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ที่เป็นแรงสนับสนุนเข้ามาช่วยเป็นพลังแห่งกระบอกเสียงให้ผู้บริโภคได้รับรู้ด้วย  
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DITP THINK THAILAND
โปรโมทสนิค้าไทยยำา้คณุภาพ ในตลาดโลก 

สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าโลกในยุคปัจจุบัน  
มีการเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา 

โดยมีการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เพ่ิมมากขึ้น หลายประเทศหันมาเปิดเสรีทางการค้า 
ท�าให้มีข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบที่แตกต่าง
กันออกไป

ท้ังน้ี เมื่อลองมองมาท่ีสินค้าและบริการจาก
ประเทศไทย ก็พบว่าในเรื่องของคุณภาพนั้น สินค้า 
ไทยหลายชนิดที่มีการส่งออกไปขายยังต่างแดน 
ต่างก็เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคในนานาประเทศว่า
ดีจริง อย่างไรก็ตาม การจะท�าให้สินค้าและบริการ
เหล่านั้นเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น สินค้าต้องมี
การท�าแผนประชาสัมพันธ์เป็นวงกว้าง ด้วยเหตุนี ้ 

กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ จึงได้จัด 
ท�าโครงการที่เน้นสร้างภาพลักษณ์ในมุมมองด้าน 
การเน้นย�้า “จุดแข็ง” และ “ควำมแตกต่ำง” ของ
สินค้าไทย ภายใต้โครงการ THINK THAILAND ซึ่ง
เป็นหนึ่งแคมเปญประชาสัมพันธ์ ท่ีกรมฯ ต้องการ
ใช้เป็นกระบอกเสียง ไว้คอยบอกเล่าให้ชาวโลกรู้จัก
สินค้าไทยในมุมมองต่างๆ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
สินค้าไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก และหาก
ต้องการซื้อสินค้าก็ให้นึกถึงสินค้าไทยเป็นล�าดับแรก

โดยวธีิการประชาสมัพันธ์ของ THINK THAILAND 
นั้น จะเน้นรายละเอียดเรื่อง เผยแพร่การรับรู้ให้ผู้
บริโภคในต่างประเทศทราบว่า สินค้าที่ส่งออกจาก
ประเทศไทยนั้น นอกจากจะเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพ
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แล้ว ยังมีการมุ่งเน้นขายความเป็นไทย ที่ค�านึงถึง
การรักษาสิ่งแวดล้อม

นอกจากน้ี โครงการน้ียังเป็นการท�างานร่วมกับ 
หน่วยงานอื่นๆ ในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่าง 
องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ ที่คอยเป็นศูนย์ข้อมูลในการเจรจาการค้า 
ระหว่างประเทศ น�าเสนอสินค้าไทยให้ตลาดการค้า
ได้รู้จัก ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเพื่อขยายการค้า การ
ลงทุน รวมถึงหน่วยงานอื่น เช่น สมาคมผู้ประกอบ
การแอนเิมชัน่และคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA), 
สมาคมผู ้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย, สมาคม
มาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย ฯลฯ ใน 
การควบคุมคุณค่ามาตรฐานสินค้าไทยให้อยู่ในระดับ
สากลยอมรับ

โดยสินค้าและบริการไทยภายใต้แคมเปญ 
THINK THAILAND ท่ีพยายามจะบอกต่อ สร้าง
การรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคและคู่ค้าทางธุรกิจในระดับ
นานาชาตินั้นแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สินค้า
อุตสาหกรรม สินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าบริการ และ
สินค้าประเภทอาหาร โดยเน้นให้เห็นถึง ภาพลักษณ์
ความเป็นไทย การให้บริการด้วยใจ และคุณภาพ 
มาตรฐานสินค้าระดับสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มสินค้ำอุตสำหกรรม : ประกอบด้วย 
รถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องท�าความเย็น และ 
วัสดุก่อสร้าง โดยจะเน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้ซื้อ 
ผู้น�าเข้า ให้เห็นว่าไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์และ
ชิ้นส่วน จนอาจเรียกได้ว่าเป็นผู้น�าในการให้บริการ
ผลิตอะไหล่และอุปกรณ์เสริมเพื่อส่งออกไปยังตลาด
การค้าโลก และมีแนวโน้มอีกว่าจะดีอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดน่ิงเพ่ือให้มั่นใจ
ว่าลูกค้าจะได้สินค้าที่ดีท่ีสุด ในขณะที่กลุ่มเครื่อง
ปรับอากาศและเครื่องท�าความเย็น ก็จะเน้นย�้าว่า
ไทยเป็นผู้ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง เน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และเป็นผู้ผลิตระดับโลก เป็นต้น

กลุ่มสินค้ำไลฟ์สไตล์ : ประกอบด้วย สินค้า
อัญมณีเครื่องประดับ สินค้าเครื่องหนังรองเท้า สินค้า
แฟชั่นเสื้อผ้า สิ่งทอ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ 
สินค้าเครื่องมือแพทย์ สินค้าผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม  
สนิค้าเครือ่งส�าอาง และผลติภัณฑ์สปา ซึง่จะเน้นการ 
ประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าสินค้าที่ส่งออกนั้นมีคุณภาพ 
ระดับพรีเมียม เน้นความเป็นธรรมชาติ คือการใช้
วัตถุดิบจากสมุนไพรไทย ที่ปราศจากสารพิษตั้งแต่
ต้นสายของการผลิต บวกกับการบริการด้วยใจ และ 
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เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและความงาม
กลุ่มสินค้ำบริกำร : ประกอบด้วย สินค้า

ดิจิตอลคอนเทนต์ เน้นการเป็นฐานการผลิต และ 
เป็นผู้ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ตัวอย่างเช่น การ 
ชจูดุเด่นของแอนเิมชัน่ไทย โชว์ความสามารถของนกัสร้าง 
แอนิเมชั่นไทยท่ีได้ถูกยอมรับในระดับสากล เป็น
ประเทศผู้ผลิตชั้นแนวหน้าสามารถส่งออกแอนิเมชั่น 
ได้สูงหลายพันล้านบาทต่อปี โดยรายได้ร้อยละ 90  
มาจากการรับจ้างผลิตงาน มีความสามารถที่จะผลิต
บุคลากรด้านแอนิเมชั่นได้ถึงประมาณ 2,000 คน
ต่อปี 

กลุ่มสินค้ำอำหำร : เน้นการเป็นครัวของโลก 
และรสชาติอาหารท่ีน่าจดจ�า มีความโดดเด่นจนถูก
เสิร์ฟบนโต๊ะอาหารในทุกมุมของโลก และยังมีการ
ผลิตท่ีหลากหลาย ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหาร 
เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญและสร้างรายได้ให้
กับประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก เนื่องจากมีศักยภาพ 
ในด้านของสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศในการ
เพาะปลูก ท�าให้มีวัตถุดิบจ�านวนมากส�าหรับการน�า
ไปแปรรูปในอุตสาหกรรม จนสามารถส่งออกสินค้า

อาหารได้ปีละหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ แม้โครงการดังกล่าวจะเข้ามาช่วยใน

