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สวัสดีค่ะ THINK TRADE THINK DITP
ฉบั บ นี้ ข อต้ อ นรั บ เดื อ นแห่ ง ความรั ก
โลกมีววิ ฒ
ั นาการทีเ่ ปลีย่ นแปลง เศรษฐกิจ
มีความเสรีมากขึ้นตามล�ำดับ เช่นเดียวกับ
สังคมทีม่ กี ารปรับตัวและเปิดกว้างรับรูปแบบ
ความรักไร้พรมแดนมากขึน้ และใน THINK
TRADE THINK DITP ฉบับนี้ ดิฉันขอ
ต้อนรับทุกท่านเข้าสูบ่ รรยากาศแห่งความรัก
แบบไร้ขอบเขตของชาว LGBT (Lesbian,
Gay, Bisexual and Transgender) กันค่ะ
ซึง่ หลายประเทศต่างให้การยอมรับการแต่งงาน
ในเพศเดียวกันแล้ว อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา
แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์
บราซิล นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้ เป็นต้น
ปัจจุบันกลุ่ม LGBT กระจายอยู่ทั่วโลก
มากกว่า 400 ล้านคน และคาดว่ากลุ่ม
LGBT ทั่ ว โลกจะสามารถสร้ า ง GDP
ได้มากถึง 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
ความน่าสนใจของตลาด LGBT คือเป็นกลุม่
ผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการการยอมรับทางสังคมสูง
จึ ง มั ก พยายามผลั ก ดั น ให้ ตั ว เองประสบ
ความส�ำเร็จและมีรายได้สงู พวกเขาจึงสามารถ
จับจ่ายใช้สอยได้อย่างไม่มีขีดจ�ำกัด

อีกทั้งยังมีพฤติกรรมทางการตลาดแบบ
DINK (Double Incomes, No Kids)
หมายความว่ากลุม่ LGBT ส่วนใหญ่ไม่ตอ้ ง
ใช้ เ วลาดู แ ลลู ก หลานของตั ว เองมากนั ก
จึงมีเวลาและความสามารถในการจับจ่าย
ใช้ ส อยเพื่ อ ความสุ ข ของตั ว เองสู ง กว่ า
กลุม่ ผูบ้ ริโภคอืน่ ๆ เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามภักดี
ต่ อ แบรนด์ (Brand Loyalty) เรี ย ก
พฤติกรรมนีว้ า่ Pink Dollar จึงไม่นา่ แปลกใจ
ทีภ่ าคธุรกิจจ�ำนวนไม่นอ้ ยหันมาให้ความส�ำคัญ
กับการทุ่มท�ำตลาดเพื่อเจาะกลุ่ม LGBT
การเจาะตลาดกลุม่ นีน้ บั เป็นการรุกตลาดแบบ
niche market ทีน่ า่ สนใจ ผูป้ ระกอบการและ
ผูส้ ง่ ออกไทยจึงไม่ควรมองข้ามด้วยเช่นกัน
THINK TRADE THINK DITP ฉบับเดือน
แห่งความรักนีจ้ งึ อยากชวนผูป้ ระกอบการไทย
มาเปิ ด โอกาสทางความคิ ด และรู ้ จั ก กั บ
ชาว LGBT เพือ่ เข้าใจพฤติกรรม รสนิยม
รวมถึ ง แนวโน้ ม กระแส LGBT ทั่วโลก
เพือ่ หาช่องทางและขยายโอกาสทางการค้า
กันต่อไปค่ะ
นางมาลี โชคล�้ำเลิศ
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
กระทรวงพาณิชย์

www.thinktradethinkditp.com
THINK DITP กุมภาพันธ์ 2560 3

Trade Highlight

ไม่แคร์ LGBT
ถือว่าพลาด!
ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสงามๆ
่ ะขายสินค้าและบริการให้กลุม
ทีจ
่ ลูกค้าสุดพิ เศษ
้ มหาศาลอลังการกว่าใครๆ
ที่มีกำ� ลังซือ
ต้องห้ามมองข้ามกลุ่ม “LGBT” เป็นเด็ดขาด

ช

าว LGBT เป็นกลุม่ คนทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางเพศ มีทงั้ กลุม่ รักร่วมเพศหญิง (Lesbian)
กลุม่ รักร่วมเพศชาย (Gay) กลุม่ คนทีร่ กั ได้ทงั้
สองเพศ (Bi-sexual) และกลุม่ คนข้ามเพศ
(Transgender) ปัจจุบนั มีชาว LGBT ทัว่ โลก
มากกว่า 400 ล้านคน และคาดว่าจะสร้าง GDP
ได้มากถึง 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี (105 ล้าน
ล้านบาท) หรือเกือบเท่ากับมูลค่า GDP ของ
ประเทศเยอรมนีเลยทีเดียว

4 THINK TRADE กุมภาพันธ์ 2560

สีสนั และความหลากหลายแต่เปีย่ มไปด้วยพลัง
และชีวติ ชีวาของชาว LGBT สะท้อนให้เห็น
อย่างชัดเจนใน “ธงสีรงุ้ ” ทีถ่ กู น�ำมาใช้เป็น
สัญลักษณ์สากลของกลุม่ มาตัง้ แต่ปี 2521
ซึง่ เดิมทีมี 8 แถบ คือ สีชมพูตวั แทนรสนิยมทางเพศ
(Sexuality) สีแดงแสดงถึงชีวติ (Life) สีสม้ สือ่ ถึง
การรักษาเยียวยา (Healing) สีเหลืองคือ
พระอาทิตย์ (The Sun) สีเขียวตัวแทนของ
ธรรมชาติ (Natural) สีฟา้ แสดงถึงศิลปะ (Art) สีคราม
หมายถึงความสามัคคี (Harmony) และสีมว่ งสือ่ ถึง
จิตวิญญาณ (Spirit) ซึง่ สีบนธงได้ถกู ปรับเปลีย่ น

จนปัจจุบนั เหลือ 6 แถบคือ แดง ส้ม เหลือง เขียว
น�ำ้ เงิน และม่วง
แม้จะไม่ได้เป็นผูบ้ ริโภคทีม่ จี ำ� นวนมากแต่คณ
ุ ภาพ
คับแก้วแน่นอน ด้วยก�ำลังซือ้ มหาศาลท�ำให้
ชาว LGBT เป็นเป้าหมายทีไ่ ด้รบั ความสนใจ
จากบรรดาธุรกิจทุกกลุม่ มากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา ยกตัวอย่างเช่น ชาวสีรง้ ุ
มีสดั ส่วนเพียง 7% ของประชากรสหรัฐ หรือ
ประมาณ 16 ล้านคน แต่มกี ำ� ลังซือ้ รวมกันสูงถึง 9.17
แสนล้านเหรียญสหรัฐ (32 ล้านล้านบาท) ในปี 2558

