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สวัสดีคะ่ Executive Editor ฉบับเดือนมกราคม2560
พบกันอีกครัง้ กับ THINK TRADE THINK DITP
ส�ำหรับฉบับนีเ้ รามีเนือ้ หาของตลาดเกิดใหม่
(Emerging Market) ทีน่ า่ สนใจอย่างกลุม่ ประเทศ
แอฟริกามาน�ำเสนอให้ผอู้ า่ นได้เปิดมุมมอง
การคิดและขยายโอกาสการค้าเพิม่ เติมกันนะคะ
ด้วยภาพรวมของเศรษฐกิจโลกทีม่ สี ญ
ั ญาณ
ของการฟืน้ ตัวแต่กย็ งั คงมีบางปัจจัยทีย่ งั เป็น
อุปสรรคต่อการเกิดเสถียรภาพ โดยมีรายงาน
ล่าสุดจาก WTO และ IMF ทีร่ ะบุตรงกันว่า
การค้าโลกในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมาต้องเผชิญกับ
ความท้าทายต่อระบบการค้าแบบพหุภาคี
(Multilateral Trading System) อีกทัง้ มี
สัญญาณการปิดกัน้ ทางการค้า (Protectionism)
จากประเทศมหาอ�ำนาจทัง้ ปวง ซึง่ ประเทศไทยเอง
ได้ปรับกลยุทธ์เพือ่ เจรจาและหาความร่วมมือ
ทางการค้าแบบทวิภาคี (Bilateral Trading
Cooperation) กับประเทศทีม่ ศี กั ยภาพอืน่ ๆ
เพือ่ ยกระดับการอ�ำนวยความสะดวกสร้าง
โอกาสทางการค้าระหว่างกันและแอฟริกาก็
เป็นอีกหนึง่ เศรษฐกิจอนาคตของไทย
และหากเอ่ยค�ำว่า แอฟริกาคนส่วนมากจะนึกถึงอะไร?

หลายคนมักนึกถึงภาพสัตว์ปา่ ซาฟารี ทุง่ หญ้า
สะวันนา คนเผ่าพืน้ เมือง ความแห้งแล้งกันดาร
และสภาพความเป็นอยูท่ อี่ ตั คัด แต่คนส่วนใหญ่
ยังไม่ตระหนักว่าอันทีจ่ ริงแล้ว แอฟริกาเป็น
ทวีปที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและ
ร�ำ่ รวยไปด้วยโอกาสทางเศรษฐกิจทีพ่ ร้อมจะ
เติบโตประหนึง่ ต้นกล้าทีร่ อวันกลายเป็นต้นไม้ใหญ่
ดัชนีการวัดจาก African Economic Outlook
เผยให้เห็นว่าแอฟริกาเป็นภูมภิ าคทีเ่ ติบโตมาก
ทีส่ ดุ ของโลก และยังคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจ
ของภูมิภาคนี้จะเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 4.5
ในปี 2560 เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นหน้าร้อยละ 3.7
บรรดาประเทศมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ
ฝัง่ ตะวันตกอย่างสหรัฐ อังกฤษ และฝรัง่ เศส
รวมถึงพีใ่ หญ่จากฝัง่ เอเชียอย่างจีน ญีป่ นุ่ และ
เกาหลีใต้กม็ องเห็นศักยภาพและเข้าไปลงทุน
ตักตวงโอกาสในทวีปนีอ้ ย่างจริงจังด้วยแล้ ว
เช่นกัน
THINK TRADE THINK DITP ฉบับนีจ้ งึ ได้
รวบรวมเกร็ดทางการค้า โอกาสในการตีตลาด
รวมถึงข้อควรรูแ้ ละพึงระวังในการท�ำธุรกิจใน
ภูมภิ าคแอฟริกานีม้ าฝากแฟนๆ นิตยสารของ
เราให้ได้ตดิ ตามกัน แล้วพบกันฉบับหน้านะคะ
นางมาลี โชคล�้ำเลิศ
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
กระทรวงพาณิชย์

www.thinktradethinkditp.com
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Trade Highlight

เติมเต็มช่องว่าง
สร้างธุรกิจ
ในแอฟริกา

ความท้าทายมาพร้อมกับโอกาสเสมอ
เช่นเดียวกับ “แอฟริกา” ดินแดนอันห่างไกล
่ ีความท้าทายหลายด้าน
ทีม
ทว่ามีโอกาสมหาศาลรออยู่เช่นกัน
ท�ำไมต้องท�ำธุรกิจในแอฟริกา?
แอฟริกาเป็นทวีปทีม่ พี นื้ ทีแ่ ละจ�ำนวนประชากร
มากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากเอเชีย แต่
ยังต้องการการพัฒนาอีกหลายด้านทัง้ โครงสร้าง
พืน้ ฐาน การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้า
เกษตร เพือ่ ตอบรับกับความต้องการของคนท้องถิน่
ความขาดแคลนคือแรงดึงดูดส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
นักลงทุนจากทุกมุมโลกก�ำลังหลั่งไหลไปสู่
แอฟริกา ซึง่ ยังมีสาธารณูปโภคคุณภาพดีไม่พอ
ต่อความต้องการทัง้ ถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ
สนามบิน โครงข่ายไฟฟ้า และระบบไอที นักธุรกิจ
ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์จงึ น�ำความท้าทายดังกล่าวมาสร้าง
โอกาสธุรกิจให้กบั ตัวเอง ด้วยการเข้าไปพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานเหล่านี้ ทีจ่ ะเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อ
การเติบโตของเศรษฐกิจและธุรกิจในแอฟริกาใน
ระยะต่อไป
ขณะเดียวกัน นีค่ อื ภูมภิ าคทีม่ พี นื้ ฐานเศรษฐกิจ
แข็งแกร่งในระยะยาว ท่ามกลางโลกทีก่ ำ� ลังก้าวสู่
สังคมผูส้ งู อายุ แต่แอฟริกามีประชากรอายุเฉลีย่
ราว 20 ปีทเี่ ป็นแรงงานหนุม่ สาวทีก่ ำ� ลังเติบโต
ภายใน 17 ปีขา้ งหน้า คาดว่าแอฟริกาจะมีคนวัย
ท�ำงานมากกว่าจีนหรืออินเดียด้วย และอีกไม่นาน
จะเป็นภูมภิ าคทีม่ กี ารขยายตัวของชุมชนเมืองเร็ว
ทีส่ ดุ ของโลก ซึง่ จุดเด่นเหล่านีจ้ ะช่วยผลักดัน
การเติบโตของเศรษฐกิจแอฟริกา

