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บ่มเพาะผู้ประกอบการเกิดใหม่ 
ยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่สากล

ในสภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบันที่มี
การเ เข ่ งขันทางเศรษฐกิจอย ่ างไร ้
พรมแดน การจะเริ่มต้นธุรกิจให้ผ่านช่วง
ต้ังไข่เเละก้าวไปสูก่ารเป็น Startup ได้น้ัน 
จ�าเป็นต้องมีความพร้อมในหลายปัจจัย
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลของ
แหล่งเงินทุน ทักษะความพร้อมในการท�า
ธรุกจิเชงิพาณิชย์ ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
การเป็นเจ้าของกจิการ (Entrepreneurship) 
และการสนับสนุนท่ีดีจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง

ด้วยเหตุนี้ เองทางรัฐบาลโดยกระทรวง

พาณิชย์	จึงมีแผนจัดงาน	“Smart Startup 2017”  

ขึ้นระหว่างวันที่	 16	 -	 18	 กุมภาพันธ์	 2560	 

ณ	รอยัล	พารากอน	ฮอลล์	1	–	3	ชั้น	5	ศูนย์การค้า

สยามพารากอน	 โดยตระหนักถึงความส�าคัญของ

วิสาหกิจเริ่มต้น	(Startup)	ของประเทศ	และพร้อม

ให ้การสนับสนุนเพื่อวางรากฐานการพัฒนา

ประเทศไทยไปสู่	Thailand	4.0	โดยน�าเทคโนโลยี	

ความคิดสร้างสรรค์	 และนวัตกรรมมาส่งเสริมการ

ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ	 เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ	และยกระดบัประเทศไทยให้ก้าวพ้นกบัดกั

ของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

4 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ส�าหรบัภารกจิในการสร้างขดีความสามารถเพือ่ยกระดบัศกัยภาพวสิาหกิจเริม่ต้น	(Startup)	และ	SMEs	สูก่ารเป็น	Smart	

Enterprise	และ	Startup	ที่มีศักยภาพให้แก่ภาคธุรกิจของไทยนั้น	มีแนวทางในการด�าเนินงาน	คือ

Idea Commercialization :	สนับสนุนการน�าความคิด	ผลงานวิจัย	แปลงสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม	สร้างธุรกิจ

ใหม่บนฐานนวัตกรรมที่มีความแตกต่าง	และมีคุณค่า

SMART Business Solution :	สร้างเครือข่ายกลางระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่ม	Startup	เพื่อน�าเสนอและค้นหา

แนวคิดท่ีน�าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจ	 ซึ่งจะเป็นการขยายโอกาสทางการตลาด	 การหาคู่ค้าให้แก	่

Startup	 พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจับคู่นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจยกระดับสู่

การเป็น	Smart	Enterprises

Global Expansion :	ขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อส่งเสริมกลุ่ม	Startup	ที่มีศักยภาพสามารถก้าวไปสู่ตลาด

สากล	สร้างการรับรู้ของ	Startup	ไทยในตลาดโลก	รวมถึงสร้างความตระหนักและดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ

Relaxing Law & Regulation Constraints :	การปรบัปรงุแก้ไขกฎระเบยีบเพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ธรุกจิ	Startup	

ให้ง่าย	สะดวก	และรวดเร็ว	สอดคล้องกับวงจรชีวิตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วตามธรรมชาติของธุรกิจ	Startup

โดยรูปแบบภายในงานจะแบ่งออกเป็น	4	โซน	ประกอบด้วย	

เชื่อมโลก Startup และ SME (New Vision New World)
(1) นิทรรศการ World of Startup and Success Case Model	 เพื่อน�าเสนอความเป็นมาและความส�าคัญของ	

Startup	แนวคิดท่ีกระตุน้การเกดิข้ึนของ	Startup	ความเปล่ียนแปลงทีเ่กิดขึน้	ตัวอย่างและกระบวนการด�าเนินธรุกิจของ	Startup	