และมีเงินทองในการจับจ่ายใช้สอยมากกว่า
ครอบครัวชาย-หญิงทัว่ ไป เคยมีการส�ำรวจ
พฤติกรรมการใช้จา่ ยของคนกลุม่ นีพ้ บว่าเป็น
คนทีม่ คี วามภักดีตอ่ แบรนด์ (Brand Loyalty)
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผู้บริโภคกลุ่มอื่น
จึงไม่นา่ แปลกใจทีต่ อนนีผ้ ป้ ู ระกอบการจ�ำนวน
ไม่นอ้ ยหันมารุกจับตลาดกลุม่ LGBT กันอย่าง
คึกคัก เพราะนี่เป็นลูกค้าชั้นดี มีรสนิยม
การเลือกซือ้ สินค้าและบริการหวือหวา กล้าซือ้
ของใช้ราคาแพงกว่าใครๆ
ผู้บริโภคกลุ่ม LGBT ชื่นชอบการใช้จ่าย
ซือ้ สินค้าและให้ความส�ำคัญกับภาพลักษณ์วา่
ใช้แล้วต้องดูดเี พือ่ ท�ำให้ตวั เองเป็นทีย่ อมรับ
ในสังคม ดังนัน้ จึงเห็นได้วา่ ลูกค้ากลุม่ นีจ้ ะ
นิยมใช้ของแพงคุณภาพระดับพรีเมียม DITP
ได้รวบรวมข้อมูลผูบ้ ริโภค LGBT ในสหรัฐอเมริกา
พบว่า ชาวสีรงุ้ มักจะใช้เงินเพือ่ ซือ้ สินค้าและ
บริการทีเ่ กีย่ วกับความบันเทิง ความสวยงาม
สัตว์เลีย้ ง และเพือ่ ปรับปรุงทีอ่ ยูอ่ าศัย ส่วน
ชาว LGBT ในแคนาดาจะมีการศึกษาสูง นิยม
ท่องเทีย่ วบ่อยและนานกว่าผูบ้ ริโภคกลุม่ อืน่
โปรดปรานสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
เลือกซือ้ แบรนด์ทบี่ ริษทั มีการสือ่ สารโดยตรง
กับกลุม่ LGBT หรือสนับสนุนชุมชนชาวสีรง้ ุ
ส�ำหรับสินค้าไทยทีเ่ หมาะจะตีตลาดชาว LGBT
ก็มหี ลายกลุม่ ด้วยกัน ทัง้ เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ
ของขวัญ ของตกแต่งบ้าน เฟอร์นเิ จอร์ อาหาร
ส�ำเร็จรูปพร้อมรับประทาน และอาหารและ
ของใช้ส�ำหรับสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงบริการ
เช่น ท่องเทีย่ ว การจัดงานแต่งงาน
เห็นอ�ำนาจซื้อของชาว LGBT แบบนี้แล้ว
ต้องย�้ำว่านี่คือตลาดสีรุ้งมากสีสันสุดสดใส
ที่ ผู ้ ป ระกอบการไทยต้ อ งเกาะให้ แ น่ น
ห้ามพลาด!

ควักหัวใจ
ชาวสีรง
ุ้
26% พร้อมจ่ายเงินมากขึน้ เพือ่ ซือ้ สินค้าราคา
แพง คุณภาพสูงเกรดพรีเมียม
70% ชอบซือ้ สินค้าคุณภาพพรีเมียมจาก
ธุรกิจหรือแบรนด์สนิ ค้าทีส่ นับสนุนกลุม่
LGBT
78% ของเพือ่ นหรือญาติของชาวสีรง้ ุ ตัดสินใจ
เปลีย่ นไปใช้สนิ ค้าทีเ่ ป็นมิตรกับชาว LGBT

8 ค�ำ-กลุ่มค�ำ
ต้องห้าม
ที่ LGBT ไม่ปลื้ม
1. Gay Lifestyle
2. Sexual Preference หรือ Preference
3. Choice, Choose หรือ Choose to be gay
4. Homosexual
5. Alternative
6. Tolerance
7. Special Right
8. Friend
ที่มา: รายงานพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคที่มี
ความหลากหลายทางเพศ
จัดท�ำโดยส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ เมืองไมอามี

ส่วนฝัง่ ของเอเชียอย่างจีนคาดว่ามีผบ้ ู ริโภคกลุม่ นี้
ราว 70 ล้านคน มีมลู ค่าตลาดรวม 3 แสนล้าน
เหรียญสหรัฐต่อปี (10.5 ล้านล้านบาท) และญีป่ น่ ุ
มีชาวสีรง้ ุ ประมาณ 6.3 ล้านคน หรือ 5% ของ
ประชากรทัง้ หมด มูลค่าตลาด LGBT ประมาณ
5 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐ (1.7 ล้านล้านบาท)
ด้วยความมุง่ มัน่ สูงกว่าคนทัว่ ไป ชาวสีรง้ ุ พยายาม
ผลักดันตัวเองให้ประสบความส�ำเร็จในหน้าที่
การงาน มีรายได้สงู และเป็นทีย่ อมรับในสังคม
ชาว LGBT ส่วนใหญ่ไม่มลี กู ท�ำให้มเี วลาเหลือเฟือ
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Trade Insight
1 สหรัฐอเมริกา

แฟชัน
่ กีฬารุกตลาด LGBT
LGBT เป็นผูบ้ ริโภคทีม่ าแรงทีส่ ดุ กลุม่ หนึง่ ในตอนนี้ ท�ำให้หลายธุรกิจ
รวมถึงแบรนด์ชนั้ น�ำแห่งวงการแฟชัน่ เครือ่ งกีฬาต่างกระโจนเข้ามาเล่น
กับผูบ้ ริโภคกลุม่ นีอ้ ย่างเต็มตัวด้วยการออกแบบสินค้าเพือ่ เอาใจชาวสีรงุ้
โดยเฉพาะ อย่างเช่น Adidas ทีเ่ ตรียมวางขายรองเท้ากีฬา Ultra Boost
รุน่ LGBT สุดเก๋ดว้ ยแต้มเฉดสีรงุ้ ในเดือนพฤษภาคม 2560 นี้ หลังจาก
ปีทแี่ ล้วหลายแบรนด์ทงั้ Converse, Nike และ Adidas ได้ออกสินค้า
คอลเล็กชันพิเศษทีไ่ ด้แรงบันดาลใจจากชุมชน LGBT เช่นกัน

1

เตรียมพร้อมบุกตลาด LGBT ในสหรัฐอเมริกา
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี
อีเมล: ttcmiami@gmail.com
2 อาร์เจนตินา

โอกาสทองอาหารปลอดกลูเตน
อาหารเพือ่ ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคเซลิแอก หรือโรคแพ้กลูเตนก�ำลังมีอนาคต
สดใสในอาร์เจนตินา เห็นได้จากปัจจุบนั ร้านค้าทีจ่ ำ� หน่ายอาหารประเภทนี้
มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว โดยขายสินค้าจ�ำพวกขนมปัง พาสต้า คุกกี้
ขนมขบเคีย้ ว และเบียร์ทผี่ ลิตจากข้าวฟ่าง ข้าว ข้าวโพด ซึง่ มีราคาแพง
กว่าอาหารปกติประมาณ 20-300% แนวโน้มตลาดทีย่ งั ขยายตัว
อย่างรวดเร็วในอนาคตจะเป็นโอกาสของธุรกิจไทยทีช่ ำ� นาญด้านการผลิต
อาหารส�ำเร็จรูปหรืออาหารแปรรูปจากข้าวมาเปิดตลาดใหม่ทม่ี ผี บู้ ริโภค
รอคอยจับจ่ายอยูแ่ ล้ว

2

ต้องการขยายตลาดในอาร์เจนตินา
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส
อีเมล: thaiexba@gmail.com
3 เยอรมนี

4 รัสเซีย

้ ห้างสรรพสินค้า
ชาวเยอรมันเมืองใหญ่ยง
ั ปลืม
ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของการค้าขายออนไลน์ ชาวเยอรมัน
ในเมืองใหญ่กย็ งั ชอบเดินห้างเพราะได้จบั ต้องสินค้าด้วยตัวเองก่อนซือ้
แถมยังเปรียบเสมือนการเข้าไปหาประสบการณ์อกี รูปแบบหนึง่ ส�ำหรับ
ห้างใหญ่แห่งหนึง่ ของกรุงเบอร์ลนิ ต้องยกให้ Kadewe ทีเ่ น้นจ�ำหน่าย
สินค้าเจาะกลุม่ ตลาดบนและสินค้าแบรนด์เนม ซึง่ ตอนนีบ้ ริษทั เซ็นทรัล
จากไทยเป็นเจ้าของ และส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศได้จบั มือ
ห้างเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าแบรนด์ไทยในตลาดเยอรมนี
มาอย่างต่อเนือ่ ง จึงเป็นอีกหนึง่ ช่องทางทีจ่ ะช่วยผูป้ ระกอบการให้เข้าไป
ขยายตลาดในเยอรมนี

