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สวัสดีค่ะ THINK TRADE THINK DITP 
ฉบับนี้ขอต ้อนรับเดือนแห ่งความรัก

โลกมวีวิฒันาการท่ีเปลีย่นแปลง เศรษฐกจิ
มีความเสรีมากขึ้นตามล�าดับ เช่นเดียวกับ
สงัคมทีม่กีารปรบัตวัและเปิดกว้างรบัรปูแบบ
ความรกัไร้พรมแดนมากข้ึน และใน THINK 
TRADE THINK DITP ฉบับนี้ ดิฉันขอ
ต้อนรบัทกุท่านเข้าสูบ่รรยากาศแห่งความรกั
แบบไร้ขอบเขตของชาว LGBT (Lesbian, 
Gay, Bisexual and Transgender) กันค่ะ 
ซึง่หลายประเทศต่างให้การยอมรบัการแต่งงาน
ในเพศเดยีวกนัแล้ว อาทเิช่น สหรฐัอเมรกิา 
แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ 
บราซลิ นวิซแีลนด์ และแอฟรกิาใต้ เป็นต้น

ปัจจุบันกลุ่ม LGBT กระจายอยู่ทั่วโลก
มากกว่า 400 ล้านคน และคาดว่ากลุ่ม 
LGBT ทั่วโลกจะสามารถสร้าง GDP 
ได้มากถึง 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี 
ความน่าสนใจของตลาด LGBT คอืเป็นกลุม่
ผูบ้รโิภคท่ีต้องการการยอมรบัทางสงัคมสงู 
จึงมักพยายามผลักดันให้ตัวเองประสบ
ความส�าเรจ็และมรีายได้สงู พวกเขาจงึสามารถ
จับจ่ายใช้สอยได้อย่างไม่มีขีดจ�ากัด

อีกทั้งยังมีพฤติกรรมทางการตลาดแบบ 
DINK (Double Incomes, No Kids) 
หมายความว่ากลุม่ LGBT ส่วนใหญ่ไม่ต้อง
ใช้เวลาดูแลลูกหลานของตัวเองมากนัก 
จึงมีเวลาและความสามารถในการจับจ่าย
ใช้สอยเพื่อความสุขของตัวเองสูงกว ่า
กลุม่ผู้บรโิภคอืน่ๆ เป็นกลุม่ทีม่คีวามภกัดี
ต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) เรียก
พฤตกิรรมนีว่้า Pink Dollar จึงไม่น่าแปลกใจ
ท่ีภาคธุรกจิจ�านวนไม่น้อยหนัมาให้ความส�าคญั
กับการทุ่มท�าตลาดเพ่ือเจาะกลุ่ม LGBT 
การเจาะตลาดกลุม่นีน้บัเป็นการรุกตลาดแบบ 
niche market ท่ีน่าสนใจ ผู้ประกอบการและ
ผูส่้งออกไทยจงึไม่ควรมองข้ามด้วยเช่นกัน

THINK TRADE THINK DITP ฉบบัเดือน
แห่งความรกันีจ้งึอยากชวนผู้ประกอบการไทย
มาเปิดโอกาสทางความคิดและรู ้จักกับ
ชาว LGBT เพือ่เข้าใจพฤติกรรม รสนยิม 
รวมถึงแนวโน้มกระแส LGBT ทั่วโลก 
เพือ่หาช่องทางและขยายโอกาสทางการค้า
กนัต่อไปค่ะ

นางมาลี โชคล�้าเลิศ
อธบิดกีรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

กระทรวงพาณิชย์

www.thinktradethinkditp.com
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ไม่แคร์ LGBT 
ถือว่าพลาด!
ถา้ไมอ่ยากพลาดโอกาสงามๆ 
ทีจ่ะขายสนิคา้และบรกิารใหก้ลุม่ลกูค้าสดุพิเศษ
ที่มีก�าลงัซ้ือมหาศาลอลังการกวา่ใครๆ 
ตอ้งหา้มมองข้ามกลุ่ม “LGBT” เป็นเด็ดขาด

ช าว LGBT เป็นกลุ่มคนท่ีมคีวามหลากหลาย
ทางเพศ มีท้ังกลุม่รักร่วมเพศหญงิ (Lesbian) 
กลุม่รักร่วมเพศชาย (Gay) กลุ่มคนทีร่กัได้ทัง้
สองเพศ (Bi-sexual) และกลุม่คนข้ามเพศ 
(Transgender) ปัจจบัุนมีชาว LGBT ทัว่โลก
มากกว่า 400 ล้านคน และคาดว่าจะสร้าง GDP 
ได้มากถงึ 3 ล้านล้านเหรียญสหรฐัต่อปี (105 ล้าน
ล้านบาท) หรือเกอืบเท่ากบัมลูค่า GDP ของ
ประเทศเยอรมนีเลยทีเดยีว

สสีนัและความหลากหลายแต่เป่ียมไปด้วยพลงั
และชวีติชวีาของชาว LGBT  สะท้อนให้เหน็
อย่างชดัเจนใน “ธงสรุ้ีง” ทีถ่กูน�ามาใช้เป็น
สญัลกัษณ์สากลของกลุม่มาตัง้แต่ปี 2521 
ซ่ึงเดมิทมีี 8 แถบ คอื สชีมพตูวัแทนรสนยิมทางเพศ 
(Sexuality) สแีดงแสดงถงึชวีติ (Life) สส้ีมสือ่ถงึ
การรกัษาเยยีวยา (Healing) สเีหลอืงคอื
พระอาทติย์ (The Sun) สเีขยีวตวัแทนของ
ธรรมชาติ (Natural) สฟ้ีาแสดงถงึศลิปะ (Art) สคีราม
หมายถึงความสามคัค ี(Harmony) และสม่ีวงสือ่ถงึ
จติวญิญาณ (Spirit) ซึง่สบีนธงได้ถกูปรบัเปลีย่น

จนปัจจบุนัเหลอื 6 แถบคอื แดง ส้ม เหลอืง เขยีว 
น�า้เงนิ และม่วง

แม้จะไม่ได้เป็นผู้บรโิภคทีม่จี�านวนมากแต่คณุภาพ
คบัแก้วแน่นอน ด้วยก�าลงัซือ้มหาศาลท�าให้
ชาว LGBT เป็นเป้าหมายท่ีได้รบัความสนใจ
จากบรรดาธุรกจิทกุกลุม่มากขึน้อย่างเหน็ได้ชดั
ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ยกตวัอย่างเช่น ชาวสีรุ้ง
มสีดัส่วนเพียง 7% ของประชากรสหรฐั หรอื
ประมาณ 16 ล้านคน แต่มกี�าลงัซือ้รวมกนัสงูถงึ 9.17 
แสนล้านเหรยีญสหรฐั (32 ล้านล้านบาท) ในปี 2558
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ควักหัวใจ
ชาวสีรุง้

8 ค�ำ-กลุ่มค�ำ
ต้องห้าม
ที่ LGBT ไม่ปลื้ม

26% พร้อมจ่ายเงินมากขึน้เพือ่ซือ้สนิค้าราคา
แพง คณุภาพสงูเกรดพรเีมยีม

70% ชอบซือ้สนิค้าคณุภาพพรเีมยีมจาก
ธรุกจิหรอืแบรนด์สนิค้าทีส่นบัสนนุกลุม่ 
LGBT

78% ของเพ่ือนหรอืญาตขิองชาวสรีุง้ตัดสนิใจ
เปล่ียนไปใช้สนิค้าท่ีเป็นมติรกบัชาว LGBT

1. Gay Lifestyle
2. Sexual Preference หรอื Preference
3. Choice, Choose หรอื Choose to be gay
4. Homosexual
5. Alternative
6. Tolerance
7. Special Right
8. Friend

ที่มา: รายงานพฤติกรรมกลุ่มผู้บริโภคที่มี
ความหลากหลายทางเพศ 
จัดท�าโดยส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ เมืองไมอามี

ส่วนฝ่ังของเอเชยีอย่างจนีคาดว่ามผีูบ้รโิภคกลุ่มนี้
ราว 70 ล้านคน มีมูลค่าตลาดรวม 3 แสนล้าน
เหรยีญสหรัฐต่อปี (10.5 ล้านล้านบาท) และญีปุ่น่
มชีาวสรีุง้ประมาณ 6.3 ล้านคน หรอื 5% ของ
ประชากรท้ังหมด มูลค่าตลาด LGBT ประมาณ 
5 หมืน่ล้านเหรียญสหรัฐ (1.7 ล้านล้านบาท)

ด้วยความมุ่งม่ันสงูกว่าคนท่ัวไป ชาวสรีุง้พยายาม
ผลกัดันตัวเองให้ประสบความส�าเรจ็ในหน้าที่
การงาน มีรายได้สงูและเป็นท่ียอมรบัในสังคม 
ชาว LGBT ส่วนใหญ่ไม่มีลกูท�าให้มเีวลาเหลือเฟือ

