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ชวนแอดไลน...แลวลุนรับ
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สวสัดค่ีะ Executive Editor ฉบบัเดอืนมกราคม 2560

พบกันอกีคร้ังกบั THINK TRADE THINK DITP 
ส�าหรบัฉบบันีเ้รามเีนือ้หาของตลาดเกดิใหม่ 
(Emerging Market) ทีน่่าสนใจอย่างกลุม่ประเทศ
แอฟรกิามาน�าเสนอให้ผูอ่้านได้เปิดมมุมอง
การคดิและขยายโอกาสการค้าเพิม่เตมิกนันะคะ

ด้วยภาพรวมของเศรษฐกจิโลกทีม่สีญัญาณ
ของการฟ้ืนตวัแต่กยั็งคงมบีางปัจจัยทีย่งัเป็น
อปุสรรคต่อการเกดิเสถยีรภาพ โดยมรีายงาน
ล่าสดุจาก WTO และ IMF ทีร่ะบตุรงกนัว่า
การค้าโลกในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมาต้องเผชญิกบั
ความท้าทายต่อระบบการค้าแบบพหุภาคี 
(Multilateral Trading System) อกีทัง้มี
สญัญาณการปิดกัน้ทางการค้า (Protectionism) 
จากประเทศมหาอ�านาจทัง้ปวง ซึง่ประเทศไทยเอง
ได้ปรับกลยทุธ์เพ่ือเจรจาและหาความร่วมมือ
ทางการค้าแบบทวิภาค ี (Bilateral Trading 
Cooperation) กับประเทศทีม่ศีกัยภาพอืน่ๆ 
เพือ่ยกระดบัการอ�านวยความสะดวกสร้าง
โอกาสทางการค้าระหว่างกนัและแอฟรกิาก็
เป็นอีกหนึง่เศรษฐกจิอนาคตของไทย

และหากเอ่ยค�าว่า แอฟรกิา คนส่วนมากจะนกึถงึอะไร?

หลายคนมกันกึถงึภาพสตัว์ป่าซาฟารี ทุ่งหญ้า
สะวนันา คนเผ่าพืน้เมอืง ความแห้งแล้งกนัดาร 
และสภาพความเป็นอยูท่ี่อตัคดั แต่คนส่วนใหญ่
ยงัไม่ตระหนกัว่าอนัทีจ่รงิแล้ว แอฟริกาเป็น
ทวีปที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและ
ร�า่รวยไปด้วยโอกาสทางเศรษฐกจิทีพ่ร้อมจะ
เตบิโตประหนึง่ต้นกล้าทีร่อวนักลายเป็นต้นไม้ใหญ่

ดชันีการวดัจาก African Economic Outlook 
เผยให้เหน็ว่าแอฟรกิาเป็นภมูภิาคทีเ่ตบิโตมาก
ท่ีสดุของโลก และยงัคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคนี้จะเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 4.5 
ในปี 2560 เพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.7 
บรรดาประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ
ฝ่ังตะวนัตกอย่างสหรฐั องักฤษ และฝร่ังเศส 
รวมถงึพ่ีใหญ่จากฝ่ังเอเชียอย่างจนี ญีปุ่่น และ
เกาหลใีต้กม็องเหน็ศกัยภาพและเข้าไปลงทนุ
ตกัตวงโอกาสในทวีปนีอ้ย่างจริงจงัด้วยแล้ว
เช่นกัน

THINK TRADE THINK DITP ฉบบัน้ีจงึได้
รวบรวมเกรด็ทางการค้า โอกาสในการตตีลาด 
รวมถงึข้อควรรู้และพึงระวังในการท�าธุรกจิใน
ภมูภิาคแอฟรกิานีม้าฝากแฟนๆ นติยสารของ
เราให้ได้ตดิตามกนั แล้วพบกันฉบบัหน้านะคะ

นางมาลี โชคล�้าเลิศ
อธบิดกีรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

กระทรวงพาณิชย์

www.thinktradethinkditp.com
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ท�าไมต้องท�าธรุกจิในแอฟรกิา?
แอฟรกิาเป็นทวีปท่ีมีพืน้ท่ีและจ�านวนประชากร
มากทีส่ดุเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากเอเชีย แต่
ยงัต้องการการพัฒนาอีกหลายด้านทัง้โครงสร้าง
พืน้ฐาน การผลติสนิค้าอปุโภคบรโิภค สนิค้า
เกษตร เพือ่ตอบรบักบัความต้องการของคนท้องถ่ิน

ความขาดแคลนคอืแรงดงึดดูส�าคญัทีท่�าให้
นักลงทุนจากทุกมุมโลกก�าลังหล่ังไหลไปสู่
แอฟรกิา ซึง่ยงัมีสาธารณูปโภคคุณภาพดไีม่พอ
ต่อความต้องการท้ังถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ 
สนามบนิ โครงข่ายไฟฟ้า และระบบไอท ีนกัธุรกจิ
ทีม่วีสิยัทัศน์จงึน�าความท้าทายดงักล่าวมาสร้าง
โอกาสธรุกจิให้กบัตวัเอง ด้วยการเข้าไปพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเหล่าน้ี ท่ีจะเป็นปัจจยัส�าคญัต่อ
การเตบิโตของเศรษฐกจิและธรุกิจในแอฟรกิาใน
ระยะต่อไป

ขณะเดยีวกนั น่ีคอืภูมิภาคท่ีมพีืน้ฐานเศรษฐกิจ
แขง็แกร่งในระยะยาว ท่ามกลางโลกทีก่�าลังก้าวสู่
สงัคมผูสู้งอาย ุแต่แอฟริกามปีระชากรอายุเฉล่ีย
ราว 20 ปีท่ีเป็นแรงงานหนุม่สาวทีก่�าลังเตบิโต 
ภายใน 17 ปีข้างหน้า คาดว่าแอฟริกาจะมคีนวยั
ท�างานมากกว่าจนีหรืออนิเดยีด้วย และอกีไม่นาน
จะเป็นภมูภิาคท่ีมีการขยายตวัของชมุชนเมอืงเรว็
ทีสุ่ดของโลก ซึง่จุดเด่นเหล่านีจ้ะช่วยผลกัดัน
การเตบิโตของเศรษฐกจิแอฟรกิา

นกัเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจที่
แขง็แกร่งผนวกกับคนวัยแรงงานทีเ่พ่ิมข้ึนจะท�าให้
แอฟรกิามีความต้องการสนิค้าและบรกิาร ท่ีอยู่
อาศยั และสาธารณูปโภคมากย่ิงข้ึน ซ่ึงท้ายทีสุ่ด
จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิภายในประเทศต่อไป

เศรษฐกิจท่ีเติบโตอย่างรวดเรว็ยงัส่งผลให้ชนชัน้
กลางมสีดัส่วนเพ่ิมขึน้ตามไปด้วย ซ่ึงคนเหล่านี้
ต่างมอี�านาจซือ้ ต้องการออกไปใช้เงินนอกบ้าน

เปิดบญัชีธนาคาร ซือ้สนิค้ามยีีห้่อ รถยนต์ บ้าน 
รวมถึงประกันชวีติ ปรากฏการณ์ดงักล่าวเหน็ได้
ชัดเจนใน “ไนจเีรยี” ทีเ่ศรษฐกิจมขีนาดใหญ่ทีส่ดุ
ในภมูภิาค ซึง่พบว่าจ�านวนชนชัน้กลางพุง่พรวด
ถงึ 600% ระหว่างปี 2543-2557 ขณะที่
สแตนดาร์ด แบงก์ หนึง่ในธนาคารยกัษ์ใหญ่ของ
แอฟรกิาประเมนิว่าอกี 13 ปี จะเหน็ปรากฏการณ์
ครอบครวัชนช้ันกลางพุง่พรวดแบบนีใ้นประเทศอืน่ 
เช่น กานา แองโกลา และซูดาน อกีด้วย