การสร้างแรงกระตุ้นการซื้อขายสินค้าไทยได้แล้ว ตัว 
ผู้ประกอบการไทยเองก็ควรค�านึงถึงในการวางแผน 
ธุรกิจ คือการปรับตัวที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ ์
ต่างๆ ที่แปรปรวนตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบ
ข้อห้าม หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการเปิดการ
ค้าตามข้อตกลงในเขตการค้าเสรี (Free Trade 
Area) ด้านการน�าเข้าของประเทศคู่ค้า การติดตาม
สถานการณ์ของคู่ค้าอย่างใกล้ชิด การศึกษากลยุทธ์
และแนวทางในการด�าเนินธุรกิจของคู่แข่งขัน การ
ค้นคว้าหาโอกาสและแนวทางในการหาคู่ค้าราย
ใหม่ๆ เพ่ือที่จะสามารถเดินคู่กันไปได้อย่างย่ังยืน
ในอนาคต   

ผู้ประกอบการที่ต้องการทราบรายละเอียด
เพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้ที่กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ (สนามบินน�้า) โทร. 0-2792-6900 
โทรสาร : 0-2547-5657 หรือศึกษาความเคลื่อนไหว
ของโครงการผ่าน http://thinkthailand.ditp.go.th 

ที่มาข้อมูล  : 
thinkthailand.ditp.go.th 
สมาคมผู ้ประกอบการแอนิเมชั่นและ

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA)
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศ
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กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดย
ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน ได้
จัดกิจกรรมเสวนา “Infinite Philippines: เสริม
ประสบการณ์ธุรกิจ สร้างเทคนิคการค้าไม่รู้จบ” 
เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เพ่ือ
สนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ได้ศึกษาถึงวิธีการ
วิเคราะห์โอกาสและผลกระทบต่างๆ ในการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถเพ่ือขยาย
ธุรกิจสู่ประเทศฟิลิปปินส์ 

โดยกิจกรรมเสวนาดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่ง 
ของโครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ 
ไทยสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประจ�าปี  
2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างแนวคิด และ
องค์ความรู ้ตลอดจนสร้างเครอืข่ายให้แก่ผูป้ระกอบการ 

ไทยที่มีความสนใจท�าการค้าการลงทุนในตลาด
ฟิลิปปินส์

ทั้งนี้  กรมฯ จะจัดกิจกรรมเสริมสร ้าง 
องค์ความรู้ รวมถึงกิจกรรมขยายตลาดภายใต้
โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทย 
สูต่ลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนประจ�าปี พ.ศ. 2558 
อย่างต่อเน่ือง เช่น กิจกรรมเสวนากลยุทธ์ SMEs 
ไทยสู่อาเซียนเดิม (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย  
สงิคโปร์ บรไูน) ผูส้นใจสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม
ได้ท่ีผู้ประสานงานการจัดกิจกรรม โทร. : 0-2971- 
2288, 08-3004-3740, 09-4035-6603 ถึง 6605 
Email : abc_cholvirod@yahoo.com  ในวันและ
เวลาราชการ 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดตัว 
โครงการ One Stop Export Service Center 
(OSEC) Clinic 2015 “ขับเคลื่อนกลยุทธ์การค้า
อาเซียน รุก-รับ AEC” 

ร้อยเอกสุวิพันธุ์ ดิษยมณฑล รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ปลาย
ปีนี้ประเทศไทยต้องเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนอย่างสมบูรณ์ การเตรียมความพร้อมเพ่ือ
เพิ่มความรู้ในด้านขั้นตอน กฎระเบียบใหม่ๆ จึงเป็น
สิ่งส�าคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการไทย
พร้อมก้าวสู่ระดับแนวหน้าทั้งในตลาดโลกและตลาด
อาเซียน การจัดโครงการดังกล่าวจะเป็นการช่วย
เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในรูปแบบของ
การจัดสัมมนา เน้นฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงขั้นตอน กฎระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ และ
ข้อควรรู้ในสิทธิประโยชน์ทางการค้า เช่น กฎหมาย
ศุลกากร ใบอนุญาตท่ีส�าคัญจากหน่วยงานราชการ
และเอกชน ให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าร่วม 

โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ค�าแนะน�าและตอบค�าถามที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ มีเป้าหมาย 
ด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพ่ือช่วยเหลือ 
ผูป้ระกอบการอย่างน้อยปีละ 1,200 ราย ผูป้ระกอบการ 
ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ onestopservice.
ditp.go.th 

โอกาสธุรกิจใน
ประเทศฟิลิปปินส์

OSEC Clinic ขับเคลื่อนการค้าไทยใน AEC 
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กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผนึก
ความแข็งแกร่งของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคม
อุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย เดินหน้าจัดเจรจาการ
ค้าจับคู่ธุรกิจสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในงาน TIFF 2015 
วันที่ 11-15 มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งเป้ายอดขายทะลุ 
360 ล้านบาท

นำงนันทวลัย์ ศกนุตนำค อธิบดีกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า งาน TIFF 2015 
คร้ังที่ 19 น้ี กรมฯ ได้รวบรวมผู้ประกอบการชั้นน�า
แบรนด์ดังมาร่วมงานกว่า 200 บริษัท 800 คูหา ท่ี
เป็นเจ้าของโรงงานเองโดยน�าเฟอร์นิเจอร์คุณภาพ
ดีท่ีสุด รวมถึงการน�าเสนอคอลเล็คชั่นสินค้า และ
นวัตกรรมใหม่ๆ มาให้ผู้รวมงานได้เลือกสรรอย่าง
ครบครันทุกประเภททุกสไตล์ จัดขึ้นในแนวคิด 
ASEAN Smart Living ที่สะท้อนถึงภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางของการผลิต

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ 
โดยการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ จัดงานแสดงสินค้าอัญมณีไทยและเครื่อง
ประดับ Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้ง
ที่ 55 ระหว่างวันท่ี 24-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ที ่
ผ่านมา ณ ศูนย์การแสดงนิทรรศการและการประชุม 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

นำงนันทวลัย์ ศกนุตนำค อธิบดีกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “ส�าหรับงาน Bang-
kok Gems and Jewelry Fair ถือได้ว่าเป็นงานแฟร์
ที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก โดยที่ผ่านมากรมฯ 
ได้พยายามผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การค้าอัญมณีมาโดยตลอด เน่ืองจากมองว่าธุรกิจ
การค้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย
ยังสามารถเติบโตได้อีกมาก เพราะการออกแบบท่ี
เป็นเลิศ รวมถึงมีแรงงานฝีมือคุณภาพ” 

ในปี พ.ศ. 2558 นี้ ประเทศไทยจะเข้าสู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นประตูแห่ง 
การค้าอัญมณี และเครื่องประดับในภูมิภาคอาเซียน 
ส่งผลในเชิงบวกต่อการขยายการค้า งาน Bangkok 
Gems and Jewelry Fair จึงถือเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ส่ง
ผลให้การค้าและการส่งออกของประเทศไทยเจริญ
เติบโต 

และการค้าสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของอาเซียน ซึ่งกรม
ได้ตั้งเป้ามูลค่าการส่ังซื้อสินค้าในงานน้ี ท่ีจะช่วย
สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยสูงถึง 360 ล้านบาท 

Bangkok Gems and Jewelry Fair  
อัญมณีไทย เครื่องประดับแห่งอาเซียน 

เดนิหน้างาน TIFF ต้ังเป้ารายรบัเข้าประเทศ 360 ล้านบาท
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ส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ณ เมืองมิลาน เข้าพบเพ่ือหารือกับบริษัท Unicash 
จ�ากัด ผู้น�าเข้าสินค้าอาหารจากเอเชียรายใหญ่ และ
เป็นเจ้าของร้านอาหารอิตาลีหลายแห่ง ซึ่งในแต่ละ
ปีจะมีการน�าเข้าสินค้าอาหารจากประเทศไทย เป็น
จ�านวนมาก เช่น ข้าว เครื่องแกง เส้นก๋วยเตี๋ยว น�้า
ผลไม้ ฯลฯ 

