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วารสารต้นสายปลายทางธุรกิจฉบับนี้ เป็นฉบับส่งท้าย
ปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 และเพื่อส่งความสุขในเทศกาล
ปีใหม่ให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจของไทย กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าขอมอบของขวัญผ่านภารกิจ 3 ด้าน ดังนี้ 

 1. จัดกิจกรรม “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ต้อนรบั 
เทศกาลขึน้ปีใหม่ โดยร่วมกบัร้านค้าส่งค้าปลกีทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
ลดราคาสนิค้าอปุโภค-บรโิภค 20-50% พร้อมน�าผลติภณัฑ์ชมุชน
ให้เลือกซื้อเพื่อเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ ระหว่าง 20 ธันวาคม 
2561 - 5 มกราคม 2562

 2. เปิดการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลและบริการ
ข้อมูลธุรกิจในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 
- 16.30 น. ณ ส่วนบริการข้อมูลธุรกิจ ชั้น 3 ส่วนจดทะเบียน
ธุรกิจกลาง ชั้น 4, 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน�้า และ  
ส�านกังานพฒันาธรุกจิการค้าเขต 1 - 6 ในกรงุเทพมหานคร รวมถงึ 
ขยายเวลาให้บริการถึง 18.00 น. ระหว่างวนัที ่24 - 28 ธนัวาคม 
2561 ณ ส่วนบรกิารข้อมลูธรุกจิ ชัน้ 3 ส่วนจดทะเบยีนธรุกจิกลาง 
ชั้น 4, 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน�้า 

 3. เพิม่ช่องทางให้บรษิทัมหาชนจ�ากัด (บมจ.) สามารถ
จัดส่งรายงานประจ�าปี และบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น (บมจ.006) 
ในรูปแบบ URL และ QR Code จากเดมิทีต้่องน�าส่งในรูปแบบ
ของกระดาษหรอืแผ่น CD เท่านัน้ เพือ่ช่วยให้ภาคธรุกจิสามารถ
ประกอบธุรกิจได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายมากยิ่งขึ้น 

หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ภารกจิทัง้ 3 ด้านทีก่รมพัฒนาธรุกิจ
การค้ามอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้
แก่ประชาชน และช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูป้ระกอบธรุกจิ
ได้เป็นอย่างดี ปีหน้าพบกันใหม่พร้อมงานบริการใหม่ๆ ที่กรมฯ 
จะเดินหน้าพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งครับ

  

นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์ 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า



ปัจจบัุน “ไม้ยืนต้น” ได้ยกระดบักลาย

เป็นหลกัประกนัทางธรุกิจเพ่ือให้เกษตรกร

น�าไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้แล้ว 

ภายหลังจากท่ีกฎกระทรวงพาณิชย์ก�าหนด

ให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ 

พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช ้ตั้งแต่วันที่  

6 พฤศจกิายน 2561 ท่ีผ่านมา

ท้ังน้ี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจท่ีตรงกันในเรื่องดังกล่าว ทาง

กระทรวงพาณชิย์จึงได้ลงพืน้ทีไ่ปยงัชมุชนบ้านท่าลี ่ จงัหวดัขอนแก่น ซึง่เป็น

ชุมชนที่เป็นธนาคารต้นไม้แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์  

พร้อมสร้างการรบัรูใ้นการปลกู “ไม้ยนืต้น” เป็นหลกัประกันทางธรุกิจในอนาคต

ส�าหรบัยืน่ขอสนิเชือ่ ชีแ้นะข้อดขีองการปลกูไม้เศรษฐกจิเพ่ือเป็นการออม และ

สามารถช่วยเพิม่พืน้ทีป่่าและสร้างออกซเิจนให้กบัประเทศ อกีทัง้เตรียมต่อยอด

พฒันาให้เป็นแหล่งคาร์บอนเครดติเพ่ือการซือ้ขายในภายภาคหน้าต่อไป

ไม้ยืนต้นมีมูลค่า 
ช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานราก

4 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?



การลงพ้ืนท่ีในครั้งน้ีน�าคณะโดย 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตร ี

ว ่ าการกระทรวงพาณิชย ์  ซึ่ งมี 

เป ้าหมายหลักในการเข ้าไปชี้แจง 

รายละเอียดส�าคัญประเด็น “ไม้ยืนต้น  

ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้” โดย

ไม้ยืนต้นที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ของ 

เกษตรกรและประชาชนเป็นทรัพย์สิน 

ทีส่ามารถน�ามาใช้เป็นหลกัประกันเพือ่ขอ 

สนิเช่ือจากสถาบนัการเงินได้ ซึง่ก่อนหน้านี้ 

ไม้ยนืต้นทีป่ลกูในท่ีดินกรรมสทิธิ ์จะไม่ได้ 

รบัการประเมนิในการให้สนิเชือ่ สถาบนั

การเงนิจะประเมนิเฉพาะส่วนทีเ่ป็นทีด่นิ

เท่านัน้ แต่หลงัจากทีก่ฎกระทรวงฯ มีผล

บังคับใช้ท�าให้สถาบันการเงินสามารถ

เพิ่มประเภททรัพย์สินในการให้สินเชื่อ 

มากข้ึน ส่งผลดีท้ังต่อสถาบันการเงิน

เกษตรกรและประชาชนที่ต้องการใช้ 

ไม ้ยืนต้นเป ็นหลักทรัพย ์ค�้าประกัน 

ในการขอสินเช่ือโดยมีกฎหมายรองรับ

อย่างชัดเจน

นอกจากนี ้ ยงัส่งเสรมิให้เกษตรกรและ

คนในชมุชนรวมกลุม่กนัสร้าง “ชมุชนไม้มค่ีา” 

ตามแนวนโยบายประชารฐัและไทยนยิมย่ังยืนของ

รัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกไม้มีค่าทาง

เศรษฐกิจในท่ีดินกรรมสิทธิ์หรือท่ีดินที่มีสิทธิ์ 

ในการใช ้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  

เพือ่ยกระดับคณุภาพชวีติและความเป็นอยูข่อง

คนในชุมชน อีกทั้งช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าซึ่งเป็น

แหล่งออกซิเจนให้แก่ประเทศ ลดภาวะก๊าซ

เรือนกระจกท่ีเป็นปัญหาส�าคญัระดบัโลก 

5ต้นสายปลายทางธุรกิจ



โดยรฐับาลได้ก�าหนดเป้าหมาย

ให้เกดิชมุชนไม้มค่ีาจ�านวน 20,000 ชุมชน 

ภายใน 10 ปี ส่งเสริมและขยายผลให้

ประชาชน 2.6 ล้านครัวเรือนปลกูต้นไม้

รวมทั้งสิ้นจ�านวน 1,000 ล้านต้น  

ซึง่จะท�าให้มพีืน้ทีป่่าเพ่ิมข้ึน 26 ล้านไร่ 

เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 1 ล้าน

ล้านบาทต่อปี พร้อมกันนี้ทางภาครัฐ

และผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายได้เตรียมพฒันา

พื้นที่ปลูกป่าทั่วประเทศให้เป็นแหล่ง 

“คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)” 

ของโลกเพ่ือการซ้ือขายในอนาคต  

โดยคาร ์บอนเครดิตจัดเป ็นสินค ้า 

ชนดิหนึง่ทีส่ามารถตรีาคาเป็นเงิน และ

สามารถซือ้ขายกนัได้ในตลาดเฉพาะที่

เรียกว่า “ตลาดคาร์บอน” 

6 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



“คาร์บอนเครดิต”
หมายถึง ก๊าซที่ เป ็นตัวท�าให้ปฏิกิริยา 

เรือนกระจกต่างๆ ที่แต่ละโรงงานสามารถลดได ้

จะถูกตีราคาเป็นเงิน ก่อนจะถูกขายเป็นเครดิต 

ไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามข้อตกลงใน 

พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocal) ที่ก�าหนดให้

ประเทศพัฒนาแล้ว (Annex1) ต้องลดปริมาณ 

การปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก 

(Green House Effect) ซึ่งเป็นสาเหตุท�าให้  

“เกิดภาวะโลกร้อน” ในหลายแนวทาง 

หน่ึงในน้ันคือ “การซ้ือขายมลพิษ” หรือ 

คาร์บอนเครดิต กับประเทศที่ก�าลังพัฒนา  

(Non-Annex1) เพราะประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ไม่สามารถลดก๊าซทีท่�าให้เกดิปฏิกริิยาเรือนกระจก

ลงได้ ดังนั้น การซื้อขายคาร์บอนเครดิตจึงเปรียบ

เสมือนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโลกร่วมกัน

ของผู้ประกอบการจากประเทศที่พัฒนาแล้ว

แม้ปัจจุบันยังไม่มีการซื้อขายคาร์บอน

เครดิตในประเทศไทย แต่ในอนาคตคาดว่าจะ

เป็นสินค้าที่มีความส�าคัญและมีการซื้อขายกัน 

มากยิง่ขึน้ เพือ่ทดแทนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

(คาร์บอนไดออกไซด์) ท่ีส่วนใหญ่เกิดจากการ 

เผาผลาญเชือ้เพลงิในโรงงานอตุสาหกรรมหรอื

จากการคมนาคม

7ต้นสายปลายทางธุรกิจ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสภาหอการค้า 

แห่งประเทศไทยจัดงาน “Together is Power 2018 : 

Connecting the Future” มอบรางวลัสมาคมการค้าดเีด่น 

ประจ�าปี 2561 เพ่ือเชดิชูเกยีรตแิละสร้างขวญัก�าลงัใจให้แก่

สมาคมการค้าไทยทีม่กีารบรหิารจดัการธุรกจิทีเ่ป็นเลิศตาม 

มาตรฐานสากล อกีท้ังยังได้สร้างผูน้�าท่ีมีความรูค้วามสามารถ 

เข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิ เสรมิพลงัขบัเคลือ่นการค้าของไทย 

ให้เตบิโต แข่งขนัได้อย่างเข้มแข็งท้ังตลาดในประเทศและ 

ต่างประเทศ
การจดังาน “Together is Power 2018 : Connecting the 

Future” หรอื Trade Association Prestige Award (TAP Award)  

