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สวัสดีค่ะ
ไม่ว่าจะผ่านปีใหม่มากี่ครั้ง หลายคนก็ตั้ง
ปณิธานใหม่ๆ ให้กบั ชีวติ กันเป็นประจ�ำทุกปี
แต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันเชื่อว่าน่าจะอยู่ในปณิธาน
ปีใหม่ของคนส่วนใหญ่ คือ การได้ใช้ชีวิต
ให้อยูด่ แี ละมีความสุข แม้จะดูเป็นปณิธานที่
เรียบง่าย แต่หนทางปฏิบตั นิ นั้ กลับไม่งา่ ยนัก
เพราะชีวิตที่มีความสุขนั้น นอกจากจะมี
ความสุขในการใช้ชีวิตแล้วยังต้องมีจิตใจ
และร่างกายที่แข็งแรงอีกต่างหาก และด้วย
ความต้องการอันเป็นนิรันดร์เหล่านี้ ดิฉันจึง
ไม่รู้สึกแปลกใจเลยที่ตลาดสินค้าสุขภาพ
(Wellness) ส�ำ หรับคนทุกเพศทุกวัย นั้น
จะขยายและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ
ตลาด 60+ ที่เราต้องกล่าวถึงเป็นพิเศษ
เนื่องจากตอนนี้ทั่วโลกก�ำลังย่างเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว การเติบโตของตลาด
เพือ่ สุขภาพนี้ ในฐานะผูบ้ ริโภคถือเป็นเรือ่ งดี
ที่เราจะได้เลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเอง
และคนที่ เ รารั ก ซึ่ ง ขณะเดี ย วกั น ส� ำ หรั บ
ผูป้ ระกอบการไทยแล้ว นีก่ ค็ อื โอกาสในการ
ส่งออกเช่นเดียวกัน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
ได้คาดการณ์ไว้ว่าในปี 2562 ตลาดสินค้า
เฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะสินค้าเพื่อสุขภาพ
จะขยายตัวสูงขึ้น รวมทั้งบริการเพื่อสุขภาพ
เช่ น สปา ไปจนถึ ง สถานบริ ก ารคนชรา
ด้ ว ยอุ ต สาหกรรมสุ ข ภาพนั้ น ครอบคลุ ม
ทุ ก กลุ ่ ม เป้ า หมาย ทุ ก ช่ ว งวั ย ตั้ ง แต่ เ กิ ด
วั ย เด็ ก วั ย หนุ ่ ม สาว ไปจนถึ ง วั ย ชราเลย
ทีเดียว ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านัน้ แต่เทรนด์
สุขภาพกระจายตัวอยูท่ วั่ ทุกมุมโลก สามารถ
กล่าวได้ว่า เรายอมที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อหา
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สินค้าและบริการทางสุขภาพมากขึ้น สินค้า
ที่ดูเหมือนจะเคยเป็นสินค้าส�ำหรับตลาด
เฉพาะ (Niche Market) ตอนนี้ได้กลายเป็น
สินค้าส�ำหรับคนทัว่ ไปแล้ว ตลาดแม่และเด็ก
เองก็มีขนาดใหญ่และมีเงินสะพัดมหาศาล
สะท้อนให้เห็นชัดว่าพ่อแม่ได้ให้ความส�ำคัญ
ต่อการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย
และสมองของเด็กๆ มากกว่าสมัยก่อน
ส่วนที่โดดเด่นและมาแรงที่สุดเห็นจะเป็น
ตลาด 60+ ทีม่ กี ารคาดการณ์ไว้วา่ อีกไม่นาน
ประชากร 1 ใน 5 ของโลกจะกลายเป็นวัย
สูงอายุ และเป็นผู้ซื้อกลุ่มใหญ่ที่มีก�ำลังซื้อ
ค่อนข้างสูง มีแนวโน้มจะมีอิทธิพลต่อตลาด
โลกอย่างยิ่งในอนาคต แน่นอนว่า DITP ได้
ท�ำการผลักดันสนับสนุนผูป้ ระกอบการตลาด
60+ อย่างแข็งขันไม่แพ้ตลาดอื่นๆ
การจะเป็นผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามแข็งแกร่ง
ในตลาดสุ ข ภาพโลกนั้ น ไม่ ง ่ า ย THINK
TRADE THINK DITP ฉบับนี้ยังคงมอบ
ข้ อ มู ล การค้ า และค� ำ แนะน� ำ ตลอดจน
ให้ ข ่ า วสารการอบรมและสั ม มนาที่ เ ป็ น
ประโยชน์ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการไทยเช่ น เคย
พร้อมทัง้ พาท่านไปชมสินค้าหมวดสุขภาพที่
น่าสนใจอีกมากมาย โดยหวังว่าจะเกิดการ
พั ฒ นาสิ น ค้ า ไทยให้ ก ้ า วไกลสู ่ ต ลาดโลก
(Local to Global) สร้างเศรษฐกิจไทยให้
เข้มแข็งไปด้วยกัน
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
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Wellness

เมื่ออายุยืนอย่างเดียวไม่พอ ผู้บริโภคจึงหันมาเลือกสินค้าเพื่อสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้
4

