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ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากเบอร์ลิน 
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ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงเบอร์ลิน 
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1. ข่าวภายในประเทศ 

 

สมาชิก EU 27 ประเทศ VS สหราชอาณาจักร 

 

นาย Petteri Orpo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศฟินแลนด์

กล่าวว่า “การเลิกลานั้น ย่อมเกิดความเจ็บปวดเสมอ” และกล่าวถึงการแยกตัว

ออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร (Brexit) ต่อไปว่า “ประสบการณ์ดังกล่าวไม่มี

ใครต้องการที่จะประสบกับตัวเองอย่างแน่นอน” ค ากล่าวนี้เป็นสัญญาณที่แสดง

ให้เห็นว่า คงไม่มีประเทศสมาชิกใดต้องการที่จะแยกตัวออกจาก EU ในขณะนี้ 

และส าหรับ EU แล้ว เหตุการณ์ Brexit นั้นเปรียบเสมือนเป็นการเตือนให้ประเทศ

สมาชิกอ่ืนๆ เห็นถึงผลกระทบ และสามารถน ามาเปรียบเทียบผลดีและผลร้ายที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศของ

ตนเอง และประเทศสมาชิกทั้ง 27 ประเทศต่างก็ยอมรับกับแผนการด าเนินการนี้ของ EU เป็นอย่างดี นั้น

หมายความว่า นาง Theresa May นายกรัฐมนตรี แห่งสหราชอาณาจักร และนาย David Davis รัฐมนตรี 

Brexit แห่งสหราชอาณาจักรต้องผจญกับช่วงเวลาอันยากล าบากอย่างแน่นอน เพราะทั้ง 2 ต้องเผชิญหน้า

กับกรุงปรัสเซลที่ เปรียบเสมือนกองหน้าที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นฐานหลักของ EU อีกทั้งความหวังที่สห

ราชอาณาจักรต้องการใช้ประเทศสมาชิกบางประเทศ อย่างเช่นประเทศโปแลนด์ มาเป็นเครื่ องมือในการ

ต่อรองกับ EU ก็ไม่เป็นผล เพราะประเทศสมาชิกต่างจับมือกันแน้นในกรณี Brexit โดย EU ยังได้เพ่ิมความ

เข้มข้นในด้านหลักเกณ์ในการพิจารณากรณี Brexit ระหว่าง EU กับสหราชอาณาจักรขึ้นไปอีก ซึ่งจะ

สามารถเห็นได้จากหนังสือร่างเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกรณี Brexit ที่มีเยอรมนีเป็นแกนขับเคลื่อนวาระ

ดังกล่าว 
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 โดยประเทศสมาชิกต่างก็เห็นชอบว่า ในการที่จะหารือ

เรื่องเขตการค้าเสรีนั้น จะเริ่มก็ต่อเมื่อการหารือเรื่องอ่ืนๆ 

เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งในสัญญาแยกตัวนี้ เรื่องหลักๆ ก็คือ เรื่อง

ภาระหน้าที่ที่สหราชอาณาจักรกับ EU ที่อยู่ด้วยกันมาถึง 40 

ปี โดยรายการภาระหน้าที่ที่สหราชอาณาจักรต้องปฏิบัตินั้น

ยาวขึ้นเรื่อยๆ โดยในร่างฉบับล่าสุด มีการระบุถึง “การ

ท างานร่วมกัน และเรื่องด้านการรักษาความปลอดภัย” นั้นหมายความว่า สหราชอาณาจักรต้องยอมร่วมมือ

กับ EU ในด้านนโยบายการรักษาความปลอดภัย เพ่ือน ามาต่อสู่กับกลุ่มผู้ก่อการร้าย หรือมีการร่วมมือกัน

ด้านการทหาร แม้ว่า Brexit จะสิ้นสุดไปแล้วก็ตาม เพราะประเทศสมาชิกทั้ง 27 ประเทศได้ข่าวมาว่า 

ลอนดอนอาจจะมีการยกเลิกการปฏิบัติงานร่วมกันด้านการทหาร และการรักษาความปลอดภัย เป็นเหตุให้

มีการระบุข้อตกลงเรื่องนี้ไว้ก่อน เพ่ือกันไม่ให้สหราชอาณาจักรน ามาเป็นข้ออ้างได้ อีกทั้ง 27 ประเทศ

