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*********************************************************************
คําตอบจากหนวยงานของ Exim Bank
1. สถานที่ใดที่รับรองคุณภาพการผลิตที่ไมใช ISO 9000 ซึ่งมีคาใชจายสูง
ตอบ การผานการรับรองมาตรฐานเปนเสมือนการสรางความเชือ่ มัน่ ตอผูท ตี่ ดิ ตอทําธุรกรรมดวย ประกอบกับ
มาตรฐานแตละชนิดมีรายละเอียดการรับรองที่แตกตางกัน การเลือกขอรับรองมาตรฐานจึงควรคํานึงถึงชือ่
เสียงและการยอมรับมาตรฐานนัน้ ๆ ในสายตาของผูท ตี่ ดิ ตอทําธุรกรรม อาทิ ผูซ อื้ สินคา เปนสําคัญ ดังนัน้
ผูประกอบการที่ไมตองการขอรับรองมาตรฐาน ISO 9000 ควรศึกษาความแตกตาง รวมถึงตอรองขอใช
มาตรฐานอื่น หากมาตรฐานดังกลาวไมตรงกับความตองการของผูซื้อ หรือผูที่ติดตอทําธุรกรรมดวย
สําหรับมาตรฐานที่คอนขางคลายคลึงกับมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ไดแก
Balance Scorecard, HACCP, GMP, TQM เปนตน ซึ่งผูประกอบการสามารถขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
มาตรฐานตาง ๆ ไดทสี่ ถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 02-617-1723-36 http://www.masci.or.th/about_us.php
และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท 02-202-3301-4
http://www.tisi.go.th/index_t.html
2. Service Provider นาจะชวยผูประกอบการไดมาก แตไมทราบวาจะมีคาใชจายประมาณกี่เปอรเซนต
ตอบ คาใชจา ยของ Service Provider แตกตางกันไปตามประเภทสินคา รวมถึงบริการทีผ่ ปู ระกอบการเลือก
ใช ซึ่งจากการสอบถามผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยจํานวน 235 บริษัท ในงานวิจัยเรื่อง
"ตนทุนดานโลจิสติกสสาํ หรับอุตสาหกรรมสงออกไทย" ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา ตนทุนโลจิสติกสตอ
ยอดขายเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอาหารอยูที่ประมาณรอยละ 6.47
สําหรับตนทุนการใชบริการ Service Provider ประเภทอื่น อาทิ หนวยงานตรวจสอบและรับรองคุณ
ภาพสินคา และบรรจุภัณฑ ขึ้นอยูกับหลายปจจัย ทั้งประเภทสินคาสงออก มาตรฐานสินคาที่ตลาดสงออก
กําหนด ไปจนถึงคุณภาพบริการที่ผูประกอบการเลือกใช จึงไมมีประมาณการสัดสวนตนทุนโดยรวมของ
อุตสาหกรรม เนื่องจากคาประมาณการอาจไมสะทอนภาพที่แทจริง
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คําตอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
¾ ถาม อยากทราบรายชื่อผูนําเขาที่แทจริงในแตละประเภทธุรกิจ แถบประเทศอเมริกาใต ตองติดตอที่ไหน
อยางไร
ตอบ ผูประกอบการสามารถคนหารายชื่อผูนําเขาของแตละประเทศไดจาก Website ที่เกี่ยวของ อาทิ
Website ของ Exim Bank ในหัวขอ Importer Lists ซึ่งไดรวบรวม Web Link ที่นาสนใจแสดงรายชื่อผูนํา
เขาของประเทศตางๆไว นอกจากนี้ทานสามารถสอบถามขอมูลโดยตรงไดที่ กรมสงเสริมการสงออก ถนน
รัชดาภิเษก โทร. 02-5115066-77 หรือ DEP Call 1169
¾ ถาม ปญหา AD สับปะรดกระปองไทยกับ USA ทางกรมมีการแกไข และชวยเหลือผูประกอบการไทย
อยางไร
ตอบ รายละเอียดเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และมาตรการทางการคา จากสํานักมาตรการปกปองและตอบโต
ทางการคา กรมการคาตางประเทศกระทรวงพาณิชย
http://www.dft.moc.go.th/the_files/%24%2411/level4/AGRI/a_vegetable_fruit.htm
