
   

แผนยุทธศาสตรกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
ประจําป 2560 – 256๔ 

…………………………………………………. 

1. ท่ีมาในการจัดตั้งกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

การสงเสริมการคาระหวางประเทศตองการความคลองตัวสูงในการดําเนินกิจกรรมและการ
สนับสนุนดานการเงินเพ่ือใหทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของตลาดโลก กระทรวงพาณิชย
จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใชจายเงินนอกงบประมาณในการพัฒนาและสงเสริมการคาระหวางประเทศของ
สินคาและบริการ ท้ังในตลาดเดิมและการหาตลาดใหม รวมถึงการปกปองผลประโยชนในทางการพาณิชย 
รวมท้ังแกไขปญหาและอุปสรรคในการสงออกเพ่ือใหการสงออกของประเทศเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนด  

จากเหตุผลและความจําเปนดังกลาว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2524                      
ใหความเห็นชอบกับขอเสนอหลักการในเบื้องตนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษและรางระเบียบวาดวยการ
บริหารกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ท่ีกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชยรวมกันจัดทําโดย
อาศัยอํานาจตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร                     
ซ่ึงสินคา พ.ศ. 2522 ซ่ึงใหจัดตั้งกองทุนข้ึนในกระทรวงพาณิชยเพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเก่ียวกับ
การสงเสริมการคาระหวางประเทศ  

ตอมาเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2524 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติในหลักการใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
พิเศษจากการนําเขาในอัตรารอยละ 0.5 ของราคา C.I.F. เพ่ือนําเงินกองทุนฯ จํานวน 300 ลานบาท และ                   
นําดอกผลมาใชในโครงการสงเสริมการสงออก และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2533 
เห็นชอบในหลักการแนวทางการหารายไดสมทบกองทุนฯ จากการเก็บคาธรรมเนียมพิเศษจากการนําเขา    
อีกครั้ง โดยใชหลักเกณฑการจัดเก็บเงินเชนเดียวกับครั้งแรก ซ่ึงไดยกเลิกการจัดเก็บในเดือนกันยายน 2534   

2. กรอบแนวคิดการจัดทํายุทธศาสตรกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ 

กองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศดําเนินงานภายใตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ     
ซ่ึงมีภารกิจหลักในการขยายการคาระหวางประเทศของไทย พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาและธุรกิจ
บริการ และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยในตลาดโลก โดยยุทธศาสตรของกองทุน
สงเสริมการคาระหวางประเทศมีความสอดคลองกับนโยบายทุกระดับ ดังนี้ 

๒.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในสวนของ
ภาคเศรษฐกิจมุงเนนการพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใชเปนปจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกดาน การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม และสราง  
ขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพใหเติบโต การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติสก การสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ (Outward investment)  ซ่ึงในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร โดยกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ มีความเก่ียวของในยุทธศาสตรการ
สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ไดแก การเสริมสรางและ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 

(1) การพัฒนาภาคบริการ โดยเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันในเชิงธุรกิจ
บริการใหสามารถยกระดับศักยภาพใหมีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองตอความตองการของตลาด 

(2) การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน โดยสงเสริมการทําตลาดเชิงรุก เพ่ือเพ่ิมการ
สงออกสินคาไทย ในการสรางตราสินคา พัฒนาบรรจุภัณฑ แสวงหาตลาดใหมและขยายตลาดการคาชายแดน
กับประเทศเพ่ือนบาน สรางเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจระหวางประเทศ และการพัฒนาทักษะของ
ผูประกอบการในการทําธุรกิจการคาระหวางประเทศ 
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2.๒ นโยบายรัฐบาล ของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ซ่ึงเนนการ
แกไขปญหาของประเทศ เรงแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน และมุงนําความสุข ความสงบสุข กลับคืน 
สูประเทศ โดยมีนโยบายในการบริหารราชการแผนดินในเรื่องตางๆ จําแนกเปน 11 ดาน ซ่ึงกรมสงเสริม
การคาระหวางประเทศมีความเก่ียวของใน 2 ดาน ไดแก  

