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 Executive  Editor

สวัสดค่ีะ 
บทบาทและความสมัพนัธ์ของประเทศไทยใน
กลุม่อาเซยีนมคีวามเป็นมาร่วมกนัยาวนาน 
อาเซยีนมกีารประกาศใช้เขตการค้าเสรแีละ
พฒันาความร่วมมอืระหว่างกนัอย่างต่อเนือ่ง 
จนกระทัง่รวมตวัเป็นประชาคมอาเซยีนได้ 
ในปี 2558 โดยมีข้อตกลงท่ีจะช่วยกัน
สร้างสรรค์อาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 
ภายใต้แนวคดิ One Vision, One Identity, 
One Community 

อาเซยีนมปีระชากรมากกว่า 630 ล้านคน  
ในปี 2559 มูลค่าการส่งออกจากไทยไป
อาเซยีนมมีลูค่าสงูกว่า 1.92 ล้านล้านบาท 
คดิเป็น 25.43% ของสดัส่วนการส่งออก
ทั้งหมดของไทยไปตลาดโลก มีตลาดและ
ฐานการผลิตร่วมกัน สามารถเคลื่อนย้าย
สนิค้า บรกิาร การลงทนุ เงนิทนุ และแรงงาน
ฝีมือได้อย่างเสรีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
การแข่งขนัและมอี�านาจต่อรองในเวทีโลก

ในส่วนของประเทศไทย อาเซยีนเป็นตลาด 
ส่งออกหลกัของไทย สนิค้าและบรกิารของไทย 
มภีาพลกัษณ์ทีด่ ี ได้รบัการยอมรบัในเรือ่ง
คุณภาพ และเป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวาง 
ในอาเซยีน โดยเฉพาะในกลุม่ชนชัน้กลาง 

และประชากรวัยท�างานซึ่งเป็นกลุ ่มที่มี 
ก�าลงัซือ้สงูและมจี�านวนเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง  
ด้วยพฤตกิรรมการสือ่สารทีส่อดคล้องไปกบั 
เทคโนโลยทีีก้่าวหน้า ท�าให้พฤตกิรรมการ
บริโภคของประชากรในอาเซียนมีความ
คล้ายคลงึกนั มกีารจบัจ่ายใช้สอยและใช้ชวีติ 
รูปแบบสังคมเมืองมากขึ้น นี่จึงเป็นเป็น
โอกาสที่ดีส�าหรับผู้ประกอบการธุรกิจไทย 
ที่จะสร้างแบรนด์สินค้าไทยให้ติดตลาด
อาเซยีนได้ไม่ยาก

THINK TRADE THINK DITP ฉบบันีจ้ะพา 
ทุกท่านไปพบกับโอกาสทางการค้าใน 
ตลาดอาเซียนทั้งเมืองหลักและเมืองรอง  
ซึง่เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดท่ี DITP มุง่มัน่ 
ผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโต 
และก้าวต่อไปในตลาดใกล้บ้านอย่างอาเซยีน
ได้อย่างมัน่คง 

นางมาล ีโชคล�า้เลศิ
อธบิดกีรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

กระทรวงพาณชิย์
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หลังเปิดเสรีทางการค้าอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2558 
ท�าให้ “อาเซยีน” ผงาดขึน้เป็น “ตลาดเดยีว” ทีม่ผีูบ้รโิภค
รวมกนัถงึ 640 ล้านคน และกลายเป็น “ฐานการผลติ” 
ส�าคัญ พร่ังพร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน 
ส่งผลให้อาเซยีนเป็นตลาดมากศกัยภาพทีผู่ป้ระกอบการ
ไทยต้องสนใจอย่างจรงิจงั

โดยนอกจาก “เมอืงหลวง” ทีเ่ป็นศนูย์กลางความเจรญิ
อยูแ่ล้ว ปัจจบุนั “เมอืงรอง” หลายแห่งเป็น “ตลาดใหม่” 
ทีม่อีนาคตทางธรุกจิสดใสรออยู่ 

ถ้าสนใจท�าการค้าใน “เมยีนมา” ต้องพุ่งไปท่ี “มณัฑะเลย์” 
ศนูย์กลางการค้า แหล่งกระจายสนิค้าทางการเกษตร และ
แหล่งค้าอัญมณีและหยกส�าคัญของประเทศ มีระบบ
คมนาคมขนส่งทีเ่ช่ือมต่อกบัเมอืงอืน่และประเทศเพือ่นบ้าน 
ได้สะดวก รวมถงึ “เมยีวด”ี ซึง่อยูใ่กล้เมอืงเศรษฐกจิส�าคญั 
เช่น ย่างกุง้ และเมาะละแหม่ง และอยูบ่นเส้นทางเศรษฐกจิ
ตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor) เป็นจดุกระจายสนิค้าส�าคญัของไทยในเมยีนมา
ได้อย่างดี 

แต่ถ้าสนใจลงทนุ “มะรดิ” เป็นเป้าหมายทีม่ทีรพัยากรทาง
ทะเลอดุมสมบรูณ์ มโีอกาสด้านอตุสาหกรรมอาหารทะเล
และอสงัหารมิทรพัย์รอคนไทยอยู ่ เช่นเดยีวกบั “ทวาย” 
ทีโ่ดดเด่นด้านประมง การเกษตร และการท่องเทีย่ว ซึง่
เป็นธุรกิจที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญและสามารถเข้าไป
ร่วมพฒันาธรุกจิเหล่านีไ้ด้

ด้าน “กมัพชูา” มหีลายเมอืงรองท่ีเหมาะกบัการลงทุน
ท�าธรุกจิ เช่น “เสยีมราฐ” เมอืงท่องเทีย่วระดบัโลกทีม่โีอกาส
เปิดกว้างหลายด้าน เช่น ก่อสร้าง ท่องเทีย่ว โรงแรม ร้านอาหาร 
ธุรกจิบนัเทงิ สนิค้าและบรกิารด้านสขุภาพและความงาม  
ส่วน “พระสีหนุ” เมืองชายทะเลยอดนิยมของกัมพูชา 
เหมาะแก่การท�าธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการท่องเทีย่วทัง้หมด