นอกจากอตุสาหกรรมเหมอืงแร่และทรพัยากร
ธรรมชาต ิรวมถงึอตุสาหกรรมการผลติอืน่ทีเ่ป็น
กลไกส�าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของ
แอฟริกาในปัจจุบัน แอฟรกิายงัมจีดุเด่นด้านพ้ืนท่ี
เพาะปลูก ซึง่ประเมนิว่า 60% ของพืน้ทีท่ัว่โลก
ทียั่งไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่เหมาะกบัการเพาะปลกู
ล้วนอยูใ่นแอฟรกิา และธนาคารโลกยงัเคย
คาดการณ์ว่าเกษตรกรและอตุสาหกรรมเกษตร
ในภมูภิาคนีจ้ะสามารถพัฒนาอตุสาหกรรม
อาหารให้มมีลูค่าเพิม่ขึน้กว่า 3 เท่าจาก 3.13 แสน
ล้านเหรยีญสหรฐั (10.9 ล้านล้านบาท) ในปี 
2553 เป็น 1 ล้านล้านเหรยีญสหรฐั (35 ล้าน
ล้านบาท) ในปี 2573 ซึง่ส่ิงทีแ่อฟรกิายงั
ขาดแคลนและต้องการในตอนนีก้คื็อองค์ความรู้
และเทคโนโลยด้ีานการกษตรทีไ่ทยมคีวาม
เช่ียวชาญนัน่เอง

จากปัจจยัข้างต้นท�าให้ “แอฟรกิา” เป็นตลาดใหม่
ทีก่�าลงัเตบิโตอย่างรวดเรว็ ทีผู่ป้ระกอบการไทย
สามารถเข้าไปช่วยเติมเตม็สิง่ท่ีขาดแคลนในพ้ืนท่ี 
เพือ่ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิของภมูภิาคให้เตบิโต 
เตมิเงนิใส่กระเป๋าของผูบ้ริโภค ซึง่จะกลายเป็น
ลูกค้าคนส�าคญัในทีส่ดุ

เสรมิสร้างความเชือ่มัน่ก่อนรกุตลาดใหม่แอฟรกิา 
ตดิต่อ DITP Call Center 1169

เติมเต็มช่องว่าง
สร้างธุรกิจ
ในแอฟริกา
ความท้าทายมาพร้อมกับโอกาสเสมอ 
เช่นเดียวกับ “แอฟริกา” ดินแดนอันห่างไกล
ทีม่ีความท้าทายหลายด้าน 
ทว่ามีโอกาสมหาศาลรออยู่เช่นกัน
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1.   30% ของแหล่งแร่ของโลกอยูใ่นแอฟรกิา 
40% ของแหล่งทองค�าโลกและ 90% ของแหล่ง
แพลทนิมัอยูใ่นทวปีนี้

2.   60% ของทีด่นิทีย่งัไม่ได้ใช้ประโยชน์และ
เหมาะกบัการเพาะปลกูของโลกอยูใ่นแอฟรกิา

3.      เป็นภมูภิาคทีเ่ขตเมอืงขยายตวัรวดเรว็ทีส่ดุ
ในโลก โดยระหว่างปี 2558-2588 จะมคีนอยูใ่น
เมอืงใหญ่เพิม่ขึน้เฉลีย่ปีละ 24 ล้านคน

4.    1 ใน 3 ของอาหาร เครือ่งดืม่ และสนิค้า
แปรรปูท่ีชาวแอฟรกินัใช้เป็นสนิค้าน�าเข้า

5.    2,000 คอืจ�านวนภาษาทีใ่ช้สือ่สารในทวปี
แอฟรกิา

6.     กว่า 50% ของชาวแอฟริกนัอายนุ้อยกว่า 
20 ปี จงึเป็นทวปีทีป่ระชากรมอีายเุฉลีย่น้อยทีสุ่ด
ในโลก 

7.     กว่า 50% ของบญัชโีมบาย มนันีท่ัว่โลก
อยูใ่นแอฟรกิา

8.   10.2% คอือตัราการเตบิโตของจดีพีี
เอธิโอเปียในปี 2558 ซึ่งเป็นประเทศที่
เศรษฐกจิขยายตัวเรว็ทีส่ดุในโลก 

9.      ข้าว รถยนต์และอุปกรณ์ เคร่ืองยนต์
สนัดาปภายในแบบลกูสบูและส่วนประกอบ 
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และเมด็
พลาสตกิ คอื 5 สนิค้าส่งออกส�าคญัของไทย
ไปยังแอฟรกิา

ท่ีมา: 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

9 เรือ่งลึก (ไมล่บั) 
ฉบับแอฟริกา



คาดปีนี้เศรษฐกิจฟื้นตัว
เศรษฐกจิของบราซลิในปีนีม้แีนวโน้มจะขยายตวั 0.8% หลงัจากหดตัว 
3.4% ในปีท่ีผ่านมา สอดคล้องกบัทีก่ารท่าเรอื Santos ซึง่เป็นท่าเรอื
ใหญ่ท่ีสดุในลาตินอเมรกิา ตัง้อยูท่ีรั่ฐเซาเปาโล ของบราซลิ ทีเ่หน็ว่า
ปรมิาณขนส่งสนิค้าจะเพิม่ข้ึนเป็นประวตักิารณ์ในปีนีเ้ช่นกนั แนวโน้ม
ที่ดีดังกล่าวน่าจะส่งผลบวกต่อการส่งออกสินค้าไทยไปยังบราซิล 
ซึ่งเป็นผลจากความต้องการสินค้าท่ีเพิ่มข้ึน โดยสินค้าไทยที่มี
ศกัยภาพขยายตลาดในบราซลิได้แก่ ชิน้ส่วนยานยนต์ เคร่ืองจกัรกล
และอุปกรณ์ และสนิค้ากลุม่อาหาร

ต้องการข้อมลูเพือ่ท�าธุรกจิในบราซลิ 
ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล 
อเีมล: thaitcsp@terra.com.br

อนาคตเสือ้ผา้เดก็สดใส 
เสือ้ผ้าเดก็เป็นสนิค้าอีกกลุ่มทีม่อีนาคตสดใสในตลาดยโุรป โดยลูกค้า
ฮงัการแีละยโุรปกลางสนใจซือ้เสือ้ผ้าทีส่วมใส่สบาย อีกทัง้ใส่ใจและ
ต้องการสนิค้าท่ีมคีณุภาพสงูขึน้ เหน็ได้จากสนิค้าท่ีจบักลุม่ลกูค้าระดับ
กลางถงึระดบัสงูมยีอดขายเพ่ิมต่อเนือ่ง และผู้ปกครองท่ีมกี�าลงัซือ้กน็ยิม
ซือ้เสือ้ผ้าทีผ่ลติจากวตัถดุบิออร์แกนกิมากขึน้ ตอนนีผู้ป้ระกอบการ
ฮงัการสีนใจเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสนิค้าเพือ่ตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าระดบักลางทีต้่องการเสือ้ผ้าคณุภาพดแีละราคาไม่แพง

สนใจขยายตลาดในฮงัการี 
ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุบดูาเปสต์ 
อเีมล: thaitradebudapest@thaicomm.hu

