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กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
ได้เปิดเผย Mega Trend หรือเทรนด์การค้า
ที่มาแรงของปี 2019 หนึ่งในนั้นคือ การค้า
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Eco Friendly ตอบโจทย์
ผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ และที่ส�าคัญคือช่วย
ลดขยะ ลดมลภาวะจากคาร์บอนไดออกไซด์
ซึง่ จะท�าให้โลกของเราน่าอยูข่ นึ้ หลายปีมานี้
เราจึงเห็นหลายประเทศออกมาแสดงจุดยืน
ด้านการดูแลสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ องค์กรอิสระ
ต่าง ๆ ที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง จึง
ไม่แปลกใจทีจ่ ะได้เห็นเหล่าธุรกิจทัง้ เล็กและ
ใหญ่มากมายหันมาปรับเปลีย่ นกระบวนการ
ผลิตในอุตสาหกรรมของตนเอง เพื่อแสดง
จุ ด ยื น ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างเต็มที่
นอกจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้ อ มแบบเดิ ม ๆ อย่ า งการรี ไ ซเคิ ล
(Recycle) หากแต่ระยะหลังมานี้ แบรนด์
ระดับโลกต่างหันมาผลิตสินค้าแบบอัพไซ
เคิล (Upcycle) หรือการเปลีย่ นของเหลือจาก
อุตสาหกรรมให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ด้วย
การน�ามาผลิตเป็นสินค้าใหม่ หรือน�ากลับมา
ใช้ใหม่อกี ครัง้ บางแบรนด์ใช้กระบวนการอัพ
ไซเคิลเป็นจุดขาย ด้านธุรกิจอาหารทั่วโลกก็
ไม่นิ่งเฉย หันมาใส่ใจและเลือกใช้วัตถุดิบที่
เป็นออร์แกนิก ขณะที่ห้างร้านต่าง ๆ หลาย
แห่งงดให้ถุงพลาสติกและหลอดพลาสติก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำาบลบางกระสอ
อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
www.ditp.go.th
DITP Call Center : 1169

ให้แก่ผู้บริโภคอย่างเด็ดขาด รวมถึงมีธุรกิจ
ที่ต้ังขึ้นเพื่อให้ค�าปรึกษาเรื่องการใช้วัตถุดิบ
เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นโดยเฉพาะ
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DITP ไม่เคยละเลยประเด็นสิง่ แวดล้อมเหล่า
นีเ้ ช่นกัน เรามีโปรเจกต์ T-STYLE หรือ Thailand Style ทีจ่ ดั กิจกรรมมากมายเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้า
Eco Friendly ของไทยให้แข็งแกร่งในตลาด
โลก อีกทั้งยังมีงานสินค้าไลฟ์สไตล์ STYLE
Bangkok เวทีใหญ่สา� หรับจัดแสดงสินค้า ให้
ผู้ประกอบการได้พบปะลูกค้าจากทั่วโลก
ต่อยอดธุรกิจได้ในระดับสากล ซึ่งหนึ่งในนั้น
คือแบรนด์ BASIC TEEORY ที่ท่านจะได้
อ่านบทสัมภาษณ์อย่างเต็มอิ่มในคอลัมน์
Inspiration & Success ของ THINK TRADE
THINK DITP ฉบับนี้ด้วย
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เราหวังว่าเนื้อหาในฉบับนี้จะให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ แ ละสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ ผู ้
ประกอบการเช่นเคย แต่เหนือสิ่งอื่นใด หวัง
ว่าจะชวนท่านให้คดิ ถึงกระบวนการรักษ์โลก
ในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้เรื่องนี้
ไม่เป็นเพียงเทรนด์ทมี่ าแล้วจากไปในวันหนึง่
แต่เป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติกันเป็นพื้นฐาน
ในการด�ารงชีวิต
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บรรณาธิการบริหาร
บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์

ปรียากร ศังขวณิช

บรรณาธิการบทความ
บรรณาธิการฝ่ายศิลป์
อาจพงษ์ ฉันทภิญญา

กองบรรณาธิการ

สำานักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
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ไฮไลท์ก�รค้�
ทว่ากระแสรักษ์โลกโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ECO Friendly ไม่ใช่แค่คอนเซ็ปต์สวย ๆ แต่ไม่สามารถ
ใช้ได้จริง อีกทั้งไม่ใช่แค่ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
หรือแค่การท�า CSR อีกต่อไปแล้ว แต่ได้ถูกยกระดับ
ศักยภาพให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ทคี่ า� นึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ที่สร้างสมดุลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่ า งยั่ ง ยื น ไปทั้ ง กระบวนการตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น จนถึ ง
บั้ น ปลาย นั่ น ก็ คื อ สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต จากกระบวนการและ
เทคโนโลยีที่ใส่ใจต่อผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม
โดยเริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ก ารคั ด เลื อ กวั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต จน
กระทั่ ง เสร็ จ สมบู ร ณ์ เ ป็ น สิ น ค้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จั ด
จ� า หน่ า ยให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภค รวมถึ ง วิ ธี ก ารจั ด การซาก
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วยวิธีที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

ECO
FRIENDLY
ยังคงเป็น Mega Trend กระแสม�แรง
ที่กำ�หนดทิศท�งสินค้�ในตล�ดโลก

DITP พร้อมติดปีกให้ ECO Friendly Products
สัญช�ติ ไทยบินสู่ตล�ดโลก
ส�าหรับการรองรับและโอกาสของตลาดทัง้ ในประเทศและ
ระดับนานาชาตินั้นนับว่ายังคงน่าลงทุนที่สุด เพราะผู้บริโภค
จากนานาประเทศก�าลังให้ความสนใจเลือกใช้สินค้าและ
บริการ ECO Product โดยเฉพาะสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่
Made in Thailand ติดอันดับต้น ๆ ของโลกที่สามารถแข่งขัน
ในตลาดระดับสากลได้อย่างไม่แพ้ใคร และแน่นอนว่าทาง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้มกี ารสนับสนุน
ผู ้ ป ระกอบการสิ น ค้ า เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มตลอดมา
พร้อมติดปีกให้บินสู่ตลาดโลกจากการสรรหาช่องทางการ
จัดจ�าหน่าย ซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้ถือเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว มีการออกแบบทีด่ ี สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ซื้อได้ อาทิ โปรเจกต์ T-STYLE หรือ Thailand Style
(โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สู่ตลาดโลก) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส�านักส่งเสริมนวัตกรรม
และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ มุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสินค้าในกลุ่ม ECO Friendly โดย
แต่ละปีจะมีกิจกรรมย่อยส�าหรับผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ได้
เรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด ดังเช่นกิจกรรม
งานแสดงสิ น ค้ า และนิ ท รรศการ T-MARK ที่ เ ป็ น มิ ต ร
กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ภายใต้ ชื่ อ ‘Decode Design Living’
ณ ไอคอนสยาม เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