และมเีงนิทองในการจบัจ่ายใช้สอยมากกว่า
ครอบครวัชาย-หญงิทัว่ไป เคยมกีารส�ารวจ
พฤตกิรรมการใช้จ่ายของคนกลุม่นีพ้บว่าเป็น
คนทีม่คีวามภกัดต่ีอแบรนด์ (Brand Loyalty) 
ค่อนข้างสูงเม่ือเทียบกับผู้บริโภคกลุ่มอ่ืน 
จงึไม่น่าแปลกใจทีต่อนนีผู้ป้ระกอบการจ�านวน
ไม่น้อยหนัมารกุจบัตลาดกลุม่ LGBT กนัอย่าง
คึกคัก เพราะนี่เป็นลูกค้าชั้นดี มีรสนิยม
การเลอืกซือ้สนิค้าและบรกิารหวอืหวา กล้าซือ้
ของใช้ราคาแพงกว่าใครๆ 

ผู้บริโภคกลุ่ม LGBT ชื่นชอบการใช้จ่าย
ซือ้สนิค้าและให้ความส�าคญักับภาพลักษณ์ว่า
ใช้แล้วต้องดดูเีพือ่ท�าให้ตัวเองเป็นท่ียอมรับ
ในสงัคม ดงันัน้จงึเหน็ได้ว่า ลกูค้ากลุม่นีจ้ะ
นยิมใช้ของแพงคณุภาพระดบัพรเีมยีม DITP 
ได้รวบรวมข้อมลูผู้บรโิภค LGBT ในสหรัฐอเมรกิา
พบว่า ชาวสรีุง้มกัจะใช้เงนิเพือ่ซือ้สนิค้าและ
บรกิารทีเ่กีย่วกบัความบนัเทงิ ความสวยงาม 
สตัว์เลีย้ง และเพือ่ปรบัปรงุทีอ่ยูอ่าศยั ส่วน
ชาว LGBT ในแคนาดาจะมกีารศกึษาสงู นยิม
ท่องเทีย่วบ่อยและนานกว่าผู้บรโิภคกลุม่อืน่ 
โปรดปรานสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 
เลอืกซือ้แบรนด์ท่ีบริษทัมกีารสือ่สารโดยตรง
กบักลุ่ม LGBT หรอืสนบัสนนุชมุชนชาวสรุ้ีง

ส�าหรบัสนิค้าไทยทีเ่หมาะจะตตีลาดชาว LGBT 
กม็หีลายกลุม่ด้วยกนั ทัง้เสือ้ผ้า เครือ่งประดบั 
ของขวัญ ของตกแต่งบ้าน เฟอร์นเิจอร์ อาหาร
ส�าเรจ็รปูพร้อมรบัประทาน และอาหารและ
ของใช้ส�าหรับสัตว์เล้ียง รวมไปถึงบริการ
เช่น ท่องเทีย่ว การจดังานแต่งงาน 

เห็นอ�านาจซื้อของชาว LGBT แบบนี้แล้ว 
ต้องย�้าว่านี่คือตลาดสีรุ้งมากสีสันสุดสดใส
ที่ ผู ้ประกอบการไทยต้องเกาะให้แน่น 
ห้ามพลาด! 



โอกาสทองอาหารปลอดกลเูตน 
อาหารเพือ่ผูป่้วยท่ีเป็นโรคเซลิแอก หรอืโรคแพ้กลเูตนก�าลงัมอีนาคต
สดใสในอาร์เจนตนิา เห็นได้จากปัจจบุนัร้านค้าทีจ่�าหน่ายอาหารประเภทนี้
มจี�านวนเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ โดยขายสนิค้าจ�าพวกขนมปัง พาสต้า คกุกี้ 
ขนมขบเคีย้ว และเบียร์ท่ีผลิตจากข้าวฟ่าง ข้าว ข้าวโพด ซึง่มรีาคาแพง
กว่าอาหารปกตปิระมาณ 20-300%  แนวโน้มตลาดทีย่งัขยายตัว
อย่างรวดเร็วในอนาคตจะเป็นโอกาสของธรุกจิไทยทีช่�านาญด้านการผลติ
อาหารส�าเรจ็รปูหรืออาหารแปรรูปจากข้าวมาเปิดตลาดใหม่ทีม่ผีูบ้รโิภค
รอคอยจบัจ่ายอยู่แล้ว

ต้องการขยายตลาดในอาร์เจนตนิา 
ติดต่อส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุบวัโนสไอเรส 
อเีมล: thaiexba@gmail.com

เครือ่งปรงุรสไทยฉายแววดี 
เศรษฐกจิรสัเซยีในปี 2560 ก�าลงัอยูใ่นช่วงขาขึน้ ผู้บรโิภคมกี�าลงัจบัจ่าย
ใช้สอยสินค้าจากต่างประเทศเพิม่ ซึง่ส่วนของอาหารกพ็บว่าอาหารเอเชยี
ได้รบัความนยิมมากขึน้ แม้ยงัมร้ีานอาหารไทยน้อยมากในรัสเซยี แต่
ชาวรสัเซยีจ�านวนมากเดนิทางไปเทีย่วเมอืงไทยกม็โีอกาสชมิและรูจ้กั
อาหารไทยมาพอสมควร ตอนนีจ้งึเหน็ซูเปอร์มาร์เกต็ท่ีนีข่ายซอสและ
เครือ่งปรงุรสไทย เช่น น�า้จิม้ไก่ ซอสพรกิ เครือ่งแกง และน�า้ปลา ให้คน
ทีต่ดิใจรสชาตแิบบไทยได้เอาไปลิม้ลองทีบ้่าน

เปิดโอกาสใหม่ในรสัเซยี 
ตดิต่อส�านกัส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุมอสโก 
อเีมล: moscow@thaitrade.ru

ชาวเยอรมนัเมอืงใหญย่งัปลืม้หา้งสรรพสนิคา้ 
ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของการค้าขายออนไลน์ ชาวเยอรมนั
ในเมอืงใหญ่ก็ยงัชอบเดนิห้างเพราะได้จบัต้องสนิค้าด้วยตัวเองก่อนซือ้ 
แถมยังเปรยีบเสมือนการเข้าไปหาประสบการณ์อกีรูปแบบหนึง่ ส�าหรบั
ห้างใหญ่แห่งหน่ึงของกรงุเบอร์ลนิต้องยกให้ Kadewe ทีเ่น้นจ�าหน่าย
สินค้าเจาะกลุม่ตลาดบนและสนิค้าแบรนด์เนม ซ่ึงตอนน้ีบริษัทเซน็ทรัล
จากไทยเป็นเจ้าของ และส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศได้จบัมอื
ห้างเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าแบรนด์ไทยในตลาดเยอรมนี
มาอย่างต่อเน่ือง จงึเป็นอกีหนึง่ช่องทางทีจ่ะช่วยผูป้ระกอบการให้เข้าไป
ขยายตลาดในเยอรมนี

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

แฟชัน่กฬีารกุตลาด LGBT 
LGBT เป็นผูบ้รโิภคท่ีมาแรงทีส่ดุกลุม่หนึง่ในตอนนี ้ท�าให้หลายธรุกจิ
รวมถึงแบรนด์ชัน้น�าแห่งวงการแฟชัน่เครือ่งกฬีาต่างกระโจนเข้ามาเล่น
กับผู้บริโภคกลุม่น้ีอย่างเต็มตวัด้วยการออกแบบสนิค้าเพือ่เอาใจชาวสรีุง้
โดยเฉพาะ อย่างเช่น Adidas ทีเ่ตรยีมวางขายรองเท้ากฬีา Ultra Boost 
รุน่ LGBT สดุเก๋ด้วยแต้มเฉดสรุ้ีงในเดอืนพฤษภาคม 2560 นี ้หลงัจาก
ปีทีแ่ล้วหลายแบรนด์ท้ัง Converse, Nike และ Adidas ได้ออกสนิค้า
คอลเล็กชนัพเิศษท่ีได้แรงบันดาลใจจากชมุชน LGBT เช่นกนั

เตรยีมพร้อมบุกตลาด LGBT ในสหรฐัอเมรกิา 
ตดิต่อส�านักงานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ เมอืงไมอามี 
อเีมล: ttcmiami@gmail.com
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2  อาร์เจนตินา