BMW จอ่ขายรถยนตไ์ฟฟา้รุน่ 2 
ค่ายรถยนต์ BMW เตรยีมส่งรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 1  แสนคนัออกสู่
ตลาดในปี 2560 หลงัจากช่วงหลายปีท่ีผ่านมาได้ทุม่เงนิลงทนุกว่า 
3 พันล้านยโูร หรอืประมาณ 1.1 แสนล้านบาท เพือ่พฒันายานยนต์
ทีข่บัเคล่ือนด้วยพลงังานไฟฟ้า จนสามารถผลติรถยนต์ BMW i3 
ทีส่ามารถขบัได้ระยะทางไกลถงึ 300 กโิลเมตรจากการชาร์จแบตเตอรี่ 
1 คร้ัง จากเดมิท่ีขบัได้ไกลเพียง 150 กโิลเมตร ทัง้นี ้ประเทศไทยซึง่
เป็นฐานการผลติชิน้ส่วนคอมพวิเตอร์และอเิลก็ทรอนกิส์ส�าคญัของโลก 
และมบีคุลากรคณุภาพทีส่ามารถผลติสนิค้าทีม่คีวามซบัซ้อนได้ จะ
ต้องเตรยีมปรบัสายการผลติเพือ่ให้สอดคล้องกับความต้องการของโลก

สนใจเทรนด์เทคโนโลยใีนเยอรมนี 
ตดิต่อส�านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุเบอร์ลนิ 
อเีมล: thaicom.berlin@t-online.de

เล็งน�าเข้าสินค้าพ้ืนฐาน
รัฐบาลเม็กซิโกพร้อมจะอนญุาตให้น�าเข้าสินค้าพืน้ฐานเป็นกรณพิีเศษ 
หากพบว่าราคาสนิค้าในประเทศแพงขึน้อย่างไม่สมเหตสุมผลเพ่ือช่วย
ตอบสนองความต้องการอาหารและสนิค้าพืน้ฐานของชาวเมก็ซกัิน  โดย
สนิค้าพืน้ฐานมีประมาณ 80 รายการ เช่น ข้าว ถัว่ นม ขนมปัง สตัว์ปีก 
ปลาทนู่ากระป๋อง น�า้มันส�าหรบัปรงุอาหาร กาแฟส�าเรจ็รปู เป็นต้น ซึง่
หากต้องน�าเข้ากจ็ะได้รับการยกเว้นภาษนี�าเข้าหรอืเสยีภาษใีนอตัราต�า่กว่าปกติ

สนใจขยายตลาดในเม็กซโิก 
ตดิต่อส�านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ เมก็ซโิก 
อเีมล: thaitcmexico@gmail.com

Trade Insight
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2  บราซิล

4  ฮังการี3  เยอรมนี

1  เม็กซิโก

1



ผดุเขตการคา้เสรกีลุม่ที ่3 
หลังจากประสบความส�าเร็จจากการจดัตัง้เขตการค้าเสร ี(FTZ) กลุม่
ที ่ 1 และ 2 รฐับาลจนีพร้อมจดัต้ังเขตการค้าเสร ี (FTZ) กลุม่ที ่ 3 
จ�านวน 7 แห่ง ได้แก่ เหลยีวหนงิ เจ้อเจียง เหอหนาน หเูป่ย เสฉวน 
ฉงชิง่ และส่านซ ีเพือ่ดงึดดูการลงทนุจากต่างประเทศ โดยจะให้สทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีและพธิกีารศลุกากรเพือ่น�าเข้าวตัถดุบิเพือ่ผลิตสินค้า
ส่งออก ผ่อนปรนด้านการค้าการลงทนุและธรุกรรมการเงนิระหว่าง
ประเทศเพือ่เพิม่ความสะดวกให้แก่นกัธรุกจิ นีเ่ป็นอกีหนึง่ช่องทางขยาย
ธรุกจิของผูป้ระกอบการไทย

อพัเดตการค้าและการลงทนุ 
ตดิต่อส�านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครกวางโจว 
อเีมล: thaitcguangzhou@ditp.go.th

สนิคา้ออรแ์กนกิรุง่
พฤตกิรรมการบรโิภคของชาวจนีทีเ่ปลีย่นไปช่วยผลกัดนัอตุสาหกรรม
สนิค้าออร์แกนกิของจีนให้พัฒนาเรว็ยิง่ขึน้ โดยปัจจุบันการจ�าหน่ายสนิค้า
ออร์แกนกิในตลาดมมีลูค่ามากกว่า 3 หมืน่ล้านหยวน/ปี (ประมาณ 
1.54 แสนล้านบาท) แต่ประเภทสนิค้าออร์แกนกิในตลาดจนียงัมจี�านวนน้อย 
ท�าให้ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภค อาท ิผลติภณัฑ์นม ไวน์องุน่ ข้าวโอ๊ต น�า้ตาล ผลไม้ และผลติภณัฑ์
อืน่ๆ จงึเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยท่ีจะส่งสนิค้าเหล่านีไ้ปยงัจนี

ต้องการเจาะตลาดสนิค้าออร์แกนกิ 
ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉงิตู 
อเีมล: thaitcchengdu@ditp.go.th
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Happening
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Full Grown เป็นผลงานของ Gavin Munro ศลิปินจากองักฤษ แรงบนัดาลใจมาจากการทีเ่ขาเคยเหน็การดดัต้นไม้ให้เป็นรปูร่างต่างๆ เขาจงึ
สงสยัว่าจะเป็นไปได้หรือไม่หากเขาจะสร้างเฟอร์นเิจอร์จากต้นไม้ทัง้ต้นด้วยกรรมวธิกีารปลกูและใช้เทคนคิการดดัไปในตวั โดยผลงานชิน้แรก
ของเขาคอืเก้าอีจ้ากต้นวลิโล่ ซึง่เก้าอีต้้นไม้ดงักล่าวถกูน�าไปจัดแสดงในพิพธิภณัฑ์แห่งชาตสิก็อตแลนด์อีกด้วย 

นอกจากน้ี เขายงัออกแบบของใช้ในบ้านอืน่ๆ เช่น กรอบโคมไฟ กรอบกระจก ซ่ึงถือเป็นการท้าทายการออกแบบและผลติเฟอร์นเิจอร์ทีแ่ตกต่างไปจาก
การผลิตในแบบอุตสาหกรรมทีใ่ช้เครือ่งจกัรหรอืแรงงานคน จุดประสงค์ของเขาคอื ต้องการให้มนษุย์ได้ใช้ของจากธรรมชาต ิแถมยังช่วยลดขัน้ตอน
รวมถงึมลพษิท่ีจะเกดิขึน้จากกระบวนการผลติทัว่ไป เฟอร์นเิจอร์ชิน้หนึง่ทีผ่ลติขึน้มาต้องใช้เวลาราว 4-5 ปี ซึง่ถ้าเทยีบกบัการรอคอยไม้โอ๊ค 
ไม้ราคาแพงของชาวเมอืงผูดี้ทีน่ยิมน�ามาท�าเฟอร์นเิจอร์นัน้ต้องใช้เวลานานถึง 9-10 ปี กว่าทีต้่นโอ๊คจะโตและมเีนือ้ไม้ทีแ่ขง็พอ ศลิปินรายนี้
เลอืกต้นไม้ท่ีใช้ปลกูเฟอร์นิเจอร์หลากหลายชนดิ ตัง้แต่ต้นแอช (Ash) ต้นเฮเซล (Hazel) แครปแอปเปิล (Crab Apple) และต้นไซคามอร์ (Sycamore) 
ทกุต้นได้รบัการดแูลตามหลกัเกษตรอนิทรย์ี ไม่มกีารใช้ปุย๋เคม ีหรอืยาฆ่าแมลง ส่วนราคาของเฟอร์นิเจอร์ท่ีปลกูขึน้มานีก้ไ็ม่เบา เก้าอีต้วัหนึง่
มรีาคาจ�าหน่ายท่ี 2,500 ปอนด์ (ประมาณ 125,000 บาท) โคมไฟราคา 900 ปอนด์ (ประมาณ 45,000 บาท) กรอบกระจกหกเหลีย่ม
ราคา  450 ปอนด์ (ประมาณ 22,500 บาท)

หากสนใจเพิม่มมุมองเรือ่งดีไซน์ ตดิต่อสถาบนัส่งเสรมิการออกแบบและนวตักรรมเพือ่การค้า
โทร. 0 2507 8285 อเีมล ditp-design.com

