สํา นั ก งานส ง เสริ ม การค า ระหว า งประเทศ ณ นครโอซากา
ป ที่ 1 เล ม ที่ 10

วารสาร
สาระในเล ม นี้ :


Real GDP ญี่ปุนเพิ่มขึ้น 1.9%



ญี่ปุนขาดดุลการคา 1.3 ลาน
ลานเยน

โอซากาพาณิ ช ย

25 ธันวาคม 2556

Real GDP ญี่ปุนเพิ่มขึน้ 1.9%

เมื่อ 9 ธ.ค. ศกนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดประกาศตัวเลขรายงานดวนไปเมื่อเดือน พ.ย.
ไดประกาศรายงาน GDP ของชวงไตรมาสเดือน ก.ค ที่ผานมา (เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5 รายไตรมาสหรือ
.-ก.ย. 2013 ซึ่งทําการปรับตัวเลขแลว โดยคาที่ รอยละ 1.9 ตอป ) แมวาการลงทุนดาน
 เขตคินขิมูลคาสงออกเพิ่มขึ้น 9 แทจริงของ GDP (Real GDP) ที่ไมรวมความผันผวน สาธารณูปโภคและที่อยูอาศัยยังคงขยายตัวสูง
เดือนติดตอกัน
ของคาครองชีพไดเพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 เมื่อเทียบกับ ในขณะที่การบริโภคสวนบุคคลและการลงทุน
ไตรมาสก
อนหนา หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.1 เมื่อคํานวณ เครื่องจักรอุปกรณขยายตัวในอัตราที่ต่ํากวา
 บริษัทญี่ปุนรุกซี้อและควบ
กิจการในเอเชียตะวันออกเฉียง เปนอัตราตอป ทั้งนี้ เปนการปรับตัวเลขลดลงจากที่ ไตรมาสที่แลว
ใตมากที่สุดเปนประวัติการณ



ภาคเอกชนญี่ปุนกังวลาวะหลัง
ขึ้นภาษีบริโภค เมษายน 2014

ญี่ปุนขาดดุลการคา 1.3 ลานลานเยน

ตามรายงานดวนสถิติการคาระหวางประเทศ
ประจําเดือน พ.ย. 2013 ของกระทรวงการคลังเมื่อ
 ญี่ปุนเริ่มทดลองปลูกพืช
18
พ.ย. ศกนี้ ระบุวาญี่ปุนขาดดุลการคาเปนมูลคา
สมุนไพรภายในประเทศเพื่อ
1.3 ลานลานเยน (ประมาณ 4.02 แสนลานบาท)
ทดแทนการนําเขาจากจีน
ซึ่งเปนการขาดดุล 17 เดือนติดตอกัน และเปนการ
 บริษัทญี่ปุนใหความชวยเหลือ
ขาดดุลติดตอกันเปนระยะยาวนานที่สุดของญี่ปุน
ดานเทคโนโลยี่สิ่งแวดลอมแก
การนําเขามีมูลคา 7.2 ลานลานเยน (ประมาณ
ประเทศอาเซียนโดยมีเงื่อนไข
แลกเปลี่ยน
2.2 ลานลานบาท) เพิ่มขึ้นรอยละ 21.1 โดยเมื่อดู
ตามดานปริมาณการนําเขาแลว เพิ่มขึ้นรอยละ 5.0
 ธุรกิจบริษัทเครื่องไฟฟาของ
ทั้งนี้ นอกจากจะยังคงนําเขาเชื้อเพลิง เชน
ญี่ปุนเริ่มฟนตัว
น้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ เพื่อใชผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้น
 บริษัทโซนี่มุงเข็มไปยังธุรกิจ
การแพทยล้ําสมัยซึ่งจะเปนดาว แลว ยังมีการนําเขาเครื่องบินเพิ่มขึ้นดวย ดานการ

สงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 18.4 คิดเปนมูลคา 5.9 ลาน
ลานเยน (ประมาณ 1.8 ลานลานบาท) โดยมีการ
สงออกรถยนตไปยังสหรัฐและตะวันออกกลาง
และน้ํามันดีเซลไปยังจีนเพิ่มขึ้น เปนตน
เมื่อดูแยกตามภูมิภาค ญี่ปุนไดเปรียบ
ดุลการคากับสหรัฐฯ 4.8 แสนลานเยน (ประมาณ
1.5 แสนลานบาท) โดยไดดุลฯ เพิ่มขึ้นรอยละ
21.1
เนื่องจากการสงออกรถยนตยังคงคึกคัก
ในทางกลับกันขาดดุลฯ ใหกับจีน 5.4 แสนลาน
เยน (ประมาณ 1.7 แสนลานบาท) นอกจากนี้ ยัง
ขาดดุลฯ ใหกับ EU มูลคา 6.6 หมื่นลานเยน
(ประมาณ 2 หมื่นลานบาท) ดวย

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ที่ผานมา ศุลกากรโอซากาได
ประกาศสถิติการคาระหวางประเทศของภูมิภาค
คินขิ (โอซากา, เฮียวโงะ, เกียวโต, นารา, วาคายา
 กลยุทธของบริษัทเสื้อผาสําเร็จ
มะ, ชิกะ) ประจําเดือน พ.ย. 2013 โดยการสงออก
รูปของญี่ปุนในยุค AEC
เพิ่มขึ้นรอยละ 15.7 เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. 2012
มีมูลคา 1.2427 ลานลานเยน (ประมาณ 3.86
 NEWS ALERT!
แสนลานบาท) ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้น 9 เดือนติดตอกัน
 Exploring NIPPON
โดยเปนการเพิ่มขึ้นของสินคาที่มีราคาสูง เชน เรือ
-- Shiwasu / เดือน 12 -เดินสมุทร เครื่องผลิตเซมิคอนดักเตอร ฯลฯ และ

ทําใหมูลคาโดยรวมสูงขึ้น แตในทางกลับกัน
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนสินคาสงออกหลักของ
ภูมิภาคคินขิกลับลดลงเล็กนอย
สวนการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 12.1 คิดเปนมูลคา
1.3468 ลานลานเยน (ประมาณ1114.18 แสนลาน
บาท) ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้น 11 เดือนติดตอกัน ทั้งนี้
ภูมิภาคคินขิขาดดุลการคา 1.042 แสนลานเยน
(ประมาณ3.24 หมื่นลานบาท) และเปนครั้งแรกที่
ภูมิภาคคินขิขาดดุลการคา 3 เดือนติดตอกัน

