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หมายเหตุ: THINK TRADE THINK DITP เป็นนิตยสาร
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลทัง้ หมดที่
ปรากฏในนิตยสารเป็นข้อมูลล่าสุดขณะจัดพิมพ์ เนื้อหา
บทความและภาพประกอบในเล่มไม่จ�ำเป็นต้องสะท้อน
มุมมองของกรมฯ โดยทางกรมฯ และทีมผู้จัดท�ำไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีม่ ี
บุคคลน�ำข้อมูลไปใช้ต่อไม่ว่าโดยทางใด

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทย
เป็น Trading Nation และรายได้หลักของ
ประเทศเรามากกว่า 60% มาจากการ
ส่งออกสินค้าและบริการของไทยที่ได้รับ
การยอมรั บ จากทั่ ว โลกในเรื่ อ งคุ ณ ภาพ
ความประณีตและความใส่ใจรายละเอียด
อย่ า งไรก็ ดี ยั ง มี ก ลุ ่ ม ผู ้ ป ระกอบการ
อีกจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีย่ งั ต้องการได้รบั โอกาส
และการส่งเสริมให้เข้าสูต่ ลาดโลกอย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจนและเห็นผลส�ำเร็จ
ด้ ว ยความตั้ ง ใจและภารกิ จ หลั ก ของ
กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ
(DITP) ที่ต้องการผลักดันภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมไทยให้ได้แสดงศักยภาพและ
ผงาดบนเวทีโลกอย่างสง่าผ่าเผย นิตยสาร
THINK TRADE THINK DITP จึงจัดท�ำ
ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทย 4.0” ที่
ต้องการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของไทยด้วย “ความคิดสร้างสรรค์และ
นวั ต กรรม(Value-Based Economy)

THINK TRADE THINK DITP ฉบับนี้
ขอเปิ ด ตั ว ด้ ว ยเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ตลาด
Super-Rich ทีก่ ำ� ลังเนือ้ หอมส�ำหรับนักธุรกิจ
และผู ้ ป ระกอบการในหลายๆ ประเทศ
เนื้อหาของนิตยสารฉบับนีจ้ ะท�ำให้ทา่ นเห็น
ภาพรวมของอุตสาหกรรมและกลุม่ สินค้าที่
มีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของลูกค้า
กลุม่ พิเศษนี้ รวมทัง้ ยังสอดแทรกเกร็ดความรู้
วิธคี ดิ การตีตลาดให้โดนใจนักช้อปกระเป๋าหนัก
ที่ “ราคา” ไม่ใช่ปญ
ั หาส�ำหรับพวกเขาเลยครับ
นอกจากนี้ เรายังน�ำเสนอเรื่ อ งราวของ
ผูป้ ระกอบการไทยทีเ่ ป็นดาวรุง่ ทีก่ ำ� ลังเจิดจรัส
ของวงการ เพื่อช่วยจุดประกายความคิด
เสริมสร้างก�ำลังใจให้กบั คนทีก่ ำ� ลังก้าวเดิน
บนถนนสายธุรกิจระหว่างประเทศอยู่แล้ว
รวมถึงคนทีก่ ำ� ลังมองหาโอกาสใหม่ๆ ให้กบั
ตัวเองครับ
ผมขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ เ ลื อ กนิ ต ยสาร
THINK TRADE THINK DITP เล่มนี้และ
ร่วมเดินทางสู่เส้นทางการค้าระดับสากล
อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน เราหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่ า เนื้ อ หาในเล่ ม ที่ เ ราตั้ ง ใจคั ด สรรมาให้
จะช่วยขยายมุมมองความคิด และเพิ่ม
โอกาสทางการค้าของท่านผูอ้ า่ น นอกจากนี้
ท่านยังสามารถติดตามทางออนไลน์ได้ดว้ ยที่

www.thinktradethinkditp.com
อีกทางหนึง่ ด้วย แล้วพบกันฉบับต่อไปนะครับ
นายจักรินทร์ โกมลศิริ

นั ก วิ ช าการพาณิ ช ย์ เ ชี่ ย วชาญปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักประชาสัมพันธ์และสือ่ สารองค์กร
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Trade Highlight

เอกซเรย์หัวใจ Super-Rich
รัก ชอบ ซื้อ อะไร?
ลองจินตนาการดูว่า ถ้ามีเงินทองมหาศาล
ชนิดใช้ยงั ไงก็ไม่หมด คุณจะใช้เงินท�ำอะไรบ้าง?
แต่หากวันนี้ คุณจะมองในมุมกลับกันและ
คิดขายสินค้าและบริการให้กับมหาเศรษฐี
ระดับ “Super-Rich” รูห้ รือไม่วา่ พวกเขาชืน่ ชอบ
และจับจ่ายใช้เงินกับอะไรบ้าง
ข้อมูลจากรายงาน “Wealth-X” บริษัทวิจัย
ตลาดเฉพาะกลุม่ ทีเ่ ชีย่ วชาญด้านวิเคราะห์
กลุ่มอภิมหาเศรษฐี หรือคนที่มีสินทรัพย์
เพื่อการลงทุน (ไม่รวมทรัพย์สินส่วนตัว)
มูลค่าตั้งแต่ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 5.25 แสนล้านบาทขึน้ ไป เมือ่ ไล่เรียง
ดูจะพบว่ามหาเศรษฐีระดับนี้จะใช้เงินแค่
4% ซือ้ สิง่ ของฟุม่ เฟือย ซึง่ หากไม่นบั รวมของ
ทีม่ มี ลู ค่าสูงมากๆ เช่น เรือยอร์ช เครือ่ งบิน
และอสังหาริมทรัพย์สดุ หรู นักช้อปกระเป๋าหนัก
เหล่านีก้ จ็ ะทุม่ เงินไปกับ “เครือ่ งประดับและ
นาฬิกา” มากที่สุด
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หากพุ่ งตรงไปที่ “อินเดีย” เป้าหมาย
หลักแห่ ง หนึ่ ง ที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์
ต้องการคือเจาะกลุม
่ “Super-Rich”

คุ ณ จิ ต ติ ม า นาคมโน ผู ้ อ� ำ นวยการ
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ
เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย ให้ข้อมูลว่า
กลุ่มมหาเศรษฐีชาวอินเดียที่มีรายได้สุทธิ
เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี (35 ล้าน
บาท) ทีจ่ ดั เป็นกลุม่ Super-Rich มีอยูร่ าวๆ
250,000 ครัวเรือน และคาดว่าจะเพิม่ เป็น
480,000 ครัวเรือนในปี 2563 ซึง่ คนเหล่านี้
มักจะอยูใ่ นเมืองใหญ่ๆ เช่น มุมไบ นิวเดลี แต่
ตอนนีเ้ ริม่ มีมากขึน้ ในเมืองอื่นๆ เช่น เจนไน
ไฮเดอราบัด กัลกัตตา บังกาลอร์ ปูเน เป็นต้น
“คนรวยทางภาคเหนือของอินเดียจะนิยม
ซื้ อ เสื้ อ ผ้ า แบรนด์ เ นม เครื่ อ งประดั บ
รถยนต์หรูหรามีราคา คุณภาพชัน้ เลิศ และ
นิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ส่วน
มหาเศรษฐีแถบอินเดียใต้คอ่ นข้างอนุรกั ษ์นยิ ม
จะใช้เงินซื้อของเพื่อการลงทุนในอนาคต
เช่น เครือ่ งประดับทอง หรืออสังหาริมทรัพย์
มากกว่า”