4  รัสเซีย3  เยอรมนี

1  สหรัฐอเมริกา
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เรง่กระชบัสมัพันธท์รมัป์ 
นโยบาย “American First” ของประธานาธิบดโีดนัลด์ ทรัมป์ ของ
สหรัฐอเมรกิาท�าให้หลายประเทศรวมถงึญีปุ่น่เกดิความกงัวลเพราะ
ไม่แน่ใจว่านโยบายการค้าของสหรฐัทีเ่รยีกความนยิมจากชนชัน้กลาง
และล่างจะท�าให้เกิดการกีดกันทางการค้ามากน้อยแค่ไหน ล่าสุด
นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญ่ีปุ่นได้เดินทางเยือนสหรัฐฯ 
เพ่ือพบปะหารอืกบันายทรมัป์ ซึง่ได้ตกลงกนัว่าจะสนบัสนนุให้เจรจา
กรอบการค้าทวิภาครีะหว่างสองประเทศหลงัจากสหรฐัถอนตวัจาก TPP

มองหาลูท่างการค้าและการลงทนุในญีปุ่น่ 
ตดิต่อส�านักส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา 
อเีมล: ttcosaka@thaitrade.jp

คนชนบทซื้อนม-ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายพุ่ง 
นอกจากคนเมอืงแล้ว ชาวชนบทในเวยีดนามกม็กี�าลงัซือ้สูงข้ึนและมี
ความต้องการซือ้สนิค้าเพิม่ขึน้เช่นกนั โดยเฉพาะผลติภณัฑ์นมทีม่ยีอดขาย
เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 8% ในเดือนธันวาคม 2560 ส่วนสินค้า
เพ่ือร่างกายอย่างเช่นผลติภัณฑ์ล้างหน้ากม็ยีอดขายเตบิโตราว 21% 
จากช่วงเดยีวกนัของปี 2559 แถมชาวเวยีดนามกช็ืน่ชอบสนิค้าไทยอย่างมาก
เพราะมัน่ใจในคณุภาพทีด่แีละราคาไม่ต่างจากแบรนด์ท้องถิน่มากนกั

อยากเจาะตลาดเวยีดนามอย่างมัน่ใจ
ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจมินิห์ 
อเีมล: ttc_hcmc@vnn.vn
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สมาคมการแพทย์แห่งสหราชอาณาจกัร (British Medical Association) ได้จดัท�าคูม่อื
แนะแนวทางการสือ่สารส�าหรบัแพทย์เวชปฏิบตัท่ัิวไป รวมถึงบคุลากรท่ีท�างานในโรงพยาบาล
ให้เรียกบุคคลท่ีก�าลงัต้ังครรภ์ว่า ‘คนท้อง’ แทนการเรยีกว่า ‘คณุแม่’ เพือ่หลกีเล่ียง
การเหยยีดเพศ และส่งเสรมิความแตกต่างทางเพศในคราวเดียวกนั 

การเปลี่ยนแปลงนี้มีสาเหตุมาจาก Hayden Cross ชายข้ามเพศท่ีเป็น ‘ผู้ชาย’ 
อย่างถกูต้องตามกฎหมาย ตดัสนิใจยตุกิารผ่าตดัแปลงเพศชัว่คราว เมือ่พบว่า
ตนเองก�าลงัตัง้ครรภ์ได้ 4 เดอืน

นอกจากนี ้ ในคูม่อืยังแนะน�าให้บุคลากรทางการแพทย์งดใช้ค�าว่า ‘เพศชาย
โดยก�าเนิด’ (born man) และ ‘เพศหญงิโดยก�าเนดิ’ (born woman) ส�าหรบั
บคุคลข้ามเพศ เพราะค�าเหล่านีอ้ธิบายความซบัซ้อนทางเพศทีง่่ายเกนิไป

แม้เหตกุารณ์นีจ้ะเป็นสญัญาณการเปลีย่นแปลงทีด่สี�าหรับกลุม่ LGBT แต่ก็
มเีสยีงวพิากษ์วจิารณ์จากหลายๆ ฝ่ายทีไ่ม่เหน็ด้วย เช่น Laura Perrins 
นักต่อสู้ด้านสิทธิสตรีที่เห็นว่าค�าแนะน�านี้เป็นการต่อต้านวิทยาศาสตร์ 
ต่อต้านเพศหญงิ และต่อต้านความเป็นแม่ ส่วน Philip Davies สมาชกิรัฐสภา
จากพรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษเห็นว่าค�าแนะน�าดังกล่าวนั้น ‘ไร้สาระ
โดยสิน้เชงิ’

อย่างไรกต็าม Heather Ashton จากกลุม่ผูส้นบัสนนุบคุคลข้ามเพศ TG Pals 
ได้ให้แง่คิดกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ว่า “พวกเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าใน
ทางชีววทิยา เพศหญงิคอืเพศทีส่ามารถตัง้ครรภ์ได้ แต่กลุม่คนข้ามเพศกส็ามารถ
เป็นผูป้กครองได้เช่นกนั นีเ่ป็นการเปลีย่นแปลงก้าวใหญ่ในการป้องกนัการเหยยีดเพศ 
ซึง่การเปลีย่นแปลงศพัท์ในการเรยีกใหม่คร้ังนีเ้ป็นเรือ่งทีด่สี�าหรบัใครกต็ามทีอ่ยาก
เป็นผู้ปกครองและมสีทิธิในการเป็นผูป้กครอง”

การเปลีย่นแปลงในวงการแพทย์แห่งสหราชอาณาจกัรครัง้นีอ้าจส่งผลกระทบต่อมุมมองเรือ่ง
คนท้องในประเทศต่างๆ และอาจรวมไปถงึอตุสาหกรรมอืน่ๆ ในโลกทีจ่ะเปิดรบัความหลากหลาย
ทางเพศมากขึน้ด้วย 

ทีม่า: www.themomentum.co

ค�ำว่ำ “แม่” 
ที่เปลี่ยนไป
กับผู้ชายข้ามเพศ

Happening



                             THINK DITP กุมภาพันธ์ 2560  9   

กรงุโตเกยีวนบัเป็นแหล่งรวมความทนัสมยัอนัหลากหลายเมอืงหนึง่ของโลก จงึไม่ใช่
เรื่องน่าแปลกใจหากร้านค้าแนวใหม่ท่ีเรียกว่า “ไลฟ์สไตล์คาเฟ่” ก�าลงัเป็น
เทรนด์ร้านค้าที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 

ด้วยคอนเซปต์ของร้านที่รวบรวมสินค้าหลากหลายประเภทไว้ในร้านเดียว 
ทัง้แฟชัน่ เครือ่งแต่งกาย ของใช้ในชวีติประจ�าวนั เฟอร์นเิจอร์ อาหารและเครือ่งดืม่
เพ่ือสุขภาพ จึงตอบสนองทุกสไตล์การชอปปิงของชาวญี่ปุ ่นได้เป็นอย่างดี 
โดยตัวอย่างร้านที่ก�าลังได้รับความนิยม เช่น

Journal Standard Furniture ไลฟ์สไตล์คาเฟ่ท่ียึดคอนเซปต์ East Coast 
ของอเมรกิา แต่ยงัไม่ท้ิงกลิน่อายความเป็นญีปุ่น่ ขณะนีม้ท้ัีงหมด 8 สาขาทัว่ญีปุ่น่
ภายในร้านจ�าหน่ายสนิค้าแฟชัน่ เสือ้ผ้าแบรนด์ดงั เฟอร์นเิจอร์ รวมถงึร้านอาหาร 
และมีคาเฟ่ไว้คอยให้บริการ 

Akomeya ไลฟ์สไตล์คาเฟ่ท่ีมาพร้อมคอนเซปต์ “ข้าว” คัดเลือกสินค้าที่มี
ความเก่ียวข้องกับข้าวท้ังจากในและต่างประเทศมาจ�าหน่าย สาขาใหญ่อยู่ย่าน 
Ginza เป็นร้านที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยบริษัทในเครือมีธุรกิจหลายอย่าง 
ทัง้ไลฟ์สไตล์คาเฟ่ และ Specialty Store อย่างร้าน Afternoon Tea ท่ีมปีระมาณ 
100 สาขาทั่วประเทศ

Today’s Special ไลฟ์สไตล์คาเฟ่รุ่นบุกเบิกในญ่ีปุ่น มีสาขาที่ห้าง Shibuya 
Hikarie กรุงโตเกียว และ BAL Kyoto จังหวัดเกียวโต ซึ่งเป็นสาขาใหญ่ที่มีสินค้า
มากที่สุด บริหารโดยเครือบริษัท Welcome Group ซึ่งเป็นผู้น�าเข้าร้าน Dean & 
Deluca ในญี่ปุ่น 

จากตัวอย่างของเทรนด์ร้านค้าดงักล่าว ท�าให้เหน็ว่ารปูแบบการท�าธรุกิจต้องพร้อม
เปล่ียนแปลงเพื่อรับมือกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป ซึ่งผู ้บริโภค
ในยุคปัจจุบันไม่เพียงมองหาสินค้าดีมีคุณภาพ แต่ยังมองหาความแปลกใหม่ 
ครบครันและพร้อมตอบสนองการจับจ่ายใช้สอยได้อย่างรวดเร็วทันใจอีกด้วย