ทีม่า: Fullgrown.co.uk  

‘Full Grown’
เฟอร์นิเจอร์ปลูกได้ ไร้รอยต่อ
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รถไฟดัตช์สุดเจ๋ง
วิ่งด้วยแรงลม 100%

ปีใหม่ท่ีผ่านมานี้ การรถไฟแห่งชาติเนเธอร์แลนด์ได้มอบ
ของขวัญสุดพิเศษให้กับโลกใบนี้ด้วยการประกาศใช้รถไฟ
ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานลม 100% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2560 ที่ผ่านมา พร้อมตั้งเป้าหมายว่าภายในเดือนมกราคม 
2561 รถไฟในเนเธอร์แลนด์จะขับเคล่ือนโดยพลังงานลม
ท้ังหมด ผู้โดยสารประมาณ 600,000 คนในแต่ละวันที่
ใช้บริการรถไฟจะเป็นกลุม่แรกในโลกท่ีจะได้ใช้พลงังานลมใน
การเดินทาง โดยในแต่ละวันจะมีรถไฟให้บริการประมาณ 
5,500 เท่ียว ซึ่งการท�างานของกังหันลมอย่างต่อเนื่อง 
1 ชั่วโมงนั้น สามารถผลิตไฟฟ้าให้รถไฟ 1 ขบวนวิ่งได้
ประมาณ 200 กิโลเมตร โดยทางการรถไฟแห่งชาติ
เนเธอร์แลนด์หวงัว่าจะลดการใช้พลังงานต่อผู้โดยสาร 1 คน 
ได้มากกว่า 35% เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ. 2548 กับ 
พ.ศ. 2563

ทีม่า: themomentum.co  



Inspiration & Success    
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เป็นเวลากว่า 60 ปี ท่ีกรีนสปอต ผู้ผลิตเครื่องด่ืมแถวหน้าของเมืองไทยได้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�้านมถ่ัวเหลืองแบรนด์ “ไวตามิลค์” ป้อนตลาด

ในประเทศ จากน้ันเม่ือ 10 ปีท่ีแล้ว ได้เริ่มส่งออกสินค้าไปจ�าหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน และประเทศอื่นนอกภูมิภาค รวมถึง “แอฟริกา” จนวันน้ี

“ไวตามิลค์” กลายเป็นแบรนด์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของไทยอันดับ 1

คณุน�า้เพชร์ ตตยิวงศ์ General Manager-
International Business บรษัิท กรีนสปอต 
จ�ากดั เล่าว่า เริม่แรกท่ีไวตามลิค์เป็นทีรู้่จกั
ในภมูภิาคแอฟรกิาเพราะมพ่ีอค้าสนใจและ
ติดต่อขอไปเปิดตลาดในแอฟริกาหลังจาก
เดินทางมาเมืองไทยและได้เห็นคนไทยดื่ม
ไวตามิลค์ และลองสมัผสัรสชาตด้ิวยตวัเอง
กช่ื็นชอบ  

นอกจากรสชาติที่ถูกใจชาวแอฟริกันแล้ว 
จดุเด่นอกีข้อของผลิตภัณฑ์น�า้นมถัว่เหลอืง 
“ไวตามลิค์” คอืการบรรจใุนขวดแก้ว ท�าให้
ลูกค้ามีความมั่นใจและสามารถมองเห็น
ข้างในขวดอย่างชัดเจนว่าเป็นนมถัว่เหลอืงที่
มคีณุภาพ 

“คนแอฟริกันอาจจะเจอความไม่โปร่งใส
มามาก หรือพูดง่ายๆ คือ อาจโดนหลอก
มาเยอะ ถ้าเขาเจอสนิค้าท่ีด ีสามารถตรวจสอบ
คณุภาพได้ สนิค้านัน้ได้ใจเขาแน่ ไวตามลิค์
เองก็เป ิดตลาดด้วยขวดแก้ว ให ้เขา
เห็นหน้าตานมถั่วเหลืองได้ชัดเจน สีสัน 
ความเข้มข้นที่ได้มาตรฐานไม่ผิดเพี้ยน 
และหลังจากเขาเชื่อมั่นในแบรนด์ เราจึง
ขยาย Line Product ไปเป็นแบบกล่อง 
UHT เพิ่มเติมได้อีก

เราเช่ือว่าตัวผลติภณัฑ์มีคณุภาพ สามารถ
ขายตวัเองได้ไม่ยากนัก”

ด้วยความสนใจในสขุภาพของชาวแอฟรกินั 
ประกอบกับก�าลังซื้อที่เพิ่มขึ้นของชนช้ัน
กลาง ไวตามลิค์จงึได้รบัความนยิมในฐานะ
เคร่ืองดืม่สขุภาพทีส่ามารถบรโิภคได้ทกุวยั

“จากสถติ ิ กลุม่ประเทศแอฟรกิาทุกวันนีม้ี
การน�าเข้าของอุปโภคบริโภคประมาณ 80% 
เนือ่งจากบางพ้ืนท่ีในภมูภิาคไม่สามารถเป็น
แหล่งอาหารที่เพียงพอให้กับคนท้องถ่ิน 
ดังน้ันเขาจะชินกับการหาของมากินมาใช้
ในประเทศ”

หากแบ่งตามภูมิภาคย่อย ฝั่งเหนือของ
แอฟรกิาจะมปีระชากรกลุม่ตะวนัออกกลาง
และอยีปิต์ค่อนข้างมาก และมโีรงงานผลติ
ของอปุโภคบริโภคในท้องถิน่อยู่ไม่น้อย และ
รสนิยมในการบริโภคก็ต่างไป เช่น นิยม
บรโิภคนมแพะมากกว่า ในขณะทีฝ่ั่งตะวนัตก
จะเป็นกลุม่ประเทศทีม่ปีระชากรท้องถิน่รวมทัง้
ชาวต่างชาติท่ีไปลงทุนเยอะกว่า ดังนั้น 
ตลาดหลักของไวตามิลค์จึงอยู่ที่ประเทศ
กานาและไนจเีรีย

“นอกจากนี้ ด้วยความท่ีประเทศเขาไม่มี
สนิค้าฟุม่เฟือยให้จบัจ่าย เรือ่งสขุภาพและ
การกินอยูห่ลบันอนให้มคุีณภาพจงึเป็นเรือ่งต้นๆ 
ที่เขาให้ความส�าคัญ พวกเขาจะใช้เงินกับ
เรือ่งของกนิของใช้ท่ีจ�าเป็น ถงึแม้จะมรีาคาสงู
กว่าของในประเทศอยูบ้่าง แต่พวกเขากย็นิดี
จ่าย และอะไรทีเ่ขาใช้แล้วดีมคีณุภาพ กจ็ะ
บอกต่อๆ กนั”

คุณน�้าเพชร์ย�้าว่า หากสินค้ามีคุณภาพ 
ชาวแอฟรกัินยนิดจ่ีายเงนิซือ้แน่นอน เพราะ
ทุกวันนี้คนวัยท�างานพัฒนามากขึ้น ไม่ได้
ล้าหลังอย่างท่ีหลายๆ คนเข้าใจ เขารับ
ข่าวสารจาก CNN BBC และพูดภาษา
องักฤษหรอืฝร่ังเศสได้ เพราะส่วนใหญ่เป็น
ประเทศทีเ่ป็นเมอืงขึน้มาก่อน

“กลุม่สนิค้าทีม่โีอกาสในแอฟรกิาคอื กลุม่
สุขภาพหรือบริการรักษาพยาบาล เครือ่ง
กระป๋อง อาหารแห้ง อาหารพร้อมทาน โดย
เฉพาะข ้าวและสินค ้าฮาลาลจากไทย 
ยังเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับอยู่ตลอด 
ค�าว่า Made in Thailand ยงัสามารถสร้าง
ความน่าสนใจและความเชื่อถือให้ได้มาก 
นอกจากนีพ้วกโทรศพัท์ การสือ่สาร การเดนิทาง
กน่็าสนใจ เพราะสิง่เหล่านีเ้ป็นสิง่ทีช่่วยให้
คณุภาพชวีติของคนในท้องถ่ินดขีึน้”