ซึง่จัดขึน้ ณ ห้องนภาลยั บอลรมู โรงแรมดสุติธาน ีกรงุเทพฯ ในคร้ังน้ี 

เพือ่ส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพสมาคมการค้าให้มีความเข้มแขง็  

ซึง่เป็นการบูรณาการการท�างานร่วมกันระหว่างกรมพฒันาธรุกจิการค้า 

กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมอบประกาศเกียรติคณุให้แก่

สมาคมการค้าท่ีมกีารบรหิารจัดการเป็นเลศิตามหลกั Balanced 

Scorecard 4 มติิ ได้แก่ 1) ผลส�าเรจ็ตามพนัธกิจ 2) ความสามารถ

ในการบรหิารจดัการ 3) คณุภาพการให้บรกิาร และ 4) การพฒันา

องค์กร พร้อมทัง้มอบรางวลัให้ผูบ้รหิารสมาคมการค้าและผูบ้รหิาร

สมาคมการค้ารุน่ใหม่ท่ีผ่านการประเมนิจากผู้มส่ีวนเก่ียวข้องกบัสมาคม

การค้าอย่าง 360 องศา ในคณุลกัษณะของผูบ้รหิาร 6 ด้าน คอื 

สมาคมการค้าดีเด่น
ประจ�าปี 2561

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี

นำยอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง

8 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD



ในปีนีม้สีมาคมการค้าทีไ่ด้รับรางวลัแบ่งเป็น 4 ประเภท รวม 24 สมาคม 

และผู้บริหารสมาคมการค้า รวม 6 ราย ดังนี้ 1) รางวัลสมาคมการค้า 

ยอดเยี่ยม จ�านวน 4 สมาคม 2) รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น รายมิติ จ�านวน 

20 สมาคม 3) รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น จ�านวน 3 ราย และ  

4) รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ จ�านวน 3 ราย ซึ่งได้รับเกียรติจาก

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็น

ประธานในพิธีมอบรางวัล โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบด ี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นสักขีพยาน 

นอกจากการมอบรางวัลอนัทรงเกยีรติดังกล่าวแล้ว ยังได้รบัเกียรติจาก

รัฐมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตร ี(ดร.กอบศกัดิ ์ภตูระกูล) กล่าวปาฐกถา

พเิศษ หัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกจิไทยในปี 2019” และผู้แทนจากคณะกรรมการ

การแข่งขันทางการค้ามาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติ 

การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560” อีกทั้งได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง (นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์) ร่วมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ 

“นโยบายรฐัทีม่ผีลต่อเศรษฐกจิไทยในปี 2562” เพือ่เสรมิสร้างองค์ความรู้ 

ให้สมาคมการค้ามีความพร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

ที่มีอยู่ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย ์

ที่มุ ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกกลุ ่มธุรกิจเพื่อเป็นกลไกหลัก 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

การมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและ

ผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น นับเป็นกิจกรรม

ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ด�าเนินการมาอย่าง

ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2556 โดยมีเป้าหมายเพื่อ

ผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายและเชิดชู

เกียรติให ้แก ่สมาคมการค้าที่มีการบริหาร

จัดการเป็นเลิศ รวมถึงกระตุ้นให้สมาคมการค้า 

มีการพัฒนาองค์กรและบทบาทในการพัฒนา

ธุรกิจ พร้อมผลักดันสมาคมการค้าให้เป็นผู้น�า

สมาชิกในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจให ้ 

เข้มแข็ง ซึ่งจากการด�าเนินงานที่ผ ่านมามี

สมาคมการค้าท่ีได้รับรางวัลสมาคมการค้า 

ดีเด่นจนถึงปี 2561 รวม 46 สมาคม และ 

ผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น รวม 23 ราย และ

ผู้ได้รับรางวัลกลุ่มน้ีจะเป็นต้นแบบของสมาคม

การค้าที่ดี และเป็นก�าลังส�าคัญของภาคธุรกิจ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่าง

ยั่งยืนต่อไป

1) ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์โปร่งใส 

2) การสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 

3) การสร้างความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นให้แก่องค์กร 

4) การสร้างความเจริญเติบโตให้แก่องค์กร 

5) การสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้องค์กร 

6) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับองค์กร
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

นายวฒุไิกร ลีวีระพนัธุ ์ในฐานะทีเ่ข้ารับต�าแหน่งอธบิดีกรมพฒันาธรุกจิการค้า

คนใหม่ ซึ่งเป็นอธิบดีของกรมฯ ล�าดับที่ 28 ได้ก�าหนดนโยบายและหลักการท�างาน

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและ

ยุทธศาสตร์ชาติ ตามแนวคิดยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขันบนพื้นฐานแนวคิด 3 ด้าน คือ 

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กับภารกิจสำาคัญ 3 ด้านในปี 2562
ต่อยอดอดีต ...ปรับปัจจุบัน ...สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต
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“ต่อยอดอดีต” 
เน้นการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ 

เอสเอ็มอี และไมโครเอสเอ็มอีที่เป็น

รากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย

เน้นการแสดงถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิตของ

ประชาชน และจุดเด่นของทรัพยากร 

ท้องถิ่นน�ามาผสมกับเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท

ด้านการค้าในปัจจุบัน ทั้งการส่งเสริม

ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์โอทอป โดย

การ พัฒนารู ปแบบผลิ ตภัณฑ ์ เ ชิ ง

สร้างสรรค์ให้ตอบสนองแก่ลกูค้าทกุกลุม่ 

สร้างช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่  

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้มากข้ึน 

โดยบูรณาการร ่ วมกับภาคเอกชน 

นอกจากนี ้จะเร่งพัฒนา “เวบ็ไซต์ของดี

ทั่วไทย.com” แหล่งรวมสินค้าชุมชน  

“ดี เด่น ดัง” จากทั่วประเทศ ที่ให้เป็น

ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

e-Marketplace เต็มรปูแบบ เพือ่ให้เป็น

ศูนย์กระจายสินค้าให้กับชุมชน รวมถึง

เร่งให้ความรูก้ารท�าการค้าออนไลน์ให้แก่

ผู้ประกอบธรุกจิรายย่อยในพ้ืนท่ี เพือ่สร้าง 

โอกาสในการเข ้ าสู ่ตลาด พัฒนา

ศักยภาพร้านธงฟ้าประชารัฐ/ร้าน 

โชวห่วยของไทย ต้ังแต่การน�าเทคโนโลยี

มาใช้ การสั่งซื้อสินค้า จนถึงการจัดท�า

บญัชรีบั-จ่าย และร่วมมอืกบับริษัทผูผ้ลติ

ผูจ้�าหน่ายรายใหญ่ เช่น บรษัิท ยนูลิเีวอร์ 

ไทยเทรดด้ิง จ�ากดั และบรษิทั พรอคเตอร์ 

แอนด์ แกมเบิ้ล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ปรับภาพลักษณ์ร้านค้าเพื่อดึงดูด

ลูกค้า รวมถึงสร้างเครือข่ายพันธมิตร 

ค้าส่งค้าปลีก ซัพพลายเออร์ เพื่อเกื้อกูล

ทางการค้าระหว่างกัน 

“ปรับปัจจุบัน”
มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่

ดต่ีอการประกอบธรุกจิของประเทศ โดย

ตัง้เป้าพฒันางานบริการของกรมฯ สูก่าร

เป็น “Digital Department” อย่างเต็ม

รูปแบบ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 

สามารถลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินธุรกิจได้ โดยให้ความส�าคัญกับ

การจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ 

สร้างความโปร่งใส/ ธรรมาภบิาลแก่ภาค

ธรุกจิ แก้ไขกฎระเบยีบต่างๆ เพือ่อ�านวย

ความสะดวก และสร้างความสมดุล 

การลงทุนของประเทศ โดย ผลักดันให้

เกิดการใช้ประโยชน์จาก “คลังข้อมูล

ธุรกิจ” ด้วยการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล

กลางขนาดใหญ่ (Data Center) ของ

ประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงข ้อมูลกับ 

หน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อให้เกิดเป็น

ฐานข้อมูลกลางภาครัฐขนาดใหญ่ของ

ประเทศ สามารถน�าไปวิเคราะห์ใช้

ประโยชน์ได้ในลกัษณะ “Big Data” เพือ่

การก�าหนดนโยบายการพัฒนาของ

ประเทศ นอกจากนี ้จะบรูณาการร่วมกบั

หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อให้บริการ 

แก่ภาคธุรกิจและประชาชนในการขอ

อนุมัติ/อนุญาตต่างๆ เช่น ส�านักงาน 

ก.พ.ร. ในการพัฒนาระบบการยื่นค�าขอ

กลางภาครัฐออนไลน์ หรือ Biz Portal 

รวมถงึให้บรกิารเชือ่มโยงข้อมลูนิติบคุคล

ทางอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐ

เพือ่ลดภาระประชาชนตามนโยบาย Zero 

Copy โดยปัจจบุนัมจี�านวน 69 หน่วยงาน 

รวมถึงพัฒนาการแจ้งและจัดส่งข้อมูล

ทางอเิลก็ทรอนกิส์ ด้วยการลงลายมอืชือ่ 

นายทะเบียนด้วยลายมอืชือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 

ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ยกระดับให้

เป็นประเทศท่ีง่ายต่อการเร่ิมต้นธุรกิจ 

โดยพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคล

ทางอเิล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ให้ง่าย 

ต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น เช่น การปรับปรุง

การกรอกข้อมูล และการเพิ่มช่องทาง 

11ต้นสายปลายทางธุรกิจ



การยนืยนัตวัตน การให้บรกิารจดทะเบยีน 

นิติบุคคล แบบ 2 ภาษา (ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย 

ลดขัน้ตอนท่ีประชาชนจะน�าไปใช้ในการ

ติดต่อธุรกิจได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 

ภายใต้แนวคิด Easier Cheaper Faster 

& Smarter 

นอกจากนี้ในปี 2562 จะประกาศ

ให้เป็น “ปีแห่งธรรมาภิบาลธุรกิจ” 

อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากธรรมาภิบาลหรือ

จริยธรรมภาคธุรกิจ เป็นปัจจัยหนึ่งใน

การวัดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ โดยจะเน ้นทั้ งมาตรการ 

ป้องปรามและมาตรการส่งเสริม ได้แก่ 

การก�ากับดูแลให้ภาคธุรกิจปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างถูกต้อง และเร่งส่งเสริมให้น�า

หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการประกอบ

ธุรกจิมากขึน้ รวมทัง้เร่งสร้างความรูข้อง

การจัดท�าบัญช ีและการใช้ประโยชน์จาก

งบการเงินเอสเอ็มอี และไมโครเอสเอ็มอี 

ด ้ วยระบบบัญชีมาตรฐาน “DBD 

e-Accounting for SMEs” ให้สามารถ

ท�าบัญชีผ ่านแอปพลิเคช่ันหรือทาง

ออนไลน์ และน�าส่งงบการเงินประจ�าปีได้

โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ จะขยายไปสู่

พ้ืนท่ีต ่างๆ มากขึ้น ด้วยการสร้าง 

นักบัญชีชุมชน ส่งเสริมการเข้าถึง 

แหล่งทนุด้วยกฎหมายหลกัประกนัทาง

ธุรกิจ โดยให้ความรู้และการพิจารณา

เพิ่มทรัพย์สินอื่นมาเป็นหลักประกันทาง

ธรุกจิเพ่ิมเตมิ เพ่ือให้เกดิประโยชน์สูงสดุ

จากการใช้ประโยชน์จากกฎหมายฯ ฉบบั

ดงักล่าว และปรบัปรงุแก้ไขกฎระเบยีบ

ต่างๆ ให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 

มากขึ้น เช่น พิจารณาทบทวนบัญชีท้าย 

พ.ร.บ. การประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว  

พ.ศ.2542 การปรับปรุงแก้ไขประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และร่าง 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 

(ฉบับที่...) พ.ศ.... เป็นต้น

“สร้างคุณค่าใหม่ 
  ในอนาคต” 

มุ ่ ง เ น ้ น ก า ร เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ 

ผู้ประกอบธุรกิจ สร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ 

การพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ (New 

Business Model) เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ให้สินค้าและบริการ ตอบโจทย์ความ

ต้องการตลาด เตรยีมพร้อมสูก่ารแข่งขนั

ในระดับสากล ตามขั้นของการเติบโต 

ตั้งแต่ผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจ และ 

ผู ้ที่ เพิ่ ง เริ่มต ้นธุรกิจให ้มีความเป ็น 

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurships) 

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและ

บริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ และ 

การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ  

ทัง้ในชัน้เรยีนและผ่านระบบ e-Learning 

และยังคงให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ศกัยภาพฐานบรกิารเดมิตามยทุธศาสตร์ 

ชาตแิละแผนพฒันาเศรษฐกิจฯ ฉบับที ่12 

ได้แก่ ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ธุรกิจขนส่ง

และโลจิสติกส์ ธุรกิจบริการสุขภาพ 

(ธุรกิจดูแลผู ้สูงอายุ ) ธุรกิจบริการ

อสังหาริมทรัพย์ (ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน) 

ธุรกิจบริการที่ เ ช่ือมโยงกับท่องเที่ยว 

(ร้านอาหาร บริการที่พักท่ีมิใช่โรงแรม 

โฮมสเตย์) และธรุกิจบรกิารทีส่ามารถลด

ข้อจ�ากัดในการประกอบธุรกิจและสร้าง 

มูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว 

ได้แก่ ธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมทั้งพัฒนา

ฐานบริการใหม่ ได้แก่ บริการวิชาชีพ 

(นักบัญชี/ส�านักงานบัญชี) โดยมุ่งเน้น

การพัฒนาเพื่อยกระดับการบริหาร

จัดการให ้มีมาตรฐานระดับสากล 

การสร้างมลูค่าเพ่ิมของสนิค้าและบรกิาร 

12 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



และการปรบัโมเดลธรุกจิเพือ่ตอบโจทย์ลกูค้าในยคุดจิทิลั ส่งเสรมิการใช้

ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce ด้วยการให้ความรู้

การท�าธุรกิจ e-Commerce การสร้างความน่าเชื่อถือด้วยเครื่องหมาย

ยืนยันความมีตัวตน DBD Registered และเครื่องรับรองความน่าเชื่อถือ 

DBD Verified รวมถึงกระตุ้นโอกาสทางการตลาด สร้างเครือข่าย 

ระหว่างธุรกิจ Tech Startup และ SME เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด

ให้ Tech Startup ได้เข้าใจปัญหาธรุกิจของเอสเอม็อ ีขณะท่ีธรุกจิเอสเอ็มอ ี

ได้เลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ 

รวมทั้งปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจใหม่ๆ อย่างเหมาะสม เพื่อลดต้นทุนและ

เพิม่ประสทิธภิาพธรุกิจ ซ่ึงในปัจจบุนัมธีรุกิจ Tech Startup ทีร่่วมกจิกรรม

กับกรมฯ แล้ว จ�านวน 227 ราย

ท้ังน้ีการท�างานในทุกๆ ภารกจิจะให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติ

และยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์เป็นหลัก และหวังผลสัมฤทธ์ิ 

(Outcome) ของงานเป็นท่ีต้ัง โดยให้ความส�าคัญกับการบูรณาการ 

การท�างานร่วมกบัทกุภาคส่วน สร้างการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสีย 

พร้อมรองรบัการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา เพือ่มุง่สู่ความส�าเรจ็ 

ขององค์กร และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ภาคธุรกิจ และ

ประชาชน โดยทัง้ 3 ส่วนต้องมคีวามมัน่คงและเติบโตไปพร้อมๆ กนั 

ด้วยความแข็งแกร่ง

13ต้นสายปลายทางธุรกิจ



กระทรวงพาณิชย ์  โดย 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดตัว

แคมเปญ “ไทยเด็ด” เพื่อขยาย 

ช่องทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์

ชุมชนของไทย โดยเน ้นความ 

หลากหลายของแหล่งกระจายสนิค้า

ให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม พร้อมน�า

ไปอุปโภคบรโิภคหรอืใช้เป็นของฝาก

ของก�านัล ช ่วยสร้างรายได้ให ้

ผูป้ระกอบการท้องถิน่ และขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

กรมพฒันาธรุกิจการค้า จงึจบัมอื

กับ บริษัท ปตท. น�้ามันและการค้าปลีก 

จ�ากัด (มหาชน) (PTTOR) ธนาคารพฒันา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SME Bank) และสมาคมการค ้า 

ผู้แทนจ�าหน่ายสถานีบริการน�้ามัน PTT 

Station ด�าเนินการพัฒนาจุดจ�าหน่าย

ผลติภณัฑ์ภายในร้านขายของฝากสถานี

บริการน�้ามัน PTT Station โดยใช้

แคมเปญ “ไทยเด็ด” เป็นสือ่กลางในการ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน 

เข้ามาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณภาพ

เยี่ยม

ในเบื้องต ้นเริ่มน�าผลิตภัณฑ ์

ชุมชน ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินของผู ้ผลิต

บริเวณใกล้เคียงสถานีบริการน�้ามัน 

PTT Station เข้ามาจ�าหน่ายแล้ว ส�าหรับ 

ผู ้ที่ต ้องการอุดหนุนให ้สั ง เกตป ้าย 

“ไทยเด็ด” เป็นหลัก ส�าหรับเฟสแรกนั้น

มีแผนเปิดตัวพร้อมกันจ�านวน 14 แห่ง 

ได้แก่ ภาคเหนือ 3 แห่ง คือ จ.พิจิตร 

(2 แห ่ง) จ.ก�าแพงเพชร (1 แห่ง) 

ไทยเด็ด 
(THAI DET)

14 ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 8 แห่ง คือ 

จ.นครราชสีมา (2 แห่ง) จ.บุรีรัมย์  

(3 แห่ง) จ.มหาสารคาม (2 แห่ง) และ 

จ.อุบลราชธาน ี(1 แห่ง) ภาคตะวันออก 

2 แห่ง คือ จ.ระยอง (1 แห่ง) และ 

จ.จันทบุรี (1 แห่ง) ภาคใต้ 1 แห่ง คือ 

จ.สุราษฎร์ธานี และตั้งเป้าภายในปี 

2562 จะขยายเพิ่มเติมอีก 100 สาขา

ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

และเมือ่วนัที ่19 พฤศจกิายน 2561 

กรมพัฒนาธรุกจิการค้า และหน่วยงาน

พนัธมติรได้จัดงาน “ไทยเด็ด แมชชิง่เดย์” 

(THAI DET Matching Day) ขึ้น  

ณ สถานีบริการน�้ามัน PTT Station 

ห้างหุน้ส่วนจ�ากัดสยามด่านขุนทด จังหวัด 

นครราชสีมา เพ่ือเปิดโอกาสในการ

เจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ

กับผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อคัดสรร

สินค ้าที่ตรงตามความต้องการของ 

ผู ้บริโภค อาทิ ประเภท รูปลักษณ์ 

การบรรจหุบีห่อ (Packaging) และการใช้

ประโยชน์เข้าไปจัดจ�าหน่าย ซึ่งจะท�าให้

โครงการดังกล่าวประสบความส�าเร็จเป็น

อย่างดี รวมทั้งท�าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

มีโอกาสที่จะขยายตลาดครอบคลุมกลุ่ม 

ลูกค้าที่หลากหลายมากย่ิงขึ้น ซ่ึงสถานี

บริการน�้ามัน PTT Station หจก.สยาม

ด่านขุนทด ถือเป็นสถานีบริการน�้ามัน

น�าร่องในการน�าผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ามา

จ�าหน่ายในจุดจ�าหน่ายสินค้าภายในร้านขายของฝาก และจะเป็นโมเดลส�าหรับสถานี

บรกิารน�า้มันเชือ้เพลงิอืน่ๆ ต่อไป นับเป็นก้าวเริม่ต้นในการยกระดบัและพฒันาสนิค้า

วิสาหกิจชุมชน หรือเอสเอ็มอีรายย่อยให้มีความเข้มแข็ง สินค้าได้รับการพัฒนาให้มี

มาตรฐานเดียวกัน สามารถขยายตลาดและมีแหล่งกระจายสินค้าได้ครอบคลุม 

ทัว่ประเทศ ท�าให้เกิดการจ้างงาน ชมุชนมรีายได้เพ่ิมขึน้ เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