รุงของญี่ปุนในอนาคต



ผูผลิตสินคาชิ้นสวน
อิเล็คทรอนิกสมองหาหนทาง
ใหมกับสินคารถยนต

เขตคินขิมูลคาสงออกเพิ่มขึ้น 9 เดือนติดตอกัน

สารจาก บ.ก.
อาจมีทานผูอานหลายทานสงสัยวา ทําไมจึงไมไดรับ”โอซากาพาณิชย”ฉบับเดือน พฤศจิกายน จึงตองขอเรียนแจงวา ดวยกิจกรรมและ
ภาระกิจหลายอยางที่ทับซอนกันของสํานักงานฯ โอซากาในชวงเดือนพฤศจิกายน ทําใหไมสามารถออกฉบับดังกลาวได และตองขอโทษ
ไว ณ ที่นี้ อยางไรก็ตาม สําหรับเดือนนี้ เราไดเพิ่มหนาวารสารอีก 2 หนาเปนพิเศษ เพื่อนําเสนอขาวสารใหทานผูอานในเดือนนี้มากขึ้น

หนา 2

โอซากาพาณิ ช ย

บริษัทญี่ปุนรุกซี้อและควบกิจการในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมากทีส่ ุดในประวัติการณ
จากการรวบรวมขอมูล ณ วันที่ 16 ธ.
ค. ของ Recof Corp. ซึ่งดําเนินธุรกิจ
นายหนาสําหรับการควบรวมและซี้อ
กิจการ(M&A) พบวา ในป 2013 บริษัท
ญี่ปุนมีการทํา M&A ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตจํานวน 92 ราย คิดเปน
มูลคา 8.163 แสนลานเยน (ประมาณ
2.53 แสนลานบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.8 เทา
เมื่อเทียบกับป 2012 โดยเปนจํานวนและ

มูลคาที่มากที่สุดเปนประวัติการณ โดยมีการ
ขยายการลงทุนไปยังดานธุรกิจบริการสําหรับ
ผูบริโภคทั่วไปหรือธุรกิจขายปลีกกันเพิ่มขึ้น
และจากการเพิ่มจํานวนการทํา M&A นี้เอง
ทําใหการลงทุนโดยตรงเพิ่มขึ้นดวย โดยจาก
ขอมูลของ JETRO พบวา มูลคาการลงทุน
โดยตรงของญี่ปุนไปยังกลุมประเทศอาเซียน
ระหวางเดือน ม.ค.-ก.ย. 2013 อยูที่ 1.3
พันลานเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 4.21 หมื่น

ลานบาท) ซึ่งสูงกวา 1.06 พันลานเหรียญฯ
(ประมาณ 3.44 หมื่นลานบาท) ของป
2012 ทั้งป
ในทางตรงกันขาม คาดวา M&A ของ
บริษัทญี่ปุนในตางประเทศโดยรวมลดลง
รอยละ 30 โดยในประเทศจีนลดลงถึงรอย
ละ 60 มีสาเหตุจากขอพิพาทเรื่องพรมแดน
ระหวางญี่ปุนกับจีนและการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจของจีน

ภาคเอกชนญี่ปุนกังวลภาวะหลังขึน้ ภาษีบริโภค เมษายน 2014
ศูนยวิจัย Nihonkeizai รวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับการคาดการณเศรษฐกิจของ
ภาคเอกชนญี่ปุน 40 องคกร พบวาโดย
เฉลี่ยคาดวา GDP ในชวง ม.ค. – มี.ค.
2014 นาจะขยายตัวขึ้น 4.6% เมื่อเทียบ
กับชวงเดียวกันของป 2013 แตในชวง

เม.ย. – มิ.ย. 2014 นาจะหดตัวลง 4.8%
ชี้ใหเห็นวาภาคเอกชนกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการขึ้นภาษีบริโภคที่จะดําเนินการ
ตั้งแต 1 เม.ย. 2014 ซึ่งถาหากเศรษฐกิจยัง
ไมสามารถฟนตัวไดภายในชวง ก.ค. – ก.ย.
2014 ก็อาจคาดการณไดยากวาจะฟนตัว

เมื่อใด นอกจากนี้ ศูนยวิจัย Mizuho ยัง
ประเมินวา ดัชนีราคาผูบริโภคในป 2014 จะ
เพิ่มขึ้นอีก 1.1 จุด อยางไรก็ตาม การออนคา
ของเงินเยนและการฟนตัวทางเศรษฐกิจของ
ตางประเทศจะเปนปจจัยบวกที่จะชวยให
การบริโภคในญี่ปุนฟนตัวไดเร็วขึ้น

กระทรวงเกษตรปาไมและการประมงของ
ญี่ปุนจะเริ่มทําการทดลองปลูกพืชเพื่อใชใน
การผลิตยาสมุนไพรในสถานทดลองทั่ว
ประเทศจํานวนสูงสุด 20 แหง โดยจะ
คัดเลือกประเภทที่เหมาะกับพื้นที่ในเขต
นั้นๆและทําการพัฒนาเครื่องจักรกล
การเกษตรสําหรับใชในการเพาะปลูกเพื่อให

สามารถลดตนทุนการผลิตลงได
โดยมี
เปาหมายใหไดผลผลิตในประเทศ 1.5 เทา
ของปจจุบันภายในป 2016 ทั้งนี้ เนื่องจาก
ปจจุบันญี่ปุนพึ่งพาพืชสมุนไพรนําเขาจากจีน
กวา 80% ของความตองการภายในประเทศ
ในขณะที่จีนเริ่มใชมาตรการควบคุมการ
สงออกทําใหราคาสูงขึ้น นอกจากนั้นการหัน

มาพึ่งผลผลิตในประเทศยังมีขอดีคือทําให
สามารถเลือกปลูกชนิดที่มีคุณภาพสูงและ
ทําใหมีความมั่นคงเรื่องราคาดวย กระทรวง
เกษตรฯ จะเปดรับสมัครสหกรณการเกษตร
จากทั่วประเทศที่สนใจที่จะเขามารวม
ดําเนินการในการทดลองปลูก โดยจะใหเงิน
ชวยเหลือกับองคกรเหลานี้รายละประมาณ
1 ลานเยน จํานวน 10-20 รายทั่วประเทศ