(1) นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยการลดปญหาในการ
สงออก เพ่ือใหเกิดความคลองตัว การแสวงหาตลาดท่ีมีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการสงออก การสงเสริม
อุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ เชน อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  การสงเสริมการ
พัฒนานวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหแกอาหารไทยบนพ้ืนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา 
การเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง โดยการเพ่ิมองคความรู
ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการจัดการในองคกรฯ  รวมท้ังการสงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล ซ่ึงหมายรวมถึง
การผลิตและการคาผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรง และการใชดิจิทัลรองรับการใหบริการของภาคธุรกิจ 

(2) นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเรง
สงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน และขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพ่ือนบาน การสงเสริมการใชประโยชนจากความตกลงทางการคาการลงทุนภายใตกรอบ     
ความรวมมือท่ีมีผลบังคับใชแลว  และการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับ   
อยางสอดคลองกับขอตกลงในการเคลื่อนยายในดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และปจจัยการผลิต
ตาง ๆ ท่ีเปดเสรีมากข้ึน โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย ใหสามารถแขงขันได 
รวมท้ังสามารถดําเนินธุรกิจรวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือนําไปสูความเชื่อมโยงกับ  
หวงโซอุปทานตลาดโลกได  

๒.3 ยุทธศาสตรของกระทรวงพาณิชยระยะ 20 ป (พ.ศ. 2559-2579)  มุงเนนการสราง
ความเขมแข็ง และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจการคาของประเทศ ดวยการยกระดับความสามารถทางการ
แขงขัน (Competitiveness) และผลักดันความเชื่อมโยงกับโลก (Connectivity) เพ่ือรองรับเปาหมายท่ีจะนํา
ประเทศไทยไปสู Thailand ๔.๐ โดยขับเคลื่อนใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใน ๓ มิติสําคัญ มิติแรกคือ เปลี่ยน
จากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูเชิง “นวัตกรรม” มิติท่ีสองคือ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม และมิติท่ีสามคือ 
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน และเปลี่ยนจาก Traditional Services 
ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ําไปสู High Value Services ซ่ึงกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศมีความ
เก่ียวของใน 2 ยุทธศาสตร ไดแก  

(๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการแบบครบวงจร เนนการพัฒนาผูประกอบ  
การไทยเปนผูคาระดับภูมิภาคและระดับโลก และการพัฒนาผูประกอบการภาคบริการสูการคาบริการท่ีมี
มูลคาสูงและมีเอกลักษณ 

(๒) ยุทธศาสตรการบูรณาการกับระบบการคาโลก เนนการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 
ดวยการคาระหวางประเทศ ท้ังการคากับประเทศเพ่ือนบานและประเทศในภูมิภาคอ่ืน โดยการสราง
ภาพลักษณสินคา/ธุรกิจบริการของไทยใหเปนท่ีรูจักและยอมรับในตางประเทศ และผลักดันการสงออกโดยใช
การนําตลาดนําการผลิต แสวงหาตลาดใหม กําหนดกลยุทธในเชิงลึกลงถึงระดับเมือง (city-focus) 

3. แผนแมบทกระทรวงพาณิชย พ.ศ. 2555-2564  ซ่ึงกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศเก่ียวของใน    
3 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การสรางขีดความสามารถใหผูประกอบการและวิสาหกิจ (Smart Enterprise) สูการเปน 
Trading Nation 2) การใชอาเซียนเปนฐานไปสูเวทีโลก (ASEAN One) และ 3) การยกระดับประเทศเขาสู
เศรษฐกิจสรางสรรคมูลคา (Value Creation Economy) 
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๔. ยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ พ.ศ. 2560-2564 
      มุงเนนการสงออกในเชิงรุกและปฏิรูปโครงสรางการสงออก เพ่ือการคาของไทยสามารถกาวพน
ขอจํากัดจากตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนและพลวัตความเปลี่ยนแปลงตางๆ ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตรสําคัญ ซ่ึง
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ เก่ียวของใน 5 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การเรงรัดขยายตลาดสงออกเชิงรุก 
โดยใชความตองการของตลาดเปนตัวนําการผลิต (Demand Driven) 2) การสงเสริมผูประกอบการไทยไป
ดําเนินธุรกิจในตางประเทศ (Internationalization) 3) การปรับโครงสรางการคาสูการคาบริการ (Trade in 
Services) 4) การเพ่ิมบทบาทของ SMEs โดยการผลัดกันการคา และสรางนักรบเศรษฐกิจใหมท่ีขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprises : IDEs) และ 5) การสรางมูลคาเพ่ิมในภาคอุตสาหกรรมการ
สงออก (Value Creation) 