ในวันที่ ‘ECO Friendly’ หรือ ‘เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ กำ�ลังถูกใช้ ไปอย่�งแพร่หล�ยทั้งในธุรกิจใหญ่โตและ
แม้แต่ธุรกิจเล็ก ๆ ฉบับครอบครัวหรือส่วนตัว จนเรียกได้ว่� ECO Friendly เป็น Mega Trend ที่สะท้อนแนวโน้ม
ก�รเปลีย่ นแปลงด้�นสิง่ แวดล้อมในมิตติ �่ ง ๆ จนทำ�ให้เหล่�ผูป้ ระกอบก�รต่�งเห็นโอก�สท�งเศรษฐกิจในก�รพัฒน�
ผลิตภัณฑ์และบริก�รที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้และสร้�งสรรค์ธุรกิจได้อย่�งยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปของผู้คนทั่วโลก ทำ�ให้ ECO Friendly จึงคงเป็นเทรนด์ที่กำ�หนดทิศท�งของตล�ดสินค้�ไลฟ์สไตล์ต่อไป
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ECO Friendly Products
ซูเปอร์สต�ร์ ในตล�ดโลก
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมก�าลังได้รับ
ความสนใจจากทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักที่ส�าคัญ
ของไทย เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ต่างให้
ความส�าคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมาก โดยมีการออกกฎระเบียบ
ทางการค้าทีส่ มั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมอย่างชัดเจน เช่น ระเบียบ
ว่ า ด้ ว ยการจั ด การเศษเหลื อ ทิ้ ง จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า ‘กฎ WEE’ ระเบียบว่าด้วยการ
จ�ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดจากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์หรือ ‘กฎ RoHS’ และระเบียบว่าด้วยการจ�ากัด
การใช้ซากรถยนต์หรือที่เรียกว่า ‘กฎ ELV’ ซึ่งมาตรการเหล่า
นี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยต้องเข้ามารับผิดชอบโดยตรง
ECO Design จึงเป็นแนวความคิดหนึ่งในการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ
Upcycle กำ�ลังม� เตรียมแซง Recycle
แนวโน้มและโอกาสของผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ของไทยในตลาดโลก โดยเฉพาะในตลาดสหภาพยุโรปซึ่งมี
อัตราการขยายตัวมาตั้งแต่ก่อนปี 2554 จนถึงปัจจุบันมี
มากกว่า 400 เท่า นอกจากนี้ยังมีตลาดแคนาดาที่ก�าลังให้
ความส� า คั ญ กั บ สิ น ค้ า เพื่ อ ความยั่ ง ยื น และเป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตภัณฑ์ ECO Friendly ภายใต้แนวคิด
Upcycle ทีน่ า� ของเสียกลับมาใช้ได้เกือบหมดซึง่ แตกต่างจาก
Recycle ทีส่ ามารถน�าสิง่ ทีใ่ ช้แล้วกลับมาใช้ได้บางส่วนแต่ไม่
ทั้งหมด ท�าให้กระแส Upcycle มาแรงและถือเป็นโอกาส
ในการผลิตและการส่งออกของผู้ประกอบได้
ทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยควรจะศึกษาและน�าแนวคิด
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้า โดยต้องคิดค้น
และใช้นวัตกรรมสินค้าใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
ของบรรจุภณ
ั ฑ์ทลี่ ดการใช้ การย่อยสลายได้ หรือการน�า
กลับมาใช้ใหม่ได้และต้องเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ หาก
ท�าได้จะเป็นจุดขายที่ส�าคัญของสินค้าไทย โดยไม่เพียง
แค่ในตลาดแคนาดาเท่านั้น แต่ยังสามารถขายสู่ตลาด
โลกโดยเฉพาะประเทศในสหภาพยุโรปทีใ่ ห้ความส�าคัญ
เรื่องนี้ค่อนข้างมาก

ผลิตภัณฑ์ ECO Friendly ภายใต้แนวคิด

UPCYCLE

ที่นำาของเสียกลับมาใช้ ได้เกือบหมด

ซึ่งแตกต่างจาก Recycle ที่สามารถนำาสิ่งที่ใช้แล้วกลับมาใช้ ได้บางส่วนแต่ ไม่ทั้งหมด”

กรกฎาคม - กันยายน 2562
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เปิดโลกก�รค้�

อังกฤษ

งดใช้พลาสติกจริงจัง

รัฐบาลอังกฤษออกกฎหมายห้ามจ�าหน่ายหลอด ไม้คน ส�าลี
ที่ท�าจากพลาสติก และห้ามภาคธุรกิจที่ให้บริการอาหารและ
เครือ่ งดืม่ จัดวางหลอดพลาสติกให้ผบู้ ริโภคหยิบใช้เอง และจะ
ให้เมื่อลูกค้าร้องขอ แต่มีข้อยกเว้นให้แก่ผู้ที่มีเหตุผลทางการ
แพทย์หรือผู้พิการที่มีความจ�าเป็นต้องใช้หลอดพลาสติก โดย
ร้านจ�าหน่ายเวชภัณฑ์ที่ลงทะเบียนสามารถจ�าหน่ายหลอด
พลาสติกในร้านค้าหรือช่องทางออนไลน์ได้ กฎหมายนีจ้ ะมีผล
เริ่มใช้ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2021
ติดต่อและสอบถามข้อมูล
สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
อีเมล info@thaitradelondon.com

ชิลี

รักษ์โลกต่อเนื่อง

ชิลีใช้นโยบายให้ห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกทั่วประเทศ
งดให้บริการถุงพลาสติกมาตั้งแต่ปี 2018 รวมถึงร้านอาหาร
ร้านกาแฟและเครื่องดื่มก็งดให้หลอดพลาสติกด้วย ล่าสุด
บริษัทเครื่องดื่ม Coca Cola และ PepsiCo ก็เตรียมจ�าหน่าย
เครือ่ งดืม่ โดยงดให้บริการขวดพลาสติก หลังจากถูกโจมตีวา่ ใช้
บรรจุภัณฑ์พลาสติกมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งสิ่งนี้อาจ
เป็นจุดเริม่ ต้นของการเปลีย่ นแปลงครัง้ ส�าคัญ เนือ่ งจากคนชิลี
นิยมดื่มน�้าอัดลมเป็นอันดับสองของโลก อีกทั้งรัฐบาลชิลี
ก็ ส นั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดี ต ่ อ สุ ข ภาพและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ด้วย

Trade Insight

ติดต่อและสอบถามข้อมูล
สำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงซันติอาโก ประเทศชิลี
อีเมล info@ttcsantiago.cl

สาธารณรัฐเช็ก

รถยนต์ ไฟฟ้ามาแรง

นักวิเคราะห์การคาดการณ์วา่ ความนิยมรถยนต์ไฟฟ้าของ
สาธารณรัฐเช็กจะสูงขึ้นและมีผู้ใช้สูงกว่า 250,000 คัน
ภายในปี 2030 โดยบริษัท Skuba ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
ของสาธารณรัฐเช็กคาดว่าจะขายรถพลังงานไฟฟ้าได้ราว
2,500 คัน แต่ทั้งนี้หากรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ก็ต้องเพิ่ม
จ� า นวนสถานี ช าร์ จ ให้ เ พี ย งพอด้ ว ยเช่ น กั น ซึ่ ง รั ฐ บาล
มีบทบาทอย่างมากในการจัดสรรงบประมาณส�าหรับสร้าง
สถานีชาร์จ และยังได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการลงทุน
ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมจากยุโรปใช้เองแทนการน�าเข้าจาก
เอเชียด้วย
ติดต่อและสอบถามข้อมูลสำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก อีเมล thaicom@iol.cz
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แคนาดา

อินเดีย

ไต้หวัน

หยุดผลิตน�้ามัน

ต้นทุนโซล่�ร์เซลล์ตำ่�สุด

เพิ่มโซล่�ร์เซลล์บนหลังค�

ติดต่อและสอบถามข้อมูลสำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ โตรอนโต ประเทศแคนาดา
อีเมล toronto@thaitrade.ca

ติดต่อและสอบถามข้อมูลสำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
อีเมล thaicnewdelhi@gmail.com

ติดต่อและสอบถามข้อมูลสำานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ไทเป ประเทศไต้หวัน อีเมล thaicom.taipei@msa.hinet.net

แคนาดาเป็นประเทศที่มีแหล่งน�้ามันส�ารองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
รองจากซาอุดิอาระเบียและเวเนซูเอลา โดยน�้ามันร้อยละ 97 มาจากน�้ามัน
ดินทราย (Oil Sands) อันเป็นหนึง่ ในสาเหตุสา� คัญของปัญหาโลกร้อน (Climate
Change) เรื่องนี้ส่งผลให้บริษัทประกันภัยและสถาบันการเงินหันมาค�านวณ
ความเสี่ยงก่อนปล่อยกู้ให้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าก่อนว่าสามารถรับผิดชอบผลจาก
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากแค่ไหน เพราะส�าคัญถึงขนาดทีร่ ฐั บาลอาจ
ยกเลิกเงินสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้ได้เลยทีเดียว ทั้งนี้ หากเหล่าอุตสาหกรรม
น�้ามันต้องมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์จริง
อาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิต แต่ขณะนี้ รัฐบาลก็ยังไม่มีนโยบายเพื่อเยียวยา
ผู้ผลิตที่จะได้รับผลกระทบอย่างจริงจัง

THINKTRADETHINKDITP.COM

Woodmac บริษทั ทีป่ รึกษาด้านพลังงานระดับโลก ให้ขอ้ มูลว่าค่าใช้จา่ ยใน
การปรับต้นทุนเฉลี่ยตลอดอายุโครงการไฟฟ้า (Levelised Cost of Electricity หรือ LCOE) ของพลังงานโซล่าร์เซลล์ ลดลงเหลือ 38 เหรียญสหรัฐ
ต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยประเทศ
อินเดียถือว่าเป็นตลาดพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพสูง แต่ราคาถูก
เนื่องจากตอนนี้มีการน�าเข้าแผงโซล่าร์เซลล์ราคาถูกจากประเทศจีนไปใช้
ในการผลิตที่ประเทศอินเดียมากขึ้น ประกอบกับประเทศอินเดียมีความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงและพร้อมด้วยบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ ท�าให้
สามารถผลิตพลังงานโซล่าร์ได้ปริมาณมาก โดยมีต้นทุนลดลง นับว่าเป็น
ข้อได้เปรียบในเวทีการค้าโลกอย่างยิ่ง

