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สวัสดีคะ่

การเคลือ่ นย้ายของกลุม่ คนทีเ่ ห็นโอกาสและ
ช่องทางขยับขยายไปตัง้ รกรากในต่างแดนมี
ให้เห็นอย่างกว้างขวางไปทัว่ โลก ทัง้ นี้ ด้วย
เหตุผลทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ท�ำให้
เกิดพลเมืองโลกใหม่ทมี่ คี วามหลากหลายทาง
ชาติพนั ธุ์ (Ethnic)
หากพูดถึงประเทศทีม่ คี วามหลากหลายทาง
ชาติพนั ธุ์ (Ethnic Diversity) คงปฏิเสธไม่
ได้ว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย
ญีป่ นุ่ ซึง่ กลุม่ ชาติพนั ธุเ์ หล่านีม้ คี วามต้องการ
ทีค่ ล้ายคลึงกับบรรพบุรษุ เดิม ส่งผลต่อการ
เลือกซือ้ สินค้า อุปโภค บริโภค ไม่วา่ จะเป็น
สินค้ากลุม่ อาหาร เครือ่ งประดับ เครือ่ งแต่งกาย
หรือสินค้าตามเทศกาลต่างๆ
ตัวอย่างตลาด Ethnic ที่มีขนาดใหญ่และ
มีความหลากหลายคือตลาดสหรัฐฯ ซึ่งมี

ผูบ้ ริโภคมากกว่า 300 ล้านคน เป็นผูบ้ ริโภค
ทีม่ าจากหลากหลายชาติพนั ธุ์ ท�ำให้เกิดช่องทาง
ตลาดเฉพาะกลุ ่ ม หลายรู ป แบบ กลุ ่ ม
ชาติพนั ธุท์ สี่ ำ� คัญ ได้แก่ กลุม่ ฮิสแปนิก ซึง่ มี
ประมาณ 57 ล้านคน เป็นชนกลุม่ น้อยทีม่ มี าก
ทีส่ ดุ ในสหรัฐฯ มีกำ� ลังซือ้ กว่า 1.5 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐ (ข้อมูลปี 2015) และคาดว่าใน
ปี 2060 จะเติบโตเป็น 119 ล้านคน ส่งผลให้
ก�ำลังซือ้ เพิม่ สูงถึง 1.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
THINK TRADE THINK DITP ฉบับนีจ้ งึ ขอ
เปิดโอกาสทางความคิดของผู้ประกอบการ
ไทย ต่อความต้องการของกลุม่ Ethnic หรือ
กลุม่ สินค้าชาติพนั ธุท์ นี่ บั วันความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมกลายเป็นโอกาสทางการค้าทีม่ ี
เสน่หท์ ตี่ ลาดสากลให้ความสนใจมากขึน้ DITP
ในฐานะตัวแทนภาครัฐพร้อมผลักดันให้ชาวโลก
ได้เห็นเสน่หส์ นิ ค้าไทยในหลากหลายรูปแบบ
มาเตรี ย มความพร้ อ มบุ ก ตลาด Ethnic
ไปด้วยกันนะคะ
นางมาลี โชคล�ำ้ เลิศ

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
กระทรวงพาณิชย์
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Trade Highlight

ตอบโจทย์ โดนใจ

คนไกลบ้าน
การย้ายถิ่นฐานไปท�ำงานหรือตั้งรกรากใน
ต่างประเทศเป็นเรือ่ งธรรมดาของคนทัว่ โลกไปแล้ว
แต่ไม่วา่ จะไปอยูไ่ กลบ้านเกิดเมืองนอนแค่ไหน
คนพลัดถิน่ จ�ำนวนมากยังคงโหยหา ‘รากเหง้า’
ของตัวเองอยูเ่ สมอ จึงกลายเป็นโอกาสให้ธรุ กิจ
หยิบยืน่ สินค้าและบริการเอาใจคนไกลบ้าน
ให้รส้ ู กึ อุน่ ใจ ให้คลายคิดถึงบ้านเกิดของตัวเอง
หลายประเทศในโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา
แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศในยุโรป
กลายเป็น ‘บ้านหลังใหม่’ ของคนหลากหลาย
เชือ้ ชาติ
ใน ‘สหรัฐอเมริกา’ ทีม่ ปี ระชากรรวมประมาณ
324 ล้านคนในปี 2559 พบว่าในจ�ำนวนนี้
มีกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ‘ฮิสแปนิก’ หรือชาวละติน
อเมริกาทีพ่ ดู ภาษาสเปนอยูม่ ากทีส่ ดุ หรือ
ประมาณ 56.6 ล้านคน ชาวแอฟริกันอเมริกนั 46.4 ล้านคน และชาวเอเชียราว
21 ล้านคน
โดยชาวฮิสแปนิกนอกจากจะมีจำ� นวนมาก
แล้ว ยังเป็นผูบ้ ริโภคทีม่ กี ำ� ลังซือ้ สูง นิยมค้นหา
ข้อมูลออนไลน์กอ่ นตัดสินใจซือ้ สินค้ากลุม่ ต่างๆ
ทัง้ อาหาร สินค้าด้านท่องเทีย่ ว สุขภาพ ความงาม
ยานยนต์ บันเทิง เครื่องประดับ ส่วนใหญ่
จะใช้ภาษาอังกฤษในการหาข้อมูลและ
แชร์ขอ้ มูลต่างๆ ในโลกออนไลน์ แต่อตั ราการ
ค้นข้อมูลด้วยภาษาสเปนก็เพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง การ
ให้ขอ้ มูล สือ่ โฆษณาประชาสัมพันธ์ทเี่ ชือ่ มโยง
กับความเป็นชาวฮิสแปนิก เช่น ประเพณี
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วัฒนธรรม และภาษา จะช่วยดึงดูดความสนใจ
และมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ของลูกค้ากลุม่ นี้
ขณะที่ ‘แคนาดา’ เป็นอีกประเทศทีเ่ ศรษฐกิจ
ถูกขับเคลือ่ นด้วยคนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ปัจจุบนั
แคนาดามีประชากรทัง้ หมด 36 ล้านคน มี
กลุม่ ชาติพนั ธุก์ ลุม่ ใหญ่คอื ชาวอังกฤษ 6.5
ล้านคน รองลงมาคือ ฝรัง่ เศส 5.1 ล้านคน
และชาวจีน 1.5 ล้านคน
ขณะเดียวกันยังพบด้วยว่า คนเอเชียคือกลุม่
ชาติพนั ธุท์ มี่ จี ำ� นวนเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วใน
แคนาดาในช่วงทีผ่ า่ นมา
โดยแบ่งเป็นกลุม่ ใหญ่ๆ 2 กลุม่ คือ ชาวเอเชีย
ตะวันออก ได้แก่ ชาวจีนฮ่องกง ฟิลปิ ปินส์
เกาหลีใต้ ญีป่ น่ ุ ส่วนอีกกลุม่ คือชาวเอเชียใต้
ได้แก่ ชาวอินเดีย ปากีสถาน ศรีลงั กา ซึง่ ทัง้
สองกลุม่ เป็นคนรุน่ หนุม่ สาวและมีการศึกษาสูง
ผูบ้ ริโภคกลุม่ นีน้ อกจากจะซือ้ หาสินค้าจาก
ซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิน่ แล้ว ในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา
ได้หนั มาสัง่ ซือ้ สินค้าออนไลน์ทสี่ ง่ ตรงมาจาก
ต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือ
เอเชีย มากขึน้ ด้วย
ส่วน ‘ออสเตรเลีย’ ในปี 2559 มีประชากร
ทัง้ หมดประมาณ 24 ล้านคน และเป็นคนที่
เกิดในต่างประเทศมากกว่า 28% คือราว 6.7
ล้านคน กลุม่ ชาติพนั ธุท์ มี่ จี ำ� นวนมากทีส่ ดุ ใน
ออสเตรเลียคือ อังกฤษ ประมาณ 1.2 ล้านคน