สมาชิกแสดงความเห็นด้านการเงินไปในทิศทางเดียวกัน โดยต้องการให้สหราชอาณาจักรรักษาสัญญาที่เคย

ให้ไว้ และต้องปฏิบัติตามสัญญาเหล่านั้นให้ได้ด้วย เพราะ EU จะส่งใบเรียกเก็บเงินจ านวนทั้งสิ้น 6 หมื่น

ล้านให้กับสหราชอาณาจักร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินบ านาญของเหล่าข้าราชการ EU และค่าใช้จ่ายโครงการของ 

EU ที่จะยังคงด าเนินการต่อไปหลัง Brexit และสิ่งส าคัญอีกเรื่องก็คือ เรื่องระเบียบ และกฎต่างๆ ในการ

ที่สหราชอาณาจักรต้องถอนตัวออกจากธนาคารเพ่ือการลงทุนแห่งสหภาพยุโรป ออกจากธนาคารกลาง

ยุโรป และออกจากกองทุนเพ่ือการพัฒนายุโรป โดยกระทรวงการคลังเยอรมนี ต้องการให้มีการระบุถึงกฎ 

และระเบียบที่จะเกิดขึ้นกับทั้ง 3 สถาบันนี้ให้ชัดเจน โดยในสัญญาร่างที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินฉบับนี้

เปรียบเสมือนการออกมาเตือนสหราชอาณาจักรไม่ให้น านโยบายทุ่มตลาด โดยลดอัตราภาษีนอกเหนือที

ระเบียบการค้าที่ EU อนุญาต และไม่ท าให้ตลาดใน EU เสียหายได้ ซึ่งกฎในร่างฉบับนี้ก็ออกมาจากการ

ผลักดันของกระทรวงการคลังเยอรมันเช่นกัน อีกทั้งสหราชอาณาจักรยังต้องยอมรับการพิพากษาจากศาล 

EU หลักจาก Brexit ต่อไปอีกด้วย จนกว่าจะมีการตกลงกันเรื่องเขตการค้าเสรีกันได้ 

ในส่วนด้านความปลอดภัยของประชากร EU ในสหราชอาณาจักรนั้น ทาง EU ได้แจ้งความต้องการ

กับสหราชอาณาจักรอย่างชัดเจน โดยรัฐบาลอังกฤษต้องรับประกันว่า ประชากรที่มีสิทธิอยู่ในสหราช

อาณาจักรในปัจจุบันจะยังคงใช้สิทธินี้ได้ ก่อนที่จะมีการหารือเพ่ือสรุปหาข้อตกลงที่เกี่ยวข้องใหม่ได้ ท้ายสุด

ประเทศสมาชิก 27 ประเทศออกมาเตือนถึง หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยว
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ของ ของประเทศต่างๆ ว่า อย่านิ่งนอนใจในกรณี Brexit และควรจะเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตให้ดีที่สุด 

 

จาก Handelsblatt 15 พฤษภาคม 2559 

 

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสคต. – Brexit นั้นคงจะจบไม่เร็ว และง่ายส าหรับสหราชอาณาจักรอย่างแน่นอน 

เพราะ EU และประเทศสมาชิกที่ผ่านมานั้นไม่ยอมอ่อนข้อให้อย่างแน่นอน ซึ่งความแน่ชัดเรื่องเขตการค้าเสรี

นั้นจะตัดสินใจก็ต่อเมื่อสหราชอาณาจักรตกลงในข้อสัญญาต่างๆ ที่ EU ในที่นี้รวมไปถึงเยอรมนีต้องการ

เสียก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องภาระหน้าที่ด้านการเงินการคลังที่สหราชอาณาจักรต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็

ตามสิ่งส าคัญของผู้ประกอบการไทยก็คือ ต้องคอยติดตามอย่างไกล้ชิดว่า Brexit จะส่งผลกระทบกับการ

ประกอบธุรกิจของตนมากน้อยขนาดไหน และควรจะเตรียมรับมือในระยะแรก เช่น บางบริษัทที่เคยใช้สหราช

อาณาาจักรเป็นฐานในการประกอบธุรกิจในสหภาพยุโรป ก็ควรจะมีการเตรียมการ และพิจารณาการมีสาขา 

