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ตามช่องทางต่างๆ 
E- book : People Media Bookstore
Website : www.ditp.go.th

ปัจจุบันผู ้ประกอบการทั่วทุกมุมโลกล้วน 
เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดสินค้า

และบริการเพ่ือการส่งออก จึงได้ท�าการปรับ
เปลี่ยนวิธีคิด เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
และผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้เป็นที่ต้องการของ
ตลาดโลกมากขึ้น เพ่ือช่วงชิงพ้ืนท่ีการตลาดมา
อยู่ในมือ

แต่ก็ยังคงมีผู้ประกอบการหลายคนท่ีมี
ความมัน่ใจอย่างเตม็เป่ียมว่าตัวสนิค้า (Product) 
ของตนเองนั้นดีที่สุดในท้องตลาด และคาดหวัง
ไว้สูงว่าน่าจะประสบความส�าเร็จในการท�าธุรกิจ
อันเกิดจากการยอมรับของผู้บริโภค แต่แท้จริง
แล้วในบางสถานการณ์ของการท�าธุรกิจก็ไม่ได้
เป็นไปอย่างที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้เสมอไป 
เพราะที่ผ่านมาบ่อยครั้งที่ผลิตภัณฑ์ดีๆ ของไทย
ต้องประสบความล้มเหลวเพียงเพราะผู้บริโภค
ขาดความเชื่อมั่น ทั้งที่คุณสมบัติตรงต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าแล้ว กลายเป็น
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ว่าผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติดีที่สุดในท้องตลาด
กลับไม่สามารถแจ้งเกิดและประสบความส�าเร็จ
ในการท�าธุรกิจได้ สาเหตุเพราะลักษณะรูปร่าง
หน้าตาของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถตอบโจทย์ใน
เรื่องของความน่าเชื่อถือ ลักษณะของผลิตภัณฑ์
ขาดซึ่งดีไซน์ ไอเดีย และบรรจุภัณฑ์ดีๆ ที่ท�าให้
ผู้บริโภคสะดุดตา

เมื่อพูดถึง การบรรจุหีบห่อ “บรรจุภัณฑ์” 
หรือ Packaging นับว่ามีบทบาทส�าคัญทางการ
ตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ที่ส่งผลต่อยอดขายสินค้า โดยเฉพาะอย่างย่ิง
สินค้า OTOP ของไทย ที่มีความคล้ายคลึงกัน 
และมีสินค้าท่ีออกสู่ตลาดค่อนข้างมาก ดังน้ัน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่สวยงาม โดดเด่น
สะดุดตา คุณลักษณะท่ีแปลกกว่า ก็จะมีความ 
ได้เปรียบในการดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค 
รวมถึงส่งผลต่อการตัดสินใจว่าซื้อหรือไม่ซื้อ
ของผู้บริโภคได้  ตัวอย่างเช่น  นวัตกรรมสุดเจ๋ง
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ฝีมือคนไทย Coco Easy ผลงานโดย คุณบรรพต 
เคลียพวงพิทย์ ที่ได้พัฒนามะพร้าวเผาให้มี             
ฝาเปิด โดยการใช้เลเซอร์แกะฝามะพร้าวให้ 
ดื่มง่าย และยังคงรสชาติของน�้ามะพร้าวและเนื้อ
มะพร้าวที่ยังอร่อยเหมือนเดิม แถมยังเรียกความ
สนใจจากผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี จนสามารถตี
ตลาดต่างประเทศได้อย่างน่าชื่นชม

นอกจากบรรจุภัณฑ์ท่ีสะดุดตาแล้ว ท่ี
ผ่านมาประเทศไทยเองก็มีนักออกแบบไทย ท่ี
สามารถสร้างชื่อเสียงด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พื้นบ้านให้กลายเป็นที่ยอมรับจากต่างชาติ อย่าง 
ม.ล.ภาวินี สันติศิริ นักออกแบบอันดับต้นๆ ของ
ประเทศไทย เจ้าของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์และของ
แต่งบ้านที่ริเริ่ม น�าวัสดุพื้นๆ อย่างผักตบชวามา
ใช้ในการสร้างงานออกแบบเรียกได้ว่าทุกวันนี้
คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จักแบรนด์ Yothaka ท่ี
สร้างชื่อเสียงให้งานออกแบบไทยเดินทางไกล
ไปถึงต่างแดน แถมยังเป็นตัวช่วยกระตุ้นส่งเสริม
ให้งานแฮนดิคราฟท์ดั้งเดิมของไทยได้รับการ
ยอมรับในวงกว้างอีกทางหนึ่ง
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ที่มาข้อมูล : 
 http://112.121.130.219/design_center/
สถาบนัส่งเสรมิการออกแบบและนวัตกรรมเพ่ือการค้า   
 http://www.bangkokbiznews.com

สถาบันส ่งเสริมการออกแบบและ
นวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหน่วยงาน
ของรัฐ ที่เล็งเห็นความส�าคัญในจุดนี้ จึงพยายาม
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนารูปแบบ
และคุณภาพสินค้า เพ่ือเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าและธุรกิจบริการของไทย โดยได้
ด�าเนินการให้ความรู้ในการพัฒนามูลค่าเพ่ิมให้
แก่สินค้า ให้ค�าแนะน�าปรึกษาด้านการพัฒนา 
ผลติภัณฑ์ การพัฒนาการออกแบบและบรรจภัุณฑ์  
การสร้างและพัฒนานักออกแบบ โดยเฉพาะ
โครงการประกวดการออกแบบต่างๆ เช่น 
อัญมณี เครื่องประดับ เครื่องดื่ม อุปโภค บริโภค 
การบรรจุหีบห่อ โดยการน�าผู้เชี่ยวชาญจาก                                                                            
ต่างประเทศมาให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการ
พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ
สูงและเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้า   

ส�าหรับผู้ประกอบ
การไทยท่านใดที่สนใจ
จ ะ เ ริ่ ม ต ้ น จ ะ พั ฒ น า
รูปแบบและคุณภาพ
สินค ้า  หรืออยากจะ                              
ได ้แนวคิด เ พ่ือสร ้ าง 
Packaging ท่ีสามารถตี

ตลาดในต่างประเทศได้ สามารถศึกษาข้อมูล
เก่ียวกับงานออกแบบ หรือสมัครสมาชิกรับ
ข้อมูลข่าวสาร ได้ท่ีล้ิงค์เว็บไซต์ของสถาบัน 
ส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้าที่ 
http://112.121.130.219/design_center/ หรือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  
0-2507-8285 

ไม่เพียงเท่านี้ ส�าหรับนักออกแบบไทยท่ี
มีฝีมือและต้องการจะสร้างผลงานไอเดียดีๆ ให้
แก่ผู้ประกอบการไทยในการส่งสินค้าไปจ�าหน่าย
ยังต่างประเทศ ปัจจุบันสถาบันส่งเสริมการ
ออกแบบและนวัตกรรมเพ่ือการค้าก�าลังเปิด 
รับสมัครนักออกแบบมืออาชีพ ซึ่งสามารถเข้าไป
สมัครได้ที่ลิ้งค์เว็บไซต์ข้างต้น เพ่ือที่จะได้เป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้สินค้าส่งออกไทย 
เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก 
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NEWS DITP ร่วมงานมิลานแฟร์ 

อวดโฉมสินค้าไทยในตลาดโลก
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ น�าคณะ

ผู้ประกอบการเข้าร่วมโชว์อัตลักษณ์สินค้าแบรนด์
ไทย ใน “มิลานแฟร์” น�าเสนอสินค้าไทยที่ได้รับ
การพัฒนางานออกแบบระดับสากลให้เป็นที่รู้จัก
ในตลาดโลก

