
ท ำควำมรู้จักกบั Retail Market ของยูเครน 

1. เศรษฐกจิยูเครน 

 ในปี 2561-2562 เศรษฐกิจยูเครนจ ำเป็นตอ้งพึ่งพำเงินทุนจำกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อควำม
มัง่คงของเศรษฐกิจมหภำค คิดเป็นวงเงินประมำณ 18 พนัลำ้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.3 
ของ GDP ในปี 2562 อตัรำกำรขยำยตวัของ GDP คำดวำ่จะอยูท่ี่ร้อยละ 2.7 ทั้งน้ี กำรปฏิรูปโครงสร้ำงต่ำงๆ ของ
ประเทศท่ีเป็นไปอย่ำงต่อเน่ืองจะเป็นปัจจยัท่ีช่วยสร้ำงควำมมัน่คงแก่นักลงทุนและสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ยูเครนมีแนวโนม้ท่ีจะขยำยตวัไดต้ำมท่ีคำดกำรณ์ไว ้ทั้งน้ี ภำคอุตสำหกรรมและบริกำรจะเป็นกลไกขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจยเูครน เน่ืองจำกภำคเกษตรกรรมและเหมืองแร่มีแนวโนม้ท่ีจะยงัคงไม่ฟ้ืนตวัในช่วง 2 ปีขำ้งหนำ้ โดย
คำดวำ่จะขยำยตวัต ่ำกวำ่ร้อยละ 2 ต่อปี 

 ผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจมหำภำคท่ีส ำคญัในอนำคต คือ หน้ีสำธำรณะและกำรขำดดุลงบประมำณ
ของภำครัฐท่ีมำจำกกำรกูย้ืมเงินเพื่อท ำให้ภำพรวมเศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภำพมำกข้ึน โดยกำรขำดดุล
งบประมำณปี 2562 คำดว่ำจะอยู่ท่ีร้อยละ 2.7 ของ GDP ทั้งน้ี กำรมีวินยัในกำรให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิรูป
ประเทศกบั IMF และเจำ้หน้ีอ่ืนๆ เป็นหนทำงท่ียเูครนจะไดรั้บแหล่งเงินกระตุน้เศรษฐกิจจำกต่ำงประเทศ กำรสร้ำง
ฐำนเงินทุนส ำรองระหวำ่งประเทศท่ีมัน่คงมำกข้ึน ตลอดจนกำรสร้ำงควำมมัน่ใจของนกัลงทุนในกลบัคืนมำ 
 
2. ภำพรวมตลำดค้ำปลกี 

ตลำดคำ้ปลีกของยูเครนอยู่ในช่วงปรับตวัไปในทิศทำงท่ีดีข้ึนจำกช่วง 2-3 ปีท่ีผ่ำนมำ หลงัจำกท่ีเคย
ไดรั้บผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจและวกิฤตกำรณ์ทำงกำรเมืองและควำมมัน่คงโดยภยัคุกคำมจำกรัสเซีย ทั้งน้ี 
ผลกระทบดงักล่ำวเกิดข้ึนกบักลุ่มคนชั้นกลำงและผูมี้รำยไดน้อ้ยเป็นหลกั 

เครือข่ำยคำ้ปลีกขนำดกลำงในยูเครนไดป้รับตวัเพื่อรับมือกบัภำวะเศรษฐกิจในช่วงท่ีผ่ำนมำดว้ยกำร
เลือกผลิตภณัฑ์ท่ีจ  ำหน่ำยให้มีควำมเหมำะสมกบัท่ีตั้งของร้ำนคำ้ และมุ่งเน้นพฒันำร้ำนคำ้ปลีกขนำดเล็กเป็น
หลกั ในขณะท่ีเครือข่ำยคำ้ปลีกขนำดใหญ่ มีกำรขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งกำรเปิดสำขำใหม่และกำรปรับปรุง
ร้ำนคำ้ท่ีไดซ้ื้อกิจกำรมำจำกร้ำนคำ้ปลีกขนำดเล็กท่ีเลิกกิจกำรไปแลว้ ปัจจุบนั เครือข่ำยคำ้ปลีกรำยใหญ่ ไดแ้ก่ 
Fozzy Group และ ATB Market โดยผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับควำมนิยมส่วนใหญ่เป็นสินค้ำท่ีผลิตและน ำเข้ำจำก
สหภำพยโุรป เน่ืองจำกท่ีตั้งทำงภูมิศำสตร์ท่ีอยูใ่กลก้นัและควำมพึงพอใจของผูบ้ริโภคยเูครนเป็นส ำคญั 
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3. รูปแบบและจ ำนวนร้ำนค้ำปลกี 
3.1 รูปแบบร้ำนค้ำปลกี 