รองลงมาคือนิวซีแลนด์ 6 แสนคน จีน 5.26
แสนคน อินเดีย 4.68 แสนคน และฟิลปิ ปินส์
2.46 แสนคน
อีกทัง้ เห็นได้ชดั เจนว่า ชาวออสซีเ่ ชือ้ สายเอเชีย
มีจำ� นวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ หรือคิดเป็นกว่า 10%
ของประชากรทัง้ หมด ผูบ้ ริโภคกลุม่ นีช้ อบซือ้
อาหารสดมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารทะเล
และพืชสมุนไพรต่างๆ ส่วนใหญ่ชอบซือ้ ของ
ในร้านค้าปลีกหรือซูเปอร์มาร์เก็ตทีม่ สี นิ ค้า
ต่างประเทศให้เลือกหลากหลาย ให้ความส�ำคัญ
กับเรือ่ ง “ราคา” และมักจะเปรียบเทียบราคา
สินค้าทางอินเทอร์เน็ตก่อนตัดสินใจซือ้ สินค้า
จริงในร้านค้า
จากข้อมูลข้างต้นคงจะเห็นภาพแล้วว่า ไม่วา่
จะเป็นกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ ดต่างก็นยิ มซือ้ หาสินค้า
ออนไลน์กนั มากขึน้ นีจ่ งึ เป็นช่องทางการค้า
ส�ำคัญทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องใช้เพือ่ เข้าถึงลูกค้า
กลุม่ นี้
ทีส่ ำ� คัญทีข่ าดไม่ได้คอื จะต้องเข้าใจวัฒนธรรม
ภาษา รสนิยม ค่านิยม ไลฟ์สไตล์อย่างลึกซึง้
เพือ่ ทีจ่ ะรู้ (ความต้องการ) เขา และรู้ (ว่า)
เราจะเติมเต็มความต้องการซือ้ ของผูบ้ ริโภค
กลุม่ นีไ้ ด้อย่างไรบ้าง

หากต้องการข้อมูลเชิงลึกตลาดกลุม่ ชาติพนั ธุ์
เพิม่ เติม ติดต่อ DITP Call Center 1169

กลุม
่ ชาติพันธุใ์ น 3 ตลาดใหญ่
สหรัฐอเมริกา

ประชากรรวม 324 ล้านคน
ฮิสแปนิก 56.6 ล้านคน
แอฟริกัน 46.4 ล้านคน
เอเชีย 21 ล้านคน

แคนาดา

ประชากรรวม 36 ล้านคน
อังกฤษ 6.5 ล้านคน
ฝรั่งเศส 5.1 ล้านคน
จีน 1.5 ล้านคน

ออสเตรเลีย

ประชากรรวม 24 ล้านคน
อังกฤษ 1.2 ล้านคน
นิวซีแลนด์ 6 แสนคน
จีน 5.26 แสนคน
อินเดีย 4.68 แสนคน
ฟิลิปปินส์ 2.46 แสนคน
ทีม่ า: รายงานลูกค้าฮิสแปนิกโดย สคต. ณ นครลอสแอนเจลิส
รายงานกลุม่ ตลาดชาติพนั ธุใ์ นแคนาดาโดย สคต.โตรอนโต
รายงาน “Culturally Diverse and Expanding Their Footprint:
The Ethnic-Australian Consumer Report โดย Nielsen
www.countrydigest.org
www.usnews.com
www.abs.gov.au
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Trade Insight
1 แคนาดา

อาหารฮาลาลเติบโตสูง
การขยายตั ว ของสั ง คมมุ ส ลิ ม ในแคนาดาท� ำ ให้ ย อดขายอาหาร
ฮาลาลเติบโต 10-15% ต่อปี มีมลู ค่าตลาดราว 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
(หรือราว 3.5 หมืน่ ล้านบาท) ชาวแคนาดานิยมเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาลจากซูเปอร์มาร์เกตชัน้ น�ำทีม่ สี นิ ค้าให้เลือกหลากหลาย นี่
คือโอกาสขยายตลาดในแคนาดาทีต่ อ้ งสร้างความเชือ่ มัน่ ด้านมาตรฐาน
ของตราสัญลักษณ์ฮาลาล และแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนบนบรรจุภณ
ั ฑ์

1

ส่งออกสินค้าฮาลาลไปแคนาดาให้ถกู ใจผูบ้ ริโภค
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์
อีเมล: ttcvan@telus.net