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรม 
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เปิดเผยว่า ระหว่าง 
วันที่ 8 -13 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา กรมฯ ได้น�า 
ผู้ประกอบการภาคเอกชน 10 บริษัทเข้าร่วมงาน 
นิทรรศการท่ีมีชื่อเสียงในเมืองมิลาน ประเทศ 
อิตาลี จ�านวน 3 งาน ได้แก่ งานสโลว์ แฮนด์ ดีไซน์ 
(Slow Hand Design) , งานมิลาน ดีไซน์วีค (Milan  
Design Week) และงานสโลเน่ เดอ โมบาย (Salone  
del Mobile) ซึ่งเป็นท่ีรู ้จักกันดีในชื่อ “มิลาน
แฟร์” เป็นงานที่น�าเสนอสินค้าท่ีเน้นการออกแบบ 
และความคิดสร้างสรรค์จากทั่วโลก ประกอบด้วย 
สินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน รวมถึงการแสดง

นวัตกรรมการออกแบบสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับไลฟ์
สไตล์การใช้ชีวิตในอนาคต 

โดยการเข้าร่วมงานมิลานแฟร์ในคร้ังน้ีของ 
กรมฯ ได้ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ให้แบรนด์สินค้า 
ไทยให้เป็นที่รู้จักได้ดีย่ิงขึ้นในตลาดโลก และในปี  
2557 นี้ กรมฯ  ยังได้บรรจุงานดังกล่าวให้อยู่ภายใต้
โครงการเอสเอ็มอี โปรแอ็คทีฟ (SMEs Proactive) 
เพื่อที่จะได้ต่อยอดการเข้าร่วมงานในปีต่อไป  

จับชีพจรเศรษฐกิจไทย พิชิตชัยการค้า
ชายแดน วางแผน รุก-รับ AEC

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผนึก
หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ติวเข้ม 4 กลุ่มอุตสาหกรรม 
“จับชีพจรเศรษฐกิจไทย พิชิตชัยการค้าชายแดน 
วางแผน รุก - รับ AEC”

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรม         
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ 
ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า  
20 องค์กร จัดสัมมนา “จับชีพจรเศรษฐกิจไทย พิชิตชัย 
การค้าชายแดน วางแผน รุก-รับ AEC” ภายใต ้
โครงการ One Stop Export Service Center  
Clinic 2014 (OSEC) โดยเน้น 4 กลุ่มสินค้าเป้าหมาย  
คือ กลุ ่มสินค้าอาหาร กลุ ่มสินค้าไลฟ์สไตล์  
สินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมหนัก และกลุ่มสินค้าเส้ือผ้าและเครื่อง
ประดับ เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงการ
เปิดเสรีการค้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ

สร้างความได้เปรียบทางด้านการค้าในตลาดโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอาเซียน

โดยงานดังกล่าวก�าหนดจัดข้ึนในวันท่ี 5 
มิถุนายน  2557 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ผู้ประกอบการไทยที่สนใจ
สามารถดูรายละเอียดได้ท่ี http://onestopservice.
ditp.go.th 
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กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หารือหน่วยงานรัฐ 
ร่วมลงทุนพัฒนาตามแผน 10 ของรัฐบาลภูฏาน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ลุยภูฏาน
จัดทัพอุตสาหกรรมก่อสร้าง-ธุรกิจบริการ ร่วมลงทุน
พัฒนาระบบเครือข่ายสาธารณูปโภค ตามแผน 10 
ของรัฐบาลภูฏาน

นางดวงกมล เจียมบุตร รองอธิบดีกรม                    
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า 
ระหว่างวันที่ 22-26 เมษายนท่ีผ่านมา กรมฯ ได้น�า
คณะผู้แทนการค้าสินค้าวัสดุก่อสร้างและกลุ่มธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวเนื่องเดินทางไปเจรจาการค้าการลงทุน 
พร้อมจับคู่ธุรกิจ 17 บริษัทของไทยกับภาคเอกชน
ประเทศภูฏาน ซึ่งพบว่า ปัจจุบันความเจริญได้เข้า
มาสู่ประเทศภูฏานมากขึ้น แต่ทั้งนี้ยังประสบปัญหา
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในประเทศภูฏานยังไม่
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวท่ีคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนเป็น
ปีละ 1 แสนคนได้ และการเคลื่อนย้ายถ่ินฐานของ
ประชากรท่ีคาดว่าภายในปี 2563 ท่ีจะมีประชากร
ในเขตชุมชนเมืองเพิ่มขึ้นถึง 50 % จากประชากรที่มี
อยู่ราว 7.6 แสนคน

ด้วยเหตุนี้กรมฯ จึงได้ร่วมหารือกับปลัด
กระทรวงแรงงานและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และ

ผู้อ�านวยการส�านักงานการลงทุนโดยตรงระหว่าง 
ประเทศ กระทรวงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ประเทศภูฏาน มีความเห็นร่วมกันท่ีจะเปิดตลาด 
ธุรกิจบริการก่อสร้างและท่องเที่ยว เช่น วัสดุก่อสร้าง  
การออกแบบ และวิศวกรท่ีปรึกษา ที่ประเทศ 
ภูฏาน ซึง่คาดว่าจะเพ่ิมลูท่างการค้าลงทนุและการ 
ประชาสัมพันธ ์ธุรกิจบริการจากประเทศไทย 
ให้เป็นที่รู ้จักได้ดีมากข้ึน โดยการเปิดตลาดนั้น 
จะเดินตามแผนพัฒนาประเทศ “แผน 10” ของ 
รัฐบาลภูฏาน ที่ยังต้องคงไว้ซึ่งคุณค่า วัฒนธรรม  
และการรักษาของความเป็นประเทศภูฎาน  

เสวนา “Insight Indonesia: รู้อิเหนา รู้เรา เข้าใจตลาด”
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดย 

ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC 
BUSInESS SUPPORT CEnTER) จัดกิจกรรมเสวนา  
“Insight Indonesia: รูอ้เิหนา รูเ้รา เข้าใจตลาด” ภายใต้ 
โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ
ไทยสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประจ�าปี 
2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา

ร้อยเอก สุวิพันธุ์ ดิษยมณฑล รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า 
“ปัจจุบันมีหลายประเทศให้ความสนใจ และส่งออก
สินค้าไปขายยังประเทศอินโดนีเซียเป็นจ�านวนมาก 
ท�าให้เกิดการแข่งขันในตลาดสูง ดังนั้นผู้ประกอบการ
ไทยจึงจ�าเป็นต้องเรียนรู้ ศึกษาและปรับตัวอยู่เสมอ 
เพื่อที่จะได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ 
ทั้งที่เป็นส่วนของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การ

บริการ และต้องรู้จักวิธีการจัดการและบริหารธุรกิจ
เพ่ือสร้างความเป็นผู้น�าและสร้างความส�าเร็จให้กับ
ธุรกิจอย่างยั่งยืน 

โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ 
จะได้ความรู้เก่ียวกับการติดต่อท�าธุรกิจ วิเคราะห์
ลู่ทาง และผลกระทบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�า
ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่
ช่วยสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการท�า
ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียมากขึ้น 
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เยอรมนีถือเป็นผู้น�าทางด้านตลาดเครื่องเทศ
และสมุนไพรในสหภาพยุโรป ที่มีอัตราการบริโภค
สมุนไพรและเครื่องเทศสูงสุดในสหภาพยุโรป คือ 
ประมาณ 850 กรัมต่อคน/ต่อปี โดยมีตัวเลขการน�าเข้า 
เครื่องเทศและสมุนไพรปีละกว่า 50,000 ตัน หรือ
คิดเป็น 1 ใน 4 ของมูลค่าการน�าเข้าเครื่องเทศและ
สมุนไพรทั้งหมดของยุโรปเลยทีเดียว

