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EXECUTIVE EDITOR’S NOTE

ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีค่าเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3 ต่อปี
ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการน�าพาประเทศให้ก้าวข้าม ‘กับดักประเทศรายได้ปานกลาง’ และลดความ
เหลื่อมล�้าในสังคมไทยได้ รัฐบาลของเราจึงได้น�านโยบายการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจแบบใหม ่
ที่เรียกว่า ‘BCG Economy’ หรือ Bio-Circular-Green Economy ซึ่งรวมเอาเศรษฐกิจชีวภาพ  
(Bio Economy) เศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  
มาเป็นกลไกการขับเคลื่อนที่มุ ่งเน้นการพัฒนาในเชิงคุณภาพ การมีส่วนร่วมในการดูแล 
สิ่งแวดล้อม และสร้างสังคมที่มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างจริงจัง  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต

เนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ปีในวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
จงึอยากพาผูอ่้านไปท�าความรูจ้กักับภาพรวมและโอกาสการค้าทีน่่าสนใจภายใต้ BCG Economy 
เทรนด์รอบโลกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโครงการต่างๆ ของกรมฯ ที่เป็นแรงสนับสนุนผู้ประกอบการที่
อยากด�าเนินธุรกิจในโมเดลนี้ รวมถึงพูดคุยกับแบรนด์ไทยผู้ผลิตสินค้าที่ท�างานภายใต้แนวคิด 
BCG นี้มานานจนประสบความส�าเร็จในตลาดส่งออก เช่ือว่าเนื้อหาในฉบับนี้จะช่วยสร้าง 
แรงบันดาลใจและส่งผ่านแนวคิดดีๆ ให้กับผู้อ่าน ในการค้นหาเส้นทางพัฒนาสินค้าและบริการ
ของตนให้มมีลูค่าสูงข้ึน และไม่ละเลยทีจ่ะน�านวัตกรรมสมยัใหม่มาช่วยทลายข้อจ�ากัดสู่การเตบิโต
อย่างก้าวกระโดดครับ

ส่ิงหนึง่ทีแ่น่นอนคอืไม่ว่าบรบิทสังคมหรอืเศรษฐกิจจะเปลีย่นแปลงไปแค่ไหน วงจรการค้าและการ
ผลติกย็งัคงก้าวเดินไปข้างหน้า นีค่อืช่วงเวลาส�าคญัทีเ่ราทกุคนต้องเร่งมองภาพอนาคตให้ออกว่า
โลกการค้าจะมุ่งหน้าไปทางไหน และจะตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างไร

ขอให้ทุกท่านสนุกกับความท้าทายที่รออยู่ครับ

สมเด็จ สุสมบูรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ท�าน้อยแต่ได้มาก วิถีการค้าเพื่อความยั่งยืน
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TRADE INSIGHTS

ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2563 ธุรกิจ
ประกันภัยในประเทศกัมพูชามีรายได้รวม 201.7  
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.2 จาก 186.3 
ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 
ซึ่งแม้ว่าสถานการณ์ โควิด-19 จะทําให้การเติบโต
ของภาคธุรกิจในกัมพูชาชะลอตัวลงเกือบทุกภาค
ส่วน แต่ธุรกิจประกันภัยในกัมพูชายังถือว่ามีแนว
โน้มอยู่ในเกณฑ์ดี ที่น่าสนใจคืออุตสาหกรรมประกัน
ชีวิตเป็นธุรกิจใหม่ที่เข้ามาในประเทศกัมพูชาได้ไม่
ถึง 10 ปี ดังนั้นความท้าทายหลักคือการทําให้ชาว
กัมพูชาตระหนักถึงความจําเป็นในการซื้อประกัน
ชีวิต (การสร้างดีมานด์ใหม่) ถือเป็นโอกาสของ
ผู้ประกอบการประกันชีวิตของไทยที่จะนําความรู้
ความเชี่ยวชาญเข้ามาขยายตลาดในประเทศน้ี

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ กรุงพนมเปญ

อาหารไทยรสชาตต้ินตาํรบัถกูจัดอนัดบัให้เป็นหนึง่ใน
เทรนด์อาหารทีน่่าจบัตามองของสหรฐัฯ ในปี 2564 
โดยสือ่ออนไลน์ Taste Terminal เสนอบทความเรือ่ง 
6 Restaurant and Food Trends to Look Out for in 
2021 ซึง่ 6 เทรนด์ดงักล่าวประกอบไปด้วย

1. การสงัสรรค์นอกบ้านในมือ้เช้าและมือ้สาย 

2. การใช้ถัว่ลกูไก่ (chickpea) ในการปรุงอาหาร 

3. อาหารไทยรสชาตดิัง้เดมิ (Authentic Thai cuisine)

4. การกลบัมาใช้ไขมนัเพือ่สขุภาพ (Healthy fats)

5. ครวัท่ีไม่มหีน้าร้าน (Ghost kitchen / Dark kitchen)

6. การบรโิภคเพือ่สิง่แวดล้อมทีด่ี 

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ นครชคิาโก 

ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สังเคราะห์ของบริษัท Eat Just 
ได้รับการอนุมัติและตรวจสอบความปลอดภัยโดย
สํานักงานอาหารของประเทศสิงคโปร์ (Singapore 
Food Agency: SFA) ซึ่งเป็นประเทศแรกในโลก
ท่ีอนุญาตให้ขายเนื้อสัตว์สังเคราะห์ได้อย่างเป็น
ทางการ โดยเนื้อไก่สังเคราะห์นี้ได้มาจากการเพาะ
เซลล์จากไก่ที่มีชีวิตอยู่ และมีแผนวางขายตาม 
ร้านอาหารในสิงคโปร์ในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้ แม้ว่า
การส่งออกไก่สดและไก่แปรรูปจากประเทศไทยจะ
มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดสิงคโปร์  
แต่ผู ้ประกอบการไทยก็ควรติดตามสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด เพราะ
หากเน้ือไก่สังเคราะห์เติบโตขึ้นสู่ความนิยมวงกว้าง
และมีต้นทุนการผลิตที่ได้เปรียบเนื้อไก่ธรรมชาติ  
ก็อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกเนื้อไก่สดจาก
ประเทศไทยได้ 

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ กรุงสิงคโปร์ 

Cultured Meat Thai FoodInsurance Biz

อาหารไทยรสดั้งเดิมติดเทรนด์
ภัตตาคารและอาหารปี 2021

สิงคโปร์เตรียมวางขาย 
เนื้อไก่สังเคราะห์จากห้องทดลอง 
เป็นที่แรกในโลก

ธุรกิจประกันภัยในกัมพูชาเติบโตใน
ช่วงโควิด-19

CAMBODIA SINGAPORE USA
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อัพเดทข้อมูลความเคลื่อนไหวจากสํานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ

ในปี พ.ศ.2562 ภาพยนตร์เรื่อง Nezha: Birth of 
the Demon Child สร้างรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศใน
ประเทศจีนไปเกือบ 22,563 ล้านบาท ทําสถิติเป็น
ภาพยนตร์จีนที่ทํารายได้สูงสุดอันดับ 2 ในบ็อกซ์
ออฟฟิศ ปัจจบัุนอตุสาหกรรมแอนิเมช่ันในประเทศจีน
กําลังก้าวเข้าสู่ยุคที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เห็นได้จาก
การเพิ่มขึ้นของรายได้และกําลังการบริโภคท่ีเติบโต
ต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มูลค่าตลาดอุตสาหกรรม 
แอนเิมชัน่ในประเทศจนีอยู่ทีร่าว 1,980,000 ล้านบาท 

