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ภาวะตลาดธุรกิจบริการ ในดานการตกแตง ซอมบํารุงสินคายานยนต 
ในประเทศเยอรมนี 

*********************************** 
ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมยานยนต 

อุตสาหกรรมยานยนตโลก มีแนวโนมการปรับตัวท่ีดีข้ึน คาดวาในป 2012 ตลาดสินคายานยนตจะมีอัตราการ
ขยายตัวรอยละ 4 มีการเติบโตอยางตอเนื่องคงท่ีไปจนถึงป 2013 โดยในป 2015 มีการผลิตรถยนตท่ีเปนรถสวน
บุคคลและใชทางพาณิชยประมาณ 83.3 ลานคัน และคาดวาจะมีการผลิตยานยนตประมาณ 87  ลานคันในป2013 
โดยมีประเทศจีน และอินเดีย เปนประเทศผูผลิตหลัก 

สําหรับในป 2012 นี้ ตลาดในทวีปยุโรปยังคงซบเซา อันเปนผลจากปญหาวิกฤตหนี้ยูโรโซนและการผลิตเกิน
ตัวของกลุมประเทศในยุโรป ซ่ึงคาดการณวา ตลาดสินคายานยนตในทวีปยุโรปจะหดตัวถึงรอยละ 6 (ยกเวน ประเทศ
เยอรมนี ท่ีมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.6) ในสวนชองตลาดสินคายานยนตในสหรัฐฯ นั้น มีการปรับตัวดีข้ึนโดยมี
อัตราการขยายตัวรอยละ 12  สําหรับตลาดในประเทศญี่ปุนมีอัตราการขยายตัวลดลง เพราะประสบกับปญหาอัตรา
คาเงินเยนท่ีแข็งตัวข้ึน  

ประเทศท่ีมีการผลิตยานยนตในอัตราการขยายตัวเพ่ิมสูงข้ึน ไดแก 
- ประเทศจีน ขยายตัวแบบกาวกระโดด  อัตราขยายตัวรอยละ 107.4  
- ประเทศอินเดีย ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 74.7  
- ประเทศเม็กซิโก ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 27.9  
- ประเทศบราซิล ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 14.4  
- ประเทศเกาหลีใต ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 14  
- ประเทศสหรัฐอเมริกา ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 12 
- ประเทศเยอรมนี ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ  1.6  

