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เกี่ยวกับบริษัท 
 บริษัท Hanseatik ตั้งอยู่ ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นบริษัท ผู้น าเข้า
สินค้าอาหารและจัดจ าหน่ายในตลาดระดับสูง (premium) ทั่วสหรัฐเม็กซิโก สินค้าที่บริษัทน าเข้าส่วนใหญ่เป็น
สินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ โดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีสินค้าทั้งสิ้นประมาณ ๔๕๐ รายการ และน าเข้าจาก ๑๗ ประเทศทั่วโลก ได้แก่ เยอรมนี แคนาดา 
โคลัมเบีย สกอตแลนด์ สเปน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ฮอลแลนด์ อังกฤษ อิตาลี ไอซ์แลนด ์ญี่ปุ่น นอร์เวย์ เปรู ตูนีเซีย 
อุรุกวัย และไทย  
 บริษัทฯ เริ่มน าเข้าสินค้าอาหารจากประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยสั่งผลิตสินค้าจากโรงงานใน
ประเทศไทยและส่งออกภายใต้ตรา Thai Heritage อันประกอบไปด้วยสินค้าทั้งหมด ๓๐ ชนิด แบ่งออกเป็น อาหาร
กึ่งส าเร็จรูป พริกแกงประเภทต่างๆ ซอสปรุงรส เครื่องเทศสมุนไพรสดชนิดบด กะทิ และน้ ามะพร้าว ปัจจุบันก าลัง
ด าเนินการน าเข้าข้าวหอมมะลิและข้าวกล้องเพ่ือทดลองตลาด  

ข้อมูลที่น่าสนใจ 

๑. บริษัทฯ เล็งเห็นว่าสินค้าอาหารจากไทยได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในสหรัฐเม็กซิโก โดยเฉพาะ 
กะทิ และพริกแกงประเภทต่างๆ ท าให้ต้องเพ่ิมปริมาณการน าเข้ามากขึ้นในแต่ละปี โดยในปัจจุบันมีการน าเข้าสินค้า
อาหารจากไทยจ านวน ๓ - 4 ตู้คอนเทนเนอร์/ปี 

๒. ผ่านมายังไม่พบปัญหาในการน าเข้าสินค้าอาหารจากไทย แตด่้วยระยะเวลาในการขนส่งประมาณ ๔๕ วัน 
ท าให้ต้องมีการวางแผนในการสั่งสินค้าล่วงหน้า 

๓. เม็กซิโกมีระเบียบ Norm 51 ของคณะกรรมการป้องกันความเสี่ยงด้านสุขอนามัยแห่งชาติ (COFEPRIS) 
ที่ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับฉลากบนสินค้า ท าให้บริษัทฯ ต้องส่งรูปแบบฉลากไปให้คู่ค้าในไทย เพ่ือผลิตฉลากเป็น
ภาษาสเปนให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อนี้ ส าหรับสินค้าบางชนิดที่มีปริมาณในการสั่งไม่มากพอที่คู่ค้าจะสามารถจัดท า
ฉลากมาจากไทยโดยตรงได้ ทางบริษัทฯ จะน าสินค้าเข้ามายังเม็กซิโกก่อน จากนั้นจึงติดฉลากที่ทางบริษัทได้จัดท า
เป็นภาษาสเปนบนบรรจุภัณฑ์ก่อนการจัดจ าหน่าย ทั้งนี้หน่วยงาน COFEPRIS อนุญาตให้บริษัทฯ น าสินค้าเข้ามายัง

รายงานการเข้าพบผู้น าเข้า  
บริษัท Hanseatik ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเมก็ซิโก  

วันที่ 8 เมษายน 2562  
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เม็กซิโกได้โดยที่ยังไม่มีฉลากภาษาสเปน หากแต่ก่อนการจัดจ าหน่ายจะต้องด าเนินการด้านฉลากให้สอดคล้องและ
ถูกต้องตามระเบียบข้อก าหนด  

 ๕. การขอเปิดตลาดสินค้าชนิดใหม่ในเม็กซิโกต้องใช้เวลาประมาณ ๑ - ๒ ปี แต่หากได้รับการสนับสนุน
จากสถานเอกอัครราชทูต หรือ ตัวแทนรัฐบาลของประเทศแหล่งที่มาของสินค้านั้น ในการเร่งรัดกระบวนการกับ
ทางการเม็กซิโก ก็จะช่วยย่นระยะเวลาได้ 

6. สินค้าของทางบริษัทส่วนใหญ่จะจัดจ าหน่ายในตลาดระดับสูง (premium) ที่มีสาขาทั่วเม็กซิโก ได้แก่ 
City Market และ Chedraui Selecto  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบริษัทฯ  
๑. สินค้าอาหารหลายประเภทจากไทยยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากชาวเม็กซิกันยังไม่รู้จักและไม่

ทราบวิธีในการน าไปปรุงอาหาร ดังนั้นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคชาวเม็กซิกันรู้จักสินค้าและวิธีการ
น าไปปรุงอาหารก็จะสามารถช่วยให้สินค้าไทยแพร่หลายในตลาดเม็กซิโกได้  