  โดยชนิดเครื่องเทศและสมุนไพรที่
เยอรมนีน�าเข้าส่วนใหญ่จะเน้นที่สรรพคุณด้าน
เสริมสุขภาพมากกว่าการใช้เป็นยารักษาโรค เช่น 
เครื่องเทศอย่างพริกไทย ที่ปัจจุบันเยอรมนีมีสัดส่วน
การน�าเข้าสูงถึงร้อยละ 30 ของมูลค่าน�าเข้าพริกไทย
โดยรวมของสหภาพยุโรปทั้งหมด นอกเหนือจากนั้นที่
เยอรมนีน�าเข้าสูงก็จะเป็น พริกปาปริก้า ยี่หร่า ขมิ้น 
ผงกะหรี่ ก้านพลู ดอกจันทน์เทศ อบเชย ขิง และ 
วานิลลา ที่มีความนิยมไม่แพ้กัน

เมื่อเยอรมนีมีการน�าเข้าเครื่องเทศและ
สมุนไพรเป็นจ�านวนมาก กลับกันการแข่งขันของ
ผู้ส่งออกก็ต้องสูงเช่นกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ประกอบ
การไทยท่ีต้องการจะตีตลาดส่งออกเครื่องเทศและ 
สมุนไพรในเยอรมนีให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งแรก  
คือ การพิจารณาถึงสรรพคุณและความหลากหลาย
ของสมุนไพรไทยท่ีมีอยู่ เพ่ือดึงให้มาเป็นจุดแข็ง 
และประชาสัมพันธ์ให้เป็นจุดขายของแบรนด์  
พร้อมกับการน�าเทคโนโลยีที่มีอยู่ในประเทศหรือ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต เพ่ิมมูลค่าให้ 
กับผลิตภัณฑ์ (Value added) และเพ่ิมความ 
น่าสนใจของสินค้าให้มากขึ้น  

    
(ข้อมูลจาก สคร. ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต)

ตลาดเครื่องเทศ
และสมุนไพรในเยอรมนี

ผู้น�าเข้าสินค้าจากบราซิลสนใจ
น�าเข้าเครื่องประดับเงิน
และทองจากไทยมากขึ้น

ส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ 
นครเซาเปาโล เข้าเย่ียมพบบริษัท Polly comercio 
de jóias e ótica ltda หนึ่งในบริษัทผู้น�าเข้าและค้าส่ง 
เครื่องประดับเงินและทองรายส�าคัญทางตอนใต ้
ของประเทศบราซลิ ซึง่ปัจจบุนับริษทัมมีลูค่าการน�าเข้า 
สินค้าดังกล่าวในปีล่าสุดสูงถึง 120,000 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อปี 

โดยปัจจบุนับรษิทั Polly comercio de jóias e 
ótica ltda ได้ให้ความส�าคัญกับสินค้าเครื่องประดับ
เงินและทองที่ผลิตจากประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
และให้ความเห็นว่าสินค้าไทยเป็นที่ได้รับการยอมรับ
จากลูกค้าส่วนใหญ่ว่ามีรูปแบบและคุณภาพดีกว่า
สินค้าจากประเทศคู่แข่ง ซึ่งปีล่าสุดมีการน�าเข้า
สินค้าจากประเทศไทยสูงถึงร้อยละ 60 หรือคิดเป็น
มูลค่าน�าเข้าจากทั้งหมดประมาณ 80,000 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อปี ซึ่งสินค้าท่ีบริษัทน�าเข้าจากไทยส่วน
ใหญ่จะเป็นสินค้าท่ีมีรูปแบบความน�าสมัยและท่ี
ส�าคัญคือมีราคาย่อมเยา ไม่สูงมากนัก

ท้ังนี้ส�าหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะ
ท�าธุรกิจร่วมกับ บริษัท Polly comercio de jóias                
e ótica ltda ขณะน้ีบริษัทมีความยินดีที่จะน�าเข้า
สินค้าเครื่องประดับเงินและทองจากประเทศไทยมาก
ขึ้น และสามารถติดต่อกับบริษัทโดยตรงได้ที่อีเมล 
josegoncalves1958@hotmail.com หรือติดต่อผ่าน 
ทางส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ  
นครเซาเปาโล ให้ประสานงานแทนได้ทันที  

(ข้อมูลจาก สคร. ณ นครเซาเปาโล)



9

ปัจจุบัน บะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูป ได้กลายเป็นสินค้า
อาหารท่ีนิยมแพร่หลายกันไปทั่วโลก โดยจากตัวเลข
สถิติพบว่า ในแต่ละปีจะมีปริมาณการบริโภคบะหมี่
ก่ึงส�าเร็จรูปรวม 65,250 ล้านซอง และมีชาวจีนเป็น
ผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ถึง 1 ใน 3 ของบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป
ที่ผลิตได้จากทั่วโลก ประกอบกับปัจจัยสนับสนุน
หลายด้าน เช่น ด้านประชากรที่มีเป็นจ�านวนมาก และ
ลักษณะความเป็นอยู่ที่ต้องการเน้นความสะดวกสบาย
มากขึ้น เพ่ือให้ทันกับชีวิตการท�างานที่เร่งรีบ จึงส่งผล
ให้จีนกลายเป็นประเทศท่ีบริโภคบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูป
มากที่สุดในโลก

โดยรูปแบบของบะหมี่ก่ึงรูปส�าเร็จท่ีนิยมผลิต
ออกมาเพ่ือบริโภคในประเทศจีนสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ บะหมี่ประเภทซองและประเภท
ถ้วย แต่ประเภทถ้วยจะจ�าหน่ายได้ดีกว่าประเภทซอง 
เนื่องจากผู้บริโภคจะได้ความสะดวกในเรื่องของการ
รับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องหาภาชนะมาใส่ ส่วน
ด้านราคาของท้ัง 2 ประเภทน้ันจะอยู่ที่ประมาณ 2- 5 

หยวน (ประมาณ 10.53 - 26.34 บาท) ซึ่งเป็นราคาท่ี 
ผู้บริโภคสามารถซื้อทานกันได้

อย่างท่ีกล่าวไปแล้วว่า จีนเป็นประเทศท่ี
บริโภคบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูปมากท่ีสุดในโลก ในตลาดจึง
มีการผลิตสินค้าขึ้นมามากมายหลายแบรนด์ หลาก
รสชาติ ดังนั้นการท่ีผู้ประกอบการไทยจะส่งบะหมี่ก่ึง
ส�าเร็จรูปไปแข็งขันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ควร
ปรับยุทธศาสตร์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
เลือกที่จะผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของ          
ผู้บริโภคในท้องถ่ินต่างๆ ยกตัวอย่าง ตลาดจีนเสฉวน 
ที่ผู้บริโภคจะชื่นชอบการรับประทานอาหารรสเผ็ด และ
นิยมทานรสชาติเน้ือวัวและไก่มากกว่าเนื้อหมู หรือจะ
เป็นการผลิตสินค้าท่ีตอบโจทย์ด้านสุขภาพ เพ่ือเป็น
สิ่งจูงใจในการเลือกซื้อสินค้า  

      
(ข้อมูลจาก สคร. ณ นครเฉิงตู) 
 

จีน ประเทศที่บริโภคบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป
มากที่สุดในโลก