ตลาดดั้งเดิมในทวีปยุโรป ยกตัวอยางเชน ประเทศฝรั่งเศส อิตาลี สเปน เช็คและโปแลนด เปนตน จัดเปน
ตลาดดั้งเดิมท่ีเปนผูผลิตรถยนตรายสําคัญ แตมีจํานวนการผลิตในปจจุบันลดลง เนื่องจากตองประสบกับปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจยุโรป  รวมถึงการผลิตเกินกําลัง และการท่ีมีผูผลิตรายอ่ืนๆเขามาแขงขันในตลาดยุโรปเพ่ิมมากข้ึน 
คาดการณวา ภายในป 2012 ภาคการผลิตยานยนตของสหภาพยุโรปจะลดลง คิดเปนอัตราสวน ลดลงรอยละ 6   
และคาดการณวาจะมีการขยายตัวลดลงอยางตอเนื่องประมาณรอยละ 3 ในป 2013  สําหรับปริมาณการผลิตในถูมิ
ภาคยุโรปมีอัตราผลิตลดลง 3.5 ลานคัน ซ่ึงหลายๆประเทศจะตองทบทวนและหาทางแกไขโดยดวน เชน  ประเทศ
อังกฤษ มีอัตราการขยายตัวลดลงรอยละ 16.4  สเปน ลดลงรอยละ 18.5  ฝรั่งเศส ลดลงรอยละ 23.9 อิตาลี ลดลง
รอยละ 38.5 เปนตน 
 สําหรับประเทศเยอรมนี ซ่ึงเปนประเทศอุตสาหกรรมและ
เปนผูผลิตสินคายานยนต อุปกรณ และสวนประกอบ อันดับหนึ่งของ
โลก มีแบรนดสินคารถยนตท่ีสรางชื่อเสียงแพรหลายระดับโลก เปน
ท่ีรูจักยอมรับและนิยมใชจากผูบริโภคท่ัวโลก ตัวอยางเชน 
Mercedes Benz, BMW, Audi, Volkswagen เปนตน แมวา
สถานการณทางดานเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปมีทีทาไมคอยแจมใส
นัก รวมถึงมีแนวโนมท่ีถดถอยลง แตประเทศเยอรมนียังคงเปน
ประเทศท่ีฟนตัวจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยไดรวดเร็วและดีท่ีสุดของสหภาพยุโรป มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่อง ท้ังนี้ภาคอุตสาหกรรมยานยนตของเยอรมนี ยังคงเปนภาคอุตสหากรรมท่ีนํารายไดเขาประเทศเปน
อันดับหนึ่ง ชวยทําใหภาคอุตสาหกรรมดานอ่ืนๆ ของเยอรมนีฟนตัวอยางรวดเร็ว แมผูผลิตเยอรมนีจะไดยายการตั้ง
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ฐานการผลิตสินคาบางสวนไปไปยังประเทศผูผลิตใหม มากกวา 60 ประเทศท่ัวโลก เชน จีน อินเดีย เม็กซิโก เพ่ือลด
ตนทุนการผลิต แตรายไดจากสินคายานยนตยังคงเพ่ิมมากข้ึนมาโดยตลอด ซ่ึงในป 2012 คาดวา มูลคาการสงออก
รถยนตของประเทศเยอรมนี รวมท้ังสิ้นมากกวา 255,000 ลานเหรียญสหรัฐ 
  
ภาพรวมของธุรกิจบริการ ในดานการตกแตง ซอมบํารุงสินคายานยนตโลก 
 ภาพรวมตลาดธุรกิจบริการ ในดานการตกแตงและซอมบํารุงสินคายานยนตในตลาดโลกนั้น ยังมีแนวโนม
สดใส เชนเดียวกับตลาดสินคายานยนต ยอดมูลคาธุรกิจบริการมีอัตราการขยายตัวในป 2012 มากกวารอยละ 5.5 
โดยคาดวาธุรกิจการรับซ้ือขายและซอมบํารุงในกลุมตัวแทนจําหนายรถยนต Dealers  จะสามารถสรางมูลคายอดขาย
ในป 2015 ไดมากกวา 5,130,000 ลานเหรียญสหรัฐ มีอัตราขยายตัวเพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 5.5 ในสวนของอูซอม
บริการ Workshops ท่ัวโลก คาดวาในป 2015 จะมียอดขาย (บริการ) รวมท้ังสิ้นประมาณ 360,000 ลานเหรียญ
สหรัฐ โดยกลุมประเทศเอเชียยังคงใชบริการในดานนี้มากท่ีสุด  นอกจากนี้แนวโนมการใชบริการลางรถยนตใน
ตลาดโลก คาดการณวา ในป 2017 จะมีมูลคายอดการใชบริการมากกวา 27,500 ลานเหรียญสหรัฐ 
 ในทวีปยุโรป คาดการณวาในป 2013 จะมีมูลคายอดขาย (บริการ) รวมท้ังสิ้นประมาณ 7,000 ลานเหรียญ
สหรัฐ ปริมาณการเชารถยนตเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหมูลคาการตกแตง ซอมบํารุงรถยนตเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 
 