ล่าสดุ DITP ได้พาผูป้ระกอบการ 25 รายเข้าร่วมงานแสดงสนิค้า The 82nd 
Tokyo International Gift Show Autumn 2016 ณ กรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่่น 
ท�าให้ผูป้ระกอบการ OTOP ได้รบัประสบการณ์การเจรจาการค้าในตลาดระดบัสากล 

หากผู้ประกอบการ OTOP สนใจบุกตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ในญี่ปุ่น 
ติดต่อส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว 
อีเมล: thaitctokyo @thaitrade.jp

Lifestyle Café
เทรนด์ใหม่ในญี่ปุ่น
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ฉกีกรอบเครือ่งส�ำอำง 
     เมือ่ผูช้ำยพรอ้มแตง่ (หนำ้)

Inspiration & Success    
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เพราะใครๆ ก็อยากดูดีท�าให้ “เครือ่งส�ำอำง” ไม่ได้แค่เสริมความสวยให้ผู้หญิง
เพียงเพศเดียวอีกต่อไป แต่ยังกลายเป็นอุปกรณ์แต่งแต้มหน้าตา 
สร้างบุคลิกทีโ่ดดเด่นให้กับผู้ใช้ทุกเพศทุกกลุ่ม

“คณุองอาจ วงศ์เดชาโรจน์ ผูช่้วยผูอ้�านวยการ
ฝ่ายการตลาดมิสทีน บริษัทเบทเตอร์เวย์ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั เล่าว่า ต้ังแต่แบรนด์ 
“มสิทนี” แจ้งเกดิในวงการเครือ่งส�าอางและ
ผลติภณัฑ์ของใช้ส่วนตวัมานานนบั 30 ปี 
กม็ผู้ีหญงิเป็นลกูค้ากลุม่หลักมาโดยตลอด 
แต่ช่วงไม่กีปี่นี ้ เทรนด์เกาหล ีญีปุ่น่มาแรง 
ดารานกัร้องผูช้ายแต่งหน้ากนัทกุคน แถมยงัมี
อทิธิพลมาถงึศลิปินไทย ท�าให้คนไทยเริม่
คุ้นเคยกับการแต่งหน้าของผู้ชายมากขึ้น 
บรษิทัจึงมองเหน็โอกาสท่ีจะเปิดตลาดใหม่
คอืเครือ่งส�าอางส�าหรบัผูช้าย 

“เราได้ท�าวจัิยพบว่า ผูช้ายทีแ่ต่งหน้าเพราะ
อยากดดีู และถ้าให้เลอืกผลติภณัฑ์ทีอ่ยากใช้ 
ผูช้ายประมาณ 90% บอกว่าอยากได้ดนิสอ
เขียนคิ้ว เราก็เลยท�าดินสอเขียนคิ้วท่ี
ออกแบบมาเพือ่ผูช้ายโดยเฉพาะ ซึง่กระแส
ตอบรับดีมากท้ังในส่วนของโฆษณาท่ีมี
คุณอ๊อฟ-ปองศักดิ์ มาเป็นพรีเซนเตอร์ 
กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ และยอดขาย
สนิค้าตวันี ้ทีลู่กค้าส่วนใหญ่เป็นผูช้าย”

ผูบ้รหิารของมสิทนีเชือ่มัน่ว่า ตลาดเครือ่งส�าอาง
ส�าหรบัผูช้ายมโีอกาสเตบิโตต่อเนือ่งในอนาคต 
หรอืไม่เกนิ 10% ต่อปี โดยตอนนีย้งัไม่มีคูแ่ข่ง
ในตลาดมากนกั เพราะยงัไม่ค่อยมใีครกล้า
ประกาศชัดว่าต้องการจับกลุ่มลูกค้าผู้ชาย 
ซึง่ในส่วนของมสิทนีได้วางแผนว่าช่วงครึง่ปี
หลังจะออกผลิตภัณฑ์พิเศษส�าหรับผู้ชาย
เพิม่เตมิด้วย

นอกจากได้รับความนิยมจากลูกค้า
ภายในประเทศแล้ว แบรนด์มสิทนียงัอาศัย
จุดเด่นของการเป็น “สินค้าคุณภาพดี 
ราคาจบัต้องได้” ท�าให้เป็นทีรู่จ้กัและได้รับ
การยอมรับจากลกูค้าต่างชาติ
ในหลายประเทศ โดยเฉพาะ
ตลาดกลุ่ม CLMV ได้แก่ 
กมัพชูา ลาว เมยีนมา และ
เวยีดนาม ตลาดเอเชยี

และตะวนัออกกลาง เช่น จนี ไต้หวนั ฮ่องกง 
อริกั อหิร่าน ปากสีถาน และแอฟรกิา เช่น 
กานา และไนจเีรีย 

“ตอนนีจ้นีเป็นตลาดทีท่�ารายได้มหาศาลให้
กับเรา ชาวจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยจะซื้อ
เครือ่งส�าอางมิสทนีไปเป็นของฝาก และเรา
ยังได้จัดต้ังบริษัทร่วมทุนท่ีประเทศจีนขาย
สนิค้าผ่านตลาดออนไลน์ของอาลบีาบาด้วย 
ถ้าสนิค้าตวัไหนลูกค้าจนีชอบมาก บางครัง้
ท�าให้สนิค้าตวันัน้ขาดสตอ็กไปหลายเดือน
เลยทีเดยีว”

คณุองอาจบอกว่า ถ้ายอดขายในประเทศจนี
ไปได้สวยเหมอืนทีผ่่านมา ผนวกกบัขยาย
ช่องทางการจ�าหน่าย เช่น โมเดิร์นเทรด ดวิตี ้ฟรี 
ได้ส�าเรจ็กค็าดว่าจะช่วยผลกัดนัให้ยอดขาย
ในตลาดต่างประเทศพุ่งขึน้เป็น 1 หมืน่ล้านบาท
ในอนาคต 

ในฐานะแบรนด์รุน่พีท่ีพ่ชิติหวัใจลกูค้าต่างชาติ
ทัว่ทกุมมุโลกได้ส�าเรจ็แล้ว ผูบ้รหิารมสิทนี
บอกว่าผู้ประกอบการท่ีต้องการออกไป
ขยายตลาดในต่างประเทศควรไปร่วมงาน
แสดงสินค้าต่างๆ เพื่อแนะน�าตัวเองและ
สนิค้าคณุภาพให้ลูกค้าได้รู้จกั 

“ต้องรูจั้กเลอืกคูค้่าทีม่ศีกัยภาพ มเีงินทนุ 
เครือข่ายกว้างขวางท่ีจะจัดจ�าหน่ายสินค้า

เราได้ นอกจากนีก่้อนจะขยายตลาดใหม่
ที่ไหน เราก็ไปขอข้อมูลจาก DITP 
ด้วยเหมือนกันเพื่อดูโอกาสและ
ลูท่างต่างๆ” ผูบ้รหิารมสิทนีแนะน�า

ต้องการข้อมูลและค�าปรึกษา
การท�าธุรกิจระหว่างประเทศ 
ตดิต่อ DITP Call Center 
1169
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ความส�าเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจอีกต่อไป เพราะยุคนี ้
SMEs ก็สามารถผงาดในเวทีโลกได้เหมือนกัน ใครที่ก�าลังต้องการ
พฒันาศกัยภาพของตวัเองเพือ่ขยายธุรกจิไปต่างประเทศ กส็ามารถ
เข้าร่วมกจิกรรมของสถาบนัพฒันาผู้ประกอบการการค้ายคุใหม่ (NEA) 
ทีเ่พิง่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมือ่เรว็ๆ นี ้ซึง่มคีณุโอปอล์-ปาณิสรา 
อารยะสกุล นักแสดงและเจ้าของกิจการ O’s Coffee พร้อม
คุณหมอโอ๊ค-สมิทธิ์ อารยะสกุล มาร่วมงานด้วย ในฐานะที่เคย
เรียนคอร์สออนไลน์กับ DITP มาแล้ว 

สอบถามข้อมูลกิจกรรมของ NEA 
ได้ทีส่ถาบันพฒันาผูป้ระกอบการการค้ายคุใหม่ โทร. 02-507-8114 

เดือนแห่งความรกัแบบน้ีคงไม่มงีานไหนจะเหมาะเท่ากบังานแสดงสนิค้า
อญัมณีและเคร่ืองประดบั (Bangkok Gems & Jewelry Fair) ครัง้ที ่59 
หรอืบางกอกเจมส์ ท่ีจดัขึน้ระหว่างวนัที ่22-26 กุมภาพันธ์นี ้ณ อาคาร
ชาเลนเจอร์ อมิแพค็ เมืองทองธาน ี อกีแล้ว ครัง้น้ีอลงัการด้วยโซน
พิเศษแสดงสนิค้าเจาะตลาดเฉพาะกลุม่ทีม่ศีกัยภาพสงู ซึง่หนึง่ในนัน้คอื
เครือ่งประดบัส�าหรับงานแต่งงาน   คาดกนัว่างานครัง้นีจ้ะมผีูเ้ข้าชมงาน
จากทัว่โลกมากกว่า 23,000 คน และมมีลูค่าซือ้ขายภายในงานกว่า 
17,000 ล้านบาท

