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สวัสดีคะ่

บทบาทและความสัมพันธ์ของประเทศไทยใน
กลุม่ อาเซียนมีความเป็นมาร่วมกันยาวนาน
อาเซียนมีการประกาศใช้เขตการค้าเสรีและ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนือ่ ง
จนกระทัง่ รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนได้
ในปี 2558 โดยมีข้อตกลงที่จะช่วยกัน
สร้างสรรค์อาเซีย นให้ เป็ นหนึ่ง เดี ยวกัน
ภายใต้แนวคิด One Vision, One Identity,
One Community

และประชากรวั ย ท� ำ งานซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี
ก�ำลังซือ้ สูงและมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ด้วยพฤติกรรมการสือ่ สารทีส่ อดคล้องไปกับ
เทคโนโลยีทกี่ า้ วหน้า ท�ำให้พฤติกรรมการ
บริ โ ภคของประชากรในอาเซียนมีความ
คล้ายคลึงกัน มีการจับจ่ายใช้สอยและใช้ชวี ติ
รูปแบบสังคมเมืองมากขึ้น นี่จึงเป็นเป็น
โอกาสที่ดีส�ำหรับผู้ประกอบการธุรกิจไทย
ที่จะสร้างแบรนด์สินค้าไทยให้ติดตลาด
อาเซียนได้ไม่ยาก

อาเซียนมีประชากรมากกว่า 630 ล้านคน
ในปี 2559 มูลค่าการส่งออกจากไทยไป
อาเซียนมีมลู ค่าสูงกว่า 1.92 ล้านล้านบาท
คิดเป็น 25.43% ของสัดส่วนการส่งออก
ทั้งหมดของไทยไปตลาดโลก มีตลาดและ
ฐานการผลิตร่วมกัน สามารถเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน
ฝีมือได้อย่างเสรีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันและมีอำ� นาจต่อรองในเวทีโลก

THINK TRADE THINK DITP ฉบับนีจ้ ะพา
ทุกท่านไปพบกั บ โอกาสทางการค้ า ใน
ตลาดอาเซียนทั้งเมืองหลักและเมืองรอง
ซึง่ เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ DITP มุง่ มัน่
ผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโต
และก้าวต่อไปในตลาดใกล้บา้ นอย่างอาเซียน
ได้อย่างมัน่ คง

ในส่วนของประเทศไทย อาเซียนเป็นตลาด
ส่งออกหลักของไทย สินค้าและบริการของไทย
มีภาพลักษณ์ทดี่ ี ได้รบั การยอมรับในเรือ่ ง
คุณภาพ และเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง
ในอาเซียน โดยเฉพาะในกลุม่ ชนชัน้ กลาง

นางมาลี โชคล�ำ้ เลิศ
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
กระทรวงพาณิชย์
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สุดยอดเมืองรอง
ต้องไม่พลาด
หลังเปิดเสรีทางการค้าอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2558
ท�ำให้ “อาเซียน” ผงาดขึน้ เป็น “ตลาดเดียว” ทีม่ ผี บู้ ริโภค
รวมกันถึง 640 ล้านคน และกลายเป็น “ฐานการผลิต”
ส�ำคัญ พรั่งพร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน
ส่งผลให้อาเซียนเป็นตลาดมากศักยภาพทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ไทยต้องสนใจอย่างจริงจัง

ส่วน “เวียดนาม” เมืองรองทีน่ า่ สนใจส�ำหรับท�ำการค้า ได้แก่
“เกิ่นเทอ” ทางภาคใต้บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำโขง
“ไฮฟอง” ซึง่ อยูท่ างภาคเหนือ ไม่ไกลจากกรุงฮานอย และ
“ดานัง” ศูนย์กลางเศรษฐกิจและเมืองใหญ่ทสี่ ดุ ในภาคกลาง

แต่ถา้ สนใจลงทุน “มะริด” เป็นเป้าหมายทีม่ ที รัพยากรทาง
ทะเลอุดมสมบูรณ์ มีโอกาสด้านอุตสาหกรรมอาหารทะเล
และอสังหาริมทรัพย์รอคนไทยอยู่ เช่นเดียวกับ “ทวาย”
ทีโ่ ดดเด่นด้านประมง การเกษตร และการท่องเทีย่ ว ซึง่
เป็นธุรกิจที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญและสามารถเข้าไป
ร่วมพัฒนาธุรกิจเหล่านีไ้ ด้

แม้วา่ เมืองเหล่านีจ้ ะเป็นเพียง “เมืองรอง” ทว่าศักยภาพการ
เติบโต ก�ำลังซือ้ ของผูบ้ ริโภค และโอกาสการค้าการลงทุน
ไม่ได้เป็น “รอง” เมืองหลัก หรือเมืองหลวงในประเทศนัน้ ๆ
การก้าวเป็น “ผูน้ ำ� ” ในเมืองรองทีม่ อี นาคตเรืองรองไม่ใช่เรือ่ งยาก
หากเตรียมตัวเองให้พร้อม มีที่ปรึกษาผู้รอบรู้ และคู่ค้า
ทีม่ ศี กั ยภาพ

ด้าน “กัมพูชา” มีหลายเมืองรองทีเ่ หมาะกับการลงทุน
ท�ำธุรกิจ เช่น “เสียมราฐ” เมืองท่องเทีย่ วระดับโลกทีม่ โี อกาส
เปิดกว้างหลายด้าน เช่น ก่อสร้าง ท่องเทีย่ ว โรงแรม ร้านอาหาร
ธุรกิจบันเทิง สินค้าและบริการด้านสุขภาพและความงาม
ส่วน “พระสีหนุ” เมืองชายทะเลยอดนิยมของกัมพูชา
เหมาะแก่การท�ำธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการท่องเทีย่ วทัง้ หมด

รับข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจใน
เมืองรองทั่วอาเซียน ติดต่อ AEC Business Support
Center โทร. 02-507-6902