2 อียิปต์

่ งจักรภาคการผลิต
เล็งลด VAT เครือ
หลายประเทศปรับกฎระเบียบเพือ่ ส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนและ
ดึงดูดทุนต่างชาติ และอ�ำนวยความสะดวกให้ภาคอุตสาหกรรม
เช่นเดียวกับอียปิ ต์ทมี่ แี ผนจะลดภาษีมลู ค่าเพิม่ (VAT) จาก 13% เหลือ
5% ส�ำหรับสินค้าเครือ่ งจักรและเครือ่ งมือในการผลิตสินค้าและบริการ
สาขาต่างๆ ของภาคการผลิตทัง้ ระบบ อย่างไรก็ตามยังต้องติดตาม
ความคืบหน้าและรายละเอียดกันต่อไป เพราะขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการยกร่าง
โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เกาะติดกฎระเบียบการค้าในอียปิ ต์และแอฟริกาเหนือ
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไคโร
อีเมล: ditpcairo@gmail.com
3 ศรีลังกา

4 จีน

เดินหน้าสร้างทางด่วนระหว่างเมือง
ศรีลงั กาก�ำลังเดินหน้าพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง เพือ่ ยกระดับเป็นประเทศ
กลุม่ รายได้ปานกลางค่อนข้างสูง โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขบั เคลือ่ น
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากพัฒนาทุนมนุษย์และการ
สาธารณสุขแล้ว ยังเน้นด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและการคมนาคมขนส่ง ล่าสุด
จะสร้างทางด่วนเพือ่ เชือ่ มเมืองต่างๆ ทางภาคตะวันออกและภาคเหนือ โดย
ได้รบั ความช่วยเหลือจากอินเดีย นีเ่ ป็นอีกจังหวะหนึง่ ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ
ธุรกิจไทยสาขาก่อสร้างและสาขาอืน่ ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพเข้ามาบุกตลาดศรีลงั กา
อย่างจริงจัง

้ 2 เท่า
ตลาดสินค้าหรูในจีนใหญ่เพิ่ มขึน
การบริโภคสินค้าหรูในจีนเพิม่ ขึน้ สองเท่าเป็นมูลค่า 1 ล้านล้านหยวน
(147,000 ล้านเหรียญสหรัฐ) คิดเป็น 3 ใน 4 ของการใช้จา่ ยสินค้าหรูใน
ตลาดโลกและท�ำให้จนี เป็นตลาดสินค้าหรูทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ชาวจีนกว่า 7.6 ล้าน
ครัวเรือนทีม่ รี ายได้กว่า 44,400 เหรียญสหรัฐต่อปี และใช้จา่ ยกับสินค้าหรู
อยูท่ ี่ 10,500 เหรียญสหรัฐ ผูป้ ระกอบการไทยควรพัฒนาดีไซน์และ
รูปแบบสินค้าให้หรูดดู เี พือ่ เจาะตลาดสินค้าหรูในจีน

หาโอกาสขยายธุรกิจและการลงทุนในศรีลงั กา
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน
อีเมล: thaitcchennai@gmail.com

เกาะติดความเคลือ่ นไหวตลาดจีน
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้า ณ นครเซีย่ งไฮ้
อีเมล: ttcshanghai@thaitradechina.cn
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5 ญี่ปุ่น

6 ออสเตรเลีย

้ ผ้าสไตล์ CoolBiz
ชิงตลาดเสือ
ฤดูรอ้ นของทุกปี ญีป่ น่ ุ รณรงค์ให้ประชาชนแต่งชุดท�ำงานแบบสบายๆ ไม่
ผูกเนกไท ไม่ใส่แจ็กเกต เพือ่ ลดการใช้พลังงานและลดโลกร้อน ผูป้ ระกอบการ
และนักออกแบบชาวไทยทีค่ น้ ุ เคยกับอากาศร้อนของไทยอยูแ่ ล้วจึงมีโอกาส
ออกแบบเสือ้ ผ้าเครือ่ งนุง่ ห่มให้ชาวญีป่ น่ ุ สวมใส่ในช่วงฤดูรอ้ นแบบนีไ้ ด้ไม่ยาก
เช่น การน�ำผลิตภัณฑ์พนื้ บ้านหรือดีไซน์ทอ้ งถิน่ มาประยุกต์ให้เข้ากับ
เครือ่ งแต่งกาย สร้างลวดลายทีส่ ะดุดตาคนซือ้ เป็นต้น

ขายอาหารออนไลน์คก
ึ คัก
ตลาดซือ้ ขายสินค้าอาหารผ่านช่องทางออนไลน์มกี ารแข่งขันสูงขึน้ หลังมี
ผูป้ ระกอบการจ�ำนวนมากสนใจเข้ามาชิงส่วนแบ่งในตลาดทีก่ ำ� ลังเติบโต
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุม่ อาหารพร้อมรับประทานและอาหารพร้อมปรุง
ที่บริการจัดส่งถึงบ้านที่เติบโตสูง มูลค่าตลาด 600 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย (หรือราว 1.5 หมืน่ ล้านบาท) หรือเกือบครึง่ หนึง่ ของตลาด
ซือ้ ขายสินค้าอาหารผ่านช่องทางออนไลน์ นีจ่ งึ เป็นอีกช่องทางหนึง่ ที่
ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดและเป็นโอกาสสดใสทีผ่ ป้ ู ระกอบการอาหารไทย
มากศักยภาพต้องเร่งเข้าไปชิงส่วนแบ่งตลาดทันที

รับค�ำปรึกษาด้านการออกแบบสินค้าให้ตรงใจชาวญีป่ น่ ุ
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว
อีเมล: thaitctokyo@thaitrade.jp