เปิดบัญชีธนาคาร ซือ้ สินค้ามียหี่ อ้ รถยนต์ บ้าน
รวมถึงประกันชีวติ ปรากฏการณ์ดงั กล่าวเห็นได้
ชัดเจนใน “ไนจีเรีย” ทีเ่ ศรษฐกิจมีขนาดใหญ่ทส่ี ดุ
ในภูมภิ าค ซึง่ พบว่าจ�ำนวนชนชัน้ กลางพุง่ พรวด
ถึง 600% ระหว่างปี 2543-2557 ขณะที่
สแตนดาร์ด แบงก์ หนึง่ ในธนาคารยักษ์ใหญ่ของ
แอฟริกาประเมินว่าอีก 13 ปี จะเห็นปรากฏการณ์
ครอบครัวชนชัน้ กลางพุง่ พรวดแบบนีใ้ นประเทศอืน่
เช่น กานา แองโกลา และซูดาน อีกด้วย
นอกจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่และทรัพยากร
ธรรมชาติ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตอืน่ ทีเ่ ป็น
กลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของ
แอฟริกาในปัจจุบนั แอฟริกายังมีจดุ เด่นด้านพืน้ ที่
เพาะปลูก ซึง่ ประเมินว่า 60% ของพืน้ ทีท่ วั่ โลก
ทีย่ งั ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่เหมาะกับการเพาะปลูก
ล้วนอยูใ่ นแอฟริกา และธนาคารโลกยังเคย
คาดการณ์วา่ เกษตรกรและอุตสาหกรรมเกษตร
ในภูมภิ าคนีจ้ ะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารให้มมี ลู ค่าเพิม่ ขึน้ กว่า 3 เท่าจาก 3.13 แสน
ล้านเหรียญสหรัฐ (10.9 ล้านล้านบาท) ในปี
2553 เป็น 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (35 ล้าน
ล้านบาท) ในปี 2573 ซึง่ สิง่ ทีแ่ อฟริกายัง
ขาดแคลนและต้องการในตอนนีก้ ค็ อื องค์ความรู้
และเทคโนโลยีดา้ นการกษตรทีไ่ ทยมีความ
เชีย่ วชาญนัน่ เอง

นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์วา่ เศรษฐกิจที่
แข็งแกร่งผนวกกับคนวัยแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ จะท�ำให้
แอฟริกามีความต้องการสินค้าและบริการ ทีอ่ ยู่
อาศัย และสาธารณูปโภคมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ
จะช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจภายในประเทศต่อไป

จากปัจจัยข้างต้นท�ำให้ “แอฟริกา” เป็นตลาดใหม่
ทีก่ ำ� ลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ทีผ่ ป้ ู ระกอบการไทย
สามารถเข้าไปช่วยเติมเต็มสิง่ ทีข่ าดแคลนในพืน้ ที่
เพือ่ ช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจของภูมภิ าคให้เติบโต
เติมเงินใส่กระเป๋าของผูบ้ ริโภค ซึง่ จะกลายเป็น
ลูกค้าคนส�ำคัญในทีส่ ดุ

เศรษฐกิจทีเ่ ติบโตอย่างรวดเร็วยังส่งผลให้ชนชัน้
กลางมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย ซึง่ คนเหล่านี้
ต่างมีอำ� นาจซือ้ ต้องการออกไปใช้เงินนอกบ้าน

เสริมสร้างความเชือ่ มัน่ ก่อนรุกตลาดใหม่แอฟริกา
ติดต่อ DITP Call Center 1169
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9 เรือ่ งลึก (ไม่ลบั )
ฉบับแอฟริกา

1. 30% ของแหล่งแร่ของโลกอยูใ่ นแอฟริกา
40% ของแหล่งทองค�ำโลกและ 90% ของแหล่ง
แพลทินมั อยูใ่ นทวีปนี้
2. 60% ของทีด่ นิ ทีย่ งั ไม่ได้ใช้ประโยชน์และ
เหมาะกับการเพาะปลูกของโลกอยูใ่ นแอฟริกา
3. เป็นภูมภิ าคทีเ่ ขตเมืองขยายตัวรวดเร็วทีส่ ดุ
ในโลก โดยระหว่างปี 2558-2588 จะมีคนอยูใ่ น
เมืองใหญ่เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ปีละ 24 ล้านคน
4. 1 ใน 3 ของอาหาร เครือ่ งดืม่ และสินค้า
แปรรูปทีช่ าวแอฟริกนั ใช้เป็นสินค้าน�ำเข้า
5. 2,000 คือจ�ำนวนภาษาทีใ่ ช้สอื่ สารในทวีป
แอฟริกา
6. กว่า 50% ของชาวแอฟริกนั อายุนอ้ ยกว่า
20 ปี จึงเป็นทวีปทีป่ ระชากรมีอายุเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ
ในโลก
7. กว่า 50% ของบัญชีโมบาย มันนีท่ วั่ โลก
อยูใ่ นแอฟริกา
8. 10.2% คืออัตราการเติบโตของจีดพี ี
เอธิโอเปียในปี 2558 ซึ่งเป็นประเทศที่
เศรษฐกิจขยายตัวเร็วทีส่ ดุ ในโลก
9. ข้าว รถยนต์และอุปกรณ์ เครือ่ งยนต์
สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และเม็ด
พลาสติก คือ 5 สินค้าส่งออกส�ำคัญของไทย
ไปยังแอฟริกา
ทีม่ า: รวบรวมข้อมูลจากรายงาน Lions on the Move II:
Realizing the Potential of Africa’s Economies ของ
McKinsey Global Institute, บทความของ World Economic
Forum, สถิติของ DITP และ www.marketwatch.com
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Trade Insight
1 เม็กซิโก

เล็งน�ำเข้าสินค้าพื้ นฐาน
รัฐบาลเม็กซิโกพร้อมจะอนุญาตให้นำ� เข้าสินค้าพืน้ ฐานเป็นกรณีพเิ ศษ
หากพบว่าราคาสินค้าในประเทศแพงขึน้ อย่างไม่สมเหตุสมผลเพือ่ ช่วย
ตอบสนองความต้องการอาหารและสินค้าพืน้ ฐานของชาวเม็กซิกนั โดย
สินค้าพืน้ ฐานมีประมาณ 80 รายการ เช่น ข้าว ถัว่ นม ขนมปัง สัตว์ปกี
ปลาทูนา่ กระป๋อง น�ำ้ มันส�ำหรับปรุงอาหาร กาแฟส�ำเร็จรูป เป็นต้น ซึง่
หากต้องน�ำเข้าก็จะได้รบั การยกเว้นภาษีนำ� เข้าหรือเสียภาษีในอัตราต�ำ่ กว่าปกติ

1

สนใจขยายตลาดในเม็กซิโก
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เม็กซิโก
อีเมล: thaitcmexico@gmail.com
2 บราซิล

คาดปีน้เี ศรษฐกิจฟื้ นตัว
เศรษฐกิจของบราซิลในปีนมี้ แี นวโน้มจะขยายตัว 0.8% หลังจากหดตัว
3.4% ในปีทผี่ า่ นมา สอดคล้องกับทีก่ ารท่าเรือ Santos ซึง่ เป็นท่าเรือ
ใหญ่ทสี่ ดุ ในลาตินอเมริกา ตัง้ อยูท่ รี่ ฐั เซาเปาโล ของบราซิล ทีเ่ ห็นว่า
ปริมาณขนส่งสินค้าจะเพิม่ ขึน้ เป็นประวัตกิ ารณ์ในปีนเี้ ช่นกัน แนวโน้ม
ที่ดีดังกล่าวน่าจะส่งผลบวกต่อการส่งออกสินค้าไทยไปยังบราซิล
ซึ่งเป็นผลจากความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น โดยสินค้าไทยที่มี
ศักยภาพขยายตลาดในบราซิลได้แก่ ชิน้ ส่วนยานยนต์ เครือ่ งจักรกล
และอุปกรณ์ และสินค้ากลุม่ อาหาร
ต้องการข้อมูลเพือ่ ท�ำธุรกิจในบราซิล
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล
อีเมล: thaitcsp@terra.com.br
3 เยอรมนี