ดูข้อมลูงานแสดงสนิค้าของ DITP ได้ท่ี www.thaitradefair.com

บำงกอกเจมส ์
สดุอลังการ

จิ๋วและเจ๋ง 
SMEs 4.0

DITP Society
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จับคู่มันส�าปะหลัง
ยอดขำยทะลุเป้ำ

เยี่ยมบ้ำน DHL
อัพเดตโลจิสติกส์

ทตูพาณชิย์ไทยทัว่โลกท�างานเชิงรกุกนัอย่างเตม็ทีเ่พือ่กระตุน้ยอดส่งออก
ให้ได้ตามเป้าหมาย ล่าสดุส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ 
ณ เมอืงเจนไน ประเทศอนิเดยี ได้น�าผูน้�าเข้าผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงั
รายใหญ่ของอินเดยีมาเจรจาซือ้สนิค้าไทยเมือ่วนัที ่2 กมุภาพนัธ์ทีผ่่านมา 
ซึง่ประสบความส�าเร็จเกนิเป้าหมายด้วยมลูค่าสัง่ซือ้รวมเกอืบ 800 ล้านบาท 
นอกจากนี้อินเดียยังเชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยไปร่วมทุนผลิต
แป้งมนัและแป้งสาคทูีอ่นิเดยีด้วย เพือ่รบัสทิธอัิตราภาษนี�าเข้าต�า่ลง

สนใจข้อมลูตลาดอนิเดียเชงิลกึ
ตดิต่อส�านกัพฒันาตลาดและธรุกิจไทยในต่างประเทศ 
โทร. 02-507-8189

เพราะโลกคอืห้องเรยีนของเรา DITP จงึจดัโครงการเพือ่อพัเดตความรู้
แก่เจ้าหน้าทีอ่ย่างสม�า่เสมอ อย่างเช่นโครงการ DITP We Care 
ทีน่�าคณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีข่อง DITP จ�านวน 40 คนดงูานด้าน
โลจสิติกส์ของบริษทั ดเีอชแอล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากดั 
ทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ เมือ่วนัที ่7 มกราคมทีผ่่านมา ซึง่ทกุคน
บอกว่าได้ความรูใ้หม่มาเพยีบจากพันธมติร พร้อมจะน�ามาประยกุต์ใช้
เพ่ือสนับสนุนการท�าธุรกิจของผู้ประกอบการไทยให้ดียิ่งขึ้นและ
ขบัเคลือ่น Logistics Park ให้เกดิขึน้ในเรว็วนันี้

สนใจร่วมกจิกรรม ตดิต่อ  DITP Call Center 1169



หลายคนอาจจะมองว่ากลุ่ม LGBT เป็นกลุ่มลูกค้าที่เข้าใจยาก มีความต้องการที่ซับซ้อน 
แต่จริงๆ แล้วหากท�าความเข้าใจวิธีคิดและพฤติกรรมท่ีเขาแสดงออกผ่านไลฟ์สไตล์
ในการใช้ชีวิต และสื่อสารให้ตรงใจ การตีตลาดกลุ่มนี้ก็จะไม่ยาก เพียงแต่สินค้าของคุณ
จะเนี้ยบ เฉียบ เก๋ พอที่จะท�าให้พวกเขาสนใจหรือไม่ก็เท่านั้นเอง
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สือ่สำรให้โดนใจรสนิยมหลำกสี 
LGBT พร้อมจ่าย

DITP Insider



                       เพราะไม่ต้องมภีาระ
     ในการสร้างครอบครัวหรอืดแูลลูกหลาน
มากนกั ดงันัน้ รายได้ส่วนท่ีเหลอืมกัจะใช้ไป
กบัการหาความสุขให้ตวัเอง เช่น การซือ้ข้าวของ
ต่างๆ  รวมถงึการท่องเทีย่วด้วย กลุม่นีใ้ห้ความ
ส�าคญักบัเรือ่งแบรนด์และคณุภาพของสินค้าท่ี
มกัได้รบัการยอมรบัว่าเป็นมาตรฐานทีด่เีพือ่
สะท้อนการยอมรบัในสงัคม

กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือตีตลาดกลุม่ LGBT 
พฤตกิรรมเด่นๆ ของ LGBT คอืมคีวามเนีย้บ 
ให้ความส�าคญักบัรายละเอยีดเพือ่บ่งบอกตวัตน 
ทนีีค้วามเนีย้บมกัจะถกูน�าเสนอผ่านสือ่ด้วย 
Influencer หรือผู้มีอิทธิพลทางสังคมท่ี
ดนู่าดงึดดู เช่น David Beckham ซึง่ตวัแทน
เหล่านี้ไม่จ�าเป็นต้องเป็น LGBT เองก็ได้ 
แต่เสน่ห์ของเขาสามารถไปแตะกลุม่คนทีน่ยิม
ความเนีย้บ เช่น กลุ่ม Metrosexual ได้อกี 
ซึง่ถอืเป็นกลุม่เป้าหมายทางการตลาดเดยีวกนั 
ดงันัน้ การสือ่สารให้ตรงใจควรน�าเสนอแบบ
เปิดกว้าง ทีเ่หน็ง่ายๆ คือ การท�าฉลากสนิค้า 
(label) เดีย๋วนีจ้ะเห็นค�าว่า unisex มากข้ึน
ในหลายผลิตภณัฑ์ เพยีงแค่เปล่ียน label 
ความรู้สึกถูกแบ่งแยกของผู้ซื้อก็มีน้อยลง 
เขาสบายใจทีจ่ะเลอืกซือ้ของมาใช้ได้ง่ายขึน้

วธีิสร้างจุดขายเพือ่เจาะตลาด LGBT 
ขอยกตวัอย่างบรษิทัใหญ่ เช่น Adidas และ 
Nike ทีเ่ขาแสดงออกชดัเจนว่าบรษิทัเขาเปิดรบั
คนกลุม่นี ้ และสนิค้าของเขากพ็ร้อมให้ลกูค้า
กลุม่ LGBT มาเลอืกซือ้ได้ โดยทีไ่ม่ต้องปรับ
พืน้ฐานการผลติอะไรมาก อาจมกีารเพิม่ลกูเล่น
หรอืเฉดสใีห้มากข้ึน แต่ปรบัการสือ่สารชดัเจน

คุณนพดล ทองมี ผู้อ�านวยการอาวุโส 
ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณ นครนิวยอร์ก มาร่วมแบ่งปันมุมมอง
การเจาะตลาดกลุม่ LGBT ทีม่พีฤตกิรรมและ
แนวคิดในการใช้ชวีติท่ีมสีสีนั พร้อมจบัจ่าย
ใช้สอยและท�ากจิกรรมเพ่ือสร้างความสขุให้
ตัวเองแบบ ‘work hard, play harder’ 
ซ่ึงถือเป็นอกีกลุม่ท่ีภาคธรุกจิไม่ควรมองข้าม

มมุมองเกีย่วกบัพฤติกรรมของกลุม่ LGBT
โดยพืน้ฐานอเมริกาเป็นประเทศทีเ่ปิดเสรทีางด้าน
ความคดิ ความเท่าเทียมกนัทางมนษุยชนในสังคม 
การใช้ชีวิตของคนท่ัวไปจึงอยู่ภายใต้แนวคิดแบบนี้ 
ทัง้เรือ่งศาสนา ชาตพัินธุ ์การใช้ชีวติ และ LGBT 
กเ็ป็นอกีกลุม่ทีม่กีารออกกฎหมายจากรฐับาลกลาง
ให้มีการแต่งงานในเพศเดียวกันได้ ซ่ึงถือ
เป็นการยอมรบัจากสังคมอย่างเป็นทางการ 
ดงันัน้การแสดงออกของกลุ่ม LGBT ในอเมรกิา
จงึเหน็ได้ชดัเจนขึน้ ภาพรวมของ LGBT ส่วนใหญ่
ค่อนข้างมีการศึกษาและการอบรมที่ดี 
ดังนัน้หน้าท่ีการงานท�าให้มรีายได้ค่อนข้างสงู
ตามไปด้วย กลุม่น้ีจงึเป็นกลุม่ท่ีมแีรงจบัจ่ายเยอะ

                      หรอืเฉดสใีห้มากขึน้ 
        แต่ปรับการสือ่สารชดัเจนว่าเป็นสนิค้า
ทีต่อบรบักลุม่ niche กลุม่นี ้ท�าให้ได้ใจลกูค้า
เพิม่ขึน้มาอกีกลุม่ได้ไม่ยาก