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

“รอยสักเสียง”
ความทรงจ�ำ
ที่ไม่มีวันจางหาย
เมื่อพูดถึงรอยสักหลายคนคงนึกถึงรูปภาพหรือ
ตัวอักษรทีต่ ดิ อยูต่ ามร่างกาย แต่ปจั จุบนั รอยสัก
ไม่เพียงแค่ให้ความสวยงาม แต่ยงั สามารถเก็บความ
ทรงจ�ำตลอดไปได้ดว้ ย!
เนท ซิกการ์ด ช่างสักจากลอสแองเจอลิสเป็นเจ้าของ
ไอเดียรอยสักเสียงนี้ ซึง่ เป็นการผสมผสานระหว่าง
การสักด้วยหมึกแบบคลาสสิกและเทคโนโลยีสแกน
ในสมาร์ตโฟน โดยสามารถบันทึกเสียงอะไรก็ได้
ไม่วา่ จะเป็นเพลง เสียงสัตว์ เสียงเด็กร้อง หรือเสียง
ของคนทีเ่ รารักทีต่ อ้ งการให้อยูใ่ นความทรงจ�ำตลอด
ไป เมือ่ เลือกเสียงทีต่ อ้ งการได้แล้ว ช่างจะสักเป็น
รูปคลืน่ เสียงทีอ่ อกแบบโดยคอมพิวเตอร์กอ่ นเอา
ไฟล์เสียงไปเก็บบนฐานข้อมูล ที่สามารถเปิด
แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเพือ่ เล่นเสียงได้บอ่ ยตาม
ต้องการ จากนีร้ อยสักจะเป็นมากกว่าศิลปะทีช่ ว่ ย
บ่งบอกตัวตนแต่เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยบันทึกความทรงจ�ำได้
อีกรูปแบบหนึง่
ทีม่ า : www.odditycentral.com
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Muzo ลดเสียงร�ำคาญ
เพิ่ มความเป็นส่วนตัว
ความเป็นส่วนตัวถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญของคนทุกคน
แต่บางครัง้ ความเป็นส่วนตัวก็ถกู รบกวนด้วยเสียง
อืน่ ๆ รอบข้างอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
Muzo คือผู้ช่วยตัวใหม่ที่สามารถป้องกันเสียง
รบกวนต่างๆ ให้คณ
ุ ได้ โดยเครือ่ งจะตรวจจับการ
สัน่ สะเทือนของคลืน่ เสียง และลดคลืน่ เสียงเหล่านัน้
ลงด้วยการปล่อยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าออกมา ซึง่ ช่วย
ให้บริเวณโดยรอบเงียบลงได้ ท�ำให้เรามีสมาธิกบั
การท�ำงานหรือการอ่านหนังสือมากขึน้ นอกจากนี้
ยังสามารถควบคุมผ่านสมาร์ตโฟนได้อีกด้วย
เทคโนโลยีทเี่ ข้าใจความต้องการผูบ้ ริโภคขนาดนีค้ ง
ได้เสียงตอบรับทีด่ แี น่นอน เห็นอย่างนีแ้ ล้ว น่ามีไว้
สักอัน!
ทีม่ า: www.marketingoops.com
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Inspiration & Success

สินค้าและบริการหลายชนิดไม่ได้เป็น ‘One Size Fits All’
หรือรูปแบบเดียวเหมาะกับคนทุกกลุม
่ อีกต่อไปแล้ว
เพราะลูกค้าแต่ละกลุม
่ ต่างมีรสนิยมและความชอบไม่เหมือนกัน
่ อ
อย่างเช่น ‘อ่างอาบน�ำ้ ’ ทีต
้ งออกแบบให้สอดคล้องกับสรีระ
และการใช้งานของลูกค้าแต่ละชนชาติ
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BATHROOM
อ่านใจคนรักอ่าง (อาบน�้ำ)
คุณเอียด จารุรตั น์ กรรมการผูจ้ ดั การของ บาธรูม ดีไซน์ บริษทั ผลิตอ่างอาบน�ำ้
และสินค้าสุขภัณฑ์เจ้าของรางวัล Design Excellence Award (DEmark) และ
Thailand Trust Mark (T Mark) เล่าว่าลูกค้าในแต่ละประเทศมีความต้องการ
อ่างอาบน�ำ้ แตกต่างกัน ทัง้ ในแง่ของขนาดและฟังก์ชนั การใช้งาน
“อ่างอาบน�ำ้ เป็นสินค้าทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว (Unique) ไม่ได้เป็นสินค้า
Universal Design หรือสินค้ารูปแบบเดียวทีข่ ายดีหรือถูกใจคนในทุก
ประเทศ เช่น ชาวตะวันออกกลางทีร่ ำ�่ รวยจะซือ้ อ่างอาบน�ำ้ ราคาแพงและ
ขนาดใหญ่ สามารถอาบพร้อมกันได้ 4 คน ความลึกของอ่าง 50 เซนติเมตร
เพือ่ ให้เหมาะกับสรีระ นอนแล้วรูส้ กึ สบาย ส่วนในฮ่องกงและญีป่ น่ ุ มีขอ้ จ�ำกัด
ด้านพืน้ ทีจ่ งึ ต้องการอ่างอาบน�ำ้ ขนาดเล็ก ในขณะทีค่ นไทยมองอ่างอาบน�ำ้
ว่าเป็นสินค้าหรูเพือ่ ตกแต่งบ้าน จึงต้องการอ่างขนาดใหญ่ แต่ลกึ แค่ 42-45
เซนติเมตร”

ทีห่ ลากหลายของลูกค้าได้อย่างดีเพราะบริษทั ท�ำการบ้านและให้ความส�ำคัญ
กับดีไซน์และนวัตกรรมเป็นอย่างมาก
“ถ้าจะแข่งขันกันเรือ่ งต้นทุน คนไทยสูค้ แ่ ู ข่งจากต่างประเทศยาก เราจึงต้องชู
จุดขายเรือ่ งดีไซน์ทคี่ นไทยมีจดุ เด่นเรือ่ งความคิดสร้างสรรค์อยูแ่ ล้ว และต้อง
มีนวัตกรรมทีท่ นั สมัย ซึง่ ต้องอาศัยการวิจยั และพัฒนาสินค้าอย่างจริงจัง”
แม้ปจั จุบนั สัดส่วนของยอดขายจะมาจากตลาดในประเทศเป็นหลัก แต่
บาธรูม ดีไซน์กป็ ระสบความส�ำเร็จในการขยายตลาดในต่างประเทศ โดย
ส่งออกสินค้าไปจ�ำหน่ายในกว่า 30 ประเทศทัว่ โลก ตลาดหลักได้แก่ เอเชีย
ตะวันออกกลาง และยุโรปบางประเทศ ซึง่ คุณเอียดบอกว่าการขยายตลาด
ในต่างประเทศเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับผูป้ ระกอบการไทยทีม่ คี วามพร้อมและ
ต้องการกระจายแหล่งรายได้และความเสีย่ งในการท�ำธุรกิจ