๕. แผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ  

  มุงเนน “ผลักดันการคาระหวางประเทศในเชิงรุก อยางตอเนื่อง” โดยการ (1) พัฒนาสินคาและ
บริการใหตรงกับความตองการของตลาด อาทิ การสรางนวัตกรรมสินคาและบริการ การยึดหลักสินคาและ
บริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การขยายตลาดใหไดรับประโยชนรวมกันและความเปนธรรมทางการคา (2) 
พัฒนาและสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิม และการสรางตรา (Brand) ใหกับสินคาและบริการของไทยรวมท้ัง
สินคา OTOP เพ่ือใหสามารถแขงขันในตลาดโลกไดอยางยั่งยืน (3) พัฒนาธุรกิจและผูประกอบการไทย 
โดยเฉพาะ SMEs เขาสูตลาดการคาระหวางประเทศ (4) การขยายการคาและการลงทุนกับพันธมิตรของ
อาเซียนภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจากความตกลงการคาเสรี (FTAs) ใหเปนประโยชนสูงสุด (5) 
การประชาสัมพันธสรางภาพลักษณท่ีดีตอสินคา บริการ และผูประกอบการไทย เพ่ือสงเสริมภาพลักษณ
ประเทศไทยใหมีความนาเชื่อถือและไดรับการยอมรับ (6) สงเสริมการใชประโยชนจากระบบการคาระบบ
การคาและเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล เพ่ือขยายชองทางการตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหเขาถึงผูบริโภค  
มากข้ึน และพัฒนาสารสนเทศทางการคาใหทันสมัย (7) พัฒนาและสงเสริมการดําเนินการเปนกลุมคลัสเตอร 
(Cluster) ของสินคาและบริการเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน (8) พัฒนาองคกรและ
บุคลากรใหมีความพรอมปฏิบัติงานในเศรษฐกิจยุคใหมอยางมืออาชีพ 

๖. ยุทธศาสตรกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ประจําป 2560 – 256๔ 
ยุทธศาสตรกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศมีความสอดคลองและบรรลุวัตถุประสงค    

ในการสนับสนุนและสงเสริมดานการคาระหวางประเทศ โดยมีวิสัยทัศน และพันธกิจ ดังนี้ 
๖.๑ วิสัยทัศน เปนกองทุนท่ีสนับสนุนและสงเสริมเพ่ือใหการคาระหวางประเทศของไทย

ขยายตัวอยางตอเนื่อง 

๖.๒ พันธกิจ เปนแหลงสนับสนุนดานการเงินสําหรับการดําเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชน
ดานการสงเสริมการคาระหวางประเทศใหมีความคลองตัว รวมท้ังการปกปองผลประโยชน ในทางการ
พาณิชยและแกไขปญหาอุปสรรคดานการคาระหวางประเทศ ใหสามารถดําเนินการไดทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณทางเศรษฐกิจการคาโลก 

๖.๓ ประเด็นยุทธศาสตร ยุทธศาสตรและแผนงานพัฒนาและสงเสริมการคาระหวางประเทศ
ของกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศในระยะ 5 ป (ป 2560-256๔) มีความสอดคลองกับนโยบายใน
ระดับตางๆ ตลอดจนสอดคลองกับสถานการณและบริบทของการคาระหวางประเทศ ดังนี้ 
   (1.๑) โครงการสงเสริมผูประกอบการไทยในการใชประโยชนจากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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• สงเสริมการขยายการคาของผูประกอบการ SMEs ท้ังในกรุงเทพฯ และใน
ภูมิภาคกับประเทศใน อาเซียน โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการคา อาทิ งานแสดงสินคาไทยขนาดใหญ 
(Thailand Week) การจัดคณะผูแทนการคาไปเจรจาการคาในอาเซียน การเขารวมงานแสดงสินคานานาชาติ
ในอาเซียน และการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายสินคาไทย เปนตน 

• เตรียมความพรอม/พัฒนาศักยภาพแกผูประกอบการไทยในการขยาย
ธุรกิจสูภูมิภาคอาเซียน และสงเสริมการสรางเครือขายการคาการลงทุนในระยะยาว (Internationalization) 

(๑.2) โครงการสงเสริมโลจิสติกสการคาและเตรียมความพรอมสูการเปน
ศูนยกลางโลจิสติกสในภูมิภาคอาเซียน 

• พัฒนาศักยภาพของผูใหบริการโลจิกติกส ผานกิจกรรมตางๆ เชน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรและลดตนทุนโลจิสติกส และการพัฒนาความรูดานนวัตกรรมและโลจิสติกส  

• สรางเครือขายโลจิสติกสการคา และการจับคูธุรกิจ 

• แสดงศักยภาพและความพรอมของไทยในการเปนศูนยกลางโลจิสติกสของ
ภูมิภาคอาเซียน ผานกิจกรรมตางๆ เชน การจัดงานแสดงสินคาโลจิสติกส (TILOG & Logistic) เปนตน  

 (๑.3) โครงการพัฒนาศักยภาพการคาของผูประกอบการในภูมิภาค 

• พัฒนาศักยภาพ/เตรียมความพรอมของผูประกอบการในภูมิภาคในการขยาย
ธุรกิจสูอาเซียน โดยการจัดสัมมนาเชิงลึก และ Workshop โดยผูเชี่ยวชาญตางชาติท่ีมีความชํานาญในสินคา/ตลาด 

• นําผูประกอบการเดินทางไปเจรจาและจัดทํานัดหมายธุรกิจ (Business 
Matching) ในประเทศกลุมเปาหมาย และนําผูนําเขามาเจรจาสั่งซ้ือสินคาในไทย 

(๒) การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการสงออก   

   ๒.1 ยุทธศาสตรการเรงรัดทําการตลาดเชิงกลยุทธ และผลักดันการสงออกโดยใช
การตลาดนําการผลิต (Demand-Driven) และการกําหนดกลยุทธในเชิงลึกลงถึงระดับเมือง (city-focus) 
โดยเจาะเมืองใหมๆ Segment สําคัญๆ และขยายชองทางการตลาดอยางสรางสรรคท้ัง Physical & Digital 
Market โดยไดกําหนดเปาหมายในกลุม Segment ใหมๆ ดังนี้    

• ตลาดอาเซียน  
 1) ขยายการบุกเจาะตลาดในทุกหัวเมืองหลัก นอกเหนือจากเมืองหลวง 
 2) สงเสริมการคาชายแดน/ประเทศเพ่ือนบาน และสรางความสัมพันธ

ทางการคาการลงทุน 
 3) สงเสริมผูประกอบการไทยไปดําเนินธุรกิจ/ลงทุนในอาเซียน 
 4) ใชธุรกิจคาปลีกสมัยใหมชวยขยายตลาด 

• ตลาดศักยภาพ ไดแก จีน ฮองกง ไตหวัน อินเดีย เกาหลีใต ออสเตรเลีย 
ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา รัสเซียและ CIS 

 1) ขยายสูเมืองรอง โดยบุกเจาะหัวเมืองเศรษฐกิจใหญท่ีมีศักยภาพ     
        2) เจาะกลุมผูบริโภคระดับบน: Super Rich ในจีน อินเดีย และตะวันออกกลาง 