ระดับสากล	และการเติบโตของ	Startup	ในประเทศไทยที่ประสบความส�าเร็จ		

โซนที่ 
1

(2) นิทรรศการและการ

จ�าลอง/สาธิต รูปแบบ Smart 

Farmer	 เพื่ อการจัดแสดงการ

จ�าลอง/สาธิตการพัฒนา	 Supply	

chain	ของภาคเกษตรกรรม	ตั้งแต่

ต้นน�้า	กลางน�้า	และปลายน�้า	ด้วย

การน�าเทคโนโลยี	 นวัตกรรมและ

ความคดิสร้างสรรค์	ร้อยเรยีง	เชือ่มโยง	

แสดงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและ

สร้างคุณค่าในแต่ละห่วงโซ่อุปทาน

5ต้นสายปลายทางธุรกิจ



เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำาธุรกิจ (Smart Business Solution)
(1) สร้างโอกาสทางการตลาดให้ Startup (Bring Startup to Market)	น�าธุรกิจ	Startup	กว่า	150	ธุรกิจ	มาจ�าแนก

ตามปัญหาของ	SME	เช่น	ด้านการตลาด	ด้าน	Logistics	ด้านบริหารจัดการธุรกิจ	ด้านการเงินและบัญชี	ให้เรียนรู้และเข้าถึง

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ	และขยายโอกาสทางการตลาด	มุง่เน้นยกระดบั	SME	to	Smart	Enterprise	 

รวมท้ัง	เชือ่มโยงให้เหน็	Smart	Business	Solution	ทีเ่กิดขึน้จาก	Startup	ไทย	ทีจ่ะสามารถแก้ปัญหาของ	SME	อกีทัง้ให้	Startup	

เรียนรู้	Pain-Point	หรือโอกาสการพัฒนาตอบสนองความต้องการ	/ความจ�าเป็นของ	SME		

(2) สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Spirit of Creative Economy)	 เพื่อน�าเสนอนโยบาย	 และ

แนวทางการส่งเสริมพัฒนา	Creative	Economy	ของกระทรวงพาณิชย์	เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ	โดยจัด

แสดงกระบวนการพัฒนาของ	Creative	Showcase	จ�านวนไม่น้อยกว่า	5	ราย		

(3) พื้นที่ Business Matching เพื่อใช้เป็นพื้นที่เจรจาธุรกิจระหว่าง	SME	และธุรกิจ	Startup

โซนที่
2

แปลงความคิดสู่ธุรกิจจริง
(Idea Commercialization)

โซนที่ 
3

(1) Idea Stage : Ready to Growth เพื่อให้	 SME	และ	

Startup	 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสภาพปัญหาของ	 SME	 และ 

การทดสอบหรือสร้างแนวคิดของ	Startup	ที่จะพัฒนา	Solution	for	

SME	Pain	Point เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาประสิทธิภาพให้แก่	SME	

ในรูปแบบเวที	Idea	stage	และ	Workshop	Mentoring		

(2) VC for Scale Up	เพื่อน�าเสนอหน่วยงานสนับสนุนแหล่ง

เงินทุนทั้ง	VC	และสถาบันการเงิน	สร้างโอกาสให้	Startup/SME	ได้

เรยีนรูข้้อมลูการเข้าถึงแหล่งทนุ	จ�านวนไม่น้อยกว่า	10	หน่วยงาน	เช่น	

ธนาคาร	AIS	 DTAC	และ	 True	 เป็นต้น	ทีม่บีรกิารส�าหรบัลกูค้า	 SME	 

รวมถงึเครือ่งมอืการตลาดออนไลน์	เช่น	Google	Facebook	และ	Line

(3) การเปิดตัวศูนย์ให้บริการของกระทรวงพาณิชย์ (MOC 

Business Solution Center) เพื่อรองรับการท�าธุรกิจยุคใหม่ ได้แก่

6 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



•	ศูนย์แนะน�าและให้ค�าปรึกษาธุรกิจ (Business Advisory Service : BAS) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การให้