โดยล่าสุด บริษัท Unicash จ�ากัด ก�าลังเริ่ม
ด�าเนินการขยายธุรกิจ จัดตั้งศูนย์ Cash and Carry  
ส�าหรับจ�าหน่ายสินค้าอาหารเอเชียในประเทศอิตาลี 
จึงท�าให้บริษัทต้องการที่จะน�าเข้าอาหารสดและ
อาหารแห้งจากหลายประเทศเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับ
ความต้องการของผู้บริโภค 

พร้อมกันน้ี Mr. Luigi Sun ซึ่งเป็นเจ้าของ
บริษัท Unicash จ�ากัด จะมีก�าหนดการเดินทาง
มาประเทศไทยในระหว่างวันท่ี 20-24 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2558 เพื่อเข้าร่วม
งานแสดงสินค้าอาหาร 
THAIFEx 2015 ที่กรม
ส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศจัดขึ้น ในการ

สถาบันวิจัยสวีเดน HUI Research และ
สมาคมการค้าออนไลน์สวีเดน เปิดเผยถึงผลการ
ส�ารวจสถิติการค้าปลีกออนไลน์ในประเทศสวีเดนปี
ล่าสุด ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 5.10 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
หรือ คิดเป็นอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 16 เมื่อเทียบ
กับปีก่อนหน้า 

จากผลการส�ารวจ ท�าให้ทราบอีกว่า ใน
จ�านวนร้อยละ 35 ของผู ้สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ 
ท้ังหมดที่มีอายุระหว่าง 18-79 ปี มีการสั่งซื้อสินค้า
ออนไลน์อย่างน้อยถึงเดือนละ 1 ครั้ง ตัวอย่าง 
สินค้าที่มีการสั่งซื้อ เช่น หนังสือ เครื่องส�าอาง เสื้อผ้า
กีฬา และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น พฤติกรรม
ดังกล่าวท�าให้เห็นว่าประเทศสวีเดนแม้จะเป็น
ประเทศท่ีมีประชากรเพียง 9.37 ล้านคน แต่ถือเป็น
ตลาดท่ีมีก�าลังซื้อสูง รวมถึงผู้ซื้อมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมมาซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น

เรื่อยๆ ประกอบกับบริษัท
ค้าปลีกหลายแห่งต่างก็มี

ผู้นำาเข้าเมืองมลิาน ต้องการนำาเข้าสินค้าอาหารสด
และอาหารแห้งเพิ่มขึ้น

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดการค้า
ออนไลน์ในสวีเดน

เสาะหาสินค้าใหม่ๆ โดยผู้ประกอบการไทยท่ีสนใจ
จะท�าการค้ากับบริษัท สามารถติดต่อเจรจาธุรกิจ
หรือท�าความรู้จักกันก่อนพบหน้ากันที่งาน THAIFEx 
2015 ได้ที่ Email : artasia2000@hotmail.com แต่
ทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยควรมีการศึกษาลักษณะของ
สินค้าที่บริษัท Unicash จ�ากัด ได้เคยมีการน�าเข้า
มาจ�าหน่ายในประเทศอิตาลีผ่านทาง www.artasi-
amilano.it ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัท เสียก่อน เพ่ือ
ให้การเจรจาเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น 

(ข้อมูลจาก สคร. ณ เมืองมิลาน)

การปรับตัว เช่น หาสินค้าใหม่ๆ และเพิ่มช่องทางการ
รับรู้ข่าวสาร เพื่อชิงส่วนแบ่งการค้าออนไลน์ และให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงการสั่งซื้อสินค้าให้ได้ง่ายขึ้น

โดยผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะท�าการค้า
ผ่านร้านค้าออนไลน์ในประเทศสวีเดนและต้องการ
หาคู่ค้าทางธุรกิจชาวสวีเดนมาเป็น Partner ให้ แต่
ยังไม่ทราบถึงช่องทางการหาข้อมูล สามารถขอ
ค�าปรึกษาจาก ส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ได้ที่ Email : ditp@thai-
com.dk หรือหาข้อมูลความเคลื่อนไหวตลาดสินค้า
และบริการในประเทศสวีเดนเพ่ิมเติมได้ที่ Website 
: www.thaicom.dk 

(ข้อมูลจาก สคร. ณ กรุงโคเปนเฮเกน)
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ผู้นำาเข้าเครื่องประดับในสหรัฐฯ สนใจนำาเข้าสินค้า 
Silver Jewelry จากประเทศไทยมากขึ้น

ส�านักส่งเสริมการค้าระหว่างระหว่างประเทศ  
ณ นครชิคาโก เข้าพบเพ่ือหารือกับบริษัท MBM 
Company จ�ากัด ผู้น�าเข้าและผู้ผลิตสินค้าเครื่อง
ประดับ Jewelry ซึ่งมีลูกค้าครอบคลุมอยู่ในประเทศ 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา และกลุ่มประเทศลาติน 
อเมริกา ซึ่งในหลายปีท่ีผ่านมา มีการน�าเข้าสินค้า
เครื่องประดับเงิน และหินสี จากประเทศไทยเป็น
จ�านวนมาก

จากการเข้าพบท�าให้ทราบอีกว่า ปัจจุบัน
บริษัท MBM Company จ�ากัด ก�าลังมองหาแหล่ง
วัตถุดิบและสินค้า Silver Jewelry (เครื่องประดับ
เงิน) เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการขยายตัวของยอดขาย 
ในอนาคต ที่บริษัทจะน�าไปจัดจ�าหน่ายผ่านช่องทาง 
ต่างๆ เช่น หน้าร้านในห้างสรรพสินค้าชั้นน�าใน 
สหรัฐอเมริกา และเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ต่างๆ ท่ี
บริษัทมีฐานข้อมูลอยู่ ซึ่งในแต่ละปีสามารถสร้าง

รายได้ให้กับบริษัทฯ ถึงร้อยละ 80 ของรายได้
ทั้งหมด ด้วยเหตุน้ีจึงมองว่าประเทศไทยในฐานะ
แหล่งผลิตอัญมณีที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของโลก มีสินค้า
ที่ได้มาตรฐาน จึงอยากเพ่ิมการน�าเข้าสินค้าจาก
ประเทศไทยให้มากขึ้น โดยผู้ประกอบการไทยที่สนใจ
สามารถติดต่อท�าการค้าผ่าน Mr. Douglas Patinkin 
ซึ่งเป็น President ของบริษัท MBM Company จ�ากัด 
ได้ที่ Email : dpatinkin@mbmcompany.com 

     
(ข้อมูลจาก สคร. ณ นครชิคาโก)

ต้องยอมรับว่าคนญ่ีปุ่นนั้นเป็นกลุ่มผู้บริโภค
ที่รักและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตนเองเป็นอย่าง
มาก ซึ่งในแต่ละปีจะมีสินค้าเพ่ือสุขภาพโฆษณา 
ผ่านสื่อโทรทัศน์และนิตยสารในญี่ปุ่นจ�านวนไม่น้อย  
โดยสินค้าเพ่ือสุขภาพท่ีก�าลังมีกระแสมาแรง 
ตัวล่าสุด ก็คือ สินค้าน�้ามันมะพร้าว เนื่องจากมี
สรรพคุณมากมาย ทั้งท�าให้ปริมาณแคลอรี่ในอาหาร
เผาผลาญได้ดี ช่วยชะลอให้ดูอ่อนกว่าวัย รวมถึง
ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ฯลฯ