ญี่ปุนเริ่มทดลองปลูกพืชสมุนไพรในประเทศทดแทนการนําเขาจากจีน

Exploring

Shiwasu – เดื อ น 12

ในภาษาญี่ ปุ น เดื อ นธั น วาคม เรี ย กว า เดื อ น 12
แต ยั ง มี ชื่ อ เรี ย กอี ก อย า งว า Shiwasu ซึ่ ง แปล
ตรงตั ว ว า “(แม แ ต ) ครู ( ก็ ย ง ต อ ง)วิ่ ง ” แต ไ ม ใ ช วิ่ ง
ขอตํา แหน ง อย า งของบ า นเรานะครั บ หมายถึ ง
ว า พอถึ ง เดื อ นธั น วาคมยุ ง วุ น วายไปหมด แม แ ต
ผู ที่ มี อ าชี พ ครู ซึ่ ง ปกติ ง านจะไม ยุ ง แต พ อถึ ง เดื อ น
12 ก็ ยั ง ต อ งถึ ง กั บ วิ่ ง เพื่ อ ทํา โน น ทํา นี่
คนญี่ปุนมีอะไรตองทํากันนักหนาในเดือนธันวาคม
กอนอื่น ตองสะสางงานที่คั้งคางตลอดป คนทํางาน
บริษัทก็จะมีการเลี้ยงฉลองสิ้นปที่เรียกวา “Bo-nenkai” (งานเลี้ยงลืมปเกา) ดานแมบานก็ตองทําความ
สะอาดบานครั้งใหญชําระสิ่งสกปรกที่คั้งคางมาทั้งป
เพื่อตอนรับปใหม และยังตองเตรียมซี้อหาอาหาร
เตรียมไวรับประทานในชวงเทศกาลปใหม คนทั่วไปก็

ตองเขียน ส.ค.ส.สงใหเพื่อนฝูงคนรูจักเพื่อสงใหทนั ถึง
มือผูรับในวันปใหม
บัตรอวยพรปใหมโดยปกติจะ
เปนไปรษณีบัตร
นอกจากนั้น
ยังมีประเพณีที่ไดรับอิทธิพลจาก
ตะวันตก คือ การฉลองคริสมาสต แมจะไมไดนับถือ
ศาสนาคริสต แตการฉลองคริสมาสตเปนเหมือนธรรม
เนียมทองถิ่นไปเสียแลว
หางรานจะมีการประดับ
ประดาดวยตนคริสมาสต รูปซันตาคลอส ฯลฯ จะได
ยินเพลงคริสมาสตเปดทั่วไปในรานคา จะมีจําหนาย
คริสมาสตเค็กซึ่งราคาจะคอยๆลดไปเรื่อยๆในคืนวันที่
25 ธค. เมื่อกอนมีคําพูดเลนกันในญี่ปุนวาผูหญิงควร
รีบหาคูครองแตงงานภายในอายุ 25 มิเชนนั้นจะ
เหมือนเค็กคริสมาสตในวันที่ 26 ซึ่งขายไมออก!!
อยางไรก็ตามประเพณีการใหของขวัญคริสมาสต
ยังคงเปนเพียงสําหรับเด็กๆหรือระหวางคูรัก
สวน
ธรรมเนียมญี่ปุนในการใหของขวัญ เรียกวา O-seibo
ซึ่งเปนการใหของขวัญแกผูที่ไดมีบุญคุณทําอะไรให
ในชวงปที่ผานมา
โดยมักจะเปนประเภทอาหาร
หางสรรพสินคาในชวงนี้จะมีมุมจําหนาย O-seibo

โดยเฉพาะ ผูช้อื เลือกหาซี้อของและทางหางก็จะ
จัดสงใหถึงมือผูรับโดยตรง
ในคืนวันสงทายปเกา ผูคนจะกลับภูมิลําเนา
และนั่งลอมวงรับประทานอาหารกันในครอบครัว
โดยมีธรรมเนียมการรับประทาน Toshi-koshisoba แปลตรงตัววาโซบะขามป เนื่องจากโซบะ
เปนเสนหมี่ที่ขาดงาย เชื่อกันวาเมื่อรับประทาน
ในชวงสงทายปเกาตอนรับปใหมก็จะชวยตัดสิ่ง
เลวรายทั้งหลายในปเกาใหหลุดไปได ในคืนวันที่
31 ธค. โทรทัศนมีรายการฮิต Kohaku Uta
Gassen (แขงเพลงฝายขาวแดง) ของสถานี NHK
ซึ่งมีมาทุกปตั้งแตป 1951 โดยจะมีนักรองที่เปนที่
นิยมไดรับเลือกใหมารองสดในรายการโดยแยก
เปนฝายชาย(สีขาว)หญิง(สีแดง) ผูชมจะเปนผูให
คะแนนวาฝายใดจะเปนผูชนะในปนั้น จากนั้น ก็
จะตอดวยรายการ Yukutoshi Kurutoshi ถาย
ทอดสดภาพตามวัดญี่ปุนที่จะมีการตีระฆัง 108
ครั้งในชวงขามเขาสูปใหม ซึ่งเหมือนกับ count
down สไตรญี่ปุนนั่นเอง ผูคนจะนิยมไปนมัสการ
ที่วัดกันตั้งแตหลังเที่ยงคืน ทันทีที่เขาสูปใหม
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ธุรกิจบริษัทเครื่องไฟฟาของญี่ปุนเริ่มฟนตัว
จากความตองการที่หดตัวลงภายหลัง
วิกฤตการเงินเมื่อป 2008 ทําให ณ เดือน
มี . ค. 2009 บริษัทไฟฟา 8 รายใหญของ
ญี่ปุนขาดทุน อีกทั้งยังถูกบริษัทของเกาหลี
ใตแยงตลาด รวมทั้ง การเกิดภัยธรรมชาติ
ในญี่ปุนตะวันออกและเงินเยนแขงคา ทํา
ใหธุรกิจในชวงหลังมานี้ ย่ําแยมาตลอด
อยางไรก็ตามธุรกิจตางๆไดเริ่มฟนตัวขึ้น
เชน Panasonic Corp. ไดประกาศปรับผล
กําไรประกอบการคาดการณ ณ ปลายมี . ค
. 2014 เปน 2.7 แสนลานเยน (ประมาณ

8.6 หมื่นลานบาท) หรือเพิ่มขึ้น 68% เมื่อ
เทียบกับปกอนหนา และปรับกําไรสุทธิขึ้นเปน
1 แสนลานเยน (ประมาณ 3.2 หมื่นลานบาท
) หลังจากที่ปงบฯ 2012 ขาดทุนไป 7.5 แสน
ลานเยน (ประมาณ 2.4 แสนลานบาท) ทั้งนี้
เนื่องจากมีการขายธุรกิจที่ไมสําคัญ ประกอบ
กับยอดขายผลิตภัณฑสําหรับที่อยูอาศัยและ
รถยนตขยายขึ้น ซึ่งจะเปนครั้งแรกในรอบ 3
ปที่บริษัทดังกลาวไดกําไรในขั้นสุดทาย
ดานบริษัทอื่นๆ เชน Sharp, Hitachi และ
Toshiba ก็ไดปรับดีขึ้นเชนกัน โดยนอกจากมี