        3) เพ่ิมชองทางจําหนายท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตสมัยใหม และวัฒนธรรม       
การบริโภคยุคสังคมเมือง (Urbanization) ผานการทําธุรกิจคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) อีคอมเมิรซ 
และ Home-Shopping 
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• ตลาดหลัก ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สหภาพยุโรป 
๑) เจาะกลุมเปาหมายเฉพาะ (Niche Market) อาทิ กลุมผูสูงอายุ

ผูบริโภคท่ีใสใจสิ่งแวดลอม สถาบัน (เครือโรงแรม เรือสําราญ) กลุมชาติพันธุ (เชน กลุมผูบริโภคฮิสแปนิก) 
และกลุมผูรักสัตว เปนตน 

๒) ผลักดันการตลาดผานชองทางแนวใหมๆ เชน อีคอมเมิรซ Pop-up 
Store.และ.Special.Store.(Private.brand) เปนตน และสนับสนุนผูประกอบการไทยในการจัดตั้ ง 
Sales/Marketing Office 

• ตลาดใหม ไดแก แอฟริกา (ไมรวมแอฟริกาใต) เอเชียใต (ไมรวมอินเดีย) 
 1) เนนการเจาะขยายตลาดในเมืองศักยภาพ (Focus Markets) เชน 

เมืองลากอส (ไนจีเรีย) กรุงไคโร (อียิปต) กรุงโคลอมโบ (ศรีลังกา) และ กรุงธากา (บังกลาเทศ) เปนตน 
 2) ผลักดันสินคา/บริการพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับระดับการพัฒนาประเทศ 

เชน สินคา/ อุปกรณ/เครื่องจักรกลดานการเกษตร เภสัชภัณฑ เวชภัณฑ วัสดุกอสราง/ธุรกิจบริการกอสราง เปนตน   
 3) สรางพันธมิตรธุรกิจเปนแหลงวัตถุดิบท่ีจําเปนตออุตสาหกรรมการผลิต

เพ่ือการสงออกของไทย เชน อัญมณี และประมง เปนตน 
Segment ใหม ๆ  

• สินคาสําหรับผูสูงอายุ (Products for Aging Society) 

• สินคาสําหรับสัตวเลี้ยง 

• กลุมบริโภครุนใหม Millennium 

2.๒ ยุทธศาสตรการเจรจาเชิงรุกเพ่ือเปดตลาด 

• การประชุมเจรจาเชิงรุก 
สนับสนุนการเขารวมการประชุมเพ่ือขยายความรวมมือทางการคาในระดับ

ทวิภาคี และพหุภาคี อาทิ JTEPA, ACMEC, IMT-GT, BIMSTEC และ WTO เปนตน ตลอดจนดําเนินงาน
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ และเอกชน/ผูนําเขารายสําคัญ 

• การปกปองผลประโยชนและการแกไขอุปสรรคทางการคา 
สนับสนุนการประชุมและการหารือเพ่ือแกไขปญหาอุปสรรคท่ีสงผลตอการ

สงออก ท้ังในภาพรวม และเปนรายอุตสาหกรรม/คลัสเตอร 

๒.3 ยุทธศาสตรการปฏิรูปโครงสรางการสงออกเพ่ือวางรากฐานเศรษฐกิจในระยะยาว 

• การผลักดันคลัสเตอรกลุมเปาหมาย  
  1) กลุมคลัสเตอรสําคัญ ไดแก เกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมหนัก (เชน 

เครื่องใชไฟฟา ชิ้นสวนยานยนต เม็ดและผลิตภัณฑพลาสติก เครื่องจักรกล เครื่องจักรกลการเกษตร วัสดุ
กอสราง ผลิตภัณฑยาง) แฟชั่น (อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องนุงหม ผาผืน เสนดาย เครื่องหนัง รองเทา) 
ไลฟสไตล (เฟอรนิเจอร เครื่องใชบนโตะอาหารและในครัว ของขวัญของชํารวยและของตกแตงบาน ของเลน) 
ธุรกิจบริการ (ธุรกิจบันเทิง ดิจิทัลคอนเทนต ซอฟตแวร ธุรกิจออกแบบกอสราง ธุรกิจสิ่งพิมพและบรรจุภัณฑ 
ธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง) ฮาลาล (อาหาร เสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องสําอาง) และสินคาหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 

