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วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564

เปิดเที่ยวบินคาร์โก้ไทย-อินเดีย สินค้าเน่าเสียง่ายได้ลดต้นทุน
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย รายงานข่าวว่า SpiceJet Airline 
ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่่าของอินเดีย ได้ขยายกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยตั้งบริษัท SpiceXpress and 
Logistics ขึ้นมาบุกเบิกเส้นทางระยะสั้นในภูมิภาคในการให้บริการขนส่งสินค้าในเส้นทางมุมไบ -กรุงเทพ และ
นิวเดลี-กรุงเทพ ซึ่งจะเป็นการให้บริการสัปดาห์ละครั้ง (Scheduled/Regular Cargo Flight) โดยจะมีเที่ยวบินจาก
มุมไบไปกรุงเทพทุกวันพุธ และกลับมายังอินเดียในวันพฤหัสบดีในขณะที่ จะมีเที่ยวบินจากนิวเดลีไปกรุงเทพทุกวันพฤหัสบดี
และกลับมายังอินเดียในวันศุกร์  ส่าหรับสินค้าที่คาดว่าจะขนส่งด้วยเที่ยวบินดังกล่าว ได้แก่ ผักและผลไม้ อาหารต่างๆ 
และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งเป็นสินค้าท่ีต้องมีการขนส่งเป็นประจ่าอย่างต่อเนื่อง
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เศรษฐกิจเวียดนามในไตรมาส 3
ส านักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ (สคต.) ณ กรุงฮานอย รายงานว่าในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 GDP ของเวียดนาม
ลดลงร้อยละ 6.17 เป็นการลดลงมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมและข้อจ่ากัดอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ แต่ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า การเติบโตของเวียดนาม
ในปี 2564 ที่ร้อยละ 4.8 โดยเศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวในไตรมาสที่ 4

ซึ่ง สคต.มีข้อคิดเห็นว่า การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ยืดเยื้อยาวนาน ท่าให้บริษัทหลายแห่งต้องเผชิญกับความเสี่ยง
ที่จะหยุดระงับการด่าเนินการ การเติบโตเชิงลบในช่วง 9 เดือนแรกของปี2564 ของ อุตสาหกรรมบริการซึ่งมีสัดส่วนมากท่า
ให้การเติบโตโดยรวมของภาคบริการและเศรษฐกิจโดยรวมลดลง คาดว่า จากการควบคุม การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ดี 
พร้อมกับนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุนของรัฐบาลและข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆ จะช่วยให้เศรษฐกิจของเวียดนามฟ้ืนตัว
ในไตรมาสที่ 4 ของปี2564 ซึ่งผู้ประกอบการไทยยังคงมีโอกาสในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าวัตถุดิบ และสินค้าอุปโภค
บริโภคมายังเวียดนาม
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แนวทางคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีนส าหรับผู้ประกอบการ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดท่าหนังสือแนวทางคุ้มครองและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีนส่าหรับ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่าหรับใช้ใช้ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางในการขอรับความ
คุ้มครองด้านกฎหมาย ตลอดจนการบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีน โดยสามารถเข้าไปศึกษา
ได้ที่เว็บไซต์ http://www.ipthailand.go.th/
อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : กรมทรัพย์สินทางปํญญา วันที่ 8 กันยายน 2564
http://www.ipthailand.go.th/th/news-
center/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80
%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88/item/ip_toolkit_chin
a_book.html



