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CIS
COMRADE
ที่ปรึกษา:
อธิบดี
จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒนรัตน
รองอธิบดี
วรรณภรณ เกตุทัต
ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
บรรณาธิการบริหาร จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒนรัตน
รองบรรณาธิการบริหาร จักรินทร โกมลศิริ
บรรณาธิการบทความ เอกธิดา วงศกําแหง
บรรณาธิการฝายศิลป อาจพงษ ฉันทภิญญา
กองบรรณาธิการ
สํานักประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กระทรวงพาณิชย
563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
www.ditp.go.th
DITP Call Center 1169

หมายเหตุ กรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนําไปใชในเชิงพาณิชย

ตลาดการคาการลงทุน ทีเ่ ปนตลาดขนาดใหญ
ทางเศรษฐกิจในโลกนี้มีหลายแหง แตตลาด
หนึง่ ทีเ่ ปนตลาดขนาดใหญ มีอตั ราการเติบโต
สูงตอเนื่อง และที่สําคัญเปนกลุมประเทศ
ที่มีศักยภาพดานวัตถุดิบพลังงาน คือกลุม
ประเทศเครือรัฐเอกราช หรือ CIS
(Commonwealth of Independent States)
ซึ่งเปนกลุมประเทศที่แตกตัวมาจาก
สหภาพโซเวียตเดิม โดยมีสมาชิกเต็มรูปแบบ
9 ประเทศ (รัสเซีย อารเมเนีย อาเซอรไบจาน
เบลารุส คาซัคสถาน คีรกีซสถาน มอลโดวา
ทาจิกสิ ถาน และอุซเบกิสถาน) และสมาชิก
สมทบอีก 2 ประเทศ (เติรกเมนิสถาน และ
ยูเครน) ซึ่งมีขนาดประชากรรวมกันทั้งสิ้น
2,305.35 ลานคน เปนอันดับ 5 ของโลก
และมี GDP รวมกันเปนอันดับ 6 ของโลก
ซึ่งคงปฏิเสธไมไดวาประเทศแถบนี้มีความ
สําคัญในตลาดโลกมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะ
รัสเซีย เห็นไดจากการไดรับเลือกใหเปน
เจาภาพการจัดฟุตบอลโลก 2018 แสดง
ใหเห็นถึงเสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคง
สงผลตอการกระตุนเศรษฐกิจของประเทศ
ไดอยางชัดเจน

ซึ่งตลาด CIS ถือไดวาเปนตลาดที่มี
ศักยภาพในการซื้อสูง อีกทั้งผูบริโภคยังมี
ความนิยมตอการบริโภคสินคานําเขาอีกดวย
นอกจากนี้ไทยยังมีแผนที่จะทํา FTA กับ
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian
Economic Union : EAEU) มีทั้งหมด 5
ประเทศ ไดแก รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส
อารเมเนีย คีรกีซสถาน ซึ่งจะทําใหการคา
ระหวางไทยและ CIS มีโอกาสมากยิง่ ขึน้ ตอไป
THINK TRADE THINK DITP ฉบับนี้จึงพา
ผูประกอบการไปทําความรูจัก ขยายโอกาส
ทางการคา โดยชีใ้ หเห็นถึงตลาดทีม่ ศี กั ยภาพ
ซึ่งนํามาสูการเปดประเด็น CIS ในฉบับนี้
และเชื่อวาขอมูลดังกลาวจะชวยเปดกวางให
ผูประกอบการเห็นความสําคัญ และชองทาง
การคาการลงทุนกับกลุมประเทศ CIS ที่
กลาวถึงในเลมนี้อยางแนนอน
จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒนรัตน

อธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP)
กระทรวงพาณิชย

มูลคาการคาไทยกับกลุม CIS ในป 2560
มีมูลคาการคาระหวางกันทั้งหมด 4,089.99
ลานดอลลารสหรัฐ (135,501.37 ลานบาท)
โดยสินคาสวนใหญที่ไทยสงออก ไดแก
รถยนต อุปกรณและชิน้ สวนประกอบรถยนต
ผลิตภัณฑยาง เครื่องประดับ อัญมณี
ผลไมกระปองและอาหารแปรรูป

www.thinktradethinkditp.com
THINK DITP
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ไฮไลทการคา

TRADE
HIGHLIGHT

CIS คูคาที่ควรคน
เครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent
States: CIS) เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันแบบหลวมๆ ของ
กลุม ประเทศเกิดใหมภายหลังการลมสลายของสหภาพโซเวียต
ในปจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 11 ประเทศ อาทิ รัสเซีย
คาซัคสถาน เบลารุส ทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน เปนตน
โดยรัสเซียถือเปนประเทศสมาชิกที่มีขนาดใหญที่สุดและ
มีอิทธิพลสูงสุดในทุกๆ ดาน ทั้งเรื่องกําลังทหาร เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี ภาษา รวมไปถึงวัฒนธรรม รัสเซียมีจํานวน
ประชากรกวาครึง่ หนึง่ และมีขนาดเศรษฐกิจคิดเปนประมาณ
2 ใน 3 ของ CIS

หากพิจารณาการคาการลงทุนของไทยในตลาด CIS แลว
ถือวากําลังมีอนาคตที่สดใส เพราะภาพรวมการสงออกของ
ไทยมีการเติบโตคอนขางสูง โดยเฉพาะชวงการแขงขัน
ฟุตบอลโลก การคาของไทยมีการเติบโตขึ้นรอยละ 3-5
และรัสเซียยังมีความตองการเปดตลาดการคากับประเทศ
ในแถบเอเชียมากยิ่งขึ้นตามนโยบาย Look East
ของประธานาธิบดี วลาดิเมียร ปูติน ของรัสเซีย สงผลให
สินคาที่มีคุณภาพดีในแถบเอเชียมีโอกาสตีตลาดในรัสเซีย
และกลุมประเทศ CIS ซึ่งถือไดวาเปนตลาดใหมที่นาสนใจ
ตลาดหนึ่งของโลก