มคีวามแขง็แกร่ง ซึง่จะส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศทีจ่ะมคีวามมัน่คง 

และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

15ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ธุรกิจบริการ คือ ธุรกิจที่น�าเสนอผลิตภัณฑ์ต่อบุคคลหรือธุรกิจอื่น ลักษณะที่ส�าคัญดังนี้ 

กำรพัฒนำธุรกิจบริกำรไทย 

Intangibility 
ไม่สามารถจับต้องได้ 

บริการไม่สามารถจับต้องได้ 
ดั งนั้ นกิจการต ้องหาหลัก
ประกันที่แสดงถึงคุณภาพและ
ประโยชน์จากบริการ 

สถานที่ Place

บุคคล People  

เครื่องมือ Equipment  

วัสดุส่ือสาร Communication Material 

สัญลักษณ์ Symbols  

ราคา Price 

Inseparability 
ไม่สามารถแบ่งแยก

การให้บริการได้ 

การให้บริการเป็นท้ังการผลิต
และบริโภคในขณะเดียวกัน 
ผู้ขายชแต่ละรายจะมีลักษณะ
เฉพาะตวั ไม่สามารถให้คนอืน่
ให้บริการแทนได้ 

Variability 
ไม่แน่นอน 

ลักษณะของการบริการไม ่
แน่นอน ข้ึนอยูกั่บผูข้ายบรกิาร 
จะให้บริการเมื่อใด ท่ีไหน 
อย่างไร

Perishability 
ไม่สามารถเก็บไว้ได้ 

บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้
เหมือนสินค้าอื่นๆ ดังนั้นถ้า 
ลกัษณะความต้องการไม่แน่นอน 
จะท�าให้เกิดปัญหาหรือบริการ
ไม่ทัน หรือไม่มีลูกค้า

Increased 
Consumer 
Participation 
ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม

ในการให้บริการ 

ความส�าคัญของธุรกิจบริการ 

ส่งออก
2,116,096 ล้านบาท 
(อันดับที่ 20 ของโลก) 

น�าเข้า 
1,340,224 ล้านบาท 
(อันดับที่ 29 ของโลก) 

ที่มา : World Trade Organization (WTO) ปี 2559 

GDP บริการ 
5,804,920 ล้านบาท 
(40.4% ของ GDP ไทย) 

จ�านวนธุรกิจ 
1,192,108 ราย 
(40% ของจ�านวนธุรกิจไทย) 

จ้างงาน 
6,706,674 คน 
(45.74% ของการจ้างงานไทย) 

กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย 

Target

สร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ธุรกิจบริการ
และผู้เกี่ยวข้อง

ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ 
เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจบริการไทย

สร ้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ

ส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน

สัดส่วน 
GDP 

40%

28%

16%

6%
8%

บริการ

ผลิต

การค้าและ
ซ่อมบ�ารุง

อื่นๆ

เกษตร 

เตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
Wellness & Beauty Service 

Wellness & Beauty Service

ดูแลผู้สูงอายุ

สปา นวด เพื่อสุขภาพ 

ร้านอาหาร

ที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม

Hospitality Service

Trade Support Sevive

เชื่อมโยงธุรกิจบริการกับการท่องเที่ยว
การขยายของเศรษฐกิจยุคใหม่
 

Construction Service

Startup

ช่างและซ่อมบ�ารุงต่างๆ 

บริหารทรัพย์สิน 

16 ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ธุรกิจโลจิสติกส์ 

ธุรกิจโลจิสติกส์ คือ การวางแผนและควบคุมการเคล่ือนไหวของวัตถุดิบและผลผลิต รวมไปถึงการกระจายสินค้าถึงผู้บริโภค 

โดยมีการจัดองค์กรหรือกระบวนการอย่างเหมาะสมคุ้มค่า 

ต้นทุนโลจิสติกส์ไทย ปี 2558 1,912.9   มูลค่ารวมพันล้านบาท 

คิดเป็น 14.0%   ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
   ในปี 2558 (ที่มา : สศช.) 

ปริมาณการขนส่งภายในประเทศ 

ปี 2558 596,552 พันตัน
อัตราการขยายตัว 
จากปี 2557 4.2%

จ�านวนนิติบุคคล (ณ 30 เม.ย. 61) 
28,940 ราย 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

สัดส่วนการขนส่ง
ภายในประเทศ 

ทางราง
1.90% 

ทางอากาศ 
0.01% 

ทางน�้า
8.53% 

ทางชายฝั่ง
8.70% 

ทางถนน
80.86%

2. การจัดการด้านโลจิสติกส์ 1. ความส�าคัญของธุรกิจโลจิสติกส์ 

2.1 Logistics Service Provider (LSP) 
ผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติงานโลจิสติกส์ 

1 2 3

4 5

การบริการขนส่งสินค้า 
ทางบก ทางราง ทางท่อ 

ทางอากาศ ทางน�้า

2.2 Third Party Logistics Provider (3PS) 
ผู้ให้บริการหลากหลายเรื่อง ขนส่งสินค้า คลังสินค้า กระจายสินค้า และ 

การเงนิ จากต้นทางถึงจุดหมายปลายทาง 

2.3 Fourth Party Logistics Provider (4PL) 
เพิ่มบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการให้ค�าปรึกษาพัฒนาระบบ 

การจัดการ Supply Chain 

ผู้ให้บริการคลังสินค้า 
• คลังสินค้า
• บรรจุภัณฑ์
• กระจายสินค้า

การให้บริการด้านพิธีการ
ต่างๆ 

freight providers  
ตัวแทนออกของ

การให้บริการด้าน IT ระบบ
เครือข่าย Supply Chain 

ข้อมูลสารสนเทศ

การให้บริการพัสดุ 
ทางไปรษณีย์ภัณฑ์ 
Courier and Postal

Services 

4. กลุ่มธุรกิจเป้าหมายธุรกิจ DBD 3. ปัจจัยการเลือกผู้ใช้บริการ 

การเลือกผู้ใช้บริการขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจของผู้ใช้บริการและประสบการณ์ 

1. มีมาตรฐานและน่าเชื่อถือ

2. จัดส่งรวดเร็ว ตรงเวลา และสินค้าในสภาพสมบูรณ์

3. มีเครือข่ายการจัดส่งทั่วประเทศ 

4. รูปแบบการให้บริการหลากหลาย 

5. ระบบการติดตาม การจัดส่งที่แม่นย�า 

6. Customer Service ที่สะดวกและรวดเร็ว

ธุรกิจขนส่งทางบก 
มูลค่า ปี 2561 

เพิ่มขึ้นจากปี 2560   5.3 - 7.0 

145,100 - 147,300 (ล้านบาท)

เพิ่มขีดความสามารถ LSP 

ลดต้นทุนขนส่งของประเทศ

เป้าหมาย

5. แนวทางการปรับตัวสู่ Logistics 4.0 

Fulfilment บริการครบวงจร 
สร้างเครือข่าย Supply 

chain 

E-logistic การขนส่งรวดเร็ว
และแม่นย�า ด้วยเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมเชื่อมโยง 
กับ Start up 

เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน 
e-Commerce, B2C  

และ B2B

 พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการของการบริการ 

สู่มาตรฐาน

พัฒนาบุคลากรให้มี 
ความน่าเชื่อถือ

17ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ธุรกิจดูแลผู้สูงอำยุ 

จ�านวนประชากรผู้สูงอายุ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2573 พ.ศ. 2583

ประชากรทั้งสิ้น 65.99 66.17 65.72

ผู้สูงอายุวัยต้น  60-69 ปี 7.25 3.67 1.69

ผู้สูงอายุตอนปลาย 70-79 ปี 3.67 5.89 7.63

ผู้สูงอายุสูงสุด 80 ปีขึ้นไป 1.69 2.42 3.92

รวมประชากรผู้สูงอายุ 12.63 17.46 20.51

คิดเป็นร้อยละ 19.22 26.57 31.22

กลุ่มผู้สูงอายุ 

สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หมายถึง สังคมที่มีประชากร อายุ 60 

ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20

ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้ ชมรมผู้สูงอายุ

พึ่งพาผู้อื่นบางกิจกรรม เฝ้าระวัง กิจวัตรที่

ไม่สามารถท�าได้ 

พึ่งพาผู้อื่นให้ดูแล จัดให้มีผู้ดูแล 

จ�านวนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 

ตลาดผู้สูงอายุขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ท้ังอัตราการเติบโตของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย และผู้สูงอายุต่างประเทศที่เข้ามาใช้บริการในประเทศไทย จึง 
ส่งเสริมกิจการของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 

1. สถานดูแลผู้สูงอายุประจ�าวัน

2. สถานบริบาล

3. ที่อยู่อาศัยเฉพาะผู้สูงอายุ

4. บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน

5. สถานสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่ยากจน ไร้ญาติ

6. สถานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ 

คุณภาพ ความปลอดภยั และ
ความน่าเชื่อถือในการบริการ

พนักงาน ทักษะในการปฏบัิติ
งาน กริยามารยาท

การบริการที่อ�านวยความ
สะดวกเพิ่มเติมนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีที่สมัยใหม ่
ในการดูแลและสื่อสาร

ท�าเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการดูแลร่างกายและ
จิตใจ

อัตราค่าบริการที่เหมาะสม
กับการให้บริการ

แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ซึ่งยังคงมีข้อจ�ากัด ด้วยกฎเกณฑ์การจัดตั้ง การให้บริการ และเงินลงทุนสูง
2. การพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการและคุณภาพการบริการ ระดับประเทศและสากล
3. การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการและผู้ประกอบการที่มีจริยธรรม
4. การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริการ การใช้เทคโนโลยี เพื่ออ�านวยความสะดวก ต่อยอดธุรกิจ และความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น
5. การสร้างภาพลักษณ์ จุดเด่นเฉพาะด้าน เพื่อส่งเสริมการตลาด
6. การเชื่อมโยง Supply Chain ผลิตภัณฑ์ของการบริการรองรับผู้สูงอายุ เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ สันทนาการ

จัดตั้งปี 2560 

74 
ราย 

เพิ่มขึ้น 1.39 เท่า 
ของปี 2559

นิติบุคคล 
221 ราย

บุคคลธรรมดา 
578 ราย

ประมาณ 
800 ราย

18 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ธุรกิจร้ำนอำหำร 

ธุรกิจร้านอาหาร คือ การบริการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงเบเกอรี่ จัดเตรียมไว้พร้อมบริโภค รับประทานที่ร้าน น�ากลับ 

หรือจัดส่งที่บ้าน

ความส�าคัญของธุรกิจร้านอาหาร 

ประมาณการธุรกิจร้านอาหาร ปี 2561 

411,000 - 415,000 
ล้านบาท

ธุรกิจด�าเนินกิจการอยู่ 

จ�านวน 13,157 ราย
ทุนจดทะเบียน 95,103 ลบ.