รูปแบบร้ำนคำ้ปลีกในยเูครน สำมำรถแบ่งออกตำมขนำดและท ำเลท่ีตั้งได ้ดงัน้ี  
- Small Grocery Store 
ร้ำนคำ้ปลีกแบบดั้งเดิม ท่ีมีพื้นท่ีน้อยกว่ำ 120 ตำรำงเมตร จ ำหน่ำยสินคำ้ Grocery รวมถึงอำหำร

ส ำเร็จรูป และอ่ืนๆ 
- Convenience Store 
ร้ำนสะดวกซ้ือท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่ 120-399 ตำรำงเมตร ร้ำนคำ้เหล่ำน้ีมกัตั้งอยูใ่นชุมชนและอยูใ่กล้กบั

ศูนยก์ลำงกำรคมนำคมขนส่งในเมือง ซ่ึงส่วนใหญ่ด ำเนินกำรโดยเครือข่ำยคำ้ปลีกขนำดใหญ่ ท่ีมีเครือข่ำย
ร้ำนคำ้ปลีกในรูปแบบอ่ืนๆ ดว้ย 

- Supermarket 
ร้ำนคำ้ปลีกท่ีมีพื้นท่ีใช้สอยตั้งแต่ 400-2,499 ตำรำงเมตร จ ำหน่ำยสินคำ้ Grocery เน้ือสัตว ์และ

ผลิตภณัฑอ่ื์นๆ 
- Hypermarket 
ร้ำนคำ้ปลีกขนำดใหญ่ท่ีมีพื้นท่ีขำยมำกกวำ่ 2,500 ตำรำงเมตร อตัรำส่วนกำรขำยสินคำ้อำหำรและ

สินคำ้ทัว่ไปอยูท่ี่ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตำมล ำดบั 
- Gas Mart 
ร้ำนคำ้ปลีกขนำดเล็กท่ีตั้งอยู่ท่ีสถำนีบริกำรน ้ ำมนั จ  ำหน่ำย snack เป็นหลกั และในสถำนีบริกำร

ขนำดใหญ่อำจมีกำรจ ำหน่ำย อำหำร ไอศกรีม และสินคำ้ Grocery อ่ืนๆ เพิ่มเติม 
- Kiosk 
ร้ำนคำ้ปลีกในรูปแบบของแผงคำ้ขำยขนำดเล็ก มีพื้นท่ีขำยเพียง 1-30 ตำรำงเมตร ส่วนใหญ่ตั้งอยูท่ี่

บริเวณกลำงแจง้ ป้ำยรถเมล ์ทำงเดินเทำ้ รวมถึงทำงเดินเทำ้ใตดิ้นในเมืองใหญ่จ ำหน่ำยสินคำ้ประเภทผลิตภณัฑ์
ยำสูบ ขนมปัง และอำหำรแช่แขง็ เป็นตน้ ในบำงคร้ังพบวำ่มีกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ Private Label 

- Open Air Market 
เป็นรูปแบบตลำดดั้งเดิมท่ีจดัให้มีพื้นท่ีดินพร้อมอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก เช่น แผงลอย และซุม้ 

เป็นตน้โดยมีทั้งแบบเปิดโล่งและมีหลงัคำคลุม ร้ำนคำ้ประเภทน้ีมีเวลำท ำกำรจ ำกดัและนิยมจ ำหน่ำยสินคำ้ 
ท่ีผลิตในทอ้งถ่ินเป็นหลกั โดยมีรำคำใกลเ้คียงหรือถูกกวำ่ ร้ำนคำ้ปลีกในรูปแบบ Supermarket และ Hypermarket 

3.2 จ ำนวนร้ำนค้ำปลกี 
 ในปี 2559 ร้ำนคำ้ปลีกในยูเครนมีจ ำนวนรวม 17,698 แห่ง แบ่งออกเป็น ร้ำนคำ้ปลีกแบบดั้งเดิม

