
บริษัท ไอบริก จํากดั 

 

 

รายงานผลการเดนิทางศึกษาข้อมูลการดาํเนินธุรกิจ และการลงทุน  

ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันท่ี 12 – 14 กันยายน 2556 

ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันท่ี 19-21 กันยายน 2556 

ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันท่ี 3 - 5 ตุลาคม 2556 

 

 ตามท่ีบริษัท ไอบริก จํากัด เป็นหนึ่งในผู้ จัดงานแสดงสินค้าระดับแนวหน้าของประเทศไทย         

โดยมีผลงานความสําเร็จของการจดังานแสดงสินค้าท่ีผ่านมาจํานวนมาก โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบั

งานออกแบบ อุตสาหกรรมการผลิตป้ายและการโฆษณา นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้ จดังานแสดง

สินค้า SIGN ASIA EXPO และงาน LED & DIGITAL SIGN ซึง่จดัเป็นประจําทกุปี  

จากการจดังานเทรดโชว์มากว่า 1 ทศวรรษ บริษัทฯ ได้เห็นถึงการเติบโต และแนวโน้มท่ีสดใสของ

ธุรกิจนีม้าอย่างต่อเน่ือง จึงได้มีการจัดโรดโชว์โดยการนํานักธุรกิจไทยในวงการป้ายและส่ือโฆษณา        

เพ่ือศกึษาลู่ทางการค้า การลงทุน การจบัคูธุ่รกิจ แลกเปล่ียนข้อมูล และศกึษาถึงโอกาสในการร่วมมือกัน

ระหว่างนักธุรกิจท้องถ่ิน รวมถึงการหาผู้ ซือ้หน้าใหม่เข้ามาเจรจาการค้าในงาน SIGN ASIA EXPO          

- LED & DIGITAL SIGN 2013  โดยในปี 2556 นี ้บริษัทฯ ได้นําร่องไปท่ี 3 ประเทศพนัธมิตรในกลุ่ม  

AEC ประกอบด้วย พม่า เวียดนาม และ สปป. ลาว พร้อมตัง้เป้าเดินสายโรดโชว์ให้ครบทัง้ 10 ประเทศ     

ในกลุ่มอาเซียน ภายในปี 2557 เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ยคุประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะถึงใน   

ปี 2558 ทัง้นีเ้พ่ือตอกยํา้ศกัยภาพนักธุรกิจไทยในวงการป้ายและส่ือโฆษณา สู่การเป็นศูนย์กลางใน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และถือเป็นการเปิดประตเูช่ือมสูอ่าเซียนอย่างแท้จริง        

การเดินทางศึกษาดงูานในครัง้นีค้ณะฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนของไทย อาทิ สถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลไทย จากกระทรวงการต่างประเทศ 

สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวง

พาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ ของทัง้ 3 ประเทศ ในการให้ข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

การค้า การลงทุน การทําธุรกรรมทางการเงิน การเชิญนักธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business 

Matching) การนดัหมายประชมุหารือกบัหนว่ยงานตา่งๆ และการนดัหมายเข้าเย่ียมชมสถานประกอบการ              

ของนกัธุรกิจ   



บริษัท ไอบริก จํากดั 

กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันท่ี 12 – 14 กันยายน 2556 

 วันท่ี 12 กันยายน 2556 คณะนักธุรกิจในวงการ     

ป้ายและส่ือโฆษณาจากประเทศไทย จํานวน 19 ท่าน (เอกสาร

แนบ 1) ได้เดนิทางถึงประเทศเมียนมาร์ และได้เข้าเย่ียมคารวะ

คณุชยัณรงค์ กีรติยตุวงศ์ อคัรราชทตูไทย ณ กรุงย่างกุ้ ง พร้อม

ทัง้รับฟังการบรรยายเร่ืองภาพรวมเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 

บรรยากาศการค้า การลงทุน รวมถึงข้อแนะนําต่างๆ สําหรับ

การทําธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ และคณะยงัได้รับฟังการบรรยายเก่ียวกบัการทําธุรกรรมการเงินจากคณุ

ทศทิศ รอดประเสริฐ ผู้จดัการทัว่ไป ธนาคารกรุงเทพ สาขากรุงย่างกุ้ ง ในส่วนของสํานกังานส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ ง ได้ตอบรับบรรยายให้กบัคณะฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แตเ่น่ืองจาก ผอ. สคร. 