จํานวนผู้บริโภคที่สูงถึง 390 ล้านคนในประเทศจีน
ส่วนใหญ่เป็นกลุม่คนรุน่ใหม่ (เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2533 
ถึง 2543) การประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสนิยม
ผ่านอินเทอร์เน็ตทําให้สินค้าแอนิเมชั่นเข้าถึงกลุ่มผู้
บริโภควัยนี้ได้กว้างขวาง บริษัทแอนิเมชั่นจีนหลาย
แห่งได้ต่อยอดงานแอนิเมชั่นจากภาพยนตร์และ
โทรทัศน์มาสู่การออกแบบและผลิตสินค้าอ่ืนๆ อาทิ 
หนังสือ โสตทัศนูปกรณ์ ของเล่น เสื้อผ้า เกม ฯลฯ 
เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ขยายขอบเขตการทํา
ธุรกิจได้แบบครบวงจร สอดคล้องกับแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งชาติของรัฐบาลจีนในปี 2563 
ที่วางเป้าให้อุตสาหกรรมแอนิเมช่ันมีมูลค่ารวม
มากกว่าร้อยละ 1 ของจีดีพีภายในระยะเวลา 10 
ปี สําหรับประเทศไทยซึ่งมีธุรกิจบริการด้านการ
ออกแบบสินค้าคาแรคเตอร์อยู่แล้ว สามารถแสวง
ความร่วมมือกับบริษัทในประเทศจีนเพื่อทดสอบ
ตลาด หรือนําสินค้าแอนิเมชั่นที่มีเอกลักษณ์ไทยจาก
ภาพยนตร์และละครที่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวจีน 
มาผลิตเป็นสินค้าต่างๆ หรือแม้แต่เป็นสติ๊กเกอร์ ใน
แอพ WeChat ก็ได้

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ นครหนานหนิง 

ประเทศฟินแลนด์ประกาศเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบ
การต่างชาติทดลองตลาดสินค้าและบริการของตน
ในกรุงเฮลซิงกิ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยจะเน้น 4 กลุ่มธุรกิจ
ที่มีอนาคตไกลคือ 1) กลุ่มสุขภาพ 2) กลุ่มเทคโนโลยี
การศึกษา 3) กลุ่มสินค้าและบริการรักษ์โลกเพ่ือคน
เมือง และ 4) กลุ่มการขนส่งอัจฉริยะ คาดการณ์
ว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการใน
หลายมติิ เช่น ผลกัดันกระบวนการพัฒนาโซลชูนัใหม่  
สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อตลาดบริโภคเป้าหมาย  
ฯลฯ ซ่ึงระยะเวลาทดลองตลาดนี้สามารถทําได้
ตั้งแต่ 1-2 สัปดาห์ไปจนถึง 6 เดือน แล้วแต่
กรณี นับเป็นโอกาสดีแก่ผู้ประกอบการไทยท่ีจะนํา
สินค้าและบริการใหม่ๆ ไปทดลองตลาดในประเทศ
ฟินแลนด์

ปัจจุบันกรุงเฮลซิงกิมีประชากร 1.3 ล้านคน เป็น
ประชากรที่ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดีมาก นอกจาก
นี้ประเทศฟินแลนด์ยังได้รับยกย่องเป็นประเทศที่มี
ระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ประชาชนมีทัศนคติ
เปิดกว้างพร้อมรับสินค้าและบริการใหม่ๆ จาก
วัฒนธรรมอื่น 

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ กรุงโคเปนเฮเกน 

นายกรัฐมนตรี ซะอ์ดุดดีน อัลอุสมานี (Saad-
Eddine El Othmani) ของโมร็อกโกเผยข้อมูลสถิต ิ
เกี่ยวกับการผลิตรถยนต์ภายในประเทศโมร็อกโกว่า 
ในปี 2563 สามารถผลติรถยนต์ได้กว่า 500,000 คนั  
ซึง่นักเศรษฐศาสตร์ Henri-Louis Vedie คาดการณ์ 
ว่าในระหว่างปี พ.ศ.2568 - 2573 ประเทศโมร็อกโก
จะมีขีดความสามารถในการผลิตรถยนต์ได้มากถึง  
1,000,000 คัน และมากกว่าร้อยละ 90 จะผลิต 
เพื่อการส่งออกโดยมีภูมิภาคยุโรปเป็นตลาดหลัก  
(ประมาณร้อยละ 80 ของการผลิตทั้งหมด) ทั้งนี้  
คาดการณ์ว่าโมร็อกโกจะเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์
รายใหญ่ที่ สุดในภูมิภาคแอฟริกา และจะแซง
หน้าประเทศแอฟริกาใต้ (ที่ขณะนี้ครองอันดับ 1)  
ได้ภายในปี พ.ศ.2573 อันเนื่องจากการขยายฐาน
การผลิตของ PSA ในเมืองเคนิตรา (Kenitra) 
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2562 (กําลังการผลิต 100,000 คันต่อปี)  
นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตรถยนต์ของ Somaca 
ที่เมืองคาซาบลังกา (กําลังการผลิต 70,000 คัน
ต่อปี) และโรงงานของ Renault-Nissan ที่เมือง
แทนเจียร์ (กําลังการผลิต 340,000 คันต่อปี) ด้วย

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ กรุงไคโร 

Automotive Animation

อุตสาหกรรมแอนิเมชั่นคือตลาดที่ 
น่าสนใจในจีน

โมร็อกโกตั้งเป้าเป็น
ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ 
ในภูมิภาคแอฟริกา

กรุงเฮลซิงกิประกาศ 
เป็นสื่อกลาง ‘ตลาดทดลอง’  
กับธุรกิจต่างชาติ

FINLAND MOROCCO CHINA

Market Testing



Material Innovation
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TREND TO WATCH

Let’s Do
Upcycling

คนชอบแฟชั่นอาจจะสังเกตได้ว่าการอัพไซเคิลถือเป็น
หนึ่งเทรนด์ส�าคัญบนรันเวย์ของแบรนด์ระดับโลกใน
ฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2021 นี้

ตั้งแต่ Balanciaga ที่น�าเชือกรองเท้ามาท�า
เป็นเฟอร์ ไปจนถึง Miu Miu เองถึงกับประกาศ
ว่าจะมีคอลเลคช่ันที่น�าวัสดุมาอัพไซเคิลโดย
เฉพาะด้วย ส่วนในประเทศไทยเองก็มีหลาย
แบรนด์ที่ เริ่มน�าวัสดุเก่ามาอัพไซเคิลแล้ว 
นอกจาก Rubber Killer ที่น�ายางรถยนต์เก่า
มาผลิตเป็นกระเป๋า และ Renim Project  
ที่น�าผ้าเดนิมมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าใหม่ 
ล่าสุดนี้ แบรนด์แฟช่ันหรูอย่าง BOYY ก็เปิด
ตวั BOYY UP ทีเ่ป็นคอลเลคช่ันทีน่�าวสัดุเหลอื
ใช้มาอัพไซเคิลเป็นสินค้าใหม่โดยเฉพาะ



Policy Trending Words
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TRENDING 
WORDS

TREND TO WATCH

Eco-active
Eco-active หมายถึงกลุ่มคนท่ี
ตระหนักรู ้และมีพฤติกรรมที่
คํานึงถึงส่ิงแวดล้อม ซึ่งนักการ
ตลาดประเมินว ่ ากลุ ่ มคนท่ี มี
พฤติกรรมเช ่นนี้มี สัดส ่วนถึง 
20% ของผู ้บริโภคทั่วโลกใน
ปัจจุบัน ซึ่งงานวิจัยช้ินใหม่จาก
บริษัท Kantar ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้
บริการด้านข้อมูลของอังกฤษชี้
ว่ากลุ่มคนประเภทนี้ส่วนใหญ่จะ
มีอายุ 35 ปีข้ึนไป

Veganic Farming
การ เกษตรแบบ  Vegan i c 
f a rm i ng  หรื อ  Vegan i c -
organic คือการเกษตรท่ีเน ้น
การปลูกพืชเพื่อให ้ได ้ผลิตผล
โดยไม่ทําร้ายสัตว์ต่างๆ และให้
ความเคารพสิ่งแวดล้อม หัวใจ
ของการทําการเกษตรแบบน้ีคือ
การเติมอาหารให้กับดิน และไม่
ทําร ้ายดินด้วยการใส่สารเคมี
หรือยาฆ่าแมลง เมื่อดินดี พืชผล
ก็จะงอกงามเอง