่ งปรุงรสไทยฉายแววดี
เครือ
เศรษฐกิจรัสเซียในปี 2560 ก�ำลังอยูใ่ นช่วงขาขึน้ ผูบ้ ริโภคมีกำ� ลังจับจ่าย
ใช้สอยสินค้าจากต่างประเทศเพิม่ ซึง่ ส่วนของอาหารก็พบว่าอาหารเอเชีย
ได้รบั ความนิยมมากขึน้ แม้ยงั มีรา้ นอาหารไทยน้อยมากในรัสเซีย แต่
ชาวรัสเซียจ�ำนวนมากเดินทางไปเทีย่ วเมืองไทยก็มโี อกาสชิมและรูจ้ กั
อาหารไทยมาพอสมควร ตอนนีจ้ งึ เห็นซูเปอร์มาร์เก็ตทีน่ ขี่ ายซอสและ
เครือ่ งปรุงรสไทย เช่น น�ำ้ จิม้ ไก่ ซอสพริก เครือ่ งแกง และน�ำ้ ปลา ให้คน
ทีต่ ดิ ใจรสชาติแบบไทยได้เอาไปลิม้ ลองทีบ่ า้ น

สนใจส่งสินค้าไปจ�ำหน่ายในเยอรมนี
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลนิ
อีเมล: thaicom.berlin@t-online.de
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เปิดโอกาสใหม่ในรัสเซีย
ติดต่อส�ำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก
อีเมล: moscow@thaitrade.ru

4
3

5
6

5 ญี่ปุ่น

6 เวียดนาม

เร่งกระชับสัมพั นธ์ทรัมป์
นโยบาย “American First” ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของ
สหรัฐอเมริกาท�ำให้หลายประเทศรวมถึงญีป่ นุ่ เกิดความกังวลเพราะ
ไม่แน่ใจว่านโยบายการค้าของสหรัฐทีเ่ รียกความนิยมจากชนชัน้ กลาง
และล่างจะท�ำให้เกิดการกีดกันทางการค้ามากน้อยแค่ไหน ล่าสุด
นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่นได้เดินทางเยือนสหรัฐฯ
เพือ่ พบปะหารือกับนายทรัมป์ ซึง่ ได้ตกลงกันว่าจะสนับสนุนให้เจรจา
กรอบการค้าทวิภาคีระหว่างสองประเทศหลังจากสหรัฐถอนตัวจาก TPP

คนชนบทซื้อนม-ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายพุ่ ง
นอกจากคนเมืองแล้ว ชาวชนบทในเวียดนามก็มกี ำ� ลังซือ้ สูงขึน้ และมี
ความต้องการซือ้ สินค้าเพิม่ ขึน้ เช่นกัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นมทีม่ ยี อดขาย
เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 8% ในเดือนธันวาคม 2560 ส่วนสินค้า
เพือ่ ร่างกายอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ลา้ งหน้าก็มยี อดขายเติบโตราว 21%
จากช่วงเดียวกันของปี 2559 แถมชาวเวียดนามก็ชนื่ ชอบสินค้าไทยอย่างมาก
เพราะมัน่ ใจในคุณภาพทีด่ แี ละราคาไม่ตา่ งจากแบรนด์ทอ้ งถิน่ มากนัก

มองหาลูท่ างการค้าและการลงทุนในญีป่ นุ่
ติดต่อส�ำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา
อีเมล: ttcosaka@thaitrade.jp

อยากเจาะตลาดเวียดนามอย่างมัน่ ใจ
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมนิ ห์
อีเมล: ttc_hcmc@vnn.vn
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Happening

ค�ำว่า “แม่”

ทีเ่ ปลี่ยนไป
กับผู้ชายข้ามเพศ
สมาคมการแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (British Medical Association) ได้จดั ท�ำคูม่ อื
แนะแนวทางการสือ่ สารส�ำหรับแพทย์เวชปฏิบตั ทิ ว่ั ไป รวมถึงบุคลากรทีท่ ำ� งานในโรงพยาบาล
ให้เรียกบุคคลทีก่ ำ� ลังตัง้ ครรภ์วา่ ‘คนท้อง’ แทนการเรียกว่า ‘คุณแม่’ เพือ่ หลีกเลีย่ ง
การเหยียดเพศ และส่งเสริมความแตกต่างทางเพศในคราวเดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงนี้มีสาเหตุมาจาก Hayden Cross ชายข้ามเพศที่เป็น ‘ผู้ชาย’
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตัดสินใจยุตกิ ารผ่าตัดแปลงเพศชัว่ คราว เมือ่ พบว่า
ตนเองก�ำลังตัง้ ครรภ์ได้ 4 เดือน
นอกจากนี้ ในคูม่ อื ยังแนะน�ำให้บคุ ลากรทางการแพทย์งดใช้คำ� ว่า ‘เพศชาย
โดยก�ำเนิด’ (born man) และ ‘เพศหญิงโดยก�ำเนิด’ (born woman) ส�ำหรับ
บุคคลข้ามเพศ เพราะค�ำเหล่านีอ้ ธิบายความซับซ้อนทางเพศทีง่ า่ ยเกินไป
แม้เหตุการณ์นจี้ ะเป็นสัญญาณการเปลีย่ นแปลงทีด่ สี ำ� หรับกลุม่ LGBT แต่ก็
มีเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์จากหลายๆ ฝ่ายทีไ่ ม่เห็นด้วย เช่น Laura Perrins
นักต่อสู้ด้านสิทธิสตรีที่เห็นว่าค�ำแนะน�ำนี้เป็นการต่อต้านวิทยาศาสตร์
ต่อต้านเพศหญิง และต่อต้านความเป็นแม่ ส่วน Philip Davies สมาชิกรัฐสภา
จากพรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษเห็นว่าค�ำแนะน�ำดังกล่าวนั้น ‘ไร้สาระ
โดยสิน้ เชิง’
อย่างไรก็ตาม Heather Ashton จากกลุม่ ผูส้ นับสนุนบุคคลข้ามเพศ TG Pals
ได้ให้แง่คิดกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ว่า “พวกเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าใน
ทางชีววิทยา เพศหญิงคือเพศทีส่ ามารถตัง้ ครรภ์ได้ แต่กลุม่ คนข้ามเพศก็สามารถ
เป็นผูป้ กครองได้เช่นกัน นีเ่ ป็นการเปลีย่ นแปลงก้าวใหญ่ในการป้องกันการเหยียดเพศ
ซึง่ การเปลีย่ นแปลงศัพท์ในการเรียกใหม่ครัง้ นีเ้ ป็นเรือ่ งทีด่ สี ำ� หรับใครก็ตามทีอ่ ยาก
เป็นผูป้ กครองและมีสทิ ธิในการเป็นผูป้ กครอง”
การเปลีย่ นแปลงในวงการแพทย์แห่งสหราชอาณาจักรครัง้ นีอ้ าจส่งผลกระทบต่อมุมมองเรือ่ ง
คนท้องในประเทศต่างๆ และอาจรวมไปถึงอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ในโลกทีจ่ ะเปิดรับความหลากหลาย
ทางเพศมากขึน้ ด้วย
ทีม่ า: www.themomentum.co