 2) กลุมคลัสเตอรใหมๆ เชน คลัสเตอรท่ีมีสินคาและบริการไปดวยกัน 
รวมถึงบริการท่ีสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคา เชน คลัสเตอรชิ้นสวนยานยนต ไปสูชิ้นสวนรถไฟ อากาศยาน ไปจนถึง
บริการซอมบํารุง คลัสเตอรการแพทยและสุขภาพองครวม ตั้งแตการดูแล/ฟนฟูสุขภาพ การรักษาโรค ทันตกรรม                  
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การเสริมความงาม ไปจนถึงการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ คลัสเตอร Agro-based นําการเกษตรไปสูอุตสาหกรรม
อาหาร (Functional Food) Biotech พลังงาน ฯลฯ 

• การผลักดันคลัสเตอรกลุมเปาหมายท่ีสอดคลองกับ Thailand 4.0  
นําไปสูการพัฒนา 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย” ซ่ึงประกอบดวย 1) กลุมอาหารและเกษตร 
พัฒนาไปสูเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-Tech) 2) กลุมสาธารณสุข สุขภาพ พัฒนาไปสูเทคโนโลยีทางการแพทย 
(Bio-Med) 3) กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต พัฒนาไปสูระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส
ควบคุม (Mechatronics) 4) กลุมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ พัฒนาไปสู
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Embedded Technology) และกลุมท่ี 5) กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative) 
วัฒนธรรม พัฒนาไปสูบริการท่ีมีมูลคาสูง (High Value Services) เปนตน 

• การผลักดันไทยสูการเปนประเทศท่ีสรางมูลคาเพ่ิมทางการคาและบริการ 
และพัฒนาผูประกอบการไทยใหสามารถดําเนินธุรกิจในตางประเทศ (Outward Investment) 

 1) พัฒนาศักยภาพในการทําการคาระหวางประเทศของผูประกอบการ
ไทยเพ่ือเพ่ิมจํานวนผูประกอบการท่ีสามารถดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศไดอยางยั่งยืน ผานโครงการ
ฝกอบรมเชิงลึก/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Coaching) โดยผูเชี่ยวชาญตางชาติท่ีมีความชํานาญในตลาดและสินคา
นั้นๆ โดยดําเนินโครงการแบบครบวงจร ตั้งแตใหความรูดานการพัฒนารูปแบบ (Design) การใชงาน 
(Functionality) การปรับมาตรฐานและคุณภาพใหอยูในระดับสากล ความรูดานการตลาด (อาทิ การตั้งราคา) 
ไปจนถึงการนําสินคาไปทดลองจําหนายในตลาดตางประเทศ และการหาคูคาทางธุรกิจ (Trade Partners)   

 2) สรางผูประกอบการคารายใหม (Trader) และพัฒนาผูประกอบการดาน
การคาระหวางประเทศ โดยพัฒนาองคความรูดานการคาระหวางประเทศใหแกผูประกอบการ SMEs ท้ังใน
สวนกลาง และสวนภูมิภาค ผานการฝกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนินธุรกิจ
ระหวางประเทศ อาทิ หลักสูตรความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจสงออก หลักสูตรผูสงออกอัจฉริยะ (Smart 
Exporter) และการทําสัญญาซ้ือขายระหวางประเทศ สัมมนาเชิงลึกดานกลยุทธการสงออกรายสินคา/บริการ 
กลยุทธการเจาะตลาดรายประเทศ เปนตน และผลักดันผูประกอบการท่ีผานการฝกอบรมใหเขารวมกิจกรรม
เพ่ือขยายตลาดสงออกในตางประเทศตอไป เชน เขารวมงานแสดงสินคานานาชาติในประเทศไทย และรวม
คณะผูแทนการคาเดินทางไปเจรจาการคาในตางประเทศ เปนตน 