Specialty Foods หรืออาหารมาตรฐานสูง ที่มี
ลักษณะพิเศษมากมายท่ีผู้ผลิตใส่ใจถึงความต้องการ
ของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม ก�าลังกลายเป็นเทรนด์ท่ีนิยม
ในหมู่คนรักสุขภาพและผู้สูงอายุชาวแคนาดา โดยมี
ลักษณะพิเศษ เช่น ต้องเป็นสินค้าที่ปราศจากสารก่อ
ภูมิแพ้ เป็นสินค้าท่ีได้มาตรฐานตามหลักศาสนา จะ
ผลิตคร้ังละเป็นจ�านวนไม่มาก และท่ีส�าคัญจะต้อง
เป็นสินค้าท่ีผสมผสานการใช้ศิลปะพ้ืนบ้านหรือความ
ช�านาญเฉพาะกลุ่มบุคคลเข้ามาช่วยผลิต ซึ่งจะช่วย
สร้างข้อแตกต่างกับคู่แข่งได้เป็นอย่างดี 

ทั้งนี้ ยังพบว่า ในหลายปีที่ผ่านมา มีคนต่างด้าว
ต่างอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศแคนาดามากขึ้น
เรื่อยๆ ท�าให้มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ุ
ประชากรกลุ่มน้อยท่ีมีจ�านวนมากข้ึน เป็นอีกหนึ่ง
เหตุผลที่ส่งผลให้ประเทศแคนาดามีความต้องการ
อาหาร Specialty Foods เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีก

แนวโน้ม “Specialty Foods” 
มาแรงในแคนาดา

จาก 2 เหตุผลดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงภาพรวม 
ของตลาด Specialty Foods ในประเทศแคนาดาแล้ว  
ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ประกอบการควร
น�ากระแสตลาด Specialty Foods ไปวิจัยต่อในเรื่อง
ความต้องการของผู้บริโภคชาวแคนาดา และศึกษา
ถึงลักษณะอาหารที่ดูดีมีรสนิยมและดูมีศิลปะที่ชาว
แคนาดาต้องการว่าเป็นอย่างไร ก่อนจะกลับมาเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการผลิตของตนเอง และผลิตสินค้า
ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคสร้างช่องทางการ
ส่งออกให้กับตนเองมากขึ้น  

     
(ข้อมูลจาก สคร. ณ นครแวนคูเวอร์ และ

สคร. ณ นครโตรอนโต)
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Trading Company จากสหรัฐฯ 
สนใจเป็นตัวแทนกระจายสินค้า
เกษตรกรรมไทย

ส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ณ นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเย่ียมพบ
บริษัท  ALB Trading, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ด�าเนิน
ธุรกิจเป็น Trading Company คนกลางขายสินค้า
เกษตรกรรม เช่น ข้าวสาร น�้าตาลทราย ไข่ น�้ามัน
พืช อาหารทะเล เครื่องกระป๋อง และเน้ือสัตว์ (ไก่ 
หมู และ วัว) ฯลฯ ที่น�าเข้าและส่งออกสินค้าเหล่านี ้
ไปทั่วโลก

จากการเข้าพบท�าให้ทราบความต้องการ
ของ บริษัท  ALB Trading, Inc. ว่าปัจจุบันบริษัท
ก�าลังต้องการน�าเข้าสินค้าไก่แช่แข็ง น�้าตาล และ
อาหารทะเลแช่แข็งจากประเทศไทย เนื่องจาก
เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสูง และ
ผลิตสินค้ามีคุณภาพ ไม่เพียงเท่านี้บริษัท ALB              
Trading, Inc. ยังมีความสนใจจะเป็นตัวแทนให้แก่                    

ผู้ส่งออกไทย หาช่องทางกระจายสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้า
ที่ก�าลังต้องการสินค้าเกษตรกรรมประเภทต่างๆ                                                                              
ข้างต้น  

ส�าหรับผู้ประกอบการที่สนใจจะท�าธุรกิจกับ
บริษัท ALB Trading, Inc. เพ่ือเพ่ิมช่องทางส่งออก 
ให้มากขึ้น ก็สามารถติดต่อโดยตรงไปยัง  Mr. Alan Wu  
ที่ Email : info@albtrading.com พร้อมกับส่งส�าเนา
การติดต่อให้ส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ณ นครชิคาโก ทราบ เพื่อช่วยประสานงานให้อีกทาง
หนึ่ง  

(ข้อมูลจาก สคร. ณ นครชิคาโก)

อาหารสัตว์เลี้ยง ตลาดที่ก�าลังเติบโตในอินเดีย
ปัจจุบันจ�านวนประชากรสัตว์เลี้ยงใน

ประเทศอินเดียก�าลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
ล่าสุดประชากรสัตว์เลี้ยงในประเทศอินเดียมีจ�านวน
ทั้งสิ้น 12,979,500 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 11,157,700 
ตัว แมว 1,121,300 ตัว นก 139,800 ตัว ปลา 
489,200 ตัว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก 59,500 
ตัว และสัตว์เลื้อยคลาน 12,000 ตัว ซึ่งสาเหตุการ
เพ่ิมจ�านวนขึ้นของสัตว์เลี้ยงเหล่านี้มาจากการที่
ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่มีรายได้ที่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง อีก
ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างครอบครัว
จากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดียวมากขึ้น 
ผู้คนจึงต้องการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนแก้เหงามาก 
ส่งผลให้ตลาดสินค้าเก่ียวกับสัตว์เล้ียงในประเทศ
อินเดียมีมูลค่าสูงถึง 1.2 พันล้านรูปี หรือประมาณ 
646,816,424.81 ล้านบาท

โดยประเภทอาหารสัตว์เลี้ยงท่ีส�าคัญใน 
ตลาดอินเดียท่ีประเทศไทยถือว่ามีฐานก�าลังผลิต 
ที่ดีอยู่แล้ว และผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออก

ไปยังประเทศอินเดียและมีศักยภาพ ได้แก่ อาหาร
สุนัขอาหารแมว อาหารปลา และอาหารนก ส่วนช่อง 
ทางการจ�าหน่าย แนะน�าให้ส่งสินค้าไปจ�าหน่ายผ่าน 
ร้านขายของสัตว์เลี้ยง (Pet Shop) โดยตรง เนื่องจาก 
ร้านขายของสัตว์เลี้ยงจะมีการรับมือผู้เลี้ยงสัตว์ ด้วย 
การรับสินค้าหลายประเภทมาจ�าหน่าย ตอบสนอง 
ความต้องการที่หลากหลายมากกว่า เมื่อเทียบกับ 
สดัส่วนสนิค้าสตัว์เลีย้งทีว่างจ�าหน่ายในซเูปอร์มาร์เก็ต 
ที่ยังมีน้อยอยู่  

     
(ข้อมูลจาก สคร. ณ เมืองมุมไบ)
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AEC 
FOCUS

ป ระเทศมาเลเซียถือเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน
ท่ีประสบความส�าเร็จมากที่สุดในการพัฒนา

เศรษฐกิจ เนื่องจากรัฐบาลด�าเนินนโยบายในด้าน
ต่างๆ อย่างครอบคลุม  และมีประสิทธิภาพเพื่อให้
เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบกับการเมือง
มีความมั่นคงมีเสถียรภาพ  และรัฐบาลยังให้ความ
ส�าคัญต่อการผลักดันการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวสู่
การเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงภายในปี 2563 ผ่าน
การด�าเนินงานภายใต้แนวคิดต้นแบบเศรษฐกิจ
ใหม่ (new Economic Model : nEM) ซึ่งประกาศ
ใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2554

ทั้งน้ี ปัจจุบันมาเลเซียมีประชากรราว          
30 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ ได้แก่ 
มาเลย์ (50.4% ของประชากรทั้งหมด), จีน 
(23.7%),อินเดีย (7.1%) และอื่นๆ (18.8%) ซึ่ง
ประชากรส่วนใหญ่กว่า 60% นับถือศาสนาอิสลาม 