กลุม่สนิค้าทีม่ศีกัยภาพเจาะตลาดกลุม่ LGBT 
ปกตสินิค้าไทยในอเมรกิามค่ีอนข้างเยอะอยูแ่ล้ว
โดยเฉพาะกลุม่อาหารและสนิค้าไลฟ์สไตล์ ทนีี้
การเชือ่มโยงตลาดอเมรกิากบัไทยคอื ประเทศเรา
เป็นประเทศทีเ่ปิดอสิระเหมอืนกนั ซึง่จดุนีเ้ป็น
จดุได้เปรยีบอกีจดุหนึง่ทีส่ามารถตอบสนอง
ตลาดได้ ในแง่สนิค้าและบรกิาร เรามทีัง้อาหาร 
สขุภาพ เครือ่งแต่งตวั เสือ้ผ้าแฟชัน่ เสือ้ผ้ากฬีา 
รองเท้า เครือ่งประดบั เครือ่งส�าอาง ของต่างๆ  
เหล่านีเ้ราเคยน�าเสนอในมมุ mass มาก่อน 
แต่ถ้าเราปรบัการประชาสมัพนัธ์และสือ่สาร
ให้เข้าถึงกลุม่ niche ทีเ่ป็น LGBT ให้ตรงกลุม่
มากขึน้กจ็ะช่วยเพิม่ตลาดได้ เพราะเหล่านีเ้ป็น
สนิค้าและบรกิารทีต่รงกบัไลฟ์สไตล์พวกเขาอยูแ่ล้ว

ฝากถงึผูป้ระกอบการไทยทีต้่องการ
เปิดตลาด LGBT
ส�าหรบัผูป้ระกอบการไทยทีส่นใจเปิดตลาดกลุ่ม 
LGBT นอกจากเรือ่งการท�าสนิค้าและบริการ
ให้มคีณุภาพด ีอยากให้มองวิธกีารสือ่สารให้มาก 
เพราะถ้าสร้างความรูสึ้กด ีสร้างความเข้าใจ
ในตัวลูกค้าได้ ก็เป็นการทลายก�าแพงไปได้ด่านหนึง่ 
การเข้าไปสู ่network ของกลุม่นีก้ถ็อืเป็นอกีช่องทาง
ทีน่่าสนใจเพราะเขามกัม ี community และสร้าง
กจิกรรมหรอื event ต่างๆ ท�าร่วมกันอยู่แล้ว 
ถ้าเข้าได้กถ็อืว่าเป็นทางลดัได้อกีทางหนึง่

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับตลาด LGBT 
รวมถงึโอกาสอืน่ท่ีน่าสนใจในสหรฐัอเมรกิา
ตดิต่อส�านกังานส่งเสรมิการค้าในต่างประเทศ 
ณ นครนวิยอร์ก อเีมล: info@thaitradeny.com
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ปัจจบุนัการขยายธุรกจิแฟรนไชส์ในฟิลิปปินส์
ก�าลงัได้รบัความนิยมมากขึน้ เนือ่งจากก�าลังซือ้
ของผู้บริโภคในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน ยิ่งเมื่อ
เทยีบกบัจ�านวนประชากรทีม่ากเป็นอนัดบั 2 
ของอาเซยีน ฟิลิปปินส์จึงถอืเป็นตลาดใหญ่
ทีก่�าลงัได้รบัความสนใจจากบรรดาธุรกิจแฟรนไชส์
ทัง้หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ธรุกจิแฟรนไชส์
เกีย่วกับการดแูลรกัษารถยนต์ และธุรกิจแฟรนไชส์
อาหารและเครือ่งดืม่ เช่น ร้านอาหารจานด่วน 
ร้านกาแฟและเบเกอรี ซึง่แฟรนไชส์ของไทย
ที่รุกเข้าไปในตลาดนี้ได ้ส�าเร็จ ได้แก่ 
แบลค็แคนยอน และโคคาสกุี ้อย่างไรกต็าม

ยงัมสีิง่ทีผู่ป้ระกอบการธรุกจิแฟรนไชส์ไทย
ทีส่นใจรกุตลาดฟิลปิปินส์ต้องท�าความเข้าใจ 
คือเจ้าของแฟรนไชส์จะต้องขายสิทธิ์ให้
แก่ผูป้ระกอบการท้องถ่ิน ภายใต้การจดัท�า
สญัญาธรุกจิแฟรนไชส์ (FA) และบรษิทัต่างชาติ
ทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั (ถอืหุน้เองทัง้หมด) 
เพ่ือขยายสาขาแฟรนไชส์ในฟิลิปปินส์ต้อง
มทีนุจดทะเบยีนช�าระแล้วไม่ต�า่กว่า 2.5 ล้าน
เหรยีญสหรฐั (87 ล้านบาท) และบริษทัแม่
ต้องมทีรพัย์สนิสทุธอิย่างน้อย 200 ล้าน
เหรยีญสหรฐั (7 พนัล้านบาท) จงึส่งผลให้
การลงทนุจ�ากดัเฉพาะบรษิทัต่างชาติรายใหญ่เท่านัน้ 

รูก้อ่นรกุ 
“แฟรนไชส”์ 
ในฟลิิปปนิส์

Friends of DITP
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นอกจากข้อจ�ากดัในด้านการท�าธรุกจิ ท�าเล
ก็เป็นอกีปัจจยัท่ีธรุกจิแฟรนไชส์ต้องค�านงึถงึ 
Metro Manila หรอืเขตมหานครเป็นตวัเลอืก
ทีค่วรมองหาเป็นล�าดบัแรกๆ เนือ่งจากเป็น
เขตชมุชนเมืองท่ีประชากรอาศยัอยูห่นาแน่น 
และเป็นศูนย์รวมของกลุ่มผู ้บริโภคที่มี
ก�าลังซ้ือสงู ซึง่จะช่วยให้การเจาะตลาดลกูค้า
ทั้งชาวฟิลิปปินส์และนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ท�าได้ง่ายขึน้น่ันเอง  

ทีม่า: ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

หมายเหต:ุ ข้อมูลต่างๆ ทีป่รากฏเป็นข้อมลูท่ีได้จากแหล่งข้อมลู

ท่ีหลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการให้

ข้อมลูแก่ผูท้ีส่นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้า

แห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสยีหายใด  ๆ ทีอ่าจเกดิข้ึน

จากการทีม่บีคุคลน�าข้อมลูนีไ้ปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

SCB 
ผลักดันธุรกิจ
เพ่ือ “คนหลากสี”
ด้วยเลง็เห็นถงึศกัยภาพของกลุม่ LGBT ทีม่ี
ก�าลงัซ้ือสงูและสามารถใช้จ่ายได้อย่างไม่มี
ข้อจ�ากัด ธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB 
จงึสนบัสนนุผูป้ระกอบการทีอ่ยากท�าธรุกจิกบั
ลกูค้ากลุม่นี ้ โดยแนะน�า 5 กลุม่ธรุกจิทีม่ี
แนวโน้มการเตบิโตรวดเรว็และน่าจบัตามอง 
ได้แก่ 1) ธรุกจิท่องเทีย่ว เพราะกลุ่ม LGBT 
ทัว่โลกมองว่าประเทศไทยมภีาพลกัษณ์ทีเ่ป็น
มติรกบักลุม่ LGBT และลกูค้ากลุม่นีน้�ารายได้
เข้าสูป่ระเทศไทยจ�านวนมาก 2) ธรุกิจเส้ือผ้า 
ท่ียงัต้องการเสือ้ผ้าส�าหรบัลูกค้ากลุม่ LGBT 
โดยเฉพาะอกีมาก 3) ธรุกจิสินค้าไลฟ์สไตล์ 
เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญ ของช�าร่วย 
ของตกแต่งหรอืบ้าน 4) ธรุกจิความงามและ
ผลติภณัฑ์เพ่ือส่งเสรมิภาพลักษณ์ให้ดขีึน้ และ 
5) ธรุกจิสนิค้าเทคโนโลยี

นอกจากนี ้กลุม่ LGBT ยงัเป็นกลุม่ทีม่อัีตรา
การซื้อของผ ่านอินเทอร ์ เน็ตมากขึ้น 
ยิ่ งตอกย�้ าว ่า ลูกค ้ากลุ ่มนี้ เป ็นกลุ ่มที่
ผู ้ประกอบการไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด 
อย่างไรก็ตาม ผูป้ระกอบการต้องศกึษาถึง
ความต้องการและรสนิยมของผู ้บริโภค
กลุ่มนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากชาว LGBT 
มคีวามหลากหลายสงู และควรหลกีเลีย่งการท�า
การตลาดและประชาสัมพันธ์ที่จะกระทบ
กระเทอืนความรูส้กึผูบ้รโิภคด้วย

ดขู้อมลูเพิม่เตมิได้ที:่ www.scbsme.scb.co.th
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รู้ทันคนโกง 
ตัดวงจรฟอกเงิน

Trade Talk
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ทกุวนันีเ้รามักได้ยนิข่าวผูท้ีเ่ข้าไปเกีย่วข้องกบั
กระบวนการฟอกเงนิต่างๆ แต่รูห้รอืไม่ว่า 
ในฐานะผูป้ระกอบการ เรากม็หีน้าทีใ่นการ
รายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยเร่ือง
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เพ่ือตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม และ
ไม่ให้อาชญากรน�าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้
จากการฟอกเงนิน�าไปกระท�าความผดิต่อไป

ก่อนอ่ืนน้ันมาปรับมุมมองเร่ืองการฟอกเงิน
ให้ตรงกนัก่อนว่าคอือะไร... 