คุณจิตติมา แนะน�ำว่า มีสินค้าและบริการ
หลายกลุ่มที่ผู้ประกอบการไทยสามารถ
น�ำเสนอให้ Super-Rich ชาวอินเดียได้ เช่น
เครือ่ งประดับ สินค้าไลฟ์สไตล์ บริการจัดงาน
แต่งงานในเมืองไทยที่ชาวอินเดียฐานะดี
นิ ย มมาก รวมไปถึ ง บริ ก ารความงาม
ลดน�้ำหนัก และสปา เนื่องจากสถาบัน
ความงามของไทยมีศักยภาพมาก

นอกจากตลาดอินเดียแล้ว กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ (DITP) ยังได้ช่วย
ผู้ประกอบการบุกเบิกตลาด Super-Rich
ในตะวันออกกลาง ด้วยการประเดิมร่วม
งาน Jewellery Arabia 2015 ที่ประเทศ
บาห์เรน เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นงานแสดง
สินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับทีย่ งิ่ ใหญ่ของ
ตะวันออกกลาง มีผเู้ ข้าชมงาน 48,717 คน
และมี บ ริ ษั ท ไทยน�ำสินค้าไปร่วมจัดแสดง
ประมาณ 24-25 บริษทั

ขณะเดียวกัน DITP ได้จัดงาน Thai Night
ในช่วงดังกล่าว โชว์เครื่องประดับ และมี
วิดีโอน�ำเสนอการออกแบบและสร้างสรรค์
เครือ่ งประดับโดยช่างฝีมอื ชาวไทยทีข่ นึ้ ชือ่
เรื่องความละเอียดประณีต ซึ่งเรียกความ
สนใจจากผูเ้ ข้าร่วมงานได้อย่างมาก ถึงจุดนี้
ต้องบอกว่า “Super-Rich” เป็นตลาดเป้าหมาย
ทีม่ อี นาคตไกล ได้รบั ผลกระทบค่อนข้างน้อยจาก
สภาวะเศรษฐกิจโลกทีผ่ นั ผวน จึงเป็นความท้าทาย
ใหม่ของผูป้ ระกอบการไทยทีไ่ ม่ควรมองข้าม

สไตล์ใช้เงินคนรวย
ผลส�ำรวจเจ้าของเครื่องบินส่วนตัวมากกว่า 600 คนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ในแต่ละปี

ปรับปรุงบ้าน US$ 524,000

เช่าเรือยอร์ช US$ 404,000

เครือ่ งประดับหรู US$ 248,000

รถยนต์ US$ 226,000

ประชุมสังสรรค์และงานอีเวนต์ในโรงแรม ค่าเช่าวิลลาและบ้านพักตากอากาศ พักผ่อนในโรงแรม/รีสอร์ต US$ 157,000
หรือรีสอร์ต US$ 224,000
US$ 168,000

เรือส�ำราญ US$ 138,000

แฟชัน่ และของใช้สว่ นตัว US$ 117,000

สปา US$ 107,000

นาฬิกา US$ 147,000

การท่องเทีย่ วเพือ่ หาประสบการณ์ใหม่
US$ 98,000

ที่มา: หนังสือ The Sky’s the Limit: Marketing to the New Jet

ถิ่นคนรวย
(ข้อมูลปี 2558)

ยุโรป		

อเมริกาเหนือ

จ�ำนวนมหาเศรษฐี 4.8 ล้านคน
มูลค่าความมั่งคั่งรวม 16.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

จ�ำนวนมหาเศรษฐี 4.2 ล้านคน
มูลค่าความมั่งคั่งรวม 13.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

ตะวันออกกลาง

จ�ำนวนมหาเศรษฐี 0.61 ล้านคน
มูลค่าความมั่งคั่งรวม 2.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

ละตินอเมริกา			

จ�ำนวนมหาเศรษฐี 0.52 ล้านคน
มูลค่าความมั่งคั่งรวม 7.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

เอเชียแปซิฟก
ิ

จ�ำนวนมหาเศรษฐี 5.1 ล้านคน
มูลค่าความมั่งคั่งรวม 17.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

แอฟริกา

จ�ำนวนมหาเศรษฐี 0.15 ล้านคน
มูลค่าความมั่งคั่งรวม 0.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา: บริษัทที่ปรึกษา Capgemini
หมายเหตุ: มหาเศรษฐีหมายถึงผู้ที่มีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป (ไม่รวมบ้าน ที่อยู่อาศัยและสินค้าเพื่อการบริโภคอื่นๆ)
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Trade Insight

1 สหรัฐอเมริกา
ชู “ฮาลาล” จับมิลเลนเนียล
ตลาดสินค้าฮาลาลในสหรัฐอเมริกามีอนาคตสดใส เพราะการ
บริโภคอาหารประเภทนี้ไม่ได้จ�ำกัดอยู่ในกลุ่มชาวมุสลิมเท่านั้น
แต่ยังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมิลเลนเนียล หรือกลุ่มคนที่เกิด
ระหว่างปี 2527-2539 ที่ค�ำนึงถึงความเป็นธรรมต่อสัตว์และ
สวั ส ดิ ภ าพของสั ต ว์ ม ากขึ้ น ดั ง นั้ น เทรนด์ นี้ น ่ า จะเป็ น ช่ อ งทาง
และโอกาสขยายตลาดสินค้าอาหารฮาลาลไทยไปสหรัฐอเมริกาได้
สนใจตลาดฮาลาลในสหรัฐอเมริกา
ติดต่อ ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก
อีเมล: ttcc@thaitradechicago.com

1

2 สาธารณรัฐเช็ก
เสิร์ฟอาหารพร้อมทานให้คน “เช็ก”
Marks & Spencer จะเปิดร้านค้าปลีกที่จ�ำหน่ายเฉพาะอาหาร
ในสาธารณรัฐเช็ก หลังจากเห็นว่าเป็นกลุม่ สินค้าทีข่ ายดีในประเทศ
นัน้ คือ เสือ้ ผ้าซึง่ ท�ำก�ำไรได้มากกว่า ส่วนชาวเช็กสมัยนีน้ ยิ มบริโภค
อาหารน�ำเข้าจากต่างประเทศมากขึ้น เช่น อาหารอินเดีย หรือ
อาหารอังกฤษพร้อมทาน ทีว่ างขายใน Marks & Spencer อยูแ่ ล้ว
แต่นี่ก็เป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการไทยจะเพิ่มช่องทางการขาย
อาหารไทยพร้อมทาน เนื่องจากชาวเช็กชื่นชอบการรับประทาน
อาหารไทยเช่นกัน สนใจหาตลาดใหม่ๆ ให้สินค้าอาหารพร้อมทาน
ติดต่อ ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก
อีเมล: thaicom@iol.cz
3