THINK TRADE

THINKTRADETHINKDITP.COM

ไฮไลท์การค้า

องค์การอนามัยโลกประมาณการอายุเฉลี่ยของคนทั่วโลกอยู่ที่ 72 ปี
แต่มกี ารประเมินว่าประชากรโลกจะมีชว่ งวัยสุขภาพดีเฉลีย่ อยูท่ ่ี 63.3 ปี
และใช้เวลาอีก 8.7 ปีที่เหลือไปกับอาการเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ
บางประการ อายุที่ยืนยาวเพียงอย่างเดียวจึงไม่ ใช่เป้าหมายเดียว
ของสุขภาพที่ดีอีกต่อไป แต่การผัดผ่อนความชราและรักษาความ
สมบูรณ์ของร่างกายทั้งภายในและภายนอกไว้ก็เป็นส่วนสำ�คัญ ส่งผล
ให้ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพทั่วโลกเติบโตอย่างรวดเร็วในไม่กี่ปีมานี้
จากข้อมูลของสถาบัน Global Wellness Institute พบว่า
ในช่วงปี 2558-2560 ตลาดสินค้าและบริการเพือ่ สุขภาพ
เติบโตขึน้ ถึงร้อยละ 6.4 ต่อปี ขณะทีอ่ ตั ราการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกโดยรวมโตขึ้นเพียงแค่ร้อยละ 3.6 ต่อปี
โดยในปี 2560 มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมเพือ่ สุขภาพ
ทัว่ โลกอยูท่ ี่ 4.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 139.57
ล้านล้านบาท) ธุรกิจเพื่อสุขภาพที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด
อันดับหนึ่งคืออุตสาหกรรมความงาม การชะลอวัย และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ลตั ว เอง ตามด้ ว ยอุ ต สาหกรรมอาหาร
เพือ่ สุขภาพ โภชนาการ และการลดน�ำ้ หนักเป็นอันดับสอง
ธุรกิจความงาม การชะลอวัย และผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเอง
ทั่วโลก มีมูลค่าสูงถึง 1,082 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
(ประมาณ 35,954.86 ล้านล้านบาท) ในปี 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 26.3 ของตลาดเพื่อสุขภาพทั้งหมด ในส่วนของ
ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าเครื่องส�ำอาง สบู่ และ
ผลิตภัณฑ์รักษาผิว เฉพาะช่วงเดือนมกราคม - กันยายน
2561 คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,587.64 ล้านเหรียญสหรัฐ
(ประมาณ 52,757.28 ล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา
เดียวกันในปี 2560 ถึงร้อยละ 21.21 โดยตลาดเอเชีย
แปซิฟิกเป็นตลาดหลักในการส่งออกของไทย สินค้าที่
ได้รับความสนใจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวชะลอริ้วรอย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ปาที่ เ น้ น การบ� ำ รุ ง ผิ ว น�้ ำ มั น หอมระเหย
ผลิตภัณฑ์ทชี่ ว่ ยแก้ปญ
ั หาผมร่วง ผมบาง ผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของถ่าน เป็นต้น
ขณะที่ตลาดความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองของ
ประเทศไทยเติบโตขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี ท�ำรายได้ให้
ประเทศกว่า 1.12 แสนล้านบาท ในปี 2560 บนเวทีโลก
ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องส�ำอางอันดับที่ 17 ของ
โลก และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน โดยประเทศในกลุ่ม
อาเซียนทีน่ ำ� เข้าสินค้าเครือ่ งส�ำอางและผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิว
จากไทยมากทีส่ ดุ คือ ฟิลปิ ปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
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ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตสูง เพราะกลุ่ม
ลูกค้านิยมใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีความจงรักภักดี
ต่อแบรนด์ ต่างจากสินค้ากลุ่มอาหารที่สามารถเปลี่ยน
ไปบริโภคสินค้ายี่ห้ออื่นได้บ่อยกว่า
ในส่วนของตลาดทีใ่ หญ่เป็นอันดับสองอย่างธุรกิจอาหาร
เพือ่ สุขภาพ โภชนาการ และการลดน�ำ้ หนัก ทัว่ โลกมีมลู ค่า
702.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 23,330.78 ล้าน
ล้านบาท) สะท้อนถึงความเชื่อที่ว่าสุขภาพที่ดีเริ่มที่การ
บริโภค จากการศึกษาของบริษัทวิจัยด้านการตลาดซึ่ง
ส�ำรวจผูบ้ ริโภคกว่า 2,600 คนในประเทศอิตาลี กรีซ สเปน
เยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และเนเธอร์แลนด์
พบว่าผู้บริโภคชาวยุโรปร้อยละ 70 เลือกซื้ออาหารเพื่อ
สุขภาพทีม่ กี ารลดปริมาณส่วนผสมของน�ำ้ ตาล เกลือ ไขมัน
และควบคุมปริมาณแคลลอรีมากขึ้น นอกจากนี้ร้อยละ
53 ของผูบ้ ริโภคยังเลือกซือ้ อาหารออร์แกนิคอีกด้วย
สองกลุ่มธุรกิจที่กล่าวมาคือธุรกิจความงามและธุรกิจ
อาหารเพือ่ สุขภาพนัน้ มีขนาดตลาดรวมกันคิดเป็นร้อยละ
43.4 ของธุรกิจเพือ่ สุขภาพทัว่ โลก และธุรกิจทัง้ สองยังเป็น
ธุรกิจทีส่ ะดวกต่อการส่งออกมากกว่าธุรกิจอืน่ ๆ เนือ่ งจาก
ไม่ต้องลงทุนในสิ่งปลูกสร้างหรือบุคลากรหน้างานอย่าง
พนั ก งานบริ ก าร อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ป ระเทศไทย
มี ศั ก ยภาพด้ ว ยภู มิ ป ั ญ ญาและทรั พ ยากรในท้ อ งถิ่ น
โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้การสนับสนุน
การจับคูเ่ จรจาทางธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงมีกจิ กรรมน�ำ
ธุรกิจของผูป้ ระกอบการไทยไปจัดแสดงในต่างประเทศเพือ่
ส่งเสริมการส่งออกของไทย
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง
เฟซบุ๊กเพจ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP
เว็บไซต์ www.ditp.go.th หรือติดต่อสายตรงการค้า
ระหว่างประเทศ 1169
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1. เกาหลีใต้

ซิลเวอร์ทาวน์ ภาพลักษณ์ ใหม่
ของธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุ

เกาหลีมีสัดส่วนผู้สูงอายุถึงร้อยละ 14.2 ส�ำหรับ
พวกเขา การเลือกไปอาศัยในสถานพยาบาลผูส้ งู
อายุหรือเนิร์สซิงโฮมสร้างความล�ำบากใจทั้งต่อ
ตัวเองและลูกหลาน เพราะมีนัยทางสังคมว่า
เป็ น การถู ก ครอบครั ว ทอดทิ้ ง ธุ ร กิ จ ที่ เ ข้ า มา
ลบภาพเนิร์สซิงโฮมแบบเดิมๆ คือ ซิลเวอร์ทาวน์
(Silver Town) ซึ่งเป็นชุมชนหรูหราของคนสูงวัย
เปลี่ยนภาพบ้านพักคนชราให้กลายเป็นบ้านพัก
ตากอากาศทีเ่ ป็นรางวัลของชีวติ โดยภายในมีทงั้
ร้านอาหาร สระว่ายน�ำ้ ฟิตเนส คลินกิ ร้านเสริมสวย
ห้องซาวน่า ห้องสมุด และห้องคาราโอเกะ มี
บริการท�ำความสะอาด บริการซัก-รีด และพาเทีย่ ว
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารร่ ว มมื อ กั บ โรงพยาบาล
เพื่อดูแลผู้อยู่อาศัย มีพยาบาลประจ�ำ อีกทั้งยัง
เป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการใช้วีลแชร์ เรียกได้ว่าตอบ
โจทย์ทั้งด้านสันทนาการและสุขภาพ ท�ำให้เนิร์ส
ซิงโฮมแบบซิลเวอร์ทาวน์เป็นธุรกิจที่ได้รับการ
ยอมรั บ และก� ำ ลั ง เป็ น ที่ เ ฟื ่ อ งฟู ใ นประเทศ
เกาหลีใต้ นี่จึงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่น่าจับตามอง
ไม่น้อยส�ำหรับนักลงทุนชาวไทย
สอบถามข้อมูลตลาดผู้สูงอายุในเกาหลีใต้
ติดต่อ : ส�ำนักงานส่งเสริมการค้า
ในต่างประเทศ ณ กรุงโซล
อีเมล : info@thaitrade.kr

2. สหรัฐอเมริกา

ในปี 2020 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กบังคับใช้ 3 มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ มาตรการงดใช้หลอดพลาสติกอย่างเด็ดขาด และมาตรการ
หยุดใช้สารโพลิสไตรีนซึง่ ใช้ในการท�ำโฟมหรือกล่องบรรจุอาหาร โดย
คาดการณ์ ว ่ า มาตรการงดใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากพลาสติ ก และโฟม
ลักษณะนีจ้ ะกระจายไปทัว่ ทัง้ สหรัฐฯ เพือ่ รักษาสิง่ แวดล้อม ทัง้ ยังเป็น
โอกาสของผู้ประกอบการไทย ที่สนใจส่งออกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมอย่างวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายเองได้ เช่น
การใช้กาบกล้วยแทนโฟม หลอดกระดาษ หรือหลอดไม้ไผ่ รวมถึง
สินค้ารียูสอย่างหลอดสแตนเลสหรือหลอดแก้วล้างได้และกระป๋อง
บรรจุภัณฑ์ที่ปิดฝาซ�้ำได้
ติดตามความคืบหน้าของมาตรการเพื่อสิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกา
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี
อีเมล : ttcmiami@gmail.com
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3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อาหรับกับสินค้าความงามที่ขาดไม่ ได้

ในปี 2561 ไทยส่งออกเครื่องส�ำอาง ผลิตภัณฑ์รักษาผิว และสบู่ไป
ยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มูลค่ากว่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า
1,700 ล้านบาท สินค้าทีช่ าวอาหรับนิยม ได้แก่ เครือ่ งส�ำอางแต่งหน้า
ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว และน�้ำหอม ชาวอาหรับส่วนใหญ่ซื้อสินค้า
เครื่องส�ำอางระดับราคาปานกลางประมาณ 20 - 80 เหรียญสหรัฐฯ
(ราว 630 - 2,500 บาท) ส�ำหรับสินค้าไทยที่มีแนวโน้มเจาะตลาดนี้
ได้มากขึ้น คือ เครื่องส�ำอางประเภทสารสกัดจากธรรมชาติที่มีส่วน
ผสมของสมุนไพรซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างไปจากสินค้า
ประเทศอื่นๆ
สอบถามข้อมูลตลาดสินค้าเครื่องส�ำอางในอาหรับเอมิเรตส์
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ
อีเมล : ttcdubai@emirates.net.ae