ในชวง 2-3 ปที่ผานมา สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และ
พันธมิตร รวมมือกันใชมาตรการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจ
ตอรัสเซีย ทําใหมีผลตอธุรกิจพลังงานในรัสเซียเพราะเปน
แหลงรายไดหลักของประเทศ สงผลใหเศรษฐกิจถดถอย
อยางรุนแรง ทามกลางปญหาดังกลาวไดบีบบังคับใหรัสเซีย
ตองเรงพัฒนาการผลิตภายในประเทศทั้งดานเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม ควบคูไ ปกับการเปดประตูการคาสูต ะวันออก
(เอเชีย) เพื่อหาที่พึ่งใหมในการนําเขาสินคาทดแทนตลาด
ตะวันตกที่เสียไป และสรางความสัมพันธกับประเทศ
เพื่อนบานดวย

เมือ่ เดือนกุมภาพันธ 2561 ทีผ่ า นมา นายอเล็กเซย กรูซเดียฟ
(Mr. Alexey Gruzdev) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
การพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย ไดนําทีมนักธุรกิจเยือน
ประเทศไทยและเขาหารือดานนโยบายเศรษฐกิจการคา
การลงทุนกับผูบริหารทีมเศรษฐกิจของประเทศไทย อาทิ
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี
นายสนธิรตั น สนธิจริ วงศ รัฐมนตรีวา การกระทรวงพาณิชย
และไดมีการจัดงาน Russian Business Mission to
Thailand โดยมีนักธุรกิจชั้นนําจากไทยและรัสเซีย
เขารวมทํา Business Matching และ Business Networking
กว า 200 ราย อี กทั้ ง ในงานนี้ ยั ง นั บเป น ก า วสํ า คั ญ
ในการผลักดันศักยภาพทางการแขงขันของภาคธุรกิจไทย
รวมถึงเปนการสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยภายใตนโยบาย
ไทยแลนด 4.0 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ตลอดจนการเพิ่มมูลคาทางการคา
ระหวางไทยกับรัสเซียอีกดวย

ตลาดการคาใน CIS ใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคา
เปนหลัก แมวาในชวงเศรษฐกิจถดถอยที่ผานมาจะสงผล
ใหผูบริโภคใชสอยอยางประหยัดและเลือกซื้อสินคาโดยใช
ราคาเปนตัวตัดสิน แตผูบริโภคยังคงชื่นชอบและตองการ
สินคานําเขาเพราะมีความเชื่อวามีคุณภาพสูงกวาสินคา
ที่ผลิตในประเทศ โดยประชากร 3 ใน 4 ใชชีวิตในเมือง
และมีสวนแบงของอํานาจการซื้อถึงรอยละ 85 คานิยม
การใชชีวิตจะเปนการใชชีวิตตามแบบชาวตะวันตกที่มี
การศึกษาสูงและมีรสนิยมที่มีความซับซอน การเขาถึง
ผูบริโภคจึงควรใชสื่อโฆษณาทางโทรทัศนและสื่อโซเชียล
ตางๆ จะเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

สนใจขอมูลเปดตลาดสงออกไปรัสเซีย
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก
อีเมล: moscow@thaitrade.ru

กลุมประเทศเครือรัฐเอกราช

สาธารณรัฐอารเมเนีย
Republic of Armenia

อยูทางตอนใตของเทือกเขา Transcaucasus ระหวางทะเลดําและทะเลสาบ
แคสเปยน (ไมมีทางออกทะเล) สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก แรอโลหะ เพชร
ผลิตภัณฑจากแรตางๆ เครื่องบริโภคและพลังงาน สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก
กาซธรรมชาติ ปโตรเลียม ผลิตภัณฑใบยาสูบ เครื่องบริโภค และเพชร
โดยจากสถิติ ไทยและอารเมเนียมีมูลคาการคาอัญมณีและเครื่องประดับ
ระหวางกันมากที่สุด
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TRADE
INSIGHT
เปดโลกการคา

1

สหรัฐอเมริกา

โอกาสตลาดเทียนพุง

1

ไทยมีโอกาสสงออกสินคาในกลุมเทียนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสหรัฐ
มีการปรับเพิ่มอัตราภาษีการนําเขาเทียนไขปโตรเลียมจากจีน ทําให
การสงออกเทียนของไทยชวง 4 เดือนแรกในป 2561 มีมูลคากวา
3.72 ลานเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 74.34 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปที่แลว จึงเปนโอกาสดีที่ผูประกอบการไทยจะเรง
สงออกสินคาเทียน โดยการใชชองทางการตลาดแบบ E-Commerce
ผานสื่อ Social Media ยังคงถือวาเปนชองทางที่ดีที่สุดสําหรับ
แบรนดนองใหมที่จะเขาไปตีตลาดกลุมนี้
สนใจสงออกเทียนไปสหรัฐอเมริกา
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครนิวยอรก
อีเมล: info@thaitradeny.com

2

2

ชิลี

นํ้าผลไมผสมวานหางจระเขโดนใจ

พฤติกรรมผูบริโภคชาวชิลีหันมาใสใจในอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งปจจุบันเครื่องดื่มนํ้าผลไมเขามาแทนที่
นํ้าอัดลม โดยเฉพาะนํ้าผลไมผสมเนื้อวางหางจระเขไดรับความนิยมเปนอยางมาก จึงเปนโอกาสของผูประกอบการที่สงออก
นํ้าผลไมของไทย อีกทั้งคูแขงในตลาดนี้ยังมีนอยรายอีกดวย
สนใจสงออกหรือขยายตลาดมายังชิลี
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงซันติอาโก
อีเมล: thaitrade@ttcsantiago.cl

4
3

6

อิสราเอล

รัสเซีย

อีคอมเมิรซพุง งดภาษีนําเขา

อิสราเอลไมมีการผลิตยางธรรมชาติ จึงตองการนําเขายางและ
ผลิตภัณฑยางจากตางประเทศ โดยป 2561 อิสราเอลมีแนวโนม
การเติบโตของปริมาณการนําเขายางจากตางประเทศเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีความตองการใชงานภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น
ที่ผานมาไทยมีการสงออกสินคาดังกลาวไปตลาดอิสราเอลไดอยาง
ตอเนื่อง โดยประเภทของสินคาที่มีมูลคาการสงออกมาก ไดแก
ผลิตภัณฑยาง ถุงมือยาง ยางยานพาหนะ ผูประกอบการไทย
ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาง ควรจับตาโอกาสในการขยาย
ชองทางการสงออกสินคาไปยังตลาดนี้อยางใกลชิด