นอกจากประเทศกลุม่ ซีแอลเอ็มวีแล้ว “อินโดนีเซีย” และ
“ฟิลปิ ปินส์” เป็นชาติอาเซียนทีม่ ตี ลาดผูบ้ ริโภคขนาดใหญ่
โดยนอกจาก “เมืองหลวง” ทีเ่ ป็นศูนย์กลางความเจริญ ทีเ่ หมาะกับการขยายธุรกิจ
อยูแ่ ล้ว ปัจจุบนั “เมืองรอง” หลายแห่งเป็น “ตลาดใหม่”
ทีม่ อี นาคตทางธุรกิจสดใสรออยู่
เมืองรองทีต่ อ้ งจับตาในอินโดนีเซียคือ “สุราบายา” เมืองใหญ่
อันดับ 2 ของประเทศ เป็นท่าเรือส�ำคัญของชวาตะวันออก
ถ้าสนใจท�ำการค้าใน “เมียนมา” ต้องพุง่ ไปที่ “มัณฑะเลย์” ผูบ้ ริโภคมีจำ� นวนมหาศาลและมีกำ� ลังซือ้ สูง เป็นโอกาสของ
ศูนย์กลางการค้า แหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตร และ การค้าปลีก เป็นแหล่งกระจายสินค้าและฐานการผลิตทีด่ ี
แหล่งค้าอัญมณีและหยกส�ำคัญของประเทศ มีระบบ มีคา่ แรงถูก “เมดาน” ในสุมาตราเหนือ เป็นเมืองท่าส�ำคัญ
คมนาคมขนส่งทีเ่ ชือ่ มต่อกับเมืองอืน่ และประเทศเพือ่ นบ้าน ใช้เป็นประตูการค้าเข้าสูต่ ลาดนีไ้ ด้อกี ทางหนึง่
ได้สะดวก รวมถึง “เมียวดี” ซึง่ อยูใ่ กล้เมืองเศรษฐกิจส�ำคัญ
เช่น ย่างกุง้ และเมาะละแหม่ง และอยูบ่ นเส้นทางเศรษฐกิจ ด้าน “ฟิลปิ ปินส์” ก็มี “เซบู” เมืองใหญ่อนั ดับ 2 รองจาก
ตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic กรุงมะนิลา เป็นแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยมเหมาะแก่การขยาย
Corridor) เป็นจุดกระจายสินค้าส�ำคัญของไทยในเมียนมา ธุรกิจด้านโรงแรมและการท่องเทีย่ ว และเป็นแหล่งปลูกผลไม้
ได้อย่างดี
ทีส่ ามารถใช้วตั ถุดบิ เพือ่ ผลิตสินค้าแปรรูปส่งออกได้

ขณะที่ “สปป.ลาว” มี “หลวงพระบาง” แขวงส�ำคัญ
ทางภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญ “สะหวันนะเขต”
แขวงส�ำคัญทางภาคใต้ของประเทศ เด่นด้านการค้าและ
การขนส่งระหว่างประเทศ เป็นทีต่ งั้ ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวัน-เซโน ที่เน้นดึงดูดนักลงทุนทั้งภาคการผลิต
การค้า บริการ และโลจิสติกส์ ตอนใต้ของลาวยังมี
“จ�ำปาสัก” ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ดินมี
คุณภาพดี เหมาะกับการเกษตร

ทีม่ า:

www.ditp.go.th
www.boi.go.th
www.hktdc.com
www.linkedin.com
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1. เมียนมา
ยกระดับการให้บริการสุขภาพ
รัฐบาลเมียนมาเร่งปฏิรปู แผนพัฒนาประเทศในหลายด้าน โดยเฉพาะ
แผนพัฒนาสุขภาพ ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ครอบคลุม
การดูแลประชากรกว่า 52 ล้านคน เพือ่ ให้ชาวเมียนมาได้เข้าถึงบริการ
สุขภาพขัน้ พืน้ ฐานได้อย่างทัว่ ถึงมากขึน้ ในปี 2559 อุตสาหกรรม
สุขภาพเมียนมาเติบโตมากกว่าร้อยละ 10 มีมูลค่าตลาดรวมกว่า
533 ล้านเหรียญสหรัฐ (1.77 หมืน่ ล้านบาท) ถือเป็นโอกาสดีของ
ผูป้ ระกอบการไทยทีจ่ ะลงทุนในธุรกิจสุขภาพในเมียนมา โดยเฉพาะ
การส่งออกเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ และธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล

2. ลาว
่ วเชิงวัฒนธรรม
หลวงน�ำ้ ทา แหล่งท่องเทีย
สปป.ลาว วางแผนพัฒนาแขวงหลวงน�้ำทาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ด้วยเงินลงทุนมากกว่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐ (500
ล้านบาท) เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์วถิ ชี วี ติ ของคนพืน้ เมือง
และกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยมุง่ หวังให้เป็นประตูเชือ่ มต่อ สปป.ลาว
และจีน รวมถึงประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน เป็นจังหวะดีส�ำหรับ
ผู้ประกอบการไทยที่มีความช�ำนาญในธุรกิจโรงแรมและการท่อง
เที่ยวสามารถขยายตลาดใหม่ได้อีกด้วย

คว้าโอกาสตลาดสุขภาพในเมียนมา ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้า
ในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง
อีเมล : ditpthailand9@gmail.com