ได
การปรับโครงสรางบริษัทแลว
เปลี่ยนไปเนนธุรกิจที่ถนัด เชน ระบบ
ขอมูลหรือรถไฟของฮิตาชิ เซมิคอนดัก
เตอรของโตชิบา เปนตน
อยางไรก็ตาม Sony ซึ่งไดรับกําไรเปน
ครั้งแรกจากธุรกิจอิเล็กทรอนิกสในรอบ 3
ป โดยวิธี เชน ลดจํานวนรุนโทรทัศนลง
เปนตน
แตยังคงไดปรับลดผลกําไร
เนื่องจากการจําหนาย
คาดการณลง
เครื่องใชไฟฟาดิจิตอลใชในบานอื่นๆ ยัง
ไมอาจวางใจได

บริษัทโซนีม่ ุงเข็มไปยังธุรกิจการแพทยล้ําสมัยซึ่งจะเปนธุรกิจดาวรุงของญี่ปุนในอนาคต
บริษัท Sony ไดประกาศรวมลงทุนกับ
บริษัท M3 (www.corporate.m3.com) ซึ่ง
ใหการบริการขอมูลการแพทยทางอินเตอร
เนท และบริษัท ILLUMINA (มีบริษัทแมอยู
ที่สหรัฐฯ มีสวนแบงตลาด 70% ของโลกใน
สาขาอุปกรณวิเคราะหทันสมัยที่สุด (www.
illuminakk.co.jp)
ซึ่งใหบริการคนควา
วิเคราะหดานพันธุกรรม โดยโซนีจะลงทุน
กวาครึ่งในบริษัทใหมดังกลาวและจะให
บริการในญี่ปุนในการทําการวิเคราะห
พันธุกรรม เชน การวิเคราะหจิโนม
(Genome Analysis)* รวมทั้งบริการดาน
ฐานขอมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมใหกับบริษัท
ตางๆเชน บริษัทเภสัชภัณฑ ฯลฯ โดยจะใช
อุปกรณชั้นแนวหนาของบริษัท ILLUMINA
และอาศัยเครือขายทางอินเตอรเนทของ
บริษัท M3 ใหบริการขอมูลการแพทยไปยัง
แพทยในญี่ปุนกวา 80% ซึ่งลงทะเบียนเปน
สมาชิกอยูกับบริษัท M3 สําหรับขอมูล
ตางๆดานพันธุกรรมทีรวบรวมไดจะจัดเก็บ
เปนฐานขอมูลเพื่อจําหนายตอไปอีกดวย
ทั้งนี้
การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
จํานวนมหาศาลซึ่งจัดวาเปน Big Data
ประเภทหนึ่งนี้จําตองอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูง
ในการบริหารจัดการขอมูลของบริษัทโซนี
ในระยะที่ผานมา ธุรกิจหลักของบริษัทโซนี
คือดานอิเลคทรอนิกประสบการชะงักงัน ทํา
ใหการจําหนายโทรทัศนประสบปญหาขาด
ทุนมาตลอด ในขณะที่มีธุรกิจการบันเทิง

เชน ธุรกิจภาพยนตยังพอจะประคองบริษัทฯ
ไวได บริษัทฯ จึงจําตองมองหาธุรกิจแขนงใหม
ที่จะมุงเข็มเพื่อใหเปนสาขาหลักของบริษัทฯ
ตอไปในอนาคต ทั้งนี้ ที่ผานมาบริษัทฯ ไดซื้อ
กิจการ venture business ของสหรัฐฯซึ่ง
คนควาพัฒนาอุปกรณวิเคราะหสําหรับการ
แพทยแขนง Tissue engineering และตอมา
เมื่อป 2012 ยังไดจับมือกับบริษัท Olympus
ในธุรกิจกลอง endoscope ซึ่งจะเห็นไดวา
บริษัทโซนีกําลังเริ่มที่จะคอยๆหันเขาสูธุรกิจ
การแพทยซึ่งจัดวาเปนธุรกิจใหมที่มีโอกาส
ขยายตัวสูงในอนาคต โดยไดตั้งเปาหมายการ
จําหนายโดยรวมทุกแขนงของบริษัทฯในป
2020 ใหเปน 2 แสนลานเยน หรือ 10 เทาของ
ยอดจําหนายของบริษัทฯในป 2012
มีการประมาณการวาธุรกิจบริการวิเคราะห
ขอมูลทางพันธุกรรมในญี่ปุนมีมูลคาประมาณ
1 หมื่นลานเยน โดยโซนีถือวาเปนรายใหมที่
เขามาในวงการธุรกิจนี้ นอกเหนือจากบริษัท
Takara Bio Inc. (www. takara-bio.com)
และ Mitsui Knowledge Industry Group
หรือ MKI (www.mki.co.jp) ซึ่งใหบริการอยู
แลวในญี่ปุน ในระดับโลกจะเห็นไดวาบริษัท
ชั้นนําในธุรกิจ IT ตางๆก็กําลังมุงเข็มธุรกิจไป
ยังการวิเคราะห จิโนมและธุรกิจการแพทยล้ํา
สมัยเชนกัน อาทิ เชน บริษัท Amazon dot
comของสหรัฐฯก็ไดเริ่มการใหบริการวิเคราะห
ขอมูล Big Data เพื่อนําไปใชในการวิเคราะห
จิโนม เชนเดียวกันกับบริษัท Google ก็ไดเขา

ไปลงทุนในบริษัทวิเคราะหจิโนมแลว
ประเทศไทยซึ่งตั้งเปาการเปน Medical
Hub ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ควรตอง
ติดตามสถานะการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การแพทย โดยเฉพาะของญี่ปุน ซึ่งไดมี
ผลงานหลายสาขาที่จัดอยูในระดับชั้นนํา
ของโลก เชน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ
เซลล iPS (Induced Pluripotent Stem
Cells) ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกตวาเนื่องจากใน
ญี่ปุนปจจุบันยังมีกฏระเบียบภายใน
ประเทศที่จํากัดการรักษาโดยเทคโนโลยี
ใหมทางการแพทย
บริษัทญี่ปุนจึง
พยายามหาชองทางที่นําเอาเทคโนโลยี
เหลานี้ไปยังตางประเทศซึ่งมีความยืดหยุน
มากกวาในการอนุญาตใชรักษาโรค ซึ่ง
อาจจะเปนโอกาสดีสําหรับไทยที่จะดึง
เทคโนโลยีล้ําสมัยเหลานี้เขามาในประเทศ
แตในขณะเดียวกันอาจตองคํานึงและให
ความระวังในประเด็นความปลอดภัย
พรอมๆไปกับประโยชนที่จะไดรับ ซึ่งตอง
อาศัยการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวของอยางจริงจัง

* จีโนม (Genome) คือ ขอมูลทางพันธุกรรมทั้งหมด

ที่ใชในการสรางและจําเปนตอการดํารงชีวิตอยางปกติ
ของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่ง จีโนม (Genome) เปน
ชุดของ DNA ทั้งหมดที่บรรจุอยูในนิวเคลียสของทุก ๆ
เซลล จึงเปรียบเสมือน“Blueprint” หรือแบบพิมพ
เขียวของสิ่งมีชีวิต
การวิเคราะหจิโนมจะชวยให
สามารถคาดการไดวาบุคคลนั้นจะมีแนวโนมเปนโรค
อะไรไดงายในอนาคต รวมทั้งสามารถคาดการกอนที่
จะใหยาแกคนไขไดวายานั้นจะใหผลมากนอยประการ
ใดหรือจะมีผลขางเคียงเกิดขึ้นกับคนไขนั้นหรือไม
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ผูผลิตชิ้นสวนอิเล็คทรอนิกสมองหาหนทางใหมกับสินคารถยนต
ผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส / ไฟฟากําลัง เครื่องยนต มอเตอร เบรคดวยอิเล็กทรอนิกส กําไรเพิ่มสูงขึ้น
ดาน Kyocera Corp. ซึ่ง
อยูระหวางการปรับการดําเนินธุรกิจโดยมุง เพื่อใหประหยัดเชื้อเพลิง เปนตน
มองไปยังสินคารถยนตซึ่งเปนตลาดที่เชื่อวา ทั้งนี้ สิ่งสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ ผลิตตัวเก็บประจุ (Condenser) ฯลฯ
ก็
จะมีการเติบโต อาทิ เชน Nidec Corp. ได ในการแขงขัน คือ การประกอบชิ้นสวนตางๆ สงใหกับผูผลิตชิ้นสวนรถยนตนั้น
ตกลงซื้อบริษัท Honda Elesys Co., Ltd. ขึ้นเปนชิ้นสวนใหม (Module) เนื่องจากการ แสดงความประสงคที่จะพัฒนาระบบที่
ซึ่งเปนบริษัทผลิตECU (Electric Control จําหนายชิ้นสวน เชน มอเตอร แบตเตอรี่ เปนเอกลักษณและใชชิ้นสวนของตัวเอง
Unit) สําหรับรถยนตโดยเฉพาะประเภท แยกกัน จะตองพบกับการแขงขันดานราคา เพื่อทําธุรกิจกับผูผลิตรถยนตสําเร็จรูป
ซึ่งควบคุม ซึ่งหากทําเปน Module ได ก็จะทําใหสัดสวน โดยตรง
รถยนตพลังงานไฟฟา
ชื่อบริษัท
รายละเอียด
การทําธุรกิจ
ตั้งเปายอดขาย ณ ปลายเดือน มี . ค. 2016 ที่ 3 แสนลานเยน (ประมาณ
ชิ้นสวนที่ประกอบขึ้นดวย ECU หรือ
Nidec Corp.
มอเตอรขับเคลื่อนเขาดวยกัน เปนตน
9. 6 หมื่นลานบาท) และเพิ่มอัตรากําไรประกอบการเปนรอยละ 8
Hitachi
ตั้งเปายอดขาย ณ ปลายเดือน มี . ค. 2016 ใหเปน 1 ลานลานเยน
ระบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับไฮบริด
Automotive
อุปกรณควบคุมอิเล็กทรอนิกส เปนตน ( ประมาณ 3.2 แสนลานบาท) จาก 8 แสนลานเยน (ประมาณ 2.5 หมื่น
ลานบาท) ในปจจุบัน
Systems, Ltd.
Panasonic
ระบบนําทางรถยนต แบตเตอรี่ / กลอง
ตั้งเปายอดขาย ณ ปลายเดือน มี . ค. 2019 เปน 2 ลานลานเยน
Corp.
สําหรับรถยนต เปนตน
( ประมาณ 6.4 แสนลานบาท) หรือ 2 เทาของปจจุบัน
Mitsubishi
ระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส อุปกรณ
ยอดขายในปจจุบันคาดวาอยูที่ 5 แสนลานเยน (ประมาณ 1.6 แสนลาน
Electric Corp. เกี่ยวกับเครื่องยนต เรดาร เปนตน
บาท ) จะสรางโรงงานผลิตชิ้นสวนแหงใหมที่ประเทศเม็กซิโก ในป 2014

News Alert!!