แนวโน้มการขยายตัวของร้านอาหาร 

ผูป้ระกอบการเชนร้านอาหารและร้านอาหารทัว่ไปต้องรบัมอืกบั

การแข่งขนั กลุม่เชนร้านอาหารสร้างแบรนด์ร้านอาหารใหม่ กลุม่ทนุใหญ่

ขยายตัวสู่ธุรกิจร้านอาหาร การซื้อแฟรนไชส์จากทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ การเปิดร้านอาหาร หรือขยายเมนูตามกระแสนิยม รวมถึง

การขยายตัวของคาเฟ่ ร้านกาแฟ และ Street Food Truck Food ท�าให้

เกดิการอิม่ตวัของธรุกจิและวงจรการประกอบธรุกจิร้านอาหารมแีนวโน้ม

สั้นลง 

ความหลากหลายของรูปแบบ 

ขยายตัวร้อยละ

4-5 
ต่อปี

ตลาดธุรกิจร้านอาหารในปี 2560 

390,000 - 397,000 ล้านบาท

เชนร้านอาหาร 119,000 - 122,000 ลบ.

ร้านอาหารทั่วไป 271,000 - 275,000 ลบ. 

ที่มา : บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

กทม. 43%

ภูมภิาค 57%

5 อันดับ สูงสุด
ชลบุรี 12% 
ภูเก็ต 9% 
สุราษฎร์ธานี 8% 
เชียงใหม่ 5% 
นนทบุรี 3%

การจัดตั้งธุรกิจ 
2559
จ�านวน 1,537 ราย   
ทุนจดทะเบียน 2,946 ล้านบาท

2560
จ�านวน 1,916 ราย
ทุนจดทะเบียน 4,396 ล้านบาท

การจัดตั้งธุรกิจร้านอาหาร มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25  

การขยายตัวของทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 49 และในปี 2560 มีการจดเลิกธุรกิจจ�านวน 

465 ราย คิดเป็นร้อยละ 24 ของการจัดตั้ง จากพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้านเพิ่มขึ้น และ 

การขยายตัวของนักท่องเที่ยว แสดงถึงการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น 

• รูปแบบอาหาร 
• อาหารต้นต�ารับ
• อาหาร Fusion
• อาหารพร้อมทาน 
• อาหารท้องถิ่น 

รูปแบบอาหาร รูปแบบร้านอาหาร รูปแบบบริการ

• ร้านอาหารเฉพาะอย่าง
• ร้านอาหารคลีน
• คาเฟ่กลุ ่มรสนิยมเดียวกัน 

เช่น นักปั่นจักรยาน คนรัก
สัตว์เลี้ยง เป็นต้น

• ร้านอาหารบริการ 24 ชั่วโมง
• ร้านอาหารหลากหลาย

• บริการจัดส่งอาหาร
• บริการจัดเลี้ยง นอกสถานที่ 

Event
• รถขายอาหาร

ปัจจัยในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร 

ฐานะและโอกาสของ
การรับประทาน

ท�าเลที่ตั้ง ความ
สะดวกในการเดินทาง 
ข้อจ�ากัดด้านเวลา

รสชาติ ชื่อเสียง และ
ความโดดเด่น

คุณภาพการบริการ 
พนักงาน และเจ้าของ

คุณภาพวัตถุดิบ 
สุขอนามัย

ราคาและการส่งเสริม
การขาย

แนวโน้มการขยายตัวของร้านอาหาร 

• กระแสของอาหารสุขภาพ ความสดใหม่ และรสชาติอร่อย
• สร้างความแตกต่าง ความโดดเด่นของรายการอาหารและการบริการ 
• คุณภาพการบริการที่รวดเร็ว ทันใจ  
• จัดหาพื้นที่เป้าหมายใหม่ที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้า และสร้างฐานกลุ่ม
ลูกค้าใหม่ 

• การสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์ 
• การใช้เครือข่าย Startup บริหารจัดการและการจัดส่ง Delivery   

กลยุทธ์การพัฒนาร้านอาหาร 

1. พัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างความแตกต่างและ

โดดเด่น ภาพลักษณ์ รายการอาหาร 

2. การสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และตราสินค้า 

3. การบริหารจัดการต้นทุน คุณภาพพนักงาน และลูกค้า 

4. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านวัตถุดิบ โอกาสทางการตลาด 

5. การใช้เทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการและการตลาด 

กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

30%  

70%

19ต้นสายปลายทางธุรกิจ



SMEs Telling
เปิดมุมธุรกิจ

ธุรกิจนี้เริ่มต้นจำกกำรชอบศึกษำและเรียนรู้ด้ำนโหรำศำสตร์ ศำสตร์ตัวเลขหลำยๆ ด้ำน หรือ 
ที่เรียกกันว่ำ “นักพยำกรณ์” โดยเริ่มจำกคุณแม่เรียนโหรำศำสตร์แล้วกลับมำสอนให้ และเห็นว่ำก้อยหัวไว  
เขำ้ใจเรว็เลยส่งไปเรยีนอย่ำงจรงิจงั ซึง่ทีผ่ำ่นมำตวัเองพยำยำมหำค�ำตอบว่ำสิง่เหล่ำนีเ้ป็นวิทยำศำสตรห์รอืไม ่
ท�ำไมถงึตรงและแมน่ย�ำ พอไดเ้รียนและฝึกฝนบ่อยๆ จงึรอ้ง ออ๋ออออออ....เพรำะศำสตรเ์หลำ่นีม้กีำรเกบ็สถติิ
ไว้นั่นเอง หลังจำกจบหลักสูตรก้อยก็เริ่มดูดวงให้คนใกล้ชิด ญำติสนิทมิตรสหำยอยู่หลำยปี 

“ธุรกิจความรัก” 
ด้วยเลขศาสตร์จากการ  
“ดูดวง”

จนกระท่ังปี 2558 ได้เขยีนเรือ่งราวชวิีตของตวัเองส่งไป

ที่ A Time Media Club Friday ของพี่อ้อย พี่ฉอด ดีเจชื่อดัง  

จงึเกิดเรือ่งราวทีเ่ป็นจุดเร่ิมต้นของธรุกจิ ซ่ึงตอนนัน้ก้อยเป็นแค่

พนักงานบริษัท และอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ยังไม่มีทุน 

คดิไม่ออกด้วยซ�า้ว่าจะหาทนุจากทีไ่หนมาสร้างเป็นธรุกิจ แต่พอ

เรื่องท่ีส่งไปได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในซีรี่ส ์ของ 

Club Friday The Series 6 ชื่อตอน รักไม่ผิด...ผิดที่ดวงชะตา  

พอเริม่ออนแอร์ กเ็ร่ิมมคีนรู้จกัมากข้ึนยิง่ท�าให้อยากมีธรุกิจเป็น

ของตัวเองจริงๆ จังๆ โดยตั้งใจจะสร้างอาณาจักรที่มากกว่า 

“การดูดวง” เพื่อให้ธุรกิจนี้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วย ไม่ให้

คนถูกหลอกเรื่องความรัก ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความ

สัมพันธ์ที่ดี โดยจะใช้ความสามารถทั้งหมดที่ก้อยมีช่วยเหลือ

คนให้ได้มากที่สุด จึงสร้างแบรนด์ชื่อ “Lovealgorithm” ขึ้น 

เพราะเชื่อว่าในทุกส่วนของชีวิตมีความรักอยู่ในนั้น 

สิ่งท่ีพีคสุดคือ ในแต่ละช่วงของการท�าธุรกิจ มีความ

เปลี่ยนแปลงตลอด ในช่วงแรกที่ซีรี่ส์ออกไปเราก็บูมมาก มีคน

นัดควิดูดวงทกุวนั แต่พอละครจบคนก็ซาลง ไม่สนุกเหมือนเก่า  

เพราะไม่มีลูกค้าทุกวัน แต่ค่าใช้จ่ายยังคงเดิม ในความคิดเรา

อยากดังอีก แต่ชื่อเสียงก็ไม่ได้มาง่ายๆ ไม่มีใครอยาก 

ดูดวงทุกวัน จึงเกิดความคิดสร้างธุรกิจอื่นควบคู่ไปด้วย ทั้งท�า

เค้กมะพร้าวขาย สมัครขายแอมเวย์ และยังคงท�างานประจ�า 

พอหลังเลิกงานก็ไปนั่งดูดวง ได้ดูบ้าง ไม่ได้ดูบ้าง เหนื่อยมาก

ช่วงน้ัน รูสึ้กว่าตัวเองท�างานสะเปะสะปะเกินไปจะท�ายังไงถงึจะ 

ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้

สุดารัตน์ เอื้อมงคลรัตน์ (ก้อย) 
กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เลิฟอัลกอริทึ่ม

20 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



WORK & EXPERIENCEหลังจากน้ันไม่นาน ได้มีโอกาสติดตาม 

เจ้านายไปเรียนระบบแฟรนไชส์ B2B รุ่นที่ 17 กับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงรู้ว่าโลกของธุรกิจมัน 