มองหาโอกาสขยายธุรกิจใน สปป.ลาว ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้า
ในต่างประเทศ ณ นครเวียงจันทน์
อีเมล : vtditplaos@gmail.com
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6. อินโดนีเซีย
เครื่องส�ำอางสมุนไพรโตแรง
ชาวอินโดนีเซียยุคใหม่ให้ความส�ำคัญกับเครื่องส�ำอางที่ไม่ใช้สารเคมี
ท�ำให้ตลาดเครือ่ งส�ำอางสมุนไพรในประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว นีเ่ ป็น
โอกาสของเครื่องส�ำอางสมุนไพรไทยที่มีทั้งความหลากหลายและ
คุณภาพดี ซึง่ รัฐบาลอินโดนีเซียพร้อมสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติทสี่ นใจ
อุตสาหกรรมนี้อย่างเต็มที่ หากอยากรู้ว่าวัตถุดิบใดจะส่งผลกระทบ
ต่อผู้บริโภคบ้าง สามารถตรวจเช็กได้จากคู่มือของสมาคมผู้ผลิต
เครือ่ งส�ำอางของอินโดนีเซีย
หาโอกาสเจาะตลาดเครื่องส�ำอางสมุนไพรในอินโดนีเซีย
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ต้า
อีเมล: enquiry@thaitrade.co.id
5. มาเลเซีย
สะดวกซื้อ-อีคอมเมิร์ซสดใส
หากจะมัดใจลูกค้าในประเทศเพือ่ นบ้านให้อยูห่ มัด ต้องรูว้ า่ ตอนนีช้ าวมาเลเซีย
ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบมากขึ้น จึงนิยมซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซือ้ และ
ช่องทางออนไลน์ เช่นเดียวกับอาหารพร้อมรับประทาน และธุรกิจบริการอาหาร
ทีต่ ลาดก�ำลังขยายตัว เพราะสามารถตอบโจทย์การใช้ชวี ติ ของคนยุคใหม่ได้
แต่กต็ อ้ งก�ำหนดราคาให้เหมาะสม เพือ่ เอาใจชาวมาเลเซียทีม่ กี ำ� ลังซือ้
ตึงตัวจากภาระหนีส้ นิ และค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้
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ท� ำ ความรู ้ จั ก ตลาดและผู ้ บ ริ โ ภคชาวมาเลเซี ย ติ ด ต่ อ ส� ำ นั ก งาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
อีเมล: enquiry@thaitrade.my

3. กัมพู ชา
่ งหมายการค้าออนไลน์
เปิดจดทะเบียนเครือ
ทุกประเทศในโลกต่างน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยอ�ำนวยสะดวก
ด้านการค้าและการท�ำธุรกิจ เช่นเดียวกับกัมพูชาทีเ่ พิง่ เปิดตัวระบบ
การจดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้าออนไลน์สำ� หรับบริษทั ท้องถิน่
และบริษทั ต่างชาติ ซึง่ ช่วยให้การขอจดทะเบียนฯ สะดวกรวดเร็ว
มากขึน้ เพือ่ ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิท์ รัพย์สนิ ทางปัญญาทัง้ ใน
กัมพูชา และประเทศที่เป็นสมาชิกภาคีสารมาดริดอีกกว่า 100
ประเทศทัว่ โลก

4. เวียดนาม
กระแสลงทุนไหลเข้าเกาะฟู ก
้ ๊วก
หน่วยงานภาครัฐของเกาะฟู้ก๊วก พยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการ
ผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวควบคู่
กับการอนุรกั ษ์สถานทีส่ ำ� คัญบนเกาะ โดยปีนไี้ ด้อนุมตั โิ ครงการลงทุน
ไปแล้ว 223 โครงการ มูลค่ากว่า 9.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ (3.3
แสนล้านบาท) แต่เกาะฟู้ก๊วกยังคงขาดแคลนสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ด้านการท่องเทีย่ วและธุรกิจบริการ นีจ่ งึ เป็นโอกาสดีสำ� หรับผูป้ ระกอบ
การไทยที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจดังกล่าว

สนใจขยายธุรกิจในกัมพูชา ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่าง
ประเทศ ณ กรุงพนมเปญ
อีเมล: thaicompnh@gmail.com

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

ชีวิตติด “ชิป”

เมือ่ การใช้ชวี ติ ในยุคปัจจุบนั เดินหน้าควบคูไ่ ปกับความก้าวล�้ำด้าน
เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ทเี่ ข้ามาเปลีย่ นแปลงรูปแบบการใช้ชวี ติ
จึงมีมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในนั้นคือการฝังไมโครชิป
ในร่างกายมนุษย์!
Shanti Korporaal หญิงสาวจากแดนจิงโจ้ได้คดิ ค้นนวัตกรรมนี้
และจ�ำหน่ายในชือ่ “Chip My Life” ซึง่ ไมโครชิปทีม่ ขี นาดเล็ก
เท่าเม็ดข้าวสารนีจ้ ะถูกฝังไว้ทมี่ อื ของคน ผูท้ ฝี่ งั ไมโครชิปสามารถ
เปิดประตู และล็อกอินเครือ่ งคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ตอ้ งใช้รหัสผ่าน
ข้ามมายังฝัง่ ยุโรป กลุม่ ผูผ้ ลิต Smart Watch ยักษ์ใหญ่ในเยอรมนี
ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมชิปเพือ่ บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและใช้แทน
บัตรประจ�ำตัว ขณะที่บริษัทในสวีเดนก็ได้มีการฝังไมโครชิป
ในมือพนักงาน เพื่อใช้แทนบัตรพนักงานส�ำหรับคนที่สมัครใจ
จะใช้เทคโนโลยีนี้ แม้นวัตกรรมชิปจะยังเป็นทีถ่ กเถียงกันในวงกว้าง
แต่นกั พัฒนายังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมนี้ เพือ่ รองรับโลกอนาคต
ทีท่ กุ อย่างจะเป็นดิจทิ ลั นัน่ เอง
ทีม่ า: www.dailymail.co.uk, www.techtalkthai.com
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“เนื้อสัตว์ปลูก”

