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สวัสดีครับท่านผู้อา่ น ในการเริ มต้ นและคิดจะทําธุรกิจต่างประเทศนัน# สิงทีสําคัญอย่างแรกสําหรับการทีจะ
ทําให้ เกิดความสําเร็ จคือการมีข้อมูลสนับสนุนในด้ านต่างๆ อย่างเพียงพอ ทังเรื
#  องของโอกาสและอุปสรรคในการทํา
ธุรกิจ ข้ อมูลพื #นฐานทังด้
# านเศรษฐกิจและการเมือง ความเสียงในการดําเนินธุรกิจ รวมทังกฎเกณฑ์
งกฎ
#
ระเบียบต่างๆ ใน
ประเทศทีสนใจจะเข้ าไปทําธุรกิจ สําหรั บประเทศไทยนันมี
# หลายหน่วยงานทัง# ภาครัฐและเอกชนทีเผยแพร่ ข้อมูล
ดังกล่าว เช่น กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
สํานักวิจยั ของสถาบันการเงิน หรื อสํานักวิจยั ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
ข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ ที กล่าวมามีความน่าสนใจและเกิ ดขึน# จากการศึกษาค้ นคว้ าเพื อให้ เกิดประโยชน์
สูง สุ ด แก่ ผ้ ู ประกอบการไทย แต่ วัน นี # ผมอยากแนะนํ า แหล่ ง ข้ อมู ล แห่ ง หนึ ง ที มี ป ระโยชน์ แ ละสามารถช่ ว ย
ผู้ประกอบการทีคิดเริ มต้ นหรื อกําลังแสวงหาลู
แสวงหา ่ทางในตลาดใหม่ๆ รวมทังมี
# มีข้อมูลกิจกรรมการตลาดในประเทศต่
กรรมการตลาด
างๆ
ซึงผู้ประกอบการสามารถใช้ วางแผนเข้
วางแผนเข้ าร่ วมกิ จกรรมและนํ
กรรม
าเสนอสินค้ าและบริ การได้
ได้ คือ “ศูนย์ ธุรกิ จสัมพันธ์ ”
รวมถึงเว็บไซต์ของศูนย์ฯ (www.thaibiz.net
www.thaibiz.net) ของกรมเศรษฐกิ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ซึง ได้ เปิ ด
ดําเนินการเมือปลายปี ทีผ่านมา
ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์นีจั#จัดตังขึ
# #นภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ “การทูตเชิงเศรษฐกิจ” (Economic
Economic Diplomacy)
D
เพือขยาย
โอกาสการค้ าและการลงทุน ของภาคเอกชนไทย รวมถึง การส่ ง เสริ ม ขี ด ความสามารถในการแข่
ความสามารถ
ง ขัน โดยการ
สนับสนุนข้ อมูลเชิงลึกและการจัดกิจกรรมต่างๆ เพือสร้ างเครื อข่ายธุรกิจกับฝ่ ายต่างประเทศ
ข้ อดีของแหล่งข้ อมูลนี นอกจากจะได้
น# อกจาก
ข้อมูล ทัวไปด้ านตลาดต่างประเทศจากสํสํ านักงานที ก ระทรวงการ
ต่างประเทศแล้ ว ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ ยงั มีเครื อข่ายข้ อมูลและการให้ บริ การทีครอบคลุมในตลาดสําคัญต่างๆ ทัว โลก
ผ่านศูนย์ข้อมูลเพือธุรกิจไทย (Business
Business Information Center : BIC) ทีดําเนินงานภายใต้ การกํากับดูแลของสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั
องไทย ว โลก ซึง ถือเป็ นหนึงในจุดเด่นทีสําคัญของศูนย์ฯ ซึง จะทําให้ ได้ ข้อมูล
ที ทัน สมัย ยิ ง ขึน# และศูน ย์ ฯ ได้ ใ ห้ บริ
บ ริ ก ารด้ านต่างๆ อาทิ การอํ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ผ้ ูป ระกอบการไทยที มี
ศักยภาพ เพือร่ วมเดินทางเยือนต่างประเทศกับนายกรัฐมนตรี การให้ ข้อมูลและความเคลือนไหวทางเศรษฐกิจของ
ตลาดต่างประเทศที น่น่าสนใจ การจัด กิ จกรรมเพื อสนับ สนุนให้ เกิ ดการจับ คู่ธุรกิ จระหว่างผู้ป ระกอบการไทยกับ
ผู้ประกอบการฝ่ ายต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ โอกาสในการเข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าในต่างประเทศ การจัด
กิจกรรมเผยแพร่ ความรู้ เกียวกับการทําธุรกิจในตลาดต่างประเทศทีมีศกั ยภาพ รวมทังการแบ่
#
งปั นหลักการบริ หาร
จัดการทีดีและนวัตกรรมทีน่าสนใจจากต่างประเทศ
สําหรับท่านผู้อ่านทีกําลังสนใจตลาดประเทศเมียนมาร์ ในวั
ใน นที 1 ตุลาคม 2557 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยใน
เมียนมาร์ Business Information Center (BIC) จะเริ มเปิ ดให้ บริ การแก่ผ้ ูประกอบการไทยที
ประกอบการไทยทีสนใจเข้ าไปทําธุรกิจใน
ประเทศเมียนมาร์ โดยศูนย์ฯ นีตั#ตังอยู
# ่ในสถานทูตไทยในกรุ งย่างกุ้ง เพือเป็ นแหล่งข้ อมูลทีรวบรวมกฎระเบี
วบรวมกฎ ยบการค้ า
และการลงทุน ข่าวสารความเคลือนไหวทางธุรกิจในเมียนมาร์ รวมทังยั
# งให้ บริ การแจ้ งข่าวสารเศรษฐกิจทีสําคัญใน

เมียนมาร์ รายวันผ่านทางอีเมลอีกด้ วย เพือสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพือรุ กตลาดเมียนมาร์ ท่ามกลางกระแสการ
แข่งขันจากนักธุรกิจนานาชาติ ท่านผู้อ่านสามารถสมัครเข้ าใช้ บริ การได้ ที www.thaibizmyanmar.cm ศูนย์ข้อมูล
ธุรกิจไทย นอกจากนี # ศูนย์ฯ จะยังจัดเจ้ าหน้ าทีเพือให้ คําปรึ กษาด้ านเศรษฐกิจรวมถึงค้ นคว้ าข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์
ต่อนักธุรกิจไทยทีจะเข้ าไปทําการค้ าและการลงทุน เป็ นการช่วยสนับสนุนในเชิงรุ ก เพือรั กษาส่วนแบ่งตลาดและ
แสวงหาโอกาสในการดําเนินธุรกิจ
ลองเข้ าไปใช้ บริ การกันนะครับ อาจมีข้อมูลดีๆ รอท่านผู้อ่านอยู่และอาจได้ ล่ทู างในการขยายธุรกิจเพิมขึ #น
แล้ วพบกันใหม่เดือนหน้ าครับ