กรกฎาคม - กันยายน 2562

รัฐบาลไต้หวันมีเป้าหมายในการเป็นประเทศปลอดพลังงาน
นิวเคลียร์ กระทรวงเศรษฐการไต้หวัน (MOEA) จึงตั้งเป้าผลิต
ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ม าใช้ ใ ห้ ไ ด้ 20 GW ต่ อ ปี
ซึง่ ปัจจุบนั ปริมาณการผลิตภาคพืน้ ดินนัน้ ต�า่ กว่าปริมาณการผลิต
ทีไ่ ด้จากจากแผงโซล่าร์เซลล์บนหลังคา เนือ่ งจากการยืน่ ค�าขอ
ภาคพืน้ ดินนัน้ มีความยุง่ ยากกว่า ผูผ้ ลิตจึงหันมาผลิตพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาเพิม่ ขึน้ ขณะทีก่ ารใช้พนื้ ทีบ่ อ่ ปลานัน้ ก็ได้
รับความสนใจ แต่ยังอยู่ในระหว่างแก้ไขข้อก�าหนดให้ชัดเจน
จากรัฐบาล เพื่อให้เจ้าของพื้นที่และผู้ประกอบการแผงโซล่าร์
เซลล์นั้นอุ่นใจ

THINK DITP
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HAPPENING

ก้าวล�้าน�าโลก
ติดตามข่าวสารของมอร์ลูป ได้ที่
www.facebook.com/
moreloopws/

GEPP
(เก็บ)
เพื่อร่วมแก้ปัญหากรุงเทพฯ หนึ่งในเมืองที่สร้างขยะมากที่สุด ‘GEPP
หรือ ‘เก็บ’ ถือก�าเนิดขึ้นด้วยสโลแกนว่า ‘ระบบเรียกรับวัสดุรีไซเคิล’
ในพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตราชเทวี ปทุมวัน บางกะปิ
จตุจักร บางคอแหลม สาทร ยานนาวา บางรัก คลองเตย วัฒนา
พญาไท และลาดพร้าว โดยให้บริการผ่านโทรศัพท์ แอปพลิเคชั่นบน
มือถือ และเว็บไซต์ ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนในยุคนี้เป็นอย่างยิ่ง
โดยเร็ ว ๆ นี้ ก� าลั ง จะขยายพื้ น ที่ ใ นการเก็ บ วั ส ดุ รี ไ ซเคิ ล และยั ง คง
ปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ
ส�าหรับผู้ที่มีความสนใจ สามารถติดต่อ ‘เก็บ’ ได้ใน 3 ช่องทาง ดังนี้
โทร. 064-0437166 LINE ID:@GEPP และ WEB APPS:
https://call.gepp.me/login ที่ ส ามารถเข้ า ใช้ ผ ่ า นมื อ ถื อ หรื อ
คอมพิวเตอร์ก็ได้ โดยแจ้งความประสงค์และให้ข้อมูลหลัก ได้แก่
สถานที่ นั ด วั น และเวลา แจ้ ง ชนิ ด และปริ ม าณขยะ และรออยู ่ ใ น
สถานที่ นั ด หมาย ตามวั น และเวลาที่ นั ด แต่ เ นื่ อ งจาก ‘เก็ บ ’ ยั ง มี
สมาชิกคนเก็บไม่มากนัก ในช่วงนี้จึงขอให้ผู้เรียกใช้บริการ เก็บวัสดุ
รีไซเคิลที่สะอาดและแห้ง จากนั้นแยกไว้เพื่อให้การเก็บนั้นเป็นไป
โดยสะดวกและรวดเร็ว ในปริมาณขั้นต�่าที่ 20 - 30 กิโลกรัมขึ้นไป

Moreloop
(มอร์ลปู )
จากการที่อุตสาหกรรมแฟชั่นได้สร้างของเหลือใช้ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตเป็นจ�านวนมาก ธุรกิจ
Moreloop (มอร์ลูป) จึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะน�าวัสดุที่ถูกทิ้งเหล่านั้น มาหมุนเวียนผลิตเป็นสินค้าที่มีมูลค่าอีกครั้ง
โดยการให้ค�าปรึกษาและบริการสรรหาวัสดุเหลือใช้คุณภาพดีที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบอื่น ๆ เช่น
การน�าเศษผ้าหรือสิง่ ทอจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กลับมาตัดเย็บใหม่เป็นเสือ้ ผ้าและกระเป๋า เป็นต้น
มอร์ลปู ให้บริการตัง้ แต่การริเริม่ ไอเดียไปจนถึงขัน้ ตอนการผลิต เพือ่ ให้ได้สงิ่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เหมาะกับความต้องการ
ของลูกค้าและในขณะเดียวกันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการทิ้งวัสดุเหลือใช้ที่จะกลายเป็นขยะ เป็นการใช้
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นั่นเอง ลูกค้าของมอร์ลูปนั้นมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ที่ต้องการท�าของที่ระลึก หรือแบรนด์แฟชั่นที่หันมาให้ความส�าคัญกับวัสดุและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งนับว่าได้ประโยชน์กันทุกฝ่าย ทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และช่วยรักษ์โลกไปพร้อมกัน
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ติดตามข่าวสารของ ‘เก็บ’ ได้ที่
www.facebook.com/geppthailand/
กรกฎาคม - กันยายน 2562
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สนทนำกำรค้ำ

มองอน�คตให้ข�ด

เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน
คุณสรกิจ มั่นบุปผช�ติ รองเลข�ธิก�ร
สภ�อุ ต ส�หกรรมแห่ ง ประเทศไทย
ชวนทำ�คว�มเข้�ใจประเด็น ‘ก�รทำ�ธุรกิจ
อย่�งยั่งยืน’ สำ�หรับผู้ประกอบก�รไทย
ที่กำ�ลังพัฒน�ธุรกิจ และผู้ประกอบก�ร
หน้ � ใหม่ ที่ กำ � ลั ง มองห�ช่ อ งท�งสร้ � ง
คว�มแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

‘ยั่งยืน’ คืออะไร
ค�ำว่ำ ‘ยั่งยืน’ อำจไม่ใช่ในแง่ของระยะ
เวลำหรือยอดขำยที่เป็นตัวเลขที่ประเมินค่ำ
ควำมส�ำเร็จของธุรกิจ เพรำะต่ำงคน ต่ำงธุรกิจ
ต่ำงควำมคิด แต่โดยรวมแล้วหมำยถึงกำรที่
ธุรกิจนั้น ๆ สำมำรถด�ำรงอยู่ได้โดยบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรก่อตัง้ ธุรกิจ และสำมำรถ
ปรั บ ตั ว ไปพร้ อ มกั บ กำรพั ฒ นำสั ง คม
สิ่งแวดล้อมโดยรอบข้ำง ท่ำมกลำงยุคสมัย
เทคโนโลยี สภำพแวดล้อม สงครำมกำรค้ำ
ควำมต้ อ งกำร และกระแสนิ ย มของผู ้ ซื้ อ
ที่เปลี่ยนไป
ควำมยั่งยืน เกี่ยวข้องกับรูปแบบวิถีกำร
ด�ำเนินชีวิต สภำพสังคม และสิ่งแวดล้อม
ทีเ่ ปลีย่ นไปตำมกำลเวลำ ในอดีตเรำมักจะเริม่
ท�ำธุรกิจด้วยกำรมองทีต่ วั สินค้ำก่อน เนือ่ งจำก
ผู้บริโภคค�ำนึงถึงกำรใช้งำนเป็นหลัก เช่น
กำรเลือกซือ้ ขันน�ำ้ เพียงเพรำะต้องกำรใช้ตกั น�ำ้
ซื้ อ ยำสี ฟ ั น ส� ำ หรั บ ใช้ แ ปรงฟั น ให้ ส ะอำด
เป็นต้น แต่ปจั จุบนั นัน้ ไม่ใช่อกี ต่อไปแล้ว ผูค้ น
มี ค วำมเป็ น ปั จ เจกบุ ค คลสู ง มี ก ำรสร้ ำ ง
อัตลักษณ์ควำมเป็นตัวตนของตนเองมำกขึ้น
และมี สิ น ค้ ำ ทำงเลื อ กที่ ต อบสนองควำม
ต้องกำรได้ตรงจุดมำกขึน้ ดังนัน้ หำกต้องกำร
ให้ธุรกิจเรำเติบโตและด�ำเนินไปอย่ำงมั่นคง
ยั่งยืน ผู้ประกอบกำรจะต้องค�ำนึงถึงสิ่งอื่น ๆ
ทีม่ ำกกว่ำกำรมองแค่ตวั สินค้ำและกำรใช้งำน
เพียงอย่ำงเดียว กล่ำวคือ กำรท�ำธุรกิจทีย่ งั่ ยืน
ไม่ใช่เพียงกำรโฟกัสที่ตัวสินค้ำเพียงอย่ำง
เดียว แต่ต้องมองให้ขำดว่ำลูกค้ำต้องกำร
อะไร เพื่ออะไร
ท�ำอย่ำงไรให้ ‘ยั่งยืน’
หำกก�ำลังจะเริ่มธุรกิจ แนะน�ำว่ำ กำรท�ำ
ธุ ร กิ จ ที่ ม ำจำกควำมคุ ้ น เคยหรื อ เกี่ ย วข้ อ ง
โดยตรงนั้นสำมำรถต่อยอดได้ง่ำยกว่ำ หรือ
อย่ ำ งน้ อ ยสำมำรถหำผู ้ เ ชี่ ย วชำญมำเป็ น
ฟันเฟืองช่วยในกำรด�ำเนินธุรกิจได้มำกกว่ำ เช่น
หำกเรำพักอำศัยอยู่แถวสกลนคร แม้เรำจะ
ไม่เคยท�ำผ้ำย้อมครำมมำก่อน แต่เพรำะเรำรูจ้ กั
ชำวบ้ำนในละแวกนั้น เรำเห็นวิธีกำรต่ำง ๆ
และคุ้นเคย ก็จะช่วยให้เรำต่อยอดและหำ
คอนเนคชั่นได้ง่ำย เป็นต้น กล่ำวคือ ‘โอกำส’
ที่เรำจะประสบควำมส�ำเร็จมีมำกกว่ำกำรท�ำ
ธุรกิจที่มำจำกควำมชอบเพียงอย่ำงเดียว