เขย่าการบริโภคทั่วโลก

หลังจากประสบความส�ำเร็จจากการผลิตไข่ทไี่ ม่ตอ้ งมีไก่ บริษทั แฮมพ์ตนั ครีก
สตาร์ทอัพผลิตโปรตีนทางเลือกก�ำลังวางแผนจะปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีหน้า
นัน่ คือ เนือ้ สัตว์ปลูก (In Vitro Meat) ทีม่ าจากการน�ำสเต็มเซลล์ในเนือ้ สัตว์
มาเพาะเลีย้ งให้เพิม่ จ�ำนวนจนกลายเป็นเนือ้ สัตว์ขนึ้ มา ซึง่ เนือ้ สัตว์ปลูกนีน้ อกจาก
จะช่วยยุตกิ ารทรมานหรือฆ่าสัตว์ ตลอดจนลดปัญหามลภาวะทีเ่ กิดจากการ
ท�ำฟาร์มปศุสตั ว์ในปัจจุบนั ยังถือเป็นการปฏิวตั ธิ รุ กิจเลีย้ งสัตว์และขายเนือ้ สัตว์
ครัง้ ใหญ่ของโลกเลยทีเดียว
ทีม่ า: www.futurism.com
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ฝีมอ
ื ไทย
หัวใจอินเตอร์
จากธุรกิจตุก๊ ตาประดิษฐ์ทำ� มือทีข่ ายตามห้างร้านภายในประเทศ สูเ่ ส้นทางอุตสาหกรรมการส่งออกที่
มีลกู ค้ารายใหญ่ทงั้ ทางฝัง่ ยุโรป อเมริกา และอาเซียน Thai Artborne คือหนึง่ ในผูผ้ ลิตและส่งออกที่
ยืนหยัดอยูใ่ นวงการสินค้าตกแต่งมายาวนานถึง 30 ปี โดยใช้หลักคิด “เข้าใจตัวเรา เข้าใจตลาด”
คุณเจีย๊ บ กุลรวี ถาวรพาณิชย์ ผูบ้ ริหารและเจ้าของธุรกิจ ผูส้ านต่อกิจการรุน่ ที่ 2 เล่าถึงทีม่ าของการพา
Thai Artborne ออกสูต่ ลาดต่างประเทศ
“หลังจากทีต่ กุ๊ ตาเราได้รบั การตอบรับในประเทศระดับหนึง่ มีหลายเสียงแนะน�ำว่าสินค้าเรามีคณ
ุ ภาพ
พอทีจ่ ะไปเปิดตลาดต่างประเทศได้ คุณแม่จงึ ตัดสินใจไปออกงานเทศกาล Christmas World ทีเ่ ยอรมนี
กับกรมส่งเสริมการส่งออกเป็นทีแ่ รก เพราะทีน่ นั่ เป็นตลาดใหญ่ในวงการตุก๊ ตาประดิษฐ์และของตกแต่ง
มีคนจากทัว่ โลกไปหาซือ้ ของประดับจากงานนีเ้ ยอะมาก และเราก็ได้ลกู ค้าจากทีน่ ”ี่
ถึงแม้ตก๊ ุ ตาของ Thai Artborne จะมีรปู ลักษณ์แบบตะวันตกและใช้วสั ดุนำ� เข้าจากต่างประเทศบ้าง แต่ฝมี อื
การประดิษฐ์ทลี่ ะเอียดแบบไทยก็สร้างความโดดเด่นให้ชนิ้ งานได้อย่างชัดเจน
“งานของเราเน้นรายละเอียดมาก เนือ้ ผ้า วัสดุ รอยเย็บ สีสนั เส้นด้ายต่างๆ ต้องเป็นไปตามทีต่ กลง
กับลูกค้า ฟีดแบคจากลูกค้ามักบอกว่าสินค้าเรามีคณ
ุ ภาพ ไว้ใจได้ ถึงแม้หน้าตาจะดูเป็นตุก๊ ตาตะวันตก
แต่ความประณีตบ่งบอกว่าเป็นฝีมอื คนไทย”
หลังจากมีลกู ค้าเจ้าประจ�ำทัง้ ฝัง่ ยุโรปและอเมริกา คุณเจีย๊ บเล็งเห็นช่องทางการเพิม่ ตลาดในอาเซียนด้วย
เช่นกัน
“ปัจจุบนั ลูกค้าฝัง่ เอเชียทีม่ ใี นมือคือ ญีป่ นุ่ และอินโดนีเซีย ความตัง้ ใจตอนนีค้ อื อยากมีลกู ค้าฝัง่ อาเซียน
เพิ่มขึ้น เช่น สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เพราะเป็นกลุ่มที่มีคนนับถือศาสนาคริสต์เยอะ
อยูเ่ หมือนกัน สินค้าเราค่อนข้างตอบโจทย์วฒ
ั นธรรมชาวคริสต์ เพราะเป็นสินค้าทีเ่ ขาใช้ตกแต่งในช่วง
เทศกาลคริสต์มาส ฮาโลวีน อีสเตอร์ การท�ำตลาดอาเซียนเราจะเป็นแนว B2C มากกว่า เป็นการ
ประดับในบ้าน ในขณะทีฝ่ ง่ั ยุโรปและอเมริกาเราจะได้แบบ B2B มีการสัง่ ล็อตใหญ่ กลุม่ โรงแรม และ
ห้างมักจะสัง่ เพือ่ ไปตกแต่งสถานที”่
หากผู้ประกอบการหน้าใหม่สนใจเข้าสู่อุตสาหกรรมสินค้าตกแต่ง คุณเจี๊ยบแนะน�ำว่าการสร้าง
ความแตกต่างให้กบั สินค้าเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
“จริงๆ ก็เหมือนอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ผูเ้ ล่นหน้าใหม่ตอ้ งสร้างจุดเด่นของตัวเองให้ได้ เพราะถ้าผลิตของที่
ซ�ำ้ กับเจ้าเก่าๆ ส่วนใหญ่ลกู ค้ายังเชือ่ ใจในการให้บริการ การเข้าใจงาน และการมีตวั ตนจริงของเจ้าเก่าๆ
สิง่ พวกนีย้ งั ส�ำคัญอยูม่ าก เพราะเวลาส่งออก นัน่ หมายถึงสินค้า scale ใหญ่ ไม่ใช่แค่ซื้อเป็น trial
package ที่มีแค่ 100 ชิน้ ดังนัน้ ความเชือ่ ถือได้ในภาพรวม สเปคงาน การท�ำได้ตามจ�ำนวน และ
ที่ส�ำคัญที่สุด วิธีคิดให้เข้าใจมาตรฐานโลก”
คุณเจีย๊ บฝากทิง้ ท้ายว่า “การตัง้ วิธคี ดิ ว่าท�ำอย่างไรจะให้ตลาดโลกยอมรับของไทยอาจจะไม่ถกู ต้องนัก
แต่ถา้ คิดว่าเราจะท�ำอย่างไรทีจ่ ะผลิตของไทยให้ตอบโจทย์ตลาดโลกได้นา่ จะใช่กว่า เพราะถ้าคุณเข้าใจ
แต่ตวั เอง แต่ไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้า สินค้าทีท่ ำ� มาก็อาจจะไร้คา่ ได้เลย”
สนใจพัฒนาตลาดของตกแต่งบ้าน ติดต่อส�ำนักส่งเสริมการค้าไลฟ์สไตล์ โทร. 02 507 8363
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DITP Society