8 THINK TRADE กุมภาพันธ์ 2560

Lifestyle Café

เทรนด์ ใ หม่ ใ นญี่ ปุ่ น

กรุงโตเกียวนับเป็นแหล่งรวมความทันสมัยอันหลากหลายเมืองหนึง่ ของโลก จึงไม่ใช่
เรื่องน่าแปลกใจหากร้านค้าแนวใหม่ที่เรียกว่า “ไลฟ์สไตล์คาเฟ่” ก�ำลังเป็น
เทรนด์ร้านค้าที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
ด้ ว ยคอนเซปต์ ข องร้ า นที่ ร วบรวมสิ น ค้ า หลากหลายประเภทไว้ ใ นร้ า นเดี ย ว
ทัง้ แฟชัน่ เครือ่ งแต่งกาย ของใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เฟอร์นเิ จอร์ อาหารและเครือ่ งดืม่
เพื่ อ สุ ข ภาพ จึ ง ตอบสนองทุ กสไตล์ การชอปปิ ง ของชาวญี่ ปุ ่ น ได้เป็น อย่า งดี
โดยตัวอย่างร้านที่ก�ำลังได้รับความนิยม เช่น
Journal Standard Furniture ไลฟ์สไตล์คาเฟ่ที่ยึดคอนเซปต์ East Coast
ของอเมริกา แต่ยงั ไม่ทงิ้ กลิน่ อายความเป็นญีป่ นุ่ ขณะนีม้ ที งั้ หมด 8 สาขาทัว่ ญีป่ นุ่
ภายในร้านจ�ำหน่ายสินค้าแฟชัน่ เสือ้ ผ้าแบรนด์ดงั เฟอร์นเิ จอร์ รวมถึงร้านอาหาร
และมีคาเฟ่ไว้คอยให้บริการ
Akomeya ไลฟ์สไตล์คาเฟ่ที่มาพร้อมคอนเซปต์ “ข้าว” คัดเลือกสินค้าที่มี
ความเกี่ยวข้องกับข้าวทั้งจากในและต่างประเทศมาจ�ำหน่าย สาขาใหญ่อยู่ย่าน
Ginza เป็นร้านที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยบริษัทในเครือมีธุรกิจหลายอย่าง
ทัง้ ไลฟ์สไตล์คาเฟ่ และ Specialty Store อย่างร้าน Afternoon Tea ทีม่ ปี ระมาณ
100 สาขาทั่วประเทศ
Today’s Special ไลฟ์สไตล์คาเฟ่รุ่นบุกเบิกในญี่ปุ่น มีสาขาที่ห้าง Shibuya
Hikarie กรุงโตเกียว และ BAL Kyoto จังหวัดเกียวโต ซึ่งเป็นสาขาใหญ่ที่มีสินค้า
มากที่สุด บริหารโดยเครือบริษัท Welcome Group ซึ่งเป็นผู้น�ำเข้าร้าน Dean &
Deluca ในญี่ปุ่น
จากตัวอย่างของเทรนด์รา้ นค้าดังกล่าว ท�ำให้เห็นว่ารูปแบบการท�ำธุรกิจต้องพร้อม
เปลี่ ย นแปลงเพื่ อ รั บ มื อ กั บ ไลฟ์ ส ไตล์ ข องผู ้ บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นไป ซึ่ ง ผู ้ บ ริ โ ภค
ในยุคปัจจุบันไม่เพียงมองหาสินค้าดีมีคุณภาพ แต่ยังมองหาความแปลกใหม่
ครบครันและพร้อมตอบสนองการจับจ่ายใช้สอยได้อย่างรวดเร็วทันใจอีกด้วย
ล่าสุด DITP ได้พาผูป้ ระกอบการ 25 รายเข้าร่วมงานแสดงสินค้า The 82nd
Tokyo International Gift Show Autumn 2016 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่
ท�ำให้ผปู้ ระกอบการ OTOP ได้รบั ประสบการณ์การเจรจาการค้าในตลาดระดับสากล
หากผู้ประกอบการ OTOP สนใจบุกตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ในญี่ปุ่น
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว
อีเมล: thaitctokyo@thaitrade.jp
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Inspiration & Success

่ งส�ำอาง
ฉีกกรอบเครือ
่ ผูช
เมือ
้ ายพร้อมแต่ง (หน้า)
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่ งส�ำอาง” ไม่ได้แค่เสริมความสวยให้ผู้หญิง
เพราะใครๆ ก็อยากดูดีท�ำให้ “เครือ
เพี ยงเพศเดียวอีกต่อไป แต่ยังกลายเป็นอุปกรณ์แต่งแต้มหน้าตา
สร้างบุคลิกทีโ่ ดดเด่นให้กับผู้ใช้ทุกเพศทุกกลุ่ม

“คุณองอาจ วงศ์เดชาโรจน์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายการตลาดมิสทีน บริษัทเบทเตอร์เวย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เล่าว่า ตัง้ แต่แบรนด์
“มิสทีน” แจ้งเกิดในวงการเครือ่ งส�ำอางและ
ผลิตภัณฑ์ของใช้สว่ นตัวมานานนับ 30 ปี
ก็มผี หู้ ญิงเป็นลูกค้ากลุม่ หลักมาโดยตลอด
แต่ชว่ งไม่กปี่ นี ี้ เทรนด์เกาหลี ญีป่ นุ่ มาแรง
ดารานักร้องผูช้ ายแต่งหน้ากันทุกคน แถมยังมี
อิทธิพลมาถึงศิลปินไทย ท�ำให้คนไทยเริม่
คุ้นเคยกับการแต่งหน้าของผู้ชายมากขึ้น
บริษทั จึงมองเห็นโอกาสทีจ่ ะเปิดตลาดใหม่
คือเครือ่ งส�ำอางส�ำหรับผูช้ าย

และตะวันออกกลาง เช่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง
อิรกั อิหร่าน ปากีสถาน และแอฟริกา เช่น
กานา และไนจีเรีย

“เราได้ทำ� วิจยั พบว่า ผูช้ ายทีแ่ ต่งหน้าเพราะ
อยากดูดี และถ้าให้เลือกผลิตภัณฑ์ทอี่ ยากใช้
ผูช้ ายประมาณ 90% บอกว่าอยากได้ดนิ สอ
เขี ย นคิ้ ว เราก็ เ ลยท� ำ ดิ น สอเขี ย นคิ้ ว ที่
ออกแบบมาเพือ่ ผูช้ ายโดยเฉพาะ ซึง่ กระแส
ตอบรั บ ดี ม ากทั้ ง ในส่ ว นของโฆษณาที่ มี
คุณอ๊อฟ-ปองศักดิ์ มาเป็นพรีเซนเตอร์
กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ และยอดขาย
สินค้าตัวนี้ ทีล่ กู ค้าส่วนใหญ่เป็นผูช้ าย”

คุณองอาจบอกว่า ถ้ายอดขายในประเทศจีน
ไปได้สวยเหมือนทีผ่ า่ นมา ผนวกกับขยาย
ช่องทางการจ�ำหน่าย เช่น โมเดิรน์ เทรด ดิวตี้ ฟรี
ได้สำ� เร็จก็คาดว่าจะช่วยผลักดันให้ยอดขาย
ในตลาดต่างประเทศพุง่ ขึน้ เป็น 1 หมืน่ ล้านบาท
ในอนาคต

ผูบ้ ริหารของมิสทีนเชือ่ มัน่ ว่า ตลาดเครือ่ งส�ำอาง
ส�ำหรับผูช้ ายมีโอกาสเติบโตต่อเนือ่ งในอนาคต
หรือไม่เกิน 10% ต่อปี โดยตอนนีย้ งั ไม่มคี แ่ ู ข่ง
ในตลาดมากนัก เพราะยังไม่คอ่ ยมีใครกล้า
ประกาศชัดว่าต้องการจับกลุ่มลูกค้าผู้ชาย
ซึง่ ในส่วนของมิสทีนได้วางแผนว่าช่วงครึง่ ปี
หลังจะออกผลิตภัณฑ์พิเศษส�ำหรับผู้ชาย
เพิม่ เติมด้วย
นอกจากได้ รั บ ความนิ ย มจากลู ก ค้ า
ภายในประเทศแล้ว แบรนด์มสิ ทีนยังอาศัย
จุดเด่นของการเป็น “สินค้าคุณภาพดี
ราคาจับต้องได้” ท�ำให้เป็นทีร่ จ้ ู กั และได้รบั
การยอมรับจากลูกค้าต่างชาติ
ในหลายประเทศ โดยเฉพาะ
ตลาดกลุ่ม CLMV ได้แก่
กัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม ตลาดเอเชีย

“ตอนนีจ้ นี เป็นตลาดทีท่ ำ� รายได้มหาศาลให้
กับเรา ชาวจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยจะซื้อ
เครือ่ งส�ำอางมิสทีนไปเป็นของฝาก และเรา
ยังได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่ประเทศจีนขาย
สินค้าผ่านตลาดออนไลน์ของอาลีบาบาด้วย
ถ้าสินค้าตัวไหนลูกค้าจีนชอบมาก บางครัง้
ท�ำให้สนิ ค้าตัวนัน้ ขาดสต็อกไปหลายเดือน
เลยทีเดียว”