THINKTRADETHINKDITP.COM

เปิดโลกการค้า

5. สวีเดน

ตลาดส�ำคัญของธุรกิจนวัตกรรม
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ชิพขนาดเท่าเมล็ดข้าวทีฝ่ งั ในนิว้ หัวแม่มอื คืออนาคตใหม่
ของการยืนยันตัวตนทีจ่ ะมาแทนทีบ่ ตั รจ�ำนวนมากทีต่ อ้ ง
พกติดตัวตลอดเวลา ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความ
รวดเร็วในการท�ำธุรกรรมและกิจวัตรประจ�ำวัน อย่างเช่น
การซื้อบัตรงานอีเวนต์ หรือบัตรโดยสารรถไฟภายใน
สวีเดน รวมถึงใช้จัดเก็บรายละเอียดการติดต่อในกรณี
ฉุกเฉิน ปัจจุบันสวีเดนมีผู้ใช้งานชิพลักษณะนี้แล้วราว
4,000 คน สวีเดนเป็นประเทศที่มีการยอมรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ น�ำหน้าประเทศอืน่ เป็นทุนเดิม ทัง้ ยังก�ำลังก้าวไปสู่
การเป็นสังคมไร้เงินสด ท�ำให้มีชาวสวีเดนเพียง 1 ใน 4
เท่านัน้ ทีย่ งั ใช้เงินสดอย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ นอกจากนัน้
ประเทศในกลุ่มประเทศนอร์ดิกยังมีแนวโน้มในการรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ลักษณะนี้มากขึ้น จึงเป็นโอกาสของผู้
ประกอบการไทยในการส่งออกเทคโนโลยี
รู้ลึกข้อมูลตลาดเทคโนโลยี
ในกลุ่มประเทศนอร์ดิก
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ กรุงโคเปนเฮเกน
อีเมล : ditp@thaicom.dk

6. แคนาดา

มอนทรีออล คลัสเตอร์ด้าน AI แห่งแคนาดา

4. เยอรมนี

Barf ทางเลือกอาหารสดใหม่ส�ำหรับสัตว์เลี้ยง

คนรักสัตว์ย่อมต้องเคยตั้งข้อสังเกตกันว่าอาหารส�ำเร็จรูปส�ำหรับสัตว์เลี้ยงมีคุณค่า
ทางอาหารทีเ่ พียงพอส�ำหรับสัตว์เลีย้ งแสนรักหรือไม่ และมีสารปรุงแต่งทีเ่ ป็นอันตราย
ต่อสุนขั และแมวหรือเปล่า ข้อกังขานีท้ ำ� ให้เกิดธุรกิจเนือ้ สัตว์ดบิ แบบออร์แกนิคส�ำหรับ
สัตว์เลี้ยง หรือ Barf (Biologisch Artgerechtes Rohes Futter) ซึ่งผู้ซื้อมั่นใจได้ว่า
เจ้าตูบและเจ้าเหมียวจะได้กินอาหารที่สดใหม่และมีสารอาหารเหมาะสม โดย Barf
จะมีสว่ นผสม 80 เปอร์เซ็นต์มาจากเนือ้ สัตว์ และอีก 20 เปอร์เซ็นต์มาจากผักผลไม้สด
และน�้ำมันตับปลาเพื่อเพิ่มกรดไขมันโอเมกา-3 นอกจากนี้ร้านจ�ำหน่ายอาหารสัตว์
แบบ Barf บางแห่ ง ยั ง ให้ บ ริ ก ารค� ำ นวณสั ด ส่ ว นอาหารหรื อ มี ผู ้ เ ชี่ ย วชาญไว้
ให้คำ� ปรึกษาด้านโภชนาการของสัตว์เลีย้ ง ความใส่ใจในคุณภาพ การจัดสรรสัดส่วน
ของโภชนาการ และบริการที่ครบวงจรช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้ากลุ่มนี้ได้ ทั้งนี้สถิติ
จาก Statista พบว่าในช่วงปี 2000-2017 เยอรมนีมีสัตว์เลี้ยงประเภทแมวถึง 13.7
ล้านตัว และสุนขั 9.2 ล้านตัว ตลาดอาหารสัตว์เลีย้ งทางเลือกในเยอรมนีจงึ เป็นตลาด
ที่ผู้ประกอบการชาวไทยไม่ควรมองข้าม
ขอค�ำแนะน�ำการส่งออกสินค้าส�ำหรับสัตว์เลี้ยงในเยอรมนี
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต
อีเมล : info@thaitradefrankfurt.d

มกราคม - มีนาคม 2562

เมืองมอนทรีออล รัฐควิเบค เป็นศูนย์รวมของบริษทั ชัน้ น�ำ
ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (AI: Artificial Intelligent)
ในแคนาดา กระทั่งเรียกได้ว่าเป็นคลัสเตอร์หรือย่านของ
กลุม่ ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องและเกือ้ หนุนกัน คลัสเตอร์เอไอแห่งนี้
เกิดขึ้นได้ด้วยความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยรัฐบาล
รัฐควิเบคได้อัดฉีดงบเพื่อใช้ส่งเสริมธุรกิจในด้านเอไอ
ในคลัสเตอร์นถ้ี ึง 100 ล้านเหรียญแคนาดา (ราว 2,394
ล้านบาท) และยังได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง
แคนาดาอีก 40 ล้านเหรียญแคนาดา (ราว 957 ล้านบาท)
ท�ำให้มอนทรีออลเป็นพืน้ ทีท่ มี่ นี กั พัฒนาซอฟต์แวร์ระดับ
สูงจ�ำนวนมากมารวมตัวกัน และช่วยดึงดูดให้บริษัท
ด้านซอฟต์แวร์มาลงทุนตั้งศูนย์เอไอในคลัสเตอร์แห่งนี้
มอนทรีออลจึงนับว่าเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจ
ส�ำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการพัฒนาธุรกิจในด้าน
ซอฟต์แวร์เอไอ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน
ธุรกิจซอฟต์แวร์ ในแคนาดา
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ นครโทรอนโต
อีเมล : toronto@thaitrade.ca
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HAPIfork

ส้อมอัจฉริยะทีท่ �ำ ให้สขุ ภาพดีขน้ึ และผอมลง

EAT
HEALTHIER
EAT
SLOWLY
FEEL
GREAT

สุขภาพดีเริ่มต้นที่การกิน และโภชนาการที่ดีเพียง
อย่างเดียวก็อาจไม่เพียงพอ เพราะวิธีการกินก็สำ� คัญ
เช่นกัน การกินอาหารที่เร็วเกินไปมักท�ำให้เราเคี้ยว
อาหารได้ไม่ละเอียด ส่งผลเสียต่อระบบย่อยอาหาร
อาจท�ำให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ กรดไหลย้อน อีกทัง้
ยังท�ำให้เกิดภาวะน�้ำหนักเกินได้ เนื่องจากกระเพาะ
ของคนเรามักจะรู้สึกอิ่มหลังจากกินอาหารไปแล้ว
ประมาณ 20 นาที การกินอาหารเร็วเกินไป มักท�ำให้
รู้สึกว่ากินยังไม่อิ่มเสียที และเข้าใจไปว่าอาหารที่กิน
ยังไม่เพียงพอ น�ำไปสู่การกินที่เกินความเหมาะสม
ส้อมอัจฉริยะ HAPIfork จะช่วยควบคุมพฤติกรรม
การกิน โดยการสั่นเตือนเบาๆ เมื่อพบว่าเรากินอาหาร
เร็วเกินไป โดยค่าเริม่ ต้นทีต่ งั้ จากโรงงานนัน้ จะสัน่ เตือน
หากมีการกินมากกว่า 1 ค�ำ ในช่วง 10 วินาที นอกจากนี้
ผู้ใช้ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการกิน
ทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการกินอาหารในแต่ละมื้อของวัน