กระแสอีคอมเมิรซรัสเซียพุงตอเนื่อง มียอดสั่งซื้อออนไลนป 2560
กวา 214 ลานชิ้น อยูที่ 291 พันลานรูเบิล (148.18 พันลานบาท)
รองนายกรัฐมนตรี Mr. Arkady Dvorkovich ของรัสเซียเผย
อาจมีการยกเวนภาษีนําเขาและภาษีมูลคาเพิ่มในการสั่งซื้อออนไลน
ปจจุบันมูลคาสินคาออนไลนที่ไมตองเสียภาษีนําเขาอยูที่ 1,000 ยูโร
ตอเดือน และรัฐกําลังหารือกับคณะกรรมการสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย
ใหกําหนดไวที่ 500 ยูโรตอเดือน ในป 2562 และลดลงเหลือ 220
ยูโรตอเดือน ในป 2563 ผูประกอบการที่สนใจเปดตลาดในรัสเซีย
ควรมองหาชองทางออนไลนในการตีตลาด ทั้งนี้
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) มีชองทาง
การคาออนไลนที่มีศักยภาพและเขาถึงทุกประเทศทั่วโลกที่
www.thaitrade.com

มองหาโอกาสการคาตะวันออกกลาง
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ
อีเมล: thaitctelaviv@ditp.go.th

สนใจสงสินคาเจาะตลาดรัสเซีย
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก
อีเมล: moscow@thaitrade.ru

ตลาดยางสุดฮอต
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ออสเตรเลีย

เทคโนโลยี Blockchain ชวยเกษตร

บริษัท T-Provenance หรือ Trust Provenance นําเทคโนโลยี
Blockchain มาใชเพื่อรวบรวมติดตามขอมูลสินคาเกษตรตลอดทั้ง
Supply Chain ตั้งแตการเพาะปลูกจนถึงการจัดจําหนาย และ
สามารถเชื่อมโยงขอมูลระบบการควบคุม ตรวจเช็คคุณภาพของ
สินคา และลดความเสี่ยงของปริมาณการเนาเสีย สรางมูลคาเพิ่มให
เกษตรกรออสเตรเลียไดถึง 14 ลานดอลลารออสเตรเลีย (347.2
ลานบาท) และยังมีแผนนําไปใชกับอุตสาหกรรมการเกษตรอื่นๆ
หากผูประกอบการสนใจเรื่องโลจิสติกส สามารถเขารวมงาน
TILOG Logistix ซึ่งเปนงานแสดงการใหบริการดานโลจิสติกส
เทคโนโลยี และโซลูชั่นดานอินทราโลจิสติกสที่ครบครันที่สุด
ระหวางวันที่ 29 – 31 สิงหาคมนี้ หาขอมูลเพิ่มเติมไดที่
www.tilog-logistix.com
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ญี่ปุน

โอกาสสดใส นํ้ามันรําขาวโดนใจ

อุตสาหกรรมนํ้ามันรําขาวญี่ปุนกําลังประสบปญหาแหลงวัตถุดิบ
ขาดความมั่นคงและตนทุนที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันไทยไดรับสิทธิ
GSP ตามขอตกลง JTEPA ในการปรับลดภาษีนํ้ามันรําขาวจากไทย
ไปญี่ปุน จากปกติ 8.5 เยนตอกิโลกรัมเปน 3.78 เยนตอกิโลกรัม
ทําใหการสงออกนํา้ มันรําขาวไทยไปญีป่ นุ มีโอกาสสดใส ผูป ระกอบการไทย
ควรใหความสําคัญกับการรักษาคุณภาพและการจัดหาวัตถุดิบ
ใหไดมาตรฐานตามที่ญี่ปุนกําหนด เพื่อสรางแตมตอและ
เพิ่มศักยภาพในการสงออกมากยิ่งขึ้น
รูลึกขอมูลการคาในญี่ปุน
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงโตเกียว
อีเมล: intmk@ditp.go.th

มองหาแนวโนมการตลาดในออสเตรเลีย
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครซิดนีย
อีเมล: thaitrade@ozemail.com.au
กลุมประเทศเครือรัฐเอกราช

สาธารณรัฐอาเซอร ไบจาน
Republic of Azerbaijan

อาเซอรไบจานอยูระหวางระยะการเปลี่ยนผานทางเศรษฐกิจจากการมีระบบเศรษฐกิจที่รัฐเปน
ผูควบคุมไปสูการเปดเสรีมากขึ้น สินคาสงออกหลักของประเทศคือนํ้ามันและกาซธรรมชาติ
สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ เครื่องบริโภค โลหะภัณฑและเคมีภณ
ั ฑ
ไทยกับอาเซอรไบจาน กําลังหาวิธขี ยายลูท างการคา รวมถึง เสริมสรางความรวมมือในสาขาทีม่ ี
ศักยภาพ เชน ความรวมมือดานพลังงาน การทองเทีย่ ว และอุตสาหกรรมกอสราง โดยเฉพาะดาน
โครงสรางพืน้ ฐาน ซึง่ มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว
THINK DITP
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HAPPENING
กาวลํ้านําโลก

เครื่องพิมพบาน 3D
Alexei Fedoseev ผูกอตั้งบริษัท 3D Betonator ผลิตเครื่องพิมพสามมิติแบบใหมที่สามารถ
ชวยสรางบานไดขนาดเทากับของจริง ซึ่งแตกตางจากเครื่องพิมพสามมิติอื่นๆ ในอดีต
โดยเครื่องพิมพสามมิติ Betonator แบบใหมจะใชกระบวนการเทคอนกรีตเปนชั้นเพื่อขึ้นรูป
ในพื้นที่กอสราง ทําใหบานมีความคงทนและแข็งแรงกวาการใชเครื่องพิมพสามมิติแบบเกา
ที่พิมพชิ้นสวนตางๆ ของบานและนํามาประกอบกันเทานั้น Betonator จึงเปนเครื่องพิมพ
สามมิติแบบใหมที่สรางบานไดจริง ไมใชสรางเลนๆ
ที่มา : www.investforesight.com