ภาวะตลาดธุรกิจบริการ ในดานการตกแตง ซอมบํารุงสินคายานยนตในประเทศเยอรมนี 
 ปจจุบัน รถยนตนั่งสวนบุคคลกลายเปนปจจัยสําคัญในชีวิตปจจัยหนึ่งของคนเยอรมัน โดยประชากรสวน
ใหญจะมีใบขับข่ีและมีรถยนตนั่งขนาดเล็ก  สําหรับในป 2554 ท่ีผานมา ไดมีการจดทะเบียนรถยนตนั่งสวนบุคคลใหม 
เพ่ิมข้ึนจํานวนประมาณท้ังสิ้น 3.17 ลานคัน หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.80 ทําใหธุรกิจบริการในดานการตกแตง ซอมบํารุง
สินคายานยนตยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง ธุรกิจบริการในดานการตกแตง ซอมบํารุงสินคายานยนตในประเทศเยอรมนี
จะแยกประเภทธุรกิจออกเปน 4 ชนิด ไดแก 
 1. Dealerships ตัวแทนจําหนายรถยนต ซ่ึงจะเนนการซ้ือขายสินคารถยนต โดยรับซ้ือสินคารถยนตเกา 
และนํามาซอมแซม พรอมกับเสนอขายใหแกลูกคารายใหมตอไป 
 2. Tyre Specialists  คือผูเชี่ยวชาญ ชํานาญเก่ียวกับเรื่องยางลอรถยนต  ผูบริโภคสามารถซ้ือสินคาลอ
รถยนต รวมถึงการบริการเปลี่ยนยางรถยนต ซ่ึงในประเทศเยอรมนี มีกฎหมายบังคับใหเปลี่ยนยางรถยนตสําหรับฤดู
หนาว หากใชยางรถยนตสําหรับฤดูรอนมาใชในฤดูหนาว อาจตองเสียเงินคาปรับ พรอมการตัดคะแนน หรือ ในกรณีท่ี
เกิดอุบัติเหตุรายแรง อาจถูกยึดใบขับข่ีได แตโดยสวนใหญ ธุรกิจประเภทนี้มักเปดใหบริการควบคูไปกับบริการอูซอม
รถยนต  
 3. Workshops หรืออูซอมรถยนต จะเนนการใหบริการในเรื่องของการซอมแซม ตรวจสอบเครื่องยนต 
อุปกรณรถยนต ชํารุดเสียหายและการบํารุงรักษา รวมถึงบริการดานอ่ืนๆ เชน บริการการลางรถยนต เปนตน 
นอกจากนี้ อูซอมรถยนตนี้อาจเนนการใหบริการแกกลุมลูกคาเปาหมายสําคัญ แยกการใหบริการพิเศษออกเปน 4 
ชนิด ไดแก 
  3.1 การใหบริการแกโรงงานผูผลิต Service Factory  ไดแกการเสนอการดูแล รักษาซอมบํารุงและ
จัดสงชิ้นสวนอุปกรณตางๆ ใหแกโรงงาน แตในภาวะปจจุบัน โรงงานผลิตมักจะสั่งซ้ือสินคาโดยตรงจากผูผลิตชิ้นสวน 
อะไหลตางๆ โดยตรง หรือการตรวจสอบ ซอมบํารุงเอง ทําใหแนวโนมลูกคาในสวนนี้ มีจํานวนนอยลง 
  3.2 การใหบริการซอมแซม ดูแล บํารุงรักษาเครื่องยนต ชิ้นสวนและอุปกรณประกอบตางๆ โดยเปด
บริการเปน Service Shop  เนนการใหบริการในดาน Repair and reconditioning 
  3.3 การใหบริการแบบ Mass Service  ไดแกการใหบริการท้ังหมด โดยมองในภาพรวม แตจะเนนให
ความสําคัญในเรื่องการวิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาเครื่องยนต อะไหล ชิ้นสวนตางๆ รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถ
ของเครื่องยนต การออกตัวเคลื่อนตัวท่ีดีข้ึน ระบบเบรค คันเรง ยางรถยนต ทอไอเสีย เปนตน 
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  3.4 การใหบริการแบบ Professional Service  โดยรวมบริการหลังการขาย เนนใหบริการเรื่องความรู
ตางๆ คําแนะนํา พรอมเปนท่ีปรึกษาในเรื่องการดัดแปลงรถยนตใหเปนไปตามความตองการของลูกคา  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
                            
