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Start Up
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ที่ปรึกษา:
อธิบดี
มาลี โชคล�้ำเลิศ
รองอธิบดี
สุพพัต อ่องแสงคุณ
สมเด็จ สุสมบูรณ์
วรรณภรณ์ เกตุทัต
บรรณาธิการบริหาร: มาลี โชคล�้ำเลิศ
รองบรรณาธิการบริหาร: จักรินทร์ โกมลศิริ
บรรณาธิการบทความ: อรอนุช ผดุงวิถี
บรรณาธิการฝ่ายศิลป์: อาจพงษ์ ฉันทภิญญา
กองบรรณาธิการ:
ส�ำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ติดต่อ 02-507-7922

สวัสดีคะ่

Creative Economy หรือ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
เป็นสนามเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ผู้เล่น
ต้องมีมากกว่าเงินทุน ความรู้ และทรัพยากร
เพราะการตัดสินใจซือ้ ขายของลูกค้าอาจอยูท่ ี่
ความสะดวกและความสุขทางใจทีจ่ บั ต้องไม่ได้ดว้ ยซ�ำ้
คุณค่าของ Creative Economy อยูท่ คี่ วามสามารถ
ของผูผ้ ลิตในการสร้างสุนทรียะและประสบการณ์
อันรื่นรมย์ให้เกิดในใจของผู้บริโภคให้ได้
ดั ง นั้ น “เอกลั ก ษณ์ ” จึ ง เป็ น กลยุ ท ธ์ ใ น
การสร้างเสน่หแ์ ละเป็นการเพิม่ มูลค่า (Value
Added) ให้สนิ ค้าและบริการทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทวั่ โลกให้ความส�ำคัญ
โดยในปี 2557 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
มีมลู ค่าสูงถึง 1.61 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
13.18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Innovation)
โดยการน� ำ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ความรู ้
ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
มาท�ำให้เป็นความจริง น�ำมาพัฒนาสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
ให้ดียิ่งขึ้น เปลี่ยนจากการท�ำมากได้น้อย
เป็นการท�ำน้อยได้มาก ด้วยการน�ำเอานวัตกรรม
เข้ามาช่วยเพิม่ จุดแข็งและคุณค่าให้กบั ธุรกิจ
THINK TRADE THINK DITP ฉบับนีจ้ งึ
อยากชีโ้ อกาสทีจ่ ะขยายความคิดสร้างสรรค์
เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการไทย “กล้าทีจ่ ะแตกต่าง
อย่างมีเอกลักษณ์” โดย DITP มุง่ มัน่ ผลักดัน
ผู้ประกอบการไทยให้เข้าสู่ Thailand 4.0
ได้อย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนค่ะ
นางมาลี โชคล�ำ้ เลิศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
www.ditp.go.th DITP Call Center 1169

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: THINK TRADE THINK DITP เป็นนิตยสาร
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลทัง้ หมดที่
ปรากฏในนิ ต ยสารเป็ น ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด ขณะจั ด พิ ม พ์
ทางกรมฯ และทีมผูจ้ ดั ท�ำขอสงวนสิทธิในการน�ำไปใช้ใน
เชิงพาณิชย์

www.thinktradethinkditp.com
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Trade Highlight

ดีไซน์-นวัตกรรม

เติมสีสน
ั ธุรกิจ
ทุกวันนี้ ผูบ
้ ริโภคปรารถนาจะสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆ อยากมีตว
ั เลือกของ
้ และเมือ
่ รูปลักษณ์ภายนอกและความแปลกใหม่กลายเป็น
สินค้าและบริการมากขึน
่ ว
้ สินค้า
แรงดึงดูดส�ำคัญทีช
่ ยท�ำให้ผบ
ู้ ริโภคพึ งพอใจและตัดสินใจจ่ายเงินซือ
และบริการไปใช้ องค์กรธุรกิจหลายแห่งจึงได้นำ� “ดีไซน์” และ “นวัตกรรม”
มาสร้างมูลค่าเพิ่ มแก่ผลิตภัณฑ์ทน
ี่ ำ� เสนอต่อลูกค้า

อย่างเช่น “เอสซีจ”ี เครือธุรกิจชัน้ น�ำของไทย
ทีช่ ภู าพเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม เดินหน้า
พัฒนาสินค้าและบริการใหม่เพือ่ ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของผูค้ น เช่นเดียวกับ “ศรีไทย
ซุปเปอร์แวร์” ทีพ่ ลิกวงการเมลามีนด้วยการ
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์เมลามีนรูปแบบใหม่อย่าง
ต่อเนือ่ ง และ “Qualy” แบรนด์ผผ้ ู ลิตงานดีไซน์
ข้าวของเครือ่ งใช้ทมี่ ลี กู เล่นเก๋ๆ และส่งออกไป
ขายคนทัว่ โลกกว่า 50 ประเทศ
อย่างไรก็ตาม อย่าคิดว่า “ดีไซน์” และ
“นวัตกรรม” เกีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ขัน้ สุดท้ายก่อนถึงมือผูบ้ ริโภคเท่านัน้ เพราะ
ในความเป็นจริง ผู้ประกอบการที่ประสบ
ความส�ำเร็จในวงการธุรกิจจะผนึกดีไซน์และ
นวัตกรรมเป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์การด�ำเนิน
ธุรกิจทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การวางแผนส�ำรวจ
ความต้องการของลูกค้า การหาวัตถุดิบที่
เหมาะสม การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต
ไปจนถึงออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ และแผนการ
ท�ำตลาด เพือ่ น�ำเสนอสินค้าและบริการทีด่ ขี นึ้
และตรงกับใจของลูกค้าเป้าหมาย
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โดยเฉพาะกระบวนการดีไซน์ในขัน้ ตอนวิจยั
และพัฒนาสินค้าต้นแบบจะท�ำให้ธรุ กิจสามารถ
รวบรวมไอเดียใหม่ๆ และค้นพบความต้องการ
ทีแ่ ท้จริงของลูกค้า ซึง่ จะต่อยอดกลายเป็น
สินค้าและบริการใหม่ทโี่ ดดเด่นแตกต่างจาก
คูแ่ ข่งได้ในทีส่ ดุ
ส่วนในแง่ของ “นวัตกรรม” ก็ไม่ได้จำ� กัดอยูท่ กี่ าร
ทุม่ เทวิจยั และพัฒนา (R&D) ทีต่ อ้ งใช้เทคโนโลยี
เพือ่ สร้างสรรค์สนิ ค้าเท่านัน้ เพราะผูป้ ระกอบการ
SMEs ทีไ่ ม่ได้มเี งินลงทุนท�ำ R&D แบบนีม้ ากนัก
ก็สามารถใช้นวัตกรรมการออกแบบ (Design
Innovation) มาพัฒนาสินค้าทีต่ อบโจทย์ความ
ต้องการผูบ้ ริโภคให้ดขี นึ้ ได้เช่นกัน เช่น การเพิม่
ลูกเล่นภายนอก หรือประโยชน์ใช้สอย และ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ ตะตาลูกค้า ทีท่ ำ� ได้งา่ ยกว่า
และไม่ตอ้ งอาศัยเทคโนโลยีขนั้ สูงมากนัก
ซึง่ มีผลส�ำรวจทีต่ อกย�ำ้ ความส�ำคัญของนวัตกรรม
ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์วา่ ผูบ้ ริโภคเกือบ 40% มองว่า
นวัตกรรมด้านนี้ เช่น การเพิ่ม QR code
บนบรรจุภณ
ั ฑ์ การปิดผนึกซองได้อย่างสะดวก