4 ฮังการี

BMW จ่อขายรถยนต์ไฟฟ้ารุน
่ 2
ค่ายรถยนต์ BMW เตรียมส่งรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 1 แสนคันออกสู่
ตลาดในปี 2560 หลังจากช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาได้ทมุ่ เงินลงทุนกว่า
3 พันล้านยูโร หรือประมาณ 1.1 แสนล้านบาท เพือ่ พัฒนายานยนต์
ทีข่ บั เคลือ่ นด้วยพลังงานไฟฟ้า จนสามารถผลิตรถยนต์ BMW i3
ทีส่ ามารถขับได้ระยะทางไกลถึง 300 กิโลเมตรจากการชาร์จแบตเตอรี่
1 ครัง้ จากเดิมทีข่ บั ได้ไกลเพียง 150 กิโลเมตร ทัง้ นี้ ประเทศไทยซึง่
เป็นฐานการผลิตชิน้ ส่วนคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์สำ� คัญของโลก
และมีบคุ ลากรคุณภาพทีส่ ามารถผลิตสินค้าทีม่ คี วามซับซ้อนได้ จะ
ต้องเตรียมปรับสายการผลิตเพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของโลก

้ ผ้าเด็กสดใส
อนาคตเสือ
เสือ้ ผ้าเด็กเป็นสินค้าอีกกลุม่ ทีม่ อี นาคตสดใสในตลาดยุโรป โดยลูกค้า
ฮังการีและยุโรปกลางสนใจซือ้ เสือ้ ผ้าทีส่ วมใส่สบาย อีกทัง้ ใส่ใจและ
ต้องการสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงขึน้ เห็นได้จากสินค้าทีจ่ บั กลุม่ ลูกค้าระดับ
กลางถึงระดับสูงมียอดขายเพิม่ ต่อเนือ่ ง และผูป้ กครองทีม่ กี ำ� ลังซือ้ ก็นยิ ม
ซือ้ เสือ้ ผ้าทีผ่ ลิตจากวัตถุดบิ ออร์แกนิกมากขึน้ ตอนนีผ้ ปู้ ระกอบการ
ฮังการีสนใจเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าเพือ่ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าระดับกลางทีต่ อ้ งการเสือ้ ผ้าคุณภาพดีและราคาไม่แพง

สนใจเทรนด์เทคโนโลยีในเยอรมนี
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลนิ
อีเมล: thaicom.berlin@t-online.de
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สนใจขยายตลาดในฮังการี
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์
อีเมล: thaitradebudapest@thaicomm.hu

3

4
5

2

5 จีน

ผุดเขตการค้าเสรีกลุม
่ ที่ 3
หลังจากประสบความส�ำเร็จจากการจัดตัง้ เขตการค้าเสรี (FTZ) กลุม่
ที่ 1 และ 2 รัฐบาลจีนพร้อมจัดตัง้ เขตการค้าเสรี (FTZ) กลุม่ ที่ 3
จ�ำนวน 7 แห่ง ได้แก่ เหลียวหนิง เจ้อเจียง เหอหนาน หูเป่ย เสฉวน
ฉงชิง่ และส่านซี เพือ่ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยจะให้สทิ ธิ
ประโยชน์ทางภาษีและพิธกี ารศุลกากรเพือ่ น�ำเข้าวัตถุดบิ เพือ่ ผลิตสินค้า
ส่งออก ผ่อนปรนด้านการค้าการลงทุนและธุรกรรมการเงินระหว่าง
ประเทศเพือ่ เพิม่ ความสะดวกให้แก่นกั ธุรกิจ นีเ่ ป็นอีกหนึง่ ช่องทางขยาย
ธุรกิจของผูป้ ระกอบการไทย
อัพเดตการค้าและการลงทุน
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครกวางโจว
อีเมล: thaitcguangzhou@ditp.go.th

สินค้าออร์แกนิกรุง
่
พฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนทีเ่ ปลีย่ นไปช่วยผลักดันอุตสาหกรรม
สินค้าออร์แกนิกของจีนให้พฒ
ั นาเร็วยิง่ ขึน้ โดยปัจจุบนั การจ�ำหน่ายสินค้า
ออร์แกนิกในตลาดมีมลู ค่ามากกว่า 3 หมืน่ ล้านหยวน/ปี (ประมาณ
1.54 แสนล้านบาท) แต่ประเภทสินค้าออร์แกนิกในตลาดจีนยังมีจำ� นวนน้อย
ท�ำให้ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภค อาทิ ผลิตภัณฑ์นม ไวน์องุน่ ข้าวโอ๊ต น�ำ้ ตาล ผลไม้ และผลิตภัณฑ์
อืน่ ๆ จึงเป็นโอกาสของผูป้ ระกอบการไทยทีจ่ ะส่งสินค้าเหล่านีไ้ ปยังจีน
ต้องการเจาะตลาดสินค้าออร์แกนิก
ติดต่อส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู
อีเมล: thaitcchengdu@ditp.go.th
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Happening

‘Full Grown’
เฟอร์นิเจอร์ปลูกได้ ไร้รอยต่อ
Full Grown เป็นผลงานของ Gavin Munro ศิลปินจากอังกฤษ แรงบันดาลใจมาจากการทีเ่ ขาเคยเห็นการดัดต้นไม้ให้เป็นรูปร่างต่างๆ เขาจึง
สงสัยว่าจะเป็นไปได้หรือไม่หากเขาจะสร้างเฟอร์นเิ จอร์จากต้นไม้ทงั้ ต้นด้วยกรรมวิธกี ารปลูกและใช้เทคนิคการดัดไปในตัว โดยผลงานชิน้ แรก
ของเขาคือเก้าอีจ้ ากต้นวิลโล่ ซึง่ เก้าอีต้ น้ ไม้ดงั กล่าวถูกน�ำไปจัดแสดงในพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติสก็อตแลนด์อกี ด้วย
นอกจากนี้ เขายังออกแบบของใช้ในบ้านอืน่ ๆ เช่น กรอบโคมไฟ กรอบกระจก ซึง่ ถือเป็นการท้าทายการออกแบบและผลิตเฟอร์นเิ จอร์ทแี่ ตกต่างไปจาก
การผลิตในแบบอุตสาหกรรมทีใ่ ช้เครือ่ งจักรหรือแรงงานคน จุดประสงค์ของเขาคือ ต้องการให้มนุษย์ได้ใช้ของจากธรรมชาติ แถมยังช่วยลดขัน้ ตอน
รวมถึงมลพิษทีจ่ ะเกิดขึน้ จากกระบวนการผลิตทัว่ ไป เฟอร์นเิ จอร์ชนิ้ หนึง่ ทีผ่ ลิตขึน้ มาต้องใช้เวลาราว 4-5 ปี ซึง่ ถ้าเทียบกับการรอคอยไม้โอ๊ค
ไม้ราคาแพงของชาวเมืองผูด้ ที นี่ ยิ มน�ำมาท�ำเฟอร์นเิ จอร์นนั้ ต้องใช้เวลานานถึง 9-10 ปี กว่าทีต่ น้ โอ๊คจะโตและมีเนือ้ ไม้ทแี่ ข็งพอ ศิลปินรายนี้
เลือกต้นไม้ทใี่ ช้ปลูกเฟอร์นเิ จอร์หลากหลายชนิด ตัง้ แต่ตน้ แอช (Ash) ต้นเฮเซล (Hazel) แครปแอปเปิล (Crab Apple) และต้นไซคามอร์ (Sycamore)
ทุกต้นได้รบั การดูแลตามหลักเกษตรอินทรีย์ ไม่มกี ารใช้ปยุ๋ เคมี หรือยาฆ่าแมลง ส่วนราคาของเฟอร์นเิ จอร์ทปี่ ลูกขึน้ มานีก้ ไ็ ม่เบา เก้าอีต้ วั หนึง่
มีราคาจ�ำหน่ายที่ 2,500 ปอนด์ (ประมาณ 125,000 บาท) โคมไฟราคา 900 ปอนด์ (ประมาณ 45,000 บาท) กรอบกระจกหกเหลีย่ ม
ราคา 450 ปอนด์ (ประมาณ 22,500 บาท)
หากสนใจเพิม่ มุมมองเรือ่ งดีไซน์ ติดต่อสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพือ่ การค้า
โทร. 0 2507 8285 อีเมล ditp-design.com
ทีม่ า: Fullgrown.co.uk
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รถไฟดัตช์สุดเจ๋ง
วิ่งด้วยแรงลม 100%

