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ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22 – 28 ตุลาคม 2561 

Samsung วางจ าหน่าย Galaxy A7 ในเกาหลีใต ้
(ท่ีมา : ส านักข่าว The Yonhap News ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม 2561) 

Samsung Electronics Co. เริ่มจ าหน่ายสมาร์ทโฟน Galaxy A7 ที่มีกล้องอยู่ 3 ตัว ได้แก่ กล้องหน้ามี
ความละเอียด 24 MP พร้อมฟีเจอร์ปรับระดับแสงแฟลช LED ช่วยให้ได้ภาพเซลฟ่ีคุณภาพสูง, กล้องหลังความ
ละเอียด 8 MP, 5 MP พร้อมปุ่มสแกนลายนิ้วมือตรงปุ่มโฮมด้านข้าง เป็นต้น สมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวถูกสร้าง
ขึ้นมา เพ่ือแข่งขันกับสมาร์ทโฟนเรือธง V40 ของ LG Electronics Inc. 

  

 Samsung เปิดตัว Galaxy A7 ที่ราคา 499,400 วอน (441 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐฯ) ถือว่าเป็นราคาที่
คนทั่วไปยอมรับกันได้เมื่อเทียบกับ Galaxy Note 9 ที่มีราคาสูงกว่า 1 ล้านวอน นอกจากรุ่น A7 แล้ว 
Samsung ได้แนะน า Galaxy A9 ที่มีกล้อง 4 ตัว มีความละเอียด 24 MP, 10 MP เลนส์ซูมเทเลโฟโต้, 8 MP 
เลนส์มุมกว้างและ 5 MP จับความลึกของวัตถุส าหรับถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอ โดยคาดว่าจะวางจ าหน่าย   
ในเดือนพฤศจิกายนศกนี ้

อุปสงค์ต่อการทอ่งเที่ยวแบบโลว์คอสจะผลักดันการเจริญเติบโตของการบินใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ท่ีมา : ส านักข่าว The Yonhap News ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม 2561) 

 นาย Randy Tinseth รองประธานฝ่ายการตลาดแห่ง Boeing Commercial Airplanes กล่าวว่าในช่วง
ไม่กี่ปีที่ผ่านมามีจ านวนผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออกเกาหลีใต้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี 2561 มีการ
เดินทางออกนอกประเทศเติบโตขึ้นในหลักสิบ แต่มีการเดินทางภายในประเทศเกาหลีใต้ลดลงเพียงเล็กน้อย 
อย่างไรก็ตามในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือถือว่าเกาหลีใต้เป็นตลาดที่มีสายการบิน      
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โลว์คอสเติบโตได้อย่างแข็งแรงมาก ที่อัตราปีละ 
31% ในอีก 20 ปีข้างหน้าสายการบินต่างๆจะ
ต้องการเครื่องบินใหม่จ านวน 42,700 ล า มูลค่า 
6.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอุปสงค์ต่อการ
ท่องเที่ยวจากประเทศในแถบเอเชีย-แปซิฟิกคอย
หนุน บวกกับตลาดบริการมีมูลค่า 8.8 ล้านล้าน
เหรียญสหรัฐฯ จึงคาดว่าจะท าให้ตลาดมีมูลค่า
รวม 15 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนสายการบิน
โลว์คอสที่เติบโตดีในเกาหลีใต้นั้นจะมี traffic 
เติบโตเฉลี่ยปีละ 2% น าไปสู่ความต้องการเครื่องบินใหม่จ านวน 1,450 ล า มูลค่า 3.1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ส่งผลให้มีเครื่องบินรวม 1,600 ล า ภายในปี 2580 ในภูมิภาคดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้ Boeing ได้รับค าสั่งซื้อ
เครื่องบินจ านวน 5,946 ล า มูลค่า 4.16 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

การส่งออกเครือ่งส าอางของเกาหลีใต้ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
(ท่ีมา : ส านักข่าว The Yonhap News ฉบับวันที่ 22 ตุลาคม 2561)  

KOTRA รายงานว่าผลิตภัณฑ์เสริมความงามกลายเป็นตัวขับเคลื่อนการส่งออกอย่างมีนัยยะส าคัญ      
ของเกาหลีใต้ โดยเมื่อปี 2560 มีมูลค่าส่งออกรวม 4.96 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าเมื่อปี 2543 ถึง       
4 เท่าตัว การส่งออก K-Beauty ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2561 มีมูลค่ารวม 4.6 พันล้าน
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เหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้น 31.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 และจีนคือตลาดที่ใหญ่ที่สุดมีมูลค่า 
3.26 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึน 12.5% จากปี 2559 นอกจากนี้การส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ก็มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นด้วย ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ิมขึ้น 29% (53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ), อเมริกาเหนือ 29.8%       
(47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ), ยุโรป 51.3% (16 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) , ในเกาหลี ใต้มีบริษัทผู้ ผลิต
เครื่องส าอางจ านวน 2458 ราย ในปี  2555 
เ พ่ิมขึ้น เป็น 11,834 ราย ในปี  2560 ดั งนั้น 
KOTRA จึงคาดว่าอุตสาหกรรมนี้จะช่วยสร้าง
ต าแหน่งงานได้ดี เพราะมีหลายบริษัทได้ขยาย
งานไปยังต่างประเทศแล้ว 
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