มีอะไรอีกมากมายกว่าที่เราคิดเยอะ ต้องมีโมเดล

ธุรกจิ ต้องมีการวางแผนธรุกจิทัง้ระยะสัน้ ระยะยาว 

มงีบประมาณ ค่าใช้จ่าย การจะขยายธรุกจิมทีางเลอืก

แบบไหนบ้าง การตลาดเราเป็นอยา่งไร คูแ่ข่งเราล่ะ 

โอ้โห...รูสึ้กว่าเราตัวเลก็ไปเลย กเ็ลยมานัง่ตัง้สตใิหม่

ว่าจะค่อยๆ เรียนรู้ พร้อมกับท�างานประจ�าไปก่อน 

วันหยุดก็หาโอกาสไปฟังการสัมมนาเก่ียวกับธุรกิจ

ตามที่ต่างๆ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพราะไม่

อยากเป็นหมอดูแบบเดิมๆ ให้คนรู้สึกว่าการดูดวง

ไม่ใช่เรื่องงมงาย แบรนด์ Lovealgorithm จึงมี 

Target ตัง้แต่วยัรุน่ไปจนถงึผูส้งูอาย ุเพราะความรกั

ที่ดีจะเติบโต เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ หากเริ่มที่

ความคิดในวัยเยาว์ โดยปลูกฝังส่งเสริมต้ังแต ่

ในวัยรุ่น จะท�าให้รู้จักคิดมีสติ และไม่พลาดพลั้ง

เรื่องความรัก 

เมื่อเริ่มเข้าใจในเรื่องธุรกิจมากขึ้น ก้อยก็

ตดัสนิใจลาออกจากงานประจ�า เพือ่มาท�าธุรกจิอย่าง

จรงิจงั โดยเริม่ท�าการตลาด จดักจิกรรมท�า Workshop 

เรื่องความรัก จัดทริปท่องเที่ยวกับกลุ่มลูกค้า และ

ถ้ามหีนุม่สาววยัท�างานกจ็ะเชก็ประวตั ิแนะน�า และ

ให้พบปะกัน จนได้แต่งงานกันไปหลายคู่แล้ว จนถึง

ขณะนี ้Lovealgorithm เปิดมากว่า 4 ปีแล้ว บวกกบั

ประสบการณ์การดูดวงมาตลอด 10 ปี ก้อยดูแล

ลูกค้าอย่างใกล้ชิดทั้งทางออนไลน์ คุยทางโทรศัพท์ 

และนัดพบตัวต่อตัว ไม่ว่าไกลแค่ไหนก็จะไปพบ

ลูกค้า เพื่อให้ข้อคิด ให้ค�าแนะน�าในเรื่องงาน เงิน 

ความรัก รวมถึงการท�างาน 

ซึ่งก้อยน�าประสบการณ์ในการท�างานของ

ตนเองตัง้แต่เป็นเว็บโปรแกรมเมอร์ กราฟิก พนกังาน

สารสนเทศ พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานร้าน

เซเว่น (ฝึกงาน) ผู้จัดการทั่วไป ผู้ช่วยกรรมการ 

ผู้จัดการฯ ซึ่งอาชีพเหล่านี้สอนก้อยให้รู ้จักการ

บริการที่ดี การสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 

บวกกับความรู ้ที่จบด ้านบริหารคอมพิวเตอร ์  

จากมหาวิทยาลัยสยาม และความรู้ด้านการตลาด 

จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง น�ามาใช้และทุ่มเทให ้

กับแบรนด์ จนปัจจุบัน Lovealgorithm มีลูกค้ากว่า 5,000 ราย และ

ต้องการขยายธุรกิจต่อไป เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม เป็นสังคม 

ยุคใหม่ที่มีความรักที่ดีให้กัน ไม่หลอกลวง และไม่ท�าร้ายกัน 

สุดท้ายอยากฝากถงึคนรุ่นใหม่ว่า ความคดิบางอย่างทีเ่ป็นแบบ

เก่า ยึดถือตามแบบประเพณีเดิมไม่ใช่เรื่องล้าสมัยหรือหัวโบราณ  

แต่การรู้จกัน�าประเพณคีวามเชือ่เก่าๆ มาประยกุต์ใช้กบัความทนัสมยั

ในยุคใหม่ก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจได้ ที่ส�าคัญเราต้องรักและทุ่มเท 

ในส่ิงที่ท�าให้ไม่ขี้เกียจ ไม่รอวันพรุ่งน้ี และไม่คิดลบกับตัวเอง  

จะท�าให้ผ่านทุกปัญหาในชีวิตไปได้ และประสบความส�าเร็จได้ด้วย

ความพยายาม ไม่มีความส�าเร็จใดไม่เคยล้มเหลว ขอแค่ไม่ท้อถอย 

และถ้ามเีรือ่งราว หรอืประสบการณ์เกีย่วกบัความรกัหรอืชวิีต ส่งมา

ร่วมแชร์ได้ที่ Facebook Fanpage : Lovealgorithm รับดูดวงและ

วางแผนชีวิตด้วยเลขศาสตร์

รับดูดวง ปรึกษำควำมรัก จับคู่เดท  
และท่องเที่ยว โทร. 0800498645
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ไร่ไม่จน ค�านิยามท่ีเราให้คอื ไร่ท่ีเกษตรกรไม่มคีวามยากจน และคนดืม่

ต้องรวยสุขภาพไปกับเราด้วย เส้นทางของไร่ไม่จน เกิดมาไม่ต�่ากว่า 50 ปี  

เราด�ารงอาชีพเกษตรกรชาวไร่อ้อย เป็นอาชีพหลักเลี้ยงตนเองและครอบครัว

มาโดยตลอด และอาชีพน้ีถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุน่ เราเริม่กลุม่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

ด้วยกันเอง และจัดตั้งเป็นรูปบริษัท 

เมือ่ 15 ปีท่ีผ่านมา โดยเรามุ่งเน้นน�าเทคโนโลยีการฆ่าเชือ้ด้วยการพาสเจอร์ไรซ์

เข้ามาเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร จากเดิมที่เราส่งอ้อยเข้าโรงงานน�้าตาล

เพื่อท�าน�้าตาล เราเปลี่ยนปลูกอ้อยพันธุ์คั้นน�้าและแปรรูปเอง ซึ่งสามารถเพิ่ม

มูลค่าได้จากเดิมถึง 4 เท่าตัว 

เราทดลองผิดทดลองถูก หาพันธุ์คั้นน�้าที่มีคุณภาพ และคัดสรรวัตถุดิบ 

ทีด่ท่ีีสุดให้กบัผู้บริโภค ซ่ึงสดุท้ายแล้วเสยีงของผูบ้รโิภคประกอบกับคณุภาพของ

เราท�าให้ “ไร่ไม่จน” สามารถด�ารงอยูไ่ด้จนถงึทกุวันนี ้เรามุง่เน้นความสดสะอาด 

ความเป็นธรรมชาติ 100% จากไร่สู่เมือง โดยยังคงรักษาคุณภาพต้ังแต่ต้นน�้า

จนถึงปลายน�้า ให้เกษตรกรอย่างเรายิ้มด้วย และลูกค้าของเราก็อิ่มสุขไปพร้อม

กับเรา

ปัจจุบันไร่ไม่จน เดินมาจนถึงช่องทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรก้าวไปให้

ไกลกว่านี้ โดยการน�าเรื่องการพัฒนาภาพลักษณ์ และภาพจ�าเข้ามาช่วยให้ผู้บริโภค

สามารถเข้าถึงและจดจ�าเราได้มากยิ่งขึ้น โดยการสื่อสารความเป็นตัวตนของเราผ่านไป

ทางบรรจภุณัฑ์และตราสนิค้า ซึง่ท�าให้เราสามารถเพิม่มลูค่าสนิค้าเกษตรของพีน้่องชาวไทย

ได้เป็น 8 เท่า เราไม่หยุดย้ังท่ีจะพฒันาหานวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพือ่ตอบโจทย์

ลกูค้าในยคุปัจจุบัน จากเดิมท่ีแต่ก่อนเรามุง่เน้นด้านวัตถุดบิทีดี่เพียงอย่างเดียวซึง่ไม่เพยีงพอ  

เราต้องพฒันากระบวนการผลติให้เป็นมาตรฐานสากล รวมไปถงึขยายช่องทางการตลาด

ให้มากขึ้น ไม่ใช่เพียงเพื่อการอยู่แค่ตัวเรา แต่เรายังค�านึงถึงพี่น้องชาวไร่อ้อยและคนใน

ชุมชน ให้มีรายได้และอาชีพเลี้ยงตัวเองได้แบบยั่งยืน นอกเหนือจากรายได้ที่เราสร้างให้

ชุมชน อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีแล้ว เรายังถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี รวมถึง

ทศิทางการตลาดเพือ่ชมุชนเข้มแขง็ และแขง็แกร่งจากภายใน จะท�าให้เราไปด้วยกนัและ

ไปได้ไกล
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ตลอด 15 ปี ที่เราด�าเนินธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา เราพบว่า

เราต้องมคีวามพยายามในหลายคร้ัง และหลายๆ จดุ กว่าจะกลายมาเป็น “ไร่ไม่จน” 

ในทุกวันนี้ เราเริ่มจากตัวเรา จากวิกฤตเศรษฐกิจและราคาอ้อยตกต�่า รายได้จาก

การปลูกอ้อยเข้าโรงงานน�า้ตาลเร่ิมไม่เพยีงพอกับรายจ่าย ย่ิงปลกูย่ิงเป็นหน้ี เราเริม่

ขยับตัวจากการหาพันธุ์อ้อยใหม่มาปลูก มาดูความเหมาะสมในสภาพพื้นที่ปลูก 

ทดลองลงแปลงปลกูพนัธุจ์นได้พนัธุท่ี์เหมาะสม ไม่ต�า่กว่า 2-3 ปี ท่ีเราล้มลกุคลกุคลาน

และลองผิดลองถูก หลังจากนั้นเราก็เริ่มหาเทคโนโลยีมาช่วยในการยืดอายุและ 

เพิ่มมูลค่าผลผลิต 

ท้ังนี้เราได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในหลายๆ ภาคส่วน  

จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ “น�้าอ้อยพาสเจอร์ไรซ์” ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเป็น

ที่เรียบร้อย (รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย) และต่อยอดไปในอีกหลายๆ 