สแกนเพื่อดูรายละเอียด
ในรูปแบบวิดีโอ

กลุมประเทศเครือรัฐเอกราช

สาธารณรัฐเบลารุส
Republic of Belarus

เบลารุสเปนประเทศที่มีความกาวหนาทางอุตสาหกรรมหนักและอุตสาหกรรมเบาประเทศหนึ่ง
ประชากรมีการศึกษา แรงงานมีความชํานาญ และมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรติดกับยุโรปตะวันออก
และกลุมประเทศบอลติก ภาพรวมการคาระหวางไทยกับเบลารุสยังมีความไมแนนอน แตมี
แนวโนมพัฒนาขึ้น โดยในป 2556 มูลคาการคารวมอยูที่ 89.50 ลานดอลลารสหรัฐ สินคา
สงออกจากไทย ไดแก หลอดภาพทีวี ผลิตภัณฑยาง เครื่องจักรกล เครื่องใชไฟฟาและ
สวนประกอบ
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HAPPENING
กาวลํ้านําโลก

ลาที...ที่ชารจแบต
นักวิทยาศาสตรชาวยูเครนพัฒนาแบตเตอรี่ที่สามารถใหพลังงานกับโทรศัพท
มือถือ โดยไมตองชารจ นานถึง 12 ป ซึ่งแบตเตอรี่ดังกลาวใชสารไอโซโทป
กัมมันตรังสีของไฮโดรเจนที่มีความปลอดภัยและราคาไมแพง แบตเตอรี่นี้
สามารถนําไปใชงานไดหลากหลาย เชน รถยนตและอุปกรณไฟฟาขนาดเล็ก
ที่มา : www.odditycentral.com
ภาพ : Freepik.com

THINK DITP
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สองฝนบันดาลใจ

INSPIRATION
& SUCCESS

Thai Pattara Center
จิตวิญญาณไทยใจกลางมอสโก

ความเปนไทยไมวาจะเปนเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อาหาร และสินคาไทย
ก็ไดรับความนิยมจากผูคนทั่วโลก ไมเวนแมแตชาวรัสเซียและประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS)
ที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยเปนจํานวนนับลานคนในแตละป ประกอบกับการฟนตัว
ทางเศรษฐกิจของรัสเซียก็เปนสวนหนึ่งที่สงผลใหการคาสินคาไทยไปยังรัสเซียและ CIS
มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวง 2 ปที่ผานมา
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มกราคม
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ความนิยมชมชอบในความเปนไทยสงผลใหผูประกอบการไทยสองทาน
คือ คุณมณฑา ไชยะบาล และ คุณประทุม วงศสวัสดิ์ เจาของโรงแรม
เนเชอรัล ปารค พัทยา ที่มีนักทองเที่ยวชาวรัสเซียเปนลูกคาประจํา
ไดเกิดไอเดียการเขาไปบุกเบิกธุรกิจรานนวดแผนไทยและรานอาหารไทย
ระดับพรีเมี่ยมแหงแรกในกรุงมอสโก โดยเริ่มประกอบกิจการในชวง
ตนป 2557 ปจจุบันไดขยายธุรกิจนําเขาสินคาไทยที่เปนสินคาประเภท
อาหารและสินคาเพือ่ สุขภาพ ทําใหรา นกลายเปนศูนยการแสดงสินคาไทย
ของภาคเอกชนขนาดยอมๆ ในกรุงมอสโก
Thai Pattara Center มีวสิ ยั ทัศนในการพัฒนาองคกรใหเปนรานนวดสปา
ที่ดีที่สุดในรัสเซียและประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) ที่มีความเปนไทย
อยางเต็มเปยม พรอมพัฒนาเปนสถาบันเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู
ในการดําเนินธุรกิจ นวดสปาและรานอาหารไทยที่ไดรับการยอมรับ
ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย และประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS)
Thai Pattara Center ไดจัดสรรพื้นที่ภายในอาคารสถานที่เพื่อนําเสนอ
ความเปนไทยผานการบริการดานตางๆ วัสดุตกแตงนําเขาจากประเทศไทย
เกือบทั้งหมด โดยเนนความสวยงามหรูหรา อุปกรณสปาอยูในระดับ
พรีเมี่ยม พรอมตอนรับลูกคาระดับสูงที่มีกําลังซื้อ อาทิ นักธุรกิจและ
เซเลปจากทั่วโลก ชั้นลางยังเปดเปนรานอาหารไทยรสชาติดั้งเดิม
วัตถุดบิ คุณภาพสูงนําเขาจากประเทศไทย และไดรบั รางวัล Thai SELECT
จากกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชยอกี ดวย
คุณประทุม ใหสัมภาษณกับ THINK TRADE THINK DITP วา
Thai Pattara Center ไดรับการสนับสนุนจากหลายหนวยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก
ของกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย
ในการใหคําปรึกษาการประกอบธุรกิจตั้งแตการกอตั้ง คุณประทุมยัง
กลาวอีกวา หากผูประกอบการไทยทานใดสนใจไปทําการคาในประเทศ
รัสเซียหรือประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) ตองการผูใหคําปรึกษา
คุณประทุมยินดีถายทอดประสบการณในการทําธุรกิจ และแนะนํา
ใหติดตอกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) ในสวนของ
ขอมูลเชิงลึก กฎระเบียบ และการสงเสริมการคาในภูมิภาคนี้ตอไป
ติดตอ Thai Pattara Center ที่ info@thaipattaraspa.com
สนใจขอมูลตลาดรัสเซีย
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก
อีเมล: moscow@thaitrade.ru

กลุมประเทศเครือรัฐเอกราช

สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
Republic of Uzbekistan

ตั้งอยูในเอเชียกลาง เปนตลาดขนาดใหญลําดับ 3 ของกลุมประเทศ CIS มีความอุดมสมบูรณ
ทางการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ ถึงแมไทยและอุซเบกิสถาน
ยังมีมูลคาการคาระหวางกันนอย และยังมิไดแสดงถึงศักยภาพที่แทจริงของทั้งสองประเทศ
แตรัฐบาลปจจุบันของอุซเบกีสถานก็มีนโยบายทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่จะชวยสงเสริมการคา
ระหวางกันใหเติบโตและมีมูลคาสูงขึ้นได เชน การสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ การปฏิรูป
การเกษตร การเปดเสรีทางการคาตางประเทศและการเงิน เปนตน
THINK DITP
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THAIFEX – World of Food Asia 2018