 ๓) สงเสริมผูประกอบการไปดําเนินธุรกิจในตางประเทศและแสวงหา
ปจจัยการผลิตและวัตถุดิบ สงเสริมผูประกอบการไทยใหสามารถไปลงทุน/ดําเนินธุรกิจในตางประเทศ โดย
มุงเนนตลาดใหมท่ีมีศักยภาพ อาทิ จีน อาเซียน และแอฟริกา โดยจัดฝกอบรมเชิงลึกเพ่ือเตรียมความพรอม
ใหแกผูประกอบการ และนําผูประกอบการไทยเดินทางไปเขารวมกิจกรรมจับคูธุรกิจ (Business Matching 
and Networking) เพ่ือแสวงหาพันธมิตรการคาการลงทุนในตลาดเปาหมายตอไป 

 ๔) สงเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตตลอด Value Chain 
และ Logistics  

 5) สงเสริมการจัดตั้งบริษัทการคาระหวางประเทศ ซ่ึงทําหนาท่ีพัฒนา
สินคา/บริการ บริหารและสรางมูลคาเพ่ิมตลอด Supply chain ตั้งแตแหลงวัตถุดิบ แหลงผลิต การออกแบบ 
การเงิน การหาตลาด การบริหารชองทางจัดจําหนาย ไปจนถึงการบริการหลังการขาย  

 6) ขยายชองทางตลาดโดยวิธีตางๆ เชน การจัดงานแสดงสินคาระดับ
นานาชาติในไทย การนําผูประกอบการไทยเขารวมงานแสดงสินคานานาชาติในตางประเทศ การจัดกิจกรรม
สงเสริมการขายรวมกับหางสรรพสินคา/ผูนําเขา (Joint Promotion/In-store Promotion) การจัดคณะ
ผูแทนการคาเดินทางไปเจรจาการคาในตางประเทศ และนําคณะผูซ้ือ/ผูนําเขาจากตางประเทศเดินทางมา
เจรจาการคาในประเทศ/เยือนงานแสดงสินคาในประเทศ เปนตน 
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• การพัฒนาและสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิม และการสรางแบรนดสินคา
และบริการ (Innovation, Value Creation & Branding) 

 1) สงเสริมใหผูประกอบการไทยมีการพัฒนาศักยภาพดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมเชิงการคา โดยจัดประกวดการออกแบบและมอบรางวัล DE-mark (Design 
Excellence Award) ใหแกสินคาไทยท่ีมีการออกแบบดี พรอมท้ังใหการสนับสนุนสินคาท่ีมีการออกแบบท่ีดี
ผานการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานในงานแสดงสินคาในตางประเทศ และการ
ผลักดันใหสินคาไทยเขาประกวดรางวัลการออกแบบในระดับนานาชาติ เปนตน 

    2) พัฒนาและสงเสริมแบรนดไทยใหเปนแบรนดระดับสากล และสงเสริม
การสรางเครือขายระหวางนักออกแบบไทยและนักออกแบบนานาชาติ (เชน โครงการ Asia Talents) เพ่ือ
ผลักดันใหประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางการออกแบบของเอเชีย  

    3) สงเสริมใหผูประกอบการไทยมีการพัฒนานวัตกรรมในสินคาผาน
โครงการตางๆ อาทิ โครงการนวัตกรรมเพ่ือสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอ (T-style) โครงการนวัตกรรมการ
ออกแบบของเลน (BIG Toy Design Innovation) เปนตน และใหการสนับสนุนสินคาท่ีมีนวัตกรรมผานการจัด
นิทรรศการสินคานวัตกรรมในงานแสดงสินคานานาชาติในประเทศไทย รวมท้ังการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ  

    4) สง เสริมผูประกอบการไทยท่ี มีการพัฒนารูปแบบสินคา และ
ผูประกอบการท่ีมีการทําตลาดตางประเทศโดยใชตราสินคาของตนเองผานการมอบรางวัลผูประกอบธุรกิจดีเดน 
(Prime Minister’s Export Award)   