บริการด้านการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจรในรูปแบบที่ทันสมัย	 สวยงาม	 และเข้าใจง่าย	 ต้ังแต่การให้ค�าแนะน�าด้าน

กระบวนการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ	การเชื่อมโยง	การให้บริการด้าน	e-Service	กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้ง	การส่งเสริม

พัฒนาศักยภาพธุรกิจ	เช่น	เครื่องมือประเมินสถานะธุรกิจ	เครื่องมือประเมินความเป็นผู้ประกอบการ	การวิเคราะห์บัญชีธุรกิจ

และคลังข้อมูลทางธุรกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจ	และการให้บริการ	e-Learning	

•	IDE Center @ DIP ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์กลางข้อมูลนวัตกรรม	 และเทคโนโลยี	 การบ่มเพาะ 

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม	รวมทั้ง	การน�าทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ในเชิงพาณิชย์ 

•	DITP Business Solution / MOC4i ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  การให้บริการข้อมูล	และส่งเสริม

ผู้ประกอบการสู่	Smart	Enterprise	เช่น	การใช้เครื่องมือดิจิทัล	DITP	Connect	/	DITP	Touch	/	Thaitrade.com	และ	

SOOK	 รวมท้ังการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและบริการไทยสู่ตลาดโลก	 (MOC	 4i	 =	 Inspiration, 

Incubation,	Implementation,	Inernationalization)	ซึง่เป็นการพฒันาผูป้ระกอบการ	SMEs	เพือ่มุง่สูก่ารเป็น	Smart	Enterprise	

เน้นการสร้าง	New	Business	Model	ที่มีนวัตกรรม	ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี	

งานสัมมนาโอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่ (New Economy Dialogue 2017 :
A Forum for New Business Enterprise)

เวทีกลางเพือ่แลกเปลีย่นองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่าง	SME	และ	Startup	ของไทยและต่างประเทศ	กรณศีกึษา

การประกอบธุรกิจ	Startup	ใน	CLMVT	เพื่อสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ระหว่างประเทศ	ในการสนับสนุน	ส่งเสริม	และสร้าง

โอกาสทางการตลาดของธุรกิจ	Startup		

  ทั้งนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนล้วน 

เล็งเหน็ถงึความส�าเรจ็ และเป้าหมายอนัสูงสุดของผู้ประกอบการ SME 

และ Startup เป็นหลัก ฉะนั้นแล้วทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจเดินหน้า

และพร้อมท่ีจะเติบโตไปด้วยกัน เพราะแต่ละฟันเฟืองน้อยใหญ่ 

หากท�างานด้วยดีในทิศทางเดียวกัน ก็ช่วยให้ประเทศชาติแข็งแรง 

สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โซนที่ 
4

SME รุ�นใหม�
ที่ส�บทอดกิจการ

และ ผู�บร�หาร
รุ�นป�จจ�บัน

กลุ�มธุรกิจที่มี 
Brand และส�นค�าที่

พร�อมก�าวสู�ตลาดโลก

กลุ�มผู�ประกอบการ
Startup

SME กลุ�มธุรกิจใหม� 
เป�ดธุรกิจมาน�อยกว�า

1 ป�

1 2 3 4

บุคคลท่ัวไปที่สนใจ
การทำธุรกิจยุคใหม�
ด�วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม

5

OPEN

B o u t i q u e

Sale

กลุ่มเปาหมาย
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กระทรวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชนจัดใหญ่มหกรรม 

ส่งท้ายปลายปี “OTOP City 2016” ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและ 

การประชมุอมิแพค็ เมอืงทองธาน ีช่วยส่งเสรมิการตลาด และสร้าง

ภาพลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งจัดแสดงและจ�าหน่าย

สินค้าหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การันตีรางวัลจากทั่วประเทศ

ส่งเสริมการตลาด 
สร้างมูลค่า 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

OTOP CITY

2016

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD
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โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า	 ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 และ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา	 กระทรวงพาณิชย์	 ภูมิใจเสนอผลิตภัณฑ์	 