เจาะตลาดสินค้าฮาลาล
ประเทศมาเลเซีย

ท�าให้มาเลเซียเป็นตลาดอาหารฮาลาลขนาดใหญ่  
และมีมาตรฐานสินค้าอาหารฮาลาลที่กลุ่มประเทศ
สมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organiza-
tion of Islamic Cooperation :OIC) ซึ่งมีสมาชิก
จ�านวน 57 ประเทศให้การยอมรับ  ดังนั้น จึงเป็น
โอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปขยาย
ตลาดอาหารฮาลาลในมาเลเซียโดยใช้ประโยชน ์
จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  และต่อยอด 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงตลาดฮาลาลขนาด
ใหญ่อื่นๆ ต่อไป

ส�าหรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลน้ัน ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การส่งออกท่ีรัฐบาล
มาเลเซียให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก โดยใน
ช่วงท่ีผ่านมารัฐบาลเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม                   
ดังกล่าวรอบด้านจนท�าให้อุตสาหกรรมอาหาร 
ฮาลาลมศีกัยภาพสงู ส่งผลให้ก้าวข้ึนเป็นผูผ้ลติและ 
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ชีวิตท่ีเร่งรีบขึ้นท�าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่นิยมท�า
อาหารรับประทานเองและต้องการสินค้าอาหาร
ที่สะดวกสบายในการรับประทาน  ซึ่งแม้ว่าจะมี
ราคาสูงกว่าสินค้าอาหารท่ีผลิตในประเทศ  แต่
ให้ความรู้สึกแปลกใหม่และเป็นทางเลือกในการ
บริโภคอาหารที่ไม่จ�าเจ จึงนับเป็นโอกาสของสินค้า
อาหารฮาลาลของไทยโดยเฉพาะอาหารพร้อม                                                                              
รับประทาน (Ready to eat) ที่จะเข้าไปขยายตลาด 
ในมาเลเซียซึ่งยังมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมาก

ปัจจัยส�าคัญท่ีผู้ประกอบการไทยจะได้
ประโยชน์ก็คือ ชาวมาเลเซียนิยมสินค้าอาหาร
ฮาลาลของไทย  โดยส่วนใหญ่รู้สึกว่ามีกลิ่นและ
รสชาติคล้ายคลึงกับอาหารพื้นเมืองของมาเลเซียที ่
ใช้สมุนไพร  เครื่องเทศและกะทิ  ในการประกอบ
อาหาร  นอกจากน้ียังมีวัฒนธรรมการบริโภคที่
คล้ายคลึงกับไทย  โดยมื้อเช้านิยมรับประทาน
อาหารประเภทโจ๊กและข้าวต้ม ส่วนมื้อกลางวัน
และมื้อเย็นนิยมรับประทานเป็นส�ารับกับข้าวเช่น
เดียวกับของไทย ท�าให้นิยมบริโภคอาหารฮาลาล
ของไทยเป็นอย่างมาก  

อีกหนึ่งป ัจจัยท่ีส�าคัญไม่แพ้กันก็คือ 
มาเลเซียขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตอาหาร        
ฮาลาล  ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีไม่เอื้ออ�านวย
ต่อการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร   
ท�าให้มวัีตถุดบิในการผลติอาหารฮาลาลไม่เพียงพอ  
จ�าเป็นต้องพ่ึงพาวัตถุดิบน�าเข้าหลายชนิด  
ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลก�าลังมุ่งเน้นการพัฒนา
ในส่วนของวัตถุดิบท่ีใช้ผลิตอาหาร (Ingredient 
Segment) ในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  โดย

ผู้ส่งออกอาหารฮาลาลระดับแนวหน้าของเอเชีย 
สะท้อนได้จากมูลค่าส่งออกอาหารฮาลาลท่ีเพ่ิม
ขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 23.1 พันล้านริงกิตในปี 2553  
เป็น 36.4 พันล้านริงกิตในปี 2554 และ 38  
พันล้านริงกิต (ราว 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 
2555 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการส่งออกอาหารฮาลาล
ปี 2555 ที่รัฐบาลตั้ง ไว้ที่ 37 พันล้านริงกิต

นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนและส่งเสริม 
การลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยตั้งเป้า 
ให้มาเลเซียเป็นศูนย์กลางฮาลาลของโลก ซึ่ง 
ในช่วงที่ผ่านมาได้จัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล 
(Halal Parks) จ�านวน 20 แห่งทั่วประเทศ สามารถ
ดึงดูดทั้งนักลงทุนท้องถ่ินและนักลงทุนต่างชาติ
ให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
ได้เป็นจ�านวนมาก

ส�าหรับโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการ 
ขยายตลาดสินค้าอาหารฮาลาลในมาเลเซียนั้น  
ทางด้านการค้าผู้ประกอบการไทยสามารถขยาย
ตลาดสินค้าอาหารฮาลาลได้ทั้งในลักษณะอาหาร 
ส�าเร็จรูป และวัตถุดิบอาหาร  โดยมีปัจจัยเกื้อหนุน  
ดังน้ี มาเลเซียเป็นตลาดที่มีก�าลังซื้อสูง แม ้
มีประชากรราว 30 ล้านคน  แต่ส่วนใหญ่มีรายได้
สูงและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2555 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ 10,350 ดอลลาร์สหรัฐ 
(เทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของไทยที่ 5,310 
ดอลลาร์สหรัฐ) และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 13,680 
ดอลลาร์สหรัฐในปี 2558  ประกอบกับโครงสร้าง
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยท�างานโดยกว่า 
40% มีอายุระหว่าง 25-54 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีก�าลัง
ซื้อสูง และพร้อมทดลองสินค้าใหม่ๆ อีกท้ังวิถี
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ประกาศว่าต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นต้น
ไป สินค้าทุกชนิดท่ีน�าเข้ามาในมาเลเซียท่ีระบุว่า
เป็นฮาลาลต้องมีเครื่องหมายฮาลาลและได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานของประเทศผู้ผลิตที่ได้รับการ
ยอมรับจาก JAKIM ส�าหรับไทยมีคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานเดียวที่ 
JAKIM ให้การยอมรับเครื่องหมายฮาลาลของไทย

ส�าหรับผู ้ประกอบการไทย ที่ต้องการ
รับรู้ข่าวสารเก่ียวกับตลาดสินค้าอาหารฮาลาล
ในประเทศมาเลเซียเพ่ิมเติม ก็สามารถให้ดูได้ที่ 
http://www.ditp.go.th คลิกเข้าไปที่หัวข้อ “ตลาด” 
และคลิกต่อท่ี “ประเทศมาเลเซีย” หน้า DITP 
AEC CLUB เพื่อศึกษาข้อมูลรายงาน กฎระเบียบ  
การน�าเข้า รายงานภาวะตลาดสินค้าส�าคัญ และ 
รายชื่อผู้น�าเข้า ห้างค้าปลีก และตัวแทนกระจาย
สินค้า ที่ส�าคัญในประเทศมาเลเซีย โดยข้อมูล                                                                           
รายละเอียดท้ังหมดได้รวบรวมไว้เพ่ือให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ส่งออกไทยในการท�าธุรกิจกับ
ประเทศมาเลเซียทั้งสิ้น 

ที่มาข้อมูล 
  : เอกสารเรื่อง “ตลาดอาหารฮาลาลใน
มาเลเซยีกับโอกาสทางธุรกิจของผูป้ระกอบการไทย” 
จาก www.ditp.go.th กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ
  “ฐานเศรษฐกิจ” http://www.thanonline.
com/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=226364:40-smes--&catid=231:aec-
news&Itemid=621