ในฐานะแบรนด์รน่ ุ พีท่ พี่ ชิ ติ หัวใจลูกค้าต่างชาติ
ทัว่ ทุกมุมโลกได้สำ� เร็จแล้ว ผูบ้ ริหารมิสทีน
บอกว่าผู้ประกอบการที่ต้องการออกไป
ขยายตลาดในต่างประเทศควรไปร่วมงาน
แสดงสินค้าต่างๆ เพื่อแนะน�ำตัวเองและ
สินค้าคุณภาพให้ลกู ค้าได้รจู้ กั
“ต้องรูจ้ กั เลือกคูค่ า้ ทีม่ ศี กั ยภาพ มีเงินทุน
เครือข่ายกว้างขวางที่จะจัดจ�ำหน่ายสินค้า
เราได้ นอกจากนีก้ อ่ นจะขยายตลาดใหม่
ที่ไหน เราก็ไปขอข้อมูลจาก DITP
ด้วยเหมือนกันเพื่อดูโอกาสและ
ลูท่ างต่างๆ” ผูบ้ ริหารมิสทีนแนะน�ำ
ต้องการข้อมูลและค�ำปรึกษา
การท�ำธุรกิจระหว่างประเทศ
ติดต่อ DITP Call Center
1169
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DITP Society

บางกอกเจมส์
สุดอลังการ
เดือนแห่งความรักแบบนีค้ งไม่มงี านไหนจะเหมาะเท่ากับงานแสดงสินค้า
อัญมณีและเครือ่ งประดับ (Bangkok Gems & Jewelry Fair) ครัง้ ที่ 59
หรือบางกอกเจมส์ ทีจ่ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์นี้ ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อีกแล้ว ครัง้ นีอ้ ลังการด้วยโซน
พิเศษแสดงสินค้าเจาะตลาดเฉพาะกลุม่ ทีม่ ศี กั ยภาพสูง ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือ
เครือ่ งประดับส�ำหรับงานแต่งงาน คาดกันว่างานครัง้ นีจ้ ะมีผเู้ ข้าชมงาน
จากทัว่ โลกมากกว่า 23,000 คน และมีมลู ค่าซือ้ ขายภายในงานกว่า
17,000 ล้านบาท
ดูขอ้ มูลงานแสดงสินค้าของ DITP ได้ที่ www.thaitradefair.com

จิว
๋ และเจ๋ง
SMEs 4.0
ความส�ำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจอีกต่อไป เพราะยุคนี้
SMEs ก็สามารถผงาดในเวทีโลกได้เหมือนกัน ใครที่ก�ำลังต้องการ
พัฒนาศักยภาพของตัวเองเพือ่ ขยายธุรกิจไปต่างประเทศ ก็สามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันพัฒนาผูป้ ระกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)
ทีเ่ พิง่ เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมือ่ เร็วๆ นี้ ซึง่ มีคณ
ุ โอปอล์-ปาณิสรา
อารยะสกุล นักแสดงและเจ้าของกิจการ O’s Coffee พร้อม
คุณหมอโอ๊ค-สมิทธิ์ อารยะสกุล มาร่วมงานด้วย ในฐานะที่เคย
เรียนคอร์สออนไลน์กับ DITP มาแล้ว
สอบถามข้อมูลกิจกรรมของ NEA
ได้ทสี่ ถาบันพัฒนาผูป้ ระกอบการการค้ายุคใหม่ โทร. 02-507-8114
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จับคู่มันส�ำปะหลัง
ยอดขายทะลุเป้า
ทูตพาณิชย์ไทยทัว่ โลกท�ำงานเชิงรุกกันอย่างเต็มทีเ่ พือ่ กระตุน้ ยอดส่งออก
ให้ได้ตามเป้าหมาย ล่าสุดส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย ได้นำ� ผูน้ ำ� เข้าผลิตภัณฑ์มนั ส�ำปะหลัง
รายใหญ่ของอินเดียมาเจรจาซือ้ สินค้าไทยเมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา
ซึง่ ประสบความส�ำเร็จเกินเป้าหมายด้วยมูลค่าสัง่ ซือ้ รวมเกือบ 800 ล้านบาท
นอกจากนี้อินเดียยังเชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยไปร่วมทุนผลิต
แป้งมันและแป้งสาคูทอี่ นิ เดียด้วย เพือ่ รับสิทธิอตั ราภาษีนำ� เข้าต�ำ่ ลง
สนใจข้อมูลตลาดอินเดียเชิงลึก
ติดต่อส�ำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ
โทร. 02-507-8189

เยี่ยมบ้าน DHL
อัพเดตโลจิสติกส์
เพราะโลกคือห้องเรียนของเรา DITP จึงจัดโครงการเพือ่ อัพเดตความรู้
แก่เจ้าหน้าทีอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ อย่างเช่นโครงการ DITP We Care
ทีน่ ำ� คณะผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีข่ อง DITP จ�ำนวน 40 คนดูงานด้าน
โลจิสติกส์ของบริษทั ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ เมือ่ วันที่ 7 มกราคมทีผ่ า่ นมา ซึง่ ทุกคน
บอกว่าได้ความรูใ้ หม่มาเพียบจากพันธมิตร พร้อมจะน�ำมาประยุกต์ใช้
เพื่อสนับสนุนการท�ำธุรกิจของผู้ประกอบการไทยให้ดียิ่งขึ้นและ
ขับเคลือ่ น Logistics Park ให้เกิดขึน้ ในเร็ววันนี้
สนใจร่วมกิจกรรม ติดต่อ DITP Call Center 1169
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DITP Insider

่ สารให้โดนใจรสนิยมหลากสี
สือ

LGBT พร้อมจ่าย

หลายคนอาจจะมองว่ากลุ่ม LGBT เป็นกลุ่มลูกค้าที่เข้าใจยาก มีความต้องการที่ซับซ้อน
แต่ จ ริ ง ๆ แล้ ว หากท� ำ ความเข้ า ใจวิ ธี คิ ด และพฤติ ก รรมที่ เ ขาแสดงออกผ่ า นไลฟ์ส ไตล์
ในการใช้ชีวิต และสื่อสารให้ตรงใจ การตีตลาดกลุ่มนี้ก็จะไม่ยาก เพี ยงแต่สินค้าของคุณ
จะเนี้ยบ เฉียบ เก๋ พอที่จะท�ำให้พวกเขาสนใจหรือไม่ก็เท่านัน
้ เอง
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เพราะไม่ตอ้ งมีภาระ
ในการสร้างครอบครัวหรือดูแลลูกหลาน
มากนัก ดังนัน้ รายได้สว่ นทีเ่ หลือมักจะใช้ไป
กับการหาความสุขให้ตวั เอง เช่น การซือ้ ข้าวของ
ต่างๆ รวมถึงการท่องเทีย่ วด้วย กลุม่ นีใ้ ห้ความ
ส�ำคัญกับเรือ่ งแบรนด์และคุณภาพของสินค้าที่
มักได้รบั การยอมรับว่าเป็นมาตรฐานทีด่ เี พือ่
สะท้อนการยอมรับในสังคม

คุณนพดล ทองมี ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ นครนิวยอร์ก มาร่วมแบ่งปันมุมมอง
การเจาะตลาดกลุม่ LGBT ทีม่ พี ฤติกรรมและ
แนวคิดในการใช้ชวี ติ ทีม่ สี สี นั พร้อมจับจ่าย
ใช้สอยและท�ำกิจกรรมเพือ่ สร้างความสุขให้
ตัวเองแบบ ‘work hard, play harder’
ซึง่ ถือเป็นอีกกลุม่ ทีภ่ าคธุรกิจไม่ควรมองข้าม
มุมมองเกีย่ วกับพฤติกรรมของกลุม่ LGBT
โดยพืน้ ฐานอเมริกาเป็นประเทศทีเ่ ปิดเสรีทางด้าน
ความคิด ความเท่าเทียมกันทางมนุษยชนในสังคม
การใช้ชวี ติ ของคนทัว่ ไปจึงอยูภ่ ายใต้แนวคิดแบบนี้
ทัง้ เรือ่ งศาสนา ชาติพนั ธุ์ การใช้ชวี ติ และ LGBT
ก็เป็นอีกกลุม่ ทีม่ กี ารออกกฎหมายจากรัฐบาลกลาง
ให้มีการแต่งงานในเพศเดียวกันได้ ซึ่งถือ
เป็นการยอมรับจากสังคมอย่างเป็นทางการ
ดังนัน้ การแสดงออกของกลุม่ LGBT ในอเมริกา
จึงเห็นได้ชดั เจนขึน้ ภาพรวมของ LGBT ส่วนใหญ่
ค่ อ นข้ า งมี ก ารศึ ก ษาและการอบรมที่ ดี
ดังนัน้ หน้าทีก่ ารงานท�ำให้มรี ายได้คอ่ นข้างสูง
ตามไปด้วย กลุม่ นีจ้ งึ เป็นกลุม่ ทีม่ แี รงจับจ่ายเยอะ