จุดประกาย
คิดสร้างสรรค์
เพราะเราไม่เคยหยุดทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ DITP จึงจัดโครงการ
“เล่าสู่กันฟัง” สัญจร เพื่อพัฒนาศักยภาพของชาว DITP
กันตลอดปี ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา
ได้รว่ มกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จัดกิจกรรม
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกระตุน้ ให้เห็นความส�ำคัญ
ของคุณค่าการออกแบบ และการน�ำความคิดสร้างสรรค์
ไปใช้พัฒนาธุรกิจ ทัง้ การจัดนิทรรศการ การบรรยาย และ
เวิรก์ ชอป ให้ทนั สมัยโดดเด่นยิง่ ขึน้
ต้องการร่วมกิจกรรมกับ DITP
ติดต่อ ส�ำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิม่ เพือ่ การค้า
โทร. 02 507 8268

จับคูธ
่ ร
ุ กิจยาง
่ ล้านอีกครัง
ทะลุหมืน
้

โครงการจับคูธ่ รุ กิจยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางเพือ่ เร่งรัด
การส่งออกของ DITP ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม
ทีผ่ า่ นมา ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาคีส์ ควีนส์ปาร์ค
ประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย มีผนู้ ำ� เข้า 106 บริษทั
จาก 27 ประเทศทัว่ โลก และผูส้ ง่ ออกไทย 91 ราย เข้าร่วม
การเจรจาธุรกิจครัง้ นี้ โดยมียอดสัง่ ซือ้ รวมมากกว่า 26,431
ล้านบาท แบ่งเป็นยอดสัง่ ซือ้ ยางพาราธรรมชาติกว่า 24,350
ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ยางมูลค่า 2,081 ล้านบาท
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
ติดต่อ ส�ำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิม่ เพือ่ การค้า
โทร. 02 507 8268
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ฉลอง 25 ปี
สัมพั นธ์อาเซียน-อินเดีย
อินเดียเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับอาเซียนมายาวนาน
และในปีนเี้ พือ่ ฉลองโอกาสครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์
กระทรวงพาณิ ช ย์ จะจับมือกับพันธมิตรจัดกิจกรรม
ASEAN-India Expo and Forum ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม
2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ เพื่อเป็นเวที
แลกเปลีย่ นความรูใ้ นหลายมิติ ทัง้ การค้า การลงทุน และ
การท่องเทีย่ ว พร้อมแสดงศักยภาพของ 10 ประเทศอาเซียน
และอินเดียให้เป็นทีป่ ระจักษ์
อัพเดตความเคลือ่ นไหวในอาเซียนและประเทศคูค่ า้ ได้ที่
DITP Call Center 1169

STRATEGIC ECONOMIC PARTNERSHIP & CONNECTIVITY

Brunei

Cambodia

ORGANIZED BY:

Indonesia

Lao PDR

Malaysia

Myanmar

CO-ORGANIZED BY:

Philippines Singapore

Thailand

Vietnam

India

ชาวลาวแห่ชอป
Top Thai Brands
ประสบความส�ำเร็จอย่างงดงามอีกครัง้ ส�ำหรับ งาน Top Thai
Brands 2017 ณ นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่
7-11 มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา ซึง่ DITP น�ำผูป้ ระกอบการแบรนด์
ไทยขนสินค้าและบริการคุณภาพไปจ�ำหน่ายให้ลกู ค้าชาวลาว
พร้อมเจรจาจับคูธ่ รุ กิจ มีผเู้ ข้าชมงานกว่า 50,000 คน โดย
สินค้ายอดฮิตได้แก่ เสือ้ ผ้าและเครือ่ งประดับ อาหารและ
เครือ่ งดืม่ สินค้าอุปโภคบริโภค ของตกแต่งบ้าน และสินค้า
เพือ่ สุขภาพและความงาม
สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับ DITP
ติดต่อ ส�ำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ
โทร. 02 507 8225
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รูท
้ น
ั ความหลากหลาย

ก่อนพิ ชต
ิ ตลาดเวียดนาม
“เวียดนาม” เป็นตลาดศักยภาพสูงทีเ่ นือ้ หอมมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่
ในอาเซียน ด้วยเศรษฐกิจทีข่ ยายตัวสูง มีประชากรมากกว่า
90 ล้านคน ซึง่ ร้อยละ 30 เป็นชนชัน้ กลางมีกำ� ลังซือ้ สูง
THINK TRADE THINK DITP ฉบับนีจ้ งึ ได้สมั ภาษณ์
คุณปิตนิ นั ทน์ สมานวรวงศ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมนิ ห์ ประเทศเวียดนาม
ผูม้ าชีโ้ อกาสทองทางธุรกิจทีไ่ ม่ควรพลาด พร้อมวิเคราะห์
พฤติกรรมการบริโภคของชาวเวียดนามแบบเจาะลึก
เพือ่ ช่วยให้ผปู้ ระกอบการไทยประสบความส�ำเร็จในตลาด
ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็น “ตลาดปราบเซียน” และก�ำลังเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ว
โอกาสการค้าและการลงทุนในเวียดนาม