Climate Positive
ในยุคนี้ ถ้าสนใจแค่การชดเชย
คาร์บอน (Carbon Neutral) ก็
คงไม่พอ บริษัทระดับโลกหลาย
แห่งจึงเริ่มหันมาสนใจภาพที่
ใหญ่กว่านั้น นั่นคือนอกจากจะ
ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนแล้ว ยัง
มุ ่ งสร ้ างประโยชน ์ ให ้ กับ ส่ิง
แวดล้อมไปพร้อมๆกันด้วยการ
กําจัดคาร์บอนไดออกไซด์ส่วน
เกินในอากาศด้วย ซ่ึงการจะ
บรรลุจุดมุ่งหมายนี้ก็ทําได้หลาย
ทาง ตั้งแต่การปลูกป่าไปจนถึง
การงดใช้วัสดุที่ใช้แล้วทิ้ง การ
ใช้พลังงานทดแทน ฯลฯ

Fighting the Pollution
ไม่ใช่แค่เมืองไทยเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องมลภาวะทางอากาศ แต่ 
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกก็ก�าลังเผชิญกับปัญหานี้เช่นกัน โดยในป ี
ค.ศ. 2016 องค์การอนามัยโลกประเมินว่าสาเหตุการเสียชีวิตของ
ประชากรกว่า 4.2 ล้านคนทั่วโลกมาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
PM 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังชี้ว่า ณ วันนี้ มีประชากรจ�านวนกว่า
ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดทั่วโลกต้องสัมผัสกับมลภาวะทาง
อากาศทีเ่พ่ิมข้ึน เมือ่ปัญหาไม่มทีท่ีาว่าจะบรรเทาเบาบางลง ดังนัน้
เราคงได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกับมลภาวะอีก
เรื่อยๆ ในอนาคตอันใกล้ ยกตัวอย่างเช่นเครื่องกรองอากาศ Briiv 
ทีเ่ลยีนแบบกลไกการกรองอากาศตามธรรมชาต ิและผลติจากวัสดุ
ธรรมชาตทิีย่่อยสลายได้ตามธรรมชาต ิโดย Briiv หนึง่เครือ่งเท่ากับ
มีต้นไม้ถึง 3,043 ต้นในห้องเลยทีเดียว

QR CODE PACKAGING

ณ ตอนนี ้บรรจภุณัฑ์ทีส่วยเตะตา
อาจจะไม่พอแล้ว แต่ต้องให้ข้อมลู
ของสินค้าได้อย่างครบถ้วนด้วย 
และด้วยความที่บนบรรจุภัณฑ์
ส่วนใหญ่มักมีพ้ืนที่จ�ากัด การใช้ 
QR Code จงึเข้ามามบีทบาทมาก
ยิ่งข้ึน เพราะเมื่อให้สมาร์ทโฟน
สแกนโค้ดนี้  ลูกค้าก็สามารถ
ทราบที่มา รายละเอียด รวมถึง
ข้อมูลต่างๆ ของสินค้าได้เลย ใน
ขณะที่ทางแบรนด์เองก็สามารถ
เก็บข้อมลูของลกูค้าไว้เพ่ือท�าการ
ตลาดต่อไปได้ด้วย QR Code จงึ
นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการ
ตลาดที่ ตอบโจทย ์ทั้ งคนท� า
แบรนด์และผู้บริโภคเอง

Going Electric
เมื่อโจ ไบเดน ก้าวเข้ามารับต�าแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ หนึ่งในนโยบายของเขาคือการให้ความส�าคัญกับ
พลังงานสีเขียว โดยเริ่มจากการให้บุคลากรของรัฐบาลหันมาใช้รถยนต์ที่ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า  
เทรนด์การใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจึงเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะในทุกวันนี้ที่มีแบรนด์
ต่างๆ ก้าวเข้ามาเป็นผูเ้ล่นในวงการมากยิง่ข้ึน เช่นเดียวกับรปูแบบของยานพาหนะทีใ่ช้พลงังานไฟฟ้าก็มคีวามหลาก
หลายมากขึ้นเช่นกัน 
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ส�าหรบักระแสโลก เรามโีอกาสได้เห็นผลงานหรอืผลติภณัฑ์ทีเ่กิดข้ึนจากการท�างานข้ามศาสตร์สาขามากมาย  
ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายที่ไม่สร้างขยะแม้แต่ช้ินเดียว อย่างเช่นผลงาน Soapack ขวดบรรจุน�้ามัน
มะพร้าวที่จะค่อยๆ ละลายไป ตามการใช้งานเหมือนสบู่ โดย หมี่ โจว (Mi Zhou) นวัตกรรุ่นใหม่จากเซ็นทรัล
เซนต์มาร์ตนิส์ ประเทศองักฤษ หรอืการสร้างผลงานจากของเสียข้ึนใหม่ อย่างทีป่รากฏในผลงาน Bolt Threads 
ทีน่กัออกแบบน�าไมซเีลยีมเห็ดมาเพาะเซลล์ในแปลงและข้ึนรปูเป็นแผ่นหนงัเพ่ือให้ธรุกิจแฟช่ันน�าไปต่อยอดเป็น
สินค้าอื่นอย่างกระเป๋า วัสดุนี้จึงเป็นอีกทางเลือกที่แบรนด์ใหญ่อย่าง Adidas หรือ Stella McCartney เลือก
ใช้การท�างานข้ามศาสตร์ทีห่ยบิจบัเอาความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาใช้
เป็นต้นทนุ โดยอาศยักลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม เพ่ือผลติสินค้าและบรกิารทีม่มีลูค่าสูงนี ้ไม่
ได้เป็นเทรนด์ทีเ่กิดข้ึนในต่างประเทศเท่านัน้ แต่ประเทศไทยก็มศีกัยภาพมากมายทีส่ามารถท�าเช่นน้ีได้ไม่แพ้กัน

COVER STORY

เศรษฐกิจฉบับ BCG 
เส้นทางพัฒนาใหม่เพื่อผู้ประกอบการไทย

พลวัตทีเ่ราก�าลงัพูดถึงนีค้อืส่วนหนึง่ของการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจใหม่
ที่เรียกว่า BCG Economic Model นโยบายระดับชาติที่จะมีบทบาท
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต  
(BCG in Action : The New Sustainable Growth Engine) โดยจะ
เช่ือมโยงกับการจ้างงานมากถึงครึ่งหนึ่งของจ�านวนการจ้างงานรวมใน
ประเทศ และครอบคลุมอุตสาหกรรม 4 สาขา คือ 1) สาขาเกษตรและ
อาหาร 2) สุขภาพและการแพทย์ 3) พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และ 
4) การท่องเทีย่วและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซ่ึงทัง้หมดนีม้ศีกัยภาพในการ
เพิ่มมูลค่าตลาดเป็น 4.4 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของจีดี
พีภายในปี 2025 ที่จะถึงนี้

BCG Economy คือการพัฒนา 3 เศรษฐกิจหลัก อันได้แก่เศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ อาทิ การ
ผลติและการบรโิภคทีย่ัง่ยนื การรบัมอืการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  
การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทีย่ัง่ยนื ฯลฯ  
อกีทัง้ยงัสอดรบักับหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่เป็นหลักส�าคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยด้วย
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B

C

G

B = เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) 
เป็นการน�าความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
มาพัฒนาต่อยอดจากฐานความเข้มแข็ง
เดมิ นัน่กค็อื ทรพัยากรชวีภาพ หรอืผลผลติ
ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า  
เช่น การพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีธาตุอาหารสูง  
เป็นต้น

C = เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) การน�าทรัพยากรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและคุ ้มค่าท่ีสุดท่ีส�าคัญ
คือการมุ่งไปที่ ZERO WASTE หรือการ
ลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับ
ศูนย์ ด้วยการปรับกระบวนการผลิต เช่น  
การเปลี่ยนของเสียจากการผลิตให้เป็น
พลังงาน 

G = เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหามลพิษและลดผล 
กระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะความ
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เอนไซม์
จากจุลินทรีย์เพื่อการฟอกกระดาษ การใช้
สารชีวภัณฑ์ก�าจัดแมลงศัตรูพืชทดแทน
การใช้สารเคมี ฯลฯ
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COVER STORY

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมทั้ง 4 สาขาข้างต้นถือเป็นก�าลัง
หลักในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งเมื่อปรับใช้ BCG 
Economic Model เข้ามาเป็นอาวุธจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม
ได้ในหลากหลายมิติ