ขณะที่ “สปป.ลาว” มี “หลวงพระบาง” แขวงส�าคัญ
ทางภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ “สะหวันนะเขต” 
แขวงส�าคญัทางภาคใต้ของประเทศ เด่นด้านการค้าและ
การขนส่งระหว่างประเทศ เป็นทีต่ัง้ของเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
สะหวัน-เซโน ที่เน้นดึงดูดนักลงทุนทั้งภาคการผลิต 
การค้า บริการ และโลจิสติกส์ ตอนใต้ของลาวยังมี 
“จ�าปาสัก” ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ดินมี
คุณภาพดี เหมาะกับการเกษตร

สุดยอดเมอืงรอง
ตอ้งไมพ่ลาด

ส่วน “เวยีดนาม” เมอืงรองทีน่่าสนใจส�าหรบัท�าการค้า ได้แก่ 
“เก่ินเทอ” ทางภาคใต้บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขง  
“ไฮฟอง” ซึง่อยูท่างภาคเหนอื ไม่ไกลจากกรงุฮานอย และ 
“ดานงั” ศนูย์กลางเศรษฐกจิและเมอืงใหญ่ท่ีสดุในภาคกลาง

นอกจากประเทศกลุม่ซแีอลเอม็วแีล้ว “อนิโดนเีซยี” และ 
“ฟิลปิปินส์” เป็นชาตอิาเซยีนทีม่ตีลาดผูบ้รโิภคขนาดใหญ่ 
ทีเ่หมาะกบัการขยายธรุกจิ

เมอืงรองท่ีต้องจบัตาในอนิโดนเีซยีคอื “สรุาบายา” เมอืงใหญ่
อนัดบั 2 ของประเทศ เป็นท่าเรอืส�าคญัของชวาตะวนัออก 
ผูบ้รโิภคมจี�านวนมหาศาลและมกี�าลงัซือ้สงู เป็นโอกาสของ
การค้าปลกี เป็นแหล่งกระจายสนิค้าและฐานการผลติทีดี่ 
มค่ีาแรงถกู  “เมดาน” ในสมุาตราเหนอื เป็นเมอืงท่าส�าคญั 
ใช้เป็นประตกูารค้าเข้าสูต่ลาดนีไ้ด้อกีทางหนึง่ 

ด้าน “ฟิลปิปินส์” กม็ ี“เซบ”ู เมอืงใหญ่อนัดบั 2 รองจาก
กรงุมะนลิา เป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนยิมเหมาะแก่การขยาย
ธรุกจิด้านโรงแรมและการท่องเทีย่ว และเป็นแหล่งปลกูผลไม้  
ทีส่ามารถใช้วตัถดุบิเพือ่ผลติสนิค้าแปรรปูส่งออกได้ 

แม้ว่าเมอืงเหล่านีจ้ะเป็นเพยีง “เมอืงรอง” ทว่าศกัยภาพการ
เตบิโต ก�าลงัซือ้ของผู้บรโิภค และโอกาสการค้าการลงทนุ 
ไม่ได้เป็น “รอง” เมอืงหลกั หรอืเมอืงหลวงในประเทศนัน้ๆ 
การก้าวเป็น “ผูน้�า” ในเมอืงรองทีม่อีนาคตเรอืงรองไม่ใช่เรือ่งยาก 
หากเตรียมตัวเองให้พร้อม มีท่ีปรึกษาผู้รอบรู้ และคู่ค้า 
ทีม่ศีกัยภาพ 

รบัข้อมลูเพ่ิมเตมิเกีย่วกบัศกัยภาพและโอกาสทางธรุกจิใน
เมืองรองทั่วอาเซียน ติดต่อ AEC Business Support 
Center โทร. 02-507-6902

ทีม่า: www.ditp.go.th
 www.boi.go.th
 www.hktdc.com
 www.linkedin.com
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Trade Insight

1. เมียนมา
 ยกระดับการให้บริการสุขภาพ
รัฐบาลเมียนมาเร่งปฏริปูแผนพฒันาประเทศในหลายด้าน โดยเฉพาะ
แผนพัฒนาสขุภาพ ในระบบประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ ให้ครอบคลมุ
การดูแลประชากรกว่า 52 ล้านคน เพือ่ให้ชาวเมยีนมาได้เข้าถงึบรกิาร
สุขภาพข้ันพืน้ฐานได้อย่างทัว่ถงึมากขึน้ ในปี 2559 อตุสาหกรรม
สุขภาพเมียนมาเติบโตมากกว่าร้อยละ 10 มีมูลค่าตลาดรวมกว่า  
533 ล้านเหรยีญสหรฐั (1.77 หมืน่ล้านบาท) ถอืเป็นโอกาสดขีอง 
ผูป้ระกอบการไทยท่ีจะลงทนุในธรุกจิสขุภาพในเมยีนมา โดยเฉพาะ
การส่งออกเวชภัณฑ์และอปุกรณ์การแพทย์ และธรุกจิสนบัสนนุโรงพยาบาล

คว้าโอกาสตลาดสขุภาพในเมยีนมา ตดิต่อส�านักงานส่งเสรมิการค้า
ในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง
อีเมล : ditpthailand9@gmail.com

                          THINK TRADE กรกฎาคม 25606

3

4
2

5

2. ลาว
	 หลวงน�า้ทา	แหลง่ทอ่งเท่ียวเชงิวฒันธรรม
สปป.ลาว วางแผนพัฒนาแขวงหลวงน�้าทาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม ด้วยเงินลงทุนมากกว่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐ (500 
ล้านบาท) เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์วถิชีวีติของคนพืน้เมอืง 
และกจิกรรมทางวฒันธรรม โดยมุง่หวงัให้เป็นประตเูชือ่มต่อ สปป.ลาว 
และจีน รวมถึงประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน เป็นจังหวะดีส�าหรับ
ผู้ประกอบการไทยท่ีมีความช�านาญในธุรกิจโรงแรมและการท่อง
เที่ยวสามารถขยายตลาดใหม่ได้อีกด้วย