รวมไปถึงการมีฐานในการประกอบอยู่ในทวีปยุโรปรวมด้วยเพิ่มข้ึนอีกทาง เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิฐการลงทุน  แนวโน้มตลาด  รายงานสนิค้าและบริการ  อื่นๆ 
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2. ข่าวเศรษฐกิจ 

 

บริษัทจ าหน่ายน้ าหอม Online อันดับ 2 ของเยอรมนี 

  

จริงๆแล้ว และไม่น่าจะมีบริษัทอย่างบริษัท Parfumdreams เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในเมืองชนบทอย่างเมือง 

Pfedelbach ที่ตั้งอยู่ระหว่างเมือง Heilbronn และ Schwäbisch Hall แต่บริษัท Parfumdreams ซึ่ง

เป็นบริษัทลูกของ Akzente และกลับเป็นบริษัทจ าหน่ายน้ าหอม Online รองจากบริษัท Douglas และ

น าหน้าบริษัท Start Up ทันสมัยอย่าง Flaconi จากกรุงเบอร์ลินไปอย่างสบายๆ โดยนาย Kai Renchen 

ผู้บริหารหนุ่มวัย 33 ปีที่บริหารบริษัทในครอบครัวของเขา ได้ขยายยอดจ าหน่ายขึ้นร้อยละ 33 โดยยอด

จ าหน่ายในปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ 7.2 หมื่นล้านยูโร และบริษัทมีพนักงานมากถึง 400 ชีวิต ในปีนี้บริษัท

คาดการณ์ว่า ยอดจ าหน่ายของบริษัทจะขยายตัวขึ้นเป็นตัวเลข 2 หลัก โดยสินค้าที่จะเป็นตัวหลักในการ

ผลักดันยอดจ าหน่ายของบริษัทให้ขยายตัวขึ้นก็คือ สินค้ายี่ห้อ Glamfume ซึ่งเป็นสินค้าของบริษัท และ

การจ าหน่ายสินค้า Online ในตลาดนานาชาติ ในเวลานี้บริษัท Parfumdreams จ าหน่ายสินค้าทั่วทั้ง

สหภาพยุโรป นาย Kai Renchen กล่าวว่า “ความส าเร็จของเรา มาจากการที่เราเอาหัวใจของลูกค้ามาใส่ไว้

ในใจเรา และพยายามให้การบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า” ซึ่งค ากล่าวนี้ฟังเหมือนกับการเรียนการสอนวิชา

เศรษฐศาสตร์ที่นาย Kai Renchen ก าลังเรียนอยู่ในเวลานี้ แต่นาย Kai Renchen หมายความอย่างที่พูด

จริงๆ เพราะนาย Kai Renchen ได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีระบบการคืนสินค้าภายใน 180 วันถ้าไม่พอใจในสินค้า 

ทั้งๆที่กฎหมายได้ระบุไว้แค่เพียง 14 วันเท่านั้น อีกทั้งมีช่องทางในการช าระเงินมากถึง 14 ช่องทาง และ

เปิดให้มีการสอบถามด้านสินค้าผ่าน WhatsApp อีกด้วย 
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โดยประวัติศาสตร์ของบริษัทครอบครัวนี้ เริ่มต้นที่นาง Christina อดีตนางพยาบาลตัดสินใจที่จะเปิด

ร้านน้ าหอมในเมืองบ้านเกิดจนขยายตัวขึ้น และในปัจจุบันมีร้านสาขามากถึง 26 สาขาทั่วประเทศ แม้แต่

บนเกาะมีชื่อของประเทศอย่าง Sylt ก็มีร้านสาขาของบริษัท ในส่วนนาย Jürgen ผู้พ่อนั้นท างานในบริษัท 

Coty ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าอย่าง Chloé, Joop หรือ Marc Jacobs ก็เริ่มเข้ามาร่วมงานกับภรรยา 

และเมื่อ 12 ปีที่ผ่านมา นาย Kai Renchen ลูกชายก็เข้ามาเริ่มแนวความคิด Onlineshop และกดดันพ่อ

และแม่ตามแนวการทาง Start Up จนสามารถสร้าง  Onlineshop ของตนขึ้นจนได้ แต่การที่จะแข่งขันกับ

ร้าน Douglas ซึ่งเป็นร้านขนาดใหญ่ และท าก าไรจากการซื้อสินค้าจ านวนมาก เพ่ือให้ได้ส่วนลดนั้น เป็น