หรือร้ำนคำ้ปลีกขนำดเล็ก 10,507 แห่ง, Convenience Store 2,663 แห่ง, Supermarket 1,533 แห่ง, Hypermarket 
160 แห่ง และ Specialized Food Stores 2,841 แห่ง โดยในภำพรวมคำดว่ำร้ำนคำ้ปลีกรูปแบบ Convenience 
Store จะมีแนวโน้มขยำยสำขำเพิ่มข้ึนในเมืองขนำดเล็กและพื้นท่ีชนบท ขณะท่ี ร้ำนคำ้ปลีกแบบดั้งเดิมและ 
Open Air Market จะมีจ ำนวนลดลง 
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงจ ำนวนร้ำนคำ้ปลีกในยเูครนจ ำแนกตำมขนำดและประเภท 

 
ท่ีมำ: State Statistics Service of Ukraine 

 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงจ ำนวน Open Air Market ในยเูครนจ ำแนกตำมประเภทสินคำ้ 

 
ท่ีมำ: State Statistics Service of Ukraine 

 
4. โครงสร้ำงตลำดและกำรแข่งขัน 

4.1 โครงสร้ำงตลำด 
ตลำดคำ้ปลีกยเูครนเติบโตอยำ่งต่อเน่ืองในช่วงปี 2543-2551 ก่อนเผชิญภำวะเศรษฐกิจถดถอยจำก

ปัญหำกำรเมืองภำยในประเทศ ในปี 2551-2552 ซ่ึงผูป้ระกอบกำรธุรกิจคำ้ปลีกยูเครนไดป้รับปรุงรูปแบบกำร
ให้บริกำรจนส่งผลให้มีกำรขยำยตวัของมูลค่ำตลำดเติบโตสูงข้ึนในปี 2556 ดว้ยมูลค่ำประมำณ 160,000 ลำ้น
เหรียญสหรัฐฯ อยำ่งไรก็ดี ยูเครนตอ้งประสบปัญหำวิกฤตเศรษฐกิจภำยในประเทศและปัญหำควำมมัน่คงดงัท่ี
ไดก้ล่ำวไปแลว้ ในช่วงปี 2557-2558 ส่งผลให้ขนำดของตลำดปรับตวัลดลงอยำ่งมำก หลงัจำกนั้นทิศทำงตลำด
ยงัคงทรงตวั  

สัดส่วนมูลค่ำตลำดคำ้ปลีกในยูเครนส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมืองใหญ่เป็นหลกั เช่น กรุงเคียฟและ
ปริมณฑล ซ่ึงมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของมูลค่ำตลำดโดยรวมของประเทศ ในขณะท่ีภูมิภำคอ่ืนๆ ท่ีเป็นเมืองรอง
และเมืองขนำดเล็กจะมีสัดส่วนลดลงมำกว่ำคร่ึง เช่น ภูมิภำค Dnipropetrivsk (ร้อยละ 9), ภูมิภำค Donetsk region 
(ร้อยละ 9), ภูมิภำค Kharkiv (ร้อยละ 7) และภูมิภำค Odessa (ร้อยละ 6) ตำมล ำดบั 
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แผนภูมิท่ี 3 มูลค่ำตลำดคำ้ปลีกยเูครน ปี 2543-2559 (พนัลำ้นเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ท่ีมำ: State Statistics Service of Ukraine 

 4.2  กำรแข่งขัน 
ผูป้ระกอบกำรรำยส ำคญัท่ีขบัเคล่ือนตลำดคำ้ปลีกในยูเครน ไดแ้ก่ Fozzy Group และ ATB Market 

มีส่วนแบ่งตลำดรวมกนัอยู่ท่ีประมำณร้อยละ 20 ของตลำดในประเทศ โดยเครือข่ำยคำ้ปลีกของ Fozzy Group 
เป็นผูค้รองตลำด Supermarket และ Convenience Store ดว้ยควำมหลำกหลำยทั้งประเภทและรูปแบบของร้ำน 
ตั้งแต่ร้ำนคำ้ปลีกในระดบัพรีเมียมท่ีจ ำหน่ำยสินคำ้คุณภำพสูงไปจนถึงร้ำนคำ้ปลีกรูปแบบ discounter  ขณะท่ี
เครือข่ำยคำ้ปลีก ATB Market เนน้ท่ีกำรท ำตลำดร้ำนคำ้ปลีกขนำดเล็ก, Convenience Store และ discounter  
 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงรำยไดต่้อปีของเครือข่ำยคำ้ปลีกรำยใหญ่ในยเูครน (ลำ้นเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ท่ีมำ: State Statistics Service of Ukraine 