ชูนวัตกรรมอาหารไทยสูครัวโลก

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) รวมกับหอการคาไทยและโคโลญเมสเซ
ประเทศเยอรมนี รวมกันจัดงานแสดงสินคาอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ
“THAIFEX – World of Food Asia 2018” เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถนุ ายน 2561
ภายใตแนวคิดเปดมุมมองใหม “Thailand Creative Food” แสดงศักยภาพ
ประเทศไทยในฐานะครัวสรางสรรคของโลก ซึง่ เปนการจัดงานอยางตอเนือ่ งเปนปที่ 27
โดยในปนมี้ ผี ปู ระกอบการเขารวมกวา 2,537 บริษทั ผูเ ขาชมงานมากถึง 123,834 คน
มูลคาการซื้อขายภายในงาน 10,996.3 ลานบาท และการจัด Business Matching
กับ E-Marketplace ตางๆ รวม 1,093.5 ลานบาท
สนใจเขารวมงาน THAIFEX ปหนา
ติดตอ หอการคาไทย 0-2018-6888 ตอ 3020 หรือ thaifex.thaichamber.org

“E-Commerce Big Bang”

วิถีการคาไทย สูวิถีออนไลน

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) เล็งเห็นถึงโอกาสในการ
เติบโตของธุรกิจ E-Commerce และการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
ในการเพิ่มมูลคาทางการคา จึงจัดงาน E-Commerce Big Bang ขึ้น
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยมีผูเขารวมงานกวา 1,000 คน
ถือไดวา เปนการเปดประสบการณการเรียนรู E-Commerce Platform
ระดับโลก และขยายโอกาสในการทําตลาดของ SMEs ที่ผลิตสินคา
มีคุณภาพ ใหสามารถสงออกไปแขงขันกับสินคาจากประเทศอื่นๆ
เปนชองทางการคาออนไลนที่สามารถเพิ่มรายไดอยางมหาศาล
ใหกับ SMEs ไทย ไดกาวไปสูตลาดโลก
สนใจชองทางในการขยายตลาด
ติดตอ DITP โทร 1169 หรือ www.thaitrade.com

กลุมประเทศเครือรัฐเอกราช

สาธารณรัฐคีรกีซ
Kyrgyz Republic

ตั้งอยูในเอเชียกลาง ทางทิศตะวันตกของจีนและทิศใตของคาซัคสถาน เศรษฐกิจและ
สินคาสงออกหลักของสาธารณรัฐคีรกีซอยูบนพื้นฐานของเกษตรกรรม สินคานําเขา ไดแก
นํ้ามันและนํ้ามันเชื้อเพลิง เครื่องมือเครื่องจักร เคมีภัณฑ สินคาประเภทอาหาร
ปจจุบัน สาธารณรัฐคีรกีซสนใจการพัฒนาดานการคา การธนาคาร ระบบตลาดหุน
และการใหเอกชนเขามามีบทบาททางเศรษฐกิจใหมากที่สุด
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Look Back Think Beyond

มองยอนสูงานดีไซนสุดลํ้า

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) จัดงาน DEmark Show 2018
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2561 เปนโครงการรางวัลสินคาไทย
ที่มีการออกแบบดี หรือ Design Excellence Award (DEmark) 2018
เปนไปตามแนวคิด “Look Back Think Beyond มองยอนสูงานดีไซนสุดลํ้า”
ฉลองครบรอบ 11 ปโครงการ เพื่อใหนักออกแบบไทยมองยอนไปยังแกนแท
ของวัฒนธรรม ภูมิปญญาดั้งเดิม เรื่องราวความทรงจําดีๆ ในอดีต บวกกับ
ความทันสมัยของเทคโนโลยี เกิดเปนผลงานรวมสมัยและเหมาะกับไลฟสไตล
ผูบริโภคในอนาคต โดยภายในงานมีการตัดสินผลงานเพื่อรับรางวัล DEmark
ประจําป 2561 ซึ่งมีผูไดรับรางวัลจํานวน 61 รางวัล และจะไดเปนตัวแทน
ประเทศไทยเขาแขงขันในโครงการ Good Design Award (G Mark)
ณ ประเทศญี่ปุนตอไป
ติดตอสํานักสงเสริมนวัตกรรมและสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการคา
โทร: 02-507-8278
www.demarkaward.net

CSR บริจาคสิ่งของ

สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) โดยอธิบดี ขาราชการ และเจาหนาที่
ไดรวมใจกันบริจาคสิ่งของ ใหแกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
โดยมีนายเอกฉัตร ศีตวรรัตน ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง เปนตัวแทน
มอบสิ่งของ โดยสิ่งของมาจากการนํากลองรับบริจาคไปตั้งบริเวณพื้นที่กรมฯ
เพื่อใหขาราชการและผูผานไปมาไดรวมกันบริจาคสิ่งของ อาทิ
อุปกรณคอมพิวเตอร แผนซีดี ดีวีดี และเครื่องใชไฟฟา
ติดตามขาวสารกิจกรรมของ DITP ไดที่ www.ditp.go.th

THINK DITP
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คลุกวงใน

DITP
INSIDER

รุงอรุณใหมของการคาไทย - รัสเซีย
การฟนตัวทางเศรษฐกิจของรัสเซียและปจจัยบวกที่เปดโอกาส
ทางการคาการลงทุนใหผูประกอบการชาวไทยในตลาดรัสเซียและ
ประเทศในเครือรัฐเอกราช หรือ CIS ตามที่ไดมีโอกาสสัมภาษณ
นายกิตตินันท ยิ่งเจริญ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคา
ในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
(DITP) กระทรวงพาณิชย ใน THINK TRADE THINK DITP ฉบับนี้
จะเปนการสัมภาษณแบบเจาะลึกในมิติตางๆ ที่หลากหลายและ
ครอบคลุม โดยจะกลาวถึงรัสเซียเปนหลัก เนื่องจากรัสเซียมีอิทธิพลสูงในทุกๆดาน และมี
ขนาดเศรษฐกิจคิดเปน 2 ใน 3 ของเศรษฐกิจในเครือรัฐเอกราช (CIS) ดังนี้