อิทธิพลของนวัตกรรม
ต่อผูบ
้ ริโภค

หลังเปิดใช้ครัง้ แรก เป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้ตดั สินใจ
ซือ้ สินค้า นอกจากนีล้ กู ค้าประมาณ 40%
ยอมรับว่าตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะชื่นชอบ
บรรจุภัณฑ์ นี่จึงสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่า
บรรจุภณ
ั ฑ์ ทีม่ ดี ไี ซน์โดดเด่น หรือมีนวัตกรรม
มีผลต่อการซือ้ สินค้าอย่างแท้จริง
ดั ง นั้ น หากไม่ ไ ด้ มี เ งิ น ทุ น มากพอจะน� ำ
เทคโนโลยีลำ�้ สมัยมาพัฒนาสินค้าและบริการ
รูปแบบใหม่ ก็อย่าเพิง่ ถอดใจ เพราะหัวใจของ
“ดีไซน์” และ “นวัตกรรม” คือไอเดียและ
มุมมองใหม่ ที่จะปรับเปลี่ยน “ของเก่า”
ที่คุ้นเคยให้กลายเป็น “ของใหม่” ที่โดนใจ
คนซือ้ ต่างหาก
ต้องการต่อยอดไอเดียดีๆ เพือ่ พัฒนาสินค้าและบริการ
ใหม่ ติดต่อส�ำนักนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิม่ เพือ่
การค้า โทร. 02-507-8268

48%

ของผูบ้ ริโภคอยากซือ้ สินค้าที่
มีไอเดียใหม่

33%

ของผูบ้ ริโภคอยากให้ปรับปรุง
สินค้าทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้ดขี นึ้

33%

ของผู้บริโภคอยากซื้อสินค้าใหม่
ทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน

70%

ของผูบ้ ริโภคยอมจ่ายเงินมากขึน้
เพือ่ ซือ้ เสือ้ ผ้าทีม่ คี วามแปลกใหม่

67%

ของผูบ้ ริโภคยอมจ่ายเงินมากขึน้
เพือ่ ซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภคทีม่ ี
ความแปลกใหม่

ทีม่ า: www.quirks.com
www.inspirationist.net
หมายเหตุ: ผลการส�ำรวจออนไลน์ผบู้ ริโภค
1,000 คน ในสหรัฐอเมริกาเกีย่ วกับอิทธิพล
ของนวัตกรรมสินค้าทีม่ ตี อ่ การตัดสินใจซือ้ ของ
ผูบ้ ริโภค
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Trade Insight
1 เยอรมนี

ผุดนโยบายหนุน Start Up
เงินทุนอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการปลุกปัน้ ธุรกิจ Start Up ให้
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง รัฐบาลเยอรมันจึงออกนโยบายใหม่ๆ เพือ่
เสริมความพร้อมของระบบโครงสร้างพืน้ ฐานภาครัฐ และเอือ้ ต่อ
การเริ่มต้นและด�ำเนินธุรกิจกลุ่มนี้ เช่น พัฒนาอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ลดข้อกีดกันต่างๆ และลดความซ�ำ้ ซ้อนของขัน้ ตอน
ในระบบราชการ ซึง่ จะช่วยให้ Start Up น้องใหม่แจ้งเกิดและ
อยูร่ อดในวงการได้แบบตลอดรอดฝัง่
เกาะติดเทรนด์ธรุ กิจทีก่ ำ� ลังมาแรงในเยอรมนี
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลนิ
อีเมล: thaicom.berlin@t-online.de
2 รัสเซีย

หนุนใช้สท
ิ ธิ GSP
รู้หรือไม่ว่าสหภาพยูเรเชียที่ประกอบด้วยประเทศอาร์เมเนีย
เบลารุส คีรก์ ซิ สถาน คาซัคสถาน และรัสเซีย ให้สทิ ธิพเิ ศษทาง
ภาษีศลุ กากร (GSP) แก่ประเทศก�ำลังพัฒนาและประเทศพัฒนา
น้อยทีส่ ดุ รวมทัง้ ไทย โดยสินค้าบางรายการทีน่ ำ� เข้า ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็นสินค้าเกษตร ตลอดจนซอสปรุงรส ผ้าไหม และเฟอร์นเิ จอร์
จะเสียภาษีศลุ กากรต�ำ่ กว่าปกติรอ้ ยละ 25 ผูป้ ระกอบการรายใด
สนใจส่งออกสินค้าไปยังตลาดเหล่านี้ อย่าลืมใช้สทิ ธิ GSP
รับค�ำปรึกษาเชิงลึกด้านการส่งออกสินค้าไปตลาดสหภาพยูเรเชีย
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก
อีเมล: moscow@thaitrade.ru
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3 จีน

