนสินคาควบคุมเขมงวด ตองไดรับอนุญาตจึงจะนำเขาได

GSP

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย

นิวซีแลนด คาซัคสถาน

รัสเซีย รัสเซีย

คาซัคสถาน ตุรกี

สวิตเซอรแลนด

ตุรกี

ซาอุดิอาระเบีย UAE จัดทำ FTA กับภูมิภาคใกลเคียง
กลุมสภาความรวมมือแหงอาวอาหรับ (GCC) :

UAE บาเรน คูเวต โอมาน กาตาร และซาอุดิอาระเบีย

แอฟริกาเหน�อ

4 กลยุทธมัดใจชาวอาหรับ

• ตั้งราคาเผื่อตอรองไวลวงหนา

• เจาะกลุมเปาหมายตามรายได

• ตราสินคาฮาลาลสำคัญ

• หาตัวแทนนำเขาสินคาที่เชี่ยวชาญ

กลยุทธ์ในการทำาธุรกิจกับชาวอาหรับ



Analysis9

  การนำาสินค้าเข้ามาจำาหน่าย ควรหาตัวแทนในการนำาเข้าสินค้าที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของ
ทางการและมีความเชี่ยวชาญในตลาดนี้อยู่แล้ว เนื่องจากตลาดอาหรับค่อนข้างมีความเฉพาะตัวลักษณะความ
เชื่อใจและอาศัยการบอกปากต่อปาก ซึ่งผูท้ี่เป็นตัวแทนนำาเข้าจึงมักจะมีเครือข่ายธุรกิจที่เหนียวแน่นหรอืหากเป็น
ตัวแทนมีความสัมพันธ์กับราชวงศ์ชั้นสูงจะทำาให้ทำาตลาดนี้ได้ราบรื่นขึ้น โดยสามารถปรึกษากรมการค้าระหว่าง
ประเทศของไทยเพือ่ชว่ยหาชอ่งทางในการเขา้สูต่ลาดนี ้นอกจากนีต้ลาดอาหรบัแมจ้ะเปน็ประเทศมสุลมิกส็ามารถ
นำาเข้าเนื้อหมู รวมทั้งแอลกอฮอลได้ แต่ต้องเป็นผู้นำาเข้าที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเท่านั้น 
  การทำาตลาดควรมีเป้าหมายในการเจาะตลาด ซึ่งผู้ประกอบการ SME ควรเลือกเป้าหมายการทำา
ตลาดให้สอดคล้องกับสินค้าที่จะนำาไปจำาหน่าย โดยสามารถแบ่งการบริโภคตามระดับรายได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 
  - กลุม่ผูม้รีายไดส้งู สว่นใหญเ่ปน็เชือ้พระวงศห์รอืมตีระกลูเกา่แก ่ผูบ้รหิารระดบัสงู นกัลงทนุตา่งชาต ิ 
นายทุนเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจด้านการเงิน ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะนิยมสินค้าฟุ่มเฟือย สินค้า 
แบรนด์เนมคุณภาพดี หรูหรา หรือสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงสินค้ากลุ่มวัตถุโบราณ โดยไม่มีข้อจำากัด
ด้านราคา ทั้งนี้ผู้บริโภคที่มีรายได้สูงในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีสัดส่วนราวร้อยละ 5-7 ของประชากรทั้งหมด
  - กลุม่ผูม้รีายไดป้านกลาง ส่วนใหญเ่ป็นผูอ้พยพเข้าไปประกอบอาชีพในตะวันออกกลางเป็นเวลานาน  
อาทิ ชาวอินเดียและชาวศรีลังกา โดยราคาจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำามาตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า เช่น ในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์กลุ่มนี้มีประมาณร้อยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ
  - กลุ่มผูม้รีายไดต่้ำา ส่วนใหญเ่ปน็แรงงานชาวบงักลาเทศและปากสีถาน มอีตัราคา่จา้งแรงงานขัน้ต่ำา
ในตะวันออกกลางไม่สูงมากนัก ราคาสินค้าจึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่สุดในการเลือกซื้อ อย่างไรก็ตามผู้บริโภคกลุ่มนี้ 
จะนยิมใชส้นิคา้หลากหลายยีห่อ้ แมว้า่จะมคีณุภาพหรอืราคาใกล้เคยีงกนั โดยมกัจะมองหาสินคา้ท่ีแปลกใหมอ่ยู่เสมอ  
บรรจุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือมีรูปแบบสินค้าที่แปลกตา

โดยสรุป

 ความต้องการบริโภคด้วยกำาลังซื้อที่รอการเติบโตของตลาดใหม่ ยังเป็นโอกาสของสินค้าไทยเข้าไป 
ทำาตลาดได้อีกมาก แต่ระยะทางที่ค่อนข้างไกลอาจมีผลต่อต้นทุนค่าขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น เป็นอุปสรรคในการทำาตลาด
อินเดียที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อราคา ขณะที่ตลาดตะวันออกกลางในกลุ่มตลาดระดับบนที่มีกำาลังซื้อจากพื้นฐานรายได้ที่
คอ่นขา้งดกีจ็ำาเปน็ตอ้งคำานงึถงึคณุภาพใหเ้หมาะสมกบัราคาสนิคา้ดว้ยเชน่กนั สำาหรบัผูป้ระกอบการ SME มอืใหมเ่พือ่
เพิ่มความมั่นใจในการทำาตลาดต่างประเทศ สามารถติดต่อกรมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ที่มีความเชี่ยวชาญใน
การแนะนำาผูป้ระกอบการในการบกุตลาดตา่งประเทศ หรอืสำานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) เพือ่ขยาย
ฐานธุรกิจในระยะต่อไป
 สำาหรับผู้ประกอบการ SME ที่สนใจทำาตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย ตะวันออกกลางหรือตลาดอื่น ในระยะ
เริ่มแรกควรทดลองตลาดและหาฐานลูกค้า โดยไปออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ หรือติดต่อหาตัวแทนนำาสินค้าไทยไปจำาหน่ายผ่านหน่วยงานราชการของไทย อันจะช่วยลดความเสี่ยงในการ
ทำาตลาดใหมไ่ดใ้นระดบัหนึง่ ซึง่ในระยะตอ่ไปเมือ่มคีวามเชีย่วชาญในการทำาตลาดแลว้อาจขยับหาลูท่างรว่มทุนกบัผูน้ำา
เขา้ในต่างประเทศได ้หรอืลงทนุในตา่งประเทศเพ่ือใชเ้ป็นฐานกระจายสนิคา้ไปยังประเทศท่ี 3 โดยใชส้ทิธปิระโยชนท์าง
ภาษีเพื่อผลิตและส่งออก

อัพเดตเทรนดความรูธุรกิจไมรูจบ
ทุกที่ทุกเวลา ไดที่