อินเดีย

ชาวภารตปลื้มเมืองไทย
ชาวอินเดียนิยมไปเทีย่ วต่างประเทศมากขึน้ และไทยก็เป็นจุดหมาย
ปลายทางยอดนิ ย มแห่ ง หนึ่ ง ที่ น อกจากมาเที่ ย วแล้ ว
ชาวอินเดียก็ยังเลือกใช้เป็นสถานที่จัดงานแต่งงานอีกด้วย พร้อม
ทุ่มเงินสุดตัวเพื่อจัดงานอย่างอลังการ นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีธุรกิจ
อื่นที่น่าสนใจท�ำเพื่อรองรับตลาดลูกค้าอินเดีย เช่น ร้านอาหาร
มังสวิรัติ สถานที่เต้นร�ำ อยากรู ้ จั ก ชาวอิ น เดี ย ให้ ลึ ก ซึ้ ง ยิ่ ง ขึ้ น
ติดต่อ ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ
อีเมล: thaitrademumbai@gmail.com
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4 สาธารณรัฐประชาชนจีน
จีนแห่ช้อปปิ้งออนไลน์
ชาวจีนหันมาซือ้ สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพราะ
สะดวกสบาย บริการดี ราคาเป็นธรรม อีกทัง้ ยังจัดส่งสินค้าถึงบ้าน
อย่างรวดเร็ว โดย National Bureau of Statistic of the People’s
Republic of China ระบุว่า ช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2559
มูลค่าการจ�ำหน่ายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 25.5%
ผู้ประกอบการสามารถศึกษาช่องทางการจ�ำหน่ายและร่วมมือกับ
เว็บไซต์ออนไลน์ชอ้ ปปิง้ ทีม่ ชี อื่ เสียง เช่น Taobao.com Tmall.com
JD.com เพือ่ ส่งสินค้าคุณภาพเข้าตลาดจีน อย่างไรก็ตาม ควรศึกษา
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ให้ดกี อ่ น และติดตามแนวโน้มของ
ตลาด เพื่ อ ให้ ส ามารถส่ ง ออกสิ น ค้ า ได้ ต รงความต้ อ งการของ
ผู้บริโภคชาวจีน
ติดต่อ ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู
อีเมล: thaitcchengdu@ditp.go.th

2
5
3
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5 ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นน�ำเข้าไข่มุกไทยเพิ่ มกว่าเท่าตัว
มุกญี่ปุ่นมีชื่อเสียงระดับโลก แต่รู้ไหมว่า ในช่วงเดือนมกราคมกรกฎาคมที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้น�ำเข้าไข่มุกจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ถึงเท่าตัว หรือมีมูลค่ารวม 1.7 แสน
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6 ล้านบาท และน�ำเข้าอัญมณีและ
เครื่องประดับจากไทยรวมมูลค่าประมาณ 115 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือราว 4,047 ล้านบาท ปัจจุบนั ญีป่ นุ่ เป็นตลาดส่งออกอัญมณีและ
เครื่ อ งประดั บ ที่ ส� ำ คัั ญ ของไทยเป็ น อั น ดั บ 8 รองจากฮ่ อ งกง
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เบลเยียม อินเดีย
และสวิตเซอร์แลนด์

Super Food มาแรงในแดนซามูไร
อาหารกลุม่ Super Food ก�ำลังเติบโตอย่างต่อเนือ่ งในประเทศญีป่ นุ่
เนื่องจากผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้หญิงที่รักสุขภาพหันมารับประทาน
อาหารกลุม่ นีม้ ากขึน้ เรือ่ ยๆ สินค้า Super Food ทีข่ ายดีในตลาดนี้
ได้แก่ สินค้าตามเทรนด์ หรือที่คนดังชอบใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี
ในญี่ปุ่น เพราะท�ำให้รู้สึกถึงความเป็นพรีเมียม และผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติที่สามารถใช้ได้ทุกวัน อัพเดตเทรนด์ตลาดอาหารและ
อัญมณีในญี่ปุ่นเพิ่มเติม
ติดต่อ ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว
อีเมล: thaitctokyo@thaitrade.jp
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Happening

GREY RAY

ยางลบลดโลกร้อน
หากพูดถึงยางลบดินสอ ความพิเศษสุดๆ ที่เราพอจะนึกออกก็คงหนีไม่พ้นเรื่องรูปลักษณ์ เช่น ยางลบรูปการ์ตูน รูปขนม ผลไม้ บ้าน รถ เครื่องบิน
ที่มีหลากสีสัน บ้างก็มีกลิ่นหอมเย้ายวนใจเพิ่มเข้าไปอีก แต่ถ้าจะบอกว่าเจ้ายางลบก้อนสี่เหลี่ยมขาวๆ ธรรมดาที่เห็นนี้มีความพิเศษซ่อนอยู่เหมือนกัน เพราะท�ำ
มาจากเปลือกหอยเชลล์ล่ะ คุณจะเชื่อหรือเปล่า!?
รูไ้ หมว่า 90% ของยางลบทีอ่ ยูใ่ นท้องตลาด
ท� ำ จากพี วี ซี ซึ่ ง เป็ น สารห้ า มน� ำ เข้ า ใน
บางประเทศ ยิ่งถ้าสารนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์
ที่ต้องสัมผัส สูดดม หรือภาชนะหีบห่อ
ก็จะเป็นอันตราย เพราะเสีย่ งทีผ่ ใู้ ช้จะได้รบั
สารตะกัว่ เข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะยางลบ
ทีม่ กี ลิน่ หอม รูปทรงน่ากิน ทีเ่ ด็กชอบหยิบ
ไปดมหรือเผลอแอบเอาเข้าปากอีกต่างหาก
ด้วยเหตุนี้ NATURE MADE ECO ERASER
จึงถูกคิดค้นและผลิตออกมาภายใต้แบรนด์
Grey Ray Stationery แบรนด์เครื่องเขียน
รักษ์โลกฝีมือคนไทยแท้
NATURE MADE ECO ERASER ใช้เวลาวิจยั
ประมาณ 2 ปี จากแนวคิดทีต่ อ้ งการสร้างสรรค์
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ผลิตภัณฑ์ทเี่ บียดเบียนสิง่ แวดล้อมให้น้อย
ทีส่ ดุ และจากข้อมูลพบว่าปกติในยางลบจะ
มี ส ารฟิ ล เลอร์ ซึ่ ง ท� ำ มาจากแคลเซี ย ม
คาร์บอเนต ท�ำให้ยางลบเกาะตัวเป็นก้อน
ทีมงานจึงร่วมกับนักวิจยั ชาวญีป่ นุ่ กลุม่ หนึง่
ทดลองน� ำ เปลื อ กหอยเชลล์ ที่ เ หลื อ จาก
อุตสาหกรรมอาหารมาบดเพือ่ ใช้ทดแทนสาร
ดังกล่าว ซึง่ เท่ากับเป็นการรีไซเคิลไปในตัว
เพราะอุตสาหกรรมหอยเชลล์ในญีป่ นุ่ เลีย้ ง
หอยเชลล์เฉลี่ย 540,000 ตันต่อปี และ
54% ของน�ำ้ หนักดังกล่าวคือเปลือกหอยทีค่ นทิง้
จนกลายเป็นภูเขาขยะริมชายหาดในญี่ปุ่น
จากของที่ถูกทิ้ง สุดท้ายได้แปรเปลี่ยนมา
เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของ NATURE
MADE ECO ERASER ทีม่ คี วามปลอดภัย