4 ญี่ปุ่น

รถไฟความเร็วสูงเปิดโอกาสใหม่
โครงการรถไฟความเร็วสูงเฟสแรกของไทยระหว่างกรุงเทพฯนครราชสีมา ซึง่ ในทีส่ ดุ จะเชือ่ มไปถึงเมืองคุนหมิงของจีน มีผลดีคอื
การเดินทางทีร่ วดเร็วและปลอดภัยมากขึน้ พร้อมผลักดันการขยาย
ของตัวเมือง เพิม่ การจ้างงาน สร้างโอกาสทางธุรกิจในพืน้ ที่ เช่น
อสังหาริมทรัพย์ โลจิสติกส์ ร้านอาหาร โรงแรม และท่องเทีย่ ว ตลอดจน
ท�ำให้เกิดความเชือ่ มโยงในระดับภูมภิ าคอาเซียนมากยิง่ ขึน้

กระตุน
้ ใช้เงินเยนท�ำธุรกรรม
กระทรวงการคลังญีป่ น่ ุ พยายามผลักดันให้ภาคธุรกิจในเอเชียใช้เงิน
เยนและสกุลเงินอืน่ ๆ ในเอเชียซือ้ ขายแลกเปลีย่ นกันได้โดยตรงมากขึน้
เพื่อลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และจะเริ่มเจรจากับ
ประเทศไทย เพือ่ หวังแลกเปลีย่ นสกุลเงินเยนกับเงินบาทโดยตรง
มากขึน้ จากปัจจุบนั ภาคธุรกิจร้อยละ 51 ยังแลกเปลีย่ นเงินตราโดย
อิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนีย้ งั พิจารณาจะออกพันธบัตร
สกุลเงินหลักส�ำหรับใช้ในเอเชียและมาตรการอื่นเพิ่มเติมด้วย
ซึง่ นโยบายเหล่านีย้ อ่ มส่งผลกระทบต่อธุรกิจไทยอย่างแน่นอน

หาโอกาสทางธุรกิจในพืน้ ทีเ่ ส้นทางรถไฟความเร็วสูง
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซีย่ งไฮ้
อีเมล: ttcshanghai@thaitradechina.cn

รูล้ กึ นโยบายของญีป่ น่ ุ
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา
อีเมล: ttcosaka@thaitrade.jp
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5 มาเลเซีย

6 ออสเตรเลีย

ค้าปลีกรุกออนไลน์
มาเลเซียเดินเกมรุกส่งเสริมการค้าปลีกออนไลน์มากขึน้ ซึง่ หาก
ผลักดันให้เกิดเขตการค้าเสรีแบบดิจทิ ลั ได้เร็ว การค้าขายออนไลน์
จะขยายตัวเร็วตามไปด้วย โดยคาดว่าในอีก 3 ปีขา้ งหน้า การค้า
ออนไลน์จะเติบโตในอัตรามากกว่าร้อยละ 10 ดังนัน้ นอกจากร่วมมือ
กับห้างค้าปลีกแล้ว DITP ยังจับมือกับช่องทางการค้าออนไลน์สำ� คัญ
ในมาเลเซีย เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าสินค้าไทยให้เข้าถึง
ผูบ้ ริโภคได้ทกุ ช่องทาง

้ สายเอเชียพุ่ ง
ผูบ
้ ริโภคเชือ
ชาวออสซีเ่ ชือ้ สายเอเชียทีม่ จี ำ� นวนมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ งสร้างการ
เปลีย่ นแปลงในวงการอาหารของออสเตรเลีย สินค้าบางยีห่ อ้ และ
ร้านค้าปลีกบางแห่งต่างปรับกลยุทธ์การตลาดให้เข้ากับความต้องการของ
ชาวเอเชียมากขึน้ คนกลุม่ นีน้ ยิ มซือ้ อาหารสด โดยเฉพาะอาหารทะเล
สมุนไพรสด และอาหารเพือ่ สุขภาพ ผูป้ ระกอบการไทยทีเ่ ข้าใจ
ความต้องการคนเอเชียด้วยกันอยูแ่ ล้ว จึงถือว่ามีแต้มต่อในการบุกตลาด
ทีก่ ำ� ลังเติบโตแห่งนี้

เดินหน้าขยายตลาดสินค้าทุกรูปแบบในมาเลเซีย
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
อีเมล: enquiry@thaitrade.my

รับข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของชาวเอเชียในออสเตรเลีย
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์
อีเมล: thaitrade@ozemail.com.au
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Happening

AI

เตรียมตัวเตรียมใจ
จะเป็นคนรับคุณเข้าท�ำงาน!