เมือ่ได้รูจ้กัทวปีแอฟรกิามากขึน้แล้ว ภาพจางๆ 
ที่ผู ้ประกอบการไทยเคยมีต่อภูมิภาคที่
เปรียบเป็นแหล่งโอกาสการค้าใหม่แห่งนี้
คงจะชัดเจนขึ้น ไวตามิลค์เป็นอีกหนึ่ง
ตวัอย่างของสนิค้าไทยทีข่าย “คณุภาพ” ไป
ได้ไกลถงึฝ่ังแอฟรกิา ดงันัน้ หากมัน่ใจใน
ศกัยภาพของสนิค้า และพร้อมจะหาโอกาส
ใหม่ให้ตวัเอง “แอฟริกา” เป็นอกีหนึง่ตลาด
อนาคตสดใสทีไ่ม่ควรมองข้าม 

ไวตามิลค์
สขุภาพดทีีส่ง่ตอ่
จากไทย
สูแ่อฟรกิา
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ก่อนจะถึงงานใหญ่ “บางกอกเจมส์ครั้งท่ี 59” DITP ได้เฟ้นหา
โอกาสใหม่มาให้ผู้ประกอบการวงการอัญมณีและเครื่องประดับ
อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดงานสัมมนา “แนวโน้มความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศส�าหรบัสนิค้ากลุม่เป้าหมายใหม่” เมือ่วนัพธุที ่11 
มกราคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี สีลม โดยมีอดีต
ทูตพาณิชย์ไทยในอินเดียและกัมพูชามาบอกเล่าข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับตลาดเครื่องประดับส�าหรับพิธีแต่งงานอินเดีย และโอกาส
ของตลาดเครื่องประดับแนวโชคลางและของขลัง ซึ่งบรรดาผู้สนใจ
ทีม่าร่วมงานกนัอย่างคบัค่ังบอกตรงกนัว่าเป็นโอกาสทีน่่าสนใจมาก

เกาะติดเทรนด์อัญมณีและเครื่องประดับ 
ติดต่อส�านักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ โทร. 02-507-8410

ช่วงปลายเดอืนมนีาคมเป็นเทศกาลโนรสูหรือเทศกาลปีใหม่ของอหิร่าน 
ท่ีเศรษฐกจิจะคกึคักจากการเฉลมิฉลองและจบัจ่ายท่ัวประเทศ DITP 
จงึเปิดเกมรกุ น�าคณะผูซ้ือ้จากเขตปลอดภาษีเกาะคชี ประเทศอหิร่าน 
30 รายมาเจรจาซือ้สนิค้ากลุม่แฟชัน่และไลฟ์สไตล์จากผูป้ระกอบการไทย 
เมือ่วนัที ่19-20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ แอท 
เซน็ทรัลเวลิด์ เพือ่น�าไปจ�าหน่ายในช่วงเทศกาลดงักล่าว ซึง่สนิค้าท่ี
ได้รบัความสนใจมาก ได้แก่ อญัมณแีละเครือ่งประดบั เสือ้ผ้า ของขวญั
ของช�าร่วย ของประดบัตกแต่งและของใช้ภายในบ้าน เป็นต้น งาน
ครัง้นีท้�าให้เกดิมลูค่าสัง่ซือ้รวม 13 ล้านเหรยีญสหรฐั (455 ล้านบาท)

ไม่อยากพลาดโอกาสหาคู่ค้าใหม่ 
ตดิต่อส�านักพฒันาตลาดและธรุกิจไทยในต่างประเทศ โทร 02-507-8204

อิหร่านยกทัพ
ซือ้สนิค้าไลฟส์ไตล์

จับเทรนด์อินเตอร์ 
อัญมณีเครื่องประดับ
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DITP สุดฟติ
วิ่งการกุศล

พาณิชย์ 4.0
เจาะโลกการค้ายุคใหม่

กฬีา กฬีา เป็นยาวเิศษ ชาว DITP Runner’s Club เข้าร่วมกจิกรรม
แข่งขันวิ่ง-ปั่นจักรยาน “Inspire Run & Ride by Princess & 
Friends” เมือ่วนัที ่8 มกราคม 2560 ณ บรเิวณเขาชจีรรย์ จ.ชลบรีุ 
เนือ่งในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการด�าเนนิงานในโครงการก�าลงัใจ
ในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพ่ือ
สนบัสนนุและสร้างก�าลงัใจให้กบักลุม่ทีก้่าวพลาดในชวีติให้สามารถ
กลับมาอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทัง้ว่ิงและป่ันจกัรยานท้ังชาวไทยและต่างชาตริวมประมาณ 5,000 คน

DITP แขง็ขนัผลักดัน SME ไทยพฒันาธรุกิจอย่างย่ังยนื ด้วยการเปิดตวั 
“โครงการพฒันาผูป้ระกอบการไทยสูเ่ศรษฐกจิยคุใหม่ (New Economy 
Academy)” เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์มาปลุกใจ
ผูป้ระกอบการให้ฮึกเหิมผ่านปาฐกถาพเิศษ  “New start ผูป้ระกอบการ SMEs 
ในโลกการค้ายุคใหม่” พร้อมยังมนีกัธุรกิจมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในเสวนา 
“เถ้าแก่ยุคดจิทัิล แชร์จริง ไม่มก๊ัีก” พร้อมผูเ้ช่ียวชาญจากวงการตลาดออนไลน์
มาแนะน�าการท�าการค้าให้ประสบความส�าเรจ็ในเสวนา “SMEs 4.0 เจาะโลก
การค้าออนไลน์ และวทิยากรผูป้ลกุป้ัน SMEs ท้องถิน่สูส่ากลมาเล่า
ประสบการณ์ในการบรรยาย“เคล็ดไม่ลับสู่ความส�าเรจ็จาก Local to Global” 

สนใจร่วมกจิกรรมดีๆ  ของ NEA 
ตดิต่อสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 02-507-8114

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ  DITP Call Center 1169
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เม่ือพดูถึงตลาดแอฟรกิา ผูป้ระกอบการไทยส่วนใหญ่จะมีมโนภาพของความยากล�าบาก ความยากจน 

อาชญากรรม และความกันดาร ดังน้ันจงึไม่น่าแปลกใจท่ีมักมีค�าถามว่า แอฟรกิามีถนนลาดยางไหม หรือมี

ระบบอินเทอร์เน็ตหรอืไม่ ชาวแอฟรกัินมีก�าลงัท่ีจะซ้ือสนิค้าไทยหรอืไม่ ค�าถามเหล่าน้ีสะท้อนถึงความไม่เข้าใจ 

แถมยังหวาดกลวัแอฟรกิา วนัน้ี  ดร.จกัรนิทร์ โกมลศิร ิอดีตอคัรราชทูต (ฝ่ายการพาณชิย์) ส�านักงาน

ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จะมาไขข้อข้องใจด้วย

การฉายภาพ “แอฟริกา” ว่าเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจอีกแห่งของผู้ประกอบการไทย