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถลด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของระบบการผลิต
ในอุตสาหกรรมยางลบได้ถึง 50% และ
เป็นยางลบที่เด็กๆ สามารถเอาเข้าปากได้
โดยไม่เป็นอันตราย
ใครจะเชื่อว่า “แค่ยางลบก้อนเล็กก้อน
เดียว” จะเดินทางยาวนานขนาดนี้ แต่บอก
ได้เลย นี่เป็นการเดินทางที่คุ้มค่าและจะ
ช่วยท�ำให้โลกอยู่กับเราไปได้นาน
หากคุ ณ มี แ นวคิ ด แปลกใหม่ ใ นการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม สามารถติดต่อส�ำนัก
ส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิม่ เพือ่ การค้า
เพื่ อ ช่ ว ยกั น คิ ด และต่ อ ยอดดี ไ ซน์ ไ ด้ ที่
อีเมล designditp@gmail.com

เพราะลูกค้าระดับ “Super-Rich” มีก�ำลังในการใช้จ่ายมากจนสามารถ “เลือก” ในสิ่งตัวเองพึงพอใจ
ได้อย่างไม่มีขีดจ�ำกัด ไม่ว่าการบริการนั้นจะสุดหรู หรือสุดแหวกแนวขนาดไหนก็ตาม ดังนั้น การมอง
หาธุรกิจที่จะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนี้จึงไม่ได้จ�ำกัดแค่การใช้ของดีที่สุด แพงที่สุด แต่ยังหมายถึงการใช้
ความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย ดังเช่นบริการสุดทึ่งที่รับรองว่าทุกคนจะต้องแปลกใจเหล่านี้…

ทรัพย์สน
ิ ปลอดภัย

ไว้ใจเรา

บริ ก ารฝนหาย
ในวันแต่งงาน
ไม่ว่าคุณจะเตรียมการแต่งงานมาดีขนาด
ไหนก็ตาม คงปฏิเสธไม่ได้ว่าฝนฟ้าอากาศ
ก็ยังเป็นเรื่องเดียวที่ไม่สามารถควบคุมได้
อยู่ดี โดยเฉพาะการแต่งงาน outdoor
แต่ นี่ ไ ม่ ใ ช่ ป ั ญ หาส� ำ หรั บ คู ่ แ ต่ ง งานที่ ใ ช้
บริการแพ็คเกจสุดเอกซ์คลูซฟิ จาก Oliver’s
Travels บริษทั รับจัดงานแต่งงานทีส่ ามารถ
เนรมิตวันแต่งงานให้เป็นวันสุดพิเศษ โดย
ไม่มสี ายฝนโปรยปรายมากวนใจให้หงุดหงิด ด้วย
สนนราคาเบาๆ ทีช่ าว Super-Rich ขนหน้าแข้ง
ไม่รว่ งแค่ $100,000 หรือ 3,500,000 บาท
โดยบริ ษั ท จ้ า งที ม นั ก อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยามา
พยากรณ์อากาศ และจ้างนักบินไปบินอยู่
เหนือกลุม่ เมฆ จากนัน้ จะเติมซิลเวอร์ไอโอไดด์
ทีจ่ ะท�ำให้กอ้ นเมฆแตกกระจายและหายไป
ในที่สุด ซึ่งวิธีการดังกล่าวเคยถูกน�ำมาใช้
ในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันโอลิมปิกส์
ฤดูร้อนที่กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในปี 2008 และยังใช้ใน
พระราชพิธีเสกสมรสระหว่าง ดยุกและ
ดัชเชสแห่งแคมบริดจ์ในปี 2012 อีกด้วย

นอกจากใช้ จ ่ า ยไปกั บ การจั ด งานส� ำ คั ญ
และสินค้าและบริการไลฟ์สไตล์สดุ หรูแล้ว
ชาว Super-Rich ยังมองหาบริการสุดเอกซ์คลูซฟิ
ด้านประกันภัย ที่ต้องสร้างความมั่นใจว่า
ทรั พ ย์ สิน มู ล ค่ า มหาศาลของพวกเขาจะ
ปลอดภัยอยู่เสมอ
ไม่ต้องตกใจ! ถ้าเห็นชายฉกรรจ์ที่แต่งตัว
คล้ า ยหน่ ว ย SWAT โรยตั ว ลงมาจาก
เฮลิคอปเตอร์ เพราะนัน่ คือบริการประกันภัย
จาก Baller Fine Art Insurance บริษทั
ประกันภัยหัวใสที่เสนอบริการรูปแบบใหม่
เพื่อเอาใจลูกค้า Super-Rich โดยเฉพาะ
โดยที ม งานจะเคลื่ อ นย้ า ยทรั พ ย์ สิ น ของ
ลูกค้าไปเก็บไว้ในทีท่ ปี่ ลอดภัย ในกรณีทเี่ กิด
เหตุรา้ ย ไม่วา่ จะเป็น วินาศภัย มหันตภัยจาก
ธรรมชาติ ไฟไหม้ หรือเหตุรา้ ยอื่นๆ เพื่อ
ป้ องกั น ไม่ ใ ห้ เ หตุ การณ์ ร ้ า ยเหล่า นั้น มา
ท� ำ ลายทรั พ ย์ สิ น มี ค ่ า ของบรรดาลู ก ค้ า
Super-Rich นั่นเอง
ที่มา: www.alux.com

ที่มา: www.businessinsider.com
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Inspiration & Success