นับวัน ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI จะมีความฉลาดและ
ซับซ้อนขึน้ ล่าสุด บริษทั Unilever ก�ำลังจะเปลีย่ น
วิธรี บั สมัครพนักงานด้วย AI แล้ว
โดยขัน้ แรก AI จะค�ำนวณแล้วคัดผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ
ไม่ เ พี ย งพอออกจากการแข่ ง ขั น ก่ อ น จากนั้น
ผูเ้ ข้ารอบจะต้องเล่นเกมออนไลน์ 12 เกมเพื่อ
ทดสอบความสามารถทางด้านต่างๆ โดย AI จะ
ประเมินจากค�ำศัพท์ สีหน้า ท่าทาง อารมณ์ ภาษากาย
ปฏิกิริยา และความรวดเร็วในการตอบค�ำถาม
ซึ่ ง สามารถบ่ ง บอกได้ ลึ ก ถึ ง ระดั บ การศึ ก ษา
ความฉลาด และความมัน่ คงทางอารมณ์ เมือ่ จบขัน้ ตอน
ทั้งหมดนี้ AI จะบอกได้ว่า ควรรับ “มนุษย์”
คนไหนเข้าท�ำงาน โดยไม่ต้องให้มนุษย์ด้วยกัน
มาช่วยพิจารณาเลย แม้ปจั จุบนั ระบบนีย้ งั อยูใ่ น
การควบคุมของมนุษย์ แต่คาดว่าอีกไม่นาน AI
จะท� ำ งานด้ ว ยตั ว เองได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ แ บบ
อย่างแน่นอน
ทีม่ า: www.startyourway.com
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เมื่อยางรถยนต์ไม่ใช่
ยางพารา!
บริษทั บริดจ์สโตน ผูผ้ ลิตยางรถยนต์ยกั ษ์ใหญ่ของ
โลกประสบความส�ำเร็จในการผลิตยางรถยนต์โดย
ไม่ใช้นำ�้ ยางพาราได้แล้ว โดยน�ำ้ ยางทดแทนนีม้ าจาก
ต้นหญ้าทนแล้งชนิดหนึง่ ชือ่ Guayule ทีใ่ ห้นำ�้ ยาง
คุ ณ ภาพใกล้ เ คี ย งกั บ ยางพาราเกื อ บร้ อ ย
เปอร์เซ็นต์ แต่ใช้ตน้ ทุนต�ำ่ กว่า และเก็บเกีย่ ว
ง่ายกว่ายางพารามาก ทีส่ ำ� คัญยังใช้เวลาปลูกแค่
สามปีกใ็ ห้นำ�้ ยางได้แล้ว
โดยบริษทั คาดว่าจะใช้หญ้า Guayule แทน
ยางพาราได้ในปี 2020 และจะสนับสนุน
ให้ทั่วโลกปลูกเพื่อทดแทนยางพารา 100%
ในปี 2050 นัน่ หมายความว่าในอนาคตอันใกล้นี้
เราจะได้เห็นวัชพืชชนิดนีข้ นึ้ มาเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่
อย่างแน่นอน
ทีม่ า: www.bridgestone.co.jp
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Inspiration & Success

เขย่าโลกเมลามีน
ด้วยนวัตกรรมครบสูตร

่ ป
หมดสมัยแล้วทีผ
ู้ ระกอบการไทย
จะแข่ ง ขั น ในเวที ก ารค้ า ด้ ว ย
การขายของถูกเพี ยงอย่างเดียว
้ ะต้องรูจ
ยุคนีจ
้ ก
ั สร้างมูลค่าเพิ่ ม
ให้กบ
ั สินค้า เพื่ อสร้างฐานะทาง
ธุรกิจทีแ่ ข็งแกร่งให้กบ
ั ตัวเอง ดัง
่
เช่น “ศรีไทยซุปเปอร์แวร์” บริษท
ั
ผูผ
้ ลิตเมลามี น อั น ดั บ 1 ของ
โ ล ก ที่ น� ำ การบริ ห ารจั ด การ
นวัตกรรมทัง
้ ระบบมาใช้ในองค์กร
ส ร้ า ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ใ ห้ กั บ
่ ลายเป็น
ผลิตภัณฑ์เมลามีน ทีก
ประวัตศ
ิ าสตร์หน้าใหม่ของวงการ
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คุณสนัน่ อังอุบลกุล ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์
จ�ำกัด (มหาชน) เจ้าของรางวัล Prime Minister’s
Award 2016 (Best Exporter) กล่าวว่า ส�ำหรับ
ศรีไทยฯ นวัตกรรมหมายถึงกระบวนการท�ำงาน
ทัง้ หมดขององค์กร ซึง่ ท�ำให้สามารถน�ำเสนอ
สินค้าทีล่ กู ค้าสนใจและต้องการซือ้ เริม่ ตัง้ แต่
ขัน้ ตอนการเลือกวัตถุดบิ การออกแบบสินค้า
การผลิต การก�ำหนดต�ำแหน่ง (Positioning)
ของสินค้าในตลาด

อังกฤษ เป็นสินค้าเมลาลีน ซึง่ มีลวดลายและ
ดีไซน์ทไี่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากยุค 1700 ของ
ยุโรป พร้อมน�ำเสนอสินค้าผ่านเรือ่ งราวของ
คาแรกเตอร์ตวั การ์ตนู สุนขั เพศผูแ้ ละเพศเมีย

“เราจะสร้างนวัตกรรมได้ดตี อ้ งมีซัพพลายเชน
(Supply Chain) ทีแ่ ข็งแรง ต้องรู้จักน�ำ
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพือ่ ท�ำให้เกิดสินค้า
นวัตกรรม และสร้างดีมานด์ หรือท�ำให้ผบู้ ริโภค
รูส้ กึ อยากซือ้ สินค้าใหม่ไปใช้”

นอกจากจ�ำหน่ายสินค้าเมลามีนในแบรนด์ของ
ตัวเองแล้ว ศรีไทยฯ ยังผลิตสินค้าภายใต้
แบรนด์ของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายใน
รูปแบบทีค่ ณ
ุ สนัน่ เรียกว่าเป็น “Smart OEM”
หรือการร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตามที่
ผูบ้ ริโภคในตลาดเป้าหมายต้องการ

ดังนัน้ ลูกค้าของบริษทั จึงจะเห็นสินค้าคอลเลกชัน
ใหม่ภายใต้แบรนด์ “ซุปเปอร์แวร์” เป็นประจ�ำ
ทุกปี รวมถึงยังมีแบรนด์ “เดอะ พอตเตอร์ส”
ผลิตภัณฑ์เมลามีนทีเ่ น้นจับกลุม่ คนรุน่ ใหม่
โดยเฉพาะ

“นีเ่ ป็นตัวอย่างของนวัตกรรมอีกชิน้ ของเรา
ทีไ่ ม่ใช่เมลามีนทัว่ ไป แต่เป็นสินค้าดีไซน์ ใช้เรือ่ งราว
(story) มาน�ำเสนอสินค้า ท�ำให้คนรุ่นใหม่
เห็นแล้วอยากซื้อเไปใช้ เป็นการสร้างกลุ่ม
ลูกค้าใหม่ของเราอีกทางหนึง่ ”

“เราผลิตสินค้าโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
เรามีองค์ความรูเ้ รือ่ งเมลามีนครบวงจรอยูแ่ ล้ว
ส่วนผู้จัดจ�ำหน่ายมีความรู้เรื่องผู้บริโภค
ในตลาดดีและละเอียดทีส่ ดุ เมือ่ ท�ำงานร่วมกัน
จึงสามารถผลิตสินค้าทีต่ อบสนองความต้องการ
และรสนิยมของผูบ้ ริโภค ท�ำให้สนิ ค้าขายดี”