ความน่าสนใจของแอฟริกา 
แอฟรกิามจีดุเด่นหลายอย่าง มทีรพัยากร
ธรรมชาตมิหาศาลและหลากหลาย เช่น ทองค�า  
ทองแดง อัญมณ ีป่าไม้ ประมง ก๊าซธรรมชาติ 
และน�า้มนั ซึง่ดงึดดูให้ต่างชาตเิข้าไปลงทนุ 
และเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้เศรษฐกจิเตบิโต
อย่างต่อเน่ืองในช่วงท่ีผ่านมาเฉลีย่ปีละ 4.9% 
อกีทัง้ยังมทีีดิ่นเพาะปลกูทีอ่ดุมสมบรูณ์ คาดกันว่า 
60% ของพืน้ท่ีทีส่ามารถเพาะปลกูได้ของโลก
อยู่ในทวีปแอฟริกาขณะเดียวกันก็ยังมี
ผูบ้ริโภคจ�านวนมาก แต่ผลติสนิค้าอปุโภค
บรโิภคไม่เพยีงพอต่อความต้องการจึงต้องน�า
เข้าจากต่างประเทศ McKinsey Global Institute 
คาดว่าภายในปี 2563 จะต้องการสินค้า
อปุโภคบรโิภคมูลค่ากว่า 4 แสนล้านเหรยีญ
สหรฐั (14 ล้านล้านบาท) ครอบคลมุ 4 กลุม่
อุตสาหกรรม คือ สินค้าอุปโภคบริโภค 
ภาคบริการ ทรัพยากรธรรมชาตแิละการเกษตร 
และภาคการก่อสร้าง ดงันัน้จงึเป็นโอกาสดี
ที่ไทยจะส่งออกสินค้าสู่ตลาดแห่งนี้

พฤติกรรมการบริโภคของชาวแอฟริกัน
ชาวแอฟรกินัวยัท�างานมีก�าลงัซือ้มากขึน้ จะ
ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่ออ�านวยความสะดวก
ในบ้านและเพือ่ความบันเทงิ ชอบซือ้เสือ้ผ้า
ส�าเร็จรปู โดยเฉพาะเสือ้และกางเกงยนีส์ และ
เนือ่งจากคนวยัท�างานจ�านวนมากอยูใ่นเมอืง
ใหญ่ ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาซือ้อาหารสดมาปรงุ
อาหารเอง พวกเขาจงึนิยมซือ้อาหารส�าเรจ็รปู 
อาหารพร้อมรับประทานมากขึน้ และชอบอาหาร
ทะเลกระป๋อง โดยเฉพาะปลาทูน่า ปลาซาร์ดนี
ในซอสมะเขอืเทศ

โอกาสของผู้ประกอบการไทยในตลาดนี้
แอฟรกิาเป็นได้ทัง้ตลาดส่งออกสนิค้า แหล่งลงทนุ 
และแหล่งวัตถุดิบส�าคัญที่ไม่ควรมองข้าม 
นอกจากส่งออกสนิค้าและบรกิารไทยทีม่ชีือ่เสียง
และเป็นทีรู่จ้กั มภีาพลกัษณ์เชงิบวกไปขายแล้ว 
เรากย็งัสามารถน�าความรู้ความเชีย่วชาญด้าน
เกษตรเชงิพาณชิย์หรอืเกษตรอตุสาหกรรมมา
ผนวกรวมกับท่ีดนิเพาะปลูกของแอฟรกิาเพ่ือเพ่ิม
ผลผลติการเกษตร และผลิตสนิค้าอาหารได้อกี
มากมาย รวมถึงยงัสามารถน�าทรัพยากรอืน่มา
เป็นวตัถุดิบต่อยอดธรุกจิ ผลติสนิค้าทีม่มีลูค่าเพิม่
และอยากให้มองว่าแอฟรกิาคอืหุน้ส่วนทางธรุกจิ
ได้อกีด้วย 

ท�าไมต้องท�าการค้าและลงทนุในแอฟรกิา
ผมมองว่าแอฟริกาอาจเป็นตลาดใหม่ของ
ผูป้ระกอบการไทยท่ียังลังเลว่าจะไปลงทุนดีไหม 
แต่จากจดุเด่นท่ีบอกไปแล้ว ตอนนีน้กัลงทนุจาก
ทีอ่ืน่ในเอเชยี ทัง้จนี เวยีดนาม สงิคโปร์ ญีปุ่น่ 
มาเลเซยี ต่างเหน็โอกาสทองและเข้าไปเจาะตลาด
กนัอย่างคกึคกั ยิง่ตอนนีป้ระเทศในแอฟริกามี
เสถยีรภาพทางการเมอืงมากขึน้ เศรษฐกจิเป็น
ระบบตลาดเสรกีย็ิง่ท�าให้น่าลงทนุ ถ้าคนไทยยงั
ลังเลก็อาจท�าให้เสยีโอกาสทองให้คนอืน่ไป ทัง้ที่
เรากม็ศีกัยภาพมากท่ีจะได้ประโยชน์จากแอฟรกิา 

คงเหน็แล้วว่า “แอฟรกิา” เป็นตลาดใหม่ทีน่่าสนใจ
และพรัง่พร้อมด้วยจดุเด่นสารพัดท่ีหลายคนอาจ
คาดไม่ถึง  แค่ปรบัมมุมองความคดิ และเตรยีม
ตวัเองให้พร้อม โอกาสดีๆ  ในดนิแดนแสนไกล
แห่งนีก็้อยู่ใกล้แค่เอือ้มมอืคว้า

สนใจขยายตลาดในแอฟรกิา ตดิต่อส�านกังาน
ส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพรทิอเรยี 
สาธารณรฐัแอฟรกิาใต้
อีเมล: ttcpretoria@telkomsa.net
หรือ DITP Call Center 1169
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        ชมเสน่ห์ “แอฟริกา”
ปรบัมโน (ภาพ) เพ่ือกระชบัมติร

นครโจฮันเนสเบร์ิก สาธารณรฐัแอฟรกิาใต้
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Friends of DITP

เครื่องส�ำอำง
แบรนด์ไทย 
ขวัญใจเมียนมา
และลาว
เป็นทีรู้่กนัดอียูแ่ล้วว่าเครือ่งส�าอางของไทย
คอืหนึง่ในสนิค้าส่งออกทีท่�ารายได้มหาศาล
ให้แก่ประเทศ และได้รบัการยอมรบัในตลาด
สากล โดยเฉพาะตลาดอาเซียน ซึ่งเป็น
ตลาดส่งออกเครื่องส�าอางส�าคัญของไทย 
สะท้อนจากสดัส่วนการส่งออกทีส่งูถงึ 45% 
ของมลูค่าส่งออกเครือ่งส�าอางทัง้หมดของไทย
ในปี 2558 โดยเป็นท่ีน่าสงัเกตว่าประเทศ
เมยีนมา และ สปป.ลาว ทีแ่ม้สดัส่วนมูลค่า
ส่งออกยงัน้อย แต่ตลาดกลบัโตเร็วอย่างมี
นยัส�าคัญ 

สินค้าเครื่องส�าอางไทยที่ส ่งออกไปยัง
เมยีนมาและ สปป.ลาว แบ่งเป็น 2 กลุม่ 
ได้แก่ กลุม่เครือ่งส�าอาง เครือ่งหอมและสบู่ 
ซึง่เป็นสนิค้าส�าเร็จรปู และกลุม่วตัถุดบิเพือ่
ใช้ผลิตเครื่องส�าอาง โดยสินค้ากลุ่มแรก
เตบิโตอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะครีมบ�ารงุผวิ
และครมีกนัแดด ส่วนสนิค้าในกลุม่วตัถุดบิ
ยงัมมีลูค่าไม่สงูนกั เน่ืองจากต้องแข่งขนักบั
สนิค้าจากจนีซึง่มีราคาถกูกว่า