มองหาโอกาสขยายธรุกจิใน สปป.ลาว ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้า 
ในต่างประเทศ ณ นครเวียงจันทน์
อีเมล : vtditplaos@gmail.com
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3. กัมพูชา
	 เปิดจดทะเบยีนเครือ่งหมายการคา้ออนไลน์
ทุกประเทศในโลกต่างน�าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยอ�านวยสะดวก
ด้านการค้าและการท�าธรุกจิ เช่นเดยีวกบักมัพชูาทีเ่พิง่เปิดตวัระบบ
การจดทะเบียนเครือ่งหมายการค้าออนไลน์ส�าหรบับรษิทัท้องถิน่
และบรษิทัต่างชาติ ซึง่ช่วยให้การขอจดทะเบยีนฯ สะดวกรวดเรว็
มากขึน้ เพือ่ป้องกนัการละเมดิลขิสทิธิท์รพัย์สนิทางปัญญาทัง้ใน
กัมพูชา และประเทศที่เป็นสมาชิกภาคีสารมาดริดอีกกว่า 100 
ประเทศท่ัวโลก 

สนใจขยายธรุกจิในกมัพชูา ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่าง
ประเทศ ณ กรุงพนมเปญ 
อีเมล: thaicompnh@gmail.com

4. เวียดนาม
 กระแสลงทุนไหลเข้าเกาะฟูก้๊วก
หน่วยงานภาครัฐของเกาะฟู้ก๊วก พยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการ
ผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวควบคู่
กบัการอนรุกัษ์สถานทีส่�าคญับนเกาะ โดยปีนีไ้ด้อนมุตัโิครงการลงทนุ
ไปแล้ว 223 โครงการ มูลค่ากว่า 9.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ (3.3 
แสนล้านบาท) แต่เกาะฟู้ก๊วกยังคงขาดแคลนสิ่งอ�านวยความสะดวก
ด้านการท่องเทีย่วและธรุกจิบรกิาร นีจ่งึเป็นโอกาสดสี�าหรบัผูป้ระกอบ
การไทยที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจดังกล่าว

หาโอกาสขยายธุรกิจและการลงทุนในเวียดนาม ติดต่อส�านักงาน 
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์
อีเมล : ttc_hcmc@vnn.vn

5. มาเลเซีย
	 สะดวกซื้อ-อีคอมเมิร์ซสดใส
หากจะมดัใจลกูค้าในประเทศเพือ่นบ้านให้อยูห่มดั ต้องรูว่้าตอนนีช้าวมาเลเซยี 
ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบมากขึ้น จึงนิยมซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซือ้และ 
ช่องทางออนไลน์ เช่นเดยีวกบัอาหารพร้อมรบัประทาน และธุรกจิบรกิารอาหาร
ทีต่ลาดก�าลงัขยายตวั เพราะสามารถตอบโจทย์การใช้ชวีติของคนยคุใหม่ได้ 
แต่กต้็องก�าหนดราคาให้เหมาะสม เพือ่เอาใจชาวมาเลเซยีทีม่กี�าลงัซือ้
ตงึตวัจากภาระหนีส้นิและค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้

ท�าความรู ้จักตลาดและผู้บริโภคชาวมาเลเซีย ติดต่อส�านักงาน 
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
อีเมล: enquiry@thaitrade.my

6. อินโดนีเซีย
 เครื่องส�าอางสมุนไพรโตแรง
ชาวอินโดนีเซียยุคใหม่ให้ความส�าคัญกับเครื่องส�าอางท่ีไม่ใช้สารเคมี 
ท�าให้ตลาดเครือ่งส�าอางสมนุไพรในประเทศเตบิโตอย่างรวดเรว็ นีเ่ป็น
โอกาสของเครื่องส�าอางสมุนไพรไทยที่มีทั้งความหลากหลายและ
คณุภาพด ีซึง่รฐับาลอนิโดนเีซยีพร้อมสนบัสนนุนกัลงทนุต่างชาตทิีส่นใจ 
อุตสาหกรรมนี้อย่างเต็มที่ หากอยากรู้ว่าวัตถุดิบใดจะส่งผลกระทบ 
ต่อผู้บริโภคบ้าง สามารถตรวจเช็กได้จากคู่มือของสมาคมผู้ผลิต 
เครือ่งส�าอางของอินโดนีเซีย 
 
หาโอกาสเจาะตลาดเครื่องส�าอางสมุนไพรในอินโดนีเซีย 
ติดต่อส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ต้า 
อีเมล: enquiry@thaitrade.co.id



ชีวิตติด “ชิป”

Happening
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เมือ่การใช้ชวีติในยคุปัจจบุนัเดนิหน้าควบคูไ่ปกบัความก้าวล�้าด้าน
เทคโนโลย ี นวตักรรมใหม่ทีเ่ข้ามาเปลีย่นแปลงรปูแบบการใช้ชวีติ
จึงมีมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในนั้นคือการฝังไมโครชิป 
ในร่างกายมนษุย์!

Shanti Korporaal หญงิสาวจากแดนจงิโจ้ได้คดิค้นนวตักรรมนี้  
และจ�าหน่ายในชือ่ “Chip My Life” ซึง่ไมโครชปิทีม่ขีนาดเลก็ 
เท่าเมด็ข้าวสารนีจ้ะถกูฝังไว้ทีม่อืของคน ผูท้ีฝั่งไมโครชปิสามารถ
เปิดประต ูและลอ็กอนิเครือ่งคอมพวิเตอร์ได้โดยไม่ต้องใช้รหสัผ่าน

ข้ามมายงัฝ่ังยโุรป กลุม่ผูผ้ลติ Smart Watch ยกัษ์ใหญ่ในเยอรมนี
ได้สร้างสรรค์นวตักรรมชิปเพ่ือบันทึกข้อมลูส่วนบุคคลและใช้แทน
บัตรประจ�าตัว ขณะที่บริษัทในสวีเดนก็ได้มีการฝังไมโครชิป 
ในมือพนักงาน เพ่ือใช้แทนบัตรพนักงานส�าหรับคนที่สมัครใจ 
จะใช้เทคโนโลยนีี ้แม้นวตักรรมชปิจะยงัเป็นทีถ่กเถยีงกนัในวงกว้าง 
แต่นกัพัฒนายังคงเดนิหน้าพัฒนานวตักรรมนี ้เพ่ือรองรับโลกอนาคต
ทีท่กุอย่างจะเป็นดจิทิลันัน่เอง