ส่วนในแง่การใช้งาน คุณเอียดอธิบาย
ว่า คนทัว่ ไปเห็นว่าญีป่ นุ่ คือผูน้ ำ� ด้าน
นวัตกรรมจะต้องชอบสินค้าล�ำ้ ๆ มี
ลูกเล่นการใช้งานเยอะ แต่ในความ
เป็นจริงชาวญี่ปุ่นชอบอ่างอาบน�้ำ
เรียบๆ แค่มนี ำ�้ ร้อนให้อาบก็พอใจแล้ว
ต่ า งจากชาวฮ่ อ งกงและชาวจี น ที่
ต้ อ งการลู ก เล่ น ครบครั น เช่ น
เทคโนโลยี I-Command ทีส่ ามารถ
สัง่ งานผ่านสมาร์ตโฟน หรือ I-Color
ระบบไฟใต้น�้ำเปลี่ยนสีตามจังหวะ
เพลง ด้านชาวตะวันออกกลางชืน่ ชอบ
อ่างอาบน�้ำที่อลังการ นอนสบาย
มีฟงั ก์ชนั กลางๆ ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมา
เราต้องรูว้ ธิ กี ารบริโภค รูใ้ จลูกค้า

โดยหัวใจส�ำคัญของความส�ำเร็จของ
บาธรูม ดีไซน์ คือ คูค่ า้ ทีม่ ศี กั ยภาพที่
รับผิดชอบบริการหลังการขายในตลาด
นัน้ ๆ เพราะผูใ้ ช้อา่ งอาบน�ำ้ ต้องการ
บริการเหล่านีม้ าก ขณะทีต่ วั ผลิตภัณฑ์
เองก็ตอ้ งมีคณ
ุ ภาพดี ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุม่ ด้วย

ทีผ่ า่ นมา บาธรูม ดีไซน์สามารถออกแบบ
อ่างอาบน�ำ้ ให้เหมาะสมกับความต้องการ

ค้ น หารายละเอี ย ดงานแสดงสิ น ค้ า ใน
ต่างประเทศของ DITP ได้ที่ www.ditp.go.th

“DITP ช่วยแนะน�ำและสกรีนคูค่ า้ ทีด่ ใี ห้
เรา ดังนัน้ ถ้าผูป้ ระกอบการไทยอยาก
ขยายตลาดในต่างประเทศ การปรึกษา
และการร่วมงานแสดงสินค้าของ DITP
ในต่างประเทศจะช่วยเปิดโอกาสทาง
ธุรกิจได้อกี ทางหนึง่ ” คุณเอียดแนะน�ำ
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DITP Society

คุยกับกูรู
่ งอิหร่าน
รูล
้ ก
ึ เรือ
อยากประสบความส�ำเร็จในตลาดต่างประเทศจะต้อง
รูล้ กึ ตลาดเป้าหมายให้ครบทุกมิติ DITP จึงจัดกิจกรรมเสวนา
“คุยกับกูร.ู ..รูล้ กึ เรือ่ งอิหร่าน” ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมือ่
วันที่ 1 มิถนุ ายน 2560 มีผอ้ ู ำ� นวยการส�ำนักงานส่งเสริมการค้า
ในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน และผูส้ ง่ ออกไทยและผูน้ ำ� เข้า
อิหร่านมาให้ขอ้ มูลพฤติกรรมผูบ้ ริโภค แนวโน้มตลาด ระบบ
ช�ำระเงิน การขนส่งสินค้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคทาง
การค้า เพือ่ เป็นกรณีศกึ ษาให้กบั ผูป้ ระกอบการไทยทีส่ นใจ
ร่วมฟังเสวนาอย่างล้นหลาม
สนใจเจาะลึกตลาดต่างประเทศผ่านกิจกรรมดีๆ กับ DITP
ติดต่อสถาบัน New Economy Academy (NEA)
โทร. 02-507-7999 ต่อ 8111

DITP ร่วมวิง
่ การกุศล
ช่วยทหารชายแดนใต้
อธิบดีนำ� ทีมชาว DITP ผูร้ กั สุขภาพร่วมวิง่ การกุศลชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ สะพานพระราม 8 เมือ่ วันที่ 11 มิ.ย. 2560 เพือ่
ระดมทุนซือ้ เสือ้ เกราะให้เจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั ภิ ารกิจเสีย่ งภัยใน
เขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยชาว DITP ร่วมสมทบทุน
สนับสนุนโครงการนี้ 109,999 บาท เพือ่ แสดงน�ำ้ ใจจากชาว
DITP สูผ่ พู้ ทิ กั ษ์แดนใต้
ร่วมกิจกรรมเพือ่ สังคมกับ DITP
ติดต่อ DITP Call Center 1169
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ชู T Mark
สินค้าไทยคุณภาพ
เพือ่ เดินหน้าส่งเสริมตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ
T Mark ให้เป็นทีร่ จู้ กั ในกลุม่ ผูบ้ ริโภคเป็นวงกว้าง DITP ได้
จับมือศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียมและดิเอ็มควอเทียร์จดั งาน
T Mark Festival 2017 ระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์ ภายในงานมีผส้ ู นใจร่วมกิจกรรม
หลากหลายทัง้ เวิรค์ ชอปการท�ำผลิตภัณฑ์จากผูป้ ระกอบการ
T Mark การจ�ำหน่ายสินค้าคุณภาพเยีย่ ม ทอล์กโชว์โดย
นักธุรกิจแบรนด์ดงั ทีส่ ร้างแบรนด์ให้ตดิ ตลาดโลก และมินิ
คอนเสิรต์
ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของสินค้าคุณภาพT Mark
ได้ที่ www.thailandtrustmark.com