ข้อมูลจ�ำนวนค�ำที่กินต่อนาที และวัดว่าใช้เวลาในการ
กินแต่ละค�ำห่างกันเท่าไร โดยผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ
ยูเอสบีเพื่อโอนข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่คอมพิวเตอร์ หรือ
เชื่อมต่อบลูทูธเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ผ่าน
โทรศัพท์มือถือได้ และภายในเว็บไซต์ของ HAPI.com
ยังมีแบบฝึกหัดการกินที่จะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การกินให้ชา้ ลง ท�ำให้ผใู้ ช้นนั้ กินอิม่ ด้วยปริมาณอาหาร
ทีเ่ หมาะสม ส่งผลให้ระบบการย่อยและการเผาผลาญ
พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การกินเร็วเป็นปัญหาทีห่ ลายคนอาจไม่รตู้ วั โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการกินในปัจจุบนั ทีเ่ รามักกินอาหารอยูห่ น้า
คอมพิวเตอร์ หรือไม่ก็เล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วยขณะ
กิน ท�ำให้ขาดการตระหนักถึงจังหวะการกินของตัวเอง
ที่อาจไม่รู้ตัวว่าเร็วเกินไป HAPIfork จึงเป็นเครื่องมือที่
ท�ำให้ผใู้ ช้กลับมาสูจ่ งั หวะการกินอาหารทีเ่ หมาะสมต่อ
ร่างกายอีกครั้ง

ที่มา : www.hapi.com/product/hapifork#non
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HAPIfork
เครื่องมือที่จะทำ�ให้กินได้
ในปริมาณและจังหวะที่เหมาะสม
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ORIGIN
ผ้าฝ้ายคอลลาเจน

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยด้วยนวัตกรรม
แหล่งปลูกฝ้ายออร์แกนิคและภูมิปัญญาการย้อมฝ้ายของชาวบ้าน
ริมโขงเกือบจะต้องสูญหายไป เพราะไม่สามารถสร้างรายได้ใช้เลีย้ งปาก
เลีย้ งท้องได้ โชคดีทคี่ ณ
ุ นิตยา โชติชยั ชรินทร์ ผูเ้ ป็นเจ้าของโรงงานทอผ้า
ในกรุงเทพฯ ไปพบเข้า และตั้งใจพลิกฟื้นวิถีชีวิตของชาวบ้านอ�ำเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยนวัตกรรมเส้นใยคอลลาเจน
ผ้าพันคอของแบ็กทูดิออริจิน (Back to the Origin) คือผ้าพันคอปลอด
สารเคมี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย้อมสีธรรมชาติโดยชาวบ้านโขงเจียม
เป็ น การสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนและรั ก ษาทั ก ษะการย้ อ มผ้ า ของ
ชาวโขงเจียมที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้ผ้าฝ้ายของ Back
to the Origin ยังมีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษ คือ ผลิตด้วยนวัตกรรมเส้นใยฟิลาเจน
เป็นผ้าฝ้ายทีม่ สี ว่ นผสมของคอลลาเจนทีส่ กัดจากปลามิลค์ (Milk Fish)
ช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซับและกักเก็บความชุ่มชื้น ลดการ
สูญเสียน�้ำของผิวกาย ป้องกันรังสียูวีเอและยูวีบี ถ่ายเทอุณหภูมิได้ดี
ท�ำให้ไม่อับชื้น ให้ความรู้สึกเย็นสบายตลอดทั้งวัน

สแกน QR Code
เพื่อชมคลิปสัมภาษณ์
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ส่องฝันบันดาลใจ

“ผ้าฝ้ายคอลลาเจนนั้นมีคุณสมบัติพิเศษคือช่วยในการถนอมผิวกาย
ถ้าวันหนึง่ เราได้หม่ ได้ใช้สกั แปดชัว่ โมง คอลลาเจนก็ยงั อยูใ่ นผิว ท�ำให้
ผิวชุ่มชื้นตลอดเวลา”
คุณนิตยาได้เริม่ ธุรกิจ Back to the Origin มาแล้ว 3 ปี ปัจจุบนั จ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายคอลลาเจนในลักษณะของผ้าพันคอและผ้าห่ม
ซึ่ ง ย้ อ มด้ ว ยสี ธ รรมชาติ ปราศจากสารเคมี ใ นกระบวนการผลิ ต
จัดจ�ำหน่ายภายในประเทศผ่านทางเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊ก Back to
the Origin รวมทั้งส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น และมีการจ�ำหน่ายผ่าน
Pinkoi เว็บซือ้ ขายสินค้าดีไซน์ออนไลน์ ซึง่ มีลกู ค้าเป็นชาวไต้หวันและ
ฮ่องกง
แม้ผ้าฝ้ายคอลลาเจนจะเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย แต่สินค้ากลับได้
รับความนิยมในหมู่ผู้สูงวัย ด้วยคุณสมบัติที่ท�ำให้รู้สึกนุ่มสบายตัว
และระบายอากาศได้ดี คุณนิตยาจึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

มกราคม - มีนาคม 2562

60+ Product for Grand Generation from Thailand โครงการที่ช่วย
ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงวัย
ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้จัดหาที่ปรึกษา
ท�ำให้เข้าใจขัน้ ตอนการส่งออกและช่วยในการวิเคราะห์ตลาดมากขึน้
ด้วยการส่งออกนั้นจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำความเข้าใจความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศทีแ่ ตกต่างไปจากไทย เราน�ำเอาค�ำแนะน�ำไปพัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยน�ำผ้าคอลลาเจนไปผลิตสินค้าในกลุม่ ของเคหะ
สิ่งทอ คือ หมอนและผ้าห่มปราศจากสารเคมีส�ำหรับใช้ในห้องนั่งเล่น
ซึ่งพัฒนาไว้เจาะกลุ่มตลาดผู้สูงอายุในยุโรปโดยเฉพาะ
“ต้องขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะ เจ้าหน้าที่
ช่วยสนับสนุน และให้กำ� ลังใจผูป้ ระกอบการในการพัฒนาสินค้า คอย
ดูวา่ สินค้าของเราเหมาะกับตลาดไหน จากนัน้ ติดต่อมาถามว่าเราสนใจ
ทีจ่ ะไปร่วมงานไหม เจ้าหน้าทีข่ องกรมฯ น่ารักมาก” คุณนิตยากล่าว
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DITP
SOCIETY
DITP
OPEN HOUSE 2019
เตรียมพร้อมผู้ประกอบการไทย
สู่เวทีโลก

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ (DITP) ได้จัดกิจกรรม DITP
Open House 2019 ภายใต้แนวคิด “DNA ใหม่
SMEs ไทยก้าวไกลอย่างมั่นคง” โดยมุ่งหวังจะ
ยกระดับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้า
ยุคใหม่ (NEA) สู่การเป็นอะคาเดมี เพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการในทุกระดับอย่างครบวงจร สร้าง
ความเข้มแข็งตั้งแต่ฐานราก พร้อมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เป็นการขานรับนโยบาย
“Local to Global” พร้อมทั้งเผยแผนการอบรม
และสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
รวมแล้วกว่า 50 กิจกรรมตลอดทั้งปี ภายในงาน
มีเซเลบริตี้และผู้มีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจเข้า
ร่วมงานและเผยแพร่ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ท�ำธุรกิจจ�ำนวนมาก
สามารถติดตามแผนการอบรมและสัมมนา ในปี 2562
ได้ที่ www.nea.ditp.go.th

จัดงานกรุยทางให้นักออกแบบรุ่นใหม่ ไปไกลระดับโลก

“ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT)” อีกหนึ่งโครงการที่ DITP ร่วมมือกับ ‘สยามพิวรรธน์’ เปิดพื้นที่ ไอคอนสยาม จัดแสดงและจำ�หน่ายสินค้าหัตถศิลป์
และงานคราฟต์ร่วมสมัย ฝีมือนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ จำ�นวนกว่า 250 แบรนด์ ที่ผ่านการอบรมและพัฒนาศักยภาพกับ DITP
มาอย่างเข้มข้น โดยงานนี้มีคอนเซ็ปต์ว่า “Innovative Craft Design for Everyday Life” นำ�เอาทักษะจากช่างฝีมืองานศิลป์ในอดีตมาต่อยอด
ให้เป็นผลงานรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ และเข้าถึงง่ายขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการจำ�หน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการไทย ทั้งตลาดในและต่างประเทศ
ติดตามกิจกรรมและโอกาสการค้าการลงทุนในต่างประเทศได้ที่ช่องทาง Line@ ditp
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ข่าวสังคม