“การผลิตสินค้าต้องเข้าใจเทรนด์โลก ยุคนี้
ผู้บริโภคสนใจสินค้าที่เลียนแบบธรรมชาติ
เราจึงร่วมมือกับผู้ผลิตวัตถุดิบและตัวแทน
จ�ำหน่ายสินค้า ท�ำการวิจยั และพัฒนาเมลามีน
ศิ ล า ที่ มี รู ป ทรงและผิ ว สั ม ผั ส เหมื อ นหิ น
เป็นการปฏิวัติวงการเมลามีนที่ตอนนีไ้ ด้รบั
ความสนใจอย่างมากจากลูกค้า และคูแ่ ข่งยัง
ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้”

ถึงวันนี้ ในฐานะเบอร์ 1 ของโลก “ศรีไทย
ซุปเปอร์แวร์” ยังเดินหน้าสร้างสรรค์เมลามีน
รูปแบบใหม่มาน�ำเสนอแก่ผู้บริโภคทั่วโลก
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ คุณสนัน่ ย�ำ้ ว่า “นวัตกรรม”
คือพลังส�ำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรให้รุดหน้า
ต่อไปอย่างแข็งแกร่ง

ส่วนแบรนด์ “เดอะ พอตเตอร์ส” (The Potters)
คุณสนัน่ เล่าว่า คือแบรนด์ทเี่ กิดจากไอเดียของ
บุตรสาวที่เรียนจบแฟชั่นดีไซน์จากประเทศ

รับค�ำปรึกษาเพือ่ พัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่
ติดต่อส�ำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิม่ เพือ่ การค้า
โทร. 02-507-8268

THINK DITP สิงหาคม 2560

11

DITP Society

สร้างสรรค์ไทย
พบคูค
่ า้ ซามูไร
ฝีมอื นักสร้างสรรค์ดจิ ทิ ลั คอนเทนท์ไทยได้รบั การยอมรับทัว่ โลก
รวมถึงญีป่ นุ่ ที่ DITP น�ำผูป้ ระกอบการไทย 11 บริษทั ไปเยือน
นครโอซากา และกรุงโตเกียว เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม
ทีผ่ า่ นมา เพือ่ หาคูค่ า้ ใหม่ ท�ำให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจอย่างน้อย 3.79
ล้านเหรียญสหรัฐ (132.65 ล้านบาท) พร้อมดูงานบริษัท
แอนิเมชันชัน้ น�ำ ซึง่ ผูป้ ระกอบไทยบอกว่าได้ขอ้ มูลและเทคโนโลยี
ใหม่มาพัฒนาคอนเทนต์ได้อกี เพียบ
ต่อยอดธุรกิจสร้างสรรค์ให้กา้ วไกลกว่าเดิม
ติดต่อส�ำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ โทร. 02-507-4252

บางกอกเจมส์’60
สุดอลังการ
DITP พร้อมจัดเต็มอีกครัง้ กับ “Bangkok Gems & Jewelry Fair
งานแสดงสินค้าสุดยิง่ ใหญ่ของวงการอัญมณีและเครือ่ งประดับครัง้ ที่
60 ทีจ่ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2560 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์
1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เปิดเวทีการค้าให้กบั คนในแวดวงจากทัว่ โลก
มาเลือกซือ้ สินค้าคุณภาพและเจรจาธุรกิจ พร้อมอัพเดตเทรนด์มา
แรง และชมผลงานของนักออกแบบหน้าใหม่ฝมี อื เยีย่ ม
ไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆ ต้องคลิกเว็บไซต์ www.ditp.go.th
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DITP สืบสาน
ศาสตร์พระราชา
ชาว DITP ร่วมกิจกรรม “การเป็นบุคลากรตามรอยศาสตร์พระราชา
น�ำองค์กรพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” เมือ่ วันที่ 5-6 สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา
ณ ศูนย์ภมู ริ กั ษ์ธรรมชาติ ของมูลนิธชิ ยั พัฒนา จ.นครนายก เพือ่
เรียนรูแ้ ละน�ำแนวคิดศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไป
สูเ่ ป้าหมายในภารกิจต่างๆ ได้อย่างยัง่ ยืน
สนใจร่วมกิจกรรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพ ติดต่อ DITP Call Center 1169

จับคูโ่ ลจิสติกส์
ทะลุเป้า
ผูป้ ระกอบการต่างปลาบปลืม้ กันถ้วนหน้า เพราะได้คค่ ู า้ รายใหม่จาก
กิจกรรม Thaitrade.com Business Matching และ Personal
Assistant ที่จัดขึ้นโดยส�ำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัลของ DITP
ภายในงาน TILOG-LOGISTIX 2017 เมือ่ วันที่ 16-17 สิงหาคม
ทีผ่ า่ นมา กิจกรรมนีม้ ผี ขู้ ายและผูซ้ อื้ ในวงการโลจิสติกส์ 86 ราย
จาก 12 ประเทศเข้าร่วม ท�ำให้เกิดมูลค่าการซือ้ ขายกว่า 8.1 ล้านบาท
ไม่อยากพลาดโอกาสหาคูค่ า้ ใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพ
ติดต่อส�ำนักตลาดพาณิชย์ดจิ ทิ ลั 02-507-7844

THINK DITP สิงหาคม 2560
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DITP Insider