จับมือ Google
ติวเข้มค้าออนไลน์
หลังจากได้รบั เสียงเรียกร้องจากผูป้ ระกอบการอย่างต่อเนือ่ ง
Thaitrade.com จึงร่วมมือกับยักษ์ใหญ่ไอทีจากสหรัฐอเมริกาอย่าง
Google Inc. เป็นครัง้ ที่ 3 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการค้า
ออนไลน์ Smart Online SMEs (S.O.S) ระหว่างวันที่ 23-29
พฤษภาคม 2560 ทีก่ รุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต เพือ่ ติวเข้ม
กลยุทธ์การค้าในโลกออนไลน์ โดยมีนกั วิเคราะห์คณ
ุ ภาพการ
ค้นหา (Search Quality Analyst) บินตรงจาก Google
สหรัฐอเมริกามาให้ความรูแ้ ละค�ำปรึกษาแก่ผปู้ ระกอบการไทย
อย่างใกล้ชดิ
สนใจการค้าออนไลน์คลิก www.thaitrade.com
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คลุกวงใน

สร้างก�ำไรจาก Ethnic Markets
เมือ่ พูดถึงตลาดกลุม่ เชือ้ ชาติหรือ Ethnic Markets ผูป้ ระกอบการไทยส่วนใหญ่อาจยังไม่เห็นภาพว่าตลาดใหม่
ทีน่ า่ สนใจนีจ้ ะมีชอ่ งทางสร้างเม็ดเงินให้กบั ธุรกิจได้อย่างไร วันนี้ คุณจิรภาพรรณ มลิทอง ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแองเจลิส จะมาไขข้อข้องใจว่า Ethnic Markets มีความ
น่าสนใจอย่างไรส�ำหรับผูป้ ระกอบการไทย
ภาพรวมของธุรกิจในกลุม่ Ethnic Markets ในอเมริกา
กลุม่ Ethnic มีอทิ ธิพลต่อเศรษฐกิจของสหรัฐโดยตรง เนือ่ งจากจ�ำนวนประชากรและรายได้เฉลีย่ ต่อครัวเรือน
มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตามอาชีพและหน้าทีก่ ารงานทีด่ ขี นึ้ กลุม่ ชาติพนั ธุท์ สี่ ำ� คัญแบ่งเป็น 2 กลุม่
ได้แก่ “ฮิสแปนิก” หรือกลุม่ ประชากรทีพ่ ดู ภาษาสเปน ส่วนมากอพยพมาจากเม็กซิโก อเมริกาใต้ และ
หมูเ่ กาะแคริเบียน และกลุม่ “เอเชีย” ทีม่ าจากประเทศจีน ญีป่ น่ ุ ฟิลปิ ปินส์ อินเดีย เกาหลี และเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบก�ำลังซือ้ จากปี 2014 ถึง 2019 กลุม่ ฮิสแปนิกมีอตั ราการเติบโตของก�ำลัง
ซือ้ สูงสุดที่ 32.1% ถัดมาเป็นเอเชีย 31.5% อเมริกนั อินเดียน 29.2% และแอฟริกนั อเมริกนั 23.4%
ผลิตภัณฑ์และบริการกลุม่ Ethnic ทีไ่ ด้รบั ความนิยมและมีโอกาสเติบโตสูงในอเมริกา
ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ทีล่ อ้ ตามวัฒนธรรมดัง้ เดิมและวัฒนธรรมผสมผสาน สินค้าหลักได้แก่ อาหาร ซึง่ เน้นรสชาติ
ดัง้ เดิม อีกกลุม่ คือสินค้าทีส่ นับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น งานเฉลิมฉลอง เทศกาลส�ำคัญทีเ่ ป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิน่ เช่น วันปีใหม่ของชาวฮิสแปนิก ปีใหม่จนี งานฉลองอายุครบ 15 ปีของเด็กหญิง
(Quinceañera) งานประเพณีทอ้ งถิน่ ของชาวม้ง ไทย ลาว เวียดนาม รวมไปถึงงานส�ำคัญต่างๆ เช่น งาน
แต่งงาน ส่วนสินค้า non-food กลุม่ ฮิสแปนิกหันมาให้ความส�ำคัญกับสินค้าสุขภาพ กลุม่ เอเชียให้ความส�ำคัญ
กับการบ�ำรุงผิว วิตามินจากวัตถุดบิ ธรรมชาติ และกลุม่ แอฟริกนั อเมริกนั วัยรุน่ ให้ความส�ำคัญกับสินค้าเพือ่
การดูแลแต่งผมและความงาม
โอกาสของผูป้ ระกอบการไทยในการน�ำเสนอสินค้าและบริการให้กบั กลุม่ Ethnic ในอเมริกา
สินค้ากลุม่ อาหารพร้อมรับประทาน เครือ่ งดืม่ และขนมขบเคีย้ วมีโอกาสมาก เพราะทัง้ กลุม่ ฮิสแปนิกและ
เอเชียเปิดรับสินค้าใหม่ๆ โดยไม่ได้ยดึ ติดกับแบรนด์มากนัก แต่คำ� นึงถึงประโยชน์ตอ่ ร่างกายและความคุม้ ค่า
ของสินค้าและบริการนัน้ ๆ ผลิตภัณฑ์แนวออร์แกนิกก็นา่ สนใจ เพราะกระแสรักสุขภาพในสหรัฐขยายวงกว้าง
ไปทุกกลุม่ และทุกระดับ
จุดเด่นของผูป้ ระกอบการไทย และการสร้างจุดขายให้กบั สินค้าและบริการ
ผูบ้ ริโภคกลุม่ นีเ้ ชือ่ มัน่ ว่าสินค้าทีผ่ ลิตจากประเทศไทยมีคณ
ุ ภาพสูงอยูแ่ ล้ว การกระตุน้ การตลาดเชิงวัฒนธรรม
ช่วยให้สนิ ค้าและบริการไทยน่าสนใจขึน้ ได้ เช่น กลุม่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มพี ฤติกรรมการบริโภคที่
ใกล้เคียงกับไทย ทัง้ วัตถุดบิ และรสชาติอาหาร รวมถึงวัฒนธรรมทางศาสนาก็ไปในทิศทางเดียวกัน มีการ
เข้าวัด ท�ำบุญ มีประเพณีสำ� คัญต่างๆ ส่วนกลุม่ ฮิสแปนิก การตลาดจะเน้นลักษณะการบริโภคแบบครอบครัว
ใหญ่ มีงานรืน่ เริง เฉลิมฉลอง
ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผูป้ ระกอบการไทยทีต่ อ้ งการเจาะตลาด Ethnic
ผูป้ ระกอบการไทยควรติดตามข่าวสาร ทัง้ เรือ่ งนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกาทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อ
การค้าและการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการบริโภค รวมทัง้ ช่องทางการซือ้ สินค้าทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม เช่น การค้า
ออนไลน์ซงึ่ จะมีบทบาทสูงนับจากนีอ้ ย่างแน่นอน
สนใจศึกษาข้อมูลตลาดสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนือ่ ง ติดตามได้ที่ www.thaitradeusa.com
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DITP จับมือ ASEAN – Korea Centre