และ ผช.ผอ. สคร. ตดิราชการดว่นอยา่งกะทนัหนั จงึทําให้ไมส่ามารถเข้าร่วมบรรยายให้กบัคณะได้  

จากการรับฟังการบรรยาย ทางคณะฯ ได้ทราบถึง

ความน่าสนใจ และความเนือ้หอมหลังจากการเปิด

ประเทศเมียนมาร์ ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศท่ีมีอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงมากและอยู่ระหว่างการขยายตวั 

ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเปิดตลาดหลักทรัพย์เพ่ือรองรับ

ธุรกิจตา่งๆ และการลงทนุจากตา่งประเทศ สถาบนัการเงิน

ทัง้ในและต่างประเทศท่ีเตรียมเปิดให้บริการอีก 33 แห่ง

ภายในปี 2558 รวมถึงกลุ่มธุรกิจส่ือสาร และระบบสาธารณูปโภคตา่งๆ ในประเทศท่ีอยู่ระหว่างการพฒันา

เพ่ือรองรับการลงทุนท่ีจะเกิดขึน้ ซึ่งในทุกๆ ธุรกิจจะต้องมีการลงทุนในเร่ืองของป้ายสัญลักษณ์              

และป้ายโฆษณา ทําให้วงการป้ายโฆษณาและ Signage ต่างๆ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจท่ีจะเติบโตแบบก้าว

กระโดดอยา่งแนน่อน  

 

 

 



บริษัท ไอบริก จํากดั 

วันท่ี 13 กันยายน 2556 ณ โรงแรม PARK ROYAL 

คณะฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)   

ในกลุ่มธุรกิจป้ายและส่ือโฆษณา ระหว่างนักธุรกิจไทยกับ      

นักธุรกิจเมียนมาร์ โดยนักธุรกิจเมียนมาร์เข้าร่วมกิจกรรม

ดงักล่าว จํานวน 30 ท่าน 25 บริษัท นําโดย Dr. Tin Tun Oo, 

Chairman Printers & Publishers Association ซึ่งแตล่ะท่าน

ประกอบธุรกิจท่ีแตกต่างกันไป อาทิ เจ้าของ Billboard, เจ้าของสํานกัพิมพ์หนังสือพิมพ์และนิตยสาร, 

ผู้ผลิตส่ือ รวมไปถึงผู้จดัจําหน่ายวตัถุดิบท่ีเก่ียวข้องกับส่ือโฆษณา ซึ่งการเจรจาธุรกิจในครัง้นีถื้อเป็นการ

เร่ิมต้นท่ีดีของนกัธุรกิจไทยในการแนะนําตวัเพ่ือหาคู่ค้าทางธุรกิจ เน่ืองจากนกัธุรกิจเมียนมาร์แต่ละท่าน

ส่วนใหญ่จะไม่ได้ดําเนินธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพียงอย่างเดียว การพูดคยุกันในกิจกรรมดงักล่าวยงัสามารถ     

ส่งต่อนักธุรกิจไทยไปพบนักธุรกิจอีกหลายๆ ท่านในเมียนมาร์ท่ีไม่ได้เข้าร่วมงานในครัง้นีไ้ด้อีกด้วย          

และสําหรับการลงทุนประเทศเมียนมาร์นัน้ นักธุรกิจไทยมองว่าควรศึกษาข้อกําหนดกฎหมาย ภาวะ