การยากที่บริษัทอ่ืนจะแข่งขันได้ง่าย นาย Kai Renchen ยังไดก้ล่าวว่า “ยากที่เราจะสามารถแข่งเรื่องราคา

กับบริษัทใหญ่ๆ ได้ แต่เราพร้อมที่จะแข่งขันด้านการบริการ” แต่ก็ใช้ทุกบริษัทน้ าหอม และพร้อมที่จะ

ร่วมงานกับบริษัทน้องใหม่ เพราะกลุ่มธุรกิจน้ าหอมนั้นไม่ได้รู้สึกดีกับการเปลี่ยนแปลงกับธุรกิจ Online 

มากเท่าใดนัก เพราะผู้ผลิตไม่ต้องการให้ Parfumdreams จ าหน่ายสินค้าของตนผ่าน Amazon ต้องการให้

จ าหน่ายผ่านร้าน Online ของบริษัทเท่านั้น และมีปัญหาขนาดที่บริษัทผู้ผลิตไม่ยอมส่งสินค้าให้ ในขณะนี้ 

Chloé ได้ฟ้องร้องบังคับไม่ให้บริษัท Parfumdreams น าสินค้าของตนไปจ าหน่ายที่อ่ืน และมีการฟ้องร้อง

ไปถึงศาล EU เลยทีเดียว แต่ปัญหาด้านการฟ้องร้องนี้ ก็ไม่ได้ท าให้บริษัท Parfumdreams ยกเลิกการ

จ าหน่ายสินค้า Online ผ่าน Plattform อ่ืนแต่อย่างใด เพราะบริษัทให้ความส าคัญกับสินค้าที่บริษัทริเริ่ม

ขึ้นอย่าง Glamfume มากกว่า จากข้อมูลของบริษัทแจ้งให้ทราบว่า สามารถจ าหน่ายสินค้าดังกล่าว

ในช่วงคริสมาสต์ให้แก่ลูกค้ากว่า 2 ล้านคน ซึ่งมากกว่า สินค้ายี่ห้ออ่ืนถึงเท่าตัว และท้ายสุดความส าเร็จ

ทั้งหมดนั้นก็คือครอบครัวของนาย Kai Renchen ในเวลาอันใกล้นี้ นาง Stefanie น้องสาวของเขาซึ่งจบ

ด้านผู้ผลิตน้ าหอมก็ก าลังริเริ่มน้ าหอมกลิ่นใหม่ และน าเข้าสู่ตลาดในเร็ววันนี้ 
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ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสคต. – ข่าวนี้แสดงให้เห็นว่า เทรนด์ธุรกิจ Online ในเยอรมนีมีการเจริญเติบโต 

ขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการแข่งขันนั้นไม่จ าเป็นต้องแข่งขันด้านราคาเสมอไป อย่างตัวอย่างในข้อมูลนี้ แสดงให้เห็นว่า 

การแข่งขันด้านการบริการก็สามารถท าให้บริษัทขนาดเล็ก สามารถก้าวเข้ามาเป็นคู่แข่ง กับบริษัทขนาด

ใหญ่อย่าง Douglas ได้เช่นกัน ในกรณีการที่จะส่งออกสินค้าน้ าหอม และเครื่องส าอางที่จะสามารถเข้ามา

จ าหน่ายในเยอรมนี หรือในยุโรปได้นั้น จะต้องมีบริษัทที่น าเข้าจาก EU หรือบริษัทที่ผลิตสินค้าดังกล่าวโดย



หมายเหต ุ- ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฎ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ 

ส านักงานส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลน า ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทาง

ใด 
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จะต้องปฏิบัติตามกฎต่างๆ ที่ EU ระบุไว้ให้ได้ ซึ่งในบางครั้งอาจจะดูเหมือนยากที่จะส่งสินค้าเครื่องส าอาง

เข้า EU แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถท าได้ โดยมีทางเลือกที่หลายบริษัทได้เคยร่วมลงทุน หรือจับ

มือกับบริษัทในเยอรมนี หรือตั้งบริษัทขึ้นใน EU เพ่ือลดปัญหาเรื่องกฎระเบียบต่างๆแทน เพ่ือให้สามารถ

ผ่านข้อจ ากัดให้เรื่องดังกล่าวได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
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