ตำรำงท่ี 1 แสดงผูป้ระกอบกำรเครือข่ำยคำ้ปลีกรูปแบบ Hypermarket และ Supermarket ในยเูครน 
ช่ือร้ำนคำ้ปลีก ผูป้ระกอบกำร ผลประกอบกำร สำขำ ท่ีตั้ง รูปแบบกำร

ด ำเนินธุรกิจ 
Sil’po supermarket Fozzy Group 2.160 พนัลำ้น

เหรียญสหรัฐฯ 
299 ทัว่ประเทศ จดัจ ำหน่ำย/

น ำเขำ้ Fozzy, C&C 9 ทัว่ประเทศ 
Le Silpo 4 ภำคกลำง 
THRASH! 40 ทัว่ประเทศ 
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Furshet,  Furshet 
Gurman, Narodnyi 

Furshet LLC 0.64 พนัลำ้น
เหรียญสหรัฐฯ 

81 ทัว่ประเทศ, 
Moldova 

จดัจ ำหน่ำย/
น ำเขำ้ 

Metro, C&C Metro Cash and 
Carry - “Metro 
AG” Germany 

0.465 พนัลำ้น
เหรียญสหรัฐฯ 

23 ทัว่ประเทศ จดัจ ำหน่ำย/
น ำเขำ้ Metro Baza “Beri-Vezi” 3 

Auchan Hypermarket 
Auchan Retail 
Ukraine LLC (by 
Auchan Group, 
France) 

0.45 พนัลำ้น
เหรียญสหรัฐฯ 

20 ทัว่ประเทศ จดัจ ำหน่ำย/
น ำเขำ้ 

Velyka Kyshenya, VK 
Select, VK Ekspres 
Welmart 

Retail Group 
Holding 

0.293 พนัลำ้น
เหรียญสหรัฐฯ 

65 ทัว่ประเทศ, 
Moldova 

จดัจ ำหน่ำย/
น ำเขำ้ 

ท่ีมำ: USDA Foreign Agricultural Service 

ตำรำงท่ี 2 แสดงผูป้ระกอบกำรเครือข่ำยคำ้ปลีกรูปแบบ Convenience Store ในยเูครน 
ช่ือร้ำนคำ้ปลีก ผูป้ระกอบกำร สำขำ ท่ีตั้ง รูปแบบร้ำนคำ้ปลีก 

ATB (Discounter) ATB-Market LLC (Ukraine) 894 ทัว่ประเทศ Grocery/Discounter 
Fora Fozzy Group 248 ทัว่ประเทศ Grocery/Discounter 
Favor 1 Kyiv Region Premium Grocery 
Brusnychka Ukrainian Retail  (SCM Group) 100 ทัว่ประเทศ Grocery/Convenience 
Rukavychka TVK Lvivholod 112 Western Ukraine Self-service Grocery 
Lotok LK-Trans LLC 84 Kyiv Region Grocery/Convenience 
ท่ีมำ: USDA Foreign Agricultural Service 
 
5. พฤติกรรมผู้บริโภค 

5.1 ชำวยูเครนใช้จ่ำยเงินกว่ำร้อยละ 53.1 ของรำยไดไ้ปกบัอำหำรและผลิตภณัฑ์อำหำร เช่น ขนมปัง 
นมสด ขนมหวำน ผกัและผลไม ้เป็นตน้ รองมำไดแ้ก่สินคำ้อ่ืนๆ ร้อยละ 25.1, กำรบริกำร ร้อยละ 13.3, และ 
ใชจ่้ำยอ่ืนๆ ร้อยละ 8.5 ตำมล ำดบั  

5.2 ชำวยเูครนใชจ่้ำยเงินเฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 100 เหรียญสหรัฐฯ ส ำหรับสินคำ้อำหำรและเคร่ืองด่ืม โดย
ส่วนใหญ่ใชจ่้ำยไปกบัเน้ือสัตว ์(19.8 เหรียญสหรัฐฯ), ขนมปัง (16.8 เหรียญสหรัฐฯ), นม ไข่และเนยแขง็ (11.6 
เหรียญสหรัฐฯ) ตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ดี สัดส่วนดังกล่ำวอำจแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละภูมิภำคของประเทศ 
โดยเฉพำะในเมืองขนำดเล็กและชนบท 
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แผนภูมิท่ี 5 แสดงสัดส่วนกำรใชจ่้ำยของชำวยเูครนในปี 2559 