โดยจากผลการส�ารวจของ ส�านักงานส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฟูกูโอกะ พบว่าสินค้า
น�้ามันมะพร้าวที่จ�าหน่ายตามร้านค้าผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพและการขายผ่านระบบออนไลน์ 
จะมีการน�าเข้าจากประเทศในทวีปเอเชียเป็นหลัก 
ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย และการส่งออกน�้ามัน
มะพร้าวจากประเทศไทยไปสู่ตลาดของประเทศ

ญ่ีปุ่น จะถือว่าได้เปรียบสินค้าจากประเทศคู่แข่งไม่
น้อยเพราะสินค้าไม่ต้องเสียภาษีน�าเข้าตามกฎหมาย
ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น 
(JTEPA)

แต่ท้ังน้ี การส่งออกสินค้าน�้ามันมะพร้าว ไป
ประเทศญ่ีปุ่นน้ัน ผู้ประกอบการไทยจะต้องมีความ
ระมัดระวังเรื่องการติดฉลากระบุรายละเอียด เช่น ชื่อ
ประเทศที่ผลิต วิธีการเก็บรักษา วันผลิต วันหมดอายุ 
ที่ชัดเจน และหากเป็นสินค้าออร์แกนิคจะต้องปฏิบัต ิ
ตามกฎหมาย Japanese Agricultural Standard 
ซึ่งเป็นกฎหมายเก่ียวกับมาตรฐานสินค้าและการ
ติดฉลาก เนื่องจากคนญ่ีปุ่นจะใช้ข้อมูลดังกล่าวใน
การช่วยตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 

     
(ข้อมูลจาก สคร. ณ เมืองฟูกูโอกะ)

ข้อได้เปรียบของสินค้านำ้ามันมะพร้าว
ที่ส่งออกจากไทยไปญี่ปุ่น
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ด้วยลักษณะนิสัยที่เป็นนักประดิษฐ์ของชาว
เช็กในสาธารณรัฐเช็กท่ีมีติดตัวมาหลายรุ่นตั้งแต่
สมัยบรรพบุรุษ ท�าให้ชาวเช็กมักสร้างบ้านและผลิต
สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านด้วยตนเองอยู่ตลอด เช่น 
เตียง ตู้เสื้อผ้า ชั้นวางของ โซฟาขนาดเล็ก เตาย่าง/
ปิ้ง โคมไฟ ชิงช้านั่งเล่น ด้วยเหตุน้ี จึงท�าให้ภาพ
รวมของตลาดสินค้าอุปกรณ์ช่าง DIY ในประเทศ
สาธารณรัฐเช็กไม่เคยซบเซาลงเลย 

สังเกตได้จากการเติบโตของตลาดในหลาย 
ปีท่ีผ่านมา ซึ่งมีบริษัทจ�าหน่ายอุปกรณ์ช่าง DIY 
ยักษ์ใหญ่จากกลุ่มประเทศในแถบยุโรปและเอเชีย
จ�านวนมากเข้ามาลงทุนเปิดกิจการ รวมถึงสินค้า
จากประเทศไทยซึ่งแม้จะมีสัดส่วนไม่มาก แต่สินค้า
ก็ได้รบัการตอบสนองจากช่างฝีมอืชาวเชก็เป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตาม การจะเจาะตลาดสินค้า
อุปกรณ์ช ่าง DIY ในสาธารณรัฐเช็กให้ได ้
ประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะต้องผลิตสินค้าท่ีมีท้ัง

คุณภาพและควบคุมราคาที่ไม่สูงมากนักแล้ว แรกเริ่ม
ผู้ประกอบการไทยจะต้องด�าเนินการขยายตลาดผ่าน
ผู้น�าเข้าในประเทศเยอรมนีและออสเตรียเป็นหลัก  
เนื่องจากสินค้าอุปกรณ์ช่าง DIY ที่จ�าหน่ายใน 
สาธารณรฐัเชก็ส่วนใหญ่เป็นผลติภัณฑ์จากสองประเทศ 
ข้างต้น พร้อมกับเพิ่มการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
ร่วมกับ Trade Partner และตัวแทนจ�าหน่ายใน 
สาธารณรัฐเช็กเพิ่มมากขึ้น 

(ข้อมูลจาก สคร. ณ กรุงปราก)

บริษัทนำาเข้าในฮ่องกงต้องการสั่งซื้อสินค้าขนมขบเคี้ยว
จากประเทศไทย

ส�านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ 
เมืองฮ่องกง เข้าร่วมเพื่อหารือ บริษัท Nexus Sea-
food (Hong Kong) จ�ากัด ผู้น�าเข้าสินค้าอาหารและ 
เครื่องดื่มในเมืองฮ่องกง โดยประเภทสินค้าที่น�าเข้า 
มาส่วนใหญ่ จะน�าไปจ�าหน่ายต่อยังร้านค้าปลีก
ทั่วเมืองฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ ได้แก่ อาหาร
ส�าเร็จรูป อาหารทะเล ขนมขบเคี้ยว ที่มีปริมาณน�า
เข้ามากกว่า 50 คอนเทนเนอร์ต่อสัปดาห์

โดยผลจากการเข้าร่วมหารือในครั้งน้ี ท�าให้
ทราบว่าบริษัท Nexus Seafood (Hong Kong) 
จ�ากัด ก�าลังต้องการน�าเข้าสินค้าหลายประเภท
จากประเทศไทย เช่น ขนมขบเคี้ยว ขนมหวานทุก
ชนิด ผลไม้แห้ง รวมถึงเครื่องดื่มกาแฟ ชา โซดา 
เบียร์ นมปรุงแต่ง (ยกเว้นเครื่องดื่มบ�ารุงก�าลัง) โดย
สินค้าจะต้องมีน�้าหนักและขนาดไม่เกิน 500 ml  
เพื่อป้อนให้กับร้านค้าสะดวกซื้อในจีนแผ่นดินใหญ่ที่

มีจ�านวนทั้งสิ้นกว่า 6,900 ร้าน ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่
สนใจท�าการค้าจะต้องมีคุณสมบัติที่เป็นโรงงานผู้ผลิต
และเคยมีประสบการณ์ส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน 
เพราะการสั่งซื้อสินค้าแต่ละคร้ังจะส่ังซื้อเป็นจ�านวน
มาก โดยสามารถติดต่อเจรจาการค้าได้ตามทีอ่ยู ่1524 
Capital Building, 6-10 Sun Wui Road, Causeway  
Bay, Hong Kong. หรือ โทร. : (852) 23448811 และ 
Email : nexushk@netvigator.com 

     
 

    (ข้อมูลจาก สคร. ณ เมืองฮ่องกง)

เจาะตลาดสินค้าอุปกรณ์ช่าง DIY ในสาธารณรัฐเช็ก 
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AEC 
FOCUSสินค้าอาหารฮาลาลไทย 

ศักยภาพสูง กับช่องทางส่งออกในอินโดนีเซีย 

ส�าหรับประเทศอินโดนีเซียน้ัน ถือเป ็น
ตลาดสินค้าอาหารฮาลาลท่ีมีขนาดใหญ่ 

เน่ืองจากราวร้อยละ 85 เปอร์เซ็นต์ของจ�านวน
ประชากรทั้งหมดในประเทศที่มีอยู่ราว 248 ล้าน
คน เป็นประชากรชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม
ทั้งหมด ซึ่งจะเรียกว่ามากที่สุดในโลกก็ว่าได้ 