ผูป้ ระกอบการไทยสามารถส่งสินค้าไปจ�ำหน่ายในตลาด
เวียดนาม ซึง่ มีวฒ
ั นธรรมคล้ายคลึงกับไทย ท�ำให้ไม่ตอ้ ง
ปรับเปลี่ยนสินค้า หรือใช้ทุนในการพัฒนาสินค้ามาก
เหมือนกับการผลิตสินค้าเพือ่ ขายในตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกา
และญีป่ นุ่ ขณะเดียวกันสามารถเข้าไปแสวงหาวัตถุดบิ
เพือ่ น�ำมาใช้ในการผลิต ซึง่ เวียดนามมีวตั ถุดบิ มากและ
ราคาถูกกว่าไทย เช่น อาหารทะเล เมล็ดกาแฟดิบ และอาจใช้
เวียดนามเป็นฐานผลิตสินค้าเพือ่ ส่งออกไปตลาดโลกได้ดว้ ย

สนใจสินค้าเพือ่ สุขภาพและความงามมากขึน้ คนเริม่ นิยม
ซือ้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แต่จะช�ำระค่าสินค้าเป็นเงินสด
ภาพลักษณ์ของสินค้าไทย
ในสายตาชาวเวียดนาม

โดยภาพรวม ชาวเวียดนามมองว่าสินค้าไทยเป็นสินค้า
คุณภาพดี ราคาไม่แพงมาก สามารถซื้อหามาใช้ได้
หากแยกตามกลุม่ สินค้า มองว่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ไทย
มีรสชาติอร่อย มีมาตรฐานการผลิตทีด่ ี คุณภาพทัดเทียม
กับสินค้าของยุโรปและสหรัฐอเมริกา และราคาไม่แพงเกินไป
ส่วนสินค้ากลุม่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้านทุกยีห่ อ้ ทีผ่ ลิตในไทย
มีคณ
ุ ภาพดี คงทน และมีมาตรฐานระดับสากล
สินค้าและบริการไทยยอดนิยมในเวียดนาม

อาหารและเครือ่ งดืม่ ผลิตภัณฑ์รกั ษาความสะอาดประเภท
ของใช้สว่ นตัว และผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิวพรรณ ชิน้ ส่วนและ
อะไหล่รถยนต์ รถบรรทุกและรถจักรยานยนต์ และธุรกิจ
ร้านอาหารไทย
กิจกรรมของ DITP
เพื่ อส่งเสริมธุรกิจไทยในเวียดนาม

DITP และส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
พฤติกรรมการบริโภคของชาวเวียดนาม
จัดกิจกรรมประจ�ำปี เพือ่ ส่งเสริมการขยายตลาดสินค้าและ
พฤติกรรมการบริโภคของชาวเวียดนามมีความแตกต่างกัน บริการไทยในเวียดนาม ได้แก่ งานแสดงสินค้า Top Thai
ตามภูมภิ าคดังนี้ ชาวเวียดนามภาคเหนือนิยมซือ้ สินค้า Brand และงานแสดงสินค้า Mini Thailand Week รวมถึง
หรูหราเพื่อแสดงความร�่ำรวย หรือเพื่อเลื่อนสถานะ จัดคณะผูแ้ ทนการค้ามาเจรจาการค้าทีเ่ วียดนามทุกปี
ทางสังคม แต่จะไม่ใช้จ่ายเงินเพื่อสินค้าอุปโภคบริโภค
ความบันเทิง หรือรับประทานอาหารนอกบ้าน
เห็นโอกาสทางธุรกิจในเวียดนามแบบนีแ้ ล้ว ผูป้ ระกอบการ
ไทยควรเร่งเตรียมตัวเองให้พร้อม เพือ่ เข้าไปชิงส่วนแบ่งใน
ส่วนคนภาคกลางมีนสิ ยั ประหยัดมาก จึงนิยมซือ้ ของถูก ตลาดที่ก�ำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถใช้
ไม่สนใจแบรนด์ ด้านชาวเวียดนามภาคใต้เป็นคนหัวสมัย เวียดนามเป็นสปริงบอร์ด สยายปีกธุรกิจไปยังตลาดโลกได้
ใหม่ เปิดรับดีไซน์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ชอบซือ้ สินค้าทีม่ ี อีกทางหนึง่ ด้วย
กิจกรรมส่งเสริมการขาย ยอมจ่ายเงินเพือ่ ซือ้ สินค้าอุปโภค
บริโภค ความบันเทิง และรับประทานอาหารนอกบ้าน
เกาะติดข้อมูลเชิงลึกเกีย่ วกับเวียดนาม ติดต่อส�ำนักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมนิ ห์
ปัจจัยที่ต้องให้ความสนใจ
อีเมล: ttc_hcmc@vnn.vn
เพื่ อเจาะตลาดเวียดนาม

ผูบ้ ริโภคเริม่ เปลีย่ นค่านิยมในการซือ้ สินค้าจากซือ้ สินค้า
ราคาถูกมาเป็นค�ำนึงถึงคุณภาพ การออกแบบ ความปลอดภัย
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Friends of DITP