สนับสนุนให้หลายประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
อินโดนีเซีย และไทย ป้อนวัตถุดิบให้อุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล  ขณะที่ไทยได้รับประโยชน์จากภาษี
น�าเข้าท่ีมาเลเซียเรียกเก็บภายใต้เขตการค้าเสรี
อาเซียน (ASEAn Free Trade Area : AFTA) ส่วน
ใหญ่ในอัตรา 0% ซึ่งนับเป็นโอกาสที่เอื้ออ�านวยให้
สินค้าอาหารฮาลาลของไทยสามารถขยายตลาด
ในมาเลเซียได้อีกมาก

ด้านการลงทุนนั้น  ผู้ประกอบการไทยมี
โอกาสขยายการลงทุนในธุรกิจอาหารฮาลาล         
ในมาเลเซีย เนื่องจากมาเลเซียมีแนวคิดที่จะ
ร่วมมือกับไทยเพ่ือพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพของ
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยอาศัยจุดแข็ง
ของท้ังสองประเทศเพ่ือแสวงหาโอกาสร่วมกันใน               
การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพอุตสาหกรรมอาหาร
ฮาลาล หรือจะกล่าวก็คือ ไทยมีจุดแข็งด้านขั้นตอน
การผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ  
รวมถึงมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจ�านวนมาก แต่
ส่วนใหญ่ยังขาดกลยุทธ์การท�าการตลาดที่จะท�าให้
ตลาดกลุ่มประเทศมุสลิมยอมรับเท่ากับอาหาร        
ฮาลาลที่ผลิตจากกลุ่มประเทศมุสลิมด้วยกัน  ขณะ
ที่มาเลเซียมีจุดแข็งในด้านการท�าการตลาด  การ                                                                        
กระจายสินค้าผ่านระบบโลจิสติกส์ และสินค้าได้ 
รบัการยอมรบัสงู ดงันัน้ จงึเป็นโอกาสท่ีผูป้ระกอบการ 
ไทยจะเข้าไปลงทุนผลิตอาหารฮาลาลในมาเลเซีย   
โดยหาพันธมิตรท้องถ่ินเพ่ือผนวกจุดแข็งร่วมกัน 
ในการรุกตลาดอาหารฮาลาลในประเทศมุสลิม 
อื่นๆ นอกเหนือจากการขยายตลาดสินค้าดังกล่าว 
ในมาเลเซีย

ข ้อควรรู ้ เ ก่ียวกับการส ่งออกอาหาร                
ฮาลาลไปมาเลเซียส�าหรับผู้ประกอบการก็คือ  
มาตรฐานฮาลาลท่ีเคร่งครัดกว่ามาตรฐานฮาลาล
ของประเทศมุสลิมอื่นๆ ดังน้ัน  จึงควรศึกษากฎ
ระเบียบและมาตรการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสินค้า
ฮาลาลของมาเลเซียให้ละเอียดถี่ถ้วน  โดยเฉพาะ 
การให้ความส�าคัญกับเครื่องหมายฮาลาล  
(Halal Logo) บนผลิตภัณฑ์ ล่าสุด Department of             
Islam Development Malaysia (JAKIM) ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ให้การรับรองด้านฮาลาลของมาเลเซีย 
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สาระน่ารู้
จาก

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไป
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมลูแก่ผูท่ี้สนใจเท่าน้ัน โดยธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลน�าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

สิ นค้าเกษตรอินทรีย์เป็นหนึ่งในทางเลือกของ         
ผู ้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม             

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีราคาแพงกว่าสินค้าปกติ           
ผู้บริโภคที่ยินดีจ่ายเงินเพ่ือซื้อสินค้าดังกล่าวจึงมัก
มีฐานะทางการเงินค่อนข้างดี ดังนั้น จึงไม่น่าแปลก
ใจว่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่มักอยู่
ในประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก สหราชอาณาจักร
ถือเป็นหน่ึงในประเทศพัฒนาแล้วที่ผู้บริโภคมีความ
ตื่นตัวในการเลือกซื้อสินค้าท่ีดีต่อสุขภาพและสิ่ง
แวดล้อม โดยราว 4 ใน 5 ของครัวเรือนในสหราช
อาณาจักรบริโภคและใช้สินค้าเกษตรอินทรีย์ ขณะที่
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของสหราชอาณาจักรใหญ่
เป็นอันดับ 3 ของ EU รองจากเยอรมนี และฝรั่งเศส 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
ของสหราชอาณาจักรหดตัวลงร้อยละ 1.5 จากปีก่อน
หน้า เหลือ 1.64 พันล้านปอนด์ ซึ่งแม้ว่าภาพรวม
ตลาดในปี 2555 หดตัวลง แต่ยอดจ�าหน่ายสินค้า 
ดังกล่าวในบางช่องทางกลับขยายตัว รวมถึงการผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์บางประเภทยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

l การเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย ์
ผ่านช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น 
เน่ืองจากมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย และได้รับ
ความสะดวกสบายจากบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน 
ขณะที่พื้นที่จัดจ�าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในซูเปอร์
มาร์เก็ตหรือร้านค้าปลีกทั่วไปมีค่อนข้างจ�ากัด 

l วัยรุ่นและวัยท�างานเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่
ต้องให้ความส�าคัญเพิ่มขึ้น เนื่องจากกระแสความ
เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยผลักดัน
ให้กลุ่มผู้บริโภคที่มีการศึกษาดีทั้งกลุ่มนักศึกษาและ
วัยท�างาน หันมาเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

ตลาดเกษตรอนิทรย์ี
ในสหราชอาณาจักร

l ความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ผ่าน
ร้านอาหารและผู้ให้บริการด้านอาหารมีแนวโน้ม
ขยายตัว จากข้อมูลของ Soil Association องค์กร
ด้านเกษตรอินทรีย์ส�าคัญของสหราชอาณาจักร 
ประเมินว่าการจ�าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ผ่าน
ทางร้านอาหารและผู้ให้บริการด้านอาหารในสหราช
อาณาจักรมีมูลค่า 15.9 ล้านปอนด์ ในปี 2555 เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 1.6 

l อุตสาหกรรมสิ่งทออินทรีย์มีแนวโน้ม
ขยายตัวดี สังเกตได้จากรายได้ของผู้ผลิตสิ่งทอ
อินทรีย์ในสหราชอาณาจักรที่ได้มาตรฐาน Global 
Organic Textiles Standards (GOTS) ขยายตัว
ถึงร้อยละ 10 ในปี 2555 ขณะที่จ�านวนผู้ผลิตสิ่งทอ 
อินทรีย์ทั่วโลกท่ีได้รับมาตรฐาน GOTS เพ่ิมขึ้น 
เป็น 2,995 ราย ในปี 2555 ขยายตัวร้อยละ 10 จาก
ปีก่อนหน้า 

l  ความต้องการใช้สินค้าอินทรีย์ที่เกี่ยวกับ
สุขภาพและความงามยังขยายตัวต่อเน่ือง ทั้งนี้ 
Soil Association ประเมินว่าตลาดสินค้าอินทรีย์ท่ี
เก่ียวกับสุขภาพและความงามในสหราชอาณาจักร
มีมูลค่า 31.8 ล้านปอนด์ ในปี 2555 ขยายตัวร้อย
ละ 5.6 จากปีก่อนหน้า 
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Good
Idea

สนใจตดิต่อได้ท่ี บรษิทั ยูไนเต็ดเลทเธอร์โปรดักส์ จ�ากัด 
เลขที ่1015 หมู ่1 ถนนสขุมุวทิ กม.34 บางปใูหม่ อ.เมอืง 
จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 0-2323-1872-3 และ 
www.wabino.com