ทีม่า:  www.dailymail.co.uk, www.techtalkthai.com 



หลงัจากประสบความส�าเรจ็จากการผลติไข่ทีไ่ม่ต้องมไีก่ บรษิทั แฮมพ์ตนัครกี 
สตาร์ทอพัผลติโปรตนีทางเลอืกก�าลงัวางแผนจะปล่อยผลติภณัฑ์ใหม่ในปีหน้า 
นัน่คอื เนือ้สตัว์ปลกู (In Vitro Meat) ทีม่าจากการน�าสเตม็เซลล์ในเนือ้สตัว์
มาเพาะเลีย้งให้เพิม่จ�านวนจนกลายเป็นเนือ้สตัว์ขึน้มา ซึง่เนือ้สตัว์ปลกูนีน้อกจาก
จะช่วยยตุกิารทรมานหรอืฆ่าสตัว์ ตลอดจนลดปัญหามลภาวะทีเ่กดิจากการ 
ท�าฟาร์มปศสุตัว์ในปัจจบุนั ยงัถอืเป็นการปฏวิตัธิรุกจิเลีย้งสตัว์และขายเนือ้สตัว์
ครัง้ใหญ่ของโลกเลยทเีดยีว

ทีม่า: www.futurism.com

“เนื้อสัตว์ปลูก”
เขย่าการบริโภคทั่วโลก
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จากธุรกจิตุก๊ตาประดษิฐ์ท�ามอืทีข่ายตามห้างร้านภายในประเทศ สูเ่ส้นทางอตุสาหกรรมการส่งออกที่
มลีกูค้ารายใหญ่ทัง้ทางฝ่ังยโุรป อเมรกิา และอาเซยีน Thai Artborne คอืหนึง่ในผูผ้ลติและส่งออกที่
ยนืหยดัอยูใ่นวงการสนิค้าตกแต่งมายาวนานถงึ 30 ปี โดยใช้หลกัคดิ “เข้าใจตวัเรา เข้าใจตลาด”

คณุเจีย๊บ กลุรว ีถาวรพาณชิย์ ผู้บรหิารและเจ้าของธุรกจิ ผู้สานต่อกจิการรุน่ท่ี 2 เล่าถงึท่ีมาของการพา 
Thai Artborne ออกสูต่ลาดต่างประเทศ

“หลงัจากทีตุ่ก๊ตาเราได้รบัการตอบรบัในประเทศระดบัหนึง่ มหีลายเสยีงแนะน�าว่าสนิค้าเรามคีณุภาพ
พอทีจ่ะไปเปิดตลาดต่างประเทศได้ คณุแม่จงึตดัสนิใจไปออกงานเทศกาล Christmas World ทีเ่ยอรมนี
กบักรมส่งเสรมิการส่งออกเป็นทีแ่รก เพราะทีน่ัน่เป็นตลาดใหญ่ในวงการตุก๊ตาประดษิฐ์และของตกแต่ง 
มคีนจากทัว่โลกไปหาซือ้ของประดบัจากงานนีเ้ยอะมาก และเรากไ็ด้ลกูค้าจากทีน่ี”่

ถงึแม้ตุก๊ตาของ Thai Artborne จะมรีปูลกัษณ์แบบตะวนัตกและใช้วสัดนุ�าเข้าจากต่างประเทศบ้าง แต่ฝีมอื
การประดษิฐ์ทีล่ะเอยีดแบบไทยกส็ร้างความโดดเด่นให้ชิน้งานได้อย่างชดัเจน

“งานของเราเน้นรายละเอยีดมาก เนือ้ผ้า วสัด ุรอยเยบ็ สสีนั เส้นด้ายต่างๆ ต้องเป็นไปตามทีต่กลง
กบัลกูค้า ฟีดแบคจากลกูค้ามกับอกว่าสนิค้าเรามคีณุภาพ ไว้ใจได้ ถงึแม้หน้าตาจะดเูป็นตุก๊ตาตะวนัตก 
แต่ความประณตีบ่งบอกว่าเป็นฝีมอืคนไทย”

หลงัจากมลีกูค้าเจ้าประจ�าท้ังฝ่ังยโุรปและอเมรกิา คณุเจีย๊บเลง็เหน็ช่องทางการเพ่ิมตลาดในอาเซยีนด้วย
เช่นกนั 

“ปัจจบุนัลกูค้าฝ่ังเอเชยีทีม่ใีนมอืคอื ญีปุ่น่ และอนิโดนเีซยี ความตัง้ใจตอนนีค้อือยากมลีกูค้าฝ่ังอาเซยีน
เพิ่มข้ึน เช่น สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีคนนับถือศาสนาคริสต์เยอะ
อยูเ่หมอืนกนั สนิค้าเราค่อนข้างตอบโจทย์วฒันธรรมชาวครสิต์ เพราะเป็นสนิค้าทีเ่ขาใช้ตกแต่งในช่วง
เทศกาลครสิต์มาส ฮาโลวนี อสีเตอร์ การท�าตลาดอาเซียนเราจะเป็นแนว B2C มากกว่า เป็นการ
ประดบัในบ้าน ในขณะทีฝ่ั่งยโุรปและอเมรกิาเราจะได้แบบ B2B มกีารสัง่ลอ็ตใหญ่ กลุม่โรงแรม และ
ห้างมกัจะสัง่เพือ่ไปตกแต่งสถานที”่

หากผู้ประกอบการหน้าใหม่สนใจเข้าสู่อุตสาหกรรมสินค้าตกแต่ง คุณเจี๊ยบแนะน�าว่าการสร้าง
ความแตกต่างให้กบัสนิค้าเป็นเรือ่งส�าคญั

“จรงิๆ กเ็หมอืนอุตสาหกรรมอืน่ๆ ผูเ้ล่นหน้าใหม่ต้องสร้างจดุเด่นของตวัเองให้ได้ เพราะถ้าผลติของที่
ซ�า้กบัเจ้าเก่าๆ ส่วนใหญ่ลกูค้ายงัเชือ่ใจในการให้บรกิาร การเข้าใจงาน และการมตีวัตนจรงิของเจ้าเก่าๆ 
สิง่พวกนีย้งัส�าคญัอยูม่าก เพราะเวลาส่งออก นัน่หมายถงึสนิค้า scale ใหญ่ ไม่ใช่แค่ซื้อเป็น trial 
package ที่มีแค่ 100 ชิน้ ดงันัน้ความเชือ่ถอืได้ในภาพรวม สเปคงาน การท�าได้ตามจ�านวน และ
ที่ส�าคัญที่สุด วิธีคิดให้เข้าใจมาตรฐานโลก”