ผ่าไอเดียดีไซเนอร์
จับตลาด
Extreme Niche

• นักธุรกิจหนุ่มไทยไฟแรงฉีกกรอบธุรกิจครอบครัว ใช้ดีไซน์
ขายความแพงเจาะกลุม่ ลูกค้า Extreme Niche ในตะวันออกกลาง
• งานออกแบบเครือ่ งประดับทีไ่ ด้แรงบันดาลใจจาก แจ็ค หม่า
จนเป็นที่มาของชิ้นงานสุดสง่า “King of Arabia Choker”
• เมือ่ เห็นคุณค่าของโอกาสทีไ่ ด้รบั บวกความมุง่ มัน่ และ passion
ในสิ่งที่ท�ำได้พิสูจน์ฝีมือแบรนด์ Kanpoj อย่างไม่มีข้อสงสัย
หากเอ่ยถึงตลาดตะวันออกกลาง ผู้ประกอบการไทยหลายคนคงมี
ความฝั น ที่ อ ยากจะไปท�ำธุรกิจในภูมิภาคนี้ ที่ผู้ค นส่ว นใหญ่ มี
ศักยภาพในการจับจ่ายใช้สอยอย่างไม่มีข้อจ�ำกัด
คุณกันต์พจน์ ธนจักรพรรดิ เจ้าของแบรนด์ Kanpoj ก็เป็นหนึ่ง
ในนักออกแบบและนักธุรกิจไทยทีฉ่ กี กรอบธุรกิจครอบครัวจากการ
ค้าขายอัญมณีมาสูว่ งการออกแบบเครือ่ งประดับทีม่ ศี กั ยภาพในการ
เปิดตลาดตะวันออกกลางในกลุ่มสินค้าเครื่องประดับสัตว์เลี้ยง
ด้วยแรงบันดาลใจจากการอ่านค�ำคมของ แจ็ค หม่า อดีตครูสอน
ภาษาอังกฤษผู้กลายมาเป็นเจ้าพ่อ E-commerce และเป็นประธาน
บริษทั Alibaba เว็บไซต์คา้ ส่งและค้าปลีกชือ่ ดัง ผูไ้ ด้รบั การจัดอันดับ
ให้เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่รวยที่สุดในโลก กล่าวว่า “ในชีวิตหนึ่งเมื่อ
โอกาสดีๆ เข้ามา ถ้าอยากลองท�ำก็ให้ลงมือ และถ้าผลลัพธ์ไม่
เป็นอย่างทีห่ วัง ได้ประสบการณ์กถ็ อื เป็นความส�ำเร็จ” คุณกันต์พจน์
จึงตัดสินใจตอบรับโอกาสที่ท้าทายนี้ด้วยความมุ่งมั่น โดยชิ้นงานที่
ได้รับการทาบทามให้ออกแบบคือ เครื่องประดับส�ำหรับเสือ ซึ่งถือ
เป็นสัตว์เลีย้ งของกลุม่ บุคคลระดับสูงในตะวันออกกลาง กลุม่ สินค้า
นี้ ถื อ เป็ น กลุ ่ ม Extreme Niche Market แต่ ถึ ง กระนั้ น
ความท้าทายระดับนี้ก็ไม่เกินความสามารถของนักออกแบบและ
ช่างไทยภายใต้แบรนด์ Kanpoj
หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ Talent Thai ในปี 2555 และ Designer’s
Room ในปี 2556 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
คุณกันต์พจน์เลือกทีจ่ ะต่อยอดสร้างแบรนด์โดยใช้ชอ่ื ตัวเองน�ำเสนอ
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จิวเวลรีดีไซน์ภายใต้ชิ้นงานชื่อ King of Arabia Choker ที่มี
เอกลักษณ์สง่างาม เพื่อเข้าร่วมแสดงในงาน Bangkok Gems &
Jewelry Fair ครัง้ ที่ 58 ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 7-11 กันยายน 2559
ณ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักธุรกิจและ
สื่อมวลขนต่างชาติเป็นอย่างดี
คุ ณ กั น ต์ พ จน์ ม องว่ า เครื่ อ งประดั บ ถื อ เป็ น สิ น ค้ า ที่ ต ้ อ งแข่ ง กั น
ออกแบบให้ตรงใจผูซ้ อื้ เพราะเป็นสินค้าทีม่ มี ลู ค่าและสร้างคุณค่าได้
ด้วยตัวเอง เช่นเดียวกับจิวเวลรีดไี ซน์สำ� หรับสัตว์เลีย้ งชิน้ นี้ ทีม่ ที มี่ า
จากการได้เจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจชาวอาหรับที่ทาง DITP แนะน�ำ
“ดีไซน์ของ Kanpoj วางคอนเซปต์ไว้ว่าสามารถปรับรูปแบบได้ตาม
ความนิยมและความแปลกใหม่ แต่อยูบ่ นพืน้ ฐานความประณีต และ
ตรงความต้องการของลูกค้า มีรายละเอียดและมีมลู ค่า” คุณกันต์พจน์กล่าว
“งานออกแบบเครือ่ งประดับเป็นงานทีส่ นุก และสามารถสร้างสรรค์
ผลงานออกมาได้หลากหลายรูปแบบ งานชิน้ นีก้ เ็ หมือนกัน เมือ่ เรา
เห็นโอกาสที่ดีมากของตลาด และมั่นใจในศักยภาพของทีมงาน
เราก็ต้องคว้าโอกาสนี้ไว้ เพราะนี่คือตลาดกลุ่ม Niche ในระดับที่
ไม่ใช่จะเข้าถึงได้ง่ายๆ”
คุณกันต์พจน์บอกว่าหลังจากโชว์ชิ้นงานนี้ในงาน Bangkok Gems
& Jewelry Fair ครัง้ ที่ 58 ที่ผ่านมา ขณะนี้ก�ำลังเจรจากับคู่ค้าเพื่อ
เปิดตลาดที่มีศักยภาพแห่งนี้
คุณกันต์พจน์เสริมว่า ชิ้นงาน King of Arabia Choker ต้องการ
สะท้อนเรือ่ งราวอารยธรรมของอาณาจักรอาราเบียสมัยโบราณหรือ
เรียกว่า Arabian Empire ซึ่งเครื่องประดับสัตว์เลี้ยงชิ้นนี้สามารถ
แสดงตัวตนของผู้เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงกลุ่มเสือ ซึ่งถือเป็นตระกูล
King of Animals ดังนัน้ สิง่ นีจ้ ะช่วยเสริมบุคลิกความเหนือชัน้ หรือ
ความยิ่งใหญ่ของผู้เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดี
หากเอ่ยถึงความส�ำเร็จ คุณกันต์พจน์มองว่า นี่เป็นจุดเริ่มต้นของ
ธุรกิจที่มีอนาคตสดใส ซึ่งตอนนี้จะให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
แบรนด์ สร้างการรับรู้ในกลุ่มเป้าหมาย และที่ส�ำคัญ การประสบ
ความส�ำเร็จจะต้องอาศัยทักษะการออกแบบที่ตอบสนองความ
ต้องการของคนได้ทุกรูปแบบ
“ผมเชื่ อ ว่ า การออกแบบหรื อ งานที่ ต ้ อ งใช้ จิ น ตนาการความคิ ด
สร้างสรรค์ ยังไงก็ไม่มวี นั ตาย แต่เราต้องหาวิธนี ำ� ไอเดียมาต่อยอด
สร้างมูลค่าเพิ่มให้จับต้องได้จริง”
ด้วยวิธีคิดนี้ Kanpoj จึงเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ตอกย�้ำถึงศักยภาพ
ของผู้ผลิตและนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ ให้ตลาดต่างประเทศได้
รับรู้ โดยเฉพาะตลาด Extreme Niche ทีค่ นซือ้ พร้อมทุม่ เงินเต็มที่
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตัวเอง
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DITP Society

BIG+BIH อวดงาน
ดีไซน์สุดสร้างสรรค์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย และสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แนวดีไซน์ เปิดงาน
แสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน เดือนตุลาคม 2559 (BIG+BIH October 2016) ครัง้ ที่ 42 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ASEAN
Life+Style เพื่อตอกย�้ำจุดเด่นและความส�ำคัญของประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าและแหล่งรวมสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพของ
อาเซียน ในปีนี้มีผู้ประกอบการกว่า 480 บริษัท รวมกว่า 1,300 คูหา มาร่วมโชว์ศักยภาพ น�ำผลงานที่มีความโดดเด่นด้านดีไซน์
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ และมี คุ ณ ภาพมาจั ด แสดงให้ ผู ้ ซื้ อ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศได้ ช มและเลื อ กซื้ อ นางมาลี โชคล�้ ำ เลิ ศ อธิ บ ดี
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงความส�ำเร็จของงานว่า เบื้องต้นมีผู้เข้าชมงานประมาณ 60,000 ราย และมีมูลค่าการซื้อขาย
มากกว่า 1,500 ล้านบาท ส่วนงาน BIG+BIH April 2017 ครั้งที่ 43 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา

ชี้ช่องรวย

ในกัมพู ชา
คณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการส่งเสริมการส่งออกและ
การลงทุนในประเทศ ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เอสซีจี
และพันธมิตรภาคเอกชนจัดงานเสวนา “Grow Together with our
Best Neighbor Cambodia: เสริมความรู้คู่การลงทุนในประเทศ
เพื่อนบ้าน กัมพูชา” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ไทยมีความรู้และพร้อมด�ำเนินธุรกิจส่งออกและลงทุนในประเทศ
กัมพูชา ซึ่งถือเป็นตลาดการค้าส�ำคัญของไทย

นอกจากนี้ กัมพูชายังเป็นประเทศที่น่าสนใจเข้าไปลงทุน เนื่องจาก
รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติและสนับสนุนการผลิตเพื่อ
ส่งออก เปิดโอกาสให้ต่างชาติสามารถถือหุ้นบริษัทได้ 100%

นางจีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)
ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ ณ กรุ ง พนมเปญ
กล่าวว่า ชาวกัมพูชาชืน่ ชอบสินค้าไทย และสินค้าที่มีอนาคตสดใส
ในตลาดแห่งนี้ คือสินค้าที่จับกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น สินค้าไอที หรือ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ ส่วนสินค้าเกษตรแปรรูปก็มีโอกาสดีเช่นกัน

ผูส้ นใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ทสี่ ำ� นักงานส่งเสริมการค้า
ในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ อีเมล thaicompnh@gmail.com
หรือดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.ditp.go.th
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“ก่อนเข้าไปท�ำธุรกิจ สิง่ แรกทีค่ วรท�ำคือ ปรับทัศนคติทมี่ ตี อ่ กัมพูชา
ควรเดินทางไปดูพื้นที่จริง เข้าไปอยู่สักระยะหนึ่ง เพื่อจะได้เข้าใจ
ตลาดและผู้บริโภคจริงๆ” นางจีรนันท์แนะน�ำ

จัด
Top Thai Brands
พิ ชต
ิ ลูกมังกร
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งออกทาง
เรือแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ เตรียมจัดงานสุดยอดแบรนด์ไทย หรือ Top Thai Brands
ใน 3 เมืองหลักของประเทศจีน ได้แก่ นครกวางโจว ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2559 ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 25-29
พฤศจิกายน 2559 และนครเฉิงตู ระหว่างวันที่ 18-24 มกราคม 2560 ส�ำหรับสองงานแรก ทาง DITP ได้ปิดรับสมัครผู้ร่วมงานไปแล้ว
แต่ผู้ประกอบการที่สนใจบุกตลาดจีนยังมีโอกาสสมัครเข้าร่วมงาน Top Thai Brands เฉิงตู ซึ่งจะจัดขึ้นภายในงานแสดงสินค้า 21st China
(Sichuan) Chinese New Year Shopping Festival ณ Chengdu Century City New International Convention & Exhibition Center
เพือ่ กระตุน้ การจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยในปีทผี่ า่ นมามีผปู้ ระกอบการสินค้าอุปโภค-บริโภคจีนเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,800
บริษัท และมีบริษัทต่างชาติอีกกว่า 500 บริษัทจาก 42 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจทั่วโลกเข้าร่วมงานด้วย
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ทาง www.ditp.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ DITP Call Center 1169

จับคู่ธุรกิจ
Niche Market สหรั ฐ
กรมส่ ง เสริ มการค้ า ระหว่างประเทศ(DITP)จัดกิจกรรมเจรจา
การค้าระหว่างผูน้ ำ� เข้ารายใหญ่จากสหรัฐอเมริกาและผูป้ ระกอบการไทย
ตามแผนยุทธศาสตร์ผลักดันสินค้าและบริการกลุม่ Niche Market
ในสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้น�ำเข้าชาวอเมริกันเข้าร่วมกิจกรรม 3
บริษทั ได้แก่ บริษทั Lucky’s Farmers Market ซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้า
ออร์แกนิกและสินค้าจากธรรมชาติ บริษทั Grocers Specialty Co.
ร้านขายส่งอาหารคุณภาพ/สินค้าส�ำหรับกลุม่ ฮิสแปนิกและกลุม่ ชนชาติ
ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา และบริษัท Mid-States Services Inc.
ผู้ให้บริการจัดหาสินค้าแก่หน่วยงานราชทัณฑ์ทั่วสหรัฐอเมริกา

กิจกรรมนีม้ ผี ปู้ ระกอบการไทยกลุม่ สินค้าอาหารและเครือ่ งดืม่ และ
ของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เข้าร่วม 30 บริษัท คาดว่าจะมียอดสั่งซื้อ
ภายใน 1 ปี มูลค่าไม่น้อยกว่า 420 ล้านบาท สินค้าที่ได้รับ
ความสนใจมากที่สุด ได้แก่ น�้ำมะพร้าว น�้ำมันร�ำข้าวออร์แกนิก
ไรซ์แครกเกอร์ ผลไม้อบแห้ง/Freeze Dried และซอสปรุงรส เป็นต้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ DITP Call Center 1169
หรือ www.ditp.go.th
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THINK TRADE ได้สมั ภาษณ์คณ
ุ ปณต บุญยะโหตระ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกีย่ วกับ
เรื่ อ งราวน่ า รู ้ ที่ ช ่ ว ยให้ ผู ้ ป ระกอบการไทยเข้ า ไปล้ ว งเงิ น จากกระเป๋ า ชาวตะวั น ออกกลาง โดยเฉพาะผู ้ ซื้ อ กลุ ่ ม Super-Rich ได้ อ ย่ า งตรงจุ ด