ผูสงออกไทยควรระวังการระบุสินคาบนฉลากที่ไมตรงกับสินคาจริงที่สงไปตลาดญี่ปุน
เมื่อประมาณปลาย ตค.ที่ผานมาในญี่ปุนไดมีการพบวาโรงแรมที่อยูภายใตการบริหารของบริษัท Hanshin-hankyu Hotels ไดมีการใช
วัตถุดิบอาหารซึ่งไมตรงกับประเภทที่ระบุไวในเมนูของรานอาหารและสถานที่จัดเลี้ยงจํานวน 23 แหง โดยเมนูที่พบวาระบุไมตรงกับ
วัตถุดิบจริงมีถึง 47 รายการ เชน กุงซึ่งในเมนูระบุวาใชกุงประเภท“ชิบะเอบิ”ซึ่งเปนกุงที่จับไดทางภาคตะวันตกของญี่ปุนหรือชายฝงเอเชีย
ตะวันออก แตจริงๆแลวใชกุงแวนนาไม (Vannamei) ซึ่งมีราคาถูกกวา เปนตน จนไดกลายเปนเรื่องใหญโตถึงขนาดประธานบริษัทฯตอง
ลาออก หลังจากเหตุการณดังกลาว ปรากฏวาไดพบการระบุขอมูลเท็จบนสินคาที่จําหนายหรือบนเมนู อาหารในหางสรรพสินคาและ
โรงแรมใหญๆ อีกหลายแหง เชน หางฯ Mitsukoshi-Isetan โรงแรม Ritz Carlton Osaka ฯลฯ ติดตอกันเปนเหมือนดอมิโน แมวาเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นจะเริ่มจากการระบุเท็จหรือบางกรณีก็เปนการระบุโดยใชถอยคําคลาดเคลื่อนหรือไมชัดเจนบนเมนูอาหาร แตไดสงผลในวงกวาง
ไปยังสินคาทั้งอาหารและไมใชอาหารที่จําหนายอยูในญี่ปุนทั้งหมด ทั้งหนวยงานเกี่ยวของภาครัฐซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลกฏหมายการระบุ
ฉลากจึงเริ่มเขาตรวจเช็คและเพิ่มความเขมงวดในการตรวจสอบ ในขณะที่สมาคมภาคเอกชนในอุตสาหกรรมตางๆก็เรงทบทวนตรวจเช็ค
ความถูกตองของการระบุฉลากสินคาและการบริการ รวมไปถึงผูบริโภคทั่วไปก็เขมงวดในการเลือกสินคามากขึ้น กลาวไดวาเปนเหตุการณ
ที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่มีตอสินคา/บริการในญี่ปุนอยางไมเคยมีมากอน
ญี่ปุนมีกฏหมายชื่อ Act against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations1 ซึ่งควบคุมไมใหมีการระบุคุณภาพ
เนื้อหา ราคา ฯลฯ ของสินคาและบริการ ซึ่งไมตรงกับความเปนจริง เพื่อคุมครองผลประโยชนของผูบริโภค โดยหามไมใหมีการระบุที่ไมตรง
หรือคลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริงสําหรับสินคาหรือบริการในดาน (1) คุณภาพ มาตรฐาน (อาทิ เชน เสื้อเสวตเตอรที่มีสวนผสมของ
แคชเมียรเพียง 80% แตระบุบนฉลากวา 100% เปนตน) และ (2) ราคาหรือเงื่อนไข (เชน ระบุที่กลองหรือฉลากวาสินคามีปริมาณ
มากกวาสินคาของบริษัทอื่น 2 เทาในขณะที่จริงๆแลวมีปริมาณมิไดมากกวาสินคาของบริษัทอื่นแตอยางใด เปนตน) นอกจากนั้น ยังมี
กฏหมายอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก Household Goods Quality Labeling Act, The Law Concerning Standardization and Proper
Labeling of Agriculture and Forestry Products (JAS Law), ระบบ JIS Mark Labeling ภายใต Industrial Standardization Law
ขอแนะนําสําหรับผูสงออกไทย

เนื่องจากขณะนี้ ทั้งหนวยงานกํากับดูแลภาครัฐ และผูประกอบการในญี่ปุนซึ่งรวมไปถึงบริษัทผูนําเขาสินคาตางๆ เริ่มมีการทบทวน
กวดขันและเพิ่มความเขมงวดอยางมากเกี่ยวกับการระบุนฉลากหรือบรรจุภัณฑของสินคาที่ไมตรงกับความเปนจริง ผูสงออกของไทยจึง
ควรใหความระวังเปนอยางสูง ในการตรวจเช็ควาสิ่งที่ระบุบนฉลากหรือบรรจุภัณฑตรงกับสินคานั้นจริง เนื่องจากหากมีการตรวจพบความ
ไมถูกตอง อาจสงผลใหผูนําเขาปฏิเสธการรับสินคา หรือ หากสินคามีวางจําหนายอยูในตลาดแลว อาจถูกเรียกคืนหรือถูกปรับและอาจถึง
ขั้นถูกดําเนินคดีได
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กลยุทธของบริษัทเสื้อผาสําเร็จรูปของญี่ปุนในยุค AEC
จากสภาวะตนทุนการผลิตที่มีแนวโนม ในปงบประมาณ 2013 ซึ่งมีสัดสวนการผลิต
สูงขึ้น ทั้งวัตถุดิบและคาแรงในจีน ความผัน ในอาเซียน 26% จะเพิ่มเปน 30% ในปงบฯ
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ อีกทั้งรัฐบาล 2014 โดยเรงใหเร็วกวากําหนดเดิมคือป 2015
ญี่ปุนมีกําหนดจะขึ้นภาษีบริโภค (Consump- ทั้งนี้ 17.3% ของฐานการผลิตของบริษัทฯ ใน
tion Tax) จาก 5% เปน 8% ตั้งแต 1 เมย. อาเซียนตั้งอยูที่เวียดนาม
ในขณะที่ผลิต
2014 ทําใหวงการผูผลิตเสี้อผาสําเร็จรูปของ ประเภทเสี้อผาชั้นนอก(Outerwear) ในพมา
ญี่ปุนซึ่งผลิตเสี้อผา
โดยเฉพาะสําหรับ ไทย กัมพูชาและบังคลาเทศ อยางไรก็ตาม
จําหนายในรานคาปลีกประเภท
GMS สินคาของบริษัทประมาณ 12% ยังคงผลิตใน
(General Merchandise Store)ตางเริ่ม ญี่ปุนเชนประเภทเสี้อเชิ๊ต เสี้อโปโลและถุงเทา
ทบทวนปรับกลยุทธของบริษัท เพื่อเตรียมรับ ซึ่งมีจุดแข็งคือ การผลิตที่รวดเร็วและความ
สถานะการแขงขันที่คาดวาจะรุนแรงขึ้น
สม่ําเสมอของคุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลยุทธที่บริษัทผูผลิตเสี้อผาสําเร็จรูปของ สินคาที่จําหนายไดเรื่อยๆซึ่งตองใหมีคงสตอก
ญี่ปุนใช แยกไดเปน 2 ประเภท คือ (1) เรง อยูตลอดเวลา
ยายฐานการผลิตไปยังประเทศในอาเซียน
ดานบริษัท Tsukamoto Apparel (http://
และในขณะเดียวกัน (2) มุงพัฒนาสินคาที่ www.tsukamoto-apparel.co.jp ) ก็ไดเพิ่ม
ผลิตในญี่ปุน หรือ Made in Japan ซึ่งเปน สัดสวนการผลิตในอาเซียนจาก 5% เปน 15%
สินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูง โดยแตละบริษัทจะใช แทนสวนที่ผลิตในจีนซึ่งไดลดลงเปน 35% แต
กลยุทธทั้งสองควบคูกันไป การโยกยายฐาน ในขณะเดียวกัน สัดสวนการผลิตในญี่ปุนก็ยัง
การผลิตไปยังอาเซียนนั้นไดรับแรงจูงใจ
จะคงไวที่ 5% โดยใชวิธีการประสานอยาง
สนับสนุนจากการที่อาเซียนจะเขาสูตลาด ใกลชิดกับโรงงานรับจางผลิตในญี่ปุนเพื่อผลิต
การคาเสรีที่สมบูรณ ในป 2015 ภายใต สินคาตอบสนองรานคาปลีก GMS รายใหญที่
AEC(ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) ดังเชน มีปริมาณการสั่งซี้อสูง ดังนั้น จึงสามารถที่จะ
บริษัท Yamato International (http://www. จัดซี้อวัตถุดิบจํานวนมากไดแตเนิ่นๆ และให
yamatointr.co.jp/ ) ซึ่งเปนผูผลิตจําหนาย โรงงานรับจางผลิตทําการผลิตในชวงที่ไมใช
เสี้อผาบุรุษภายใตแบรนด Crocodile กําลัง peak ซึ่งทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตลงได
เรงการยายฐานการผลิตไปยังอาเซียน โดย ในระดับหนึ่ง สินคาสําคัญของบริษัทฯที่ยังใช