คณุเจีย๊บฝากทิง้ท้ายว่า “การตัง้วธิคีดิว่าท�าอย่างไรจะให้ตลาดโลกยอมรบัของไทยอาจจะไม่ถกูต้องนกั 
แต่ถ้าคดิว่าเราจะท�าอย่างไรทีจ่ะผลติของไทยให้ตอบโจทย์ตลาดโลกได้น่าจะใช่กว่า เพราะถ้าคณุเข้าใจ 
แต่ตวัเอง แต่ไม่เข้าใจความต้องการของลกูค้า สนิค้าทีท่�ามากอ็าจจะไร้ค่าได้เลย”

สนใจพฒันาตลาดของตกแต่งบ้าน ตดิต่อส�านกัส่งเสรมิการค้าไลฟ์สไตล์ โทร. 02 507 8363

ฝีมอืไทย	
หวัใจอนิเตอร์	
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DITP Society

เพราะเราไม่เคยหยุดท่ีจะเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ DITP จงึจดัโครงการ 
“เล่าสู่กันฟัง” สัญจร เพื่อพัฒนาศักยภาพของชาว DITP  
กันตลอดปี ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา  
ได้ร่วมกบัศนูย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จดักจิกรรม
จุดประกายความคดิสร้างสรรค์ พร้อมกระตุน้ให้เหน็ความส�าคญั
ของคณุค่าการออกแบบ และการน�าความคิดสร้างสรรค ์
ไปใช้พัฒนาธุรกิจ ทัง้การจดันทิรรศการ การบรรยาย และ 
เวร์ิกชอป ให้ทนัสมยัโดดเด่นยิง่ขึน้

ต้องการร่วมกจิกรรมกบั DITP 

ติดต่อ ส�านกัส่งเสรมินวตักรรมและสร้างมลูค่าเพิม่เพือ่การค้า 

โทร. 02 507 8268

จดุประกาย
คิดสรา้งสรรค์

โครงการจบัคูธ่รุกจิยางพาราและผลติภณัฑ์ยางเพือ่เร่งรดั
การส่งออกของ DITP ที่จัดข้ึนเม่ือวันที่ 2 สิงหาคม  
ท่ีผ่านมา ณ โรงแรมแบงคอ็ก แมรอิอท มาคส์ี ควนีส์ปาร์ค 
ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย มผีูน้�าเข้า 106 บรษิทั 
จาก 27 ประเทศทัว่โลก และผูส่้งออกไทย 91 ราย เข้าร่วม
การเจรจาธรุกจิครัง้นี ้โดยมยีอดสัง่ซือ้รวมมากกว่า 26,431 
ล้านบาท แบ่งเป็นยอดสัง่ซือ้ยางพาราธรรมชาตกิว่า 24,350 
ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ยางมูลค่า 2,081 ล้านบาท

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

ตดิต่อ ส�านกัส่งเสรมินวตักรรมและสร้างมลูค่าเพิม่เพือ่การค้า 

โทร. 02 507 8268

จบัคูธ่รุกจิยาง
ทะลุหม่ืนลา้นอกีครัง้
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อินเดียเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับอาเซียนมายาวนาน  
และในปีนีเ้พือ่ฉลองโอกาสครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์ 
กระทรวงพาณิชย์จะจับมือกับพันธมิตรจัดกิจกรรม  
ASEAN-India Expo and Forum ระหว่างวนัที ่2-5 สงิหาคม 
2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เพื่อเป็นเวท ี
แลกเปลีย่นความรูใ้นหลายมติ ิทัง้การค้า การลงทนุ และ 
การท่องเทีย่ว พร้อมแสดงศกัยภาพของ 10 ประเทศอาเซยีน
และอินเดยีให้เป็นทีป่ระจกัษ์

อพัเดตความเคล่ือนไหวในอาเซยีนและประเทศคูค้่าได้ท่ี 

DITP Call Center 1169

ฉลอง 25 ปี
สัมพันธอ์าเซยีน-อนิเดยี

ประสบความส�าเรจ็อย่างงดงามอกีครัง้ส�าหรบั งาน Top Thai 
Brands 2017 ณ นครเวยีงจนัทน์ สปป.ลาว ระหว่างวนัท่ี 
7-11 มถินุายนทีผ่่านมา ซึง่ DITP น�าผูป้ระกอบการแบรนด์
ไทยขนสนิค้าและบรกิารคุณภาพไปจ�าหน่ายให้ลกูค้าชาวลาว 
พร้อมเจรจาจบัคูธ่รุกจิ มผีูเ้ข้าชมงานกว่า 50,000 คน  โดย
สนิค้ายอดฮติได้แก่ เสือ้ผ้าและเครือ่งประดบั อาหารและ
เคร่ืองดืม่ สนิค้าอุปโภคบริโภค ของตกแต่งบ้าน และสนิค้า
เพือ่สขุภาพและความงาม

สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับ DITP 

ติดต่อ ส�านักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 

โทร. 02 507 8225

ชาวลาวแหช่อป
Top Thai Brands
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รูท้นัความหลากหลาย
กอ่นพิชติตลาดเวยีดนาม

“เวียดนาม” เป็นตลาดศกัยภาพสงูทีเ่นือ้หอมมากทีส่ดุแห่งหนึง่ 
ในอาเซยีน ด้วยเศรษฐกจิทีข่ยายตวัสงู มปีระชากรมากกว่า 
90 ล้านคน ซึง่ร้อยละ 30 เป็นชนชัน้กลางมกี�าลงัซือ้สงู  
THINK TRADE THINK DITP ฉบบันีจ้งึได้สมัภาษณ์  
คณุปิตนัินทน์ สมานวรวงศ์ ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิ
การค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจมินิห์ ประเทศเวยีดนาม 
ผูม้าชีโ้อกาสทองทางธุรกจิทีไ่ม่ควรพลาด พร้อมวเิคราะห์
พฤติกรรมการบริโภคของชาวเวียดนามแบบเจาะลึก  
เพือ่ช่วยให้ผูป้ระกอบการไทยประสบความส�าเรจ็ในตลาด 
ท่ีได้ชือ่ว่าเป็น “ตลาดปราบเซยีน” และก�าลังเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเรว็