การฟอกเงนิคอืการน�าเงนิหรอืทรพัย์สนิทีไ่ด้
จากการกระท�าความผดิหรอืได้มาโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย มาเปลีย่นสภาพให้เป็นเงนิหรอื
ทรัพย์สินท่ีได้มาอย่างถกูต้อง หรอืเรยีกว่าท�า 
“เงินสกปรก” ให้เป็น “เงินสะอาด” 

เพ่ือป้องกนัคนท�ามาหากนิสจุริตไม่ให้ตกเป็น
เหย่ือคนโกง จงึมีพระราชบัญญตัป้ิองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ก�าหนดให้
หน่วยงานและผูป้ระกอบการธรุกจิต้องรายงาน
การท�าธุรกรรม ท่ีใช้เงนิสดตัง้แต่ 2 ล้านบาทข้ึนไป

ได้แก่ สถาบนัการเงิน ส�านกังานท่ีดนิ และ
ผูป้ระกอบอาชพี 10 ประเภท เช่น ผูท่ี้ให้ค�าปรกึษา
เก่ียวกับการลงทุนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 
ผูป้ระกอบอาชพีค้าอัญมณ ีเพชรพลอย ทองค�า 
หรือเครือ่งประดบัต่างๆ ผู้ค้าหรือให้เช่าซื้อ
รถยนต์ นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขาย
อสงัหารมิทรพัย์ เป็นต้น

ยิง่ไปกว่านัน้ สถาบนัการเงินและผู้ประกอบการ
ในอาชพีทีก่�าหนดยงัต้องให้ลกูค้าแสดงตน
ทกุครัง้ก่อนท�าการซือ้ขาย เว้นแต่ว่าเคยแสดงตน
ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งการแสดงตน ได้แก่ 
การให้ชื่อ เลขประจ�าตัวประชาชนหรือ
เลขหนงัสอืเดนิทาง ทีอ่ยู ่อาชพีและสถานที่
ท�างาน และข้อมูลการติดต่อต่างๆ และ
ผู้ประกอบการยังต้องตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้า โดยก�าหนดนโยบาย
การรบัลกูค้าและการบรหิารความเส่ียงทีอ่าจ
เก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค้า อีกท้ัง
ผูป้ระกอบการอาจปฏเิสธการท�าธรุกรรมหรอื
การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า 
ในกรณทีีลู่กค้ามคีวามเสีย่งสงูจนอาจถกูใช้
เป็นเครือ่งมอืในการฟอกเงนิ

หากผู้ประกอบการร่วมมือในการรายงาน
ข้อมลูการท�าธรุกรรม และข้อมลูของลกูค้าแล้ว 
สิง่ทีห่น่วยงานรฐับาลจะได้จากการวเิคราะห์
ธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่ ข้อมลูความเช่ือมโยง
ในลกัษณะบคุคลกบับคุคล บุคคลกบัทรพัย์สนิ 
และทรพัย์สนิท่ีเกีย่วกบัการกระท�าความผิด 
ตลอดทัง้ท�าให้ทราบถงึบคุคลทีม่พีฤตกิารณ์
เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดมูลฐาน
อนัสามารถน�าข้อมลูดงักล่าวไปใช้เป็นพยาน
หลกัฐานเพือ่ด�าเนนิการตามกฎหมายฟอกเงนิ
หรอืกฎหมายอืน่ๆ ต่อไปอีกด้วย

ขอขอบคณุข้อมลูจากกองก�ากบัและตรวจสอบ 
ส�านักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สนใจข้อมลูเพิม่เตมิสามารถดไูด้ที่
www.amlo.go.th หรือโทรสายด่วน 1710



สิทธิประโยชน 

สำหรับผูที่เขารวมโครงการพัฒนาผูประกอบการโดย DITP

มีสิทธิเขารวมแสดงงาน 
BIFF & BIL 
และ BIG & BIH 
ตามประเภทสินคา

ไดรับการยกเวนคาใชจายในการรวมอบรบและสัมมนา ในกรณีการอบรมใชเวลาไมเกิน 1 วัน 
(ภายใน 1 ป)

ไดรับคัดเลือกใหเปนสวนหนึ่งในสื่อประชาสัมพันธและรับขาวสารสิทธิประโยชน
ในทุกกิจกรรมพิเศษของกรมกอนใคร

สิทธิประโยชนรูปแบบท่ี1: เขารวมงานแสดงสินคาในประเทศท่ีจัดโดย DITP

มีสิทธ์ิเขารวมแสดง
งานแสดงสินคา 
(ภายใน 3 ป)

มีสิทธ์ิเขารวมแสดง
งานแสดงสินคา 
(ภายใน 3 ป)

มีสิทธ์ิเขารวมแสดง
งานแสดงสินคา 
(ภายใน 3 ป)

มีสิทธ์ิเขารวมแสดง
งานแสดงสินคา 
(ภายใน 1 ป)

มีสิทธ์ิเขารวมแสดงงานแสดงสินคา
ในบูทประเทศไทยท่ีเนน
การเจรจาการคา 1 คร้ัง

ผูประกอบการที่เปนนิติบุคคลมีสิทธิ์
เขารวมคณะเจรจาการคาภายในเวลา 1 ป 
โดยไดรับเงินสนับสนุนกิจกรรม 5,000 บาท

มีสิทธ์ิเขารวมแสดง
งานแสดงสินคา 
(ภายใน 1 ป)

มีสิทธ์ิเขารวมแสดง
งานแสดงสินคา 
(ภายใน 1 ป)

มีสิทธ์ิเขารวมแสดง
งานแสดงสินคา 
(ภายใน 1 ป)

มีสิทธ์ิเขารวมแสดง
งานแสดงสินคา 
(ภายใน 1 ป)

มีสิทธ์ิเขารวมแสดง
งานแสดงสินคา 
(ภายใน 1 ป)

มีสิทธ์ิเขารวมแสดง
งานแสดงสินคา 
(ภายใน 1 ป)

มีสิทธิเขารวมคณะเจรจาการคา
เดินทางไปในภูมิภาคอาเซียน 
บริษัทละ 2 คร้ัง (ภายใน 1 ป)

สิทธิประโยชนรูปแบบที่ 2: เขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศที่จัดโดย DITP 

เชน งานแสดงสินคาของขวัญและงานแสดงสินคาของใช ในบาน (BIG+BIH), 

งานแสดงสินคาอาหาร (THAIFEX-World of food ASIA 2017) เปนตน

มีสิทธ์ิเขารวมแสดงงาน
แสดงสินคาไมเกิน 
3 คร้ัง (ภายใน 2 ป)

สิทธิประโยชนรูปแบบท่ี 3: เขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศท่ีจัดโดยหนวยงานอ่ืน 

เชน งานแสดงสินคาอาหารและเคร่ืองด่ืมระดับโลก(SIAL PARIS), 

เทศกาลภาพยนตรนานาชาติ (CANNES FILM FESTIVAL) เปนตน

สิทธิประโยชนรูปแบบท่ี 4: เขารวมในคณะผูแทนเดินทางไปเจรจาการคาในตางประเทศ

สิทธิประโยชนรูปแบบท่ี 5: เขารวมกิจกรรมการฝกอบรมและสัมมนา

กิจกรรมรูปแบบอ่ืนๆ

Designers’ Room 

& Talent Thai

Designers’ Room 

& Talent Thai

Thaitrade.com

Thaitrade.com

OTOP

Smart Exporter 

& Key Step Exporting

ตนกลาทูโกล 

& FEN

Smart Exporter 

& Key Step Exporting

ตนกลาทูโกล 

& FEN

Thaitrade.com

Smart Exporter 

& Key Step Exporting

ตนกลาทูโกล 

& FEN

OTOP

OTOP ตนกลาทูโกล & FEN

สิทธิประโยชน 

สำหรับผูที่เขารวมโครงการพัฒนาผูประกอบการโดย DITP

สนใจเขารวมกิจกรรมเพื่อรับ

สิทธิประโยชนจาก DITP โทร. 1169
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สิทธิประโยชน 