EXIM BANK

เปิดส�ำนักงานย่างกุ้ง
มุ่งเจาะตลาดเมียนมา
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด
ส� ำ นั ก งานผู ้ แ ทนธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและน� ำ เข้ า
แห่งประเทศไทย ณ กรุงย่างกุ้ง เมียนมา โดยกรรมการ
และผู ้ บ ริ ห ารธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและน� ำ เข้ า แห่ ง
ประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนของไทยและเมียนมา รวมทั้งผู้ส่งออก
และนักลงทุนไทย เข้าร่วมงานเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรม
เซโดนา ย่างกุ้ง เมียนมา
นายอภิศักดิ์กล่าวว่า เมียนมาเป็นประเทศที่นักลงทุน
ทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีส่ งู และ
มีนโยบายเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนมากขึ้น ทั้งนี้
การที่ EXIM BANK เลือกมาเปิดส�ำนักงานผูแ้ ทนในกรุงย่างกุง้
เมียนมา ซึ่งเป็นส�ำนักงานผู้แทนในต่างประเทศแห่งแรก
ของ EXIM BANK สะท้อนถึงความส�ำคัญทีไ่ ทยให้กบั เมียนมา
ในระยะต่อไป นอกเหนือจากการอ�ำนวยความสะดวกทางการเงิน
ซึง่ เป็นภารกิจหลักของ EXIM BANK อยูแ่ ล้ว ขอให้ EXIM
BANK เป็นทูตมิตรภาพทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเมียนมา
อีกต�ำแหน่งหนึง่ กล่าวคือ เป็นทีป่ รึกษาให้ขอ้ มูลทางเศรษฐกิจ
อ�ำนวยความสะดวกประสานงานและการจับคู่ทางธุรกิจ
และเชื่อว่าการเปิดส�ำนักงานผู้แทนในต่างประเทศในวันนี้
เป็นก้าวทีส่ ำ� คัญก้าวหนึง่ ของความเป็นหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจ
ซึ่งจะน�ำไปสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของประชาชนและ
เศรษฐกิจของทัง้ สองประเทศ
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK
เปิดเผยว่า จากแผนแม่บท 10 ปี (ปี 2560-2570) ของ
EXIM BANK ทีม่ งุ่ เป้าหมายจะเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ชั้ น น� ำ ระดั บ โลกที่ เ ป็ น กลไกส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย
โดยสอดคล้องกับแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
ของประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564) EXIM BANK จึงได้ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์หลักประการหนึง่ ทีจ่ ะส่งเสริมการค้าและการลงทุน
ด้วยการสร้างความต้องการสินค้าและบริ ก ารของไทยใน
ประเทศตลาดหลักและประเทศตลาดใหม่ (Market Maker)
16 THINK TRADE มิถุนายน 2560

DITP
ผนึกก�ำลัง
กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ
ในยุคทีก่ ารค้าก�ำลังขับเคีย่ วกันอย่างเข้มข้น การผนึกก�ำลัง
ของหน่วยงานต่างๆ มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ เพราะ
ไม่เพียงช่วยสร้างความเข้มแข็ง และเพิม่ ความสามารถ
ในแข่งขัน แต่ยงั เป็นการระดมก�ำลังกันเพือ่ หาช่องทาง
และโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจให้ครบรอบด้านอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ DITP และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สองหน่วยงานส�ำคัญของกระทรวงพาณิชย์ จึงจับมือกัน
จัดงาน ASEAN-India Expo and Forum 2017
เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์
อาเซียน-อินเดีย ภายใต้แนวคิดหลัก “Strategic Economic
Partnership & Connectivity” เพือ่ กระชับความสัมพันธ์
ระหว่างสองภูมภิ าค และกระตุน้ ความร่วมมือทางการค้า
ระหว่างประเทศ
ภายในงานแบ่งออกเป็นสองกิจกรรมหลัก คือ Expo การ
จัดแสดงสินค้าคุณภาพจากไทยและนานาประเทศ และ
Forum การเสวนาพิเศษด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน
ตลอดจนการท่องเที่ยวจากผู้บริหารของหน่วยงาน
พันธมิตรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน นอกจากนีย้ งั จัด
ให้มีการเจรจาทางธุรกิจและ Young Entrepreneurs
Networking ทีม่ งุ่ เน้นสร้างแรงบันดาลใจและแลกเปลีย่ น
องค์ความรูร้ ะหว่างนักธุรกิจรุน่ เยาว์จากประเทศสมาชิก
อาเซียนและอินเดียอีกด้วย
การจัดงานในครัง้ นีบ้ รรลุตามที่ DITP และกรมเจรจาการ
ค้าระหว่างประเทศตัง้ เป้าเอาไว้ เพราะ ASEAN-India
Expo and Forum 2017 ได้ขยายความร่วมมือและโอกาส
ทางธุรกิจระหว่างสองภูมภิ าคเพือ่ การเติบโตร่วมกันอย่าง
ยัง่ ยืน และยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสูค่ วาม
เป็นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์ของทัง้ สองภูมภิ าคอีกด้วย
โดย DITP และหน่วยงานพันธมิตรตัง้ เป้าจะจัดงานดีๆ
แบบนีอ้ ย่างต่อเนือ่ งแน่นอน
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับ DITP ติดต่อสอบถามที่
Call Center 1169
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Trade Watch

1 รายในทุก 3 นาที
สถิ ติ ธุ ร กิ จ ล้ ม ละลายทั่ ว โลก!