การเมือง นโยบายทางเศรษฐกิจให้ดีก่อนท่ีจะลงทุน รวมถึงการหา partner ท่ีดีก็เป็นสิ่งท่ีสําคัญมาก          

ท่ีจะชว่ยให้ลดปัญหาการตดิขดัจากการทําธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ได้อีกทางหนึง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไอบริก จํากดั 

คนเมียนมาร์สว่นใหญ่ ถือวา่เป็นประเทศไทยเพ่ือนบ้านท่ีดี มีมมุมองตอ่คนไทยในแง่ดี เป็นเชือ้ชาติ

ท่ีมีความใกล้ชิดกัน อีกทัง้วัฒนธรรมหลายๆ อย่างของคนเมียนมาร์ เช่น งานฝีมือ การฟ้อนรํา ศาสนา        

มีความใกล้เคียงกบัประเทศไทย รวมถึงในมมุของเศรษฐกิจการค้า สินค้าอปุโภคจากประเทศไทยเป็นสินค้า

คณุภาพดีในสายตาของคนเมียนมาร์ ดงันัน้สิ่งท่ีสําคญัท่ีสดุในการค้าขายหรือการทําธุรกิจกบัคนเมียนมาร์

คือ การรักษาคณุภาพและมาตรฐานในการผลิต เพ่ือท่ีจะรักษาโอกาสทางการค้ากบัประเทศเมียนมาร์ได้อีก

นานแสนนาน 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไอบริก จํากดั 

นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันท่ี 19-21 กันยายน 2556 

วันท่ี 19 กันยายน 2556 คณะนกัธุรกิจในวงการ

ป้ายและส่ือโฆษณาจากประเทศไทย จํานวน 8 ท่าน     

พร้อมส่ือมวลชน 3 ท่าน (เอกสารแนบ 2) ได้เดินทางถึง   

นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม และได้เข้าเย่ียมคารวะ   

คณุพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ 

พร้อมทัง้รับฟังการบรรยายเร่ืองภาพรวมเศรษฐกิจ สังคม 

วฒันธรรม บรรยากาศการค้า การลงทุน รวมถึงข้อแนะนํา

ตา่งๆ สําหรับการทําธุรกิจในประเทศเวียดนาม และคณะยงัได้รับฟังการบรรยายเก่ียวกบัการทําธุรกรรม

การเงินจากคุณธาราบดี ซึง้อดิชัยวิทย์ ผู้ จัดการทั่วไป ธนาคารกรุงเทพ สาขานครโฮจิมินห์ ในส่วนของ

สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ ผอ. สคร. ติดราชการท่ีประเทศไทย                 

จึงไม่สามารถเข้าร่วมบรรยายได้ และได้มอบมายให้คุณ PHAN KIM HOAN, Local Staff                     

เป็นผู้ประสานงานนดัหมายการประชมุกบัหน่วยงานในประเทศเวียดนามให้กบัคณะฯ    

จากข้อมูลท่ีคณะฯ ได้รับฟังและได้พบเห็นใน

ระหว่างการเดินทาง ประเทศเวียดนามถือเป็นอีกหนึ่ง

ประเทศท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีการ

ลงทุนในด้านสาธารณูปโภคพืน้ฐานต่างๆ เพ่ือขยายและ

รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึน้ เห็นได้จาก

ปัจจุบันมีต่างชาติเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามเป็น

จํานวนมากด้วยเหตผุลหลกัๆ 3 ประการคือ 1) ความต้องการลดต้นทนุในการผลิต  ทัง้ด้านวตัถดุิบ แรงงาน  

2) เพ่ือต้องการเข้าถึงตลาดประชากรในประเทศท่ีมีกว่า 90 ล้านคน และกระจายสินค้าไปสู่ประเทศเพ่ือน

บ้านอ่ืนๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน 3) เพ่ือมาหาแหล่งวตัถดุิบท่ีมีราคาถกู อีกทัง้สถานการณ์ทางการเมือง