กลยุทธ์การสือ่ สารเพือ่ ตีตลาดกลุม่ LGBT
พฤติกรรมเด่นๆ ของ LGBT คือมีความเนีย้ บ
ให้ความส�ำคัญกับรายละเอียดเพือ่ บ่งบอกตัวตน
ทีนคี้ วามเนีย้ บมักจะถูกน�ำเสนอผ่านสือ่ ด้วย
Influencer หรือผู้มีอิทธิพลทางสังคมที่
ดูนา่ ดึงดูด เช่น David Beckham ซึง่ ตัวแทน
เหล่านี้ไม่จ�ำเป็นต้องเป็น LGBT เองก็ได้
แต่เสน่หข์ องเขาสามารถไปแตะกลุม่ คนทีน่ ยิ ม
ความเนีย้ บ เช่น กลุม่ Metrosexual ได้อกี
ซึง่ ถือเป็นกลุม่ เป้าหมายทางการตลาดเดียวกัน
ดังนัน้ การสือ่ สารให้ตรงใจควรน�ำเสนอแบบ
เปิดกว้าง ทีเ่ ห็นง่ายๆ คือ การท�ำฉลากสินค้า
(label) เดีย๋ วนีจ้ ะเห็นค�ำว่า unisex มากขึน้
ในหลายผลิตภัณฑ์ เพียงแค่เปลีย่ น label
ความรู้สึกถูกแบ่งแยกของผู้ซื้อก็มีน้อยลง
เขาสบายใจทีจ่ ะเลือกซือ้ ของมาใช้ได้งา่ ยขึน้
วิธสี ร้างจุดขายเพือ่ เจาะตลาด LGBT
ขอยกตัวอย่างบริษทั ใหญ่ เช่น Adidas และ
Nike ทีเ่ ขาแสดงออกชัดเจนว่าบริษทั เขาเปิดรับ
คนกลุม่ นี้ และสินค้าของเขาก็พร้อมให้ลกู ค้า
กลุม่ LGBT มาเลือกซือ้ ได้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งปรับ
พืน้ ฐานการผลิตอะไรมาก อาจมีการเพิม่ ลูกเล่น
หรือเฉดสีให้มากขึน้ แต่ปรับการสือ่ สารชัดเจน

หรือเฉดสีให้มากขึน้
แต่ปรับการสือ่ สารชัดเจนว่าเป็นสินค้า
ทีต่ อบรับกลุม่ niche กลุม่ นี้ ท�ำให้ได้ใจลูกค้า
เพิม่ ขึน้ มาอีกกลุม่ ได้ไม่ยาก
กลุม่ สินค้าทีม่ ศี กั ยภาพเจาะตลาดกลุม่ LGBT
ปกติสนิ ค้าไทยในอเมริกามีคอ่ นข้างเยอะอยูแ่ ล้ว
โดยเฉพาะกลุม่ อาหารและสินค้าไลฟ์สไตล์ ทีนี้
การเชือ่ มโยงตลาดอเมริกากับไทยคือ ประเทศเรา
เป็นประเทศทีเ่ ปิดอิสระเหมือนกัน ซึง่ จุดนีเ้ ป็น
จุดได้เปรียบอีกจุดหนึง่ ทีส่ ามารถตอบสนอง
ตลาดได้ ในแง่สนิ ค้าและบริการ เรามีทงั้ อาหาร
สุขภาพ เครือ่ งแต่งตัว เสือ้ ผ้าแฟชัน่ เสือ้ ผ้ากีฬา
รองเท้า เครือ่ งประดับ เครือ่ งส�ำอาง ของต่างๆ
เหล่านีเ้ ราเคยน�ำเสนอในมุม mass มาก่อน
แต่ถา้ เราปรับการประชาสัมพันธ์และสือ่ สาร
ให้เข้าถึงกลุม่ niche ทีเ่ ป็น LGBT ให้ตรงกลุม่
มากขึน้ ก็จะช่วยเพิม่ ตลาดได้ เพราะเหล่านีเ้ ป็น
สินค้าและบริการทีต่ รงกับไลฟ์สไตล์พวกเขาอยูแ่ ล้ว
ฝากถึงผูป้ ระกอบการไทยทีต่ อ้ งการ
เปิดตลาด LGBT
ส�ำหรับผูป้ ระกอบการไทยทีส่ นใจเปิดตลาดกลุม่
LGBT นอกจากเรือ่ งการท�ำสินค้าและบริการ
ให้มคี ณ
ุ ภาพดี อยากให้มองวิธกี ารสือ่ สารให้มาก
เพราะถ้าสร้างความรูส้ กึ ดี สร้างความเข้าใจ
ในตัวลูกค้าได้ ก็เป็นการทลายก�ำแพงไปได้ดา่ นหนึง่
การเข้าไปสู่network ของกลุม่ นีก้ ถ็ อื เป็นอีกช่องทาง
ทีน่ า่ สนใจเพราะเขามักมี community และสร้าง
กิจกรรมหรือ event ต่างๆ ท�ำร่วมกันอยูแ่ ล้ว
ถ้าเข้าได้กถ็ อื ว่าเป็นทางลัดได้อกี ทางหนึง่
หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับตลาด LGBT
รวมถึงโอกาสอืน่ ทีน่ า่ สนใจในสหรัฐอเมริกา
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ นครนิวยอร์ก อีเมล: info@thaitradeny.com
THINK DITP กุมภาพันธ์ 2560 15

Friends of DITP

รูก
้ อ
่ นรุก
“แฟรนไชส์”
ในฟิลป
ิ ปินส์

16 THINK TRADE กุมภาพันธ์ 2560

ปัจจุบนั การขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในฟิลปิ ปินส์
ก�ำลังได้รบั ความนิยมมากขึน้ เนือ่ งจากก�ำลังซือ้
ของผู้บริโภคในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งเมื่อ
เทียบกับจ�ำนวนประชากรทีม่ ากเป็นอันดับ 2
ของอาเซียน ฟิลปิ ปินส์จงึ ถือเป็นตลาดใหญ่
ทีก่ ำ� ลังได้รบั ความสนใจจากบรรดาธุรกิจแฟรนไชส์
ทัง้ หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจแฟรนไชส์
เกีย่ วกับการดูแลรักษารถยนต์ และธุรกิจแฟรนไชส์
อาหารและเครือ่ งดืม่ เช่น ร้านอาหารจานด่วน
ร้านกาแฟและเบเกอรี ซึง่ แฟรนไชส์ของไทย
ที่ รุ ก เข้ า ไปในตลาดนี้ ไ ด้ ส� ำ เร็ จ ได้ แ ก่
แบล็คแคนยอน และโคคาสุกี้ อย่างไรก็ตาม

ยังมีสงิ่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
ทีส่ นใจรุกตลาดฟิลปิ ปินส์ตอ้ งท�ำความเข้าใจ
คือเจ้าของแฟรนไชส์จะต้องขายสิทธิ์ให้
แก่ผปู้ ระกอบการท้องถิน่ ภายใต้การจัดท�ำ
สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (FA) และบริษทั ต่างชาติ
ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั (ถือหุน้ เองทัง้ หมด)
เพือ่ ขยายสาขาแฟรนไชส์ในฟิลิปปินส์ต้อง
มีทนุ จดทะเบียนช�ำระแล้วไม่ตำ�่ กว่า 2.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (87 ล้านบาท) และบริษทั แม่
ต้องมีทรัพย์สนิ สุทธิอย่างน้อย 200 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (7 พันล้านบาท) จึงส่งผลให้
การลงทุนจ�ำกัดเฉพาะบริษทั ต่างชาติรายใหญ่เท่านัน้