ฐานการผลิตในญี่ปุนคือสินคาสําหรับผูสูง
วัย โดยใชฝายจากอินเดียมาถักเย็บใน
ญี่ปุนและเสนอขายโดยเนนวาเปน Made
In Japan เนื่องจากกลุมผูสูงวัยญี่ปุนยังคง
มีแนวโนมยึดติดกับ Made In Japan
ทั้งนี้ จากการสํารวจความเห็นของบริษัท
ญี่ปุนโดย International Cooperation
Bank เกี่ยวกับการขยายธุรกิจในประเทศ
พัฒนาใหมในชวง 3 ปขางหนา พบวา มี
แนวโนมความสนใจตอประเทศกัมพูชา
เพิ่มขึ้นตามลําดับ ดวยเหตุผลคือ คาแรง
ต่ําและตลาดในประเทศมีแนวโนมขยายตัว
สูง รวมทั้งยังเหมาะที่จะใชเปนฐานในการ
ผลิตเพื่อสงออกไปญี่ปุน ทั้งนี้ ผลสํารวจดัง
กลาวปรากฏในแนวทางเดียวกันกับที่
JETRO ไดระบุในรายงาน “แนวโนมการ
กระจุกตัวของอุตสาหกรรมในเอเชีย” ซึ่ง
ระบุวาบริษัทญี่ปุนกําลังมุงขยายธุรกิจกับ
กัมพูชาเปนอันดับหนึ่งในอาเซียน เนื่อง
จากคาแรงที่สูงขึ้นและความยากในการหา
แรงงานทั้งในจีนและไทย ดังเชน บริษัท
มินิแบของญี่ปุนซึ่งไดเปดโรงงานประกอบ
มอรเตอรขนาดเล็กขึ้นในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชานนครพนมเปญ
เพื่อทําการ
ประกอบชิ้นสวนที่นําเขาจากไทยและสง
สินคาสําเร็จรูปกลับไปยังลูกคาในไทย

ขอเสนอแนะและโอกาสสําหรับผูผลิตผูสงออกไทย
(1) ที่ผานมา บริษัทญี่ปุนไดมุงการขยายธุรกิจไมวาทั้งในดานการนําเขาจากอาเซยนหรือเขาไปลงทุนในอาเซียนเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนสวน
ที่ไดลดลงในประเทศจีน หรือที่เรียกวา China plus one แตขณะนี้ มีแนวโนมที่เรียกวา Thailand plus one กลาวคือ กําลังมองหา
แหลงอื่นเพื่อมาเสริมในสวนที่ไทยไมสามารถรองรับได เนื่องจากปญหาคาแรงและการขาดแคลนแรงงานในไทย ทั้งนี้ Thailand
plus one มิไดหมายความถึงการโยกยายจากไทยไปยังกัมพูชาหรือพมาทั้งหมด แตเปนการมองหาแหลงอื่นเพื่อเติมหรือทดแทนใน
สวนที่ไทยไมสามารถรองรับได ดังนั้น บริษัทผูผลิตและสงออกของไทยจึงควรตองปรับกลยุทธบริษัทใหสอดคลองกับสภาพการณที่
กําลังเปลี่ยนไปดังกลาว โดยมุงเสริมจุดแข็งที่ไทยยังมีอยูไดแก คุณภาพ ดีไซน ความพรอมในดานวัตถุดิบ รวมไปถึง
พยายามหาทางใชประโยชนดานตนทุนดานโลจิสติกสที่มีความไดเปรียบกวา เปนตน นอกจากนั้น บริษัทผูผลิตผูสงออกไทย
ควรเรงพัฒนาใหบริษัทสามารถรับเปน Total supply source โดยวางบทบาทใหเปนศูนยกลางของ supply chain ใน AEC
ซึ่งรับการสั่งซื้อจากญี่ปุน และจัดหาวัตถุดิบตางๆจากทั่วอาเซียน บริหารจัดการผลิต โดยใชความไดเปรียบในแตละประเทศใน
อาเซียน เพื่อสงใหตลาดญี่ปุน
(2) จากขอมูลขางตน เห็นไดวา สิ่งที่บริษัทญี่ปุนตองการ นอกไปจากการเสาะหาแหลงที่ตนทุนต่ํากวาแลว คือ การผลิตที่สามารถ
ตอบสนองไดรวดเร็วและความสม่ําเสมอของคุณภาพ ดังนั้น บริษัทผูผลิตของไทยควรมุงพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งหาก
สามารถตอบโจทยที่บริษัทญี่ปุนตองการดังกลาวได ก็เชื่อวาบริษัทของไทยยังคงเปนที่สนใจในฐานะคูธุรกิจสําหรับญี่ปุนไดอยูตอไป
(3) สําหรับตลาดผูสูงวัยซึ่งจะเปนตลาดที่เพิ่มความสําคัญยิ่งขึ้นในญี่ปุนนั้น แมวากลุมลูกคาดังกลาวยังคงคอนขางยึดติดกับ Made In
Japan แตเบี้องหลังความรูสึกดังกลาว จริงๆ แลวอยูที่ “ความอุนใจ ความปลอดภัย และ Traceability (การตรวจยอนกลับ
ได)” ของสินคาที่ผลิตในญี่ปุน ดังนั้น หากผูผลิตผูสงออกที่ตองการมุงเปาไปยังกลุมผูบริโภคผูสูงวัยดังกลาว ควรใหความสําคัญกับ
ปจจัยเหลานี้ใหมาก ก็จะสามารถจับตลาดดังกลาวได
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อุตสาหกรรมและธุรกิจสําคัญเขตคันไซ
ในเขตคันไซ มีบริษัทผูผลิตวัสดุอุตสาหกรรมอยูหลากหลาย ในดานกระจก/แกว มีบริษัทรายใหญ คือ
Nippon Electric Glass Co.Ltd (www.neg.co.jp ยอดขาย 3.4 แสนลานเยน) ซึ่งกอตั้งมาตั้งแตป 1949
ปจจุบันเปนผูผลิตแผนแกวสําหรับจอภาพผลึกเหลว Glass substrate for Liquid Crystal Display (LCD)
อันดับ 3 ของโลกและยังผลิตกระจกพิเศษตางๆ เชน กระจกในสาขากอสราง กระจกสําหรับอุปกรณ
อิเลคทรอนิกสเชน โทรศัพทมือถือ แผนกระจกบนเตาไฟฟา ฯลฯ อีกบริษัท Nihon Yamamura Glass Co.Ltd
(www.yamamura.co.jp 7.1 หมื่นลานเยน)ซึ่งเริ่มธุรกิจมาตั้งแตยุคเมจิ ป 1897ผลิตสินคาประเภทขวดแกว
กระจกใชในอุตสาหกรรม ไปจนถึงขวดพลาสติก PET ฯลฯ ในชวงหลังนี้ เนื่องจากในวงการผูผลิตโทรทัศนของ
ญี่ปุนสภาวะธุรกิจไมคอยดีนัก ทําใหความตองการจอภาพลดลงอยางมาก บริษัทผูผลิตแกว/กระจกเหลานี้จึง
เบนเข็มไปยังกระจกประเภทพิเศษตางๆ เชน กระจกสําหรับแผนแบตตารีพลังแสงอาทิตย ฯลฯ เปนตน
ดานวงการกระดาษและเยื่อกระดาษ บริษัทใหญอันดับ 3 ของญี่ปุน ไดแก Rengo (www.rengo.co.jp
4.9 แสนลานเยน) ซึ่งเปนผูผลิตกระดาษลูกฟูก(Corrugated fiberboard)รายใหญที่สุดของญี่ปุน และมีการถือ
หุนไขวกันกับบริษัท Nihonseishi ยักษใหญอันดับ 2 ในวงการผูผลิตกระดาษของญี่ปุน นอกจากนั้นยังมี
บริษัท The Pack Corp. (www.thepack.co.jp 8.2 หมื่นลานเยน)ซึ่งเปนบริษัทเกาแกเชนกันในเขตคันไซ ตั้ง
มาตั้งแตยุคเมจิ ป 1878 ผูผลิตวัสดุบรรจุภัณฑรายใหญที่มีสินคาหลากหลายทั้งถุง กลองฯลฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ สคร.โอซากา