๒. สินค้าที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมในตลาดระดับสูงของเม็กซิโก คือ สินค้าสุขภาพ เช่น สินค้า เกษตร
อินทรีย์ สินค้าที่ปราศจากน้ าตาล ปราศจากกลูเตน ปราศจากสารกันบูด ฉะนั้น หากไทยต้องการที่จะส่งเสริมการ
ส่งออกสินค้าชนิดใหม่มายังเม็กซิโก จึงควรเน้นสินค้ากลุ่มดังกล่าว โดยต้องมีใบรับรอง หรือ ส่งเสริมและเผยแพร่
ข้อมูลทางโภชนาการปละสารอาหารในสินค้าด้วย 

ข้อคิดเห็นของฝ่ายการเกษตรฯ 
1. จากการส ารวจตลาดและเข้าพบหารือกับผู้น าเข้า ฝ่ายการเกษตรฯ พบว่าสินค้าไทยที่มีศักยภาพในกลุ่ม

ผู้บริโภคชาวเม็กซิกัน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ กะทิ น้ าผลไม้ต่างๆ ได้แก่ น้ ามะพร้าว น้ าลิ้นจี่ น้ าสับปะรด น้ าว่านหาง
จระเข้ และน้ ามะขาม กุ้งและปลาหมึกแช่แข็ง ผลไม้อบแห้ง ขนมขบเขี้ยว และซอสปรุงรสต่างๆ เนื่องจากสินค้า
เหล่านี้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวเม็กซิกัน อีกท้ังไทยยังสามารถผลิตสินค้าเหล่านี้ได้เป็นจ านวนมาก รวมถึงยังมี
รสชาติดีและคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ  

2. การสื่อสารยังคงเป็นอุปสรรคที่ส าคัญของการส่งออกสินค้าไทยมายังประเทศเม็กซิโก เนื่องจากผู้น าเข้า
ชาวเม็กซิกันส่วนใหญ่ยังคงติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาสเปนเป็นหลัก อีกทั้งฉลากของสินค้าที่จะน ามาจ าหน่ายใน
ประเทศเม็กซิโกจะต้องเป็นภาษาสเปน ดังนั้นผู้ส่งออกของไทยที่ต้องการส่งสินค้าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศเม็กซิโก
ควรเตรียมความพร้อมในด้านภาษา นอกจากนั้น ยังควรค านึงถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมาจ าหน่ายซึ่งควรจะ
สอดคล้องกับรสนิยมและวัฒนธรรมของชาวเม็กซิกัน   

3. เนื่องจากต้นทุนของสินค้าไทยที่จะเข้ามาจ าหน่ายในเม็กซิโกค่อนข้างสูง ดังนั้นตลาดที่เหมาะสมในการน า
สินค้าไทยเข้ามาวางจ าหน่ายควรเป็นตลาดระดับสูง (Premium) หรือ ตลาดที่มีหลายสาขา (Supermarket Chains) 
จากสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Costco และ Walmart  

4. การจัดกิจกรรมสาธิตการท าอาหารไทย การเพ่ิมสูตรหรือวิธีการปรุงอาหารบนฉลากของสินค้า เป็นอีก
ทางเลือกส าหรับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารและส่วนประกอบของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมาก
ยิ่งขึ้นในตลาดเม็กซิโก ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายการเกษตรฯ ได้จัดท าเมนูอาหารเม็กซิกันที่ใช้เครื่องปรุงของไทยเป็น
ส่วนประกอบแจกจ่ายให้ผู้บริโภคในสหรัฐฯ และได้รับผลตอบรับที่ดี และในโอกาสนี้ฝ่ายการเกษตรฯ ได้น าเมนูอาหาร
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ดังกล่าว มอบให้ผู้น าเข้าเพ่ือน าไปเผยแพร่ให้ผู้บริโภคชาวเม็กซิกัน ให้รู้จักเครื่องปรุงของไทยมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะน าไปสู่
การขยายการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังตลาดเม็กซิโกเพ่ิมมากขึ้น  

 

ภาพประกอบการเข้าพบผู้น าเข้าบริษัท Hanseatik  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากซ้ายไปขวา นางสาวไปรยา เศวตจินดา กงสลุ (ฝ่ายการเกษตร) Ms. Elisa Patron Anaya (Comercial Strategy Manager)         
นางสาวดรินญา เสนากูล ผู้ช่วยด าเนินการ (ด้านการเกษตร) และ Ms. Paula Eugenia García, Product Manager  

ตัวอย่างสินค้าท่ีทางบริษัทน าเข้าจากไทยภายใต้ตรา Hanseatik ได้แก่ อาหารกึ่งส าเร็จรูป พริกแกงประเภทต่างๆ ซอสปรุงรส 
เครื่องเทศสมุนไพรสดชนิดบด กะทิกระป๋อง  



- 4 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
เมษายน ๒๕๖๒ 

 

ตัวอย่างอาหารกึ่งส าเร็จรูป เช่น ต้มข่าไก่ ผัดไทย ก๋วยเตี๋ยวต้มย า และข้าวหอมมะลิ ที่น าเข้าจากไทย  