ยึ ด ฐาน ดูไบ สยายปี ก ทั่ ว อาหรั บ
• เครือ่ งประดับ อาหาร สินค้าสปา และเฟอร์นเิ จอร์มศี กั ยภาพ
เจาะกลุ่ม Super-Rich
• ดูไบไม่เก็บภาษีนำ� เข้าสินค้า อีกทัง้ เป็นประตูการค้าสูป่ ระเทศ
อื่นในกลุ่ม GCC
• ดูไบจะจัดงาน World Expo 2020 จึงเป็นโอกาสให้ผป้ ู ระกอบการไทย
รับงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน
แม้ว่าราคาน�้ำมันโลกที่ดิ่งลงอย่างหนักหน่วงในช่วงที่ผ่านมาจะ
ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประเทศผู้ผลิตน�้ำมันรายใหญ่ใน
ตะวันออกกลาง แต่ก็ต้องยอมรับว่าดินแดน “อาหรับ” ยังมี
ก�ำลังซือ้ สูง และยัง “ตืน่ ” รับสินค้าและบริการจากต่างชาติอยู่
อย่างต่อเนือ่ ง โดยมี “ดูไบ” เป็นเสมือน “ประตูหลัก” เข้าสู่
ตลาดกลุ่มนี้
ท�ำไมกลุม่ Super-Rich ในตะวันออกกลางจึงเป็นตลาดทีน่ า่ สนใจ
ผูซ้ อื้ กลุม่ Super-Rich ทีด่ ไู บรวยมาก โดยทัว่ ไปแล้ว เมือ่ พูดถึงกลุม่
นี้ มักนึกถึงสินค้าเครื่องประดับ แต่ก็ยังมีสินค้ามูลค่าสูงอื่นๆ ที่
ผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องการ ซึ่งอาจรวมไปถึงสินค้าออร์แกนิกต่างๆ ทั้ง
เครือ่ งส�ำอางและอาหารเกรดพรีเมียม เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ นอกจากนี้
สินค้ากลุม่ สปาและเฟอร์นเิ จอร์จากไทยทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงก็มศี กั ยภาพ
เช่นเดียวกัน
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ผูป้ ระกอบการไทยทีส่ นใจเจาะตลาด Super-Rich ควรเริม่ ต้นอย่างไร
ก่อนอืน่ ต้องท�ำให้ลกู ค้ายอมรับในตัวแบรนด์กอ่ น จะเห็นได้วา่ กรมฯ
ได้พยายามปลุกปัน้ กลุม่ สินค้า (Category) ใหม่ๆ เช่น เครือ่ งประดับ
ส�ำหรับสัตว์เลีย้ งในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครัง้ ที่ 58
ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ประสบความส�ำเร็จในระดับหนึง่ สินค้ากลุม่ นีส้ ามารถ
ตอบโจทย์กลุ่ม Super-Rich ได้ เช่น Super-Rich ในดูไบมักเลี้ยง
สัตว์แปลกๆ อย่างเสือชีตาห์ หากผูป้ ระกอบการสามารถเจาะตลาด
ปลอกคอเสือชีตาห์ได้กน็ า่ สนใจ โดยสินค้าต้องมีความพรีเมียมสูงมาก
และคุณภาพดี ยิ่งไปกว่านั้น การบริการด้วยความใส่ใจ ดูแลเป็น
พิเศษก็มีความส�ำคัญมากๆ เพราะผู้ซื้อระดับนี้มีความต้องการที่
แตกต่างออกไป ผูข้ ายจึงควรสามารถปรับเปลีย่ นสินค้าและบริการ
ได้ตามทีผ่ ซู้ อื้ ต้องการ ซึง่ ในส่วนของใจรักการบริการ คนไทยขึน้ ชือ่
เรื่องนี้อยู่แล้ว
กลุ่มสินค้าใดได้รับความสนใจมากที่สุดในตลาดตะวันออกกลาง
สินค้าส่งออกจากไทยหลักๆ ได้แก่ อาหาร เครือ่ งประดับและยานยนต์
อาหารไทยเป็นที่นิยมมากในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจากมี
ชาวต่างชาติที่เข้ามาท�ำงานในดูไบจ�ำนวนมาก และมีชาวฟิลิปปินส์
อยูถ่ งึ 1 ล้านคน ซึง่ เป็นกลุม่ ทีร่ จู้ กั อาหารไทยเป็นอย่างดี นอกจากนี้
ดูไบยังเป็นศูนย์กลางการค้า (Trading Hub) ในการส่งสินค้า
ไปยังกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (GCC) อีก 6 ประเทศ
โดยไม่ต้องเสียภาษีน�ำเข้า

ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการไทยลงทุนในตะวันออกกลางในอุตสาหกรรมใดบ้าง

สคต.ดูไบ มีแผนด�ำเนินงานในปี 2560 อย่างไรบ้าง

บริษัทใหญ่ที่ลงทุนในดูไบแล้วคือ บริษัทเอสซีจี เนื่องจากภาคการ
ก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทยในตะวันออกกลาง รวมไปถึง
มีการส่งออกวัสดุกอ่ สร้างและสุขภัณฑ์ตา่ งๆ มาตลาดนีด้ ว้ ย นอกจากนี้
ยังมีอกี หลายบริษทั ทีส่ นใจลงทุนด้านพลังงานทดแทน (Renewable
Energy) ถึงแม้ว่าตอนนี้การผลิตไฟฟ้าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะ
ใช้แก๊ส แต่ตอนนีท้ อี่ าบูดาบีมโี รงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar
Farm) ขนาดใหญ่แล้ว เพือ่ มุ่งสู่การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก
ในอนาคต โดยรวมแล้วดูไบเป็นตลาดที่น่าสนใจมาก เนื่องจากมี
ก�ำลังซือ้ สูง แต่ความท้าทายคือการเจาะตลาดบน ซึง่ ได้แก่ชาวอาหรับ
และชาวตะวันตกที่ ท� ำ งานในดู ไ บในอุ ต สาหกรรมน�้ ำ มั น และ
อุตสาหกรรมบริการต่างๆ

ในปี 2560 สคต.ดูไบจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ทั้งใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์ และอาหาร โดยเฉพาะงาน Gulf Food
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีผู้ประกอบการชาวไทยเข้าร่วมกว่า 100 บริษัท
นอกจากนี้ ในปี 2563 (ค.ศ.2020) ดูไบจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน
World Expo ครัง้ แรกในภูมภิ าคตะวันออกกลาง ซึง่ ระหว่างนีก้ ำ� ลัง
มีการก่อสร้างอาคาร และสาธารณูปโภคต่างๆ จึงเป็นโอกาสดีให้
บริ ษั ท ไทยเข้ า มารั บ งานต่ า งๆ ทั้ ง การก่ อ สร้ า ง การจั ด สวน
การตกแต่งภายใน หรือระบบเครื่องเสียงต่างๆ ที่ผ่านมานั้น
ตึกเบิรจ์ อัล อาหรับ ซึ่งสูงที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกนั้น มีบริษัท
ไทยไปรับงานปูพรมทั้งตึก ทั้งนี้ สคต.จะจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้บริษทั ไทยมีโอกาสเข้ามารับงานต่างๆ ในดูไบต่อไป

ผูป้ ระกอบการไทยทีส่ นใจเจาะตลาดนีค้ วรมีขอ้ ระวังหรือข้อควรรูใ้ ดบ้าง

ขณะเดียวกันจะจัดกิจกรรม Thailand Week เพือ่ ผลักดันให้อาหาร
ฮาลาลจากไทยได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น และระหว่างวันที่ 2-4
เมษายน 2560 จะน�ำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Annual
Investment Forum ในดู ไบ ซึ่ง นักลงทุ นจากชาติต่างๆ ใน
ตะวันออกกลางและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกตบเท้าเข้าร่วมงานนี้ และ
นี่จะช่วยเพิ่มโอกาสการบุกตลาดแห่งนี้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยได้
อย่างแน่นอน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศมุสลิม ผูป้ ระกอบการต้องเข้าใจ
ความเชื่ อ พื้ น ฐาน ให้ ค วามเคารพและเข้ า ใจในศาสนาอิ ส ลาม
เช่น การขายสินค้าเครือ่ งประดับควรมีผหู้ ญิงไปด้วย เนือ่ งจากผูช้ าย
จะไม่สามารถเข้าร่วมบางกิจกรรมได้ การขายอาหารและเครือ่ งส�ำอาง
ต้องมีตราฮาลาลทุกตัว และคนดูไบให้ความส�ำคัญในเรื่องความ
ซื่อสัตย์และความซื่อตรงในการท�ำธุรกิจมาก

สามารถติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ttcdubai@emirates.net.ae หรือ โทร. +9714 228 4553
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Friends of DITP