เปิดอิมแพ็คฯ โชว์อัญมณีฝีมือช่างศิลป์ ไทยแก่สายตาโลก

กลับมาอีกครั้งกับงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 20 - 24 ก.พ. ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “Thailand’s
Magic Hands มหัศจรรย์แห่งหัตถาช่างศิลป์ไทย” ตอกย�้ำความพิถีพิถันผลงานของช่างฝีมือไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
งานนี้คือเวทีส�ำคัญในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และ SMEs ได้จัดแสดงอัญมณีและเครื่องประดับ
อันประณีตงดงามและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์จากฝีมือช่างไทย เพื่อมุ่งผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณี
และเครื่องประดับโลก (Jewelry Hub) ต่อยอดทั้งการออกแบบ การผลิต และการสร้างนวัตกรรมได้อย่างครบวงจร
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ www.bkkgems.com

จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรเต็มที่
เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมา DITP ได้เปิดโอกาสให้
บุคลากรของกรมฯ เข้าร่วมดูงานสถานประกอบการ
บริษทั ยูนเิ วอร์แซล ไบโอ แพ็ค จ�ำกัด บริษทั ผลิต
และจ�ำหน่ายภาชนะจากแป้งมันส�ำปะหลังที่
ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ เพื่อพัฒนาความรู้
และแลกเปลีย่ นความเข้าใจในระบบการบริหาร
จัดการของโรงงานบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึงเรื่องนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม มุ่งหวังให้
บุคลากรน�ำไปประยุกต์ใช้ในการท�ำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ติดตามกิจกรรมของ DITP
ได้ที่ www.ditp.go.th หรือสายตรงโทร 1169
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DITP
INSIDER

ตลาด 60+ ใหญ่กว่าที่คุณคิด

ตลาด 60+ คือตลาดสินค้าส�ำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งก�ำลังเป็นเทรนด์
และเป็นตลาดเป้าหมายส�ำคัญที่ผู้ประกอบการควรแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจ เนือ่ งจากปัจจุบนั โลกก�ำลังเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
โดยกลุ ่ ม ประเทศพั ฒ นาแล้ ว อย่ า งประเทศสมาชิ ก ในยุ โ รป
อเมริกาเหนือ และญีป่ นุ่ ได้เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์แล้ว
ในขณะที่หลายประเทศในเอเชียก็ก�ำลังจะก้าวเข้าไปสู่สังคม
ผู้สูงอายุเช่นกัน มีการคาดการณ์ว่าในปี 2583 สัดส่วนผู้มีอายุ
มากกว่า 60 ปีจากทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 60.4 โดยทวีปที่มี
ประชาการสูงอายุมากที่สุดคือทวีปเอเชีย น�ำโดยประเทศญี่ปุ่น
รองลงมาคือประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทยทีต่ อนนีม้ สี ดั ส่วน
ผู้สูงอายุถึงร้อยละ 10.05 หรือประมาณ 10 ล้านคน
เทรนด์ 60+ ก�ำลังขยายตัว มีกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจ คือ
ผูส้ งู อายุกลุม่ พิเศษอย่างกลุม่ Super Rich ทีม่ ฐี านะดี มีสขุ ภาพดี
ใช้จา่ ยเงินและเวลาได้งา่ ยกว่ากลุม่ อืน่ ๆ เนือ่ งจากมีเงินเก็บ และ
ไม่ตอ้ งท�ำงานหลังเกษียณ ซึง่ เป็นประชากรทีม่ จี ำ� นวนเพิม่ สูงขึน้
เรื่อยๆ และมีความพร้อมทั้งก�ำลังซื้อและเวลา

สินค้าและบริการที่มีศักยภาพ
และมีโอกาสเติบโตสูง

กลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพและมีโอกาสมาก ได้แก่
1) กลุ่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ที่ครอบคลุมสินค้าทั้ง
เสือ้ ผ้า เฟอร์นเิ จอร์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เพือ่ ความงาม เช่น สิง่ ทอ
และผ้าพันคอผลิตจากเส้นด้ายผสมคอลลาเจน ผลิตภัณฑ์แชมพู
ป้องกันผมหงอกและผมหลุดร่วงง่าย ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวที่ผลิต
จากสมุนไพรธรรมชาติ สินค้าบนโต๊ะอาหารปลอดสารก่อมะเร็ง
หรือรองเท้ายางพารารองรับสรีระเพื่อสุขภาพเท้าของผู้สูงอายุ
2) กลุ่มสินค้าอาหาร โดยเน้นไปที่อาหารเพื่อสุขภาพ ช่วย
ป้องกันโรค และชะลอวัย ได้แก่ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ ที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ กินแทนมื้ออาหารได้ น�้ำตาล
มะพร้ า วธรรมชาติ ที่ มี ค ่ า ดั ช นี น�้ ำ ตาลต�่ ำ มี ค วามปลอดภั ย
ต่อสุขภาพ ชากลีบบัวออร์แกนิคที่ช่วยบ�ำรุงหัวใจและไต พร้อม
ช่วยลดความดันโลหิต เป็นต้น
3) กลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อพักและผ่อนคลาย Wellness
Tourism ได้แก่ ธุรกิจทีร่ องรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ลือกจะพักร้อนและ
ดูแลสุขภาพกายและใจไปพร้อมกัน เช่น การพักผ่อนในสปา ใน
รีสอร์ทสวยๆ หรือจะเป็นแพ็คเกจมวยไทย คลาสฝึกจิตใจ คลาส
โยคะ ไปจนถึงคอร์สอาหารแต่ละมื้อที่พิถีพิถันและมีประโยชน์
สูงกว่าอาหารทั่วไป เป็นต้น เนื่องจากบริการของไทยนั้นมี
ประสิทธิภาพสูง ราคาที่เหมาะสม อีกทั้งมีบริการที่เยี่ยมยอด
และมีบรรยากาศเหมาะกับพักผ่อน ท�ำให้ตลาดนี้เติบโตขึ้น
เรื่อยๆ
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4) กลุม่ ธุรกิจและบริการเพือ่ ผูส้ งู อายุ คือธุรกิจทีช่ ว่ ยให้ผสู้ งู อายุ
สามารถยังชีพด้วยสุขภาพทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ประกอบ
ไปด้วยธุรกิจเฉพาะทางหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจและบริการ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้สูงอายุ บ้านพักผู้สูงอายุในรูปแบบ
Nursing Home, Home Care หรือบ้านพักส�ำหรับผู้สูงอายุในกลุ่ม
Super Rich ที่ก�ำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหลายประเทศ
เช่น โครงการ Silver Town ของเกาหลีใต้ หรือโครงการ Jin Wellbeing
Country ของไทย ซึ่งเป็นโครงการที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุพร้อม
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกพร้อมบริการด้านการแพทย์และการดูแลจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นต้น
อย่างไรก็ดี การทีต่ ลาดผูส้ งู อายุเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขัน
สูงขึ้น ท�ำให้โอกาสคว้าส่วนแบ่งในตลาดนี้มีความท้าทายมาก
ผูป้ ระกอบการไทยจึงต้องค�ำนึงถึงพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ของคนกลุม่ นี้
ที่มีความต้องการแตกต่างกันไปให้ละเอียด