BUSINESS
IS
GREAT
สร้างเศรษฐกิจ
ด้วยความคิดสร้างสรรค์

่ ของระบบ
่ มโยงกับการสร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึง
ในการพั ฒนาเศรษฐกิจโดยเชือ
่ งจากเป็นรูปแบบธุรกิจทีแ
่ ข่งกันด้วยความคิดสร้างสรรค์ และยิง
เศรษฐกิจใหม่ เนือ
ั
่ สามารถประยุกต์กบ
้ ไปอีก THINK TRADE THINK DITP
ภูมป
ิ ญ
ั ญาดัง
้ เดิมร่วมด้วย ยิง
่ ช่วยสร้างความโดดเด่น เพิ่ มมูลค่าขึน
ได้สม
ั ภาษณ์คณ
ุ สุภาวดี แย้มกมล ผูอ
้ ำ� นวยการส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
ถึงแง่มม
ุ ของตลาดขายความคิดสร้างสรรค์ทส
ี่ ร้างโอกาสทองให้ผป
ู้ ระกอบการไทย
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ภาพรวม Creative & Design Industry ของ
สหราชอาณาจักร
ธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative industry) เป็น
หนึง่ ในธุรกิจส�ำคัญทีส่ ร้างรายได้ให้กบั สหราช
อาณาจักรถึงประมาณ 9.6 ล้านปอนด์ตอ่
ชัว่ โมง หรือมูลค่ารวมประมาณ 87,400 ล้าน
ปอนด์ตอ่ ปี โดยกลุม่ สินค้าและบริการทีส่ ำ� คัญ
ได้แก่ เพลง ภาพยนตร์ วีดโี อเกมส์ โทรทัศน์
และสิง่ พิมพ์ ส�ำหรับกลุม่ ธุรกิจด้าน Design
ของสหราชอาณาจักร ถือว่าใหญ่เป็นอันดับ
สองของโลก และเป็นอันดับหนึง่ ของยุโรป
การส่ ง เสริ ม ด้ า นนวั ต กรรมในสหราช
อาณาจักร
รัฐบาลสหราชอาณาจักรให้การสนับสนุน
งบประมาณการวิจยั และนวัตกรรมเป็นอย่างดี
โดยจัดสรรงบประมาณของรัฐกว่า 2,000
ล้านปอนด์ตอ่ ปีเพือ่ ส่งเสริมด้านนี้ ส�ำหรับ
หน่วยงานทีด่ แู ลคือ Innovate UK ซึง่ อยูภ่ ายใต้
Department for Business, Energy and
Industrial Strategy ท�ำหน้าที่ประสาน
ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และ
องค์การพันธมิตรต่างๆ ในการค้นหาและ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขาทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน
เป็นพิเศษ คือ กลุม่ วิศวกรรมขัน้ สูง การผลิต
รถยนต์แห่งอนาคต เทคโนโลยีอากาศยาน
พลังงาน บริการด้านการเงิน ไอซีที กลุม่
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น เกมดิจิทัล
ซอฟต์แวร์ การป้องกันประเทศและความ
มั่นคงปลอดภัย บริการด้านดิจิทัล เช่น
FinTech DigiTech และ MedTech
แนวคิดและความเป็นมาของ Great Britain
Campaign
Great Britain Campaign เริม่ ขึน้ เมือ่ ปี 2555
จากนโยบายของรัฐบาลเพือ่ ดึงดูดให้ตา่ งชาติ
เข้ามาท�ำธุรกิจ ลงทุน และเข้ามาศึกษาใน
สหราชอาณาจักร แคมเปญนีไ้ ด้เผยแพร่ไปแล้ว
กว่า 144 ประเทศ ประมาณ 300 เมืองใหญ่
ทัว่ โลก ส่งผลให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจต่อประเทศ
แล้วถึงประมาณ 2.7 พันล้านปอนด์ โดยมีการ
ส่งเสริม 5 เรือ่ งหลัก คือ นวัตกรรม ดีไซน์
ความคิดสร้างสรรค์ การศึกษา และวัฒนธรรม
ผ่านตัวอย่างแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับใน
แง่มมุ ต่างๆ เช่น Innovation is Great น�ำเสนอ
รถยนต์ Aston Martin ซึ่งเป็น British
Craftsmanship Design is Great น�ำเสนอ
แบรนด์ Mulbury ซึง่ มีเอกลักษณ์เรือ่ ง charming,
practical & luxury Creativity is Great

น�ำเสนอดีไซน์เนอร์แบรนด์ Nicholas Oakwell
ซึง่ ถือเป็น British Craftsmanship Education
is Great น�ำเสนอ De Montfort University
ซึง่ เป็น State-of-Art learning และ Culture
is Great น�ำเสนอ OMGB ให้บริการ Home
of Amazing Moment ภายใต้ Great Britain
Campaign นี้ รัฐบาลส่งเสริมทัง้ ในด้านการ
เสนอแนวคิดใหม่ การหาตลาดใหม่ รวมถึง
ข้อมูลด้านกฎระเบียบและการให้คำ� ปรึกษาใน
ทุกขัน้ ตอนของธุรกิจ โดยมี Business Support
Helpline บริการทางโทรศัพท์ดว้ ย
สิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการไทยได้เรียนรูจ้ าก Great
Britain Campaign
ผู้ประกอบการไทยควรวิเคราะห์ธุรกิจของ
ตนเองเพื่อหาจุดแข็งและโอกาสที่จะสร้าง
ความโดดเด่นจากสินค้าและบริการในตลาด
ทีส่ ำ� คัญต้องค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองให้เจอ
เช่น เน้นความละเอียดประณีต (Craftsmanship)
การดีไซน์ทสี่ วยความ ความสะดวกในการใช้งาน
หรือสามารถน�ำเสนอความตื่นเต้นท้าทาย
ของบริการ (Amazing moment) สร้าง
ความน่าสนใจให้แตกต่างจากคู่แข่ง จึงจะ
สามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดต่างประเทศที่
เปิดรับต่อสินค้าและบริการทีม่ คี วามโดดเด่น
และมีคณ
ุ ภาพ กลุม่ สินค้าทีผ่ ป้ ู ระกอบการไทย
มีศกั ยภาพในตลาดนี้ ได้แก่ สินค้าอาหารเพือ่
สุขภาพ ของใช้ในบ้านทีม่ นี วัตกรรม ของ
ตกแต่งบ้านที่มีดีไซน์ สินค้ากลุ่มอุปกรณ์
การแพทย์ สินค้ากลุม่ ผูส้ งู อายุ สินค้ากลุม่ ยานยนต์
และชิ้ น ส่ ว นที่ มี น วั ต กรรม รวมถึ ง กลุ ่ ม
อากาศยานและชิน้ ส่วน หรือสามารถผลิตได้
โดยตอบรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น
กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยด้าน
Creative Design & Innovation ในตลาด
สหราชอาณาจักร
โครงการทีส่ ำ� นักงานฯ เคยด�ำเนินการ ได้แก่
การเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแฟชัน่ ดีไซน์โดยเฉพาะ
ด้านเครือ่ งหนัง เข้าไปท�ำ workshop ให้กบั
ผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นของไทย เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานมาน�ำเสนอในงาน BIFF & BIL
และในปีนี้ DITP ก็ได้มกี ารด�ำเนินโครงการพัฒนา
นวัตกรรมและดีไซน์ Thailand 4.0 สูต่ ลาด
ยุโรป ซึง่ เป็นโครงการบูรณาการของส�ำนักงาน
ส่ ง เสริ ม การค้ า ในยุ โ รป โดยมี ก ารเชิ ญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านดีไซน์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมจากหลายประเทศในยุโรป เข้าไป
ให้ความรูแ้ ละจับคูธ่ รุ กิจกับผูป้ ระกอบการไทย
ในช่วงงาน Thailand Innovation and
Design Expo (T.I.D.E) 2017 ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสริ กิ ติ ์ิ
สนใจศึกษาข้อมูลตลาดในสหราชอาณาจักร
ติดต่อ info@thaitradelondon.com
THINK DITP สิงหาคม 2560
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Friends of DITP