ของประเทศเวียดนามค่อนข้างน่ิง ถือเป็นจุดแข็งท่ีเป็นข้อได้เปรียบเม่ือนําไปบวกรวมกับปัจจัยต่างๆ           

ท่ีกล่าวมาในข้างต้น แต่ทัง้นีก็้ยังมีอีกหลายปัจจัยท่ีต้องพิจารณาร่วมหากนักธุรกิจต้องการไปลงทุน           

ในประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะเร่ืองของกฎหมาย ทางคณะฯ ได้รับคําแนะนําว่าหากคิดจะลงทนุทําธุรกิจ

ในประเทศเวียดนาม ควรมีท่ีปรึกษาด้านกฎหมายเพ่ือจดัการเร่ืองเอกสารให้เป็นไปอย่างถกูต้อง เรียบร้อย 

ดังนัน้การเรียนรู้ ศึกษา การทําความเข้าใจและทําตามกฎหมาย ถือเป็นเร่ืองสําคัญเพ่ือเป็นการช่วย          

ลดความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ  



บริษัท ไอบริก จํากดั 

วันท่ี 20 กันยายน 2556 คณะฯ ได้เข้าร่วม

กิจกรรม Business Matching โดยความร่วมมือของ 

Mr. Nguyen Thanh Dao, Chairman & General 

Director of Dong Nam Advertising and 

Commercial Promotion JSC และนกัธุรกิจในวงการ

ป้ายและส่ือโฆษณาของประเทศเวียดนามประมาณ     

20 ราย และจากการเจรจาธุรกิจพบว่า ประเทศ

เวียดนามเป็นประเทศท่ีมีการเติบโตด้านธุรกิจป้ายและส่ือโฆษณา มีแนวโน้มการขยายตวัสูง เห็นได้จาก

การมีสมาคมด้านส่ือโฆษณาในประเทศเวียดนามซึ่งมีสมาชิกเป็นจํานวนมาก และเน่ืองจากการต้นทุน     

ในการผลิตป้ายโฆษณาแบบดังเดิม อาทิ  ป้ายไวนิล อิงค์เจ็ท ป้ายโฆษณากลางแจ้ง (Billboard)             

ของประเทศเวียดนามมีราคาถกูกว่าประเทศไทย ทําให้สิ่งท่ีนกัธุรกิจเวียดนามต้องการจากนกัธุรกิจไทยคือ 

สินค้าท่ีมีคณุภาพและความคิดสร้างสรรค์ในส่ือโฆษณานอกบ้าน ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการยกระดบัการโฆษณา

และสร้างมลูคา่ให้กบัสินค้าอีกทางหนึง่  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไอบริก จํากดั 

ในช่วงบ่ายของวันท่ี 20 กันยายน 2556 

คณะนักธุรกิจจากประเทศไทย ได้มีโอกาสประชุม

ร่วมกบั Phan Thi My Dung, Acting Director of 

VCCI Exhibition Service Co.,Ltd. สมาชิกรายใหญ่

ของหอการค้าเวียดนาม ซึง่เจ้าของงานแสดงสินค้าใน

ประเทศเวียดนามกว่า 14 งาน ด้วยความช่วยเหลือ

และการประสานงานของสํานักงานส่งเสริมการค้า

ระหวา่งประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ โดยการประชมุในครัง้นีค้ณะฯ ได้รับทราบถึงแนวทางการดําเนินงานของ

องค์กรดงักล่าวว่าเป็นผู้ ดําเนินงานด้านการจดังานแสดงสินค้ามาประมาณ 13 ปี และมีความหลายหลาย

ของสินค้าและบริการท่ีจัดแสดงงาน อาทิ ด้านความสวยงาม ด้านทางการแพทย์ คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยี และทาง VCCI Exhibition Service มีความสนใจท่ีจะร่วมมือกับบริษัท ไอบริก จํากดั นํางาน 

SIGN ASIA EXPO – LED & DIGITAL SIGN ซึ่งเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจป้ายและส่ือโฆษณา ไปจดั