• การเกษตรและอาหาร การปรับโครงสร้างการผลิต
สินค้าเกษตรทัง้ระบบจะช่วยเพ่ิมจดีีพีของภาคการเกษตร
ได้สูงข้ึนเป็น 1.7 ล้านล้านบาท ผ่านการเพ่ิมความ 
หลากหลายของผลผลิต การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนด้าน
การวิเคราะห์ความต้องการของผูบ้รโิภค ซึง่จะช่วยให้การ
ผลิตมีความแม่นย�าสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด ลดของเสียเหลอืทิง้ สามารถตรวจสอบและตดิตาม
ผลผลิตได้แบบเรียลไทม์ ยกระดับมาตรฐานและความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เพ่ิมโอกาสในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารเพ่ือสุขภาพ 
อาหารส�าหรบัแต่ละช่วงวัย รวมถึงการพัฒนาสารประกอบ
มูลค่าสูง (Functional Ingredient) 

• สขุภาพและการแพทย์  ประเทศไทยจ�าเป็นต้องเร่งรดั
การพัฒนาขีดความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม  
ยา วัคซีน ยาชีววัตถุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการ
วิจัยทางคลินิกและการบริหารจัดการข้อมูลวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และรองรับการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์เพ่ือลด
การน�าเข้า โดยให้ความส�าคัญกับนโยบายป้องกันการ
เกิดปัญหาสุขภาพ (Preventive Medicine) มากกว่า
นโยบายด้านการรักษา การขยายบริการด้านสุขภาพไป
สู่การให้บริการทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (Precision 
Medicine) ด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมลูพันธกุรรม รวม
ถึงการสร้างแพลตฟอร์มการวิจัยทางคลินิกของประเทศ 
ที่สอดประสานการท�างานกับฝ่ายก�ากับดูแลของรัฐ ด้วย
แนวทางเช่นนี้ รัฐบาลไทยจะสามารถเพ่ิมมูลค่าจีดีพีใน
หมวดนี้ได้มากถึง 90,000 ล้านบาท

• พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ กลุ่มอุตสาหกรรม 
ที่มีมูลค่ารวมกันประมาณ 9.5 หมื่นล้านบาทนี้จัดเป็น 
กลุ ่มที่มีศักยภาพการเติบโตสูงจากนโยบายภาครัฐ 
ที่ต ้องการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงาน ทดแทนเป็น 
ร้อยละ 30 ในปี พ.ศ.2579 ผ่านการน�าของเสียกลับมา
ใช้ใหม่ในรูปของแหล่งพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงาน
ทดแทน (Renewable Energy) อันได้แก่ การผลิตเช้ือ
เพลิงจากขยะและก๊าซชีวภาพ การมีโรงไฟฟ้าชุมชนที่ใช้
แหล่งพลังงานทดแทนจากในพื้นที่ เช่น พลังงานจากแสง
อาทิตย์ ชีวมวล (รวมขยะ) และก๊าซชีวภาพ โดยโรงไฟฟ้า
ชุมชนนี้สามารถสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าผ่านการ
เชื่อมต่อระบบด้วย smart microgrid และใช้เทคโนโลยี 
blockchain เป็นแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการ

• การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้
องค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์เช่ือมโยงกับทุนทาง
ปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม และทุนจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพ่ือรงัสรรค์เป็นผลติภณัฑ์หรอืบรกิารรปูแบบ
ใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง สามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดีข้ึน ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ
ใน 3 สาขายุทธศาสตร์ข้างต้นสามารถจะเช่ือมโยงกับ
การทอ่งเทีย่วผ่านระบบเศรษฐกจิสรา้งสรรคไ์ด้ อาทิ การ
สร้างประสบการณ์ใหม่ให้นกัท่องเทีย่วผ่านการท่องเทีย่ว
เชิงอาหารไทย การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่เน้นการแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวเชิงศิลป
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฯลฯ

BCG Economic Model คือวิธีการเปลี่ยนรูปแบบ
จากการ “ผลิตมากแต่สร้างรายได้น้อย” ไปสู่การผลิต
สินค้าพรีเมี่ยมที่ “ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก” 
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โครงการพัฒนาผู้ประกอบการสู่ BCG Economy ของ DITP
สินค้านวัตกรรมและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในส่วนจัด
แสดงพิเศษ Innovation and Design Zone (IDZ) สู่
ตลาดเวียดนาม (Mini Exhibition) และการจับคู่ธุรกิจ/
เจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Onilne Business 
Matching) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ Sheraton 
Saigon Hotel & Towers

นอกจากนี ้ยงัมโีครงการสัมมนาฝึกอบรม โครงการพัฒนา
เชิงลกึเพ่ือเจาะกลุม่ตลาดเฉพาะ โครงการจบัคูเ่จรจาการ
ค้าส�าหรบัผูป้ระกอบการ BCG Economy โดยเฉพาะ ฯลฯ  
ผูส้นใจสามารถสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ที ่สายด่วน  
1169 หรือติดตามข่าวสารทาง www.ditp.go.th และ 
www.ditp-design.com

กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้ตอบรบัโมเดล
นโยบายเศรษฐกิจใหม่นี้ด้วยการจัดท�าโครงการสนับสนุน 
และผลักดันจัดท�าโครงการที่พร ้อมสนับสนุนและผลัก
ดันศักยภาพของผู ้ประกอบการที่อยากก้าวเข้าสู ่ BCG  
Economy ยกตัวอย่างเช่น 

1. โครงการ DESIGN from Waste of Agriculture 
หรือ DEWA เป็นกิจกรรมการพัฒนาผลผลิตเหลือใช้
ทางการเกษตรเพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลงานใน 4 ประเภทคือ วัสดุ
ต้นแบบ/วัสดุชนิดใหม่ สินค้าแฟช่ัน สินค้าไลฟ์สไตล์  
และบรรจุภัณฑ์ใหม่จากวัสดุทางเลือก ซึ่งในกิจกรรม
ครั้งที่ผ่านมา DEWA ได้เชิญเหล่าดีไซเนอร์มาร่วมกัน 
ตีโจทย์ส�าคัญของโลกยุคหลัง COVID-19 เพ่ือค้นหา 
ทางเลือกและวิธีการรับมือกับวิถีชี วิตรูปแบบใหม ่

ผ่านงานออกแบบสร้างสรรค์ อาทิ Srinlim, 5ive sis, 
Lamunlamai, Panpuri, The head and the heart 
studio, Plural designs และ เอก ทองประเสริฐ นับเป็น 
การผนึกก�าลังน�าเสนอมุมมองใหม่ต่ออนาคตที่ทุกคน
สามารถเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

2. โครงการส่งเสริมสินค้านวัตกรรมและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมสู ่ตลาดเวียดนามในรูปแบบ 
Mirror-Mirror ปี 2564 สนันสนุนผู้ประกอบการ
ที่มีประเภทสินค้าอาหารและเครื่องด่ืม เครื่องส�าอาง 
สินค้าแม่และเด็ก สินค้าสัตว์เลี้ยง เข้าร่วมการจัดแสดง
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HempThai ผู้ผลิตวัสดุใยกัญชง
ที่เติบโตได้ท้ังในตลาดคราฟท์และนวัตกรรม
พูดคุยกับ ซัน - อาทิตย์ ฤทธีราวี ผู้บริหารแบรนด์ HempThai 
ผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชงเจ้าแรกๆ ของเมืองไทย

SUCCESS CASE

กว่าจะมาเป็น HempThai
“กัญชง หรอื เฮมพ์ จรงิๆ คอืพืชเศรษฐกิจทีม่ศีกัยภาพและใช้ประโยชน์ได้
มากจากทกุส่วน ในปี พ.ศ.2546 เราเปิดบรษัิทช่ือ ดีดี เนเจอร์ คราฟท์ 
ก่อน ธรุกจิตอนนัน้คอืการน�าของไทยไปขายต่างชาต ิและกัญชงก็เป็นหนึง่
ในตวัเลอืกวัตถุดิบ จนกระทัง่ปี พ.ศ.2548 ทีผ่มกับคณุน้า (ดวงฤทยั ภมูิ
พิเชฐ) เริม่คยุกนัว่ากญัชงเป็นส่ิงทีม่คีนท�าน้อย และคณุน้าของผมเขาก็
คุน้เคยกับชาวเผ่าม้งทีป่ลกูกัญชงอยู ่เขาบอกว่ากัญชงมคีณุสมบัตดีิและ
มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัมากแต่ยงัไม่มใีครรูจ้กั ถ้าเราท�าตรงนีเ้ราจะได้หลาย
อย่าง ได้ช่วยชาวบ้านด้วย ท�าให้คนต่างชาตไิด้รูจ้กักัญชงไทยมากข้ึนด้วย
พอถึงปี พ.ศ.2556 เราเลยตดัสินใจเปิดแบรนด์ HempThai จากความคดิ
ที่ว่าถ้าเราจะโฟกัสที่กัญชงอย่างเดียวแล้ว เราก็ใช้ช่ือนี้ไปเลยสิ เวลา 
ต่างชาตเิห็นเขาจะได้รูเ้ลยว่ามนัคอืกัญชงทีม่าจากประเทศไทย"