จีนแผ่นดินใหญ่ระงับการน าเข้า น้อยหน่าและชมพู่จากไต้หวัน เริ่ม 20 ก.ย. 64

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ เมืองเซ่ียเหมิน รายงานว่าเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 เว็บไซต์
ศุลกากรแห่งชาติจีนได้ประกาศ ระบุ จีนแผ่นดินใหญ่จะระงับการ น่าเข้าน้อยหน่าและชมพู่จากไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 20 
กันยายน 2564 เป็นต้นไป การประกาศได้ระบุว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ด่านศุลกากรจีนแผ่นดินใหญ่ได้ตรวจพบศัตรูพืช 
จากน้อยหน่าและชมพู่ที่มาจากไต้หวันหลายครั้ง เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จากการแพร่ระบาด ตาม
กฎหมาย จึงประกาศหยุดน่าเข้าน้อยหน่าและชมพู่จากไต้หวัน ด่านศุลกากรทุกด่านจะระงับการรับใบแจ้งศุลกากร 
ของสินค้าน้อยหน่าและชมพู่ของไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และแจ้งสถานประกอบการ ที่
เกี่ยวข้องในเขตอ่านาจศาลโดยทันที 
ความเห็น สคต.: จีนอนุญาตให้น่าเข้าผลไม้จากไทย 22 ชนิด ประกอบด้วย ทุเรียน,มะขาม,น้อยหน่า, มะละกอ,
มะเฟือง,ฝรั่ง,เงาะ, ชมพู่, ขนุน, ลองกอง,สับปะรด,ละมุด,กล้วย, เสาวรส,มะพร้าว, ล่าไย,มะม่วง,ลิ้นจี่, มังคุด, ส้ม
(Citrus reticulata), ส้มเช้ง(Citrussinensis) และส้มโอ ซึ่งระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2564 ไทยส่งออก
ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง มายังจีนมากเป็นสินค้าอันดับ 1 ซึ่งผลไม้สดที่ไทยส่งมาจีนมากที่สุดได้แก่ ทุเรียนสด 
2,374.15 ล้านเหรียญสหรัฐ มังคุดสด 383.87 ล้านเหรียญสหรัฐ และ ล่าไยสด 236.14 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคิดเป็น
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 98.43 ของมูลค่าส่งออกผลไม้สดมายังจีน ทั้งนี้ แหล่งสินค้าที่จีนน่าเข้าผลไม้มากที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ประเทศไทย ชิลี เวียดนาม โดยมีไต้หวันเป็นแหล่งน่าเข้าผลไม้ที่ส่าคัญแห่งหนึ่งของจีน โดยเฉพาะส่าหรับ
มณฑลฝูเจี้ยน เนื่องจากมีระยะทางเพียง 72 ไมล์ทะเล จากไต้หวันใช้เวลาทางเรือเพียง 3 ชั่วโมง ดังนั้น ผลไม้ที่น่าเข้า
จากไต้หวันจะมีความได้เปรียบด้านราคา และระยะทางขนส่ง ผลไม้จึงมีความสด เมื่อจีนระงับการน่าเข้าผลไม้จาก
ไต้หวัน จึงเป็นโอกาสของผลไม้จากแหล่งอ่ืน อย่างชมพูทับทิมจันทร์ และน้อยหน่า ซึ่งเป็นผลไม้ที่ไทยได้รับอนุญาตให้
ส่งออกมายังจีน ทั้งนี้ ในประเทศจีนเองก็สามารถปลูกผลไม้ได้หลากหลายประเภท ดังนั้น ในช่วงที่ผลผลิตผลไม้จาก
ต่างประเทศน้อย และในช่วงนี้ ผลไม้ในประเทศจีนเองก็ยังคงมีในตลาดจ่านวนมาก อาทิ พุทรา แอปเปิ้ล ส้ม ลูกแพร์ 
เป็นต้น ผู้บริโภคจึงหันไปบริโภคผลไม้ในประเทศกันมากข้ึน ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ ท่า
ให้การปฏิบัติตามมาตรการตรวจสินค้าน่าเข้าเข้มงวด ผู้ส่งออกผลไม้จึงควรระมัดระวังและปฏิบัตตามมาตรการป้องกัน
โควิดอย่างเคร่งครัด เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์การระงับการน่าเข้าสินค้า
อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 30 กันยายน 2564
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หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญชวนนิติบุคคลที่ด่าเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ร่วมสมัครเข้าวร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติ
การการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ B2B Franchise รุ่นที่ 25 โดยมีเนื้อหาการสัมมนาประกอบด้วย

Module 1 : การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
Module 2 : การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
Module 3 : กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
Module 4 : การสร้างคู่มือ แผนธุรกิจสัญญาในระบบแฟรนไชส์

วันรับสมัคร : ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

โทร. 02547 5953 หรือ อีเมล์ franchisedbd.b2b@gmail.com

รวบรวมข้อมูลโดย
กลุ่มพัฒนาสารสนเทศเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค
กองบริหารการพาณิชย์ภมูิภาค 