ปจจัยบวกในการขยายตลาดสินคาไทยในรัสเซีย
รัสเซียไดกาวพนภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางสมบูรณ และคาดวาในปนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจ จะอยู
ในระดับเดิม และขยับเพิม่ ในอัตราทีส่ งู ขึน้ ในปตอ ๆ ไป ผูบ ริโภคมีรายไดและกําลังซือ้ เพิม่ ขึน้ สินคานําเขา
ถูกลง จึงมีแนวโนมวาจะมีการนําเขาสินคาเพิม่ ขึน้ ดวย ภาครัฐมีความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะเรงพัฒนาเศรษฐกิจ
ใหเขมแข็ง และดําเนินนโยบายเปดความสัมพันธทางการคากับประเทศในเอเชียอยางจริงจัง
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โอกาสทางการลงทุนของไทย

ขอแนะนําในการทําธุรกิจกับชาวรัสเซีย

จากอดีตที่คาเงินรูเบิลมีคาพอๆ กับเงินบาทของไทย แตปจจุบัน
นี้คาเงินรูเบิลออนลงเหลือ ประมาณ 1 รูเบิล ตอ 0.60 บาท
เทานั้น ทําใหผูประกอบการไทยที่จะลงทุนทางธุรกิจในรัสเซีย
จะไดประโยชนจากการที่ใชเงินลงทุนที่ตํ่าลง รัฐบาลมีนโยบาย
ที่จะสงเสริมการเพิ่มประชากรและสงเสริมการคา ดึงดูดการ
ลงทุนอยางจริงจังกับทางฝงตะวันออกไกล โดยเสนอสิทธิ
ประโยชนใหเปนจํานวนมาก

พยายามศึกษาเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น เชน การพบปะกัน
มักมีของฝากเล็กๆ นอยๆ ติดมือมาดวยเสมอ เปนตน รวมทั้ง
ระบบการทําธุรกิจของทองถิน่ ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ สวนการสือ่ สาร
ควรพยายามปรับตัวใชภาษารัสเซียเปนหลัก เพราะการสื่อสาร
เพื่อนําเสนอสินคาเปนภาษาอังกฤษมีโอกาสจะถูกละเลยสูง

อุปสรรคและปญหาในการขยายตลาดในรัสเซีย
ภาษาในการติดตอสื่อสารจําเปนตองใชภาษารัสเซียเปนหลัก
กฎระเบียบ ขอกฎหมาย และหนวยงานราชการบางสวน
ยังลาหลังและยังไมไดรับการแกไขปรับปรุงใหทันสมัย องคกร
ขนาดใหญสวนใหญยังเปนรัฐวิสาหกิจที่อยูภายใตการกํากับ
ดูแลของภาครัฐประกอบกับการบริหารจัดการที่มีลักษณะ
เปนราชการทําใหมีขั้นตอนมากและลาชา

แนวทางการสงเสริมการสงออกหลังมหกรรม
ฟุตบอลโลก
การจัดกิจกรรมสงเสริมสินคาไทยในชวงหลังการแขงขันที่มีเงิน
แพรสะพัดในระบบเศรษฐกิจมีความสําคัญมาก โดยสํานักงาน
สงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงมอสโก มีแผนจัด
กิจกรรม Thai Festival รวมกับสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงมอสโก ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 โดยมีกิจกรรม
สาธิตการประกอบอาหารไทยอยางงายๆ เปดโอกาสใหไดลองชิม
ภายใตแนวคิด Tom Yum Mania เนื่องจากตมยําเปนรายการ
อาหารที่เปนที่รูจักอยางกวางขวางและไดรับความนิยมสูงสุด
โดยสรุป การจัดมหกรรมฟุตบอลโลกจะมีผลใหการคาของไทย
ไปรัสเซียโดยรวมทั้งปโดยเฉพาะผลิตภัณฑอาหารและวัตถุดิบ
ในการปรุงอาหาร เติบโตขึ้นประมาณรอยละ 3-5

กลุมประเทศเครือรัฐเอกราช

สหพันธรัฐรัสเซีย

Russian Federation
ตั้งอยูทางตอนเหนือของทวีปเอเชีย โดยมีพื้นที่ตั้งอยูในทั้งทวีปเอเชียและยุโรป มีแหลง
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่กวางใหญ สินคาสงออกที่สําคัญจึงเปนประเภทปโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑจากปโตรเลียม กาซธรรมชาติ ไมและผลิตภัณฑจากไม โลหะ เคมีภัณฑ
เปนตน สินคานําเขา ไดแก เครื่องจักรและเครื่องมือตางๆ สินคาประจําวัน ยา เนื้อสัตว
นํ้าตาล ผลิตภัณฑโลหะแบบกึ่งสําเร็จ รัสเซียเปนคูคาอันดับหนึ่งของไทยในกลุมประเทศ
ยุโรปตะวันออกและ CIS โดยมีมูลคาการคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
THINK DITP