สำหรับผูที่เขารวมโครงการพัฒนาผูประกอบการโดย DITP

มีสิทธิเขารวมแสดงงาน 
BIFF & BIL 
และ BIG & BIH 
ตามประเภทสินคา

ไดรับการยกเวนคาใชจายในการรวมอบรบและสัมมนา ในกรณีการอบรมใชเวลาไมเกิน 1 วัน 
(ภายใน 1 ป)

ไดรับคัดเลือกใหเปนสวนหนึ่งในสื่อประชาสัมพันธและรับขาวสารสิทธิประโยชน
ในทุกกิจกรรมพิเศษของกรมกอนใคร

สิทธิประโยชนรูปแบบท่ี1: เขารวมงานแสดงสินคาในประเทศท่ีจัดโดย DITP

มีสิทธ์ิเขารวมแสดง
งานแสดงสินคา 
(ภายใน 3 ป)

มีสิทธ์ิเขารวมแสดง
งานแสดงสินคา 
(ภายใน 3 ป)

มีสิทธ์ิเขารวมแสดง
งานแสดงสินคา 
(ภายใน 3 ป)

มีสิทธ์ิเขารวมแสดง
งานแสดงสินคา 
(ภายใน 1 ป)

มีสิทธ์ิเขารวมแสดงงานแสดงสินคา
ในบูทประเทศไทยท่ีเนน
การเจรจาการคา 1 คร้ัง

ผูประกอบการที่เปนนิติบุคคลมีสิทธิ์
เขารวมคณะเจรจาการคาภายในเวลา 1 ป 
โดยไดรับเงินสนับสนุนกิจกรรม 5,000 บาท

มีสิทธ์ิเขารวมแสดง
งานแสดงสินคา 
(ภายใน 1 ป)

มีสิทธ์ิเขารวมแสดง
งานแสดงสินคา 
(ภายใน 1 ป)

มีสิทธ์ิเขารวมแสดง
งานแสดงสินคา 
(ภายใน 1 ป)

มีสิทธ์ิเขารวมแสดง
งานแสดงสินคา 
(ภายใน 1 ป)

มีสิทธ์ิเขารวมแสดง
งานแสดงสินคา 
(ภายใน 1 ป)

มีสิทธ์ิเขารวมแสดง
งานแสดงสินคา 
(ภายใน 1 ป)

มีสิทธิเขารวมคณะเจรจาการคา
เดินทางไปในภูมิภาคอาเซียน 
บริษัทละ 2 คร้ัง (ภายใน 1 ป)

สิทธิประโยชนรูปแบบที่ 2: เขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศที่จัดโดย DITP 

เชน งานแสดงสินคาของขวัญและงานแสดงสินคาของใช ในบาน (BIG+BIH), 

งานแสดงสินคาอาหาร (THAIFEX-World of food ASIA 2017) เปนตน

มีสิทธ์ิเขารวมแสดงงาน
แสดงสินคาไมเกิน 
3 คร้ัง (ภายใน 2 ป)

สิทธิประโยชนรูปแบบท่ี 3: เขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศท่ีจัดโดยหนวยงานอ่ืน 

เชน งานแสดงสินคาอาหารและเคร่ืองด่ืมระดับโลก(SIAL PARIS), 

เทศกาลภาพยนตรนานาชาติ (CANNES FILM FESTIVAL) เปนตน

สิทธิประโยชนรูปแบบท่ี 4: เขารวมในคณะผูแทนเดินทางไปเจรจาการคาในตางประเทศ

สิทธิประโยชนรูปแบบท่ี 5: เขารวมกิจกรรมการฝกอบรมและสัมมนา

กิจกรรมรูปแบบอ่ืนๆ

Designers’ Room 

& Talent Thai

Designers’ Room 

& Talent Thai

Thaitrade.com

Thaitrade.com

OTOP

Smart Exporter 

& Key Step Exporting

ตนกลาทูโกล 

& FEN

Smart Exporter 

& Key Step Exporting

ตนกลาทูโกล 

& FEN

Thaitrade.com

Smart Exporter 

& Key Step Exporting

ตนกลาทูโกล 

& FEN

OTOP

OTOP ตนกลาทูโกล & FEN

สิทธิประโยชน 

สำหรับผูที่เขารวมโครงการพัฒนาผูประกอบการโดย DITP

สนใจเขารวมกิจกรรมเพื่อรับ

สิทธิประโยชนจาก DITP โทร. 1169
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โอ๊ค สมิทธิ์   
ไอซ์ ศศธร
“ปัจจุบันเราท�าธุรกิจการแพทย์ให้บริการ
เร่ืองการดแูลผวิหนงัเละศลัยกรรม เป็นคลนิกิ
ความงามแบบครบวงจร เรามฐีานลกูค้าภายใน
ประเทศอยูพ่อสมควรเพราะเราท�ามาเป็น 10 ปี
แล้ว และตอนน้ีเราเห็นศกัยภาพทีจ่ะต่อยอด
ธุรกจิเราไปต่างประเทศได้ แผนคร่าวๆ กอ็ยาก
โฟกสัท่ีประเทศเพือ่นบ้านใกล้เคยีงก่อน

พอทราบข่าวว่า DITP จดั Export Clinic ทีม่ี
ท่านทูตพาณชิย์ท่ีประจ�าประเทศต่างๆ ท่ัวโลก
มารวมตัวกนัในงานนี ้มาพดูคยุถึงโอกาส ช่องทาง 
และให้ค�าแนะน�าแบบหน่ึงต่อหน่ึงในงาน 
Bangkok Gems and Jewelry Fair แบบนี้ 
เราจงึเข้ามาพูดคยุรับค�าแนะน�าดวู่าประเทศไหน
มีความเป็นไปได้กบัธรุกจิเราบ้าง

งานแบบนีใ้ห้ประโยชน์มากเลยค่ะ การได้มา 
Export Clinic คร้ังนีท้�าให้แผนงานทีเ่ราวางไว้
กระจ่างขึ้นมากเลย เพราะค�าแนะน�าจาก
ท่านทตูพาณชิย์แต่ละประเทศท่ีเราเข้าไปคยุ
เป็นข้อมลูเชงิลกึทีส่ะท้อนจากผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ที่
นัน้จรงิๆ สามารถเข้าใจพฤตกิรรมผู้บริโภค 
รวมถงึกฎข้อบังคบัของท้องถ่ินทีเ่ราควรรูใ้ห้
พอทราบและน�าไปศกึษาต่อได้ 

ส�าหรบัท่านทีต้่องการขยายกจิการไปต่างประเทศ
ไอซ์ขอแนะน�าให้ลองปรกึษา DITP นะคะ 
เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ท่านได้พบกบับคุคล
ทีเ่ป็นกญุแจส�าคญัในการท�าการค้าระหว่าง
ประเทศได้อย่างมัน่ใจ ตรงนีถ้อืเป็นจดุเริม่ต้น
ทีด่มีากเลยค่ะ ถ้า DITP มกีจิกรรมแบบนีอี้ก 
ขอแนะน�าให้ผูป้ระกอบการลองเข้าร่วมดนูะคะ 
ไอซ์เองก็ติดตามและเป็นแฟนของ DITP 
เหมอืนกนัค่ะ”

สนใจติดตามข่าวและโครงการดีๆ  ของ DITP 

ตดิต่อ DITP Call Center 1169               

โอ๊ค-สมทิธิ ์และไอซ์-ศศธร อารยะสกลุ
เจ้าของ Smith Privé Aesthetique 
คลนิกิความงามครบวงจร

                      DITP Club



ปฏิทิน
กิจกรรม
และการสัมมนา
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1. การจดัเตรยีมเอกสารส่งออก 
   1 ม.ีค. 60 – 15 เม.ย. 60 

2. เทคนคิการเจรจาการค้าระหวา่งประเทศสู่ความส�าเรจ็ 
   1 ม.ีค. 60 – 15 เม.ย. 60

3. ความรูเ้บือ้งตน้ e-commerce 
   1 ม.ีค. 60 – 15 เม.ย. 60

4. พิธกีารศลุกากร   
   1 ม.ีค. 60 – 15 เม.ย. 60

5. ความรูเ้บือ้งในการประกอบธรุกจิส่งออก รุน่ที ่129 
   20-24 ม.ีค. 60 

DITP Calendar
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Hate brings me to my knees, 
Love gets me on my feet.
“ความเกลียดชังท�าให้ล้มลง แต่ความรักท�าให้ยืนขึ้นได้อีกครั้ง”

 Andre Agassi

              Healthy Thought



กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

THINK TRADE  THINK DITP

www.ditp.go.th DITP Call Center 1169