“ปัจจบัุน HempThai ปลกูแปลงกญัชงเพ่ือผลติวัตถุดิบเส้นใยใช้ในงาน
อุตสาหกรรมส่ิงทอ และเพ่ืองานวิจัยเป็นหลักครับ โดยเราพัฒนาองค์
ความรู้ในการปลูกแบบออร์แกนิค 100% ร่วมกับชาวเขาเผ่าม้งที่เขา
เช่ียวชาญ เรามีแปลงปลูกและโรงงานผลิตของตัวเองอยู ่ที่อ�าเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งการจะไปปลูกและแปรรูปในพ้ืนที่ได้เราต้องท�า
ประชามติกับชุมชนก่อนครับ เราต้องท�าข้อตกลงร่วมกันกับชุมชนว่า
เราจะร่วมกันสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดข้ึน เราจะเติบโตไป
ด้วยกัน ภูมิปัญญาของการท�าฟาร์มกัญชงและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต้อง
ได้รับการสืบสานต่อไป ไร่ของชุมชนบริเวณรอบๆต้องได้รับการ
สนับสนุน ส่วนลูกหลานใครยังไม่มีงานท�าก็มาท�างานในไร่ของเราได้ 
และเราจะไม่ทอดทิ้งเขาอยู่แล้ว” 

14 THINK TRADE THINK
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ศิลปะกับการวิจัยก้าวไปด้วยกัน
“ผมมองว่าตวัเองเป็นกล้าลองครบั ชอบเรยีนรู ้ชอบงานวิจยัพัฒนา จาก
ก่อนนี้ที่ ดีดี เนเจอร์ คราฟท์ เราขายกัญชงในเชิงงานศิลปะ เน้นว่าเป็น
งานท�ามือ ขายให้ตลาดต่างชาติที่มีก�าลังซื้อสูง ไลน์สินค้าของเราก็จะ
เป็นพวกเส้นใย ผ้าผืน ส่ิงทอ และเครื่องแต่งกาย แต่กับแบรนด์ 
HempThai เราจะเน้นเรือ่งงานวิจยัและนวัตกรรมควบคูกั่นไปครบั เพราะ
เรารูว่้ากัญชงมศีกัยภาพทีจ่ะน�าไปต่อยอดท�าอะไรได้อกีมากมาย ทกุส่วน
ประกอบของต้นกัญชงมีประโยชน์หมดครับ แต่มันแทบไม่ได้ถูกใช้เลย” 

“ผมมองโอกาสต่อยอดธรุกิจจากต้นไม้ต้นหนึง่ว่ามนัมส่ีวน ราก แกน ใบ
เส้นใย และเมลด็ ผมเลยเริม่คดิจากส่วนอืน่ก่อนว่าจะท�าอะไรได้บ้าง เช่น
ลองเอาแกนของต้นกัญชงมาบดสับ ทดสอบความแข็งแรง ผสมกับวัสดุ
อื่นขึ้นรูปเป็นอิฐบล็อก เป็นแผ่นไม้อัด ฯลฯ ก่อนนี้เราก็เคยเอายางพารา
มาผสมกับกัญชงท�าเป็นแผ่นวัสดุไปประกวด แต่ไปแพ้แค่สีเบเยอร์ทนไฟ
ครับ เขาได้ที่หนึ่งนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งปี ส่วนเราได้รางวัลชมเชย”

มุ่งสู่ตลาดต่างประเทศ
“ในอดีตเส้นใยกัญชงเป็นทีรู่จ้กัในวงแคบ เฉพาะผูท้ีม่คีวามสนใจในเรือ่ง
งานฝีมือ งานท�ามือ หรือเรื่องผ้าท้องถิ่นของชาติพันธุ์ต่างๆ เท่านั้น สิ่งที่
ยากที่สุดคือการให้ความรู้กับผู้บริโภคนี่ล่ะครับ คือเราต้องมีค�าตอบให้
ผู้คนได้ว่าท�าไมเขาถึงต้องจ่ายราคานี้กับสินค้าแบบนี้ ซึ่งถ้าตลาดไทย
ไม่ใช่ค�าตอบ เราก็ต้องมุ่งไปหาตลาดต่างชาติ เพราะคนต่างชาติเขา
ศกึษาเรือ่งกัญชงเยอะกว่า มคีวามรูค้วามเข้าใจมากกว่า ผมก็เลยตดัสิน
ใจเปิดตลาดต่างประเทศในกลุ่มที่มีก�าลังซ้ือสูงและมีความรู้เก่ียวกับ 
กัญชงไปก่อน ไปสิงคโปร์ ไปยุโรป ไปญี่ปุ่น โปรโมทในช่ือแบรนด์ 
HempThai เลย จนกระทัง่ตอนนีเ้รามตีลาดหลกัอยูญ่ีปุ่่นประมาณ 85% 

“ครั้งหนึ่งผมไปออกบูธในงานของ อย. ก็บอกน้องทีมงานว่าไม่ต้องเอา
ของไปเยอะ เอาไปแค่สินค้าตัวโชว์ เพราะผู้จัดงานเขาบอกว่าเอาไปวาง
โชว์ก็พอ ปรากฏว่าขายดีจนของหมดตั้งแต่วันแรกครับ (หัวเราะ) ผมรู้

“เราสร้างโปรไฟล์ในต่างประเทศก่อนแล้ว
ค่อยย้อนกลับมาท�าตลาดเมืองไทย 
ทุกวันนี้เวลาไปออกงานในไทยเราก็ขายผลิตภัณฑ์
ได้เยอะขึ้นครับ คนเชื่อถือและให้คุณค่ามากขึ้น"

“การปลูกกัญชงไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งปลูกแบบ
ออร์แกนิค 100% ด้วยแล้วไม่มีใครท�าได้ดีเท่าชาวม้ง 

เพราะเขาผูกพันกับพืชตัวนี้ตั้งแต่เกิด
จนตาย องค์ความรู้พวกนี้อยู่ในวิถีชีวิตของเขา"

“การวิจัยท�าให้รู้ว่าเราน�าแกนกัญชง
มาต่อยอดธุรกิจได้ หากในอนาคตเราพัฒนาให้

สมบูรณ์แบบขึ้น ท�าเป็นวัสดุก่อสร้างที่ตอบโจทย์
ตลาดได้ครบขึ้น มันน่าจะไปได้อีกไกล”
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เลยว่าตลาดกลุ่มนี้แหละคือลูกค้าของเราทั้งหมด วันต่อไปก็เอาของไป
มากกว่าเดิม แจกนามบัตรให้ครบทุกคน เพราะนี่คือลูกค้าของเราจริงๆ 
จากการออกบูธผมสังเกตว่าลกูค้าทีต่ดัสินใจซือ้ง่ายจะเป็นกลุ่มคนทีรู่จ้กั
กัญชงดีอยู่แล้ว พอเห็นค�าว่า HempThai และได้ลองจับสัมผัสของเนื้อ
ผ้า เขาก็รู้แล้วว่ามันคืออะไร ลูกค้ากลุ่มนี้บางทีเขาก็มาหาข้อมูลพัฒนา
การใหม่ๆ  ซื้อกลับไปเป็นตัวอย่างว่ากัญชงสามารถท�าอะไรได้บ้าง"