• การสรางภาพลักษณสินคา/ธุรกิจบริการของไทยใหเปนท่ีรูจักและ
ยอมรับในระดับสากล  

 1) สรางภาพลักษณท่ีดีแกสินคาและบริการของไทยผานเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพ “Thailand Trust Mark” (TTM) เพ่ือใหผูซ้ือ/ผูนําเขา/ผูบริโภคในตางประเทศเกิดความ
เชื่อม่ันในสินคาและบริการของไทยในดานคุณภาพมาตรฐาน ข้ันตอนการผลิตท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และความรับผิดชอบตอสังคม โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการขายสินคาท่ีไดรับตรา TTM และเผยแพร
ประชาสัมพันธ ผานสื่อหลักตางๆ ในตางประเทศ โดยเนนตลาดท่ีมีศักยภาพ/มีกําลังซ้ือสูง หรือมีประเด็น
ปญหาเก่ียวกับภาพลักษณสินคาไทย  

 2) สรางภาพลักษณประเทศในฐานะผูผลิตและสงออกสินคาและบริการท่ี
มีคุณภาพ มาตรฐานและมีความนาเชื่อถือ (Country Image) เพ่ือใหเห็นศักยภาพของประเทศไทยในฐานะท่ี
เปนประเทศเปนผูผลิตและผูสงออกสินคาชั้นนําของโลก 

 3) ประชาสัมพันธสินคาและธุรกิจบริการเปาหมาย (Cluster Image) ใน
ตางประเทศ เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณแกสินคาและธุรกิจบริการท่ีสําคัญของไทยในดานคุณภาพมาตรฐาน และ
สรางความม่ันใจใหแกผูนําเขา/ผูซ้ือ/ผูบริโภคในตลาดตางประเทศ ซ่ึงสินคาและบริการเปาหมายประกอบดวย                   
4 กลุมหลัก ไดแก กลุมสินคาอุตสาหกรรม กลุมสินคาเกษตรและอาหาร กลุมสินคาไลฟสไตล และกลุมธุรกิจบริการ   

• การพัฒนาองคกรสูอนาคต   
 1) เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ

การบริหารจัดการขอมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการขอมูลดานการคาระหวางประเทศในเชิงลึก และ
การใหบริการแกหนวยงานท่ีเก่ียวของกับกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ ผูประกอบการไทย และ
ประชาชน อาทิ การยกระดับมาตรฐานระบบการใหบริการของศูนยบริการสงออกแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop 
Export Service) ตลอดจนหนวยใหคําปรึกษานอกสถานท่ีในโอกาสตางๆ (Mobile Unit)   
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 2) สรางพันธมิตรและขยายความสัมพันธกับเครือขายกับองคกรดาน
การคาระหวางประเทศท้ังในประเทศและตางประเทศ สงเสริมการดําเนินงานตามกรอบความรวมมือกับองคกร
ตางๆ และการดําเนินงานรวมกับท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ของกระทรวงพาณิชยดานการคาระหวางประเทศ (HTAs)  

 ๒.4 โครงการสงเสริมและเพ่ิมศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
(SMEs Pro-active) 

สนับสนุนผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของไทยใน
การยกระดับสูการคาระหวางประเทศ โดยการขยายตลาดการสงออกใหมๆ ดวยตนเองภายใตโครงการ SMEs 
Pro-active ซ่ึงเปนโครงการตอเนื่อง 3 ป (ในชวงป 2556-2558 และในชวงป 2559-2561) ท่ีกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศดําเนินการรวมกับภาคเอกชน ไดแก สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย เพ่ือสนับสนุน SMEs ในการเขา
รวมงานแสดงสินคาในตางประเทศในประเทศกลุมเปาหมาย  

๒.5 งานตามนโยบายและมาตรการเรงดวน 
สนับสนุนการดําเนินงานดานการสงเสริมการคาระหวางประเทศตามนโยบาย

รัฐบาลซ่ึงมีความจําเปนและความเรงดวนท่ีตองดําเนินการในปงบประมาณนั้นๆ 
 
………………………………………………………….. 

สํานักงานกองทุนสงเสรมิการคาระหวางประเทศ 
                     ๑๙ กันยายน 255๙ 