 
ท่ีมำ: State Statistics Service of Ukraine 

 
แผนภูมิท่ี 6 แสดงสัดส่วนกำรจบัจ่ำยใชส้อยสินคำ้อำหำรรำยเดือน ปี 2559 (เหรียญสหรัฐฯ) 

 
ท่ีมำ: State Statistics Service of Ukraine 

 
 5.3 สินคำ้อำหำรท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ ส่วนใหญ่มีวำงจ ำหน่ำยในร้ำนคำ้ปลีกประเภท Convenience 
Store, Supermarket และ Hypermarket ซ่ึงตั้งอยูใ่นเมืองขนำดใหญ่และพื้นท่ีท่ีมีประชำกรหนำแน่น แต่ในพื้นท่ี
ชนบทจะนิยมบริโภคสินคำ้ทอ้งถ่ินหรือมีกำรท ำเกษตรกรรมขนำดเล็กในครัวเรือนทดแทน 

5.4 ชำวยูเครนนิยมบริโภคสินคำ้น ำเขำ้ ประเภท พำสตำ้ เนยแข็ง และผลิตภณัฑ์อำหำรบรรจุกระป๋อง 
ซ่ึงสินคำ้ดงักล่ำวยงัคงเป็นท่ีนิยมผูบ้ริโภคยเูครนแมใ้นช่วงภำวะวกิฤตเศรษฐกิจภำยในประเทศ (ปี 2557-2558) 
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ควำมเห็น/ข้อมูลเพิม่เติมจำกสคต. 
1. ทิศทำงธุรกิจคำ้ปลีกยเูครนข้ึนอยูก่บักำรเมืองและเศรษฐกิจของประเทศวำ่จะพฒันำไปในทิศทำงใด 

อยำ่งไรก็ดี คำดวำ่ในระยะสั้น ควำมขดัแยง้ทำงทหำรในภำคตะวนัออกของประเทศยงัคงส่งผลลบต่อกำรฟ้ืนตวั
ทำงเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อก ำลงัซ้ือของผูบ้ริโภค แต่หำกสถำนกำรณ์คล่ีคลำยลงได ้เศรษฐกิจ
ของประเทศมีแนวโนม้ท่ีจะเดินหนำ้ต่อไปได ้และคำดวำ่จะมีผลใหข้นำดของตลำดคำ้ปลีกยูเครนขยำยตวัมำอยู่
ท่ีรำว 13 พนัลำ้นยโูร ภำยในปี 2564 

2. แมว้ำ่ขนำดตลำดโดยรวมของ Retail Market ในยูเครนเร่ิมปรับตวัอยูใ่นภำวะคงท่ี อยำ่งไรก็ดี ตลำด
ยงัคงมีกำรแข่งขันสูง ส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำกกำรท่ีรัฐบำลยูเครนได้ลงนำมใน EU-Ukraine Association 
Agreement เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ในกำรเขำ้ร่วมกบัสหภำพยุโรป เม่ือปี 2557 ท ำให้ตอ้งมีกำรสร้ำงโอกำสและ
สิทธิประโยชน์ให้แก่ผูป้ระกอบกำรจำกต่ำงประเทศเขำ้มำลงทุนในยเูครนเพิ่มข้ึน ก่อให้เกิดกำรแข่งขนัท่ีสูงข้ึน
ตำมไปดว้ย ทั้งน้ี ผูป้ระกอบกำรคำ้ปลีกทั้งรำยใหญ่และรำยย่อยภำยในประเทศตอ้งปรับตวัเพื่อรับมือกบักำร
แข่งขนัดงักล่ำว 