                          ที่มา - Instiltut für Mobilität und Verkehr , Recklinghausen   

 4. Body and Paint  บริษัทจะเนนการบริการในเรื่องการตกแตงรถยนต ใหบริการการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม ตกแตงยานยนต ใหมีความแปลกใหม ทันสมัยและตรงตามความตองการของลูกคาเปนอยางดี 
 

  ในปจจุบัน ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป ยังคงเปนปญหาหลัก ผูประกอบการในดานนี้ รวมถึงอูซอมบํารุง
รถยนตสวนใหญในประเทศเยอรมนี ตองใชมาตรการพิเศษตางๆ รวมถึงการเพ่ิมกลยุทธการแขงขันท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดย
บริษัทเยอรมันตางๆ ไดเพ่ิมนโยบายและกลยุทธเก่ียวกับการใหบริการและการขายเพ่ิมเติมดังนี้ 
  -    การรวมสินคา โดยการเพ่ิมและจัดสินคาเปนหมวดหมู พรอมการเสนอขายเปน Package  เพ่ิมมาก
ข้ึน เพ่ือกระตุนและเพ่ิมดึงดูดใจใหลูกคาใชบริการและสินคาควบคูกัน ชาวเยอรมันนิยมใชวิธีการนี้แกปญหาคิด

ประมาณรอยละ 22 ของผูประกอบการในดานนี้ของชาวเยอรมันท้ังหมด 
  -  การลดราคาพิเศษ ผูประกอบการเยอรมันใชวิธีการลดราคาสินคานี้ ประมาณรอยละ 11 ของ
ผูประกอบการดานนี้ท้ังหมด 

  -  การเพ่ิมการโฆษณาและประชาสัมพันธ  ชาวเยอรมันใชวิธีนี้เพ่ือแกปญหาธุรกิจ  ในชวงภาวะ
เศรษฐกิจซบเซา เปนจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนอัตราสวนรอยละ 45 
  -   การลดปริมาณชั่วโมงการทํางานของพนักงานใหนอยลง โดยสวนใหญ มักจะลดชั่วโมงการทํางาน

จาก 42 ชั่วโมงตอสัปดาห ลดลงเหลือประมาณ 37 ชั่วโมงตอสัปดาห  หากสถานการณภาวะเศรษฐกิจดีข้ึน ผูจางชาว
เยอรมันจะจางพนักงานตามชั่วโมงการทํางานเทาเดิม สําหรับการใชวิธีการนี้เพ่ือแกปญหาคิดเปนสัดสวนประมาณรอย
ละ 11 

  -    การปลดพนักงาน ไดแก การยกเลิกจางงานหรือการใหออกจากงาน เพ่ือลดตนทุนบริษัท  คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 11  (ป 2012 นี้ ประเทศเยอรมนีมีคนตกงานรวมท้ังสิ้นประมาณรอยละ 7.2 ของประชากร
ท้ังประเทศ) 
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แนวโนมการใหบริการเรื่องการตกแตง ซอมบํารุงสินคายานยนตของประเทศเยอรมนี 

 จากขอมูลของสถาบันวิจัย Instiltut für Mobilität und Verkehr ท่ีเมือง Recklinghausen  ไดคาดการณ
แนวโนมการใหบริการซอมบํารุง สินคายานยนตชองธุรกิจภายในประเทศเยอรมันจนถึงป 2015 ยังคงมีแนวโนมสดใส 
โดยระบุวา ธุรกิจบริการเหลานี้จะเนนใหความสําคัญเรื่องการซอมแซมออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ  

 1. การซอมแซมสวนท่ีชํารุดเสียหายเทานั้น 
 2. การซอมแซมสวนท่ีชํารุดเสียหายและชิ้นสวน อุปกรณท่ีเก่ียวของ 
 3. การซอมแซมสวนท่ีชํารุดเสียหายและเพ่ิมการบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ 