แสดงท่ีประเทศเวียดนาม เน่ืองจากงานดงักลา่วยงัไมมี่ในประเทศเวียดนาม  

ความรู้สึกท่ีมีต่อคนไทยของคนคนเวียดนามจะคล้ายกับคนพม่า คือการมีมุมมองต่อคนไทยและ

สินค้าไทยในแง่ดี และเวียดนามถือเป็นอีกหนึง่ประเทศใน AEC ท่ีนกัลงทนุมีความเช่ือมัน่ในการเข้ามาสร้าง

ฐานการผลิต และสิ่งท่ีไม่สามารถปฎิเสธได้คือ ประเทศเวียดนามเป็นประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจสูงมาก และพัฒนาการทางเศรษฐกิจก็เจริญก้าวหน้าชนิดก้าวกระโดด ซึ่งในอนาคตอันใกล้

เวียดนามจะกลายเป็นคูแ่ขง่ท่ีสําคญัของไทย ดงันัน้นกัธุรกิจไทยจงึมีความจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะเรียนรู้และทํา

ความเข้าใจเก่ียวกับประเทศเวียดนามให้มาก เพ่ือเปล่ียนประเทศเวียดนามจากคําว่า “คู่แข่ง” มาเป็น 

“พนัธมิตร” ทางการค้าการลงทนุท่ีดีของไทยให้ได้ 

 

   

 

 

 

 



บริษัท ไอบริก จํากดั 

นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันท่ี 3 - 5 ตุลาคม 2556 

วันท่ี 3 ตุลาคม 2556 คณะนกัธุรกิจในวงการ

ป้ายและส่ือโฆษณาจากประเทศไทย จํานวน 10 ท่าน 

(เอกสารแนบ 3) ได้เดนิทางถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว โดยการเดินทางในครัง้นีค้ณะฯ ได้เลือก

เดินทางโดยเคร่ืองบินมาลงท่ีจังหวัดอุดรธานี และ

เดินทางโดยรสบัสเข้าจังหวัดหนองคาย ข้ามสะพาน

มิตรภาพไทย – ลาว ทัง้นีเ้พ่ือท่ีคณะฯ จะได้เห็นภาพ

บรรยากาศการค้าขายและการเติบโตของธุรกิจป้ายและส่ือโฆษณาตลอด 2 ข้างทางของการเดินทางตัง้แต่

ประเทศไทยจนถึง สปป. ลาว จากนัน้คณะฯ ได้เข้าเย่ียมคารวะคณุทิพย์วรรณ ศภุมิตรกิจจา อคัรราชทูต      

ท่ีปรึกษา ณ นครหลวงเวียงจันทน์ และคุณพิมล ปงกองแก้ว อัครราชทูตท่ีปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)       

จากสํานกังานสง่เสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครหลวงเวียงจนัทน์ พร้อมทัง้รับฟังการบรรยายเก่ียวกบั

ภาพรวมเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม บรรยากาศการค้า การลงทุน รวมถึงข้อแนะนําต่างๆ สําหรับการ      

ทําธุรกิจใน สปป. ลาว และคณะยังได้รับฟังการบรรยายเก่ียวกับการทําธุรกรรมการเงินจากคณุพิสิฐ     

เจริญพนัธ์ ผู้จดัการธนาคารกรุงเทพ สาขานครหลวงเวียงจนัทน์อีกด้วย  

การบรรยายในครัง้นี ้สิ่งท่ีคณะฯ ได้รับทราบและสมัผสัได้คือ คนไทยและคนลาว มีความใกล้ชิด

สนิทสนมกันมาก ถือเป็นประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีความใกล้ชิดท่ีสดุ ทัง้ในแง่ของทําเลท่ีตัง้ ประเพณี ศาสนา 

อาหารการกิน อีกทัง้ภาษายงัไม่ใช่อุปสรรคในการส่ือสารกนัของคนทัง้ 2 ประเทศ เน่ืองจากคนไทยและ     