“บิก
๊ ธุรกิจ” จับมือติวเข้ม SMEs
เพราะการส่งออกถือเป็นแหล่งรายได้หลักส�ำคัญของประเทศ หน่วยงานทัง้
ภาครัฐและเอกชนทีเ่ ชีย่ วชาญในด้านการส่งออกจึงต้องเร่งพัฒนาความร่วมมือ
ช่วยเหลือ SMEs ทัง้ หลาย เพือ่ ให้การส่งออกของไทยเดินหน้าอย่างไม่สะดุด
ด้วยเหตุนี้ DITP จึงเชิญผูบ้ ริหารจากบริษทั เอกชนยักษ์ใหญ่มาช่วยเหลือ
ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ขยายตลาดต่างประเทศในภูมภิ าค
ต่างๆ เช่น บริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาช่วยติวเข้มและ
ยกระดับผูป้ ระกอบการอาหาร หรือผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามสนใจส่งออกไปยัง
ตลาดสหรัฐฯ ในขณะทีภ่ มู ภิ าคจีน เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษทั ล็อกซ์เล่ย์
ก�ำลังอยูร่ ะหว่างด�ำเนินโครงการ “ไท่ เล่อ โก้ว” เพือ่ ผลักดันสินค้าอุปโภค
บริโภคของไทยให้กระจายใน 6 หัวเมืองใหญ่
ภูมภิ าคยุโรป กลุม่ เซ็นทรัลกรุป๊ ก�ำลังหารือขยายช่องทางกระจายสินค้าไทย
ผ่านเครือข่ายของเซ็นทรัลในประเทศอังกฤษ เยอรมนี และอิตาลี โดยจะเน้น
สินค้าทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ และนวัตกรรม ส่วนภูมภิ าคเอเชียใต้ SCG ได้เดินหน้า
ให้ความรูแ้ ก่ SMEs ทีส่ นใจท�ำธุรกิจในตลาดอินเดีย และภูมภิ าคแอฟริกา
บริษทั โตโยต้า ทูโช ได้ให้ความรูแ้ ก่ SMEs และจะจัดโครงการ Eyes on Africa :
Building Business Networking ทีส่ าธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยจะน�ำผูป้ ระกอบการ
15 บริษทั เข้าพบผูเ้ ชีย่ วชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนของแอฟริกาใต้
เพือ่ เก็บข้อมูลด้านการค้าและการลงทุน รวมทัง้ เจรจาการค้ากับนักธุรกิจ
แอฟริกาใต้
DITP เชือ่ เป็นอย่างยิง่ ว่าการผนึกก�ำลังกันของเหล่าบิก๊ ธุรกิจทัง้ หลายจะสามารถ
ผลักดันการส่งออกของไทยและพัฒนาศักยภาพของ SMEs ทัง้ หลายให้เติบโต
ในตลาดโลกได้อย่างแน่นอน
สนใจท�ำการค้าระหว่างประเทศ ติดต่อ DITP Call Center 1169
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Trade Watch

ตกม้าตาย
่ นไข L/C
เพราะเงือ
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ค�ำกล่าวทีว่ า่ “มี L/C แล้วปลอดภัย อย่างไรก็ได้เงินแน่ๆ”
อาจไม่แน่เสมอไป หากผูส้ ง่ ออกละเลย ไม่ใส่ใจตรวจสอบ
L/C ทีไ่ ด้รบั มาให้ถถี่ ว้ นพอ
L/C หรือ Letter of Credit แม้จะเป็นหนึง่ ในวิธกี าร
ช�ำระเงินค่าสินค้าทีผ่ สู้ ง่ ออกชอบเพราะมีความเสีย่ งต�ำ่
เนือ่ งจากธนาคารผูเ้ ปิด L/C จะเป็นผูร้ บั ภาระในการ
ช�ำระค่าสินค้าให้แก่ผสู้ ง่ ออกหากผูซ้ อื้ ไม่ชำ� ระค่าสินค้า
แต่ในความเสีย่ งต�ำ่ ทีว่ า่ นีก้ ม็ คี วามเสีย่ งแฝงอยูเ่ หมือนกัน
ดังกรณีทเี่ กิดขึน้ กับผูส้ ง่ ออกรายหนึง่ ซึง่ จ�ำต้องยอมถูกหัก
รายได้ที่ควรจะได้จากการจ�ำหน่ายสินค้าไปเป็น
ค่าปรับถึง 30% ด้วยเหตุเพียงเพราะผูส้ ง่ ออกอ่าน
เงือ่ นไขใน L/C ไม่ละเอียดถีถ่ ว้ น ท�ำให้เข้าใจผิดคิดว่า
ค่าปรับการส่งสินค้าล่าช้าซึง่ ระบุไว้ใน L/C ที่ 3% นัน้
เป็นอัตราปรับส่งสินค้าล่าช้าโดยไม่กำ� หนดระยะเวลา
แต่ในความเป็นจริง L/C ดังกล่าวก�ำหนดค่าปรับ
ส่งสินค้าล่าช้าเป็นรายวัน เมือ่ ผูส้ ง่ ออกส่งสินค้าลงเรือ
ล่าช้าไป 10 วัน จึงท�ำให้ผสู้ ง่ ออกรายนีถ้ กู หักรายได้ท่ี
ควรจะได้รบั จากการจ�ำหน่ายสินค้าไปเป็นค่าปรับถึง
30% ของมูลค่าทีร่ ะบุใน L/C
ดังนัน้ การตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงเงือ่ นไขต่างๆ
ทีร่ ะบุใน L/C มีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ หากผูส้ ง่ ออก
ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามรายละเอียดใน L/C อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจเป็นประเด็นให้ธนาคาร
ผูเ้ ปิด L/C ปฏิเสธการจ่ายเงินให้กบั ผูส้ ง่ ออกได้
ทัง้ นี้ หากมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับ L/C ผูส้ ง่ ออกสามารถ
สอบถามกับธนาคารทีท่ ำ� ธุรกรรมด้วยเป็นประจ�ำ หรือ
ติดต่อที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและน� ำ เข้ า แห่ ง
ประเทศไทย (EXIM BANK) ฝ่ายธุรกิจธนาคาร
โทร. 0 2271 2540, 0 2617 2241 เพือ่ รับค�ำแนะน�ำ
และป้องกันปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการส่งออกสินค้า
ตามเงือ่ นไข L/C ในอนาคต
ทีม่ า: ธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
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DITP Club