จากจ�านวนประชากรมุสลิมท่ีมหาศาล
ขนาดน้ี ท�าให้ผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซียเองไม่
สามารถผลิตอาหารฮาลาลได้เพียงพอกับความ
ต้องการของคนในประเทศ ในแต่ละปีประเทศ
อินโดนีเซียจึงต้องมีการน�าเข้าอาหารฮาลาลสูง
ถึงร้อยละ 90 ของการน�าเข้าอาหารท้ังหมด ซึ่ง
มูลเหตุดังกล่าวได้ส่งผลให้อาหารฮาลาลของไทย
หลายชนิดสามารถส่งออกไปอินโดนีเซียได้อย่าง
มีศักยภาพ ที่นี้เรามาศึกษากันสิว่าอาหารอะไรกัน
บ้างที่อยู่ในกลุ่มนี้

ผลไม้สดแช่เย็น : ความอุดมสมบูรณ์ของ
น�้าและผืนดินไทยได้ช่วยสร้างผลิตผลผลไม้สดที่มี

รสชาติคุณภาพถูกปากนักบริโภคชาวอิเหนาเป็น 
อย่างย่ิง ทั้งยังถูกยกให้เป็นอาหารฮาลาลทาน 
เล่นอย่างหนึ่งเลยทีเดียว และสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่าง
คือ ผลไม้ไทยชนิดใดก็ตามท่ีมีจ�าหน่ายในตลาด
อินโดนีเซีย จะมีการน�าค�าว่า “Bangkok” ต่อท้าย
ชื่อผลไม้ เช่น “Durian Bangkok” เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้ทราบถึงที่มาที่น่าเชื่อถือก่อนเลือกซื้อนั่นเอง 

ฮำลำลอินทรีย์ : ใช่ว่าจะมีเฉพาะคนยุโรป 
คนญ่ีปุ่น หรือ คนไทยเท่านั้นที่รักการทานอาหาร
เพื่อสุขภาพ แต่หากชาวอินโดนีเซียเองก็นิยมทาน
อาหารฮาลาลอินทรีย์  “Organic Halal Food” หรือ  
ท่ีเรียก ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ สมัยปัจจุบันมักเรียก 
รวมๆ กันว่า อาหารคลีน “Clean Food” นั่นเอง 
โดยการจะเจาะตลาดสินค้าอาหารฮาลาลอินทรีย์
ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเน้นการเจาะ 
ตลาดชาวมุสลิมท่ีมีรายได้ระดับปานกลางจนถึง
รายได้สูง เน่ืองจากผลิตผลประเภทนี้จะมีต้นทุน
การผลิตที่สูง เพราะสินค้าต้องการความสดใหม่
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ที่มากกว่าอาหารทั่วไป  
เครื่องดื่มท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ : การที่

ศาสนาอิสลามมีข้อห้ามท่ีมิให้ชาวมุสลิมดื่มน�้าท่ี
มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ บวกกับแนวโน้มทาง
เศรษฐกิจในประเทศอินโดนีเซียที่กล้าแข็งขึ้น จึงถือ
เป็นปัจจัยส่งเสริมท่ีท�าให้ชาวอินโดนีเซียกล้าท่ีจะ
กินด่ืมมากข้ึน โดยอินโดนีเซียมีสัดส่วนการน�าเข้า
เครื่องด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์จากประเทศไทยเป็น
อันดับที่ต้นๆ ในอาเซียน โดยน�้าท่ีชาวอินโดนีเซีย
โปรดปราน ก็คือ น�้าอัดลม นิยมกันมากในกลุ่มคน
หนุ่มสาวที่มีอายุต�่ากว่า 30 ปี ซึ่งคิดเป็นจ�านวน
ประชากรเกือบครึ่งหน่ึงของประชากรทั้งหมดใน
ประเทศ นอกจากน้ีก็มีเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ เช่น  
น�้าผักผลไม้รวม น�้าส้ม น�้าฝรั่ง และน�้าผลไม้ตระกูล 
เบอร์รี่  

อำหำรแปรรูปและอำหำรพร้อมรับ
ประทำน : เศรษฐกิจดีเพราะคนมีงานท�า เช่นเดียว 
กับสุภาพสตรีชาวอินโดนีเซียก็มีบทบาทของตนเอง
ออกไปท�างานนอกบ้าน ส่งผลให้ชั่วโมงเวลาปรุง
อาหารในครัวเรือนลดน้อยลง ด้วยเหตุน้ี อาหาร
กระป๋อง บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป และขนมขบเคี้ยว จึงถูก
น�ามาเป็นตัวเลือกในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น
ช่องทำงกำรจับจ่ำยสินค้ำอำหำรฮำลำล

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า กลุ่มผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ล้วนแล้วแต่อยู่ในวัยท�างาน สุภาพสตรีเองก็มี
บทบาทในสังคมการท�างานนอกบ้านมากขึ้น เวลา

การอยู่ในภาคครัวเรือนจึงลดน้อยลง ผู้บริโภคโดย
ส่วนใหญ่จึงนิยมความสะดวกสบาย จึงนิยมหา
เวลามาจับจ่ายสินค้าอาหารผ่านซูเปอร์มาร์เก็ต 
ในห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยท�างาน
ที่มีจ�านวนเกือบร้อยละ 70 ของประชากรท้ังหมด
ในประเทศ โดยสินค้าทุกชนิดจะมีการก�าหนดจุด
วางจ�าหน่ายที่ตายตัว และยังไม่ต้องเสียเวลาเดิน
ส�ารวจนานเหมือนร้านค้าตามตลาดนัด

ส�าหรับผู ้ประกอบการไทย ที่ต้องการ
ส่งอาหารฮาลาลมาจ�าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต 
ประเทศอินโดนีเซีย ควรใช้วิธีการติดต่อผ่าน
ผู้น�าเข้าหรือตัวแทนจ�าหน่ายจะดีท่ีสุด เนื่องจาก 
ซูเปอร์มาร์เก็ตในอินโดนีเซียส่วนใหญ่ไม่นิยมน�า
เข้าอาหารจากผู้ผลิตไทยโดยตรง เพราะต้องการ
หลีกเลี่ยงภาระปัญหาจากการน�าเข้า
ควำมเข้มงวดของกำรน�ำเข้ำสนิค้ำอำหำรฮำลำล

แม้ชาวอินโดนีเซียจะนิยมอาหารฮาลาลที่
ส่งตรงจากประเทศไทย แต่ส�าหรับเรื่องการเข้ม
งวดในการรับประทานอาหารฮาลาลของชาว
อินโดนีเซีย ก็ถือว่าไม่แพ้ชาวมุสลิมชาติใดในโลก 
ดังน้ัน ก่อนท่ีผู้ประกอบการไทยจะท�าการส่งออก
จึงควรมีการศึกษากฎหมายและมาตรการน�าเข้าให ้
ดีเสียก่อน ตามข้อแนะน�าดังนี้