ปีใหม่ที่ผ่านมานี้ การรถไฟแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ได้มอบ
ของขวัญสุดพิเศษให้กับโลกใบนี้ด้วยการประกาศใช้รถไฟ
ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานลม 100% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2560 ที่ผ่านมา พร้อมตั้งเป้าหมายว่าภายในเดือนมกราคม
2561 รถไฟในเนเธอร์แลนด์จะขับเคลื่อนโดยพลังงานลม
ทั้งหมด ผู้โดยสารประมาณ 600,000 คนในแต่ละวันที่
ใช้บริการรถไฟจะเป็นกลุม่ แรกในโลกทีจ่ ะได้ใช้พลังงานลมใน
การเดินทาง โดยในแต่ละวันจะมีรถไฟให้บริการประมาณ
5,500 เที่ยว ซึ่งการท�ำงานของกังหันลมอย่างต่อเนื่อง
1 ชั่วโมงนั้น สามารถผลิตไฟฟ้าให้รถไฟ 1 ขบวนวิ่งได้
ประมาณ 200 กิ โ ลเมตร โดยทางการรถไฟแห่ ง ชาติ
เนเธอร์แลนด์หวังว่าจะลดการใช้พลังงานต่อผู้โดยสาร 1 คน
ได้มากกว่า 35% เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ. 2548 กับ
พ.ศ. 2563
ทีม่ า: themomentum.co
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Inspiration & Success
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ไวตามิลค์

สุขภาพดีทส
ี่ ง
่ ต่อ
จากไทย
สูแ
่ อฟริกา
เป็นเวลากว่า 60 ปี ที่กรีนสปอต ผู้ผลิตเครื่องดื่มแถวหน้าของเมืองไทยได้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำนมถั่วเหลืองแบรนด์ “ไวตามิลค์” ป้อนตลาด
ในประเทศ จากนั้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ได้เริ่มส่งออกสินค้าไปจ�ำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน และประเทศอื่นนอกภูมิภาค รวมถึง “แอฟริกา” จนวันนี้
“ไวตามิลค์” กลายเป็นแบรนด์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของไทยอันดับ 1

คุณน�ำ้ เพชร์ ตติยวงศ์ General ManagerInternational Business บริษทั กรีนสปอต
จ�ำกัด เล่าว่า เริม่ แรกทีไ่ วตามิลค์เป็นทีร่ จู้ กั
ในภูมภิ าคแอฟริกาเพราะมีพอ่ ค้าสนใจและ
ติดต่อขอไปเปิดตลาดในแอฟริกาหลังจาก
เดินทางมาเมืองไทยและได้เห็นคนไทยดื่ม
ไวตามิลค์ และลองสัมผัสรสชาติดว้ ยตัวเอง
ก็ชนื่ ชอบ
นอกจากรสชาติที่ถูกใจชาวแอฟริกันแล้ว
จุดเด่นอีกข้อของผลิตภัณฑ์นำ�้ นมถัว่ เหลือง
“ไวตามิลค์” คือการบรรจุในขวดแก้ว ท�ำให้
ลูกค้ามีความมั่นใจและสามารถมองเห็น
ข้างในขวดอย่างชัดเจนว่าเป็นนมถัว่ เหลืองที่
มีคณ
ุ ภาพ
“คนแอฟริกันอาจจะเจอความไม่โปร่งใส
มามาก หรือพูดง่ายๆ คือ อาจโดนหลอก
มาเยอะ ถ้าเขาเจอสินค้าทีด่ ี สามารถตรวจสอบ
คุณภาพได้ สินค้านัน้ ได้ใจเขาแน่ ไวตามิลค์
เองก็ เ ปิ ด ตลาดด้ ว ยขวดแก้ ว ให้ เ ขา
เห็นหน้าตานมถั่วเหลืองได้ชัดเจน สีสัน
ความเข้ ม ข้ น ที่ ไ ด้ ม าตรฐานไม่ ผิ ด เพี้ ย น
และหลังจากเขาเชื่อมั่นในแบรนด์ เราจึง
ขยาย Line Product ไปเป็นแบบกล่อง
UHT เพิ่มเติมได้อีก
เราเชือ่ ว่าตัวผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพ สามารถ
ขายตัวเองได้ไม่ยากนัก”
ด้วยความสนใจในสุขภาพของชาวแอฟริกนั
ประกอบกับก�ำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นของชนชั้น
กลาง ไวตามิลค์จงึ ได้รบั ความนิยมในฐานะ
เครือ่ งดืม่ สุขภาพทีส่ ามารถบริโภคได้ทกุ วัย

“จากสถิติ กลุม่ ประเทศแอฟริกาทุกวันนีม้ ี
การน�ำเข้าของอุปโภคบริโภคประมาณ 80%
เนือ่ งจากบางพืน้ ทีใ่ นภูมภิ าคไม่สามารถเป็น
แหล่งอาหารที่เพียงพอให้กับคนท้องถิ่น
ดังนั้นเขาจะชินกับการหาของมากินมาใช้
ในประเทศ”
หากแบ่งตามภูมิภาคย่อย ฝั่งเหนือของ
แอฟริกาจะมีประชากรกลุม่ ตะวันออกกลาง
และอียปิ ต์คอ่ นข้างมาก และมีโรงงานผลิต
ของอุปโภคบริโภคในท้องถิน่ อยูไ่ ม่นอ้ ย และ
รสนิยมในการบริโภคก็ต่างไป เช่น นิยม
บริโภคนมแพะมากกว่า ในขณะทีฝ่ ง่ั ตะวันตก
จะเป็นกลุม่ ประเทศทีม่ ปี ระชากรท้องถิน่ รวมทัง้
ชาวต่างชาติที่ไปลงทุนเยอะกว่า ดังนั้น
ตลาดหลักของไวตามิลค์จึงอยู่ที่ประเทศ
กานาและไนจีเรีย
“นอกจากนี้ ด้วยความที่ประเทศเขาไม่มี
สินค้าฟุม่ เฟือยให้จบั จ่าย เรือ่ งสุขภาพและ
การกินอยูห่ ลับนอนให้มคี ณ
ุ ภาพจึงเป็นเรือ่ งต้นๆ
ที่เขาให้ความส�ำคัญ พวกเขาจะใช้เงินกับ
เรือ่ งของกินของใช้ทจี่ ำ� เป็น ถึงแม้จะมีราคาสูง
กว่าของในประเทศอยูบ่ า้ ง แต่พวกเขาก็ยนิ ดี
จ่าย และอะไรทีเ่ ขาใช้แล้วดีมคี ณ
ุ ภาพ ก็จะ
บอกต่อๆ กัน”