ท้อป
พิ พั ฒน์

“งานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดีไซน์ตอนนีท้ ำ� อยู่ 3 โปรเจคครับ มีออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่
ชาวบ้านและชาวเขา ออกแบบบูทเพื่อจ�ำหน่ายสินค้า SE (Social Enterprise)
ให้กบั ดอยตุง และออกแบบ ผลิต และวางแผนการตลาดกลุม่ สินค้าเพือ่ ผูส้ งู อายุ
แต่ละงานมีลกั ษณะเฉพาะกลุม่ อยูเ่ หมือนกัน
ในส่วนของงาน Eco Design หลักๆ คือถ้าสินค้ามีความน่าสนใจด้านดีไซน์อยูแ่ ล้ว
เราควรชูประเด็นนัน้ ก่อน เช่น หน้าตา ฟังก์ชนั แล้วค่อยเอาเรือ่ ง Eco เป็นตัวเสริม
ยิง่ ถ้าท�ำเพือ่ ขายตลาดต่างประเทศ ควรดูเรือ่ งการออกแบบให้ตรงกับกลุม่ เป้าหมาย
ทีต่ อ้ งการขายสินค้านัน้ ๆ ด้วย เพราะแต่ละประเทศมีความชอบและความสนใจต่างกัน
ทีผ่ า่ นมา ผมได้รบั การสนับสนุนจาก DITP หลายอย่างเหมือนกัน เช่น ได้รางวัล DEmark
และ Gmark จากการออกแบบอุปกรณ์สำ� นักงานบนโต๊ะท�ำงาน (Stationery Set)
อีกงานคือหนังสือ ECO DESIGN THAI THAI เป็นหนังสือทีร่ วบรวมแนวคิดในการท�ำธุรกิจ
เพื่อสังคม (Social Enterprise) การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม มีกรณีตัวอย่าง
ของธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จมาแล้วทั้งเรื่องรายได้และการท�ำเพื่อสังคม
วิธีคิดพวกนี้เกิดขึ้นจากการท�ำงานด้านงานออกแบบเพือ่ สิง่ แวดล้อมประมาณสิบปี
ของผมและนุน่ เราเชือ่ ว่าท�ำงาน Eco ก็รวยได้ แต่นอกจากรวยเรือ่ งเงินแล้ว เรือ่ งสังคม
และสิง่ แวดล้อมก็สำ� คัญไม่แพ้กนั เราหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างบันไดขั้นแรก
สู่การเป็นผูป้ ระกอบการเพือ่ สังคมในอนาคตให้คนทีส่ นใจได้
ส�ำหรับคนรุน่ ใหม่ทสี่ นใจทัง้ เรือ่ ง Eco และ Design และอยากต่อยอดความคิด
ให้เป็นธุรกิจทีจ่ บั ต้องได้ ผมแนะน�ำให้ลองปรึกษา DITP นะครับ ธุรกิจทีค่ ณ
ุ จะท�ำแค่
ในประเทศอาจไปได้ไกลกว่าทีค่ ณ
ุ คิดนะ ลองดูครับ”
ท้อป พิพฒ
ั น์ อภิรกั ษ์ธนากร
นักแสดง พิธกี ร และเจ้าของธุรกิจ ECOSHOP
www.kidkid.co.th
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DITP Calendar

ปฏิทินกิจกรรม
และการสัมมนา
21 ก.ย. 60
9.00 - 17.00
Cross-Border E-commerce Solutions &
Business Matching
สถานที่ Lotus Suite 5-7 Central World
21 ก.ย. 60
13.30 - 16.30
อาหารส�ำเร็จรูปบุกตลาด CLMV
สถานที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(ถนนรัชดาภิเษก)
26 ก.ย. 60
12.30 - 16.00
่ น SME ไทยอย่างไรให้ทน
ขับเคลือ
ั ยุค 4.0
ด้วยอีคอมเมิรซ
์ และอาลีบาบา
สถานที่ ห้องแกรนด์ บอลลูม เอ
โรงแรม เซนทารา ลาดพร้าว
27 ก.ย. 60
12.00 - 14.00
Lazada เรียนรูร้ วย
สถานที่ Online Streaming Live

ติดต่อ NEA โทร. 02-507-8147
www.nea.ditp.go.th
www.facebook.com/nea.ditp
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Healthy Thought

Creativity is intelligence having fun
- Albert Einstein

ความคิดสร้างสรรค์คือ
การใช้สติปัญญาด้วยความสนุกสนาน
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