 จากการวิจัย พบวาอัตราการซอมแซมสวนท่ีชํารุดเสียหายและเพ่ิมการบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ ไดเพ่ิมข้ึน
สูงอยางตอเนื่อง คิดเปนสัดสวนมากถึงรอยละ 42 แสดงใหเห็นวาผูบริโภคเยอรมันสวนใหญใหความสนใจและนิยมใช
บริการ ใหความใสใจ ศึกษาและบํารุงรักษารถยนตเพ่ิมมากข้ึน ท้ังนี้ผูประกอบธุรกิจจะตองสามารถใหความรูและ

แนะนําสินคา พรอมกับการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนาใชในบริการแกผูบริโภคควบคูกันไปอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงมี
บริษัทเยอรมันหลายบริษัทไดเริ่มใหบริการในรูปแบบ CARe-PACKAGE  เพ่ิมมากข้ึน โดยการเสนอบริการหลังการ
ขาย ควบคูไปกับการขายสินคารถยนต 

 สําหรับแผนการตลาดในตางประเทศ เยอรมนียังคงเจาะตลาดใน
ประเทศจีนและทวีปอเมริกาใตเปนหลัก เนื่องจากความตองการในประเทศจีน
และกลุมประเทศลาตินอเมริกายังเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยบริษัทรับ

ตกแตงรถยนตเยอรมันจะตองคิดคนและเสนอสินคา เทคโนโลยีสมัยใหม 
สําหรับการประดับ ตกแตงรถยนต รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถของ
รถยนต โดยเฉพาะสินคาในเรื่องเครื่องยนต ระบบทอไอเสีย ระบบเบรค เปนตน ซ่ึงเปนท่ียอมรับของชาวตางชาติ

อยางตอเนื่องมาโดยตลอด 
 
อัตราภาษีนําเขา   ปจจุบันเยอรมนีเรียกเก็บภาษีนําเขาสินคายานยนต อุปกรณและสวนประกอบ  ดังนี้ 
 
รายการสินคา ภาษีปกติ ภาษีภายใต GSP (ไทย

จะไดสิทธิ พิ เศษ ถึง 
วันท่ี 31.12.2013) 

รถท่ีมีเครื่องขนาดเกิน 2500 ซีซี (พิกัด H.S. 8702 10 11) 16 11.20 
รถบัส รถโดยสารเครื่องยนตดีเซล (พิกัด H.S. 8703 10 11) 5 1.5 
รถยนตนั่งเครื่องยนตไมเกิน 2500 ซีซี (พิกัด H.S. 8703 23 19) 10 6.5 
ตัวถังเปลายานพาหนะ (พิกัด H.S. 8707 10 10) 4.5 0 
กันชน (พิกัด H.S. 8708 10 10) 0 0 
เข็มขัดนิรภัย (พิกัด H.S. 8708 21 90) 4.5 0 
เบรค (พิกัด H.S. 8708 30 10) 0 0 
ลออลูมิเนียม (ลอแมกซ) (พิกัด H.S. 8708 70 50)  0 0 

 

  ท้ังนี้ เม่ือจําหนายในประเทศเยอรมนี จะตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิม (VAT) รอยละ 19 
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แนวทางในการขยายตลาดสงออกและขอเสนอแนะ 
 

 1. สินคาอุปกรณยานยนต และสวนประกอบท่ีสําคัญๆ ของไทย  เชน สวนประกอบโคมไฟ หมอน้ํา และท่ีปด
น้ําฝน เปนตน ยังคงมีคุณภาพปานกลาง มีภาวะการแขงขันสูงกับสินคาท่ีผลิตในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะจากประเทศ
ยุโรปกลางเดิม (เช็ค โปแลนด และฮังการี) ท่ีไดเปนสมาชิกใหมของสหภาพยุโรป และไดเปรียบดานภาษี 
นอกเหนือจากระยะทางการขนสงท่ีอยูใกลกวาประเทศไทย ทําใหโอกาสการขยายตัวของการสงออกสินคาไทยไป
ตลาดเยอรมันคอนขางจํากัด อยางไรก็ตามจากความหลากหลายของยี่หอรถยนตกวา 40 ยี่หอในตลาดเยอรมันท่ี
ปจจุบันมีจํานวนกวา 200 แบบ (Model) ยังคงจะเปนโอกาสท่ีดีสําหรับการสงออกสินคาไทยไปสูตลาดเยอรมนี 