¾ ถาม ศูนยกระจายสินคามีอยูกี่แหง ถาตองการใชบริการศูนยกระจายสินคา ตองติดตออยางไร
ตอบ การสนับสนุนชองทางการกระจายสินคา และการบริการของศูนยกระจายสินคา มีรายละเอียดปลีก
ยอยที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ กระบวนการตางๆทาง Logistics ซึ่งทานสามารถสอบถามไดทาง สํานักกระจาย
สินคาไทย กรมสงเสริมการสงออก โทรศัพท 02-5115066-77 ตอ 504 / 612 / 614 / 644
¾ ถาม ยุทธศาสตรในการตั้ง Regional Hub และหนาที่ในการชวยเหลือผูประกอบการ
ตอบ ขอมูลเกี่ยวกับ รายละเอียดโครงการ Regional Hub เพื่อการรุกและรักษาตลาด จากสํานักงาน
ยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย ดังนี้
กระทรวงพาณิชยไดกําหนดยุทธศาสตรเชิงรุกเนนการผลักดันใหไทยเปนศูนยกลางธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ (Hub) ของภูมิภาคและเปนประตูการคา (Gate way) ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) โดยได
กําหนดใหมีศูนยภูมิภาค (Regional Hub) ประจําภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก เพื่อเปนเครือขายสนับสนุนและเชื่อม
โยงการดําเนินงานใหสอดคลองกับประเด็นสําคัญ (Emerging Issues) ของภูมิภาคนั้นๆ ทั้งนี้มีจุดมุงหมายใน
การนําเงินรายไดเขาสูประเทศเพื่อมาพัฒนาและยกระดับสถานะของเศรษฐกิจสวนรวมของประเทศใหแข็งแกรง
อยางยั่งยืน โดยมีลําดับความเปนมา ดังนี้
1. การขยายภารกิจเชิงรุกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
กระแสพลวัตรของโลกาภิวัตนมีผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศของประเทศ
หรือภูมิภาคตางๆ อยางไรพรมแดน การเปลี่ยนแปลงในประเทศหรือภูมิภาคในโลกยอมกอใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงตอประเทศตางๆ รวมถึงประเทศไทยอยางหลีกเลี่ยงไมได กระทรวงพาณิชยจึงจําเปนตองปรับยุทธ
ศาสตรเชิงรุกและขยายภารกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อมิใหตกอยูในฐานะเสียเปรียบประเทศคูแขง
ที่กําลังมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น อาทิ จีน อินเดีย เวียดนาม กลุมประเทศ CIS เปนตน
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การดําเนินงานตามยุทธศาสตรใหมของกระทรวงพาณิชยมิไดมุงเฉพาะการสงออกสินคาและ
บริการเพียงอยางเดียว แตจะครอบคลุมถึงการพัฒนา ยกระดับ ผลักดัน และขยายตลาดการคาและธุรกิจของ
ไทยในตลาดตางประเทศ โดยเนนการประกอบธุรกิจและบริการระหวางประเทศของไทย การสรรหาและเชื่อม
โยงกับแหลงทรัพยากรที่เหมาะสมของโลก การสรางเครือขายกระจายสินคาไทยในตางประเทศ เปนตน
2. กระทรวงพาณิชยไดดําเนินการจัดตั้งศูนยภูมิภาค (Regional Hub) จํานวน 6 ศูนย ไดแก
ภูมิภาคอเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชียตะวันออก อาเซียน จีน และอินเดีย ซึ่งเปนตลาดสําคัญ (ตลาดอเมริกาเหนือ
ยุโรป และเอเชียตะวันออก) และตลาดที่ไทยตองเรงดําเนินกลยุทธเชิงรุกเพื่อขยายผลประโยชนจากการจัดทํา
เขตการคาเสรี (จีน อินเดียและอาเซียน) โดยกระทรวงพาณิชยไดมีการหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของและภาค
เอกชนรวมทั้งเจาหนาที่ของกระทรวงพาณิชยที่ประจําอยูในทุกภูมิภาค (เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2548) และ
ไดรวมกันกําหนดยุทธศาสตรการขยายการคาและธุรกิจไทยของแตละภูมิภาค
3. แผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) ของศูนยภูมิภาค ประกอบดวย 9 แผนยุทธศาสตร ไดแก
1) การจัดทําเขตการคาเสรี (FTA) 2) การสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจ/หุนสวนเศรษฐกิจ (Economic
Cooperation/Partnership) 3) การปกปองผลประโยชนทางการคา (Trade Measure) 4) อํานวยความ
สะดวกทางการคา (Trade Facility) 5) การสงเสริมธุรกิจการคา (Business Promotion) 6) การสรรหาและ
เชื่อมโยงทรัพยากรจากตางประเทศ (Global Sourcing) 8) การเสริมสรางสมรรถนะดานการคา (Capacity
Building) ทั้งนี้จะมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน (Monitoring and Evaluation) โดย Regional
Leader และหนวยงานสวนกลาง เพื่อติดตามและปรับแผนยุทธศาสตรใหยืดหยุนตามสถานการณ
4. กลไกการทํางานของศูนยภูมิภาค (Regional Hub) กระทรวงพาณิชยไดแตงตั้งหัวหนาคณะทํางาน
ผูรับผิดชอบภารกิจดานตางประเทศประจําภูมิภาค (Regional Leader) ปฏิบัติงานอยูที่กรุงเทพฯ และหัวหนา
คณะดําเนินงานดานตางประเทศประจําภูมิภาค (Regional Manager) ปฏิบัติงานอยูในสํานักงานในตาง
ประเทศของกระทรวงพาณิชย ทั้งนี้มีจุดมุงหมายการดําเนินงานเพื่อรักษาและขยายตลาดธุรกิจการคาระหวาง
ประเทศไทยในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก
Regional Leader จะประชุมหารือรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่อง เพื่อ
กําหนดยุทธศาสตรดานการคาและการขยายธุรกิจของไทยในภูมิภาคนั้นๆ อยางตอเนื่องเพื่อกําหนดยุทธศาสตร
ดานการคาและการขยายธุรกิจของไทยในภูมิภาคนั้นๆ รวมทั้งเปนแกนกลางในการผลักดัน ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานใหเปนไปตามยุทธศาสตรที่กําหนด ทั้งนี้ Regional Manager จะเปนแกนกลางที่
เชื่อมโยงการดําเนินงานภายในภูมิภาคที่ประจําอยูและวางแผนการปฏิบัติงานรวมกับหัวหนาสํานักงานในตาง
ประเทศ (Country Man) โดยหัวหนาสํานักงานในตางประเทศจะหารือกับทูต CEO ของทีมประเทศไทยใน
ประเทศที่ประจําอยู เพื่อกําหนดแผนปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของไทยในประเทศนั้นๆ และ
ยุทธศาสตรของศูนยภูมิภาค
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ศูนยภูมิภาคจะดําเนินการในลักษณะเชื่อมโยง (Matrix) ระหวางการทํางานตามยุทธศาสตร
(Agenda Base) การทํางานตามภารกิจ (Function Base) และการทํางานตามพื้นที่ (Area Base) โดยระดม
ทรัพยากรจากทุกภาคสวน และบูรณาการ งบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรของหนวยงานในสวนกลาง
(สํานักงานปลัดกระทรวง กรมสงเสริมการสงออก กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ และกรมการคาตาง
ประเทศ) และหนวยงานในตางประเทศของกระทรวงพาณิชย เปนการลดความซ้ําซอนในการดําเนินงานและใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีเปาหมายสําคัญเพื่อผลประโยชนสูงสุดของประเทศ
กระทรวงพาณิชยกําหนดใหเรงดําเนินการตามยุทธศาสตรและภารกิจใหมที่ปรับขยายเพิ่มขึ้นตั้ง
แตเดือนมกราคม 2549 เปนตนไป เพื่อใหทันกับกระแสโลกาภิวัตนและปองกันมิใหไทยตองสูญเสียสวนแบง
ตลาดธุรกิจการคาตางประเทศใหแกประเทศคูแขง จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ Regional
Hub เพื่อการรุกและรักษาตลาดการคาระหวางประเทศ รวมทั้งงบประมาณคาใชจายของโครงการ ระยะ 5 ป