SCB
ผลั ก ดั น ธุ ร กิ จ
เพื่ อ “คนหลากสี”
ด้วยเล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุม่ LGBT ทีม่ ี
ก�ำลังซือ้ สูงและสามารถใช้จา่ ยได้อย่างไม่มี
ข้อจ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB
จึงสนับสนุนผูป้ ระกอบการทีอ่ ยากท�ำธุรกิจกับ
ลูกค้ากลุม่ นี้ โดยแนะน�ำ 5 กลุม่ ธุรกิจทีม่ ี
แนวโน้มการเติบโตรวดเร็วและน่าจับตามอง
ได้แก่ 1) ธุรกิจท่องเทีย่ ว เพราะกลุม่ LGBT
ทัว่ โลกมองว่าประเทศไทยมีภาพลักษณ์ทเี่ ป็น
มิตรกับกลุม่ LGBT และลูกค้ากลุม่ นีน้ ำ� รายได้
เข้าสูป่ ระเทศไทยจ�ำนวนมาก 2) ธุรกิจเสือ้ ผ้า
ทีย่ งั ต้องการเสือ้ ผ้าส�ำหรับลูกค้ากลุม่ LGBT
โดยเฉพาะอีกมาก 3) ธุรกิจสินค้าไลฟ์สไตล์
เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญ ของช�ำร่วย
ของตกแต่งหรือบ้าน 4) ธุรกิจความงามและ
ผลิตภัณฑ์เพือ่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ดขี นึ้ และ
5) ธุรกิจสินค้าเทคโนโลยี
นอกจากนี้ กลุม่ LGBT ยังเป็นกลุม่ ทีม่ อี ตั รา
การซื้ อ ของผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต มากขึ้ น
ยิ่ ง ตอกย�้ ำ ว่ า ลู ก ค้ า กลุ ่ ม นี้ เ ป็ น กลุ ่ ม ที่
ผู ้ ป ระกอบการไม่ ค วรมองข้ า มเด็ ด ขาด
อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระกอบการต้องศึกษาถึง
ความต้ อ งการและรสนิ ย มของผู ้ บ ริ โ ภค
กลุ่มนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากชาว LGBT
มีความหลากหลายสูง และควรหลีกเลีย่ งการท�ำ
การตลาดและประชาสัมพันธ์ที่จะกระทบ
กระเทือนความรูส้ กึ ผูบ้ ริโภคด้วย
ดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ท:ี่ www.scbsme.scb.co.th

นอกจากข้อจ�ำกัดในด้านการท�ำธุรกิจ ท�ำเล
ก็เป็นอีกปัจจัยทีธ่ รุ กิจแฟรนไชส์ตอ้ งค�ำนึงถึง
Metro Manila หรือเขตมหานครเป็นตัวเลือก
ทีค่ วรมองหาเป็นล�ำดับแรกๆ เนือ่ งจากเป็น
เขตชุมชนเมืองทีป่ ระชากรอาศัยอยูห่ นาแน่น
และเป็ น ศู น ย์ ร วมของกลุ ่ ม ผู ้ บ ริ โ ภคที่ มี
ก�ำลังซือ้ สูง ซึง่ จะช่วยให้การเจาะตลาดลูกค้า
ทั้งชาวฟิลิปปินส์และนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ท�ำได้งา่ ยขึน้ นัน่ เอง
ทีม่ า: ธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
หมายเหตุ: ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏเป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูล
ทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผท้ ู สี่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการทีม่ บี คุ คลน�ำข้อมูลนีไ้ ปใช้ไม่วา่ โดยทางใด
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ทุกวันนีเ้ รามักได้ยนิ ข่าวผูท้ เี่ ข้าไปเกีย่ วข้องกับ
กระบวนการฟอกเงินต่างๆ แต่รหู้ รือไม่วา่
ในฐานะผูป้ ระกอบการ เราก็มหี น้าทีใ่ นการ
รายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยเรื่อง
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เพือ่ ตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม และ
ไม่ให้อาชญากรน�ำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้
จากการฟอกเงินน�ำไปกระท�ำความผิดต่อไป
ก่อนอืน่ นัน้ มาปรับมุมมองเรือ่ งการฟอกเงิน
ให้ตรงกันก่อนว่าคืออะไร...
การฟอกเงินคือการน�ำเงินหรือทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้
จากการกระท�ำความผิดหรือได้มาโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย มาเปลีย่ นสภาพให้เป็นเงินหรือ
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้มาอย่างถูกต้อง หรือเรียกว่าท�ำ
“เงินสกปรก” ให้เป็น “เงินสะอาด”
เพือ่ ป้องกันคนท�ำมาหากินสุจริตไม่ให้ตกเป็น
เหยือ่ คนโกง จึงมีพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก�ำหนดให้
หน่วยงานและผูป้ ระกอบการธุรกิจต้องรายงาน
การท�ำธุรกรรม ทีใ่ ช้เงินสดตัง้ แต่ 2 ล้านบาทขึน้ ไป

ได้แก่ สถาบันการเงิน ส�ำนักงานทีด่ นิ และ
ผูป้ ระกอบอาชีพ 10 ประเภท เช่น ผูท้ ใี่ ห้คำ� ปรึกษา
เกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
ผูป้ ระกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค�ำ
หรือเครือ่ งประดับต่างๆ ผู้ค้าหรือให้เช่าซื้อ
รถยนต์ นายหน้ า หรื อ ตั ว แทนซื้ อ ขาย
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
ยิง่ ไปกว่านัน้ สถาบันการเงินและผูป้ ระกอบการ
ในอาชีพทีก่ ำ� หนดยังต้องให้ลกู ค้าแสดงตน
ทุกครัง้ ก่อนท�ำการซือ้ ขาย เว้นแต่วา่ เคยแสดงตน
ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งการแสดงตน ได้แก่
การให้ชื่อ เลขประจ�ำตัวประชาชนหรือ
เลขหนังสือเดินทาง ทีอ่ ยู่ อาชีพและสถานที่
ท�ำงาน และข้อมูลการติดต่อต่างๆ และ
ผู้ประกอบการยังต้องตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า โดยก�ำหนดนโยบาย
การรับลูกค้าและการบริหารความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกี่ ย วกั บ การฟอกเงิ น ของลู ก ค้ า อี ก ทั้ ง
ผูป้ ระกอบการอาจปฏิเสธการท�ำธุรกรรมหรือ
การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
ในกรณีทลี่ กู ค้ามีความเสีย่ งสูงจนอาจถูกใช้
เป็นเครือ่ งมือในการฟอกเงิน

หากผู้ประกอบการร่วมมือในการรายงาน
ข้อมูลการท�ำธุรกรรม และข้อมูลของลูกค้าแล้ว
สิง่ ทีห่ น่วยงานรัฐบาลจะได้จากการวิเคราะห์
ธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่ ข้อมูลความเชือ่ มโยง
ในลักษณะบุคคลกับบุคคล บุคคลกับทรัพย์สนิ
และทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำความผิด
ตลอดทัง้ ท�ำให้ทราบถึงบุคคลทีม่ พี ฤติการณ์
เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดมูลฐาน
อันสามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นพยาน
หลักฐานเพือ่ ด�ำเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน
หรือกฎหมายอืน่ ๆ ต่อไปอีกด้วย
ขอขอบคุณข้อมูลจากกองก�ำกับและตรวจสอบ
ส�ำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สนใจข้อมูลเพิม่ เติมสามารถดูได้ที่
www.amlo.go.th หรือโทรสายด่วน 1710
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สิ ท ธิ ป ระโยชน

สำหรับผูที่เขารวมโครงการพัฒนาผูประกอบการโดย DITP
สิทธิประโยชนรปู แบบที1่ : เขารวมงานแสดงสินคาในประเทศทีจ่ ด
ั โดย DITP
มีสทิ ธิเขารวมแสดงงาน
BIFF & BIL
และ BIG & BIH
ตามประเภทสินคา

มีสทิ ธิเ์ ขารวมแสดง
งานแสดงสินคา
(ภายใน 3 ป)