15

พันธมิตรดีไอทีพี

FRIEND
OF DITP

กลุมประเทศเครือรัฐเอกราช

สาธารณรัฐมอลโดวา
Republic of Moldova

มอลโดวาเปนสาธารณรัฐขนาดเล็ก เปนประเทศเกษตรกรรมที่การพัฒนาไปสู
ระบบเศรษฐกิจแบบการตลาดยังดําเนินไปอยางเชื่องชา แตมีแนวโนมที่ดีขึ้น สินคา
สงออกของไทย ไดแก ยางพารา เครื่องมือแพทยและอุปกรณ รถยนต อุปกรณและ
สวนประกอบ ใบยาสูบ สินคานําเขาจากมอลโดวา ไดแก ปุย ยากําจัดศัตรูพืชและ
สัตว ผลิตภัณฑโลหะ
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เอกชนเรงเจาะตลาด CIS
ในการพัฒนาความสัมพันธทางการคาระหวาง
ไทย - รัสเซียและประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS)
ผูประกอบการภาคเอกชนของทั้งสองฝาย
คือหัวใจสําคัญในการสานตอความรวมมือทาง
ธุรกิจใหเกิดเปนรูปธรรม ตอยอดจากความ
สัมพันธทางการทูตของไทยและรัสเซียที่มีมา
อยางยาวนานจนถูกยกระดับความสัมพันธขึ้น
ในปจจุบัน อีกทั้งรัสเซียไดหันมาใหความสําคัญกับนโยบาย Look East
โดยกระชับความสัมพันธกับประเทศในเอเชียตะวันออก อาทิ จีน เกาหลี
และประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเปนโอกาสที่สําคัญของผูประกอบการไทย
ในการพัฒนาเปดลูทางการคาสูตลาดนี้
ทีมงาน THINK TRADE THINK DITP ไดมีโอกาสเขาพบคุณเกรียงไกร
เธียรนุกุล ประธานสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย เพื่อชี้ชองทางการคาใหกับ
ผูอาน คุณเกรียงไกรกลาววาการที่รัสเซียไดจํากัดการนําเขาสินคาเกษตร
และอาหารจากสหภาพยุโรปเพือ่ เปนการตอบโตการควํา่ บาตรทางเศรษฐกิจนัน้
สงผลใหสนิ คาอาหารจากไทยมีโอกาสในการสงออกมากขึน้ เชน อาหารแปรรูป
ผลไมกระปอง และเนื้อหมู ซึ่งผูประกอบการไทยมีความเชี่ยวชาญ
ในสินคาประเภทนีอ้ ยูแ ลว คุณเกรียงไกรจึงใหคาํ แนะนําวาหากผูป ระกอบการ
SMEs ตองการเจาะตลาดกลุม CIS ใหใชรสั เซียเปนประตูทจี่ ะเปดชองทาง
สูป ระเทศอืน่ ๆ อีก 10 ประเทศ และใชคคู า ชาวรัสเซียเปนกลไกลสวนหนา
ในการขยายธุรกิจตอไป
สําหรับสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย ในฐานะองคกรภาคเอกชนของไทยที่มี
บทบาทสําคัญในการสรางโอกาสทางการคาการลงทุนใหกบั ผูป ระกอบการไทย
โดยสภาธุรกิจไทย – รัสเซีย ไดมีความรวมมือกับกรมสงเสริมการคา
ระหวางประเทศ (DITP) ในรูปแบบการจัดกิจกรรม การศึกษาดูงาน
พื้นที่เปาหมาย การจัดกิจกรรมจับคูการคาระหวางผูประกอบการของ
ทัง้ สองฝาย ซึง่ อาจเรียกไดวา เปนครัง้ แรกของประเทศไทยทีน่ าํ นักธุรกิจไทย
มาเจรจากับรัสเซียตะวันออกไกล ทีเ่ มืองวลาดิวอสต็อก เมือ่ เดือนกันยายน
2559 พรอมกับนําผูป ระกอบการมารวมงานแสดงสินคา ออกบูธประชาสัมพันธ
และสรางกิจกรรมการถายทอดความรูและประสบการณผานเวทีสัมมนา
มาอยางตอเนื่อง

THINK DITP
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สนทนาการคา

TRADE
TALK

มร. มาเร็ก ลิบชีตซกี

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจําประเทศไทย
ประเทศไทยและสาธารณรัฐเช็ก มีความสัมพันธกันมาอยางยาวนาน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ไดเคยเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศเชโกสโลวาเกีย (ชื่อในขณะนั้น) และทรงเยือนกิจการสปาที่ใชรักษาโรค
และโรงนํา้ แรบอ นํา้ รอนทีเ่ มืองคารลสบาด (Carlsbad) ตลอดจนโรงงานผลิตรถยนตสโกดา ทีเ่ มืองเปลเซน (Plzeň) ดวย
ซึ่งสาธารณรัฐเช็กมีอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตที่พัฒนาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน และมีความสําคัญกับ
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีผูผลิตรถยนตรายใหญหลายรายที่เขามาลงทุนในสาธารณรัฐเช็ก อาทิ SKODA ซึ่งอยู
ภายใตบริษัท Volkswagen กลุมบริษัท TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) และบริษัท HYUNDAI
ทางทีมงาน THINK TRADE THINK DITP มีโอกาสไดพดู คุยกับ มร. มาเร็ก ลิบชีตซกี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก
ประจําประเทศไทย ทราบวา สาธารณรัฐเช็กและประเทศไทยตางเปนฐานการผลิตรถยนตทสี่ าํ คัญในภูมภิ าคของตน
ซึ่งในป พ.ศ. 2560 - 2561 การสงออกรถยนต อุปกรณและชิ้นสวนประกอบรถยนตของไทยมีสัดสวนเพิ่มขึ้น
กวารอยละ 40
ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ยังไดกลาวอีกวาในสายตาของคนไทย เช็กถูกมองวาเปนแหลงทองเที่ยวมากกวาการคาขาย
และการลงทุน ซึ่งความเปนจริงแลวยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอีกมาก ปจจุบันคนไทยมาลงทุน
ในอุตสาหกรรม โรงแรม การทองเที่ยว ชิ้นสวนรถยนต เครื่องใชไฟฟา และเครื่องมือแพทย สําหรับการคา
สินคาอุปโภคและบริโภคจากประเทศไทยนั้น ถือวายังมีโอกาสสงออกไดอีกมาก เนื่องจากในปจจุบันสินคาไทย
หลายชนิดมีการคาขายสงผานจากประเทศเพื่อนบานอยางเยอรมนี
ฯพณฯ เอกอัครราชทูต ไดเลาถึงพฤติกรรมการบริโภคของชาวเช็กวามีความคลายคลึงกับประเทศในสหภาพยุโรป
ที่มีกําลังซื้อสูง ชาวเช็กเปนคนที่มีความคิดสรางสรรค ซึ่งจะมองหาสินคาที่มีความแตกตางและนาสนใจ
ทั้งในมิติเรื่องราวและคุณภาพของสินคาดวย
สนใจขยายตลาดไปสาธารณรัฐเช็ก
ติดตอ สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงปราก
อีเมล: thaicom@iol.cz

10,625,250 คน
อันดับ 87 ของโลก

ประชากร
เครื่องคอมพิวเตอรและสวนประกอบ
เครืองใชไฟฟาและสวนประกอบ ทองแดง
และผลิตภัณฑจากทองแดง

สินคานําเขาจากไทย

ภาษาเช็ก
ภาษา

เยอรมนี, จีน, โปแลนด,
สโลวาเกีย, อิตาลี
โดยไทยเปนอันดับที่ 21

ตลาดนําเขาสําคัญ
เช็กถือเปนประเทศที่มีแหลงมรดกโลกตามที่
UNESCO ไดกําหนดไวเปนจํานวนมากเมื่อ
เทียบกับขนาดพื้นที่ประเทศที่ไมใหญนัก