พลิกโฉมหน่วยงานรัฐ ตอบโจทย์ยค
ุ ดิจท
ิ ล
ั
เมือ่ ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล คือข้อได้เปรียบส�ำคัญในแง่ของ
การแข่งขันทางธุรกิจ หลายองค์กรจึงพร้อมใจกันปรับตัวเพื่อให้ทัน
กับความเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้ โดยการปรับตัวดังกล่าวนอกจากจะ
สร้างความสะดวกสบายในการจัดการข้อมูลของตัวองค์กรเอง แต่
ยังสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการที่ต้องการระบบ
การจัดการที่ทันสมัย ตอบสนองยุคที่การรอคือความเสียเปรียบ
หน่วยงานของภาครัฐอย่างกรมการค้าต่างประเทศก็เช่นกัน ที่ได้
เปลีย่ นการจัดการเอกสารให้ทนั สมัยขึน้ พร้อมผลักดันผูป้ ระกอบการ
ให้หันมาใช้ระบบ Digital Signature ระบบการจัดท�ำเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับใบอนุญาตน�ำเข้า – ส่งออกสินค้า หนังสือ
รับรองแสดงการได้รบั สิทธิทางภาษีศลุ กากรส�ำหรับการน�ำเข้าสินค้า
เกษตรภายใต้ WTO หรือสินค้าตามความตกลง FTA อืน่ ๆ ตลอดจน
ใบขนขาเข้า - ขาออกของกรมศุลกากร ทีป่ จั จุบนั สามารถจัดท�ำผ่าน
ระบบ National Single Window (NSW) ได้แล้ว โดยคาดว่าภายใน
ปี 2560 NSW จะกลายเป็ น ระบบจั ด ท� ำ เอกสารแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้กระดาษ (Paperless) อย่างสมบูรณ์แบบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dft.go.th
หรือ สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385

Blockchain

ปฏิวัติระบบการเงินโลก
คงไม่มีใครปฏิเสธว่ากระแส FinTech ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ
ในแวดวงธุรกิจ เป็นนวัตกรรมทางการเงินที่ช่วยลดอุปสรรคและ
ข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินธุรกิจของผูป้ ระกอบการ ซึง่ หนึง่ ใน FinTech
ที่ก�ำลังถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายคือ “Blockchain” เทคโนโลยี
ทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่ช่วยให้สมาชิกในระบบ (Platform)
เดียวกันสามารถท�ำธุรกรรมทางการเงินระหว่างกันได้โดยตรง อาทิ
การโอนเงินไปยังสมาชิกอีกรายผ่านระบบ โดยไม่ต้องมีตัวกลาง
อย่างธนาคารอีกต่อไป
Blockchain ไม่เพียงเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการท�ำธุรกรรม
ทางการเงิน โดยเฉพาะธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ แต่ยัง
ช่วยลดค่าด�ำเนินการและความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน ช่วยเพิ่มความปลอดภัย เนื่องจากข้อมูลจะถูกเข้ารหัส
โดยเจ้าของธุรกรรม ที่ส�ำคัญยังมีความโปร่งใส เพราะผู้ที่เกี่ยวข้อง
และสมาชิกของเครือข่ายสามารถร่วมตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมนัน้ ๆ
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โดย World Economic Forum คาดการณ์วา่ ภายในปี 2568 Blockchain
จะมีสว่ นในการสร้าง GDP ของโลกราว 10% อย่างไรก็ตาม Blockchain
เป็นเทคโนโลยีทที่ ำ� งานในโลกดิจทิ ลั ตัง้ อยูบ่ นแนวคิด “Transfer of
Trust in a Trustless World” ดังนั้น ความท้าทายในการพัฒนา
ระบบ Blockchain คือการท�ำให้ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นในระบบ
นั่นเอง
ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM Bank)

หมายเหตุ: ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลน�ำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

DITP Club

โอปอลล์

ปาณิสรา

“โอปอลล์เป็นคนหนึ่งค่ะ ที่ได้เรียนหลักสูตร “การตลาด
ออนไลน์ Online Marketing” ของสถาบันฝึกอบรมการค้า
ระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ท�ำให้
ได้ความรู้และเทคนิคด้านการท�ำตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะ
Social Media Marketing และ Mobile Marketing
สารภาพว่าตอนแรกกังวลค่ะ แต่พอได้พูดคุยและเรียนรู้
หลักสูตรที่ DITP จัดเตรียมไว้ให้ท�ำให้รู้สึกว่าการท�ำธุรกิจ
ไม่ยากอย่างที่คิด
ส�ำหรับคนที่ยุ่งมากอย่างโอปอลล์ การเรียนทางออนไลน์คือ
สิง่ ทีล่ งตัวทีส่ ดุ ค่ะ เพราะโอปอลล์สามารถเรียนทีไ่ หนก็ได้ ซึง่
พอเข้าไปในระบบ e-Learning จริงๆ เพิ่งรู้ว่ามีหลักสูตรที่น่า
สนใจมากมายส�ำหรับทัง้ ผูป้ ระกอบการหน้าใหม่ และผูท้ สี่ นใจ
ท�ำธุรกิจระหว่างประเทศ สิ่งที่โอปอลล์ได้รับไม่ใช่แค่ความรู้
นะคะ โอปอลล์ยงั ได้รบั แรงบันดาลใจดีๆ ในการน�ำไปต่อยอด
ธุรกิจของตัวเองต่อไป ซึ่งหากใครสนใจรับข้อมูลและความรู้
เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจหรือการค้าระหว่างประเทศลองติดต่อ
DITP ดูนะคะ”
คุณปาณิสรา อารยะสกุล
นักแสดงและเจ้าของธุรกิจ O’s Coffee
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DITP Calendar

ปฏิทน
ิ กิจกรรมและการฝึกอบรม
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559
สถาบันองค์ความรูด
้ า้ นการค้าระหว่างประเทศ

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา

หลักสูตรออนไลน์

• สัมมนา “คุยกับกูรู…รู้ลึกอินเดีย”
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2507-8109, 0-2507-8131,
0-2507-8146

•

การตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2
วันที่ 15 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2559

•

กลยุทธ์การเจาะตลาดต่างประเทศ รุน่ ที่ 2
วันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2559

•

ความรูเ้ บือ้ งต้นด้านสินค้าฮาลาล รุน่ ที่ 2
วันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2559

•

ชุดวิชา Start-up รุ่นที่ 2
วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม 2559

•

การจัดแผนธุรกิจเพือ่ การส่งออก รุน่ ที่ 12
วันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2559

•

เอกสารธนาคารในการส่งออกและน�ำเข้า รุ่น 11
วันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2559

• สัมมนา “สร้างแรงบันดาลใจผูป้ ระกอบการ SMEs สู่ Startup”
วั น พุ ธ ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้ อ งธาราเทพ อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้ า พระยาปาร์ ค
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2507-8109, 0-2507-8131,
0-2507-8146

สามารถลงทะบียนได้ที่ www.elearning.ditp.go.th
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Healthy Thought

จงท� ำ ในสิ่ ง ที่ ต ้ อ งท� ำ เพื่ อ ให้ ถึ ง วั น ที่ คุ ณ ได้ ท� ำ ในสิ่ ง ที่ อ ยากท� ำ
Do what you have to do until you can do what you want to do.
								

โอปราห์ วินฟรีย์ Oprah Winfrey
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