ระหวางป 2549-2553 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,740,340,000 บาท (สองพันเจ็ดรอยสี่สิบลานสามแสนสี่หมื่นบาท
ถวน) ดังนี้
4.1 ป 2549 ขอเบิกจายจากเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศเปนจํานวน 250 ลานบาท
(สองรอยหาสิบลานบาท) สําหรับดําเนินภารกิจเชิงรุกที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของภูมิภาคและไมซ้ําซอนกับ
แผนงาน/โครงการของกรมที่มีภารกิจเกี่ยวของ
4.2 ป 2550-2553 เบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป จํานวน รวม 2,490.34 ลานบาท
(สองพันสี่รอยเกาสิบลานสามแสนสี่หมื่นบาทถวน) สําหรับดําเนินภารกิจเชิงรุกที่เปนบูรณาการและเชื่อมโยงการ
ทํางานของกรมที่มีภารกิจเกี่ยวของ โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงพาณิชยและยุทธศาสตรของ
ศูนยภูมิภาค
คาใชจายของโครงการฯ แยกตามภูมิภาค (หนวย : ลานบาท)
ศูนยภูมิภาค
2551
2552
2553
2550-2553 รวมทั้งหมด
2549 2550
1. อเมริกาเหนือ
30.00 69.00
75.90
83.49
91.84
320.23
350.23
2. ยุโรป
30.00 70.00
77.00
84.70
93.17
324.87
354.87
3. เอเชียตะวันออก 40.00 66.43
74.14
83.30
94.90
318.77
358.77
4. อาเซียน
50.00 100.00
110.00
121.00
133.10
464.10
514.10
5. จีน
70.00 175.50
193.05
212.36
233.59
814.50
884.50
6. อินเดีย
30.00 46.57
51.23
56.36
61.99
216.15
246.15
7. การติดตาม
7.93
7.93
7.93
7.93
31.72
31.72
ประเมินผล
ทุกศูนยภูมิภาค
รวมเงินทั้งสิ้น
250.00 535.43
589.25
649.14
716.52
2,490.34 2,740.34
 ใชเงินกองทุนสงเสริมการคาระหวางประเทศ
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5. ผลประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินโครงการ
5.1 ไทยจะมีสวนแบงตลาดการคาระหวางประเทศในภูมิภาคตางๆ เพิ่มขึ้น ทําใหสวนแบงตลาด
การคาของไทยในตลาดโลกเพิ่มขึ้นเปนเทาตัว หรือมีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นจากปจจุบันไมนอยกวา 1 แสน
ลานบาท รวมทั้งธุรกิจของไทยสามารถไปประกอบธุรกิจในตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําเงิน
ตราตางประเทศเขาสูประเทศไดไมนอยกวา 5 หมื่นลานบาท ภายในระยะเวลา 5 ป ทําใหดุลการคาระหวาง
ประเทศของไทยเกินดุล หรือขาดดุลนอยลง สงผลใหเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศขยายตัวอยางตอเนื่อง
5.2 มีศูนยกลางและเครือขายการดําเนินภารกิจแนวใหมดานธุรกิจการคาระหวางประเทศประจํา
ภูมิภาคทั่วโลก เพื่อขยายตลาดการคาและธุรกิจไทยในตางประเทศ พัฒนา ยกระดับและผลักดันนักธุรกิจของ
ไทยไปขยายเครือขายและประกอบธุรกิจในตางประเทศ สรรหาและแสวงหาวัตถุดิบ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
บุคลากรที่เหมาะสมจากตางประเทศ เพื่อมาใชเปนทรัพยากรสําหรับขยายธุรกิจการคาระหวางประเทศของไทย
5.3 มีเครือขายศูนยขอมูลเชิงลึกดานการคาและการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศของภูมิภาคตางๆ
ทั่วโลกที่เชื่อมโยงกัน สามารถนํามาใชเพื่อกําหนดมาตรการเชิงรุกที่สอดคลองกับกระแสพลวัตรของโลกาภิวัตน
ไดอยางทันเวลาและมีประสิทธิภาพ
-------------------------------------------สํานักงานยุทธศาสตรการคาระหวางประเทศ
22 มีนาคม 2549
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