คนลาว พดูและฟังกนัรู้เร่ืองโดยไม่ต้องเรียนเพิ่มเติม โดยสิ่งสําคญัอนัดบัแรกในการทําธุรกิจใน สปป. ลาว

คือการมีทัศนคติท่ีถูกต้องกับคนลาว การเข้าใจวัฒนธรรมลาว ศึกษากฎระเบียบต่างๆ ระบบเศรษฐกิจ 

การเมือง การปกครอง รวมถึงสถานการณ์การลงทุน ซึ่งข้อมูลเหล่านีถื้อเป็นข้อมลูพืน้ฐานท่ีสําคญัในการ

ดําเนินธุรกิจ ในสว่นของแนวทางการดําเนินธุรกิจใน สปป. ลาว คือการลงทนุหรือการร่วมลงทนุแบบพฒันา

ร่วมกัน และมีการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เน่ืองจาก สปป. ลาว เป็นประเทศท่ีมี

ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติจะรุนแรงมาก      

คนลาวจะยึดถือความมัน่คงมาก่อนความมัง่คัง่ ฉะนัน้การทําธุรกิจกบัคนลาวต้อง “จบัมือให้อุ่น” คือต้องมี

ความจริงใจตอ่กนั มีความไว้เนือ้เช่ือใจ และมีความเคารพซึง่กนัและกนั  

 



บริษัท ไอบริก จํากดั 

 วันท่ี 4 ตุลาคม 2556 คณะได้เข้าร่วมกิจกรรม 

Business Matching ระหว่างนกัธุรกิจไทยกบันกัธุรกิจ

จาก สปป. ลาว ในกลุ่มธุรกิจป้ายและส่ือโฆษณา จํานวน 

30 ท่าน โดยการนดัหมายจากสํานกังานส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ ณ นครหลวงเวียงจนัทน์ แม้ สปป. ลาว 

จะไมมี่สมาคมหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจป้ายและ

ส่ือโฆษณา แต่กลับมีนักธุรกิจท่ีประกอบธุรกิจดังกล่าวอยู่เป็นจํานวนมาก ทัง้ผู้ ออกแบบ ผลิต ติดตัง้          

จดัจําหน่าย รวมถึงนกัธุรกิจไทยท่ีเปิดบริษัทรับทํารายการทีวี จดังานอีเว้นท์ ใน สปป.ลาว และถือว่าครัง้นี ้

คณะฯ โชคดีทีมีโอกาสได้พบกับตัวจริงของวงการ โดยการทํางานป้ายและส่ือโฆษณาใน สปป. ลาว          

ของแต่ละบริษัทจะเป็นลกัษณะของการได้รับสมัปทาน เช่น บริษัท ขุนตาป้าย จํากดั เป็นผู้ ได้รับสมัปทาน

ในการจดัทําป้ายเบียร์ลาวทัง้หมดใน สปป. ลาว หรือบริษัท บลกูลาส จํากดั เป็นผู้ ได้รับสมัปทาน Wrap รถ

โดยสารใน สปป. ลาว ทัง้หมด ซึ่งทําให้การเจรจาธุรกิจในครัง้นีใ้ช้เวลานานเกินกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ 

เน่ืองจากนกัธุรกิจแตล่ะทา่นมีรายละเอียดหลายเร่ืองท่ีขอคําแนะนํา ปรึกษา เจรจา และประเด็นท่ีสําคญัคือ 

นักธุรกิจไทยท่ีได้เดินทางร่วมกับคณะฯ ได้เคยทําการค้าขายกับ สปป. ลาว มาก่อนหน้านี ้จึงทําให้

บรรยากาศในการเจรจาการค้าเป็นไปอย่างสนุกสนาน เป็นกันเอง และสิ่งท่ีนักธุรกิจทัง้ 2 ฝ่ายมอง