“กลุม่ สินค้าทีม่ โี อกาสในแอฟริกาคือ กลุม่
สุขภาพหรือบริการรักษาพยาบาล เครือ่ ง
กระป๋อง อาหารแห้ง อาหารพร้อมทาน โดย
เฉพาะข้ า วและสิ น ค้ า ฮาลาลจากไทย
ยังเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับอยู่ตลอด
ค�ำว่า Made in Thailand ยังสามารถสร้าง
ความน่าสนใจและความเชื่อถือให้ได้มาก
นอกจากนีพ้ วกโทรศัพท์ การสือ่ สาร การเดินทาง
ก็นา่ สนใจ เพราะสิง่ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้
คุณภาพชีวติ ของคนในท้องถิน่ ดีขนึ้ ”
เมือ่ ได้รจ้ ู กั ทวีปแอฟริกามากขึน้ แล้ว ภาพจางๆ
ที่ ผู ้ ป ระกอบการไทยเคยมี ต ่ อ ภู มิ ภ าคที่
เปรียบเป็นแหล่งโอกาสการค้าใหม่แห่งนี้
คงจะชั ด เจนขึ้ น ไวตามิ ล ค์ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง
ตัวอย่างของสินค้าไทยทีข่ าย “คุณภาพ” ไป
ได้ไกลถึงฝัง่ แอฟริกา ดังนัน้ หากมัน่ ใจใน
ศักยภาพของสินค้า และพร้อมจะหาโอกาส
ใหม่ให้ตวั เอง “แอฟริกา” เป็นอีกหนึง่ ตลาด
อนาคตสดใสทีไ่ ม่ควรมองข้าม

คุณน�้ำเพชร์ย�้ำว่า หากสินค้ามีคุณภาพ
ชาวแอฟริกนั ยินดีจา่ ยเงินซือ้ แน่นอน เพราะ
ทุกวันนี้คนวัยท�ำงานพัฒนามากขึ้น ไม่ได้
ล้าหลังอย่างที่หลายๆ คนเข้าใจ เขารับ
ข่าวสารจาก CNN BBC และพูดภาษา
อังกฤษหรือฝรัง่ เศสได้ เพราะส่วนใหญ่เป็น
ประเทศทีเ่ ป็นเมืองขึน้ มาก่อน
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จับเทรนด์อินเตอร์
อัญมณีเครื่องประดับ
ก่อนจะถึงงานใหญ่ “บางกอกเจมส์ครั้งที่ 59” DITP ได้เฟ้นหา
โอกาสใหม่มาให้ผู้ประกอบการวงการอัญมณีและเครื่องประดับ
อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดงานสัมมนา “แนวโน้มความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศส�ำหรับสินค้ากลุม่ เป้าหมายใหม่” เมือ่ วันพุธที่ 11
มกราคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี สีลม โดยมีอดีต
ทู ต พาณิ ช ย์ ไ ทยในอิ น เดี ย และกั ม พู ช ามาบอกเล่ า ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก
เกี่ยวกับตลาดเครื่องประดับส�ำหรับพิธีแต่งงานอินเดีย และโอกาส
ของตลาดเครื่องประดับแนวโชคลางและของขลัง ซึ่งบรรดาผู้สนใจ
ทีม่ าร่วมงานกันอย่างคับคัง่ บอกตรงกันว่าเป็นโอกาสทีน่ า่ สนใจมาก
เกาะติดเทรนด์อัญมณีและเครื่องประดับ
ติดต่อส�ำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ โทร. 02-507-8410

อิหร่านยกทัพ
้ สินค้าไลฟ์สไตล์
ซือ
ช่วงปลายเดือนมีนาคมเป็นเทศกาลโนรูสหรือเทศกาลปีใหม่ของอิหร่าน
ทีเ่ ศรษฐกิจจะคึกคักจากการเฉลิมฉลองและจับจ่ายทัว่ ประเทศ DITP
จึงเปิดเกมรุก น�ำคณะผูซ้ อื้ จากเขตปลอดภาษีเกาะคีช ประเทศอิหร่าน
30 รายมาเจรจาซือ้ สินค้ากลุม่ แฟชัน่ และไลฟ์สไตล์จากผูป้ ระกอบการไทย
เมือ่ วันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท
เซ็นทรัลเวิลด์ เพือ่ น�ำไปจ�ำหน่ายในช่วงเทศกาลดังกล่าว ซึง่ สินค้าที่
ได้รบั ความสนใจมาก ได้แก่ อัญมณีและเครือ่ งประดับ เสือ้ ผ้า ของขวัญ
ของช�ำร่วย ของประดับตกแต่งและของใช้ภายในบ้าน เป็นต้น งาน
ครัง้ นีท้ ำ� ให้เกิดมูลค่าสัง่ ซือ้ รวม 13 ล้านเหรียญสหรัฐ (455 ล้านบาท)
ไม่อยากพลาดโอกาสหาคู่ค้าใหม่
ติดต่อส�ำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ โทร 02-507-8204
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พาณิชย์ 4.0
เจาะโลกการค้ายุคใหม่
DITP แข็งขันผลักดัน SME ไทยพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ด้วยการเปิดตัว
“โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการไทยสูเ่ ศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy
Academy)” เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์มาปลุกใจ
ผูป้ ระกอบการให้ฮกึ เหิมผ่านปาฐกถาพิเศษ “New start ผูป้ ระกอบการ SMEs
ในโลกการค้ายุคใหม่” พร้อมยังมีนกั ธุรกิจมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในเสวนา
“เถ้าแก่ยคุ ดิจทิ ลั แชร์จริง ไม่มกี กั๊ ” พร้อมผูเ้ ชีย่ วชาญจากวงการตลาดออนไลน์
มาแนะน�ำการท�ำการค้าให้ประสบความส�ำเร็จในเสวนา “SMEs 4.0 เจาะโลก
การค้าออนไลน์ และวิทยากรผูป้ ลุกปัน้ SMEs ท้องถิน่ สูส่ ากลมาเล่า
ประสบการณ์ในการบรรยาย“เคล็ดไม่ลบั สูค่ วามส�ำเร็จจาก Local to Global”
สนใจร่วมกิจกรรมดีๆ ของ NEA
ติดต่อสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 02-507-8114

DITP สุดฟิต
วิ่งการกุศล
กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ ชาว DITP Runner’s Club เข้าร่วมกิจกรรม
แข่งขันวิ่ง-ปั่นจักรยาน “Inspire Run & Ride by Princess &
Friends” เมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2560 ณ บริเวณเขาชีจรรย์ จ.ชลบุรี
เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการด�ำเนินงานในโครงการก�ำลังใจ
ในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อ
สนับสนุนและสร้างก�ำลังใจให้กบั กลุม่ ทีก่ า้ วพลาดในชีวติ ให้สามารถ
กลับมาอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทัง้ วิง่ และปัน่ จักรยานทัง้ ชาวไทยและต่างชาติรวมประมาณ 5,000 คน

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ DITP Call Center 1169
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เมือ่ พูดถึงตลาดแอฟริกา ผูป้ ระกอบการไทยส่วนใหญ่จะมีมโนภาพของความยากล�ำบาก ความยากจน