ประเทศอินโดนีเซียก�าหนดให้สินค้า
อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดที่น�าเข้ามาจ�าหน่าย
ในประเทศจะต้องมีการขึ้นทะเบียนอาหารและยา 
(ML Registration) ตามกฎระเบียบของหน่วยงาน
อาหารและยาของประเทศอินโดนีเซีย (National 
Agency for Drug and Food Control) เสียก่อน 
โดยผู้ประกอบการไทยสามารถให้ผู้น�าเข้าเป็น 
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ที่มำข้อมูล : 
 เอกสาร “โครงการเชื่อมโยงสินค้าอาหาร
ฮาลาลพร้อมรับประทานสู่ตลาดอินโดนีเซีย”
  เอกสาร “โครงการให้ค�าปรกึษาเชงิลกึด้าน
การค้าการลงทนุในตลาดอาเซยีน โดยทูตพาณิชย์
ผ่าน  VDO Conference”
  เอกสาร “ตลาดอาหารฮาลาลในอินโดนเีซยี...
โอกาสรออยู่ข้างหน้า”

ผู้ช่วยยื่นเรื่องจดทะเบียนดังกล่าวให้ได้ 
แม้จะได้รับกำรขึ้นทะเบียนอาหารและ

ยาของประเทศอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้ว แต่หาก
ไม่ท�าการติดตราสัญลักษณ์ฮาลาล รวมถึงราย
ละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับแหล่งก�าเนิดของ
สินค้า เช่น ชื่อสินค้า ที่อยู่ผู้ผลิต รายละเอียดส่วน
ผสม วันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดเดือนปีท่ีหมด
อายุ ให้เห็นอย่างชัดเจนบนแพ็คเกจหรือผลิตภัณฑ์
อาหารที่ส่งออกไป ก็อาจเป็นเหตุท่ีท�าให้ชาว
อินโดนีเซียเลี่ยงที่จะจับจ่ายสินค้าชิ้นนั้นได้เช่นกัน

ข้อมูลท้ังหมดท่ีน�าเสนอมา สามารถสรุป
ได้ว่า แม้ประเทศอินโดนีเซียจะมีความน่าสนใจ
อย่างมากในตลาดส่งออกสินค้าอาหารฮาลาล 
แต่การส่งออกนั้นจะต้องปฏิบัติการตามระเบียบ
การน�าเข้าของอินโดนีเซียอย่างเคร่งครัด และ
เช่นเคย ส�าหรับผู้อ่าน AEC FOCUS ท่ีต้องการ
ทราบถึงกิจกรรมหรือโครงการท่ีกรมส่งเสริมการ
ค้าระหว่างประเทศ จัดขึ้น ซึ่งมีความเก่ียวเนื่อง 
กับประเด็นท่ีน�ามาเสนอ ในระหว่างวันที่ 14-17 
เมษายน พ.ศ. 2558 ส�านักพัฒนาการค้าและธุรกิจ
การเกษตรและอุตสาหกรรมร่วมกับส�านักงาน 
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจากาตาร์  
จะมีการจัด “โครงการเชื่อมโยงสินค้าอาหาร 
ฮาลาลพร้อมรับประทานสู่ตลาดอินโดนีเซีย” โดย 
จัดคณะผู้แทนการค้าไปเจรจากับร้านค้าสะดวกซื้อ  
ซูเปอร์มาร์เก็ต และผู้น�าเข้า ณ กรุงจากาตาร์  
ประเทศอินโดนีเซีย เพ่ือขยายตลาดการค้า

และสร้างเครือข่ายสินค้าอาหารไทยไปสู่ตลาด
อินโดนีเซียให้มากขึ้น ซึ่งสามารถรายละเอียดต่างๆ 
ได้ที่ www.ditp.go.th ในหัวข้อ “ปฏิทินกิจกรรม”

ไม่เพียงเท่านี้ ส�าหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทาง
ไปส�ารวจตลาดยังต่างประเทศ กรมส่งเสริมการ
ค้าระหว่างประเทศ ก็มีการจัด “โครงกำรให้ค�ำ
ปรึกษำเชิงลึกด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนในตลำด
อำเซียน โดยทูตพำณิชย์ ผ่ำน VDO Conference”  
โดยมีระยะเวลาด�าเนินการมาแล้วตั้งแต่ช่วงเดือน
มกราคม-เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขอรับการปรึกษา
เชิงลึกจากผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมการค้า 
ระหว่างประเทศในแต่ละแห่งได้โดยตรง น�าความรู ้
ที่ได้ไปพัฒนาสินค้าของตนเอง ผู้ท่ีสนใจสามารถ
ติดต่อเพื่อนัดเวลาปรึกษาได้ที่ ศูนย์พัฒนาการค้า 
และธุรกิจไทยในอาเซียน โทร. : 0-2507-8218-20 
โทรสาร : 0-2 547-4212 และ Email : aecplus.
tdc@gmail.com (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
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สาระน่ารู้
จาก

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไป
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมลูแก่ผูท่ี้สนใจเท่าน้ัน โดยธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลน�าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

ม าเลเซียเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิกอาเซียนที่
เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นตลาด

ที่สินค้าไทยมีศักยภาพสูง ดังเห็นได้จากมูลค่าส่งออก
ของไทยไปมาเลเซียท่ีขยายตัวเฉลี่ยราวร้อยละ 7.5 
ต่อปี ในช่วงปี 2552-2556 ส่งผลให้ปัจจุบันมาเลเซีย
ก้าวขึ้นเป็นตลาดส่งออกส�าคัญอันดับ 1 ของไทยใน
อาเซียน ขณะที่ในระยะถัดไปการค้าระหว่างไทยกับ
มาเลเซียยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีก ตามสายสัมพันธ์
ทางการค้าที่แนบแน่นและการพึ่งพาซึ่งกันและกันใน
ห่วงโซ่การผลิตของหลายอุตสาหกรรม อาทิ รถยนต์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

ทั้งนี้ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคนับเป็น
กลยุทธ์ส�าคัญท่ีจะท�าให้การเจาะตลาดมาเลเซีย
ประสบความส�าเร็จ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ชาวมาเลเซียส่วนใหญ่เกาะติดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ล�้าสมัย เนื่องจากราวร้อยละ 60 
ของประชากรวัยท�างานเป็นคนหนุ่มสาว ซึ่งเป็น 
กลุ่มที่มีก�าลังซื้อ มักจับจ่ายใช้สอยเพื่อความสะดวก 
สบาย ชอบทดลองสินค้าใหม่ๆ และเปลี่ยนรุ่นไป
ตามนวัตกรรมในแต่ละยุคสมัย โดยเฉพาะสินค้า
เทคโนโลยี เช่น สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต รวม
ถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอย่างโทรทัศน์และ
เครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีการคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือการ
ประหยัดพลังงานท่ีสอดคล้องกับกระแสการบริโภค
สินค้าของโลกในปัจจุบัน

ชาวมาเลเซยีใส่ใจและหนัมาดแูลสขุภาพมากขึ้น  
โดยเฉพาะกลุ่มประชากรในช่วงอายุตั้งแต่ 40 ปี
ขึ้นไป ซึ่งมักตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าโดยค�านึงถึง
ประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น อาทิ การนิยมดื่มเครื่อง
ดื่มที่เน้นคุณประโยชน์และเสริมสุขภาพ เช่น เครื่อง
ดื่มผสมโสม ซุปไก่่สกัด รังนก ชาสมุนไพร เครื่อง
ดื่มเกลือแร่ และเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดต่างๆ แทน
การดื่มน�้าอัดลม ส่งผลให้ตลาดสินค้าดังกล่าวมีแนว

โน้มเติบโต และเป็นโอกาสส�าหรับสินค้าเครื่องดื่ม
ของไทยที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการดังกล่าว

ชาวมาเลเซียนิยมซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต 
เนื่องจากสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา เปรียบ
เทียบราคาสินค้าได้ง่าย และสินค้าจัดส่งถึงประตู
บ้าน ท�าให้สะดวกและประหยัดเวลา การจ�าหน่าย
และโฆษณาสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตจึงเป็นอีกช่อง
ทางท่ีน่าสนใจในการเจาะตลาดมาเลเซีย เน่ืองจาก
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มาก โดยเฉพาะกลุ่มสินค้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่ง
ยอดจ�าหน่ายผ่านอินเทอร์เน็ตขยายตัวสูง 

นอกจากนี้ ผู ้ส่งออกท่ีสนใจขยายตลาด
มาเลเซียควรศึกษากฎระเบียบการน�าเข้าเป็น
รายสินค้าจากเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมของมาเลเซีย (http://www.miti.gov.
my/cms/index.jsp) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเฉพาะด้าน
สิทธิประโยชน์ทางภาษีน�าเข้าที่ปัจจุบันอัตราภาษีน�า
เข้าสินค้าส่วนใหญ่ของมาเลเซียภายใต้ AEC อยู่ใน
ระดับต�่า คือ ร้อยละ 0-5 ซึ่งจะช่วยลดภาระต้นทุน
และอุปสรรคทางการค้าให้แก่ผู้ส่งออกไทยในการ
ส่งสินค้าไปยังมาเลเซีย 

ตามตดิพฤติกรรมผูบ้รโิภค...
กลยทุธ์สู่ความสำาเรจ็ในการเจาะตลาดมาเลเซยี
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Good
Idea

คุ  ณผู้อ่าน Good Idea เคยสงสัยมั้ยว่าสินค้า 
แพ็คเกจดีไซน์ที่มองผ่านๆ แล้วแสนจะดูธรรมดา 

อย่างผลิตภัณฑ์ยาหม่อง “ตราถ้วยทอง” (Golden  
Cup Balm) เหตุใดจึงสามารถรักษาตลาดและตรึงใจ 
ผู้ใช้สินค้าทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น เมียนมาร์ สปป.ลาว 
กัมพูชา ฮ่องกง อินโดนีเซีย อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ 
สวีเดน สาธารณรัฐเช็ก ฯลฯ ได้อย่างเหนียวแน่นมา 
หลายสิบปี

คุณเมธัส ลีลารัศมี กรรมการบริหารการ 
โรงงงานและผลิต บริษัทถ้วยทองโอสถ จ�ากัด เล่าว่า  
“ยาหม่อง ตราถ้วยทอง อยู่คูกั่บคนไทยมานานกว่า  
60 ปี แต่ส�าหรบัการท�าตลาดส่งออกน้ัน เราเริม่ต้นเมือ่
ประมาณ 10 ปีทีแ่ล้ว ซึง่เหตผุลท่ีท�าให้เราสามารถ
เรยีกเงนิจากผูใ้ช้สนิค้าต่างชาตไิด้น้ัน ประการแรกเรา
มคีวามเข้มงวดในการรกัษาระดบัคณุภาพสนิค้าอยู่
เสมอ ประการท่ีสองเรามโีรงงานผลติยาท่ีได้มาตรฐาน 
GMP ประการท่ีสามเราไม่ลมืทีจ่ะขอความร่วมมอืจาก
ผูรู้ท่ี้ช่วยเหลอืด้านการหาตลาดส่งออก”

คุณเมธัสให้ความเห็นว่า การท่ีบริษัทฯ 
ต้องการเปิดตัวสินค้าให้ผู้ใช้ต่างชาติรู้จักนั้น การ
ร่วมงานกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ใน
หลายปีท่ีผ่านมา เช่น การร่วมออกบูธแสดงสินค้า 
ในหลายๆ ประเทศ ถือเป็นใบเบิกทางที่ท�าให้คู่ค้า
ในต่างประเทศรู้จัก ก่อนจะต่อยอดไปถึงการสะสม
คอนเน็คชั่น

“เมือ่มลูีกค้าและ
คอนเนค็ชัน่ในตลาดต่าง
ประเทศแล้ว เราก็ต้อง
ย้อนกลับมาดูแลเร่ือง
คุณภาพของสินค้าอีก
ครัง้ เพราะผูใ้ช้สนิค้าไม่
ว่าจะประเทศไหนก็ล้วน
แล้วแต่ต้องการสินค้า 
ท่ีสรรพคณุดจีรงิ สามารถ
รกัษาหรอืบรรเทาอาการได้ตามท่ีโฆษณาไป หลงัจาก
นัน้ตลาดผูใ้ช้สนิค้าก็จะกระจายข่าวออกไปด้วยตนเอง 
ยกตวัอย่าง ในบางประเทศเราไม่เคยท�าการตลาดเลย
แต่กลบัมอีอเดอร์จากการบอกปากต่อปากของลกูค้า
ชาวต่างชาตด้ิวยกัน ซึง่หลักคดินี ้ท�าให้เรามัน่ใจว่าการ
มสีนิค้าทีด่ ีสนิค้าก็จะสามารถขายได้ด้วยตัวเอง”

คุณเมธัสยังเสริมอีกว่า สิ่งที่ท�าให้ยาหม่อง 
ตราถ้วยทอง แข็งแกร่งได้ในตลาดส่งออกน้ัน 
นอกจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในด้าน
คุณภาพแล้ว การตั้งราคาของสินค้าก็ไม่ควรเกินจริง 
ส่วนในเรื่องของกลยุทธ์การตลาดก็ต้องปรับแก้ไป
ตามสถานการณ์ แต่สิ่งส�าคัญคือเราได้สร้างแบรนด์
ให้มีประวัติศาสตร์จนลูกค้าเกิดการจดจ�า เกิดความ
โบราณที่ลงตัว และทุกครั้งที่ใครเกิดอาการวิงเวียน
ศีรษะ เคล็ดขัดยอก ก็จะนึกถึงยาหม่อง ตราถ้วยทอง  
ก่อนเสมอ 

การตลาดคอนเน็คช่ัน 
กลยุทธ์ส่งออก ยาหม่อง “ตรา ถ้วยทอง” 
สู่ตลาดโลก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัท
ถ้วยทองโอสถ จ�ากัด 28/9 หมู่ ต.บางแม่นาง 
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทร. 0-2191-8755 
โทรสาร. 0-2191-8756 หรือ www.goldencup.
co.th

คณุเมธสั ลลีารศัมี
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จับคู่ธุรกิจอินเดียขยายการค้าการลงทุน 
สู่ภูมิภาคเอเชียใต้เพิ่มส่งออกปี 2558 

พล.อ.ฉัตรชัย สำริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนางสาวชุติมา  
บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางนันทวัลย์  
ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
เดินทางเข้าร่วมการขยายการค้าการลงทุน ด้วยการ 
เป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจการค้าไทย-อินเดีย  
ซึง่มกีลุม่ผูบ้รโิภคระดบักลางและระดบัสงูทีม่กี�าลงัซื้อ 
สูงถึง 350 ล้านคน ณ เมืองมุมไบ-กรุงนิวเดลี 
สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ 25 -27 กุมภาพันธ์ 2558 
ที่ผ่านมา 