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องหนังจระเข้ก�าลังได้รับ
ความนิยมจากตลาดแฟชั่นโลกเป็นอย่างสูง  

และได้รับการยอมรับในกลุ่มคนที่หลงใหลในเสน่ห ์
ของกระเป๋าหนังจระเข้ บางรายถึงกับสะสมเป็น
คอลเลคชั่น ยอมจ่ายในราคาสูงเพ่ือให้ได้สินค้า 
ที่ต้องการ

โดยคุณโยธิน ว่องวัจนะ รองกรรมการ        
ผูจ้ดัการ บริษัท ยูไนเต็ดเลทเธอร์โปรดักส์ จ�ากัด 
เล่าถึงความเป็นมาของธุรกิจว่า “บริษัท ยูไนเต็ดเลท
เธอร์โปรดักส์ จ�ากัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2501 
จากความตั้งใจของคุณวาบิน  วัณณวัฒนพงษ์                     
ผู้ก่อตั้ง ซึ่งเล็งเห็นอนาคตของธุรกิจหนังจระเข้โดย
เฉพาะจระเข้น�้าเค็ม และได้รับการต่อยอดพัฒนาโดย
คุณสมเกียรติ  วัณณวัฒนพงษ์ ประธานบริหารท่าน
ปัจจุบันทั้งการท�าฟาร์มเพาะพันธุ์และการเพาะเลี้ยง 
การฟอกหนัง และการผลิตเป็นเครื่องหนังส�าเร็จรูป

ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจหนัง
จระเข้ครบวงจรอันดับต้นๆของโลก มีฟาร์มเพาะ
พันธุ์และเพาะเลี้ยงจระเข้อยู่ 3 แห่งซึ่งได้รับ                        
การรับรองจาก CITES หรือภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้
สูญพันธุ์ โดยมีจ�านวนจระเข้ที่เลี้ยงเพื่อการพาณิชย์
อยู่กว่า 65,000 ตัว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีโรง
ฟอกหนังของตนเอง และมีก�าลังผลิตไม่น้อยกว่า 
200,000 ผืนต่อปี รวมท้ังโรงงานผลิตเครื่องหนัง
ส�าเร็จรูปที่มีก�าลังผลิตกว่า 300,000 ชิ้นต่อปี

คุณโยธิน ว่องวัจนะ เล่าว่า “ผลิตภัณฑ์ภายใต ้
บริษัทฯ ของเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบรนด์ 

“United Leather Product” 
ครบวงจรหนังจระเข้ระดับโลก

ได้แก่ Wabino, RO-
CHELLE และ River ซึ่ง
ล่าสุดน้ีแบรนด์ “River” 
ยังได้รับตราสัญลักษณ์  
“TTM” จากกรมส่งเสรมิ 
การค้าระหว่างประเทศ  
การันตีคุณภาพและ      
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ
สินค้า ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น
มีคุณภาพมาตรฐาน     
ส่งออก และเป็นเสมือน
ตัวแทนสินค้าจากประเทศไทยในการน�าเสนอสินค้า
ที่มีคุณภาพให้ต่างประเทศได้รับรู้ ซึ่งมีออเดอร์มา
จากทั่วโลก เช่น ยุโรป, รัสเซีย, จีน, ญี่ปุ่น เป็นต้น” 

“ทั้งนี้ผมอยากจะขอฝากถึงผู้ประกอบการ 
ไทยท่ีท�าธุรกิจว่า อย่าท�าธุรกิจท่ีติดอยู่แต่ 
ในกรอบ และการหยุดน่ิงคือเหตแุห่งการถอยหลงั 
ทางธุรกิจ เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ 
รายย่อย แต่เราก็สามารถเดินทางไปขยาย 
ตลาดยังต่างประเทศได้ อีกท้ังผู้ประกอบการ 
ไทยอย่างเรายังมีพี่เลี้ยงทางธุรกิจ เช่น ‘กรมส่ง 
เสริมการค้าระหว่างประเทศ’ หน่วยงานภาค 
รฐัท่ีมีคุณภาพและพร้อมช่วยเหลอืผู้ประกอบการ 
ไทย สนับสนุนตีตั๋วสินค้าไทยบินพาไปเปิดตลาด
ยังต่างประเทศ” รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ยูไนเต็ดเลทเธอร์โปรดักส์ จ�ากัด กล่าวฝากท้ิงท้าย
ถึงผู้ประกอบการไทย  
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เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐโคลัมเบียประจ�า
ประเทศไทย

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมผู้บริหาร
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และภาค
เอกชนเข้าเย่ียมคารวะนายอันเดลโฟโฆเซ การ์เซีย 
กอนซาเลซ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลัมเบีย
ประจ�าประเทศไทย ณ สถานฑูตโคลัมเบีย ประจ�า
ประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง
เยือนประเทศโคลัมเบียในการแสวงหาความร่วมมือ
ทางการค้าการลงทุนระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 
2557 นี ้

มอบของใช้จ�าเป็นแก่ผู้ต้องขัง 
ณ เรือนจ�ากลาง (คลองเปรม)

ร้อยเอกสุวิพันธุ์ ดิษยมณฑล รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ พร้อมด้วยนางเพยาว์ สุขมาก นักวิชาการ
พาณิชย์เชี่ยวชาญ นางอาภรณ์ อภิญญพานิชย์       
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ และข้าราชการกรมฯ 
มอบของใช้จ�าเป็นเพ่ือใช้เป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องขัง  
ณ เรือนจ�ากลาง (คลองเปรม) และฑัณฑ์สถาน 
หญิงกลางภายใต้โครงการนโยบายก�ากับดูแล
องค์การที่ดี มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์
สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีดี เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 
2557 ที่ผ่านมา 

จัดยิ่งใหญ่ Thailand Autoparts 
and Accessories Fair 2014   

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรม 
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน 
“งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ 
และอุปกรณ์ตกแต่ง 2557 หรือ Thailand Autoparts 
and Accessories Fair 2014 (TAPA 2014)”                  
ภายใต้แนวคิด “ASEAn Auto Parts Sourcing  
Hub, The Ultimate in Green Technology” พร้อม
ด้วยสมาคมและองค์กรชั้นน�าของอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ไทย น�าสุดยอดนวัตกรรมยานยนต์จัดแสดง 
อย่างอลังการ พร้อมประกาศศักยภาพไทยเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา 

Dinner Talk “สร้างเครือข่ายโซ่
คุณค่าสู่ตลาดการค้าโลก”

  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรม 
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในงานเลีย้ง 
รับรองนักธุรกิจ โดยมีปาฐกถาพิเศษจาก ดร.ธนิต        
โสรัตน์ ประธานกรรมการบริษัท V-Serve Group 
เรื่อง “สร้างเครือข่ายโซ่คุณค่าสู่ตลาดการค้าโลก” 
เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรม แกรนด์  
มิลเลเนียม สุขุมวิท 
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มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing 
Duty: CVD) เป็นมาตรการทางการค้าท่ีประเทศ

ผู้น�าเข้าก�าหนดข้ึนเพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมภายในที่
ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการน�าเข้าสินค้าที่ได้
รับการอุดหนุนจากรัฐบาลประเทศผู้ส่งออกทั้งทางตรง
และทางอ้อม ซึ่งส่งผลให้ราคาในตลาดของประเทศ
ผู้น�าเข้าบิดเบือนไป โดยการอุดหนุนที่สามารถตอบโต้
ได้นั้น จะต้องเฉพาะเจาะจง และเป็นไปเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณในการส่งออกสินค้า ไปต่างประเทศ หรือเพ่ือ
ลดปริมาณการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และมี
ลักษณะเป็นการช่วยเหลือทางการเงิน การให้บริการ
เกินกว่าสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน รวมถึงการให้การ
สนับสนุนด้านรายได้หรือด้านราคา ยกตัวอย่าง เช่น 
การลดหย่อนหรือยกเว้นอากรน�าเข้าวัตถุดิบ หรือ
เครื่องจักร การยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม การลดหย่อน
หรือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกหนี้ การลด
หนี้ หรือยืดระยะเวลาการช�าระหน้ี การกู้เงินในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต�่ากว่าอัตราตลาด และการให้สินเชื่อเพ่ือ
การส่งออก เป็นต้น  