3. เครือข่ำยธุรกิจคำ้ปลีกรำยใหญ่ปรับเปล่ียนรูปแบบร้ำนคำ้ปลีกโดยมุ่งเน้นไปท่ีกำรเปล่ียนพื้นท่ีขำย
ใหมี้ขนำดเล็กลง และใชก้ลยทุธ์ในกำรตั้งช่ือร้ำนคำ้ปลีกตำมช่ือของบริษทัแม่ โดยเพิ่มเติมค ำวำ่ “Express” หรือ 
“Mini” เพื่อคงควำมน่ำเช่ือถือของแบรนด์ ขณะเดียวกนัก็มีกำรคดัเลือกสินคำ้ท่ีเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคโดย
อำ้งอิงจำกท ำเลท่ีตั้งและภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศ ควบคู่ไปกบักำรเพิ่มสัดส่วนสินคำ้น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ
โดยเฉพำะจำกสหภำพยุโรป เน่ืองจำกควำมสะดวกในกำรขนส่งสินค้ำ และชำวยูเครนถือว่ำเป็นสินค้ำท่ีมี
คุณภำพ ดงันั้น Modern Retailers ท่ีเป็นเครือข่ำยคำ้ปลีกรำยใหญ่จึงมีโอกำสในกำรขยำยสำขำและครองส่วน
แบ่งตลำดต่อไป ในทำงกลบักนั กิจกำรคำ้ปลีกแบบดั้งเดิม รวมไปถึง Open Air Market จะได้รับผลกระทบ
โดยตรงจำกกำรแข่งขนัดงักล่ำวท ำใหไ้ม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจต่อไปไดใ้นอนำคต 

4. ตลำดยูเครนเป็นตลำดท่ีมีขนำดใหญ่ดว้ยจ ำนวนประชำกรประมำณ 44 ลำ้นคน จึงเป็นตลำดท่ีนัก
ลงทุนต่ำงชำติต่ำงให้ควำมสนใจ โดยมีบริษทัต่ำงชำติไดต้ดัสินใจขยำยธุรกิจมำยงัตลำดยูเครน เน่ืองจำกเห็น
แนวโนม้ภำวะเศรษฐกิจของยูเครนท่ีเร่ิมฟ้ืนตวั เช่น IKEA, H&M, DeFacto, Decathlon, Koton, FLO และ Zara 
Home เป็นตน้ นอกจำกน้ี ยงัมีบริษทัต่ำงชำติในหลำยภำคอุตสำหกรรมท่ีมีแผนกำรลงทุนและขยำยธุรกิจใน
ยูเครน อำทิเช่น บริษทั Nestle ผูผ้ลิตอำหำร, บริษทั BASF ผูผ้ลิตเคมีภณัฑ์รำยใหญ่จำกเยอรมนี, บริษทัผูผ้ลิต
เคร่ืองกีฬำ HEAD รวมทั้ง สำยกำรบิน Ryanair สำยกำรบิน Low-cost จำกไอร์แลนด ์เป็นตน้ 

5. สินคำ้ท่ีส่งออกไปยงัยเูครน นอกจำกจะตอ้งเป็นสินคำ้ท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนเช่นเดียวกบัสินคำ้ท่ี
ส่งออกไปยงัสหภำพยุโรป เน่ืองจำกกำรยอมรับของผูบ้ริโภคยูเครนแลว้ ยงัตอ้งค ำนึงถึงสุขอนำมยั กำรระบำด
ของเช้ือโรคและสำรปนเป้ือนอีกด้วย ดังกรณีตวัอย่ำงท่ียูเครนได้ประกำศกำรจ ำกัดกำรน ำเข้ำเน้ือววัและ
ผลิตภณัฑ์จำกโปแลนด์เน่ืองจำกกำรตรวจพบกำรติดเช้ือโรคววับำ้ (Bovine Spongiform Encephalopathy หรือ 
BSE) ในฟำร์มปศุสัตวใ์นโปแลนด ์เม่ือเดือนมีนำคม 2562 
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6. สินคำ้ไทย เช่น ผลิตภณัฑ์อำหำรแปรรูปบรรจุกระป๋อง และอำหำรทะเลแปรรูป ถือวำ่มีโอกำสท่ีจะ
ขยำยเขำ้สู่ตลำดยเูครนไดใ้นอนำคต เน่ืองจำกเป็นสินคำ้น ำเขำ้ท่ีเป็นท่ีนิยมของชำวยูเครนและสินคำ้บำงชนิดไม่
มีกำรผลิตในประเทศ ทั้งน้ี ผูป้ระกอบกำรควรพิจำรณำคดัเลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภำพและกระบวนกำรผลิตท่ีได้
มำตรฐำนเพื่อสร้ำงจุดขำยและโอกำสในกำรแข่งขนัในตลำดยเูครน 

        

ส ำนกังำนส่งเสริมกำรคำ้ในต่ำงประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ 
มิถุนำยน 2562 
 

ท่ีมำ 1.   Euro Monitor 
 2.   USDA Foreign Agricultural Service 
 3.   American Chamber of Commerce in Ukraine 
 4.   State Statistics Service of Ukraine 