10

THINK TRADE

THINKTRADETHINKDITP.COM

กรกฎาคม - กันยายน 2562

ในกำรท�ำธุรกิจ เรำทุกคนต่ำงมีสทิ ธิว์ ำ่ จะ
เลื อ กท� ำ หรื อ ไม่ ท� ำ อะไร แต่ ห ลำยครั้ ง เรำ
มักจะลืมมองภำพควำมเป็นจริง และขำดกำร
คำดกำรณ์ไปถึงอนำคตเพื่อค้นหำว่ำอะไรที่
จะตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำจริง ๆ
ซึ่งเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรท�ำธุรกิจ
อย่ำงยั่งยืน
ยกตัวอย่ำง กำรท�ำธุรกิจ โฮเทลซัพพลำย
(Hotel Supply) หรือกำรท�ำของใช้ต่ำง ๆ ให้
แก่โรงแรม เช่น สบู่ ยำสระผม ผ้ำปูทนี่ อน ฯลฯ
ผูป้ ระกอบกำรบำงรำยอำจคิดเพียงแค่ผลิตให้
เฉพำะโรงแรม 5 ดำว เพรำะคิดว่ำคู่แข่งน้อย
เนื่องจำกสินค้ำจะมีระดับกว่ำ แตกต่ำงจำก
ท้องตลำดทั่วไป ท�ำให้ถูกลอกเลียนได้ยำก
กว่ำ แต่ในมุมกำรท�ำธุรกิจแบบยัง่ ยืน เรำควร
จะวิเครำะห์ว่ำ เทรนด์ของอนำคตอันใกล้นี้
ธุรกิจโรงแรมจะเป็นอย่ำงไรต่อไป พิจำรณำ
จำกควำมต้องกำรของผู้บริโภค (Demand)
ว่ำเขำต้องกำรอะไรจำกกำรพักโรงแรมบ้ำง
ต้องกำรควำมสะอำดและคุณภำพโดยรวมดี
เดินทำงสะดวก โดยไม่จ�ำเป็นต้องหรูหรำ
เสมอไป หรื อ ส� ำ หรั บ นั ก ธุ ร กิ จ ที่ ม ำท� ำ งำน
สระว่ ำ ยน�้ ำ หรื อ ร้ ำ นอำหำรอำจไม่ จ� ำ เป็ น
นั่นหมำยควำมว่ำตลำดของโรงแรม 5 ดำว
จะลดลง แต่อำจมีโรงแรมระดับ 2-4 ดำว
หรือโรงแรมสไตล์สบำย ๆ (Cozy Hotel)
เน้นบรรยำกำศดี ๆ เกิดขึ้นอีกจ�ำนวนมำก
จำกนัน้ มำวิเครำะห์กนั ว่ำ โรงแรมทีก่ ำ� ลัง
จะเป็นตลำดหลักของเรำนั้นต้องกำรอะไร
เมื่อโรงแรมมีขนำดเล็กลง ได้รับค่ำเช่ำถูกลง
น�ำไปสู่กำรลดต้นทุน แล้วเรำจะพัฒนำอะไร
เพื่ อ ตอบสนองควำมต้ อ งกำรของลู ก ค้ ำ
ยกตัวอย่ำง ผ้ำปูทนี่ อน ทีไ่ ม่วำ่ ยังไงทุกโรงแรม
ก็ต้องใช้ ปกติผ้ำปูท่ีนอนของโรงแรมทั่วไป
จะซักได้ประมำณ 100 ครั้ง แต่หำกผลิต
ผ้ ำ ปู ที่ น อนที่ ท ออย่ ำงทนทำนมำกขึ้ น แล้ ว

สำมำรถซักได้ประมำณ 120 ครั้ง ก็ถือว่ำ
โรงแรมสำมำรถลดต้นทุนไปได้ถึง 20%
หำกโรงแรมประสบควำมส�ำเร็จ มีก�ำไร
อยู่ได้ยำวนำนขึ้น เช่นนั้นแล้ว ธุรกิจโฮเทล
ซัพพลำยของเรำก็จะอยู่ได้ในระยะยำวด้วย
หรือไม่
อีกหนึง่ หนทำง คือ กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง
เช่น อีกไม่นำนสังคมทั่วโลกจะเข้ำสู่กำรเป็น
สังคมผู้สูงอำยุ (Aging Society) ดังนั้น หำก
เรำสำมำรถผลิตผ้ำปูที่นอนที่ช่วยให้ผู้สูงอำยุ
ได้นอนสบำย รู้สึกนุ่มกว่ำผ้ำทั่วไป หรือทอ
ด้วยผ้ำพิเศษ เคลือบยูวีที่ช่วยให้สกปรกยำก
ขึน้ ไอเดียทีเ่ ป็นรำยละเอียดทีแ่ ตกต่ำงเหล่ำนี้
ก็ท�ำให้สำมำรถเพิ่มยอดขำย และสร้ำงควำม
ยัง่ ยืนให้ธรุ กิจของเรำได้เช่นกัน แต่ตอ้ งไม่ขำย
ในรำคำทีส่ งู โดดจำกคูแ่ ข่งรำยอืน่ เกินไป
ประโยชน์จำก ‘ควำมยั่งยืน’
เรื่องควำมยั่งยืน ไม่ได้มีเพียงเจ้ำของ
ธุ ร กิ จ และลู ก ค้ ำ เท่ ำ นั้ น ที่ จ ะได้ ป ระโยชน์
สิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวมก็ได้ประโยชน์
จำกควำมยัง่ ยืนเช่นกัน และเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ท�ำให้ลูกค้ำมั่นใจที่จะใช้บริกำรธุรกิจของเรำ
ด้วย ยกตัวอย่ำงกำรต่อยอดจำกธุรกิจโฮเทล
ซั พ พลำย หำกสิ น ค้ ำ ที่ เ รำผลิ ต ให้ โ รงแรม
ริ ม ทะเล อย่ ำ งน�้ ำ ยำท� ำ ควำมสะอำด มี
ส่วนผสมของสำรเคมีในปริมำณมำก เมื่อ
โรงแรมปล่อยน�้ำเสียลงสู่แหล่งน�้ำโดยรอบ
สำรเคมีทผี่ สมอยูก่ จ็ ะท�ำให้ควำมสวยงำมของ
ธรรมชำติและทัศนียภำพนั้นลดน้อยลงไป
ดังนั้น หำกเรำน�ำเสนอสินค้ำที่เป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ก็ จ ะส่ ง ผลดี ต ่ อ โรงแรมด้ ว ย
เพรำะเป็นกำรช่วยให้ทัศนียภำพที่สวยงำม
ไม่ถูกท�ำลำย ท�ำให้ลูกค้ำรู้สึกดีในกำรท�ำ
ธุรกิจด้วย แบบนี้เรียกว่ำช่วยให้ทุกฝ่ำยได้
ประโยชน์จำกควำมยั่งยืนอย่ำงแท้จริง
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ผู้ค้�หน้�ใหม่