"ส่วนการบุกตลาดญี่ปุ่น เราอาศัยตัวแทนจ�าหน่ายอยู่ 2-3 เจ้าครับ แบ่ง
โซนกันไปว่าใครท�าตลาดในละแวกไหน เช่นรายนีท้�าตลาดทีโ่อซาก้า อกี
รายท�าทีโ่ตเกียว และเขาจะมาเยีย่มเราทีป่ระเทศไทยบ่อยมาก ส่วนตลาด
ยุโรปก็เหมือนกัน เขาจะมาดูเองว่าเราท�าอะไรอยู่บ้าง ดูว่าจะท�าธุรกิจ
กับเราได้แค่ไหน การออกบูธเทรดแฟร์ที่เมืองไทยก็จะมีลูกค้าต่างชาติ
เข้ามาหาเราเรื่อยๆ และเขาก็จะแนะน�ากันต่อๆ ไป” 

“ทกุวันนีส่ิ้งทีข่ายดีท่ีสุดของเราก็ยงัเป็นเส้นด้ายและผ้าผนื ดังนัน้เราถึง
ต้องโฟกัสทีก่ารปลกูและการแปรรปูวัตถดิุบให้มคีณุภาพดี เพ่ือให้ลกูค้า
น�าไปต่อยอดเป็นผลติภณัฑ์อืน่ เราวิเคราะห์จดุแข็งจดุอ่อนแล้วว่าเราไม่
ถนัดเรื่องการออกแบบสินค้าเพ่ือตลาดรีเทล เพราะมันต้องอาศัยความ
เช่ียวชาญอกีแบบ ดังนัน้เราจะท�ากัญชงส�าหรบัให้ดีไซเนอร์น�าไปใช้งาน 
ให้เขาดึงเอกลกัษณ์ของวัสดุไปสร้างคณุค่าสร้างคาแรคเตอร์เฉพาะตวั"

ปรับตัวให้ถูกทางในยุคที่ก�าลังซื้อน้อยลง
“สถานการณ์โควิดตอนนี้ยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับ HempThai มากนัก 

แต่ถ้ามองต่อไปในยุคหลังโควิดเราก็ต้องปรับตัวและวางกลยุทธ์ให้ถูก
ทาง ผมคาดว่าก�าลังซื้อทั่วโลกมันจะน้อยลงอยู่แล้วล่ะ แต่ถ้าเราปรับ
โมเดลการท�าธรุกิจมนัก็จะไปต่อได้ เช่นสมมตว่ิาทกุวันนีห้รอือกีสองสาม
ปีข้างหน้าตลาดงานก่อสร้างที่เราท�าวิจัยกันอยู่มันไม่เติบโตหรือไม่
สามารถทดแทนของเดิมได้ แต่หน้ากากอนามยัขายดี เราก็ต้องพร้อมปรบั  
หรอืถ้าอนาคตเราพัฒนากญัชงให้เป็นยาหรอือาหารข้ึนมาได้ อาจจะเป็น
อาหารคน อาหารสัตว์ ฯลฯ เราต้องคอยดูว่าตลาดมนัจะไปทางไหน” 

“ตลาดออนไลน์ผมค่อนข้างถนดัอยูแ่ล้ว แต่ส�าหรบักัญชงด้วยความทีม่นั
ยังท�าเชิงพาณิชย์มากไม่ได้ ผมจะท�าแบบค่อยเป็นค่อยไป เน้นการให้
ความรู้ เพราะมันยังเป็นหัวข้อที่ sensitive อยู่มาก การไปยิงโฆษณา
ออนไลน์แทนที่จะได้ลูกค้าอาจกลายเป็นลากปัญหามาให้เรา (หัวเราะ) 
ผมจะใช้วิธที�าควิอาร์โค้ดไปตัง้ในบูธ เพราะคนทีส่นใจกัญชงเขาจะเสิร์ช
หาข้อมลูอยูแ่ล้ว พอเขามาเจอเราทีดู่เป็นตวัจรงิ เขาจะส่ังซือ้เอง และเรา
ก็จะได้ฐานลูกค้าที่เป็นลูกค้าตัวจริงเข้ามาครับ” 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ HempThai สามารถติดตามได้ที่ facebook: 
hempthaishop และ www.hempthai.com 

SUCCESS CASE

“ลูกค้าต่างชาติของ HempThai 
คือกลุ่มนักธุรกิจระดับ high end ครับ 

เขาไม่ได้มองกัญชงเป็นงานคราฟท์แล้ว 
เขามองที่การน�าเอาวัตถุดิบของเราไปต่อยอดเพื่อ 

เพิ่มมูลค่าสินค้าในอุตสาหกรรมแฟชั่นมากกว่า"
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นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยว่ากรมส่ง
เสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้จัดทํา
แผนการทํางานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของ
ปี 2564 ตามที่ได้รับมอบนโยบายจากนายจุรินทร์  
ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว ่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมีแผนในการขับ
เคลื่อนการทํางานท่ีสําคัญ 7 แผนงานหลัก ดังนี้ 

DITP กางแผนการท�างานปี 2564 
ผลักดันการค้าระหว่างประเทศฝ่าวิกฤตโควิด-19

DITP SOCIETY

1. แผนงาน “อาหารไทยอาหารโลก” เพื่อผลักดัน
ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางอาหารโลก และแผนงาน 
การส่งออกอาหารฮาลาล อาหารมังสวิรัติ และ
อาหารแนวใหม่ ท่ีเป ็นเทรนด์สําคัญของโลก  
ผ่านการจัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
นานาชาติในประเทศไทย THAIFEX – ANUGA 
ASIA 2021 (ในรูปแบบ The Hybrid Edition)  
รวมถงึการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

2. การส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพ (Premium 
Products) ภายใต ้วิ สัยทัศน ์  ‘ เกษตรผลิต 
พาณิชย์ตลาด’ โดยใช้ยุทธศาสตร์ ‘ตลาดนํา
การผลิต’ อาทิเช่น สินค้าข้าวและผลไม้ โดยจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายออฟไลน์ ออนไลน์ 
และไฮบริดไลน์มากกว่า 70 กิจกรรม

3. การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาค
บริการ อาทิ กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่ม Wellness 
กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์ กลุ่มบริการการพิมพ์ ผ่าน
กิจกรรมงานแสดงสินค้าเสมือนจริง (Virtual 
Trade Show) และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ประกอบการเชิงลึก

4. การเร่งรัดการส่งออกในยุค New Normal 
ผ ่ านการจัดงานแสดงสินค ้ านานาชาติ ใน
ประเทศไทยด้วยรูปแบบ Hybrid การเข้าร่วม
งานแสดงสินค ้าในต ่างประเทศในรูปแบบ 
Mirror & Mirror การใช ้แพลตฟอร ์มที่มี
ศักยภาพทั้งของไทยและแพลตฟอร์มระดับโลก
เป็นช่องทางการตลาด การจัดกิจกรรมเจรจา
ธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) 
การส่งเสริมการขายในต่างประเทศผ่านทั้ง
ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์รวมถึงการใช ้

ยี่ปั ๊วออนไลน์ และการผลักดันการขยายตลาด
ต่างประเทศผ่านโครงการ SMEs Pro-active 
ที่ ขยายหลักเกณฑ ์ โครงการให ้ครอบคลุม
กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ด้วย

5. การจับคู่ตลาดใหม่โดยการเจาะตลาดเมืองรอง
ของต่างประเทศ (ทั้งในระดับรัฐ มณฑล และ
เมือง) เพื่อสร้างโอกาสการขยายการค้าและ
การลงทุนเชิงรุกแก่ผู้ประกอบการไทย อาทิ รัฐ
เตลังกานา-ประเทศอินเดีย มณฑลไหหลํา-
ประเทศจีน จังหวัดคยองกี-ประเทศเกาหลีใต้ 
และอื่นๆ 

6. บทบาทกระทรวงพาณิชย์หลังโควิด-19 (New 
Normal Commerce) มุ่งเน้นการอํานวยความ
สะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการแก่
ภาคธุรกิจและประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
และเดินหน้าให้บริการประชาชนแบบ One Stop 
Service ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
รวมท้ังการพัฒนาแอปพลิเคช่ันบนโทรศัพท์มือ
ถือ (DITP ONE) ซ่ึงเป็นระบบใหม่ที่รวมบริการ
ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมดไว้บนแอปพลิ
เคชั่นเดียว และการพัฒนาระบบการวิเคราะห์
โอกาสตลาดส่งออกใหม่ด ้วยเทคโนโลยี AI 
(DITP Business AI)