เมืองแหงมรดกโลก

ของดีบอกตอ

DITP
REVIEW
ไดรับรางวัลผูประกอบการธุรกิจสงออกดีเดนประจําป 2560
ประเภท “แบรนดไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)” จากงาน
Prime Minister’s Export Award : PM Award 2017
จัดโดยกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP)
ที่กระทรวงพาณิชย

ผูผลิตและจัดจําหนายลอแม็กโดยคนไทย ซึง่ ไดพัฒนา
สินคาทั้งดานนวัตกรรมการผลิตและดีไซนและขอรับ
การสนับสนุนจากกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP)
ที่ชวยใหคําแนะนําและผลักดันไปสูตลาดตางประเทศ
จนปจจุบันไดรับการยอมรับมากกวา 60 ประเทศ
และมีตัวแทนจําหนายอยูทั่วทุกมุมโลก รวมถึง
ในประเทศรัสเซีย ที่มีการนําเขาชิ้นสวนอะไหลรถยนต
เครื่องประดับยนตและยางรถยนตมากขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความมุงมั่นในการที่จะเปนผูนําอุตสาหกรรมรถยนต
ในกลุมประเทศ CIS
สนใจติดตอ บริษัท เลนโซ วีล จํากัด
www.lensowheel.co.th

กลุมประเทศเครือรัฐเอกราช

สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
Republic of Tajikistan

สาธารณรัฐทาจิกิสถาน เปนประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเลในภูมิภาคเอเชียกลาง
เศรษฐกิจของทาจิกิสถานอาศัยรายไดจากภาคเกษตร อุตสาหกรรม พลังงาน
(ถานหิน และการผลิตพลังงานไฟฟา) เปนสวนใหญ โดยในภาคการเกษตร เนนการ
ปลูกฝายเพื่อการสงออก สินคานําเขาที่สําคัญไดแก กระแสไฟฟา ผลิตภัณฑจาก
ปโตรเลียม สารประกอบอะลูมิเนียม เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องบริโภค

20

THINK TRADE

ชมรม

ดร.ชโลทร สินเพราะ

DITP
CLUB

“ผมไดมโี อกาสศึกษาในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกอยู 9 ป โดยไดรบั
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอกจากสาธารณรัฐสโลวัก
ในสาขาความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ณ University
of Economics in Bratislava และสาขาเศรษฐศาสตร
จากมหาวิทยาลัย Huelva ประเทศสเปน”
“ผมเขามาทํางานที่กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP)
กระทรวงพาณิชย โดยไดรับมอบหมายใหเปนเจาหนาที่ดูแลตลาดยุโรป
และ CIS ซึ่งถือเปนการเริ่มตนทํางานในสายงานที่ผมรักและถนัด
หากจะกลาวถึงตลาด CIS ปจจุบันถือวาเปนตลาดใหญ มี GDP
รวมกันเปนอันดับ 6 ของโลก และนับเปนตลาดใหมแหงหนึ่งที่มี
ความนาสนใจและเปดโอกาสใหผูประกอบการในแถบเอเชียเขาไป
คนหา ซึ่งหากผูประกอบการสนใจเขาไปบุกเบิกในตลาดตางประเทศ
ทางกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) มีโครงการสงเสริมการคา
และมีสาํ นักงานสงเสริมการคาในตางประเทศถึง 58 แหง ทีจ่ ะคอยสนับสนุน
ใหผูประกอบการไดใชเปนโอกาสเปดไปสูตลาดโลก ในสวนตัวของผม
การทํางานกับกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (DITP) มีทั้งสาระ
และความทาทาย อีกทั้งไดมีโอกาสคนหาเรียนรูประสบการณใหม
ใหแกชีวิต หากผูประกอบการตองการเขาไปเปดตลาดในยุโรป
รัสเซีย และ CIS ผมยินดีใหขอ มูล พรอมนําทานไปบุกตลาดดวยกันครับ”

ดร.ชโลทร สินเพราะ
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
สนใจรวมงานกับ DITP โทร. 1169
www.ditp.go.th
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DITP
CALENDAR
ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมและการสัมมนา

2
ส.ค. 61
8
ส.ค. 61

09.00 - 16.30 น.
พัฒนาธุรกิจสูการคายุคใหม
10.00 - 14.30 น.
ลดตนทุนและใชซอฟตแวรอยางไร
ไมใหละเมิดลิขสิทธิ์ สําหรับธุรกิจสงออก

14
ส.ค. 61

12.30 - 17.00 น.
รุกตลาดตางประเทศ
ดวยเครื่องมือออนไลน

29-31
ส.ค. 61

10.00 - 18.00 น.
TILOG Logistix
สนใจขอมูลเพิ่มเติมติดตอ

สถาบันพัฒนาผูประกอบการการคายุคใหม
NEW ECONOMY ACADEMY
nea.ditp.go.th

กลุมประเทศเครือรัฐเอกราช

สาธารณรัฐคาซัคสถาน
Republic of Kazakhstan

ตั้งอยูระหวางรัสเซียและอุซเบกิสถาน ปจจุบันมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี
โดยรายไดหลักมาจากการสงออกนํา้ มัน ซึง่ มีมลู คากวารอยละ 60 ของการสงออกทัง้ หมด
คาซัคสถานเปนคูค า อันดับที่ 3 ของไทยในกลุม เครือรัฐเอกราช (CIS) และมีศกั ยภาพมาก
สินคาสงออก ทีส่ าํ คัญของไทย ไดแก รถยนตและสวนประกอบ เม็ดพลาสติก เครือ่ งจักรกล
และสวนประกอบ ไขมันพืชและสัตว ตูเ ย็นและตูแ ช ผลิตภัณฑยาง
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HEALTHY
THOUGHT
อาหารเสริมความคิด

SOME DAY IT’S HARD TO FIND MOTIVATION
SOME DAY MOTIVATION FINDS YOU

บางวัน ก็ยากที่จะสรางแรงจูงใจ ในขณะที่บางวัน
แรงจูงใจกลับเกิดขึ้นมาเอง
-Unknow-
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THINK TRADE THINK DITP
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
www.ditp.go.th

DITP Call Center 1169