NEA เปิดคลาสออนไลน์

สำ�หรับผู้ค้�วัย 60+
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เปิดตัว
โครงการ ‘60+ ค้าออนไลน์ทั่วโลก’ ส�าหรับให้ผู้ประกอบการ
วัย 60 ปีขึ้นไป ได้มาเรียนรู้และฟังสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องการค้าขายออนไลน์อย่างครบวงจร อาทิ การโฆษณา
ออนไลน์ การหาลูกค้า แพลตฟอร์มการช�าระเงิน เป็นต้น
หวังเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสให้ขายสินค้าออนไลน์
ได้จริง ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ต่อไป ทั้งยังผลักดันให้กลุ่มคน
สูงวัยสนใจเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน
หากสนใจสามารถเปิ ด ร้ า นค้ า ออนไลน์ ไ ด้ ง ่ า ย ๆ ที่
www.Thaitrade.com

บริษัทเกมเก�หลี

ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับ

บริษัทเกมไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) น�าคณะผู้ประกอบการเกม
ที่ มี ชื่ อ เสี ย งจากสาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ต้ ได้ แ ก่ Mobirix, Lunosoft,
Appcross, Gonggames, Creta Games, Joong Won Games และ
Smilegate มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเจรจาธุรกิจกับผู้พัฒนาเกม
แนวสยองขวัญของไทย 2 บริษัท ได้แก่ MAD Virtual Reality Studio และ
อิ๊กดราซิล กรุ๊ป หวังขยายโอกาสและต่อยอดส�าหรับท�าการค้าร่วมกันใน
อนาคต ซึ่งจะน�าไปสู่การขยายตัวของอุตสาหกรรมเกมได้ในอนาคต

ดึง KOL รุกตล�ด

นักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่

เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา DITP ได้ท�าประชาสัมพันธ์เชิงรุก
โดยเชิญกลุ่ม Key Opinion Leader (KOL) หรือ ผู้ที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค
จากนครกวางโจว คุนหมิง หนานหนิง เฉิงตู และไต้หวัน
ร่วมกิจกรรม T Mark Festival ซึ่งจัดขึ้น ณ ไอคอนสยาม
สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน ซึ่งกลุ่มดังกล่าว
ช่วยแชร์ข้อมูลและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว สินค้า
และบริการของไทย ผ่านสือ่ ดิจทิ ลั (Digital Marketing) เช่น
Wechat Weibo และ Tiktok เป็นต้น ที่ชาวจีนส่วนใหญ่
ใช้เพื่อหาข้อมูลระหว่างการท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอย
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ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Technology Disruption) โลจิสติกส์มี
บทบาทส� า คั ญ ต่ อ การค้ า และเศรษฐกิ จ DITP จึ ง ได้ ร ่ ว มกั บ
บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จ�ากัด ผู้น�าด้านการจัดงานแสดงสินค้าแห่งอาเซียน
จัดงาน TILOG-LOGISTIX 2019 เมื่อวันที่ 28 - 30 ส.ค. ที่ผ่านมา
ณ ไบเทค บางนา โดยในงานมีการพบปะสร้างเครือข่ายบริษัททั้งไทยและ
ต่างประเทศ มีการจัดแสดงนวัตกรรมล�้าสมัยที่จะท�าให้การด�าเนินธุรกิจ
นั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสัมมนาและบทวิเคราะห์เชิงลึกที่จะ
ช่วยพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย
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ส่องฝันบันด�ลใจ

อะไรคือ ‘อัพไซเคิล’

UPCYCLE

ก�รอัพไซเคิล (Upcycle) ม�จ�กคำ�ว่� Upgrade + Recycling คือก�รนำ�ขยะ หรือวัสดุที่ ไม่ ได้ใช้แล้ว
ม�ผลิตให้เป็นของใช้ทมี่ มี ลู ค่� และใช้ประโยชน์ ได้ม�กกว่�เดิม เข้�ข่�ยก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่ (Reuse) ด้วย
แต่ทั้งหมดไม่ต้องผ่�นกระบวนก�รแปรรูปท�งอุตส�หกรรมเหมือนกับก�รรี ไซเคิล (Recycle)
โดยส่วนใหญ่ ธุรกิจแฟชั่นในปัจจุบันได้น�านวัตกรรม
อัพไซเคิลมาเป็นทัง้ กระบวนการผลิตและจุดขายไปพร้อมกัน
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) และใส่นวัตกรรม
(Innovative) หรือไอเดียที่ไม่มีใครท�ามาก่อน เพื่อให้สินค้า
มีเอกลักษณ์ต่างออกไป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นเท่าที่ผู้ผลิต
ต้องการ เช่น การน�ากระดาษ พลาสติกหรือผ้าใบเก่า มาผลิต
เป็นเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ เป็นต้น
ตัวอย่างแบรนด์อัพไซเคิลระดับโลกที่เราคุ้นเคย เช่น
แบรนด์ Freitag กระเป๋าจากยางรถยนต์หรือผ้าใบคลุมรถ
บรรทุก เป็นต้น ส่วนผู้ประกอบการไทยก็ไม่น้อยหน้า เช่น
Rubber Killer กระเป๋าจากยางรถยนต์เก่า, HUGELY กระเป๋า
จากสายยางท่อดับเพลิง และ BASIC TEEORY เครือ่ งประดับ
จากกระดาษ เป็นต้น ขณะเดียวกัน แบรนด์ใหญ่ ๆ อย่าง
NIKE, ADIDAS, BEAMS ฯลฯ ก็หันมาจับกระแสอัพไซเคิล
และออกเป็นคอลเล็คชั่นพิเศษมาด้วยเช่นกัน
ในแง่ของสิ่งแวดล้อม การผลิตแบบอัพไซเคิลคือหนึ่ง
ในหนทางในการปรับรูปแบบการท�าธุรกิจแบบใช้แล้วทิ้ง
(Take - Make – Dispose) มาเป็นธุรกิจแบบหมุนเวียน
(Circular Economy) เพื่อลดขยะจากอุตสาหกรรมการผลิต
และปลายทางคือการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้โลกใบนี้
ดังนั้น เทรนด์ ‘อัพไซเคิล’ อาจจะได้รับความสนใจไปอีก
หลายสิบปี เพราะนีค่ อื การแสดงให้ผบู้ ริโภคเห็นถึงความใส่ใจ
ต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างจิตส�านึก
แก่ผคู้ นทัว่ ไปให้ตระหนักถึงการใช้แล้วทิง้ ทัง้ ยังสอดคล้องกับ
แนวคิด ‘การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development)’
ที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
ในระยะยาว
ขณะที่ โยฮาน โบเดกเกอร์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Pentatonic
แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากวัสดุที่ถูกทิ้ง ให้สัมภาษณ์กับ
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เว็บไซต์ Telegraph.co.uk ว่า กระบวนการอัพไซเคิลนั้น
เป็นวิธกี ารแก้ปญ
ั หาพืน้ ฐาน (Commonsense) ในกระบวนการ
ผลิตแบบใช้แล้วทิ้ง กล่าวคือ ไม่ว่าจะท�าธุรกิจอะไร เรื่องนี้
ก็ควรเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความส�าคัญ แม้สินค้าของเราจะ
ไม่ได้ผา่ นกระบวนการอัพไซเคิลโดยตรง ก็สามารถท�าได้โดย
การเปลี่ยนแพ็คเกจ ปรับปรุงกระบวนการผลิต เป็นต้น
อีกมุมหนึง่ จากบทความ Down the Cycling ในเว็บไซต์
Greenbiz.com มีการตั้งข้อสังเกตว่า ‘วัสดุที่ไม่ดี เมื่อผ่าน
กระบวนการอัพไซเคิล ก็ยังคงไม่ดีเหมือนเดิม’ ตัวอย่างคือ
การน�าพลาสติกที่มีสารพิษ มาดีไซน์เป็นข้าวของเครื่องใช้
สารพิษเหล่านั้นก็ยังคงตกค้างอยู่เช่นเดิม และท้ายที่สุดใน
กระบวนการย่อยสลาย สารเคมีก็จะยังคงตกค้างอยู่แน่นอน
ท�าให้อัพไซเคิลไม่ใช่การกระท�าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ต้องค�านึงถึงอย่างถี่ีถ้วน
ในแง่ของธุรกิจ การผลิตแบบอัพไซเคิล เป็นการช่วย
ลดต้นทุนในการก�าจัดขยะก็จริง แต่อย่าเพิ่งคิดว่าจะสร้าง
ก�าไรมหาศาล เพราะวัสดุเหลือใช้ทงั้ หลายนัน้ ไม่ได้มปี ริมาณ
มากพอให้น�ามาผลิตได้อย่างไม่จ�ากัด (Limited Scale)
อี ก ทั้ ง กระบวนการผลิ ต นั้ น ก็ อ าจมี ค วามซั บ ซ้ อ นหลาย
ขั้นตอน ท�าให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอีก (Production Cost)
ด้านโอกาสในการท�าการค้า ทุกคนมีโอกาสเท่า ๆ
กัน ไม่วา่ คุณจะเป็นใคร ก็สามารถพบเจอและค้นหาวัสดุ
ทีไ่ ม่ได้ใช้แล้วในชีวติ ประจ�าวันได้เช่นเดียวกัน อยูท่ ใี่ คร
จะกวาดสายตาอย่างละเอียด มองเห็นและช่วงชิงโอกาส
มาได้ก่อน จากนั้นก็อยู่ที่ไอเดียว่าเราจะพัฒนาสินค้า
ของเราอย่างไรให้โดดเด่นจากคู่แข่งมากมายที่อยู่ใน
สนามเดียวกัน ขอทิ้งท้ายว่า ความรู้จริง และเครื่องมือ
ในการผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพนัน้ ยังคงเป็นสิง่ ส�าคัญในการท�า
ธุรกิจเสมอ
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FRIENDS
OF DITP