DITP
UPDATE

แถลงข่าวงาน “PM Award 2015”
นำงนนัทวลัย์ ศกุนตนำค อธิบดกีรมส่งเสริม

การค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานใน
การแถลงข่าวงาน “PM Award 2015” เชิญชวน
ผู้ประกอบการส่งออกไทยสมัครเข้ารับรางวัล ใน
โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจ�า
ปี พ.ศ. 2558 (Prime Minister’s Export Award 
2015: PM Award 2015) เพื่อเป็นการปลุกความนิยม 
สินค้าไทย และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้น�า
ทางธุรกิจในเวทีการค้าโลก ณ กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 

63 ปี กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
นำงอภิรดี ตันตรำภรณ์ รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานใน
งานครบรอบวันสถาปนากรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ปีที่ 63 พร้อมด้วย นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยปีน้ี
จะมีการเดินหน้ายุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือกระตุ้นยอด
ส่งออกไทย ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย หรือ 
SME พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกให้มี
ประสิทธิภาพ ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา 

เปิดงาน Bangkok International 
Fashion Fair and Bangkok  
International Leather Fair 2015

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
งาน Bangkok International Fashion Fair and 
Bangkok International Leather Fair 2015 คร้ังท่ี 
33 พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแหล่งของความคิดสร้างสรรค์ 
รวมถึงเป็นศูนย์กลางของงานแสดงสินค้าแฟชั่นและ
เครื่องหนังที่ครบวงจรที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ศูนย์การแสดง
นิทรรศการและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
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Int’l Trade
Tips by DFT

 

กรมการค้าต่างประเทศ มีความตระหนักและให้
ความส�าคัญย่ิงในการให้บริการการตรวจสอบ

ก่อนการออกหนังสือรับรองถ่ินก�าเนิดสินค้า  เพ่ือ
ให้ภาคการส่งออกของไทยเกิดความคล่องตัวและ
สามารถใช้สิทธิประโยชน์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการค้า
ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
นวัตกรรม “กำรให้บริกำรตรวจรับรองคุณสมบัติ
ถิ่นก�ำเนิดสินค้ำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต”

ขณะน้ีกรมการค้าต่างประเทศมีระบบ
บริการตรวจรับรองคุณสมบัติถ่ินก�าเนิดสินค้าผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต ด้วยโปรแกรมระบบตรวจรับรอง
คุณสมบัติถ่ินก�าเนิดสินค้า (Rules of Origin Veri-
fication System) มาใช้ โดยเป็นการปรับเปลี่ยนรูป
แบบการให้บริการจากระบบ Manual เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นกระบวน
งานหน่ึงในพันธกิจของกรมการค้าต่างประเทศด้าน 
“การอ�านวยความสะดวกทางการค้าให้ได้ตามความ
คาดหวังของผู้ประกอบการ” โดยมีระบบสารสนเทศ
ในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและผู้รับบริการได้
รับบริการท่ีมีคุณภาพ สามารถลดปริมาณเอกสาร

การให้บรกิารตรวจรบัรอง
คุณสมบัติถิ่นกำาเนิดสินค้าผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต

หลักฐานประกอบการพิจารณาค�าขอ ท�าให้ประหยัด
เวลาและลดค่าใช้จ่ายมากขึ้น

กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะผู้ให้บริการ
ตรวจรับรองคุณสมบัติถ่ินก�าเนิดสินค้า ขอเชิญชวน 
ผู้ประกอบการท่ีใช้บริการในระบบ Manual เปลี่ยน
มาใช้บริการในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตมากข้ึน และในอนาคตจะได้พัฒนา
นวัตกรรมการให้บริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยผู้สนใจสามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีส�านักบริหารการน�าเข้า
และรับรองถ่ินก�าเนิด กรมการค้าต่างประเทศ โทร.
02-547-4809 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 
1385 หรือทางเว็บไซต์ www.dft.go.th 

กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ



18

บอกเล่า
เก้าสิบ

สถาบันองค์ความรู ้ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์: เครื่องมือยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรม
อาหารไทยในยุคโลกร้อน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้ประกอบการอาหารไทยเห็นถึงความส�าคัญของการ
ด�าเนินงานด้านฟุตพริ้นท์ ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถน�าไปใช้เป็นจุดแข็ง
ในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศได้ โดยมี
หัวข้อในการอบรม เช่น แนวทางการค�านวณคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ การประเมินคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์อาหาร และการขึ้นทะเบียน
ฉลาก เป็นต้น 

โดยมีก�าหนดการจัดการฝึกอบรมในวันศุกร์
ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันองค์ความรู้
ด้านการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก) ผู้ที่
สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ditp.
go.th ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ โทร. 02-5120093 ต่อ 604, 665 รับ
สมัครเพียง 100 ท่านเท่านั้น (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
เข้าร่วมโครงการ) 

หลักสูตรผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter 
รุ่นที่ 15

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ : เครื่องมือยกระดับการแข่งขัน
อุตสาหกรรมอาหารไทยในยุคโลกร้อน

สถาบันองค์ความรู ้ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ก�าหนด 
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตร 
ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter รุ่นที่ 15” โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทายาททางธุรกิจ หรือ 
ผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีเริ่มกิจการ เตรียมพร้อมสู่
การเป็น Trading Nation เพ่ือเข้าสู่ AEC อย่างเต็ม
รูปแบบ รวมถึงการร่วมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง
ธุรกิจในการบุกเจาะตลาดต่างประเทศ ซึ่งมีหัวข้อ
ในการอบรม เช่น กลยุทธ์การเจาะตลาดระหว่าง
ประเทศ แผนการตลาดระหว่างประเทศ พร้อมทั้งการ
ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการตลาดระหว่างประเทศ 
เป็นต้น โดยมีก�าหนดการจัดโครงการระหว่างวันที่ 23 
เมษายน-24 กรกฎาคม 2558 รวมระยะเวลาในการ
อบรม 180 ชั่วโมง อบรมเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ 

เวลา 09.00-16.15 น. ท่ีห้องสัมมนา 1-2 สถาบัน
องค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก) 

โดยผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถสมัคร
และเข้าไปดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.ditp.
go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 02-5120093 ต่อ 
360,477 รับจ�านวน 30 คน (ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
โครงการคนละ 30,000 บาท) 



                   หลักสูตร                        วันที่                สถานที่           

โครงการฝ�กอบรมเช�งปฏิบัติการผู�ส�งออกอัจฉร�ยะ :      23 เมษายน -         สถาบันองค�ความรู�ด�าน
Smart Exporter รุ�นที่ 15                                           24 กรกฎาคม 2558     การค�าระหว�างประเทศ

         

     

     

ฝ�กอบรม สัมมนา-เสวนา ส�วนกลาง

ฝ�กอบรม สัมมนา-เสวนา ภูมิภาค

หลักสูตร E-Learning

APRIL 2015
          หลักสูตร                        วันที่                สถานที่           

โครงการสร�าง SMEs สู�เวทีการค�าสากล  กุมภาพันธ� 2558 –       ภาคเหนือ ภาคใต� 
(ต�นกล�าทูโกล) ประจำป� 2558                                       กันยายน 2558           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   และภาคตะวันออก

          หลักสูตร                        วันที่                สถานที่           

ความรู�เบื้องต�นในการประกอบธุรกิจส�งออก รุ�นที่ 11  1 เมษายน –       E-Learning
                                       15 พฤษภาคม 2558 

การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการส�งออก     15 เมษายน –  E-Learning
  30 พฤษภาคม 2558 

โครงการฝ�กอบรม/สัมมนา
หลักสูตร E-Learning
สถาบันองค�ความรู�ด�านการค�าระหว�างประเทศ
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