“THE 60+ Project” โครงการครบวงจร
ส�ำหรับผู้ประกอบการตลาดผู้สูงอายุ

DITP ได้รเิ ริม่ โครงการพัฒนาสินค้าส�ำหรับผูส้ งู อายุ ทีร่ จู้ กั กันในชือ่
“THE 60+ Project” ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็นโครงการที่ให้บริการ
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจรแก่ผู้ประกอบการ ตั้งแต่จัดกิจกรรมสัมมนา
ให้ ค วามรู ้ ต ่ า งๆ ตลอดจนสร้ า งแนวคิ ด การออกแบบสิ น ค้ า
การสร้างเรื่องราวให้กับสินค้า ชี้แนะแนวทางการสื่อสารกับกลุ่ม
เป้าหมาย และยังเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจากประเทศต่างๆ มาให้คำ� แนะน�ำ
ในการพัฒนาสินค้าให้เ หมาะแก่การใช้งานและตรงตามความ
ต้องการของผู้สูงอายุในประเทศเป้าหมายเป็นรายบริษัทด้วย มีการ
สร้างช่องทางการตลาดและโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ให้แก่
ผู้ประกอบการสินค้าส�ำหรับผู้สูงอายุของไทย ด้วยการเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าจากนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จัดโดย
DITP เช่น งาน STYLE Bangkok งาน THAIFEX และงาน Top
Thai Brands Kunming เป็นต้น และการจัดคณะผู้แทนการค้า
สินค้าส�ำหรับผู้สูงอายุเยือนประเทศต่างๆ เพื่อขยายตลาด

DITP วางแผนผลักดันธุรกิจ 60+
ยิ่งใหญ่ในเวทีโลก

จากการทีท่ งั้ โลกก�ำลังก้าวสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ ท�ำให้เราให้ความส�ำคัญ
กับตลาด 60+ มากเช่นกัน เป้าหมายหลักของเราคือช่วยผูป้ ระกอบการ
ในการเจาะตลาดทีม่ ศี กั ยภาพและโอกาสทางการค้าสูง เช่น ประเทศ
ในแถบยุ โ รป อเมริ ก าเหนื อ และญี่ ป่ ุ น ซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ประเทศที่
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว รวมไปถึงประเทศในกลุ่ม
เพื่อนบ้านอย่าง AEC ที่มีการขยายตัวของประชากรผู้สูงอายุ ทั้งยัง
มีความสนใจและต้องการสินค้าจากไทยเป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว นอกจากนี้
DITP ยังมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าส�ำหรับผู้สูงอายุ
ให้ ส อดคล้ อ งและตรงกั บ ความต้ อ งการของตลาดโลก ทั้ ง ด้ า น
การพัฒนาผู้ประกอบการและการหาตลาดใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน

THINKTRADETHINKDITP.COM

คลุกวงใน

ใหญ่กว่าที่คาด!

เตรียมพร้อมสู่ตลาด 60+
ผู้ประกอบการ
ที่สนใจส่งออกสินค้า 60+
สามารถติดตามข่าวสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้า
สำ�หรับผู้สูงอายุได้ทาง
www.ditp.go.th,
www.60plusthailand.com
และที่เพจเฟซบุ๊ก
: 60+ Project
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FRIENDS
OF DITP

พันธมิตรดี ไอทีพี

Thaitrade.com’s

Young

e-Entrepreneurs
DITP จับมือ 4 องค์กรพันธมิตร จัดโครงการสนับสนุนให้ผป
ู้ ระกอบการ

พร้อมก้าวเข้าสูต่ ลาดดิจทิ ลั อย่างเต็มรูปแบบ และขายสินค้าได้จริง!
ตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ระหว่างประเทศโดยกระทรวงพาณิชย์ ให้ค�ำ
ปรึกษาและเป็นพีเ่ ลีย้ งดูแลผูป้ ระกอบการจากจุดเริม่ ต้น
จนกว่าจะก้าวสู่ความส�ำเร็จกันเลยทีเดียว

Thaitrade.com

Amazon Global Selling (ประเทศไทย) ออนไลน์

มาร์เก็ตเพลสระดับโลกของอเมริกา ให้ความรู้ตั้งแต่
แรกเริ่ม ได้แก่ กระบวนการเลือกสินค้า การเตรียมสินค้า
ส� ำ หรั บ FBA (Fulfillment By Amazon) ไปจนถึ ง
การจัดส่ง รวมถึงการวางแผนการตลาดและการปัน้ แบรนด์
ให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องการใช้เครื่องมือต่างๆ ของเว็บไซต์
Amazon ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับธุรกิจ

บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) มาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่ง

ในแต่ละประเทศที่ต่างกันไป และการใช้ประโยชน์จาก
โลจิสติกส์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ซื้อในโลกของ
E-Commerce เช่น การใช้ความรวดเร็วของการขนส่ง
ในการสร้างรีวิวที่ดี ท�ำให้เกิดความมั่นใจและสั่งซื้ออีก

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ส่ง

คนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ให้มาท�ำงานเป็นทีมผู้ช่วยขาย E-Commerce
ให้ผู้ประกอบการได้มุมมองที่หลากหลายมากขึ้นในการ
ท�ำการตลาดออนไลน์
ผูป้ ระกอบการทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการสมัคร
เป็นสมาชิกเว็บไซต์ Thaitrade.com ติดต่อได้ที่ 02-5077825 หรือ Call Center 1169 หรือ สามารถติดตาม
รายละเอียดโครงการได้ทาง www.facebook.com/
ThaiTradedotcom หรือ contact@thaitrade.com

ระหว่างประเทศ (International Logistics) กฎระเบียบ
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SHAPE
YOUR BUSINESS

ธุรกิจไกลดังใจหวัง

จะบุกตลาดจีน

ด้วยการทำ�การตลาดออนไลน์ยังไงดี

พอพูดถึงตลาดต่างประเทศ ก็คงไม่ต้องคิดมากเลยว่าตลาดที่ใหญ่และ
น่าสนใจสุดๆ ของบ้านเราก็คงหนี ไม่พน้ ตลาดจีน ทีอ่ ยูห่ า่ งจากประเทศเราไป
นิดเดียว พอได้ยนิ ว่าตลาดใหญ่โตสุดๆ พ่อค้าแม่คา้ หลายคนคงอยากจะไป
บุกตลาดจีนกันไม่นอ้ ย แต่นนั่ ก็ใช่วา่ จะไม่มปี ญ
ั หา เพราะจีนมีพฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ตต่างจากไทยพอสมควร
ประการแรก จะค้าขายกับคนจีน สิ่งที่ขาด ถ้าเป็นธุรกิจแบบ B2B หรือเราต้องการท�ำการ
ไม่ได้เลยในยุคนี้คือบัญชีระบบกระเป๋าเงิน
ออนไลน์แบบทีค่ นจีนใช้ อย่างบัญชี Alipay หรือ
WeChat Pay ถ้าไม่มีบอกเลยว่าค้าขายกับ
คนจีนยาก เพราะคนจีนแทบจะเลิกใช้เงินสด
แล้ว และบริการโอนเงินระหว่างประเทศแบบ
อืน่ ๆ อย่าง Paypal ก็ไม่เป็นทีน่ ยิ มใช้กนั

ประการที่สอง คนจีนไม่ได้นิยมซื้อของบน

แพลตฟอร์มที่เราคุ้นเคยอย่าง Lazada หรือ
Shopee ซึ่งในทางทฤษฎี คนจีนก็ซื้อได้ แต่
นี่ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่คนจีนใช้กัน ซึ่งถ้าท�ำ
ธุรกิจแบบ B2B เราต้องการขายของให้คนจีน
อย่างไรเราก็ตอ้ งไปอยูบ่ น Alibaba ส่วนถ้าเป็น
แบบ B2C เราต้องไม่พลาดทั้ง Tmall และ JD

ค้ากับภาคธุรกิจของเมืองจีน สิง่ ทีต่ อ้ งเน้นก็คอื
เว็บไซต์ เพราะภาคธุรกิจมีแนวโน้มจะค้นหา
สินค้าผ่าน Search Engine มากกว่าผูบ้ ริโภค
ทัว่ ไป แม้วา่ คนจีนจะไม่ตา่ งจากคนชาติอนื่ ๆ แต่
เราก็ควรจะมีเว็บไซต์ภาษาจีน ทีอ่ าจมีคอนเทนต์
เฉพาะส�ำหรับคนจีน เช่น วิดีโอ Testimonial
จากลูกค้า แต่เท่านัน้ ก็ยงั ไม่จบ เพราะหัวใจของ
การท�ำตลาดของธุรกิจ B2B คือการท�ำ SEO ของ
เว็บไซต์หรือท�ำให้เว็บไซต์ปรากฏบนผลค้นหา
แรกๆ ของ Search Engine
เราจะเห็นได้ว่า วิธีการติดต่อดูท่าจะวุ่นวาย
ไปเสียทุกทาง คือเรียกได้วา่ ต้องเปิดใหม่ทกุ อย่าง