พันธมิตรดี ไอทีพี

SHAPE
YOUR BUSINESS

ธุรกิจไกลดังใจหวัง

การวางแผนภาษี ให้ธุรกิจยั่งยืน

ไทย
จับมือจังหวัดวากายามะ
ประเทศญี่ปุ่น

ผลักดันสินค้�ท้องถิ่น
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือ
ข่ายทางการค้า (Business Networking) โดยการลงนามในบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) กับจังหวัดวากายามะ ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็น
ครั้งแรกที่ลงนามกับหน่วยงานท้องถิ่นระดับจังหวัดของประเทศ
ญี่ปุ่น เพื่อร่วมมือกันในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs ของทั้งสอง
ประเทศที่มีจุดแข็งแตกต่างกัน พัฒนานวัตกรรม (Innovative) และ
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) มุ่งพาสินค้าและบริการท้องถิ่นที่มี
ศักยภาพเข้าสู่ตลาดโลก (Local to Global) อย่างแข็งแกร่งต่อไป
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การวางแผนภาษีธุรกิจให้ยั่งยืนสำาหรับนิติบุคคลนั้น
หลัก ๆ แล้วมี 3 องค์ประกอบด้วยกัน คือ
• การกำาหนดทุนจดทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ
ทางภาษีที่สุด
• การลดรายจ่ายต้องห้ามให้มากที่สุด
• เพิ่มรายจ่ายที่หักได้เพิ่มให้มากที่สุด
ส่วนแต่ละองค์ประกอบจะเป็นอย่างไร ไปดูกัน

รายจ่ายรับรองลูกค้า ถือว่าเป็นรายจ่ายที่น�ามาหักภาษีได้ก็จริง แต่ในทางภาษี
ก็มีเพดานของรายจ่ายที่น�ามาหักภาษีได้อยู่ เช่น ไม่สามารถหักค่ารับรองได้เกิน
2,000 บาทต่อคนต่อครั้ง และค่ารับรองทั้งหมดในปีภาษีหนึ่ง ๆ ก็รวมกันห้ามเกิน
0.3% ของรายได้ในปีภาษีนั้น เป็นต้น
สุดท้ายสิง่ ทีบ่ ริษทั ต้องระวังเป็นพิเศษ คือ รายจ่ายทีไ่ ม่มผี รู้ บั หรือ รายจ่ายทีไ่ ม่มี
หลักฐานการรับเงินนัน่ เอง แม้วา่ บริษทั จะตัง้ งบเบ็ดเตล็ดไว้ เพือ่ ซือ้ สินค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ
อย่างไรก็ดี สิ่งที่พึงระวังก็คือ รายจ่ายแบบนี้จะไม่สามารถหักเป็นรายจ่าย และไม่
สามารถน�าไปหักภาษีได้ หากไม่มีการออกใบเสร็จหรือไม่สามารถระบุผู้รับได้

การก�าหนดทุนจดทะเบียน
โดยทั่วไปมักเข้าใจว่าอัตราภาษีนิติบุคคลคือ
20% ทุกบาทของก�าไรสุทธิ แต่สิ่งที่อาจไม่รู้กัน คือ
บริษัทที่ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาทจะได้รับ
การงดเว้ น ภาษี ใ นก� า ไรสุ ท ธิ ตั้ ง แต่ บ าทแรกถึ ง
300,000 บาท และก�า ไรสุทธิตั้งแต่ 300,0013,000,000 บาทจะเสียภาษีเพียง 10% และก�าไร
สุทธิทเี่ กิน 3,000,000 บาทขึน้ ไปถึงจะต้องเสียภาษี
20%
ดังนั้น ถ้าก�า ไรสุทธิเท่ากัน บริษัทที่ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท จะเสียภาษีน้อยกว่า
บริ ษั ท ที่ ทุ น จดทะเบี ย นเกิ น 5 ล้ า นบาทเสมอ
นอกจากนี้ ยังอาจได้สทิ ธิประโยชน์จากนโยบายของ
รัฐบาล ที่ต้องการช่วยสนับสนุนบริษัทขนาดกลาง
และเล็กอีกด้วย

การเพิ่มรายจ่ายที่หักได้เพิ่ม
รายจ่ายที่หักได้เพิ่ม คือ รายจ่ายที่จะสามารถคิดเป็นรายจ่ายได้มากกว่าเงิน
ที่บริษัทจ่ายไป ซึ่งหลัก ๆ แล้วมันคือแรงจูงใจที่ภาครัฐสร้างขึ้นเพื่อให้ภาคธุรกิจ
มีการใช้จ่ายในสิ่งที่รัฐต้องการสนับสนุน เช่น
• รายจ่ายด้านการอบรมพนักงานในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมสามารถน�าไปหักเป็นรายจ่ายเพิ่มได้ถึง 2 เท่าของ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
• รายจ่ายในการว่าจ้างคนพิการเข้าท�างาน สามารถน�าค่าจ้างคนพิการมาหัก
เป็นรายจ่ายเพิ่มได้ถึง 2 เท่าของที่จ่ายเป็นค่าจ้างคนพิการ
• รายจ่ายในการซื้อหนังสือเข้าบริษัทมาให้คนในบริษัทอ่าน ไปจนถึงรายจ่าย
เพื่อสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ที่รัฐก�าหนด ก็สามารถน�ามาหักเป็นรายจ่ายได้เท่าตัว
เช่นกัน (สามารถดูรายจ่ายอื่น ๆ ที่สามารถน�าไปหักได้เพิ่มได้ที่ กรมสรรพากร )

การลดรายจ่ายต้องห้าม
รายจ่ายต้องห้าม คือ รายจ่ายที่บริษัทต้องลง
ในบั ญ ชี เ พราะเป็ น รายจ่ า ยของบริ ษั ท แต่ ไ ม่
สามารถน� า มาคิ ด เป็ น รายจ่ า ยในทางภาษี ไ ด้
ซึ่งบริษัทควรจะหลีกเลี่ยงรายจ่ายต้องห้ามต่าง ๆ
ให้ได้มากที่สุด ดังนี้
รายจ่ายตามประเพณี เป็นสิง่ ทีบ่ ริษทั ต้องเผชิญ
เนือ่ งจากบริษทั ที่ “ดูแลกันแบบครอบครัว” เจ้าของ
บริษัทมักจะช่วยลูกน้องในพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น
งานบวช งานแต่งงาน หรือกระทั่งงานศพ อย่างไร
ก็ดี แม้ว่าเงินเหล่านี้จะเป็นเงินบริษัท แต่ถ้าบริษัท
ไม่มีระเบียบชัดเจนถึง “สวัสดิการ” ของพนักงาน
บริษัทจะไม่มีสิทธิ์น�ามาหักเป็นรายจ่ายได้

จะเห็นได้ว่าหลักการวางแผนภาษีของนิติบุคคลให้ยั่งยืนนั้นไม่ได้ยาก
แต่ความยากอยู่ที่การน�าไปปฏิบัติจริงมากกว่า ซึ่งต้องเอาข้อมูลมาพิจารณา
พร้อม ๆ กันว่าบริษัทควรจะมีทุนจดทะเบียนเท่าใด บริษัทต้องมีรายจ่าย
ต้องห้ามใดบ้าง แต่มีความจ�าเป็นที่ต้องมีจริง ๆ ไปจนถึงบริษัทควรจะมี
รายจ่ายที่หักได้เพิ่มเท่าใด จึงจะเป็นประโยชน์กับบริษัทที่สุด

ติดตามความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ SMEs อื่นๆ ได้ที่
Krungthai SME หรือ w https://sme.ktb.co.th/
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INSPIRATION
& SUCCESS