่

Thai Fashion Goods Mini-Exhibition & Business Matching in OSAKA
16 - 17 มกราคม 2014 Osaka Merchandise Mart OMM, Osaka

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศและสคร.โอซากา รวมกับ สหพันธอุตสาหกรรมสิ่งทอแหงประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย จะนําคณะผูแทน
การ คาสินคาเสื้อผาแฟชั่น กระเปา รองเทา ฯลฯ รวมกวา 40 รายไปจัดแสดงสินคาและจับคูธุรกิจในนครโอซากา เปนครั้งที่ 2 หลังจากที่ไดจัดกิจกรรมเชนนี้
ครั้งแรกเมื่อปที่แลวในชวง 11-12 กรกฏาคม 2013 ซึ่งประสบผลสําเร็จเปนอยางสูง โดยไดรับการตอบรับจากผูซี้อญี่ปุนที่มองหาสินคาแฟชั่นจากไทยอยางลน
หลาม
่
่
Oversea
Buyer
Invitation Business Matching Program 2013
24 - 27 กุมภาพันธ 2014 Osaka Chamber of Commerce & Industry(OCCI), Osaka

หอการคาและอุตสาหกรรมแหงนครโอซากา (OCCI) จะมีการจัดโครงการ Oversea Buyer Invitation Business Matching ซึ่งเชิญผูซื้อจากตางประเทศไปเจรจา
ธุรกิจกับบริษัทผูประกอบการของญี่ปุนในเขตโอซากา โดย OCCI จะสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปเจรจาการคาที่โอซากาสําหรับบริษัทไทยที่ไดรับคัดเลือก
ซึ่งจะเปนโอกาสดีสําหรับบริษัทผูผลิตของไทยที่กําลังหาหรือตองการจัดซี้อสินคาทุน เชน เครื่องจักรอุปกรณในการผลิต สินคาเกี่ยวกับพลังงาน/สิ่งแวดลอม ฯลฯ
ซึ่งจะชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตหรือประหยัดพลังงาน และยกระดับการผลิตของผูผลิตไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันและแสวงหาปจจัย
การผลิตสําหรับบริษัท ผูผลิตไทย ในขณะเดียวกันจะเปนการชวยลดตนทุนการทําธุรกิจของบริษัทผูผลิตไทยดวย
บริษัทไทยผูสนใจโปรดดูรายละเอียดไดที่ https://www.dropbox.com/sh/mor1ugq883kcp9q/nnxg6n7kW1 และสงใบสมัครภายใน 10 ม.ค. 2014
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สคร. โอซากา ใหการสงเสริม
สนับสนุนการคาระหวางไทยกับ
ญี่ปุน โดยใหคําแนะนําและขอมูล
ทางการคา การตลาด การแนะนํา
จับคูธุรกิจสําหรับผูสงออกไทยและ

ผูนําเขาญี่ปุน การจัดกิจกรรม
สงเสริมการตลาดตางๆสําหรับสินคา
ไทย ในพื้นที่ทอี่ ยูในเขตดูแล ไดแก
คันไซ จูบุ และชิโกกุ
“โอซากาพาณิชย” เปนวารสารราย
เดือน ออกในวันที่ 25 ของทุกเดือน
จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนสําหรับผูประกอบการ ผู
สงออกไทย รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่
สนใจเกี่ยวกับตลาดญี่ปุน

ผูอํานวยการ สุภัฒ สงวนดีกุล
ผูชวย ผอ. วรวุฒิ สมหวังประเสริฐ
ผูชวย ผอ. ทิพยวรรณ ยามาโมโตะ
โปรดแจงใหเราทราบ หากทานตองการรับ
เอกสารนี้เปนประจํา หรือไมตองการรับตอไป