นอกจากความคุ้นเคยและความนยิมในสนิค้า
เครือ่งส�าอางไทย ยังมปัีจจยัท่ีท�าให้สองประเทศ
เพือ่นบ้านกลายเป็นตลาดส่งออกเครือ่งส�าอางทีม่ี
ศกัยภาพคอื จ�านวนผูบ้รโิภคระดบักลางและ
กลุม่คนวยัท�างานในเมยีนมาและ สปป.ลาว 
มจี�านวนเพิม่ขึน้มาก ซึง่ส่วนใหญ่ให้ความส�าคญั
กบัการดแูลภาพลกัษณ์และบคุลกิภาพ จงึมี
ความต้องการเครือ่งส�าอางมากข้ึน ตลอดจน
มช่ีองทางการจ�าหน่ายสนิค้าทีห่ลากหลาย อาทิ 
ซเูปอร์มาร์เกต็ ห้างสรรพสนิค้า และมนิิมาร์ท 
รวมถงึร้านขายของช�าตามชนุชนต่างๆ ซึง่ล้วน
เป็นจดุกระจายสินค้าท่ีช่วยให้เครือ่งส�าอางไทย
เข้าถึงลกูค้าได้ง่ายยิง่ข้ึน

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)
หมายเหต:ุ ข้อมลูต่าง ๆ  ทีป่รากฏเป็นข้อมลูทีไ่ด้จากแหล่งข้อมลูทีห่ลากหลาย 
และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ
เท่านัน้ โดยธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผดิชอบ
ในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลน�าข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่า
โดยทางใด



Free Zone 
ชูความพร้อมไทย 
ศูนย์กลางการค้าอาเซียน
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ในยคุทีธ่รุกจิก�าลังแข่งขนักนัอย่างเข้มข้น “เงือ่นไข” หรอื “ข้อจ�ากดั” 
ใดท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการท�าธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศใน
ปัจจุบนัได้ถกูปรบัปรงุแก้ไขเพ่ือให้เอือ้ต่อการด�าเนนิธุรกจิมากทีส่ดุ 

ท่าอากาศยานสวุรรณภมูคิอืหนึง่ตวัอย่างส�าคญัของหน่วยงานทีป่รบั
มาตรการด้านภาษ ีเพื่อสนบัสนนุการด�าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศ
ให้เป็นไปอย่างราบรืน่ โดยได้พัฒนาระบบการจดัการคลงัสนิค้ารปูแบบ
ใหม่ในลักษณะเขตปลอดอากร หรือฟรีโซน (Fee Zone) เพื่อ
อ�านวยความสะดวกด้านการจดัการคลงัสินค้าทัง้ขาเข้า ขาออกและ
การส่งต่อ ด้วยระเบียบด้านศุลกากรที่น้อยที่สุด ซึ่งพื้นที่เขตปลอด
อากรดงักล่าวตัง้อยูด้่านทิศตะวันออกเฉียงเหนอืของท่าอากาศยาน 
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 660,572 ตารางเมตร หรือ 413 ไร่ ให้
บริการขนส่งสินค้าแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว (One Stop Service)

นอกจากความพร้อมด้านพืน้ที ่เขตปลอดอากรแห่งนีย้งัมคีวามพร้อม
ด้านเทคโนโลยแีละระบบการจดัการทีท่นัสมยั ซึง่การจัดการคลงัสนิค้า
รูปแบบใหม่นี้ไม่เพียงช่วยกระตุ้นการท�าธุรกิจให้คึกคักยิ่งขึ้น 
เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนค่าภาษีอากร แต่ยัง
ตอกย�้าศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในฐานะที่เป็น
ศูนย์กลางการค้าและการขนส่งของภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.freezonethaiairport.com 

หรือ AOT call center: 1722



Trade Talk
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รู้ลึก “คู่ค้า” 
ลดควำมเส่ียง
ธุรกิจ
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เนื่องจากเศรษฐกิจ
ของประเทศคูค้่าเดมิชะลอตวั ท�าให้ผูส่้งออก
ไทยจ�าเป็นต้องมองหาคูค้่าเพ่ิมเตมิในตลาดใหม่
ทีม่ศีกัยภาพ เช่น ประเทศกลุม่แอฟรกิา ซึง่
เศรษฐกจิเตบิโตสงูในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา แต่
อาจจะชะลอตัวลงบ้างในช่วง 2-3 ปีหลัง 
เนือ่งจากราคาน�า้มันและสนิค้าโภคภณัฑ์ตกต�า่ 
จนท�าให้บางประเทศขาดแคลนเงินตรา
ต่างประเทศ หรือผิดนดัช�าระหนีก้บัเจ้าหนี้
ต่างประเทศ เแต่หากพจิารณาศกัยภาพด้าน
ต่างๆ ทัง้ทรพัยากรธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบูรณ์ 
และก�าลงัซือ้ทีเ่ติบโตแล้ว ประเทศในแอฟรกิาก็
ถอืเป็นตลาดใหม่ทีน่่าสนใจส�าหรบัผูส่้งออกไทย 

ในสถานการณ์ท่ีหลายประเทศขาดแคลน
เงินตราต่างประเทศและก�าหนดกฎเกณฑ์
การแลกเปลีย่นเงนิตราและน�าเข้าทีแ่ตกต่างกนั 
ผูส่้งออกจะต้องศกึษากฏระเบยีบของประเทศ
คูค้่าเพือ่ปฏบิตัติามให้ได้รบัการจดัสรรเงนิตรา
ต่างประเทศเป็นค่าสนิค้า ซึง่อาจต้องใช้เวลา
หลายเดอืนกว่าจะได้รบัการช�าระเงิน ดงันัน้
จึงควรเตรียมเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอ
ส�าหรบัธุรกจิ ส่วนการเจรจาเทอมการช�าระ
เงนิควรจะก�าหนดเป็นการช�าระล่วงหน้าจาก
ธนาคารท่ีมีความน่าเชื่อถือ หากจ�าเป็น
ต้องให้เครดติควรให้ไม่เกนิ 30 วนัและต้อง
ตรวจสอบตดิตามความสามารถช�าระเงินของ
คูค้่าก่อนเสมอ

ท่ีส�าคญัต้องตรวจสอบตัวตนของคูค้่าเสมอว่า
มธีรุกจิจรงิเพือ่ลดความเสีย่งเรือ่งการช�าระค่า
สนิค้าและโอกาสถกูโกง เพราะกฎหมายบาง
ประเทศท�าให้สามารถจดทะเบยีนท�าธรุกจิได้ง่าย 
บางครัง้จงึถูกมจิฉาชพีน�าไปเป็นเครือ่งมอืโกง
การค้าระหว่างประเทศ ซึง่ผูส่้งออกสามารถ
สอบถามข้อมูลเหล่านี้ได้จากหน่วยงาน
ราชการของไทยในต่างประเทศ เช่น 
ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
สถานเอกอคัรราชทูตไทย 

นอกจากนี้ สามารถสอบถามข้อมูลจาก
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่ง
ประเทศไทย ซึง่ให้บรกิารประเมนิความเสีย่ง
ผู้ซือ้ (Buyer Risk Assessment) เพ่ือตรวจสอบ
ว่าผู้ซือ้ท�าธุรกจิจรงิหรือไม่ รวมทัง้ประเมนิ
ความสามารถช�าระเงนิค่าสนิค้า และแนะน�า
การให้เครดติเทอมทีเ่หมาะสม เพือ่ให้ผูส่้งออก
มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 
รวมทัง้ให้บรกิารประกันเพือ่ป้องกันความเส่ียง
การช�าระเงนิค่าสนิค้า ทัง้ทีเ่กดิจากตัวคูค้่า
หรอืความเสีย่งทางการเมอืงท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการช�าระเงนิค่าสนิค้าของผู้ส่งออกทีเ่รยีกว่า 
“บรกิารประกนัการส่งออก” อกีด้วย

หมายเหตุ: ข้อมูลต่างๆ ทีป่รากฏ เป็นข้อมูลทีไ่ด้จากแหล่งข้อมลู
ทีห่ลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมลูเป็นไปเพือ่วัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูลแก่ผู้ท่ีสนใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่ง
ประเทศไทยจะไม่รบัผดิชอบในความเสยีหายใดๆ ท่ีอาจเกดิข้ึนจาก
การทีมี่บคุคลน�าข้อมูลนีไ้ปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