ส่องฝันบันดาลใจ
กว่าจะออกมาเป็นคอลเล็คชั่นแรกนั้นไม่ง่าย คุณตี๋เล่าว่า
“เราเริ่มจากการทดลองใช้วัสดุหลากหลายมาก ไม่ใช่แค่
กระดาษ ทีบ่ า้ นท�าธุรกิจก่อสร้าง เรามีเศษไม้ เศษตะปู เศษเหล็ก
เศษกระเบื้องเยอะมาก และกระดาษก็เป็นหนึ่งในนั้น เราเอา
ของเหล่านั้นมาท�าสี มาประกอบกัน แต่ด้วยความที่เรามักจะ
มองอะไรต่างออกไป เราก็มองเห็น จุดด้อย (Weakness Point)
ของกระดาษ อย่างความเปื่อย ความยับ และความไม่ทนทาน
เราจะท�ายังไงให้คณ
ุ สมบัตเิ หล่านีม้ นั เปลีย่ นไป และกลายเป็น
คุณสมบัติที่โดดเด่น จากจุดด้อยกลายเป็นจุดขาย (Selling
Point) ที่เราจะสามารถเล่าเรื่องของสินค้าเรา ให้มีความ
น่าสนใจมากขึ้นได้ ท�าให้เราคิดจะพัฒนา (Develop) ให้
กระดาษเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพจริง ๆ (Functional)”
ด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ BASIC TEEORY จึงเจาะ
ตลาดลูกค้าแบบกลุ่มจ�าเพาะ (Niche Market) “ช่วงเริ่มท�า
แบรนด์ใหม่ ๆ มีสัดส่วนตลาดต่างชาติร้อยละ 70 และใน
ประเทศร้อยละ 30 แต่ตอนนี้กลับกัน อีกทั้งเมื่อก่อนลูกค้าใน
ประเทศของเราอยู่ที่อายุ 40-80 ปี แต่ปัจจุบันมีสัดส่วนที่เป็น
วัยรุ่น คนกลุ่มช่วง 30 ต้น ๆ และสาวออฟฟิศมากขึ้น ส่วนหนึ่ง
เพราะเราผลิตสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น (Variations) ท�าให้
เจาะกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นด้วย”
คุณตี๋เลือกการท�าการตลาดออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก
โดยท�าโฆษณาแยกตามแต่ละเมือง แต่ละประเทศ ครอบคลุม
ทั้งเอเชียและยุโรป วัดผลว่าที่ไหน มีผลตอบรับอย่างไร มียอด
คลิกเข้ามาชมและยอดสัง่ ซือ้ มากหรือน้อยอย่างไร “วิธนี ที้ า� ให้
รู้ว่าเราควรจะโฟกัสตรงไหน อย่างตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ายุโรป
ออสเตรเลียและเอเชีย อย่าง สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน นั้นเป็น
ตลาดหลัก” คุณตี๋กล่าว
ส�าหรับคุณตี๋ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือ ‘โอกาส’ อีกทั้งมุมมอง
ยังเป็นเรื่องส�าคัญมากในการด�าเนินธุรกิจนี้ “เราเริ่มจากศูนย์
จริง ๆ ตัง้ แต่วนั แรกเรามองไม่เห็นว่าอนาคตจะเป็นยังไง ไม่ได้
เห็นว่าจะมีโอกาสอะไรเข้ามาบ้าง แต่เพราะเรามองไม่เห็น

BASIC
TEEORY
จากกระดาษทีถ่ กู ทิง้
สูเ่ ครือ่ งประดับ

แสนพิเศษ

“Every Jewelry is VALUABLE.
No matter if it is made from
FORGOTTEN MATERIAL
as long as we see it

RESPECTFULLY.”

เครื่องประดับทุกชิ้นนั้นมีคุณค่า
ไม่จ�าป็นว่ามันจะท�ามาจากวัสดุอะไร
หากเพียงแต่ว่าเราจะเคารพในคุณค่า
ที่แท้จริงของวัสดุเหล่านั้น
ถ้อยค�าข้างต้นคือสโลแกนของ BASIC TEEORY แบรนด์
เครือ่ งประดับ ทีใ่ ช้วสั ดุซงึ่ ถูกมองข้ามในชีวติ ประจ�าวัน น�ามา
ต่ อ ยอดด้ ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์ สู ่ ก ารเป็ น เครื่ อ งประดั บ
สวยงามและมีเอกลักษณ์ กลายเป็นจุดเด่นและจุดขายของ
แบรนด์ BASIC TEEORY ก่อตัง้ โดย คุณตี๋ - วรชัย ศิรวิ ภิ านันท์
ผู้ท�าหน้าที่เป็นทั้งดีไซน์เนอร์และมาร์เก็ตติ้งของแบรนด์ด้วย
“เราใช้วัสดุที่ต่างจากแบรนด์อื่น เราพยายามใช้สิ่งที่คนคิดไม่
ถึงว่าจะสามารถน�ามาท�าเป็นเครื่องประดับได้ รูปแบบที่ท�าออกมา
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ก็จะเป็นรูปแบบที่ไม่มีขายในท้องตลาด ทั้งรูปทรง สีสัน ไปจนถึง
การสวมใส่ โดยรวมเราจะเน้นรูปแบบให้เห็นเป็นฟอร์มชัดเจน”
เครื่องประดับของ BASIC TEEORY จะมีรูปทรงและสีสันที่มี
เอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ยกตัวอย่างเช่น เครือ่ งประดับทีใ่ ช้กระดาษ
เป็นวัสดุในการผลิต ทีแ่ ม้จะหยิบขึน้ มาพิจารณาดูใกล้ ๆ แล้ว ก็แทบ
จะไม่เหลือเค้าของความเป็นกระดาษอยู่เลย คุณตี๋เสริมว่า “เราไม่
จ�าเป็นต้องเอากระดาษมาม้วน ๆ แล้วโชว์ให้เห็นว่าเป็นกระดาษ
แมกกาซีน”
THINKTRADETHINKDITP.COM

จึงท�าให้เราท�าปัจจุบันให้ดีที่สุด บางอย่างก็ไม่ได้ผลตอบแทน
กลั บ มาเป็ น ตั ว เงิ น แต่ ก ลั บ มาในรู ป แบบของคอนเนคชั่ น
โอกาสต่าง ๆ อย่างการไปออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
เรามองว่าสิ่งนี้มีค่ามากกว่าเงิน กล่าวคือ โอกาสมีอยู่ตลอด
เวลา อยู่ที่เราจะมองว่ามันเป็นโอกาสหรือไม่ อย่างช่วงแรกที่
ขายในประเทศไทยไม่ได้เลย หากมานัง่ เสียใจอยูอ่ ย่างนัน้ ก็คง
ไม่มีอะไรดีขึ้น เราก็เลือกมองว่า แล้วเราจะขายใครได้ ซึ่งก็คือ
ต่างชาตินั่นเอง”
ด้านช่องทางการจ�าหน่าย ลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ
สามารถเข้าชม สอบถามข้อมูลและสั่งสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้ แต่โดยส่วนใหญ่คุณตี๋จะเสนอให้ลูกค้าได้มา
พูดคุยหรือลองชมสินค้าจริงก่อน เพือ่ ให้แน่ใจว่าเครือ่ งประดับ
ชิ้นนั้น ‘ใช่’ จริง ๆ ในส่วนของหน้าร้าน สินค้าจะวางจ�าหน่ายที่
โรงแรมและห้ า งสรรพสิ น ค้ า ในจั ง หวั ด หั ว เมื อ งใหญ่ ที่ มี
นักท่องเที่ยวจ�านวนมาก เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น และ
บางครัง้ จะสามารถพบเจอ BASIC TEEORY ได้ในรูปแบบร้าน
Pop Up Store ตามงานต่าง ๆ
จนถึงปัจจุบนั BASIC TEEORY ก�าลังเติบโตไปอย่างมัน่ คง
พร้อม ๆ กับได้รบั การสนับสนุนผลักดันจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่ า งประเทศ (DITP) อยู ่ เ สมอ ล่ า สุ ด ที่ ผ ่ า นมากั บ
งาน STYLE 2019 งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับโลก หรือการ
เดินทางไปร่วมงานแสดงสินค้าที่ประเทศอิตาลี อีกทั้งยังได้
รับเลือกให้เป็นแบรนด์ออกแบบที่โดดเด่นน่าจับตาจาก DITP
อยู่บ่อยครั้ง เรียกว่าก้าวสู่เวทีโลกอย่างแข็งแกร่งไปด้วยกัน
ท้ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใด หากเรามีความรัก
เราก็พร้อมจะทุม่ เทและมีความสุขไปในทุกสเต็ป ดังทีค่ ณ
ุ ตี๋
กล่าวว่า “ช่วงเวลาที่ภูมิใจที่สุดคือการได้พบเจอลูกค้า
เวลาที่เขากลับมาซื้ออีกครั้ง หรือแม้แต่การที่ลูกค้าหลาย
คนที่กลายมาเป็นเพื่อนกัน เราชอบที่ลูกค้ามีความสุขที่
ได้ใส่ของเรา แล้วส่งรูปกลับมาให้เราดู เขาบอกว่าใส่แล้ว
รู้สึกเหมือนถูกจับตามอง ใส่แล้วรู้สึกมีความสุข”