7. การพัฒนาศักยภาพการตลาดให้ภาคการผลิต
ฐานราก ทั้ง SMEs และ Micro SMEs โดยการ
จัดโครงการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Academy) 
เพื่อให้ผู ้ประกอบการและบุคคลทั่วไปสามารถ
เรียนได้ ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบ E-learning

สมเด็จ สุสมบูรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์



รัฐบาลให้ความส�าคัญกับโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ซึ่ง

เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ BCG Model โดยเน้นการพัฒนา

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ไว้

แล้ว ดงันัน้ จงึน่าจะเป็นโอกาสดทีีร่ฐับาลจะขบัเคลือ่นการฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิด-19 โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green 

Recovery) ทีส่อดรับกบั BCG Model และสอดคล้องกับทิศทาง

การพัฒนาเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ของหลายประเทศท่ัว

โลก ซึง่จะช่วยสร้างรายได้และสร้างงานใหม่ (โดยเฉพาะกจิกรรม

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 

ขณะเดยีวกนัภาคธรุกิจและภาคครัวเรอืนจ�าเป็นต้องปรบัตวั

ตามเพื่อหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ภายใต้สภาพ

แวดล้อมทางเศรษฐกจิ สงัคม และส่ิงแวดล้อม  

ที่เปลี่ยนไป ส�าหรับภาคธุรกิจแล้ว มีความ

จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องปรบัตัว โดยให้ความ

ส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจท่ีไม ่สร ้าง 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  

ทั้งนี้ ในระยะหลัง เราจะได ้ยินว ่า 

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ให้ความส�าคญั

มากขึ้นกับ Green Supply Chain  

ดังนั้นคู่ค้าและพันธมิตรที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานต้ังแต่ต้นน�้าไปถึง

ปลายน�า้ ควรเร่งปรบัตวัเพือ่ท�าให้การผลติสนิค้าและวตัถดุบิของ

ตนเองเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม รวมทัง้ควรให้ความส�าคญักบัการ

เพิ่มหรือสร้างมูลค่าของสินค้าและบริการท่ีสอดรับกับความ

ต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

มเิช่นนัน้แล้ว ภาคธรุกจิไทยโดยรวมอาจสญูเสยีโอกาสในการ

ส่งออกสินค้าไปในตลาดต่างประเทศ ท่ีใส่ใจกับประเด็นความ

ยัง่ยนืและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เพือ่ลดความเสีย่งทีป่ระเทศ

คู่ค้าอาจใช้มาตรการ Non-tariff เพื่อกีดกันสินค้าท่ีไม่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ธุรกิจที่ไม่เร่งปรับตัวอาจไม่ได้รับ

ความสนใจจากนกัลงทุนและกองทุนต่างชาติท่ีให้ความส�าคญักับ 

Environmental, Social, and Governance (ESG)  ส่วนภาค

ครวัเรอืนเอง กต้็องเพิม่ทกัษะใหม่ๆ หรอืเปลีย่นทกัษะให้สอดรบั

กบัความต้องการในตลาดแรงงานทีเ่ปลีย่นไปจากการเข้ามาของ

เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่และธุรกิจสีเขียวเช่นกัน

นัยยะต่อการพลิกฟื้ นเศรษฐกิจแบบ Green Recovery ในไทย

ไมพ่ลาดทกุความเคลือ่นไหว ข้อมลูธรุกจิและ
ขา่วสารเศรษฐกจิ จากศนูยว์จิยั Krungthai 
COMPASS เพียง Scan QR Code หรือ  
ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3hRyyBR 
เพ่ือ Subscribe รับข้อมูลข่าวสารจาก 
Krungthai SME
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การปรากฏตัวครั้งแรกของถังขยะ
ในปี ค.ศ.1875 ระบบจัดการขยะได้เริ่มต้นข้ึนอย่าง
เป็นทางการในประเทศอังกฤษ ท�าให้มีส่ิงประดิษฐ์ที่
เรียกว่า ‘ที่ใส่ขยะ’ แบบแรกเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น 
โดยเจ้าถังที่ว่านี้อาจท�าขึ้นจากไม้บ้าง จากโลหะบ้าง
มีหน้าที่ไว้ใช้เก็บ ‘ข้ีเถ้า’ จากขยะที่แต่ละครัวเรือน
เผาแล้ว โดยถังขยะพวกนี้จะถูกล้างเป็นประจ�าทุก
สัปดาห์ และชาวเมืองก็ต้องจ่ายค่าบริการนี้แก่รัฐ
แม้ว่าถังจะว่างเปล่าก็ตาม 

ถังขยะรีไซเคิลในศตวรรษที่ 19
ต่อมาในปี ค.ศ. 1883 กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้
ออกกฎหมายให้ครัวเรือนต้องใช้ถังขยะแบบมีฝาปิด 
และต ้องก�าจัดขยะเป ็นประจ�าทุกวัน( เรียกว ่า 
Poubelle Law ตามช่ือนาย Eugene Poubelle 
ข้าราชการผูอ้อกกฏนี)้ รวมถึงยงัได้คลอดเทศบัญญตัิ
ให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทุกแห่งต้องจัดหาถังขยะ
แบบมีฝาปิด 3 ถังให้แก่ผู้เช่าทุกราย คงไม่ผิดหากจะ
กล่าวว่านาย Eugene Poubelle นี่แหละคือนัก 
รณรงค์เรื่องการรีไซเคิลขยะคนแรกในประวัติศาสตร์ 

เพราะเขาเรียกร้องให้ครัวเรือนฝรั่งเศสต้องแยกขยะ
ตามประเภท โดยถังแรกเอาไว ้ทิ้ งขยะอาหาร  
ถังที่สองไว้ทิ้งกระดาษและผ้า ส่วนถังที่สามไว้ทิ้งเศษ
ดินเผา แก้ว และเปลือกหอยนางรม !

ถงัขยะพลาสตกิคือพระเอกแห่งยคุปฏวิตัิ
อุตสาหกรรม
จวบจนยุค 1950s ถังขยะที่ผู้คนใช้กันทั่วไปยังคง
ผลิตข้ึนจากโลหะ ซึ่งข้อเสียของมันก็คือมันข้ึนสนิม
ง่ายและมีเสียงดังเวลาลากไปตามท้องถนน จน
กระทั่งวันหนึ่งนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชาวแอฟริกัน-
อเมริกัน Charles Harrison ได้เสนอนวัตกรรมอัน
เป็นทางออกของปัญหานี้  เขาออกแบบถังขยะ
พลาสติกข้ึนเป็นครั้งแรกในโลก (ผลิตและจ�าหน่าย
โดยห้างสรรพสินค้า Sears ในอเมริกา) ซึ่งมี
คุณสมบัติแข็งแรง ทนทาน และใช้งานง่ายด้วยการ
ติดล้อลาก ถังขยะนี้ของ Harrison ได้รับความนิยม
แพร่หลายอย่างรวดเร็ว และท�าให้เขาได้รับการ
ขนานนามว่า ‘บิดาแห่งถังขยะพลาสติก’ มาจวบจน
ปัจจุบัน

HISTORY OF

ส่ิงประดิษฐ์คู่บ้านคู่เมืองนี้มีวิวัฒนาการมาอย่างไรในโลกที่ค่อยๆ เปลี่ยนไปของพวกเรา

1875

1883

1950s

2021

แกะรอยประวัติศาสตร์ ‘ถังขยะ’ 
งานดีไซน์ที่ใครๆ ก็มองผ่าน
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ปฏิทินกิจกรรมและการสัมมนา เมษายน - มิถุนายน 2564DITP CALENDAR

APRIL-JUNE 2021

งานแสดงสินค้า
Trade Fairs

งานฝึกอบรม - สัมมนา
Seminars & Workshops

งานแสดงสนิคา้ Top Thai Brands 2021  
ในรปูแบบ Mirror & Mirror
โมเดลการจัดงานแสดงสินค้ารูปแบบใหม่ในยุค New Normal 
แสดงตัวอย่างสินค้าของผู้ประกอบการแบรนด์ไทยภายในงาน Top Thai 
Brands 2021 ณ กลุ่มประเทศ CLMV 