ปั้น SMEs ไทยยุค 4.0
การค้าระหว่างประเทศในยุคดิจทิ ลั คือการค้า
ทีต่ อ้ งฉับไว ทันสมัย ไร้รอยต่อ และเข้าถึง
ผูบ้ ริโภคอย่างรวดเร็วตรงกลุม่ ซึง่ SMEs ไทย
ในยุค 4.0 ต้องก้าวตามให้ทนั เพือ่ สร้างโอกาส
การแข่งขันในเวทีสากลมากขึน้
ด้วยเหตุนี้ DITP จึงร่วมกับส�ำนักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล
จับมือพันธมิตรส�ำคัญ ASEAN – Korea
Centre (AKC) หน่วยงานส่งเสริมบทบาท
ด้ า นเศรษฐกิ จ ในอาเซี ย นของเกาหลี ใ ต้
น�ำผู้เชี่ยวชาญด้าน Internet of Things
(IoT) จากบริษทั และหน่วยงานชัน้ น�ำของ
เกาหลีใต้ เช่น บริษทั SK Telecom และ
Korean IoT Association มาจัดงานสัมมนา
เชิงปฏิบตั กิ าร ตลอดจนเยีย่ มชมและศึกษา
แนวทางส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยี IoT มา
ประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจของไทย เพือ่ ช่วย
ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับสินค้าและบริการเพื่อเจาะตลาด
เกาหลีใต้อย่างยัง่ ยืน

โดยภายในงานสัมมนา นอกจากผูป้ ระกอบการ
ด้านอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ ง
ใช้ไฟฟ้า อาหาร สินค้าไลฟ์สไตล์ และธุรกิจ
โลจิสติกส์ของไทยจะได้รบั ความรูแ้ บบอัดแน่น
ทัง้ แนวโน้มอุตสาหกรรม ทิศทางนโยบาย IoT
การประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ และกรณีศกึ ษา
จากบริษทั ชัน้ น�ำของเกาหลีใต้และไทย แต่
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการไทยได้
พบปะพันธมิตรทางการค้า ซึง่ ส่งผลให้เกิดการ
จับคูท่ างการค้าถึง 11 คู่
การผนึกก�ำลังของทัง้ 2 ประเทศในครัง้ นี้
จะช่วยส่งเสริมการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจ
ไทยในยุคดิจทิ ลั ได้อย่างสมดุลและยัง่ ยืนตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 อย่างแน่นอน
สนใจเข้าร่วมการสัมมนาด้านดิจทิ ลั ติดต่อ
ส�ำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ โทร. 02 507 7844
หรือ 02 507 7857
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ดีใจได้ออร์เดอร์…
หารูไ้ ม่ลก
ู ค้าก�ำลังจะล้มละลาย
ตัวอย่างความเสีย่ งในการท�ำการค้าระหว่างประเทศทีจ่ ะมาแบ่งปันกัน
ในฉบับนีเ้ ป็นกรณีผสู้ ง่ ออกอัญมณีรายหนึง่ หรือคุณ B (นามสมมติ)
ทีเ่ จอเหตุไม่คาดฝันจากออร์เดอร์ทไี่ ด้รบั จากการร่วมออกงานแสดง
สินค้างานหนึง่
ในงานแสดงสินค้าดังกล่าวมีบริษทั จากแคนาดาสนใจสินค้าของคุณ B
แต่ครัง้ นัน้ ยังไม่ได้ตกลงซือ้ ขายกัน ประกอบกับคุณ B เองก็ยงั ไม่คอ่ ย
มัน่ ใจเพราะไม่เคยติดต่อค้าขายกันมาก่อน แต่หลังจากนัน้ ไม่กเี่ ดือน
คุณ B ได้พบผูซ้ อื้ รายนีอ้ กี ครัง้ ในงานแสดงสินค้าทีฮ่ อ่ งกง คราวนีค้ ณ
ุ B
เริม่ สนใจทีจ่ ะท�ำการค้ากับผูซ้ อื้ รายนี้ จึงได้ศกึ ษาข้อมูลของบริษทั
ดังกล่าว พบว่าก่อตัง้ มานานกว่า 40 ปีแล้ว จึงตกลงท�ำสัญญาซือ้ ขาย
โดยให้ผซู้ อื้ ช�ำระเงินล่วงหน้าบางส่วนก่อน พร้อมท�ำประกันการส่งออก
ไว้ ก่อนจัดส่งสินค้าไปให้ลกู ค้าในเดือนพฤศจิกายน
แต่แล้วในเดือนธันวาคมมีจดหมายจากประเทศแคนาดาส่งถึงคุณ B
แจ้งว่าบริษทั ผูซ้ อื้ จากแคนาดารายนีก้ ำ� ลังล้มละลาย ซึง่ หมายความ
ว่าคุณ B จะไม่ได้รบั เงินค่าสินค้าจากการขายของในครัง้ นี้ แต่โชคดีที่
คุณ B ได้ตดั สินใจท�ำประกันการส่งออกไว้ ความเสียหายจึงมีไม่มาก
นัก ซึง่ ผูซ้ อื้ จากแคนาดารายนีไ้ ม่ได้สงั่ ซือ้ สินค้าจากคุณ B เพียงราย
เดียว แต่ได้หว่านค�ำสัง่ ซือ้ ก่อนล้มละลายไปยังผูส้ ง่ ออกไทยหลายราย
ในคราวเดียวกัน
จากเหตุการณ์นจี้ ะเห็นได้วา่ คุณ B มีความรอบคอบในการท�ำธุรกิจ
ทัง้ การศึกษาข้อมูลคูค่ า้ ในเบือ้ งต้น และการตัดสินใจท�ำประกันการ
ส่งออก ซึง่ เป็นสิง่ ทีผ่ สู้ ง่ ออกไม่ควรละเลย เพือ่ ช่วยป้องกันความเสีย่ ง
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
ดังนัน้ หากผูส้ ง่ ออกได้รบั ค�ำสัง่ ซือ้ มาแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าจะค้าขายด้วย
ดีหรือไม่ สามารถติดต่อธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่ง
ประเทศไทย หรือ EXIM Bank เพือ่ ให้ชว่ ยตรวจสอบข้อมูลคูค่ า้ ใน
เบือ้ งต้น และหากสนใจท�ำประกันการส่งออก EXIM Bank มีบริการ
ประกันส่งออกทันใจ (Instant SMEs Export Insurance) ทีอ่ นุมตั ิ
รวดเร็วภายใน 1 วัน วงเงินรับประกัน 500,000 บาทต่อรายผูซ้ อื้ ด้วย
ทุนประกันสูงถึง 1 ล้านบาท เพียงเท่านีก้ จ็ ะท�ำให้ผปู้ ระกอบการหรือ
ผูส้ ง่ ออกคลายกังวลไปได้มาก
สนใจติดต่อฝ่ายรับประกันการส่งออก EXIM Bank
โทร. 0-2271-3700 ต่อ 1731-1744
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WHERE TO FIND US