BASIC
TEEORY

facebook.com/basicteeory

สแกน QR Codeเพื่อชมคลิปสัมภาษณ์
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คุ ณ นวพร ฤทธิ์ เ รื อ งน�ม กั บ ก�รเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ก�รค้ � สิ น ค้ � ไลฟ์ ส ไตล์ ในกลุ่ ม ง�น
ส่งเสริมภ�พลักษณ์สนิ ค้�ไลฟ์สไตล์ สังกัดกรมส่งเสริม
ก�รค้�ระหว่�งประเทศ (DITP) โดยมีหน้�ที่หลักในก�ร
ดูแลง�นประช�สัมพันธ์สำ�หรับง�นแสดงสินค้� เช่น
BKK Gems, STYLE Bangkok และแคมเปญสนับสนุน
ง�นอัญมณีของไทย Thailand Magic Hands เป็นต้น

WHERE

หน้าที่ของคุณนวพรนั้นครอบคลุมตั้งแต่การประชาสัมพันธ์
ด้วยสื่อออนไลน์และออฟไลน์ การท�าคอนเทนต์เพื่อสื่อสารผ่าน
เฟซบุก๊ ตอบค�าถามผูใ้ ช้ออนไลน์ ประสานงานเกีย่ วกับการจัดแสดง
สินค้าและ Road Tour ในต่างประเทศให้งานแสดงสินค้าเป็นไป
อย่างราบรื่น ทั้งยังดูแลเรื่องการซื้อสื่อเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
ร่วมกับส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศด้วย
สิ่ ง ที่ คุ ณ นวพรระลึ ก เสมอ คื อ จะท� า อย่ า งไร ให้ สิ่ ง ที่ เ รา
ประชาสัมพันธ์นั้นสื่อสาร ‘ไปถึง’ ผู้ประกอบการ และเป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถประสบความส�าเร็จในการค้าขายได้
คุณนวพรกล่าวถึงความท้าทายของงานนี้ว่า “นี่เป็นงานที่
ไม่รู้จบ เพราะงานแสดงสินค้ามีตลอดทั้งปี พอจบงานหนึ่ง ก็ต้อง
เตรียมประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการส�าหรับงานต่อไป
ในแต่ละครั้งเราต้องมานั่งคิดวิเคราะห์ถึงการเลือกใช้ช่องทางสื่อ
ให้คมุ้ ค่ากับงบประมาณทีไ่ ด้มาให้มากทีส่ ดุ อีกทัง้ ยังต้องส่งสารไป
ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ใช่และเหมาะสม ความยากอีกประการหนึ่งคือ
ต้ อ งหาวิ ธี วั ด ผลว่ า การท� า ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นแต่ ล ะครั้ ง นั้ น
มีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร เพราะเราไม่สามารถรู้แน่ชัดว่า
ใครบ้างที่ได้รับสื่อจากเรา แล้วพวกเขาจะมางานหรือไม่”
“สื่อมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจึงต้องพัฒนาตัวเอง
อยู่ตลอด ต้องติดตามการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าต่าง ๆ
ว่ามี Key Visual การใช้ภาพ ใช้สี หรือรูปแบบอย่างไร หาข้อมูลว่า
คู่แข่ง หรือประเทศอื่น ๆ มีวิธีการสื่อสารอย่างไร เป็นต้น เพราะเรา
จัดงานแสดงสินค้านานาชาติ เราจึงต้องดูงานในระดับสากล
เรียนรู้จากประเทศคู่แข่งและคู่ค้า นอกจากนั้น ในการสื่อสาร
เรื่องภาษาและลีลาการเขียน ก็ต้องพัฒนาเช่นกัน ต้องบาลานซ์
ระหว่างความเป็นทางการกับการสือ่ สารทีไ่ ด้ผลทางโซเชียลมีเดีย”
คุณนวพรกล่าวเพิ่มเติม
จากประสบการณ์การท�างานกว่าสิบสองปี คุณนวพรได้แสดง
ทั ศ นะว่ า “ปั จ จุ บั น ผู ้ ป ระกอบการไทยไม่ ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ าก
อินเทอร์เน็ตอย่างแท้จริง เช่น ไม่มีการอัพเดตข้อมูลการติดต่อ
ไม่อพั เดตรูปแคตตาล็อกสินค้าทีเ่ ป็นปัจจุบนั และการมีภาษาไทย
เพียงภาษาเดียว เป็นต้น นอกจากจะท�าให้ทาง DITP ไม่สามารถ
เก็บข้อมูลได้แล้ว ยังท�าให้ผปู้ ระกอบการเองเสียโอกาสทางการค้า

TO FIND US
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สำานักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
หอสมุดมหาวิทยาลัย 21 แห่ง
สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่
คริสตัล ดี ไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)
สำานักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด
เอส ซี จี เอ็กซ์พีเรียนซ์
ร้านอาหาร S&P 20 สาขา

อัพเดตจุดวางแห่งใหม่
•
•
•
•
•

โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
เอสซีบี เซอร์วิส เซ็นเตอร์
ห้องรับรองมิราเคิล เลาจน์ สนามบินสุวรรณภูมิ
สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
• สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
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อย่�หยุด

พั
ฒ
น�ตนเอง
คุณนวพร ฤทธิ์เรืองน�ม
ไปด้วย ผู้ประกอบการควรจะอัพเดตเว็บไซต์ให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ แม้ว่าจะมีหน้าร้านอยู่แล้วก็ควรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อ
การขายหน้าร้านกับระบบออนไลน์หลังบ้านโดยสมบูรณ์ (Omni
Channel) จะท�าให้การจัดการธุรกิจง่ายขึ้น”
“และจากงานแสดงสินค้า เราพบว่าคนที่ประสบความส�าเร็จ
ในงานแสดงสินค้าคือคนทีพ่ ร้อมปรับตัวอยูเ่ สมอ เช่น พัฒนาสินค้า
เพื่อเจาะตลาดเฉพาะ หรือตลาดของแต่ละประเทศ มีรูปแบบใหม่
ตามเทรนด์ปีนั้น ๆ พัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ออกมาเสมอ เป็นต้น”
คุณนวพร เสริม
‘กรมอยากเป็นทีพ
่ งึ่ ของผูส้ ง่ ออก’ คือหนึง่ ในวิสยั ทัศน์ของ
DITP และเป็นสิ่งที่คุณนวพรยึดเป็นเป้าหมายในการท�างาน
เช่นกัน “เมื่อใดที่ผู้ประกอบการทั้งหลายนึกถึงการส่งออก
หรือแม้จะคิดอะไรไม่ออก ขอให้เดินมาที่ DITP เราสามารถ
ชี้แนะแนวทาง ให้ข้อมูลความรู้ ตลอดจนมีกิจกรรมหลาก
หลายด้าน อีกทัง้ ยังสามารถช่วยพัฒนาสินค้าของคุณร่วมกับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้วย เพือ่ ช่วยให้ผปู้ ระกอบการไทยส่งออกสูส่ ากล
ได้ส�าเร็จ” คุณนวพรทิ้งท้าย
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DITP
CALENDAR

HEALTHY
THOUGHT

ปฏิทินกิจกรรมและการสัมมนา
28 - 30

16 - 20

โครงการสัมมนา และ Export Clinic
ในงานแสดงสินค้า
TILOG-LOGISTIX 2019

งานแสดงสินค้าหนังสือ สิ่งพิมพ์
บริการสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และการค้าลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Frankfurt Book
Fair 2019 ประเทศเยอรมนี

สิงหาคม 2562

ตุลาคม 2562

10 - 14

20 - 23

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
ระดับนานาชาติ Bangkok Gems &
Jewelry Fair ครั้งที่ 64

งานแสดงสินค้านานาชาติ
China-ASEAN Expo (CAEXPO)
ครั้งที่ 16

กันยายน 2562

กันยายน 2562

25 - 28

26

งานแสดงสินค้าเครื่องใช้ ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ Bangkok E&E 2019

โครงการสัมมนาและ Export Clinic
ในงานแสดงสินค้า
Bangkok RHVAC 2019

กันยายน 2562

กันยายน 2562

17 - 21

ตุลาคม 2562

งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์
ระดับนานาชาติ STYLE Bangkok 2019

THE NATURAL
ENVIRONMENT
SUSTAINS THE
LIFE OF ALL BE
INGS
UNIVERSALLY.”
ธรรมชาติทำาให้
สรรพสิ่งยังคงอยู่

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม
ร่วมแสดงความคิดเห็น
กับนิตยสาร
THINK TRADE

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