โอกาสการคา้และการลงทนุในเวยีดนาม
ผูป้ระกอบการไทยสามารถส่งสนิค้าไปจ�าหน่ายในตลาด
เวยีดนาม ซึง่มวีฒันธรรมคล้ายคลงึกบัไทย ท�าให้ไม่ต้อง 
ปรับเปลี่ยนสินค้า หรือใช้ทุนในการพัฒนาสินค้ามาก  
เหมือนกบัการผลติสนิค้าเพือ่ขายในตลาดยโุรป สหรฐัอเมรกิา 
และญีปุ่น่ ขณะเดยีวกนัสามารถเข้าไปแสวงหาวตัถดุบิ  
เพือ่น�ามาใช้ในการผลติ ซึง่เวยีดนามมวีตัถดุบิมากและ 
ราคาถกูกว่าไทย เช่น อาหารทะเล เมล็ดกาแฟดบิ และอาจใช้ 
เวยีดนามเป็นฐานผลติสนิค้าเพือ่ส่งออกไปตลาดโลกได้ด้วย

พฤตกิรรมการบรโิภคของชาวเวยีดนาม
พฤติกรรมการบรโิภคของชาวเวยีดนามมคีวามแตกต่างกนั
ตามภมูภิาคดงันี ้ ชาวเวยีดนามภาคเหนอืนยิมซือ้สนิค้า
หรูหราเพื่อแสดงความร�่ารวย หรือเพื่อเลื่อนสถานะ 
ทางสังคม แต่จะไม่ใช้จ่ายเงินเพื่อสินค้าอุปโภคบริโภค  
ความบันเทงิ หรอืรบัประทานอาหารนอกบ้าน 

ส่วนคนภาคกลางมนีสิยัประหยดัมาก จงึนยิมซือ้ของถกู  
ไม่สนใจแบรนด์ ด้านชาวเวยีดนามภาคใต้เป็นคนหวัสมยั
ใหม่ เปิดรบัดไีซน์ และนวตักรรมใหม่ๆ ชอบซือ้สนิค้าทีม่ี
กจิกรรมส่งเสรมิการขาย ยอมจ่ายเงนิเพือ่ซือ้สนิค้าอปุโภค
บรโิภค ความบนัเทงิ และรบัประทานอาหารนอกบ้าน 

ปัจจัยที่ต้องให้ความสนใจ
เพ่ือเจาะตลาดเวียดนาม
ผูบ้รโิภคเริม่เปลีย่นค่านยิมในการซือ้สนิค้าจากซือ้สนิค้า
ราคาถกูมาเป็นค�านงึถงึคณุภาพ การออกแบบ ความปลอดภยั 

สนใจสนิค้าเพ่ือสขุภาพและความงามมากขึน้ คนเริม่นยิม
ซือ้สนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แต่จะช�าระค่าสนิค้าเป็นเงนิสด 

ภาพลักษณ์ของสินค้าไทย
ในสายตาชาวเวียดนาม
โดยภาพรวม ชาวเวียดนามมองว่าสนิค้าไทยเป็นสนิค้า
คุณภาพดี ราคาไม่แพงมาก สามารถซื้อหามาใช้ได้  
หากแยกตามกลุม่สนิค้า มองว่าอาหารและเครือ่งดืม่ไทย 
มรีสชาตอิร่อย มมีาตรฐานการผลติทีด่ ี คณุภาพทดัเทยีม
กบัสนิค้าของยโุรปและสหรฐัอเมรกิา และราคาไม่แพงเกนิไป 
ส่วนสนิค้ากลุม่เครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้านทกุยีห้่อทีผ่ลติในไทย 
มคีณุภาพด ีคงทน และมมีาตรฐานระดบัสากล

สนิคา้และบริการไทยยอดนยิมในเวียดนาม
อาหารและเครือ่งดืม่ ผลิตภณัฑ์รกัษาความสะอาดประเภท
ของใช้ส่วนตวั และผลติภณัฑ์บ�ารงุผวิพรรณ ชิน้ส่วนและ
อะไหล่รถยนต์ รถบรรทกุและรถจกัรยานยนต์ และธรุกจิ
ร้านอาหารไทย

กจิกรรมของ DITP 
เพ่ือสง่เสริมธรุกจิไทยในเวียดนาม
DITP และส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
จัดกจิกรรมประจ�าปี เพือ่ส่งเสรมิการขยายตลาดสนิค้าและ
บรกิารไทยในเวยีดนาม ได้แก่ งานแสดงสนิค้า Top Thai 
Brand และงานแสดงสนิค้า Mini Thailand Week รวมถงึ
จดัคณะผูแ้ทนการค้ามาเจรจาการค้าทีเ่วยีดนามทกุปี 

เหน็โอกาสทางธรุกจิในเวยีดนามแบบนีแ้ล้ว ผูป้ระกอบการ
ไทยควรเร่งเตรยีมตวัเองให้พร้อม เพือ่เข้าไปชงิส่วนแบ่งใน
ตลาดท่ีก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังสามารถใช้
เวยีดนามเป็นสปรงิบอร์ด สยายปีกธรุกจิไปยงัตลาดโลกได้
อกีทางหนึง่ด้วย

เกาะตดิข้อมลูเชงิลกึเกีย่วกบัเวยีดนาม ตดิต่อส�านกังาน
ส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจมินิห์
อเีมล: ttc_hcmc@vnn.vn
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เปิดส�านักงานย่างกุ้ง
มุ่งเจาะตลาดเมียนมา

EXIM BANK

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด
ส�านักงานผู ้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า 
แห่งประเทศไทย ณ กรุงย่างกุ้ง เมียนมา โดยกรรมการ
และผู้บริหารธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้าแห่ง
ประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนของไทยและเมียนมา รวมทั้งผู้ส่งออก
และนักลงทุนไทย เข้าร่วมงานเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรม
เซโดนา ย่างกุ้ง เมียนมา