อาชญากรรม และความกันดาร ดังนัน้ จึงไม่นา่ แปลกใจทีม่ กั มีคำ� ถามว่า แอฟริกามีถนนลาดยางไหม หรือมี
ระบบอินเทอร์เน็ตหรือไม่ ชาวแอฟริกนั มีกำ� ลังทีจ่ ะซือ้ สินค้าไทยหรือไม่ ค�ำถามเหล่านีส้ ะท้อนถึงความไม่เข้าใจ
แถมยังหวาดกลัวแอฟริกา วันนี้ ดร.จักรินทร์ โกมลศิริ อดีตอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ส�ำนักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จะมาไขข้อข้องใจด้วย
การฉายภาพ “แอฟริกา” ว่าเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจอีกแห่งของผู้ประกอบการไทย
ความน่าสนใจของแอฟริกา
แอฟริกามีจดุ เด่นหลายอย่าง มีทรัพยากร
ธรรมชาติมหาศาลและหลากหลาย เช่น ทองค�ำ
ทองแดง อัญมณี ป่าไม้ ประมง ก๊าซธรรมชาติ
และน�ำ้ มัน ซึง่ ดึงดูดให้ตา่ งชาติเข้าไปลงทุน
และเป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เศรษฐกิจเติบโต
อย่างต่อเนือ่ งในช่วงทีผ่ า่ นมาเฉลีย่ ปีละ 4.9%
อีกทัง้ ยังมีทดี่ นิ เพาะปลูกทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ คาดกันว่า
60% ของพืน้ ทีท่ สี่ ามารถเพาะปลูกได้ของโลก
อยู ่ ใ นทวี ป แอฟริ ก าขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง มี
ผูบ้ ริโภคจ�ำนวนมาก แต่ผลิตสินค้าอุปโภค
บริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงต้องน�ำ
เข้าจากต่างประเทศ McKinsey Global Institute
คาดว่าภายในปี 2563 จะต้องการสินค้า
อุปโภคบริโภคมูลค่ากว่า 4 แสนล้านเหรียญ
สหรัฐ (14 ล้านล้านบาท) ครอบคลุม 4 กลุม่
อุตสาหกรรม คือ สินค้าอุปโภคบริโภค
ภาคบริการ ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตร
และภาคการก่อสร้าง ดังนัน้ จึงเป็นโอกาสดี
ที่ไทยจะส่งออกสินค้าสู่ตลาดแห่งนี้
พฤติกรรมการบริโภคของชาวแอฟริกัน
ชาวแอฟริกนั วัยท�ำงานมีกำ� ลังซือ้ มากขึน้ จะ
ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ในบ้านและเพือ่ ความบันเทิง ชอบซือ้ เสือ้ ผ้า
ส�ำเร็จรูป โดยเฉพาะเสือ้ และกางเกงยีนส์ และ
เนือ่ งจากคนวัยท�ำงานจ�ำนวนมากอยูใ่ นเมือง
ใหญ่ ส่วนใหญ่ไม่มเี วลาซือ้ อาหารสดมาปรุง
อาหารเอง พวกเขาจึงนิยมซือ้ อาหารส�ำเร็จรูป
อาหารพร้อมรับประทานมากขึน้ และชอบอาหาร
ทะเลกระป๋อง โดยเฉพาะปลาทูนา่ ปลาซาร์ดนี
ในซอสมะเขือเทศ
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โอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาดนี้
แอฟริกาเป็นได้ทงั้ ตลาดส่งออกสินค้า แหล่งลงทุน
และแหล่งวัตถุดิบส�ำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
นอกจากส่งออกสินค้าและบริการไทยทีม่ ชี อื่ เสียง
และเป็นทีร่ จ้ ู กั มีภาพลักษณ์เชิงบวกไปขายแล้ว
เราก็ยงั สามารถน�ำความรูค้ วามเชีย่ วชาญด้าน
เกษตรเชิงพาณิชย์หรือเกษตรอุตสาหกรรมมา
ผนวกรวมกับทีด่ นิ เพาะปลูกของแอฟริกาเพือ่ เพิม่
ผลผลิตการเกษตร และผลิตสินค้าอาหารได้อกี
มากมาย รวมถึงยังสามารถน�ำทรัพยากรอืน่ มา
เป็นวัตถุดบิ ต่อยอดธุรกิจ ผลิตสินค้าทีม่ มี ลู ค่าเพิม่
และอยากให้มองว่าแอฟริกาคือหุน้ ส่วนทางธุรกิจ
ได้อกี ด้วย
ท�ำไมต้องท�ำการค้าและลงทุนในแอฟริกา
ผมมองว่าแอฟริกาอาจเป็นตลาดใหม่ของ
ผูป้ ระกอบการไทยทีย่ งั ลังเลว่าจะไปลงทุนดีไหม
แต่จากจุดเด่นทีบ่ อกไปแล้ว ตอนนีน้ กั ลงทุนจาก
ทีอ่ นื่ ในเอเชีย ทัง้ จีน เวียดนาม สิงคโปร์ ญีป่ น่ ุ
มาเลเซีย ต่างเห็นโอกาสทองและเข้าไปเจาะตลาด
กันอย่างคึกคัก ยิง่ ตอนนีป้ ระเทศในแอฟริกามี
เสถียรภาพทางการเมืองมากขึน้ เศรษฐกิจเป็น
ระบบตลาดเสรีกย็ งิ่ ท�ำให้นา่ ลงทุน ถ้าคนไทยยัง
ลังเลก็อาจท�ำให้เสียโอกาสทองให้คนอืน่ ไป ทัง้ ที่
เราก็มศี กั ยภาพมากทีจ่ ะได้ประโยชน์จากแอฟริกา
คงเห็นแล้วว่า “แอฟริกา” เป็นตลาดใหม่ทน่ี า่ สนใจ
และพรัง่ พร้อมด้วยจุดเด่นสารพัดทีห่ ลายคนอาจ
คาดไม่ถงึ แค่ปรับมุมมองความคิด และเตรียม
ตัวเองให้พร้อม โอกาสดีๆ ในดินแดนแสนไกล
แห่งนีก้ อ็ ยูใ่ กล้แค่เอือ้ มมือคว้า
สนใจขยายตลาดในแอฟริกา ติดต่อส�ำนักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
อีเมล: ttcpretoria@telkomsa.net
หรือ DITP Call Center 1169

ชมเสน่ห์ “แอฟริกา”
ปรับมโน (ภาพ) เพื่ อกระชับมิตร

นครโจฮันเนสเบิรก์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
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Friends of DITP