Designers’ Room
& Talent Thai

Thaitrade.com

มีสทิ ธิเ์ ขารวมแสดง
งานแสดงสินคา
(ภายใน 1 ป)

มีสทิ ธิเ์ ขารวมแสดง
งานแสดงสินคา
(ภายใน 1 ป)
Smart Exporter
& Key Step Exporting

OTOP

มีสทิ ธิเ์ ขารวมแสดง
งานแสดงสินคา
(ภายใน 1 ป)
ตนกลาทูโกล
& FEN

สิทธิประโยชนรูปแบบที่ 2: เขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศที่จัดโดย DITP
เชน งานแสดงสินคาของขวัญและงานแสดงสินคาของใช ในบาน (BIG+BIH),
งานแสดงสินคาอาหาร (THAIFEX-World of food ASIA 2017) เปนตน
มีสทิ ธิเ์ ขารวมแสดงงาน
แสดงสินคาไมเกิน
3 ครัง้ (ภายใน 2 ป)

มีสทิ ธิเ์ ขารวมแสดง
งานแสดงสินคา
(ภายใน 3 ป)

มีสทิ ธิเ์ ขารวมแสดงงานแสดงสินคา
ในบูทประเทศไทยทีเ่ นน
การเจรจาการคา 1 ครัง้

มีสทิ ธิเ์ ขารวมแสดง
งานแสดงสินคา
(ภายใน 1 ป)

Designers’ Room
& Talent Thai

Thaitrade.com

OTOP

Smart Exporter
& Key Step Exporting

มีสทิ ธิเ์ ขารวมแสดง
งานแสดงสินคา
(ภายใน 1 ป)
ตนกลาทูโกล
& FEN

สิทธิประโยชนรปู แบบที่ 3: เขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศทีจ่ ด
ั โดยหนวยงานอืน
่
เชน งานแสดงสินคาอาหารและเครือ
่ งดืม
่ ระดับโลก(SIAL PARIS),
เทศกาลภาพยนตรนานาชาติ (CANNES FILM FESTIVAL) เปนตน
มีสทิ ธิเ์ ขารวมแสดง
งานแสดงสินคา
(ภายใน 3 ป)

มีสทิ ธิเ์ ขารวมแสดง
งานแสดงสินคา
(ภายใน 1 ป)

Thaitrade.com

Smart Exporter
& Key Step Exporting

มีสทิ ธิเ์ ขารวมแสดง
งานแสดงสินคา
(ภายใน 1 ป)
ตนกลาทูโกล
& FEN

สิทธิประโยชนรปู แบบที่ 4: เขารวมในคณะผูแ ทนเดินทางไปเจรจาการคาในตางประเทศ
ผูประกอบการที่เปนนิติบุคคลมีสิทธิ์
เขารวมคณะเจรจาการคาภายในเวลา 1 ป
โดยไดรบั เงินสนับสนุนกิจกรรม 5,000 บาท
OTOP

มีสทิ ธิเขารวมคณะเจรจาการคา
เดินทางไปในภูมภิ าคอาเซียน
บริษทั ละ 2 ครัง้ (ภายใน 1 ป)
ตนกลาทูโกล & FEN

สิทธิประโยชนรปู แบบที่ 5: เขารวมกิจกรรมการฝกอบรมและสัมมนา
ไดรับการยกเวนคาใชจายในการรวมอบรบและสัมมนา ในกรณีการอบรมใชเวลาไมเกิน 1 วัน
(ภายใน 1 ป)

กิจกรรมรูปแบบอืน
่ ๆ
ไดรับคัดเลือกใหเปนสวนหนึ่งในสื่อประชาสัมพันธและรับขาวสารสิทธิประโยชน
ในทุกกิจกรรมพิเศษของกรมกอนใคร
20 THINK TRADE กุมภาพันธ์ 2560

สนใจเขารวมกิจกรรมเพื่อรับ
สิทธิประโยชนจาก DITP โทร. 1169

DITP Club

โอ๊ค สมิทธิ์
ไอซ์ ศศธร
“ปัจจุบันเราท�ำธุรกิจการแพทย์ให้บริการ
เรือ่ งการดูแลผิวหนังเละศัลยกรรม เป็นคลินกิ
ความงามแบบครบวงจร เรามีฐานลูกค้าภายใน
ประเทศอยูพ่ อสมควรเพราะเราท�ำมาเป็น 10 ปี
แล้ว และตอนนีเ้ ราเห็นศักยภาพทีจ่ ะต่อยอด
ธุรกิจเราไปต่างประเทศได้ แผนคร่าวๆ ก็อยาก
โฟกัสทีป่ ระเทศเพือ่ นบ้านใกล้เคียงก่อน
พอทราบข่าวว่า DITP จัด Export Clinic ทีม่ ี
ท่านทูตพาณิชย์ทปี่ ระจ�ำประเทศต่างๆ ทัว่ โลก
มารวมตัวกันในงานนี้ มาพูดคุยถึงโอกาส ช่องทาง
และให้ค�ำแนะน�ำแบบหนึ่งต่อหนึ่งในงาน
Bangkok Gems and Jewelry Fair แบบนี้
เราจึงเข้ามาพูดคุยรับค�ำแนะน�ำดูวา่ ประเทศไหน
มีความเป็นไปได้กบั ธุรกิจเราบ้าง

งานแบบนีใ้ ห้ประโยชน์มากเลยค่ะ การได้มา
Export Clinic ครัง้ นีท้ ำ� ให้แผนงานทีเ่ ราวางไว้
กระจ่างขึ้นมากเลย เพราะค�ำแนะน�ำจาก
ท่านทูตพาณิชย์แต่ละประเทศทีเ่ ราเข้าไปคุย
เป็นข้อมูลเชิงลึกทีส่ ะท้อนจากผูท้ อี่ ยูใ่ นพืน้ ที่
นัน้ จริงๆ สามารถเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
รวมถึงกฎข้อบังคับของท้องถิน่ ทีเ่ ราควรรูใ้ ห้
พอทราบและน�ำไปศึกษาต่อได้
ส�ำหรับท่านทีต่ อ้ งการขยายกิจการไปต่างประเทศ
ไอซ์ขอแนะน�ำให้ลองปรึกษา DITP นะคะ
เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ทา่ นได้พบกับบุคคล
ทีเ่ ป็นกุญแจส�ำคัญในการท�ำการค้าระหว่าง
ประเทศได้อย่างมัน่ ใจ ตรงนีถ้ อื เป็นจุดเริม่ ต้น
ทีด่ มี ากเลยค่ะ ถ้า DITP มีกจิ กรรมแบบนีอ้ กี
ขอแนะน�ำให้ผป้ ู ระกอบการลองเข้าร่วมดูนะคะ
ไอซ์เองก็ติดตามและเป็นแฟนของ DITP
เหมือนกันค่ะ”
สนใจติดตามข่าวและโครงการดีๆ ของ DITP
ติดต่อ DITP Call Center 1169

โอ๊ค-สมิทธิ์ และไอซ์-ศศธร อารยะสกุล
เจ้าของ Smith Privé Aesthetique
คลินกิ ความงามครบวงจร
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DITP Calendar

ปฏิทิน
กิจกรรม
และการสั มมนา

1. การจัดเตรียมเอกสารส่งออก
1 มี.ค. 60 – 15 เม.ย. 60
2. เทคนิคการเจรจาการค้าระหว่างประเทศสูค
่ วามส�ำเร็จ
1 มี.ค. 60 – 15 เม.ย. 60
้ งต้น e-commerce
3. ความรูเ้ บือ
1 มี.ค. 60 – 15 เม.ย. 60
4. พิ ธก
ี ารศุลกากร
1 มี.ค. 60 – 15 เม.ย. 60
้ งในการประกอบธุรกิจส่งออก รุน
5. ความรูเ้ บือ
่ ที่ 129
20-24 มี.ค. 60
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Healthy Thought

Hate brings me to my knees,
Love gets me on my feet.
“ความเกลียดชังท�ำให้ล้มลง แต่ความรักท�ำให้ยืนขึ้นได้อีกครั้ง”

Andre Agassi
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THINK TRADE THINK DITP
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

www.ditp.go.th

DITP Call Center 1169