นายอภิศักดิ์กล่าวว่า เมียนมาเป็นประเทศท่ีนักลงทุน 
ทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรพัยากรธรรมชาต ิมอีตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีสู่ง และ 
มีนโยบายเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนมากขึ้น ทั้งนี้ 
การที ่EXIM BANK เลอืกมาเปิดส�านกังานผูแ้ทนในกรงุย่างกุง้ 
เมียนมา ซึ่งเป็นส�านักงานผู้แทนในต่างประเทศแห่งแรก
ของ EXIM BANK สะท้อนถงึความส�าคญัทีไ่ทยให้กบัเมยีนมา 
ในระยะต่อไป นอกเหนอืจากการอ�านวยความสะดวกทางการเงนิ 
ซึง่เป็นภารกจิหลกัของ EXIM BANK อยูแ่ล้ว ขอให้ EXIM 
BANK เป็นทตูมติรภาพทางเศรษฐกจิระหว่างไทยและเมยีนมา
อกีต�าแหน่งหนึง่ กล่าวคอื เป็นทีป่รกึษาให้ข้อมลูทางเศรษฐกจิ 
อ�านวยความสะดวกประสานงานและการจับคู่ทางธุรกิจ 
และเชื่อว่าการเปิดส�านักงานผู้แทนในต่างประเทศในวันนี้
เป็นก้าวทีส่�าคญัก้าวหนึง่ของความเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิ
ซึ่งจะน�าไปสู่ความม่ังคั่งอย่างยั่งยืนของประชาชนและ
เศรษฐกจิของทัง้สองประเทศ

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK 
เปิดเผยว่า จากแผนแม่บท 10 ปี (ปี 2560-2570) ของ 
EXIM BANK ทีมุ่ง่เป้าหมายจะเป็นสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 
ชั้นน�าระดับโลกที่ เป ็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน
ยทุธศาสตร์การค้าและการลงทนุระหว่างประเทศของไทย 
โดยสอดคล้องกบัแนวคดิไทยแลนด์ 4.0 แผนยทุธศาสตร์ 20 ปี
ของประเทศ และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบับท่ี 12 (ปี 2560-2564) EXIM BANK จึงได้ก�าหนด
ยทุธศาสตร์หลกัประการหนึง่ทีจ่ะส่งเสรมิการค้าและการลงทนุ
ด้วยการสร้างความต้องการสนิค้าและบริการของไทยใน
ประเทศตลาดหลกัและประเทศตลาดใหม่ (Market Maker) 



ในยคุทีก่ารค้าก�าลงัขบัเคีย่วกนัอย่างเข้มข้น การผนกึก�าลงั
ของหน่วยงานต่างๆ มคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิง่ เพราะ 
ไม่เพยีงช่วยสร้างความเข้มแขง็ และเพิม่ความสามารถ 
ในแข่งขนั แต่ยงัเป็นการระดมก�าลงักนัเพือ่หาช่องทาง 
และโอกาสในการด�าเนนิธรุกจิให้ครบรอบด้านอกีด้วย

ด้วยเหตนุี ้DITP และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
สองหน่วยงานส�าคญัของกระทรวงพาณชิย์ จงึจบัมอืกนั
จัดงาน ASEAN-India Expo and Forum 2017  
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์
อาเซยีน-อนิเดยี ภายใต้แนวคดิหลกั “Strategic Economic 
Partnership & Connectivity” เพือ่กระชบัความสมัพนัธ์
ระหว่างสองภมูภิาค และกระตุน้ความร่วมมอืทางการค้า
ระหว่างประเทศ 

ภายในงานแบ่งออกเป็นสองกจิกรรมหลกั คอื Expo การ
จดัแสดงสนิค้าคณุภาพจากไทยและนานาประเทศ และ 
Forum การเสวนาพเิศษด้านเศรษฐกจิ การค้า การลงทนุ 
ตลอดจนการท่องเท่ียวจากผู้บริหารของหน่วยงาน
พนัธมติรต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน  นอกจากนีย้งัจดั
ให้มีการเจรจาทางธุรกิจและ Young Entrepreneurs 
Networking ทีมุ่ง่เน้นสร้างแรงบนัดาลใจและแลกเปลีย่น
องค์ความรูร้ะหว่างนกัธุรกจิรุน่เยาว์จากประเทศสมาชกิ
อาเซยีนและอนิเดยีอกีด้วย

การจดังานในครัง้นีบ้รรลตุามที ่DITP และกรมเจรจาการ
ค้าระหว่างประเทศตัง้เป้าเอาไว้ เพราะ ASEAN-India 
Expo and Forum 2017 ได้ขยายความร่วมมอืและโอกาส
ทางธรุกจิระหว่างสองภมูภิาคเพือ่การเตบิโตร่วมกนัอย่าง
ยัง่ยนื และยกระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศสูค่วาม
เป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ของทัง้สองภมูภิาคอกีด้วย 
โดย DITP และหน่วยงานพันธมติรตัง้เป้าจะจดังานดีๆ  
แบบนีอ้ย่างต่อเนือ่งแน่นอน

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับ DITP ติดต่อสอบถามที่  
Call Center 1169

DITP
ผนึกก�าลัง
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
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1 รายในทุก 3 นาที
สถิติธุรกิจล้มละลายทั่วโลก!

“คูค้่าล้มละลาย” คอืข่าวทีผู่ท้�าการค้าไม่อยากได้ยนิ และภาวนาอย่าให้เกดิขึน้กบัตน  
อย่างไรกต็าม ความจรงิทีโ่หดร้ายนีม้กัเกดิขึน้แบบกะทันหนัอย่างไม่ทันได้ตัง้ตวั 
เน่ืองจากคูค้่าท่ีมฐีานะทางการเงนิน่าเป็นห่วงมกัปกปิดไม่ให้รูฐ้านะทางการเงินท่ีแท้จรงิ 
ของตน โดยสถติกิารล้มละลายทีจ่ดัท�าโดยสถาบนัประกนัการส่งออกชัน้น�าของโลก
ระบวุ่าในทุก 3 นาทมีบีรษิทัล้มละลาย 1 ราย ซึง่เป็นตวัเลขทีม่นียัส�าคญัอย่างมาก
ต่อการท�าธรุกจิระหว่างประเทศ