1 - 4 เมษายน 2564 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 
สถานที่ : Hanoi Culture Friendship Exhibition Center

6 - 9 พฤษภาคม 2564 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 
สถานที่ : Saigon Exhibitor and Convention Center (SECC)

13 - 16 พฤษภาคม 2564 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา  
สถานที่ : Myanmar Expo

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ditp.go.th หรือสายด่วน 1169

THAIFEX VIRTUAL TRADE SHOW  
Online Exhibition for Thai Exporters
25 – 29 พฤษภาคม 2564

THAIFEX – ANUGA ASIA  
“The Hybrid Edition”
29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564 
งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติที่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย 
กลับมาในรูปแบบออนไลน์และไฮบริด พร้อมตอบโจทย์การเจรจาการค้า
ออนไลน์ครบวงจร

สถานที่ : ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ www.thaifex-anuga.com โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร Smart Content
มีนาคม - มิถุนายน 2564

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะเวลา 12 วัน เพื่อต่อยอดและยกระดับ
ความพร้อมของผู้ประกอบการ ในหัวข้อ Smart Content Mindset & 
Concept, International Marketing Plan, Graphic Design & 
Corporate Identity, Website & Social Media Workshop 

สถานท่ี : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)

โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร : ครบเครือ่งเร่ืองการ
คา้ออนไลน ์by NEA รุน่ที ่4 (ภาคใต)้
1 - 2 เมษายน 2564 

การอบรมเชิงปฏิบัติการที่ให้ความรู้ด้านการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร  
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการตลาดออนไลน์ แพลตฟอร์มออนไลน์ช้ันนํา  
การชําระเงินออนไลน์ และการขนส่งสินค้า

สถานท่ี : จังหวัดภูเก็ต

โครงการพฒันาผูส้ง่ออกรุน่ใหม ่: Young Exporter 
from Local to Global ระยะที ่1 - 2 
กิจกรรมอบรมเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความตื่นตัว สร้างความ
พร้อมให้ผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและต่อยอด
สินค้าไทยให้สามารถส่งออกสู่ตลาดโลก

17 - 20 พฤษภาคม 2564 จังหวัดนครพนม

8 - 11 มิถุนายน 2564 จังหวัดน่าน

สถานท่ี : อบรมผ่าน Zoom Webinar จากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการ
ค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ nea.ditp.go.th หรือ NEA call center 
02-507-8128



HEALTHY THOUGHT

เพ�่มความสะดวกใหลูกคาธุรกิจ

โอนเง�นไปตางประเทศไดงายยิ�งข�้น
ผาน 82 สาขาทั่วประเทศ

15 มกราคม 2564 เปนตนไป

ตรวจเช็ก 
ลงทะเบียนบัญชีผูรับเง�น 
หมดปญหาโอนเง�นผิดบัญชี
จากการหลอกลวงโดยมิจฉาชีพ 
ดวยบร�การ SCB Secured 
Outward Remittance

ติดตาม
สถานะเง�นโอน ผานเว็บไซต 
ไดดวยตนเองตลอด 24 ชม. 
ดวยบร�การ SCB Cross Border 
Payment Tracking

แจงเตือน
ขอมูลธุรกรรมผานอีเมลอัตโนมัติ
หลังทําธุรกรรมทันที 
ดวยบร�การ SCB Trade 
Transaction Notification

พรอม 3 บร�การเสร�มฟร�

หร�อสแกน

รายละเอียดบร�การเพ�่มเติม

คลิก

กรุงเทพและปร�มณฑล
สาขาอาคารสิร�นรัตน (ถนนพระราม 4)

สาขาถนนเสร�ไทย (สวนสยาม)

สาขาศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ

สาขารัชโยธิน

สาขาลาดพราว ซอย 10

สาขาถนนตากสิน

สาขาบางโคล

สาขาบางแค

สาขาถนนเตชะวนิช (ปูนซีเมนต ไทย)

สาขาสุรวงษ

สาขาเพลินจิต

สาขาบางจาก

สาขาบางลําพ�

สาขาชิดลม

สาขาถนนสุขสวัสดิ์

สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

สาขาตลาดนอย

สาขาราชวงศ

สาขาถนนสาทร

สาขางามวงศวาน

สาขาคลองหลวง

สาขาบางกะดี (ปทุมธานี)

สาขาบางนาทาวเวอร

สาขาเมืองใหมบางพลี

สาขาถนนปูเจาสมิงพราย

สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู 2

สาขาสมุทรสาคร

สาขาออมใหญ

สาขานครปฐม

ตางจังหวัด
สาขาบางปะอิน

สาขานิคมอุตสาหกรรม
เวลโกรว

สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

สาขาแหลมฉบัง

สาขาระยอง

สาขานิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิรน ซีบอรด

สาขามาบตาพ�ด

สาขาถนนมิตรภาพ 
(นครราชสีมา)

สาขาคลองรั้ง (ศร�มหาโพธิ)

สาขานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
(ลําพ�น)

สาขาทาแพ

สาขาถนนราษฎรยินดี 
(หาดใหญ)

สาขาถนนกาญจนว�ถี 
(สุราษฎรธานี)

สาขาภูเก็ต

สาขานิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

กรุงเทพและปร�มณฑล
สาขาถนนเพชรบุร�ตัดใหม

สาขาศูนยการคาสีลมคอมเพล็กซ 

สาขาถนนรัชดาภิเษก 

สาขาสุข�มว�ทซอย 71

สาขาเซ็นทรัล พระราม 3

สาขาพลับพลาไชย

สาขาพหลโยธิน

สาขาซอยโชคชัย 4

สาขาลาดพราว ซอย 59

สาขาถนนนวลจันทร

สาขาถนนศร�นคร�นทร 

(กรุงเทพกร�ฑา)

สาขาลาดหญา

สาขาถนนพัฒนาการ

สาขาถนนศร�นคร�นทร 

(ออนนุช)

สาขามีนบุร�

สาขาสาธุประดิษฐ

สาขาบางนา

สาขาถนนเอกชัย

สาขาถนนบางข�นเทียน-ชายทะเล

สาขาสะพานใหมดอนเมือง

สาขาปากเกร็ด

สาขาบัวทองสแควร 

(ถนนบางกรวย-ไทรนอย)

สาขาลําลูกกา

สาขาบางบอ (สมุทรปราการ)

สาขาถนนพ�ทธมณฑลสาย 5

 

ตางจังหวัด
สาขาถนนโรจนะ (อยุธยา)

สาขานาเกลือ

สาขาบานบึง

สาขาพานทอง

สาขาแกลง 

สาขานิคมพัฒนา (ระยอง)

สาขาหนองแค

สาขามุกดาหาร

สาขาอรัญประเทศ

สาขาสันกําแพง (เชียงใหม)

สาขาแมสอด

สาขาปตตานี

สาขาสะเดา (สงขลา)

สาขาปจจ�บันที่ใหบร�การ (44 สาขา) สาขาที่ใหบร�การเพ�่มเติม (38 สาขา)

ขอแนะนํา : 1) กรณีลูกคาตองการใชสินเชื่อตามสัญญาทรัสตร�ซีท 
เพ�่อใชบร�การเง�นโอนตางประเทศ (SCB Outward Remittance) 
กรุณาเขาใชบร�การที่สาขาเดิมที่ทานเคยใชบร�การเทานั้น 
สาขาที่ใหบร�การเพ�่มเติมจะยังสามารถใหบร�การเง�นโอนตางประเทศ 
โดยตัดเง�นจากบัญชีของลูกคาเทานั้น 
2) กรณีลูกคาที่ทํารายการบร�การเง�นโอนตางประเทศ 
(SCB Outward Remittance) ผานระบบ SCB Business Net 
ตองการติดตอสอบถาม กรุณาติดตอที่ SCB Business Call Center
 0 2722 2222 กด 0 กด 4 



“You cannot get through a single day 
without having an impact 
on the world around you. 

What you do makes a difference, 
and you have to decide 
what kind of difference 

you want to make.” 

J A N E  G O O D A L L