THINK TRADE THINK DITP

ชี้ช่องการค้า

ห้องสมุด
- หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library)
- ห้องสมุดประจ�ำมหาวิทยาลัย (21 แห่ง)
- SCG Experience
- Crystal Design Center (CDC)

ห้างสรรพสินค้า
- ห้องรับรอง Central Group
- สยามเซ็นเตอร์
- สยามดิสคัฟเวอรี่

โรงพยาบาล
- โรงพยาบาลธนบุรี

ท่าอากาศยาน / สายการบิน
- บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) AOT
- Bangkok Airways

WEBSITE
- www.thinktradethinkditp.com
- www.thaigov.go.th
- www.ookbee.com

APPLICATION
- ThaiGov
- OOKBEE
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DITP Club

กัญญาวัลย์ - น้อง
“เดิมน้องเป็นคนจังหวัดบุรรี มั ย์แล้วมีโอกาสไปเรียนต่อทีเ่ ยอรมนี ใช้ชวี ติ อยูท่ นี่ นั่ 9 ปีคะ่ ได้เห็นการ
พัฒนาบ้านเมือง ความทันสมัย และความเป็นระเบียบของเขาทีเ่ ราสามารถเอามาปรับใช้ในชีวติ ของ
เราต่อได้ ถือเป็นประสบการณ์ทดี่ มี ากๆ ค่ะ
ปัจจุบนั น้องดูแลงานสินค้าไลฟ์สไตล์ กลุม่ สินค้าเฟอร์นเิ จอร์เป็นหลักค่ะ การท�ำงานที่ DITP ตรงนี้
สร้างโอกาสให้ได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ทกุ วัน ทัง้ ความรูท้ างวิชาการและทางสังคม เพราะเป็นหน่วยงานที่
ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการไทยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ซึง่ เป็นการสร้างชือ่ เสียง
ให้ประเทศไทยและสินค้าของไทยเป็นทีร่ จ้ ู กั มากขึน้ หน้าทีเ่ ราต้องติดต่อกับคนมากมายในแต่ละวัน
ประสานงานหลายส่วน นีค่ อื ความท้าทายทีเ่ กิดขึน้ การทีเ่ ราได้รบั ราชการตรงนีเ้ ป็นความภูมใิ จอย่าง
มากค่ะ
น้องดูแลการจัดงาน Thailand International Furniture Fair (TIFF) ตัง้ แต่ปี 2012 – 2017 ซึง่ ปีนี้
ความพิเศษจะอยูท่ กี่ ารน�ำงานแสดงสินค้านานาชาติ 3 งาน 3 กลุม่ มาจัดพร้อมกันเป็นครัง้ แรก ภายใต้
แนวคิด “Life + Style” ประกอบด้วย 1) งานแสดงสินค้าแฟชัน่ และเครือ่ งหนัง (Bangkok International
Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair: BIFF & BIL) 2) งานแสดงสินค้าของขวัญ
และของใช้ในบ้าน (Bangkok International Gift Fair and Bangkok International Houseware Fair:
BIG + BIH) และ 3) งานแสดงสินค้าเฟอร์นเิ จอร์ (Thailand International Furniture Fair: TIFF)
เพือ่ ให้ผซ้ ู อื้ ทัง้ ไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ต คอนโด บ้านจัดสรร เจ้าของ
ร้านค้า Showroom และ Fashion House ได้มโี อกาสเลือกดูสนิ ค้าได้ครบทัง้ “แฟชัน่ บ้านและแฟชัน่
คน” ในคราวเดียว สนใจเข้าร่วมงาน ติดต่อน้องได้เลยนะคะ”
กัญญาวัลย์ สืบสิงห์
นักวิชาการพาณิชย์ชำ� นาญการ ส�ำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ โทร. 02 507 8363
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DITP Calendar

ปฏิทน
ิ กิจกรรม
และการสัมมนา
การจัดท�ำแผนธุรกิจเพื่ อการส่งออก
1 ส.ค. – 15 ก.ย. 60
เอกสารธนาคารในการส่งออกและน�ำเข้า
1 ส.ค. – 15 ก.ย. 60
้ ขายระหว่างประเทศและ
การท�ำสัญญาซือ
แต่งตัง
้ ทนจ�ำหน่าย
้ ผูแ
1 ส.ค. – 15 ก.ย. 60
กลยุทธ์การเจาะตลาดต่างประเทศ
1 ส.ค. – 15 ก.ย. 60
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Healthy Thought

“You must always have faith in people,
and most importantly, you must
always have faith in yourself.”

- Legally Blonde (2001)
คุณต้องศรัทธาในผู้อ่ืนเสมอและที่ส�ำคัญที่สุด...
คุณต้องศรัทธาในตัวของคุณเอง
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