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีส่งออกสินค้าไป 
ขายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้น ในบางกรณี ผู้ส่งออก 
ไทยอาจถูกประเทศผู้น�าเข้ากล่าวหาว่าสินค้าที่ส่งออก 
จากไทยได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล โดยในการ
พิจารณาใช้มาตรการ CVD รัฐบาลประเทศผู้น�าเข้าจะ
เปิดการไต่สวน และให้รัฐบาลประเทศผู้ส่งออกผู้ให้การ
อุดหนุนชี้แจงข้อกล่าวหาเก่ียวกับโครงการอุดหนุน 
รวมทั้งให้ผู้ส่งออกชี้แจงข้อมูลเพ่ือน�ามาค�านวณผล
ประโยชน์ที่ผู้ส่งออกได้รับจากโครงการอุดหนุนดังกล่าว 
ซึ่งมาตรการ CVD จะค�านวณเป็นร้อยละหรือจ�านวน
เงินต่อหน่วย โดยเรียกเก็บอากรตอบโต้เพ่ิมข้ึนจาก
ภาษีน�าเข้าปกติ

ในปัจจุบัน สินค้าของไทยได้เคยถูกฟ้อง 
CVD มาแล้วรวมทั้งสิ้น 7 รายการ จาก 3 ประเทศ 
ได้แก่  Ball Bearing PET Resin เหล็กแผ่นรีดร้อน 
และ กุ้งแช่แข็งจากสหรัฐฯ ถุงพลาสติก และ PTA 
จากสหภาพยุโรป และเส้นด้ายวิสโคสจากบราซิล 
รวมท้ัง อยู่ระหว่างการไต่สวน 1 รายการ คือ สินค้า
กระดาษจากปากีสถาน โดยในแต่ละกรณี กรม                                                        

มาตรการตอบโต้การอดุหนุน (CVD) 
กับสินค้าส่งออกของไทย

การค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะเป็นหน่วย
งานกลางในการประสานและตอบแบบสอบถามใน
นามรัฐบาลไทย เนื่องจากโครงการอุดหนุนท่ีรัฐบาล
ไทยถูกกล่าวหาจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ 
อาทิเช่น ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม และธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น�าเข้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

ล่าสุด สหรัฐฯ ได้ฟ้อง CVD สินค้ากุ้งแช่แข็ง 
จากไทย ภายใต้โครงการอดุหนุนของรฐับาลไทยรวมทัง้สิน้  
15 โครงการ ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศ ได้ด�าเนิน
การแก้ต่างและชี้แจงข้อกล่าวหาดังกล่าว จนในที่สุด
สหรัฐฯ   ได้ประกาศไม่ใช้มาตรการ CVD กับสินค้าไทย 
เนื่องจากไทยได้ให้การอุดหนุนน้อยกว่าร้อยละ 2 และ
การอุดหนุนตามโครงการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่ออุตสาหกรรมกุ้งของสหรัฐฯ

ทั้งน้ี ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นในปัจจุบัน 
ประเทศต่างๆ มีแนวโน้มในการใช้มาตรการ CVD 
เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมภายในของตน                
ผู้ส่งออกควรเพิ่มความระมัดระวัง และติดตามข่าวสาร
เกี่ยวกับ การใช้มาตรการดังกล่าวของประเทศคู่ค้า และ
หากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถสอบถาม             
รายละเอียดได้ที่ส�านักปกป้องและตอบโต้ทางการค้า  
กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 02-547- 5082 - 83  
โทรสาร 02-547-4741 และสายด่วน 1385 หรอืจากเว็บไซต์ 
กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th โดยคลิกท่ี 
เว็บแบนเนอร์ “มาตรการ AD/CVD/SG ส�านักปกป้อง
และตอบโต้ทางการค้า” 

กรมการค้าต่างประเทศ
ส�านักปกป้องและตอบโต้ทางการค้า
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บอกเล่า
เก้าสิบ

สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ เปิดรับสมัคร โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์และเทคนิคการจัดท�า
แผนการตลาดเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ”  โดย
มุ่งที่ผู้เข้าอบรมเป็นศูนย์กลาง ด้วยการ จัดบรรยาย
ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์กรณีศึกษา หัวข้อการ
ฝึกอบรม เช่น สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ  
และการวางแผนการตลาดเชงิกลยุทธ์ส�าหรบัการค้า 
ระหว่างประเทศเพื่อความยั่งยืน การก�าหนด
กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในการค้าระหว่างประเทศท่ีย่ังยืน และ
เทคนิคการจัดท�าแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์เพ่ือ
การส่งออกที่ยั่งยืน เป็นต้น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว 
ก�าหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 -26 มิถุนายน 2557 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบัน 
องค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ  กรมส่งเสรมิ 
การค ้าระหว ่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก  
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน http:// 
application.ditp.go.th/training_institute/index.
html และส่งใบสมัครเพื่อส�ารองที่นั่งได้ที่ โทรสาร 
0 - 2511 -5501, 0 - 2513 -1904 หรือ ส่งใบสมัคร
ทาง E-mail : saiphinc@ditp.go.th รับจ�านวน
จ�ากัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น ค่าสมัครเพียงท่านละ 
900 บาท 

สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ ร่วมมือกับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เชิญ
สมัครเข้ารับการฝึกอบรม เร่ือง “การช�าระเงินโดย
เลตเตอร์ออฟเครดิตและการศึกษา UCP 600 และ 
ISBP PUBLICATIOn 745E” ซึ่งเป็นเครื่องมือการ
ช�าระเงินที่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่ง
มีธนาคารพาณิชย์ เป็นตัวแทนการช�าระเงิน โดย
มีหัวข้อการฝึกอบรม เช่น ความรู้เกี่ยวกับเลตเตอร์
ออฟเครดิต และการศึกษามาตรฐานสากลในการ 
ปฏิบัติของธนาคารส�าหรับการตรวจเอกสารภายใต ้
เลตเตอร์ออฟเครดิต ฉบับปรับปรุง ค.ศ. 2013 
(ISBP PUBLICATIOn 745E) เป็นต้น

การฝึกอบรม
ดังกล่าว ก�าหนดจัด
ขึน้ในวันท่ี 22-23 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30  
- 16.45 น. ณ ห้องสมัมนา 1-2 สถาบนัองค์ความรู้ 
ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก ผู้สนใจสามารถ
ดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน http://application.ditp.
go.th/training_institute/index.html และส่งใบ
สมัครเพื่อส�ารองที่นั่งได้ที่ โทรสาร 0 - 2511 -5501, 
0 - 2513 -1904 หรือ ส่งใบสมัครทาง E-mail : 
saiphinc@ditp.go.th รับจ�านวนจ�ากัดเพียง 40 
ท่านเท่านั้น ค่าสมัครเพียงท่านละ 600 บาท  

กลยุทธ์และเทคนิค
การจดัท�าแผนการตลาด
เพือ่การค้าระหว่างประเทศ

การช�าระเงนิโดยเลตเตอร์ออฟเครดิต
และการศึกษา UCP 600 และ ISBP 
PUBLICATION 745E
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