เครื่ อ งส� ำ อาง
แบรนด์ ไ ทย
ขวัญใจเมียนมา
และลาว
เป็นทีร่ กู้ นั ดีอยูแ่ ล้วว่าเครือ่ งส�ำอางของไทย
คือหนึง่ ในสินค้าส่งออกทีท่ ำ� รายได้มหาศาล
ให้แก่ประเทศ และได้รบั การยอมรับในตลาด
สากล โดยเฉพาะตลาดอาเซียน ซึ่งเป็น
ตลาดส่งออกเครื่องส�ำอางส�ำคัญของไทย
สะท้อนจากสัดส่วนการส่งออกทีส่ งู ถึง 45%
ของมูลค่าส่งออกเครือ่ งส�ำอางทัง้ หมดของไทย
ในปี 2558 โดยเป็นทีน่ า่ สังเกตว่าประเทศ
เมียนมา และ สปป.ลาว ทีแ่ ม้สดั ส่วนมูลค่า
ส่งออกยังน้อย แต่ตลาดกลับโตเร็วอย่างมี
นัยส�ำคัญ
สิ น ค้ า เครื่ อ งส� ำ อางไทยที่ ส ่ ง ออกไปยั ง
เมียนมาและ สปป.ลาว แบ่งเป็น 2 กลุม่
ได้แก่ กลุม่ เครือ่ งส�ำอาง เครือ่ งหอมและสบู่
ซึง่ เป็นสินค้าส�ำเร็จรูป และกลุม่ วัตถุดบิ เพือ่
ใช้ผลิตเครื่องส�ำอาง โดยสินค้ากลุ่มแรก
เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะครีมบ�ำรุงผิว
และครีมกันแดด ส่วนสินค้าในกลุม่ วัตถุดบิ
ยังมีมลู ค่าไม่สงู นัก เนือ่ งจากต้องแข่งขันกับ
สินค้าจากจีนซึง่ มีราคาถูกกว่า
นอกจากความคุน้ เคยและความนิยมในสินค้า
เครือ่ งส�ำอางไทย ยังมีปจั จัยทีท่ ำ� ให้สองประเทศ
เพือ่ นบ้านกลายเป็นตลาดส่งออกเครือ่ งส�ำอางทีม่ ี
ศักยภาพคือ จ�ำนวนผูบ้ ริโภคระดับกลางและ
กลุม่ คนวัยท�ำงานในเมียนมาและ สปป.ลาว
มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ มาก ซึง่ ส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญ
กับการดูแลภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ จึงมี
ความต้องการเครือ่ งส�ำอางมากขึน้ ตลอดจน
มีชอ่ งทางการจ�ำหน่ายสินค้าทีห่ ลากหลาย อาทิ
ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า และมินมิ าร์ท
รวมถึงร้านขายของช�ำตามชุนชนต่างๆ ซึง่ ล้วน
เป็นจุดกระจายสินค้าทีช่ ว่ ยให้เครือ่ งส�ำอางไทย
เข้าถึงลูกค้าได้งา่ ยยิง่ ขึน้
ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
หมายเหตุ: ข้อมูลต่าง ๆ ทีป่ รากฏเป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย
และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ
เท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลน�ำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่า
โดยทางใด
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Free Zone
ชู ความพร้ อ มไทย
ศูนย์กลางการค้าอาเซียน
ในยุคทีธ่ รุ กิจก�ำลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้น “เงือ่ นไข” หรือ “ข้อจ�ำกัด”
ใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการท�ำธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศใน
ปัจจุบนั ได้ถกู ปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ให้เอือ้ ต่อการด�ำเนินธุรกิจมากทีส่ ดุ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมคิ อื หนึง่ ตัวอย่างส�ำคัญของหน่วยงานทีป่ รับ
มาตรการด้านภาษี เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
ให้เป็นไปอย่างราบรืน่ โดยได้พฒ
ั นาระบบการจัดการคลังสินค้ารูปแบบ
ใหม่ในลักษณะเขตปลอดอากร หรือฟรีโซน (Fee Zone) เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกด้านการจัดการคลังสินค้าทัง้ ขาเข้า ขาออกและ
การส่งต่อ ด้วยระเบียบด้านศุลกากรที่น้อยที่สุด ซึ่งพื้นที่เขตปลอด
อากรดังกล่าวตัง้ อยูด่ า้ นทิศตะวันออกเฉียงเหนือของท่าอากาศยาน
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 660,572 ตารางเมตร หรือ 413 ไร่ ให้
บริการขนส่งสินค้าแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว (One Stop Service)
นอกจากความพร้อมด้านพืน้ ที่ เขตปลอดอากรแห่งนีย้ งั มีความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีและระบบการจัดการทีท่ นั สมัย ซึง่ การจัดการคลังสินค้า
รู ป แบบใหม่ นี้ ไ ม่ เ พี ย งช่ ว ยกระตุ ้ น การท� ำ ธุ ร กิ จ ให้ คึ ก คั ก ยิ่ ง ขึ้ น
เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนค่าภาษีอากร แต่ยัง
ตอกย�้ำศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในฐานะที่เป็น
ศูนย์กลางการค้าและการขนส่งของภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.freezonethaiairport.com
หรือ AOT call center: 1722
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รู้ลึก “คู่ค้า”
ลดความเสี่ยง
ธุรกิจ
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่องจากเศรษฐกิจ
เนื
ของประเทศคูค่ า้ เดิมชะลอตัว ท�ำให้ผสู้ ง่ ออก

ไทยจ�ำเป็นต้องมองหาคูค่ า้ เพิม่ เติมในตลาดใหม่
ทีม่ ศี กั ยภาพ เช่น ประเทศกลุม่ แอฟริกา ซึง่
เศรษฐกิจเติบโตสูงในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา แต่
อาจจะชะลอตัวลงบ้างในช่วง 2-3 ปีหลัง
เนือ่ งจากราคาน�ำ้ มันและสินค้าโภคภัณฑ์ตกต�ำ่
จนท� ำ ให้ บ างประเทศขาดแคลนเงิ น ตรา
ต่างประเทศ หรือผิดนัดช�ำระหนีก้ บั เจ้าหนี้
ต่างประเทศ เแต่หากพิจารณาศักยภาพด้าน
ต่างๆ ทัง้ ทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์
และก�ำลังซือ้ ทีเ่ ติบโตแล้ว ประเทศในแอฟริกาก็
ถือเป็นตลาดใหม่ทนี่ า่ สนใจส�ำหรับผูส้ ง่ ออกไทย
ในสถานการณ์ที่หลายประเทศขาดแคลน
เงินตราต่างประเทศและก�ำหนดกฎเกณฑ์
การแลกเปลีย่ นเงินตราและน�ำเข้าทีแ่ ตกต่างกัน
ผูส้ ง่ ออกจะต้องศึกษากฏระเบียบของประเทศ
คูค่ า้ เพือ่ ปฏิบตั ติ ามให้ได้รบั การจัดสรรเงินตรา
ต่างประเทศเป็นค่าสินค้า ซึง่ อาจต้องใช้เวลา
หลายเดือนกว่าจะได้รบั การช�ำระเงิน ดังนัน้
จึงควรเตรียมเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอ
ส�ำหรับธุรกิจ ส่วนการเจรจาเทอมการช�ำระ
เงินควรจะก�ำหนดเป็นการช�ำระล่วงหน้าจาก
ธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือ หากจ�ำเป็น
ต้องให้เครดิตควรให้ไม่เกิน 30 วันและต้อง
ตรวจสอบติดตามความสามารถช�ำระเงินของ
คูค่ า้ ก่อนเสมอ