ตัง้ แต่บญ
ั ชีรบั เงิน บัญชี Social Media บัญชี
E-Commerce ไล่มาจนถึงต้องท�ำเว็บไซต์ใหม่
เป็นภาษาจีน และท�ำ SEO ใหม่ ให้เว็บเราขึ้น
บน Search Engine ที่คนจีนใช้กัน
นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่หลายคนยอมแพ้ก่อนจะ
เข้าไปบุกตลาดจีนได้สำ� เร็จ แม้วา่ ตลาดจีนนัน้
จะใหญ่โตมโหฬารและชวนเข้าไปลุยแค่ไหน
แต่สินค้าไทยจ�ำนวนมากต้องเข้าไปจีนโดย
ผ่าน “นายหน้า” หรือพ่อค้าคนกลางคนจีนด้วย
ทัง้ ๆ ทีใ่ นทางเทคนิคแล้ว จีนก็ไม่ได้ปดิ กัน้ อะไร
ตราบใดทีค่ นไทยไม่ยอมทีจ่ ะฝ่าฟัน ไม่ลยุ ด้วย
กระบวนการดังที่ว่ามาทั้งหมด ก็ไม่แปลกที่
คนจีนจะได้สว่ นแบ่งก�ำไรไปอย่างมหาศาล แต่
ถ้าเราแทรกตัวเข้าไปได้ ก็แน่นอนว่ามี “ส่วน
แบ่งเค้ก” ก้อนโตรออยูเ่ ช่นกัน
ติดตามความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ SMEs อื่นๆ ได้ที่
Krungthai SME หรือ
w https://sme.ktb.co.th/

ปัญหาต่อไปคือ จะท�ำการตลาดยังไง
ให้คนจีนรู้จักสินค้าเรา

ถ้าเป็นธุรกิจแบบ B2C แล้วต้องการท�ำการ
ตลาดออนไลน์ ส่วนทีต่ อ้ งมุง่ เน้นคือต้องเข้าถึง
คนจีนผ่าน Social Media ซึง่ ถ้าเป็นของจีน เรา
ต้องเข้าถึงผูค้ นผ่าน WeChat และ Weibo ส่วน
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DITP
NEW FACES
“ชฎา อมูเลท (Chada Amulet)” คือแบรนด์จิวเวอร์รี่
น้องใหม่ จากการก่อตัง้ ร่วมกันของคุณสุภาวดี วุฒชิ านินท์
และคุ ณ ณิ ป ั ฐ วุ ฒิ ช ากรณ์ ที่ ไ ด้ ท� ำ การปฏิ วั ติ ว งการ
พระเครื่องและเครื่องประดับ ดึงความเชื่อของไทยแต่
โบราณมาจับคู่กับแฟชั่นได้อย่างลงตัว ผสมผสานออก
มาเป็นวัตถุมงคลสายขาวในรูปแบบเครือ่ งประดับหรูหรา
ร่วมสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งชาวไทย
และต่างชาติด้วยพุทธคุณทางใจ เสริมความเชื่อมั่นใน
ด้านการงาน การเงิน ความรัก อ�ำนาจ บารมี หรือแม้
กระทั่งช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย

จนได้เครื่องราง ที่ได้รับการออกแบบมาในรูปแบบของ
เครือ่ งประดับสวยงาม ร่วมสมัย ใส่ได้ทกุ เพศทุกวัย”

คุณสุภาวดีเล่าให้ฟงั ถึงจุดเริม่ ต้นของแบรนด์วา่ “ครอบครัว
ของเราท�ำธุรกิจด้านวัตถุมงคลมากว่า 20 ปี เก็บสะสม
เครือ่ งรางของขลังมาตัง้ แต่โบราณ ซึง่ ความเชือ่ เหล่านีเ้ ป็น
ศิลปวัฒนธรรมไทยทีม่ คี ณ
ุ ค่า โดยเฉพาะในปัจจุบนั เทรนด์
การสวมใส่เครือ่ งรางเสริมความเชือ่ มัน่ นัน้ เริม่ กลับมาเป็น
ทีน่ ยิ ม เราในฐานะทายาทรุน่ ทีส่ องจึงเกิดไอเดีย น�ำเอา
เครือ่ งรางวัตถุมงคล ทีม่ อี ยูม่ าเพิม่ มูลค่า พัฒนาต่อยอด

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะต้องการผลักดันธุรกิจของตัวเอง
ให้เติบโตในเวทีโลก คุณสุภาวดีและคุณณิปฐั ได้ตดั สินใจ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกและขอค�ำปรึกษากับ DITP เรื่อยมา
“ต้องขอบคุณทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่มอบโอกาสให้ชฎา อมูเลท ได้เข้าร่วมงาน Bangkok
Gems & Jewelry Fair ซึ่งการออกงานได้รับผลตอบรับ
ที่ดี ท�ำให้เข้าใจความต้องการของตลาดสากลมากขึ้น
เราอยากให้ใครๆ ได้รวู้ า่ เมืองไทยยังมีของดีอกี มาก และ
แบรนด์ชฎา อมูเลทคือหนึง่ ในนัน้ ซึง่ DITP ให้คำ� ปรึกษา
ในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนาตัวสินค้า การเข้าร่วม
โครงการต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ต ลาดรู ้ จั ก แบรนด์ เ รามากขึ้ น
จากนี้ไปเราจะเตรียมพร้อม โดยเข้าร่วมอบรมกับกรมฯ
เพื่ อ พั ฒ นาแบรนด์ ข องเราให้ ส ามารถก้ า วสู ่ เ วที โ ลก
ต่อไป”

CHADA
AMULET

“คอนเซปต์ของแบรนด์คอื การผสมผสานเครือ่ งรางของขลัง
พุทธคุณสายขาวคู่กับพลังของหิน มีกลุ่มลูกค้าหลัก
เป็นชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ วัยรุน่ จนถึงวัยท�ำงาน
บ้างเลือกซือ้ ตามคอลเลกชันของทางร้าน บ้างสัง่ ท�ำแบบ
พิเศษเฉพาะบุคคล ราคาเริม่ ต้นตัง้ แต่หลักพัน จนถึงหลัก
หมื่น ขึ้นอยู่กับความเก่าแก่ของวัตถุมงคล ยิ่งเก่า ก็ยิ่ง
ราคาแพงขึ้น”

ชฎา อมูเลท มิติใหม่ของวัตถุมงคล
ในรูปแบบเครื่องประดับสุดเก๋ ไก๋
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ผู้ค้าหน้าใหม่

KANALIAN
คาร์เนเลี่ยน เครื่องประดับเงินดี ไซน์เก๋ สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย
“คาร์เนเลี่ยน” คือ พลอยสีส้มน�้ำตาลอมแดง ซึ่งเชื่อกันว่า
เป็นอัญมณีแห่งการปกป้องคุ้มครอง และสื่อความหมาย
อันดีงามว่า แสงสว่างส่องน�ำทางไปสูค่ วามร�ำ่ รวย และด้วย
ความหมายดีๆ เช่นนี้ “คุณป้อม” สุประวีณ์ กลางประพันธ์
จึงได้น�ำมาตั้งเป็นชื่อแบรนด์ของตนเอง

ไทย จึงเกิดแนวคิดที่จะผสมความเป็นไทยลงในเครื่อง
ประดับโดยเริ่มต้นจากต่างหู เพราะเป็นเครื่องประดับที่ใส่
ง่าย หรืิอจะซื้อฝากก็ได้ งานของทางแบรนด์ทุกชิ้นนั้นจะ
ประดับพลอยแท้เพิม่ เข้าไปด้วย เพือ่ จะได้สร้างความแตกต่าง
จากเครื่องประดับเงินแบรนด์อื่นๆ” คุณป้อมเล่า