เหมือนกนัคือการทําธุรกิจกบัคนไทย คนลาว เป็นเร่ืองท่ีสามารถทําได้เลย ไม่ยุ่งยาก ไม่มีความวุ่นวายเร่ือง

การแลกเปล่ียนเงินตรา อีกทัง้การขนสง่ก็เป็นไปอยา่งสะดวกอีกด้วย   

 

 

 

 

 

 

   

 



บริษัท ไอบริก จํากดั 

ในช่วงบ่ายของวันท่ี 4 ตุลาคม 2556 

คณะฯ ได้มีโอกาสได้เ ย่ียมชมสถานประกอบการ      

ด้านธุรกิจป้ายและส่ือโฆษณา จํานวน 2 แห่ง ตามการ

นดัหมายของสํานกังานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ              

ณ นครหลวงเวียงจนัทน์ คือ บริษัท ปัญญาทิพย์ จํากดั 

และ บริษัท ขนุตาป้าย จํากดั โดยทัง้ 2 บริษัทนี ้ถือเป็น

บริษัทใหญ่ของวงการใน สปป. ลาว เน่ืองจากได้รับ

สมัปทานงานป้ายและส่ือโฆษณาใน สปป. ลาว เป็นจํานวนมาก อีกทัง้ยงัเป็นบริษัทผู้ออกแบบ ผลิต ติดตัง้ 

ครบวงจร ทําให้นกัธุรกิจไทยมีความสนใจท่ีจะเข้าไปเย่ียมชมเพ่ือศกึษาแนวทางการดําเนินงาน โดยบริษัท

แรกท่ีคณะฯ เดินทางไปถึงคือ บริษัท ปัญญาทิพย์ จํากัด เป็นบริษัทผู้ออกแบบ ผลิต ติดตัง้ ส่ือโฆษณา

นอกบ้าน งานพิมพ์ทัง้ในรูปแบบ indoor และ out door การจดัทําบธู/อีเว้นท์ งานแสดงสินค้าทัง้ขนาดเล็ก

และขนาดใหญ่ รวมถึงสินค้าพรีเมียมและของท่ีระลกึ การดงูานในครัง้นีค้ณะฯ ได้แลกเปล่ียนความรู้ในเร่ือง

ของการเลือกใช้วสัด/ุวตัถุดิบในการผลิต การรักษาระดบัคณุภาพของงาน รวมถึงการสัง่ซือ้สินค้าในกลุ่ม

วตัถดุบิจากนกัธุรกิจไทยเพ่ือใช้ในการผลิตอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไอบริก จํากดั 

 บริษัทท่ี 2 ท่ีคณะฯ เข้าเย่ียมชม คือ บริษัท     

ขุนตาป้าย จํากัด เป็นบริษัทผู้ ออกแบบ ผลิต ติดตัง้    

ส่ือโฆษณานอกบ้าน งานพิมพ์ทัง้ในรูปแบบ indoor 

และ out door โดยเป็นบริษัทผู้ ได้รับสมัปทานในการ   

ทําป้ายเบียร์ลาวติดตัง้ทัว่ประเทศ มีประสบการณ์การ

ทํางานกับหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน อีกทัง้ยังมี

ช่ือเสียงในเร่ืองของการ Wrap รถและเฮลิคอปเตอร์   

ปัจจุบนัเป็นผู้ ผลิตชิน้งานโฆษณาต่างๆ ของบริษัทไทยท่ีอยู่ใน สปป.ลาว ด้วย เน่ืองจากเป็นท่ียอมรับใน

เร่ืองของคุณภาพในการผลิตชิน้งาน การดูงานในครัง้นี ้คณะฯ ได้เห็นกระบวนการผลิตชิน้งานอย่าง          

มืออาชีพ แต่ไม่สามารถถ่ายภาพได้ เน่ืองจากกระบวนการผลิตบางขัน้ตอนยังคงเป็นความลบั แต่ทาง