สิทธิประโยชน

จากรางวัลหรือเครื่องหมายรับรอง

ของ DITP 

งานแสดงสินคา

ในประเทศ

งานแสดงสินคา

ตางประเทศ 

จัดโดย DITP-ไดรับการพิจารณาคัดเลือก
เขารวมงานแสดงสินคา 
ภายในระยะเวลา 1 ป 
-ไดรับสวนลดการรวม
กิจกรรมไมเกิน 50% 
ภายในระยะเวลา 1 ป

-ไดรับการพิจารณาคัดเลือก
เขารวมงานแสดงสินคา 
ภายในระยะเวลา 1 ป 
-ไดรับสวนลดการรวม
กิจกรรม 50% ไมเกิน 3 
คร้ัง ภายในระยะเวลา 1 ป
-หากผูประกอบการไดรับ
รางวัลหรือเครื่องหมาย
รับรองมากกวา 1ประเภท 
สามารถใชสิทธิประโยชนได
ตามจำนวนที่ไดรับภายใน
ระยะเวลา 1 ป 

-ไดรับการพิจารณาคัดเลือก
เขารวมงานแสดงสินคา 
ภายในระยะเวลา 1 ป 

คณะผูแทน

การคา

-ไดรับการพิจารณาคัดเลือก
เขารวมงานแสดงสินคา 
ภายในระยะเวลา 1 ป 

งานแสดงสินคา

ตางประเทศ 

จัดโดยหนวยงาน

ตางประเทศ

PM Award    DEmark    ELMA 

T/Mark    Thai Select
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แก๊ป ธนเวทย์
สิทธิประโยชน

จากรางวัลหรือเครื่องหมายรับรอง

ของ DITP 

งานแสดงสินคา

ในประเทศ

งานแสดงสินคา

ตางประเทศ 

จัดโดย DITP-ไดรับการพิจารณาคัดเลือก
เขารวมงานแสดงสินคา 
ภายในระยะเวลา 1 ป 
-ไดรับสวนลดการรวม
กิจกรรมไมเกิน 50% 
ภายในระยะเวลา 1 ป

-ไดรับการพิจารณาคัดเลือก
เขารวมงานแสดงสินคา 
ภายในระยะเวลา 1 ป 
-ไดรับสวนลดการรวม
กิจกรรม 50% ไมเกิน 3 
คร้ัง ภายในระยะเวลา 1 ป
-หากผูประกอบการไดรับ
รางวัลหรือเครื่องหมาย
รับรองมากกวา 1ประเภท 
สามารถใชสิทธิประโยชนได
ตามจำนวนที่ไดรับภายใน
ระยะเวลา 1 ป 

-ไดรับการพิจารณาคัดเลือก
เขารวมงานแสดงสินคา 
ภายในระยะเวลา 1 ป 

คณะผูแทน

การคา

-ไดรับการพิจารณาคัดเลือก
เขารวมงานแสดงสินคา 
ภายในระยะเวลา 1 ป 

งานแสดงสินคา

ตางประเทศ 

จัดโดยหนวยงาน

ตางประเทศ

PM Award    DEmark    ELMA 

T/Mark    Thai Select

“ผมชอบการออกแบบและเรยีนมาทางด้านนี ้ช่วงเรยีนผมเป็น
แฟนตัวยงของงาน BIG+BIH แต่กเ็ป็นแค่ผูช้มงานของกรมฯ 
มาโดยตลอดครบั จนเม่ือสามปีก่อนผมได้พดูคยุกบัรุน่พีท่ีน่�า
เฟอร์นเิจอร์ดไีซน์มาจัดแสดงในงานนี ้และแนะน�าให้ผมได้รูจ้กั
โครงการ Talent Thai เป็นครัง้แรก ผมรบีศกึษาเกีย่วกบั
โครงการน้ีอย่างจริงจัง จนได้เหน็ว่ามนีกัออกแบบไทยหลายคน
ได้รับโอกาสดีๆ  จากโครงการนี ้ผมมองว่านีค่อืโอกาสทีจ่ะช่วย
ให้ผมและแบรนด์ของผมไปได้ไกลข้ึน ยิง่พอได้พูดคยุกบัพี่ๆ  ที่
น่ารักจากส�านักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิม่เพือ่การค้า
ซึง่ให้ค�าแนะน�าได้ดมีากกย่ิ็งรูส้กึประทบัใจและสนใจโครงการนี้
มากขึน้

ผมตดัสนิใจสมัครเข้าร่วมโครงการ  Talent Thai 2014  และ
ได้รับการคดัเลอืกในปีน้ัน ซึง่ผมก็ได้รบัโอกาสดีๆ อย่างทีค่ดิไว้
จริงๆ ผมมีพืน้ท่ีในการแสดงสินค้าอย่างต่อเนือ่ง ได้รับการอบรม
สัมมนาให้ความรู้ และได้คอนเนก็ชนัดีๆ  ทีช่่วยโปรโมท จน
A Piece (s) of Paper เป็นทีรู้่จกัมากข้ึน ทีส่�าคญัยังได้ไปวาง
ขายในร้านสนิค้าดไีซน์ท่ีต่างประเทศด้วย 

ที ่A Piece (s) of Paper มาได้ไกลขนาดนีเ้พราะผมไม่เคยปฏิเสธโอกาสครบั 
หลายคนไม่กล้าสมคัรเข้าร่วมโครงการ กลวัไม่ได้รบัคดัเลือกหรอืกลวัล้มเหลว 
แต่เชือ่ผมเถอะ ถ้าคุณมัน่ใจในไอเดยีของคณุว่าดแีละมปีระโยชน์จรงิๆ สมคัร
เลยครับ ไม่ต้องรอ ซึง่ Talent Thai 2017 ท่ีก�าลงัจะเปิดรบัสมคัรเร็วๆ น้ี
นีแ่หละจะเป็นเวทีให้คณุได้พิสจูน์ศกัยภาพในด้านการออกแบบของคณุว่า
ดพีอหรอืยงั หรอืยงัมอีะไรต้องปรบัปรงุแก้ไขให้ดขีึน้อกี ทีผ่มกล้ารบัรองว่า
โครงการนีเ้ป็นเวททีีใ่ห้โอกาสมากมาย เพราะผมเคยได้รบัโอกาสเหล่านัน้
มาแล้วครับ”

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดีๆ  ของส�านกัส่งเสริมนวตักรรมและสร้างมลูค่าเพ่ิมเพือ่การค้า 

รวมทัง้ Talent Thai 2017 ตดิต่อ 02-507-8266 หรอืดท่ีู www.designers360.net                                                                    

แก๊ป ธนเวทย์ สิรวิฒัน์ธนกุล
นกัแสดงและเจ้าของแบรนด์ A Piece (s) of Paper



ปฏิทินกิจกรรม
และการสัมมนา
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DITP Calendar

IP อาวุธทางการค้ายุค Digital 
จนัทร์ที ่20 ก.พ. 60 เวลา 13.00-16.30น.

ตัง้ราคาอย่างไรให้โดนใจ 
จนัทร์ที ่27 ก.พ. 60 เวลา 08.30-16.30น.

Eurasian Day รกุตลาดรสัเซยี คาซคัสถาน รูล้กึกลยทุธ์ท�าการค้าอย่างเทพ
จนัทร์ที ่27 ก.พ. 60 เวลา 09.00-16.15น.

ความรู้เบือ้งต้นในการประกอบธรุกจิส่งออก รุน่ที1่29
จนัทร์ที ่20-ศกุร์ท่ี 24 มี.ค. 60 เวลา 08.30-16.30น.
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              Healthy Thought

Your Friends Make You, You. 
                                                                 เพื่อนท�าให้เราเป็นเรา

ท่ีมา: facebook



กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

THINK TRADE  THINK DITP

www.ditp.go.th DITP Call Center 1169