คาร์เนเลีย่ น คือแบรนด์เครือ่ งประดับเงินทีม่ คี วามแตกต่างและ
เป็นเอกลักษณ์ด้วยลวดลายไทยประยุกต์ ชูรายละเอียด
อันพิถพี ถิ นั ของความเป็นไทย ขณะเดียวกันดีไซน์ของแบรนด์
ก็สามารถใส่ได้ทงั้ แบบ Everyday Look หรือน�ำมามิกซ์แอนด์
แมทช์เป็นลุคออกงานสุดปังก็ได้ ดังนั้น กลุ่มลูกค้าของ
คาร์เนเลี่ยนจึงมีทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่น วัยท�ำงาน
ไปจนกระทัง่ กลุม่ ผูใ้ หญ่ทชี่ นื่ ชอบความเป็นไทย

คุณป้อมยังได้เล่าถึงหนึ่งในก้าวส�ำคัญในการที่จะเข้าสู่เวที
โลกด้วย “รู้สึกโชคดีมากที่ได้ออกงานกับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพราะมีโอกาสขยายฐานลูกค้า
ที่เป็นชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น และท�ำให้ได้ไอเดียใหม่ๆ
กลับมาต่อยอดธุรกิจ ลูกค้าบางคนดูแบบแล้วสัง่ ออเดอร์เลย
โดยเฉพาะลูกค้าชาวจีน ซึ่งชื่นชอบดีไซน์ไทยมาก ความสุข
ในการท�ำเครื่องประดับของเรา คือ การที่เห็นคนสวมเครื่อง
ประดับของเรามีความสุข มีลูกค้าซื้อพลอยมูนสโตนซึง่ ช่วย
เสริมเรือ่ งความรักไป กลับมาบอกเราว่า ตัง้ แต่ใส่มาความรัก
ก็แฮปปี้มาก ความสุขของลูกค้าคือแรงขับเคลื่อนในการท�ำ
ธุรกิจของคาร์เนเลี่ยน ซึ่งในอนาคตหากจะมีโครงการหรือ
งานแฟร์อกี ทางเราก็คงจะเข้าร่วมกับกรมฯ อย่างแน่นอน”

“จุดเริม่ ต้นมาจากครอบครัวของเราท�ำธุรกิจพลอยและเงินแท้
มากว่า 40 ปี จากนั้นเราค่อยมารับช่วงต่อ จึงเกิดความคิด
ที่จะขยายตลาด โดยการเพิ่มมูลค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ และ
ด้วยความชอบศิลปะ ลวดลายไทย เราภูมิใจในความเป็น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ www.bkkgems.com
ติดตามกิจกรรมและโอกาสการค้าการลงทุนในต่างประเทศได้ที่ช่องทางโซเชีลยมีเดียของ DITP
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP
ditpfamily
@ditp
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WHERE TO FIND US
• ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย,
สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ฯลฯ
• หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
• หอสมุดมหาวิทยาลัย 21 แห่ง
• สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่
• คริสตัล ดี ไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)
• ส�ำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
• เอส ซี จี เอ็กซ์พีเรียนซ์
• ร้านอาหาร S&P 20 สาขา

อัพเดตจุดวางแห่งใหม่
•
•
•
•
•
•
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โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
เอสซีบี เซอร์วิส เซ็นเตอร์
ห้องรับรองมิราเคิล เลาจน์ สนามบินสุวรรณภูมิ
ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

THINKTRADETHINKDITP.COM

ชมรม

DITP CLUB

SOCIAL

CONNECTED

เกรท - พรอนันต์ พุ่มแก้ว

ด้วยความตั้งใจพัฒนาสื่อออนไลน์ของ DITP
ให้แข็งแกร่ง และเข้าถึงประชาชน

“ตอนนี้เราจะเห็นว่าผู้คนใช้เวลาผ่านโซเชียลมีเดีย ทั้งเรื่อง
ส่วนตัว เรื่องงาน และเสพข้อมูลข่าวสารด้วย เรามองว่า
นี่คือช่องทางส�ำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ DITP ได้สื่อสาร
กับผูป้ ระกอบการและผู้บริโภคทุกกลุ่มจากทั่วโลก โดยมุ่ง
สร้างช่องทางสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น
เพจ Facebook, Youtube, Line@, Instagram รวมทั้ง
เชือ่ มโยงกับเว็บไซต์ตา่ งๆ ในสังกัดกรมฯ เพือ่ ให้เข้าใจและ
ตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด ตลอดจนปรับเปลี่ยน
รูปแบบการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ เพือ่ ส่งเสริมให้
ผูป้ ระกอบการได้รบั ประโยชน์จากช่องทางดังกล่าวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยจะน�ำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
ข้อมูลการส่งออกสินค้า แนวโน้มตลาด รวมถึงข่าวสารดีๆ
อีกมากมายจากทัว่ โลกมาเผยแพร่อย่างสม�ำ่ เสมอ ผูอ้ า่ นจึง
มั่นใจได้แน่นอนว่าจะได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันต่อ
สถานการณ์แน่นอน”

สิ่งสำ�คัญอย่าลืม
ทำ�ความเข้าใจ
ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร
เพื่อให้สามารถเลือก
แพลตฟอร์มและ
ออกแบบคอนเทนต์
ได้น่าสนใจและมีประโยชน์
ตรงตามความต้องการ
ของผู้อ่านมากที่สุด
เกรท - พรอนันต์ พุ่มแก้ว
ต�ำแหน่ง รักษาการนักวิชาการพาณิชย์
ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

“ในฐานะที่ต้องดูแลในส่วนนี้ เราจ�ำเป็นต้องพัฒนาตัวเอง
เสมอ ด้วยการอัพเดทข้อมูลความรู้ให้ทันกับโซเชียลมีเดีย
ที่เปลี่ยนแปลงแทบจะตลอดเวลา สิ่งส�ำคัญคืออย่าลืม
ท�ำความเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร
เพื่อให้สามารถเลือกแพลตฟอร์มและออกแบบคอนเทนต์
ได้น่าสนใจและมีประโยชน์ ตรงตามความต้องการของ
ผู้อ่านมากที่สุด และต้องไม่ลืมการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกลุม่ เป้าหมายและองค์กร ด้วยการให้ขอ้ มูลโต้ตอบ
ที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วทันใจและใกล้ชิดเข้าถึงได้ง่ายด้วย
นอกจากนีค้ วรท�ำการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
เพื่อน�ำมาพัฒนากลยุทธ์และปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
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DITP
CALENDAR

ปฏิทินกิจกรรมและการสัมมนา

5

17 - 21

โครงการสัมมนา
“ติวเข้ม รู้ลึก รู้จริง
รู้ใจเวียดนาม”

STYLE 2562
Fashion / Gift & Houseware
Furniture

เมษายน 2562

17 - 21

เมษายน 2562

โครงการสัมมนา และ Export Clinic
ในงานแสดงสินค้า STYLE 2019

21 - 22

พฤษภาคม 2562

โครงการฝึกอบรม “การคำ�นวณต้นทุน
และการตั้งราคาสินค้าเพื่อส่งออก”

เมษายน 2562
เมษายน 2562

โครงการพัฒนา
นักส่งออกรุ่นใหม่
Young Reporter from Local
to Global

17 - 19 เม.ย. 62 (Trade)
20 - 21 เม.ย. 62 (Public)

21 พฤษภาคม 1 มิถุนายน 2562
THAIFEX
World of Food Asia 2019

มิถุนายน 2562

โครงการสัมมนา “ติวเข้ม...รู้ลึก รู้จริง รู้ใจลาว”
และ “ติวเข้ม...รู้ลึก รู้จริง รู้ใจมาเลเซีย”

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ I www.ditp.go.th หรือสายตรง 1169
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEW ECONOMY ACADEMY I www.nea.ditp.go.th
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HEALTHY
THOUGHT

ค้นหาไอเดียที่เป็น
ออริจินัลอย่างแท้จริง
อันเป็นหนทางเดียว
ที่จะทำ�ให้ผมแตกต่าง
และมีความสำ�คัญขึ้นมา
“Find a truly original idea.
It is the only way
I will ever distinguish myself.
It is the only way I will ever matter.”
- A Beautiful Minds, 2001 -
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wellness
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