บริษัทฯ ก็ได้เล่ารายละเอียดท่ีสําคญัให้กับทางคณะได้รับฟัง ทางคณะฯ จึงได้เดินรับชมพร้อมแลกเปล่ียน   

เทคนิดการทํางานระหวา่งกนั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไอบริก จํากดั 

การเดินทางศึกษาลู่ทางการลงทุน ใน สปป.ลาว ถือเป็นการเดินทางท่ีคณะฯ ได้รับข้อมูลอย่าง

เต็มท่ี ทัง้นีด้้วยความช่วยเหลือเป็นอย่างดีของ สํานกังานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครหลวง

เวียงจนัทน์ สําหรับการเจรจาการค้าในครัง้นี ้คณะฯ เห็นวา่ สปป.ลาว ซึ่งมีความใกล้ชิดกบัประเทศไทยเป็น

อย่างมาก และจากความเป็นอยู่ท่ีใกล้ชิดกันทําให้ช่องว่างในการเจรจาทางการค้าแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้   

นกัธุรกิจทัง้สองประเทศสามารถเจรจาธุรกิจการค้า การลงทนุ รวมถึงการตอ่ยอดในอนาคตได้ตัง้แตย่งัไม่ได้

เดนิทางกลบัประเทศไทย ทําให้คณะฯ ได้เข้าใจถึงคําวา่ “ญาตใิกล้ชิด มิตรใกล้บ้าน” อยา่งถ่องแท้ 

สําหรับการเดินทางในปี 2555 ของทัง้ 3 ประเทศคือ พม่า เวียดนาม และ สปป.ลาว นอกจากจะ

เป็นการสร้างโอกาสใหม่ให้กับนกัธุรกิจไทยแล้ว บริษัท ไอบริก จํากัด ยงัมีอีกหนึ่งภารกิจสําคญัคือการหา   

ผู้ ซือ้รายใหม่ในวงการป้ายและส่ือโฆษณาเข้าร่วมงาน SIGN ASIA EXPO – LED & DIGITAL SIGN 2013 

ท่ีจะจดัขึน้ในวนัท่ี 14 – 17 พฤศจิกายน 2556 ฮอลล์ 2-3 อิมแพคเมืองทองธานี และในปี 2556 บริษัทฯ      

มีแผนการเดินทางจดั Road Show ในอีก 6 ประเทศในกลุ่ม AEC คือ กมัพชูา อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ 

มาเลเซีย และสิงค์โปร์ ทัง้ นี เ้ พ่ือเ พ่ือตอกยํา้ศักยภาพนักธุรกิจไทยในวงการป้ายและส่ือโฆษณา                  

สูก่ารเป็นศนูย์กลางในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และถือเป็นการเปิดประตเูช่ือมสูอ่าเซียนอย่างแท้จริง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไอบริก จํากดั 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางไปศกึษาลู่ทางการลงทนุใน 3 ประเทศ ประกอบด้วย พม่า เวียดนาม และ สปป.ลาว 

บริษัท ไอบริก จํากดั ขอขอบคณุหนว่ยงานผู้ให้การสนบัสนนุดงันี ้

1) การทรวงการตา่งประเทศ 

 สถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ กรุงยา่งกุ้ ง 

 สถานกงสลุใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ 

 สถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ นครหลวงเวียงจนัทน์ 
 

2) กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

 สํานกังานสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ กรุงยา่งกุ้ ง 

 สํานกังานสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ 

 สํานกังานสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ นครหลวงเวียงจนัทน์ 
 

3) ธนาคารกรุงเทพ 

 สาขากรุงยา่งกุ้ ง 

 สาขานครโฮจิมินห์ 

 สาขานครหลวงเวียงจนัทน์ 

 

 

 

 

ผู้จดัทํารายงาน 

บริษัท ไอบริก จํากดั 

นางสาวพชัรวรรณ ลิม่รัตนมงคล 

โทรศพัท์ 02-203-0522 ตอ่ 24 อีเมล mkt1@ibrix.co.th 