 2. ถึงแมวาธุรกิจบริการในดานนี้ของประเทศเยอรมนียังคงสดใส หากแตโดยภาพรวมของสินคายานยนตใน
สหภาพยุโรปและภาวะวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปในปจจุบัน ผูประกอบการไทย ควรพิจารณาหาแนวทางการแกไข โดยเพ่ิม
ความม่ันใจในเรื่องคุณภาพสินคาไทย และควรจะนําเอามาตรฐานตางๆ ของสหภาพยุโรป ท่ีเก่ียวของมาพัฒนาระบบ
การผลิต โดยรัฐบาลอาจชวยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาและวิจัยการผลิตชิ้นสวนและอุปกรณยานยนต อาจนํา
เทคโนโลยีการผลิตยานยนตท่ีประหยัดพลังงาน เนนเรื่องคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญของ
ผูบริโภคชาวยุโรปในอนาคตตอไป 

 3. การแขงขันในสินคาท่ีมีราคาถูกเนื่องมาจากการรับจางผลิต สินคาจากประเทศไทยยังไมสามารถสูกับสินคา
กับคูแขงในเอเชียได เชน จีน และไตหวันเปนตน เนื่องจากคาเงินบาทท่ีแข็งตัวเพ่ิมมากข้ึน ผูประกอบการไทย
จําเปนตองพัฒนาผลิตภัณฑท้ังดานวัตถุดิบการผลิต เทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบ 

 4. มูลคายอดขายบริการในดานการตกแตงรถยนตในยุโรป ยังมีมูลคานอยเม่ือเทียบกับตลาดเอเชียหรือตลาด
สหรัฐอเมริกา แตผูประกอบการไทยยังคงตองใหความสนใจ พรอมพัฒนาสินคาและพรอมจะแขงขันในตลาดยุโรป 
เพ่ือแยงชิงและรักษาสวนแบงตลาดธุรกิจบริการในทวีปยุโรปไวอยางตอเนื่องถาวร โดยเฉพาะสินคาในเรื่องการ 
Tuning การตกแตงรถกระบะ กันชนรถยนต เปนตน 
 

 5. ปญหาทางดานโลจิสติกส ผูผลิต/ผูประกอบการไทยยังไมมีศูนยกระจายสินคาในตางประเทศท่ีจะคอยชวย
อํานวยความสะดวก ความปลอดภัยและความรวดเร็วในการจัดสงสินคา รวมถึงปญหาเรื่องอัตราการขนสงทางเรือท่ี
เพ่ิมสูงข้ึนและมีเรือขนสงสินคาไมเพียงพอตอความตองการ ผูประกอบการไทยควรพิจารณารวมตัวกันเปน Cluster 
เพ่ือจะไดมีอํานาจตอรองทางการคาเพ่ิมมากข้ึนและลดตนทุนการผลิต 
 

 6. ผูประกอบการไทยควรเพ่ิม R & D (Reseach & Development) - การวิจัย คนควา เรียนรูเทคโนโลยี
ใหมๆ รวมกับองคกร/ธุรกิจจากประเทศอุตสาหกรรมยานยนตชั้นนําเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะจากประเทศเยอรมน ี เพ่ือ
นําไปประยุกต พัฒนาการผลิตสินคา ชิ้นสวนและอุปกรณของไทย ใหมีคุณภาพ ทันสมัยและเปนท่ีรองรับการผลิต
ชิ้นสวน/อุปกรณยานยนตของประเทศผูผลิตรถยนตไดเปนอยางดีในอนาคต 
  

********************************************************************************** 
 

จัดทําโดย  นายอาทิตย กองเกตุ ผูชวยดําเนินการฯ คนท่ี 1  
สคร.แฟรงกเฟรต     

พฤศจิกายน 2555 
 

 