ผลติภณัฑ์ทีเ่ราขึน้ทะเบยีนจด IP ไว้ เรามุง่หน้าเดินตลาดอย่างเต็มท่ี จากท่ีรูจั้กกัน

ในจังหวดัราชบุรกีก็ลายเป็นระดับประเทศ และมุ่งหน้าสูร่ะดบัสากลต่อไป เราขยาย

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่มากขึ้นเพื่อให้คนกรุงเข้าถึง รวมไปถึงยกระดับอ้อยพันธุ์

ไทยสูส่ากล จากฐานเดมิทีม่ลีกูค้าร้านอาหาร ร้านขายของช�า เราเริม่ท�าตลาดแฟรนไชส์

ไม่ต�่ากว่า 10 ปี และเดินหน้าต่อไปเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดและร้านสะดวกซื้อเพื่อ

ลูกค้าท่ีใหญ่ขึ้น และในปัจจุบันเราท�าตลาดต่างประเทศเต็มตัว ประเทศแรก 

ทีเ่ราเริม่ส่งออกคือประเทศออสเตรเลยี และมุง่หน้าเดนิไปสูต่ลาดต่างประเทศอย่าง 

ต่อเน่ือง เพื่อกระจายรายได้ให้เกษตรกรไปให้ไกลขึ้น และหลายครอบครัว 

มากยิ่งขึ้นไปอีก 

ในปี 2018 เราคว้ารางวัลด้าน 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และท�าให ้ 

ต่างประเทศรูจ้กัเรามากขึน้ แบรนด์ไทยไป

ได้ไกลขึ้น ผลงานการันตีการเป็นท่ีรู้จัก

และยอมรับ ไม่ว่าจะเป็น IF DESIGN 

AWARDS 2018 จากประเทศเยอรมัน 

Core 77 Design Award 2018 จาก

ประเทศสหรฐัอเมรกิา Good Design 

Award 2018 (G-mark) จากประเทศ

ญี่ปุ่น Pent Awards 2018 ที่เป็น

รางวลัด้านการออกแบบสากล Demark 

Awards 2018 (Demark) และ Prime 

Min i s te r  Award 2018 จาก

ประเทศไทย

ปภัสราภรณ์ เหรียญทอง (ปุ๋ม)

ทายาทรุ่นที่ 2 บริษัท น�้าอ้อยไร่ไม่จน จ�ากัด

ผลตอบแทนทางชมุชนและสงัคมท่ีไร่ไม่จน มอบให้ตลอด 15 ปี

ท่ีผ่านมา เรากระจายรายได้สู่ชุมชนไม่ต�่ากว่า 170 ล้านบาท  

ไม่น้อยกว่า 40 ครวัเรอืน เกษตรกรมรีายได้หมนุเวียนรายเดอืนเพิม่เตมิ 

จากการรบัเงนิน�า้ตาลเป็นรายปี มคีวามสขุต่ออาชพีท่ีถนัดและท�ามา 

ยาวนานนับ 50 ปี

ไม่ใช่แค่คนืรายได้สูชุ่มชนเท่านัน้ แต่เรายังเพิม่คณุภาพชวีติให้

ดขีึน้ ท้ังในด้านครอบครวัทีท่�าให้ชวีติมคีวามสขุ อยูพ่ร้อมหน้าพร้อมตา 

ท�างานใกล้บ้าน ยกระดับการศึกษาคนในครอบครัว มีเวลาด้วยกัน 

เข้าใจกนั เป็นคนดขีองสังคม (พนักงานมีความสขุ องค์กรมคีวามสุข) 

ตามสโลแกนไร่ไม่จนท่ีว่า  “ไร่ไม่จน ความสุขสดชืน่ จากอ้อยพนัธุดี์” 

ความสุขจากด้านในล้นจนพร้อมแบ่งปันคืนสู่สังคม

Contact Us
Numaoyraimaijon Co., Ltd.
203 Moo 6 Krubyai Banpong Ratchaburi, Thailand. 70190
Tax ID: 0705546000248

: +6685 231 6336
: numaoy_raimaijon@hotmail.com
: @raimaijon (have @)
: numaoy raimaijon Co., Ltd.
: canejuice_by_rmj
: CaneJuice_ByRMJ
: www.raimaijon.com
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การท�าธุรกิจในยุคปัจจุบัน 
มหีลากหลายชอ่งทางท่ีเอ้ือ
ให้หลายคนหันมาประกอบ
ธุรกิจกันเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
อาจจะเป ็นธุรกิจส่วนตัว 
ธุรกิจรับช่วงต่อจากที่บ้าน 
หรือแม้กระทั่งธุรกิจเสริม
เพิ่มรายได้ที่ท�าควบคู่กับ
งานประจ�า ทั้งนี้ ไม่ว่าธุรกิจ
นั้นจะเป็นแบบใด? ลองมา
เช็คลิสต์กันว่า..คุณพร้อม 
จะเข้าสู่การต่อสู้ในธุรกิจ 
ยุคใหม่แล้วหรือยัง?

เช็คลิสต์...
ส�าหรับนักธุรกิจ
ยุคใหม่5 

1 มักเห็นโอกาสทางธุรกิจ 
จากปัญหาของผู้อื่น

ธุรกิจยุคใหม่ท่ีประสบความส�าเร็จ มักจะเป็นธุรกิจที่

สามารถช่วยแก้ปัญหาของผู้คนในหมู่มาก ฉะนั้น นักธุรกิจ 

สมัยใหม่จึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์และช่างสังเกต เพื่อคอย

มอนิเตอร์ปัญหาของผู้คนในสังคมบนยุคสมัยที่เปลี่ยนไป  

อีกท้ังสามารถมองเห็นโอกาสในการหาสินค้าหรือบริการที่จะ

ช่วยแก้ปัญหาเหล่านัน้ได้ โดยคนส่วนใหญ่

มักจะยอมจ่ายให้กับผู ้ที่คอยช่วย 

แก้ปัญหาให้กับพวกเขา ยิ่งถ้า

สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ผู้คน

ได้มากเท่าไหร่ ก็จะกลายเป็น

ธุรกิจที่ท�าเงินได้อย่างมหาศาล

เลยทีเดียว

24 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Good Time
ปกิณกะ



มีเป้าหมายใหญ่ โดยไม่มีข้อจ�ากัด
เรื่องเงินลงทุน

แนวความคดินกัธรุกจิสมัยใหม่ต้องไม่มข้ีอจ�ากดัหรอื

ความกลัวท่ีจะลงมือท�า โดยทีไ่ม่ต้องกงัวลเร่ืองเงินลงทนุ 

เพราะสิ่งที่ส�าคัญมากกว่าเรื่องเงินน้ันคือ “ไอเดียที่จะ

ท�าเงิน” เพียงแค่มีไอเดียที่ขายได้และมีความคิด

สร้างสรรค์ด้านการเงินและการหาทุน การเริ่มต้นท�า

ธุรกิจส่วนตัวนั้นจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

ไอเดียการเริ่มต้นท�าธุรกิจแบบทุนน้อยนั้นต้องใช้

กลยุทธ์ การขายก่อนที่จะซื้อ (Pre-Order) คือ เสนอ

ขายสินค้าหรอืไอเดยีด้วยรปูภาพและคอนเซป็ต์ก่อน อาจจะ

ให้ลูกค้าจ่ายราคาเต็ม หรือมัดจ�าส่วนหนึ่งแล้วค่อยน�า 

เงินนั้นไปต่อยอดไอเดียหรือหาสปอนเซอร์สนับสนุน 

ส�าหรับธุรกิจยุคใหม่ เช่น Startup เพียงมีไอเดียและ 

แผนธุรกิจก็สามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้ ท้ังน้ี  

จะเห็นได้ว่าสิ่งที่ส�าคัญที่สุดนั้นไม่ใช่เรื่องเงินแต่เป็น 

ไอเดียนั่นเอง

2

มีความรอบรู้ 
การตลาดออนไลน์

ในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเสพติดโซเชียล 

มเีดยีหรอืส่ือออนไลน์ นกัธรุกจิสมยัใหม่จงึต้อง

รูจั้กและหดัใช้เครือ่งมอืออนไลน์ต่างๆ ให้เป็น 

เพราะจะเป็นช่องทางทีช่่วยหาลกูค้าเป้าหมาย

ได้ตรงกลุ ่มและมีต ้นทุนต�่า ซึ่งก ่อนที่จะ 

ท�าการตลาดออนไลน์ได้นั้น ควรต้องศึกษา

กลุ่มลูกค้าให้เป็นก่อน เพื่อที่จะได้เลือกใช ้

ช่องทางออนไลน์ได้อย่างถกูต้อง เช่น Facebook  

Page, Instagram, Line@, Website หรือ 

YouTube Channel โดยในแต่ละช่องทางนั้น

รูปแบบของเนื้อหา หรือการน�าเสนอจะต้อง

ปรับเปลี่ยนให้ตรงกลุ่มด้วย

3
สามารถออกแบบการท�างาน
ให้เป็นระบบ

การเซต็ระบบให้กบัธรุกจิ อาจจะเป็นเพยีงแค่การออกแบบ

กระบวนการท�างานภายในบริษัทให้เป็นระบบ แบ่งหน้าที่และ

ขอบเขตการตัดสินใจของพนักงานในแต่ละระดับให้ชัดเจน  

จะได้ไม่ต้องมาขึน้กบัเจ้าของธรุกิจเพยีงอย่างเดยีว หรอืในบางงาน

อาจจะจ้างบรษิทัอืน่ๆ ให้ช่วยท�า (Outsourcing) ด้วยก็ได้ ทัง้น้ี 

การเซ็ตระบบให้กับธุรกิจนอกจากจะท�าให้ธุรกิจนั้นเติบโตได้

อย่างมัน่คงด้วยตวัมนัเองแล้ว การท�างานเป็นระบบยงัสามารถ

ช่วยลดต้นทุนต่างๆ ทางธุรกิจได้อีกด้วย เพราะผู้ประกอบการ

สามารถเห็นได้เลยว่าสิง่ไหนหรอืกระบวนการไหนทีไ่ม่ก่อให้เกดิ

คุณค่าในมุมมองของลูกค้า

ขึน้ชือ่วา่..ธรุกจิยุคใหมน้ั่นไมใ่ชเ่รือ่งยาก แต่กไ็มใ่ชเ่รือ่งงา่ยทีใ่ครๆ กท็�าได ้เพราะตอ้งใชท้ั้งพลงังาน ความกลา้ 
เวลา ความพยายาม ความซื่อสัตย์ รวมทั้งต้องพร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
อย่างไมค่าดคดิตามกาลสมยัท่ีเปลีย่นแปลง ซึง่เชค็ลสิตข์า้งต้นเป็นเพยีงแคก่ารเตรยีมความพรอ้มใหผู้ป้ระกอบการ
เริ่มนับหนึ่งเพื่อต่อยอดสู่ขั้นต่อๆ ไปในโลกธุรกิจนั่นเอง 

25ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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4 ขวนขวายหาความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ 
อยู่เสมอ

ทกุๆ ธรุกิจทีม่ปีระสทิธภิาพและท�างานได้นัน้จะต้องตอบสนอง

ต่อผู้บริโภคท้ังในด้านคุณภาพ ความรวดเร็ว ความทันสมัย 

และสามารถเชือ่มต่อกบัผูบ้รโิภคได้ทกุทีท่กุเวลา ดงัน้ัน การน�า

เทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้ร่วมด้วยจงึมคีวามส�าคญัมากทีจ่ะท�าให้

ธรุกจิได้เปรยีบทางการแข่งขนัและช่วยประหยดัต้นทนุได้อกีด้วย

ส�าหรับการศึกษาหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เคร่ืองมือ

ออนไลน์ต่างๆ , QR Code ตอนนี้มีการน�า AI หรือ Artificial 

Intelligence มาประยุกต์ใช้เป็น Chat Bot ซึ่งมีประโยชน์ คือ 

ผู้ประกอบการสามารถต้ังโปรแกรมให้ตอบค�าถามลูกค้าทาง

ออนไลน์ได้โดยอัตโนมัติ ไม่จ�าเป็นต้องจ้างพนักงานมาคอย

โต้ตอบลูกค้า และอนาคตก็จะมี VR หรือ Virtual Reality ที่

นักธุรกิจรุ ่นใหม่น่าจะน�ามาปรับใช้เพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้ 

อย่างไรก็ตาม จงอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ 

เพราะเทคโนโลยีในสมัยนี้เปลี่ยนแปลง

อย่างก้าวกระโดด ใครสามารถเข้าถึง

เทคโนโลยีและน�ามาใช้ได้ก่อน เป็น 

ผู้บุกเบิกตลาดได้ก่อน คนน้ันก็จะกลาย

เป็นเถ้าแก่น้อยได้ในไม่ช้า



ในโลกยุคดิจิทัล การเริ่มต้นท�าธุรกิจใดๆ 

ก็ตาม ควรต้องค�านึงถึงการน�าประโยชน์ของ

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับ 

ตัวธุรกิจ โดยเฉพาะการใช้ช่องทางออนไลน์เป็น 

เครื่องมือในการดึงดูดกลุ่มลูกค้าท่ีใช้โซเชียลมีเดีย 

ในชีวิตประจ�าวัน 

ส�าหรับผู้ที่ก�าลังสนใจอยากจะเริ่มต้นท�าธุรกิจ

เกี่ยวกับร้านอาหารนั้น นอกจากเรื่องของฝีมือในการ

ปรุงอาหารที่ต้องมีติดตัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อีกสิ่งหนึ่ง

ท่ีต้องให้ความสนใจควบคูไ่ปด้วยกค็อื เรือ่งของช่องทาง 

การจ�าหน่าย 

โดยทกุวันนีธ้รุกิจร้านอาหาร นอกจากจะมหีน้าร้าน

แล้วควรต้องมีช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นมา เพราะ

นอกจากจะช่วยอ�านวยความสะดวกรวดเร็วในการสั่ง

อาหารให้ลูกค้าแล้ว ยังสามารถช่วยในด้านของ 

การสร้างแบรนด์และสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ ีดมูคีวามทนัสมยั 

อีกด้วย

ทัง้นี ้ธรุกจิร้านอาหาร หากสามารถผสมผสาน

ข้อดีของการตลาดออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน

ได้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจ โดยโมเดลธุรกิจ 

O2O (Online to Offline) หรือ Offline to Online 

นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้น 

เน่ืองจากข้อดีของการติดต่อส่ือสารผ่านช่องทาง

ออนไลน์จะสามารถลดต้นทุนในการเดินทาง ข้อจ�ากัด 

ในเร่ืองของเวลา เพิม่ทางเลือกในการเข้าถงึสินค้าและบรกิาร 

ได้ง่ายมากขึ้น เรียกได้ว่า..ลดความยุ่งยากต่างๆ ลง และ

ใช้บริการได้จากทุกที่ผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว

แต่ถ้าหากธุรกิจร้านอาหารน้ันๆ มีเพียงแค่ช่องทาง

ออนไลน์อย่างเดียว ก็อาจขาดความน่าเช่ือถือไปได้ อย่างไร

กต็าม การมช่ีองทางออฟไลน์หรอืหน้าร้านจงึจะช่วยสร้างความ

น่าเชื่อถือจากลูกค้าให้ได้มากกว่า เพราะลูกค้าสามารถเห็น 

สินค้าจริงๆ หรือเมื่อหากได้เห็นเมนูต่างๆ แล้วอาจมาลองชิม

ได้ท่ีร้านโดยตรง โดยเมือ่น�าข้อดีของท้ังสองอย่างมาผนวกรวมกัน 

เช่น ท�าให้มีการสั่งทางออนไลน์ได้ และสามารถจัดส่งได้ทาง

ออฟไลน์ได้ จะย่ิงเพิ่มโอกาสท่ีดีส�าหรับธุรกิจ แต่สิ่งส�าคัญ 

อีกอย่างท่ีห้ามมองข้ามและอย่าลืมเลยคือ ต้องมีความพร้อม

ในการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้จริงๆ

การมีช่องทางออนไลน์ส�าหรับร้านอาหารนั้น หาก

สามารถสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆ 

เพราะเว็บไซต์เปรียบเสมือนการมีหน้าร้านหรือมีตัวตนอยู่บน

โลกออนไลน์จริงๆ เพราะหากมัวอาศัยแต่โซเชียลมีเดีย 

เพียงอย่างเดียว ก็อาจถูกจ�ากัดด้วยกฎข้อบังคับบางอย่างได้ 

ไม่ว่าจะเป็นการรับออเดอร์ การแจ้งโปรโมชั่น การโพสต์รูป

ตัวอย่างอาหาร การรีวิวอาหาร การตอบค�าถาม การติดตาม

ขั้นตอนการจัดส่ง ฯลฯ 

“ธุรกิจร้านอาหาร
  กับยุคดิจิทัล”

26 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Solution
Q&A



ส�าหรับการจัดส่งอาหารเอง 

อาจต้องใช้ต้นทนุทีสู่งเกนิไป ปัจจบุนั

ร้านอาหารต่างๆ ไม่จ�าเป็นต้อง

ท�าการจัดส่งอาหารเองแล้ว เพราะมี

ผู้ให้บริการ Food Delivery หรือ 

การจดัส่งอาหารอยู่หลายราย เจ้าใหญ่ๆ 

ที่ พ อคุ ้ น หู ก็ มี  f o odpanda , 

Lalamove, LINE MAN, eatRanger, 

Ginja, UberEATS, Grab Delivery, 

Send Ranger, Skootar ฯลฯ โดย

ผูใ้ห้บรกิารเหล่านีต่้างมแีอปพลิเคช่ัน

เป็นของตัวเองซ่ึงสามารถเช่ือมต่อ

กับร้านอาหารโดยตรงได้เลย โดย

ร้านอาหารดังกล่าวอาจมีหน้าที่

ต ้องเตรียมความพร ้อมเหล ่านี ้

เสียก่อน

ใช้ช่องทางออนไลน์ท่ีมีอยู่ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย 

หรือแอปพลิเคชั่นจากผู้ที่ให้บริการรับจัดส่งต่างๆ

จัดส่งเอง หรือใช้บริการ Food Delivery ซึ่งค่อนข้าง 

มีหลายเจ้าให้เลือก เลือกผู้ให้บริการท่ีมีบริการต่างๆ 

เหมาะสมกับร้านของเราจริงๆ

ไม่จ�าเป็นต้องจดัส่งทกุเมนูทีม่ ีอาจจดัส่งเฉพาะทีเ่ป็นเมนู

เด็ด จัดส่งได้ง่าย หรือสามารถคงความอร่อยไม่ต่างจาก

มาทานที่ร้าน

รายละเอียดของเมนู ราคาอาหาร และค่าจัดส่งที่ชัดเจน 

จะสร้างความสบายใจและมัน่ใจให้กับลกูค้าได้อย่างมาก

นอกจากเรือ่งคณุภาพและรสชาติแล้ว ความพร้อมในการ 

จัดส่งอาหาร และบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อของอาหาร 

ที่แข็งแรง ก็เป็นเรื่องที่ต้องค�านึงถึง เพื่อให้การจัดส่ง

สินค้าถึงมือลูกค้าเป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัย และคง

คุณภาพ

มอบความประทับใจให้กับลูกค้าแบบครบทุกอย่าง เช่น 

มีช้อนส้อม ตะเกียบ ถ้วยจานกระดาษ กระดาษเช็ดมือ 

ฯลฯ

มไีว้เพือ่ดงึดดูความสนใจลูกค้า กระตุ้นยอดขายไว้ด้วย

ท้ังหมดน้ีอาจท�าให้การเร่ิมต้นธุรกิจร้านอาหารในยุคดิจิทัลง่ายขึ้น และสามารถตั้งตัวได้เร็วขึ้นอีกด้วย ซึ่งการ 
ปรับตัวของธุรกิจร้านอาหารให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันได้อย่างกลมกลืนนั้น มีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาตัวรอด
และต่อยอดสู่ธุรกิจร้านอาหารที่ดีได้ต่อไปในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจาก

businesslinx.globallinker.com
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