ทีส่ ำ� คัญต้องตรวจสอบตัวตนของคูค่ า้ เสมอว่า
มีธรุ กิจจริงเพือ่ ลดความเสีย่ งเรือ่ งการช�ำระค่า
สินค้าและโอกาสถูกโกง เพราะกฎหมายบาง
ประเทศท�ำให้สามารถจดทะเบียนท�ำธุรกิจได้งา่ ย
บางครัง้ จึงถูกมิจฉาชีพน�ำไปเป็นเครือ่ งมือโกง
การค้าระหว่างประเทศ ซึง่ ผูส้ ง่ ออกสามารถ
สอบถามข้อมูลเหล่านี้ได้จากหน่วยงาน
ราชการของไทยในต่ า งประเทศ เช่ น
ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูตไทย
นอกจากนี้ สามารถสอบถามข้อมูลจาก
ธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและน� ำ เข้ า แห่ ง
ประเทศไทย ซึง่ ให้บริการประเมินความเสีย่ ง
ผูซ้ อื้ (Buyer Risk Assessment) เพือ่ ตรวจสอบ
ว่าผูซ้ อื้ ท�ำธุรกิจจริงหรือไม่ รวมทัง้ ประเมิน
ความสามารถช�ำระเงินค่าสินค้า และแนะน�ำ
การให้เครดิตเทอมทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้ผส้ ู ง่ ออก
มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
รวมทัง้ ให้บริการประกันเพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง
การช�ำระเงินค่าสินค้า ทัง้ ทีเ่ กิดจากตัวคูค่ า้
หรือความเสีย่ งทางการเมืองทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อการช�ำระเงินค่าสินค้าของผูส้ ง่ ออกทีเ่ รียกว่า
“บริการประกันการส่งออก” อีกด้วย
หมายเหตุ: ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏ เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูล
ทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผทู้ สี่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและน�ำเข้าแห่ง
ประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
การทีม่ บี คุ คลน�ำข้อมูลนีไ้ ปใช้ไม่วา่ โดยทางใด
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สิ ท ธิ ป ระโยชน

จากรางวั ล หรื อ เครื ่ อ งหมายรั บ รอง
ของ DITP

PM Award DEmark
T/Mark Thai Select

งานแสดงสินคา
ในประเทศ
-ไดรบั การพิจารณาคัดเลือก
เขารวมงานแสดงสินคา
ภายในระยะเวลา 1 ป
-ไดรับสวนลดการรวม
กิจกรรมไมเกิน 50%
ภายในระยะเวลา 1 ป
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งานแสดงสินคา
ตางประเทศ
จัดโดยหนวยงาน
ตางประเทศ
-ไดรบั การพิจารณาคัดเลือก
เขารวมงานแสดงสินคา
ภายในระยะเวลา 1 ป
-ไดรับสวนลดการรวม
กิจกรรม 50% ไมเกิน 3
ครัง้ ภายในระยะเวลา 1 ป
-หากผูประกอบการไดรับ
รางวัลหรือเครื่องหมาย
รับรองมากกวา 1ประเภท
สามารถใชสทิ ธิประโยชนได
ตามจำนวนที่ไดรับภายใน
ระยะเวลา 1 ป

งานแสดงสินคา
ตางประเทศ
จัดโดย DITP
-ไดรบั การพิจารณาคัดเลือก
เขารวมงานแสดงสินคา
ภายในระยะเวลา 1 ป

ELMA

คณะผูแ ทน
การคา
-ไดรบั การพิจารณาคัดเลือก
เขารวมงานแสดงสินคา
ภายในระยะเวลา 1 ป

DITP Club

แก๊ป ธนเวทย์

“ผมชอบการออกแบบและเรียนมาทางด้านนี้ ช่วงเรียนผมเป็น
แฟนตัวยงของงาน BIG+BIH แต่กเ็ ป็นแค่ผชู้ มงานของกรมฯ
มาโดยตลอดครับ จนเมือ่ สามปีกอ่ นผมได้พดู คุยกับรุน่ พีท่ น่ี ำ�
เฟอร์นเิ จอร์ดไี ซน์มาจัดแสดงในงานนี้ และแนะน�ำให้ผมได้รจู้ กั
โครงการ Talent Thai เป็นครัง้ แรก ผมรีบศึกษาเกีย่ วกับ
โครงการนีอ้ ย่างจริงจัง จนได้เห็นว่ามีนกั ออกแบบไทยหลายคน
ได้รบั โอกาสดีๆ จากโครงการนี้ ผมมองว่านีค่ อื โอกาสทีจ่ ะช่วย
ให้ผมและแบรนด์ของผมไปได้ไกลขึน้ ยิง่ พอได้พดู คุยกับพีๆ่ ที่
น่ารักจากส�ำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิม่ เพือ่ การค้า
ซึง่ ให้คำ� แนะน�ำได้ดมี ากก็ยงิ่ รูส้ กึ ประทับใจและสนใจโครงการนี้
มากขึน้
ผมตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Talent Thai 2014 และ
ได้รบั การคัดเลือกในปีนนั้ ซึง่ ผมก็ได้รบั โอกาสดีๆ อย่างทีค่ ดิ ไว้
จริงๆ ผมมีพนื้ ทีใ่ นการแสดงสินค้าอย่างต่อเนือ่ ง ได้รบั การอบรม
สัมมนาให้ความรู้ และได้คอนเน็กชันดีๆ ทีช่ ว่ ยโปรโมท จน
A Piece (s) of Paper เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ ทีส่ ำ� คัญยังได้ไปวาง
ขายในร้านสินค้าดีไซน์ทตี่ า่ งประเทศด้วย
ที่ A Piece (s) of Paper มาได้ไกลขนาดนีเ้ พราะผมไม่เคยปฏิเสธโอกาสครับ
หลายคนไม่กล้าสมัครเข้าร่วมโครงการ กลัวไม่ได้รบั คัดเลือกหรือกลัวล้มเหลว
แต่เชือ่ ผมเถอะ ถ้าคุณมัน่ ใจในไอเดียของคุณว่าดีและมีประโยชน์จริงๆ สมัคร
เลยครับ ไม่ตอ้ งรอ ซึง่ Talent Thai 2017 ทีก่ ำ� ลังจะเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้
นีแ่ หละจะเป็นเวทีให้คณ
ุ ได้พสิ จู น์ศกั ยภาพในด้านการออกแบบของคุณว่า
ดีพอหรือยัง หรือยังมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดขี นึ้ อีก ทีผ่ มกล้ารับรองว่า
โครงการนีเ้ ป็นเวทีทใี่ ห้โอกาสมากมาย เพราะผมเคยได้รบั โอกาสเหล่านัน้
มาแล้วครับ”
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดีๆ ของส�ำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิม่ เพือ่ การค้า
รวมทัง้ Talent Thai 2017 ติดต่อ 02-507-8266 หรือดูที่ www.designers360.net

แก๊ป ธนเวทย์ สิรวิ ฒ
ั น์ธนกุล
นักแสดงและเจ้าของแบรนด์ A Piece (s) of Paper
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DITP Calendar

ปฏิทินกิจกรรม
และการสัมมนา

IP อาวุธทางการค้ายุค Digital
จันทร์ที่ 20 ก.พ. 60 เวลา 13.00-16.30น.
ตัง้ ราคาอย่างไรให้โดนใจ
จันทร์ที่ 27 ก.พ. 60 เวลา 08.30-16.30น.
Eurasian Day รุกตลาดรัสเซีย คาซัคสถาน รูล้ กึ กลยุทธ์ทำ� การค้าอย่างเทพ
จันทร์ที่ 27 ก.พ. 60 เวลา 09.00-16.15น.
ความรูเ้ บือ้ งต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุน่ ที1่ 29
จันทร์ที่ 20-ศุกร์ที่ 24 มี.ค. 60 เวลา 08.30-16.30น.
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Healthy Thought

Your Friends Make You, You.
เพื่อนท�ำให้เราเป็นเรา

ทีม่ า: facebook
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THINK TRADE THINK DITP
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

www.ditp.go.th

DITP Call Center 1169