บรษิทัท่ีปรกึษาธรุกจิอย่าง Gavin/Solmonese LLC ให้ความเหน็ว่าธรุกจิทีส่่อเค้า 
ล้มละลายคอืธรุกจิค้าปลกี โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปี 2560 สอดคล้องกบั Euler Hermes  
บรษัิทรบัประกนัด้านเครดติรายใหญ่ของโลก ทีร่ะบวุ่าในช่วง 9 เดอืนแรกของปี 2559 
มีบรษิทัค้าปลกีล้มละลายมากเป็นอนัดบัสองรองจากธรุกจิบรกิาร และเกดิขึน้ทัง้ใน
สหรฐัฯ แคนาดา ยโุรป รวมถงึญีปุ่น่ และออสเตรเลยี ส่วนหนึง่เพราะการค้าออนไลน์
เตบิโตขึน้มากนัน่เอง 

Euler Hermes ยงัประเมนิด้วยว่าในปี 2560 ภมูภิาคทีค่าดว่าจะมจี�านวนธรุกจิ 
ล้มละลายมากทีส่ดุ คอื ลาตนิอเมรกิา แอฟรกิา และตะวนัออกกลาง ขณะทีป่ระเทศคูค้่า 
ส�าคญัของไทย เช่น ยโุรป และอเมรกิาเหนอือย่างสหรฐัฯ และแคนาดา แม้ความเสีย่ง
จะไม่สงูเท่ากบัประเทศดงักล่าวแต่กม็แีนวโน้มเพิม่ข้ึน

ดงัน้ัน เพือ่ความไม่ประมาทและลดความสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ ผู้ส่งออกควรตรวจสอบ
ฐานะทางการเงนิของคูค้่าอย่างรอบคอบ ตลอดจนตดิตามข้อมลูข่าวสาร โดยเฉพาะ
ด้านเศรษฐกจิของประเทศคูค้่าควบคูไ่ปด้วย  

สามารถติดต่อขอรบัข้อมลูคูค้่าจากฝ่ายรบัประกนัการส่งออก ธนาคารเพ่ือการส่งออก
และน�าเข้าแห่งประเทศไทยได้ที ่0-2271-3700 ต่อ 1731-1744 

ท่ีมา: ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย
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“นอกจากงานบนัเทงิ ตอนนีแ้อ้มกม็ธุีรกจิครมีบ�ารงุผวิ Begin Again 
เป็นครีม Overnight Mask ทีแ่อ้มตัง้ใจอยากให้คนไทยได้ใช้ของคณุภาพ 
เหมือนแบรนด์ต่างประเทศ โดยทีร่าคายังจบัต้องได้ส�าหรบัคนไทย สารสกดั 
ในครีมแอ้มน�าเข้าจากสวติเซอร์แลนด์และฝรัง่เศสทัง้หมด ครมีมาสก์หน้านี้
จะเป็นตัวช่วยเสรมิและฟ้ืนฟผูวิให้สขุภาพดขีึน้ หลกัๆ ตอนนีแ้อ้มส่งออก
ประเทศลาวและจนี และก�าลังขอค�าแนะน�าจาก DITP ว่ามช่ีองทางเจาะตลาด 
skincare ประเทศไหนได้อกี 

ตอนแรกแอ้มรูจ้กั DITP จาก social media เลยลองตดิต่อ พอได้มา
คยุจรงิๆ DITP มข้ีอมลูทีเ่ป็นประโยชน์ให้กบัผูป้ระกอบการมาก ตอนนี้ 
แอ้มก�าลงัสนใจ T Mark เพราะแนวคดิของโครงการนีเ้ข้ากบัการท�าธรุกจิ
ของเราที่ใส่ใจคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต แรงงาน สังคม และ 
สิง่แวดล้อม เรยีกว่าตลอดห่วงโซ่จนถงึมอืผูบ้รโิภค บรษิทัเรามกีจิกรรม 
เพือ่สงัคมเป็นประจ�าอยูแ่ล้ว ทัง้การให้ทนุสนบัสนนุกลุม่เดก็นกัฟตุบอล
ในชมุชมแออดั ล่าสดุเราไปสร้างห้องน�า้บนดอยให้กบักลุม่แพทย์ พอ.สว. 
(มลูนิธแิพทย์อาสาสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน)ี และกจิกรรม
ต่อเนื่อง เราจะพาคณะแพทย์ไปตรวจสุขภาพคนบนดอย กิจกรรม
ท้ังหมดเราแบ่งก�าไรทีเ่ราขายของมาช่วยสงัคมแบบนี้

แอ้มเชือ่ว่าตรา T Mark จะช่วยให้ผูบ้รโิภคเชือ่มัน่ในแบรนด์ ได้ท้ังเรือ่ง 
คุณภาพสินค้าและคุณธรรมของผู ้ประกอบการ เป็นการ 
สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้ เพราะมีการรับรองจาก DITP  
ซึง่เป็นหน่วยงานภาครฐัทีด่แูลเรือ่งส่งออกโดยตรง ลองตดิต่อเข้า
มานะคะ แล้วคณุจะได้ช่องทางดีๆ  กลบัไปแน่นอน”

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการของส�านกัส่งเสรมินวตักรรมและ
สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า รวมทั้ง T Mark ติดต่อ  
02-507-8266 หรอืเข้าชมที ่www.thailandtrustmark.com 

แอม้	ศริประภา

                      DITP Club

แอม้	ศิรประภา	สุขด�ารงค์
นกัแสดงและเจา้ของแบรนด์

Begin Again
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DITP Calendar

พุกาม พมา่

การจดัเตรยีม
เอกสารส่งออก
1 ก.ย. - 15 ต.ค. 60

เทคนคิการเจรจา
การคา้ระหวา่งประเทศ
สู่ความส�าเรจ็
1 ก.ย. - 15 ต.ค. 60

ปฏทินิกิจกรรม
และการสัมมนา

ความรูเ้บือ้งตน้
ดา้น	e-commerce
1 ก.ย. - 15 ต.ค. 60

พิธกีารศุลกากร
และตวัแทนออกของ
1 ก.ย. - 15 ต.ค. 60  
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              Healthy Thought              Healthy Thought

I must not 
serve	a	distant	
neighbour at 
the expense of 
the	nearest.

เราตอ้งไมด่แูลคนไกล
จนเบียดเบียนคนใกลต้วั

Mahatma Gandhi
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