“คูค่ า้ ล้มละลาย” คือข่าวทีผ่ ทู้ ำ� การค้าไม่อยากได้ยนิ และภาวนาอย่าให้เกิดขึน้ กับตน
อย่างไรก็ตาม ความจริงทีโ่ หดร้ายนีม้ กั เกิดขึน้ แบบกะทันหันอย่างไม่ทนั ได้ตงั้ ตัว
เนือ่ งจากคูค่ า้ ทีม่ ฐี านะทางการเงินน่าเป็นห่วงมักปกปิดไม่ให้รฐ้ ู านะทางการเงินทีแ่ ท้จริง
ของตน โดยสถิตกิ ารล้มละลายทีจ่ ดั ท�ำโดยสถาบันประกันการส่งออกชัน้ น�ำของโลก
ระบุวา่ ในทุก 3 นาทีมบี ริษทั ล้มละลาย 1 ราย ซึง่ เป็นตัวเลขทีม่ นี ยั ส�ำคัญอย่างมาก
ต่อการท�ำธุรกิจระหว่างประเทศ
บริษทั ทีป่ รึกษาธุรกิจอย่าง Gavin/Solmonese LLC ให้ความเห็นว่าธุรกิจทีส่ อ่ เค้า
ล้มละลายคือธุรกิจค้าปลีก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในปี 2560 สอดคล้องกับ Euler Hermes
บริษทั รับประกันด้านเครดิตรายใหญ่ของโลก ทีร่ ะบุวา่ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559
มีบริษทั ค้าปลีกล้มละลายมากเป็นอันดับสองรองจากธุรกิจบริการ และเกิดขึน้ ทัง้ ใน
สหรัฐฯ แคนาดา ยุโรป รวมถึงญีป่ นุ่ และออสเตรเลีย ส่วนหนึง่ เพราะการค้าออนไลน์
เติบโตขึน้ มากนัน่ เอง
Euler Hermes ยังประเมินด้วยว่าในปี 2560 ภูมภิ าคทีค่ าดว่าจะมีจำ� นวนธุรกิจ
ล้มละลายมากทีส่ ดุ คือ ลาตินอเมริกา แอฟริกา และตะวันออกกลาง ขณะทีป่ ระเทศคูค่ า้
ส�ำคัญของไทย เช่น ยุโรป และอเมริกาเหนืออย่างสหรัฐฯ และแคนาดา แม้ความเสีย่ ง
จะไม่สงู เท่ากับประเทศดังกล่าวแต่กม็ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้
ดังนัน้ เพือ่ ความไม่ประมาทและลดความสูญเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ ผูส้ ง่ ออกควรตรวจสอบ
ฐานะทางการเงินของคูค่ า้ อย่างรอบคอบ ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะ
ด้านเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ ควบคูไ่ ปด้วย
สามารถติดต่อขอรับข้อมูลคูค่ า้ จากฝ่ายรับประกันการส่งออก ธนาคารเพือ่ การส่งออก
และน�ำเข้าแห่งประเทศไทยได้ที่ 0-2271-3700 ต่อ 1731-1744
ทีม่ า: ธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
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DITP Club

แอ้ม ศิรประภา
“นอกจากงานบันเทิง ตอนนีแ้ อ้มก็มธี รุ กิจครีมบ�ำรุงผิว Begin Again
เป็นครีม Overnight Mask ทีแ่ อ้มตัง้ ใจอยากให้คนไทยได้ใช้ของคุณภาพ
เหมือนแบรนด์ตา่ งประเทศ โดยทีร่ าคายังจับต้องได้สำ� หรับคนไทย สารสกัด
ในครีมแอ้มน�ำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์และฝรัง่ เศสทัง้ หมด ครีมมาสก์หน้านี้
จะเป็นตัวช่วยเสริมและฟืน้ ฟูผวิ ให้สขุ ภาพดีขนึ้ หลักๆ ตอนนีแ้ อ้มส่งออก
ประเทศลาวและจีน และก�ำลังขอค�ำแนะน�ำจาก DITP ว่ามีชอ่ งทางเจาะตลาด
skincare ประเทศไหนได้อกี
ตอนแรกแอ้มรูจ้ กั DITP จาก social media เลยลองติดต่อ พอได้มา
คุยจริงๆ DITP มีขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ให้กบั ผูป้ ระกอบการมาก ตอนนี้
แอ้มก�ำลังสนใจ T Mark เพราะแนวคิดของโครงการนีเ้ ข้ากับการท�ำธุรกิจ
ของเราที่ใส่ใจคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต แรงงาน สังคม และ
สิง่ แวดล้อม เรียกว่าตลอดห่วงโซ่จนถึงมือผูบ้ ริโภค บริษทั เรามีกจิ กรรม
เพือ่ สังคมเป็นประจ�ำอยูแ่ ล้ว ทัง้ การให้ทนุ สนับสนุนกลุม่ เด็กนักฟุตบอล
ในชุมชมแออัด ล่าสุดเราไปสร้างห้องน�ำ้ บนดอยให้กบั กลุม่ แพทย์ พอ.สว.
(มูลนิธแิ พทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) และกิจกรรม
ต่อเนื่อง เราจะพาคณะแพทย์ไปตรวจสุขภาพคนบนดอย กิจกรรม
ทัง้ หมดเราแบ่งก�ำไรทีเ่ ราขายของมาช่วยสังคมแบบนี้
แอ้มเชือ่ ว่าตรา T Mark จะช่วยให้ผบ้ ู ริโภคเชือ่ มัน่ ในแบรนด์ ได้ทงั้ เรือ่ ง
คุ ณ ภาพสิ น ค้ า และคุ ณ ธรรมของผู ้ ป ระกอบการ เป็ น การ
สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้ เพราะมีการรับรองจาก DITP
ซึง่ เป็นหน่วยงานภาครัฐทีด่ แู ลเรือ่ งส่งออกโดยตรง ลองติดต่อเข้า
มานะคะ แล้วคุณจะได้ชอ่ งทางดีๆ กลับไปแน่นอน”
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการของส�ำนักส่งเสริมนวัตกรรมและ
สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า รวมทั้ง T Mark ติดต่อ
02-507-8266 หรือเข้าชมที่ www.thailandtrustmark.com

แอ้ม ศิรประภา สุขด�ำรงค์
นักแสดงและเจ้าของแบรนด์
Begin Again
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DITP Calendar

ปฏิทน
ิ กิจกรรม
และการสัมมนา
การจัดเตรียม
เอกสารส่งออก
1 ก.ย. - 15 ต.ค. 60

้ งต้น
ความรูเ้ บือ
ด้าน e-commerce
1 ก.ย. - 15 ต.ค. 60

เทคนิคการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ
สู่ความส�ำเร็จ
1 ก.ย. - 15 ต.ค. 60

พิ ธก
ี ารศุลกากร
และตัวแทนออกของ
1 ก.ย. - 15 ต.ค. 60

พุ กาม พม่า
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Healthy Thought

I must not
serve a distant
neighbour at
the expense of
the nearest.
เราต้องไม่ดแู ลคนไกล
จนเบียดเบียนคนใกล้ตว
ั
Mahatma Gandhi
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