OTOP Select	ในรูปแบบของร้าน	OTOP Select 77 EXPERIENCE 

โดยผ่านวิถี	4	ประสบการณ์	คือ

•	 กินดี	(Eat	Well)	ได้แก่	อาหารและเครื่องดื่ม	

•	 อยู่ดี	(Live	Well)	ได้แก่	ของใช้	ของที่ระลึก	

•	 สวยดี	(Look	Well)	ได้แก่	ครีมบ�ารุง	ผลิตภัณฑ์สปา	

•	 และ	ดูดี	(Dress	Well)	ได้แก่	เสื้อผ้า	กระเป๋า	เครื่องประดับ

จากนัน้ภายในงานยงัได้มกีารจดัแสดงผลติภณัฑ์	OTOP	ซึง่เป็นสนิค้าทีมี่การพัฒนา

ปรับปรุงในเรื่องของรูปแบบและศักยภาพทางการตลาดทั้งระดับประเทศและระดับสากล	

รวมทั้งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	 (GI)	 ไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว	 เพื่อน�ามาจัดแสดงให้ 

ผูร่้วมงานเข้ามาเยีย่มชมและเลือกซือ้ตดิไม้ตดิมอืกลบับ้านไป	นอกจากน้ียังให้บรกิารปรกึษา

แนะน�า	 การท�าธุรกิจออนไลน์แก่ผู้ที่สนใจผ่านเว็บไซต์	 www.thaitrade.com และ

ประชาสัมพันธ์	ช่วยชาวนาในการขายข้าวออนไลน์	อีกด้วย

และส่วนทีน่่าสนใจอกีอย่าง

คือ	 การเปิดพื้นท่ีส�าหรับจัดแสดง

และจ�าหน่ายผลติภณัฑ์	OTOP	ของ

ผู้ประกอบการ	OTOP	กลุม่ประเทศ	

CLMV	ได้แก่	กัมพชูา	ลาว	เมยีนมาร์	

และเวียดนาม	 ผ่านการประสาน

และคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการ 

ท่ีมีศักยภาพให้มาเป็นส่วนหนึ่ง 

ในกิจกรรมนี้	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ของประเทศข้างเคยีง	ว่ามีคุณภาพ

และมีความน่าสนใจไม่แพ้กัน

ส� าหรั บผู ้ ป ระกอบการ

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชนท้ังหลาย

สามารถเข ้ ารับฟ ั งค� าแนะน�า 

ค�าปรึกษา	 และเข้ารับการอบรม

ช่องทางการตลาดออนไลน์ผ่าน 

www.thaicommercestore.com 

รวมถึงการจับคู่เจรจาธุรกิจ	 และ

การส�ารวจศักยภาพธุรกิจ	OTOP	

เพื่อน�าไปพัฒนาต่อยอดได ้ใน

อนาคต

งาน “OTOP CITY 2016” จึงไม่ใช่เพียงแค่งานนิทรรศการและแสดงผลิตภัณฑ์ชมุชนเท่านัน้ แต่ยงัช่วยมอบความรู้

ให้ผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน
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กรมพัฒนาธุรกจิการค้า ร่วมกบั สภาวชิาชพี

บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนให้ผู้ประกอบ

ธรุกิจ SMEs ไทย น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

ส�าหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Thai 

Financial Reporting Standards for SMEs : TFRS 

for SMEs) มาใช้ในการจดัท�างบการเงินส�าหรับรอบปี

บัญชี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ถือเป็น

เครือ่งมอืส�าคญัในการขับเคลือ่นให้	SMEs	มคีวามเข้มแขง็	

ขับเคลื่อน 
SMEs ไทย 
ด้วยมาตรฐานรายงานทางการเงิน

เปรียบเสมือนมาตรฐานกลางที่ใช้ในการจัดท�างบการเงิน

ให้แสดงผลการด�าเนินงาน	 ฐานะการเงิน	 หรือการ

เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของ	 SMEs	 เพื่อประกอบการ

ตดัสนิใจของผู้ใช้งบการเงิน	ไดแ้ก่	นกัลงทนุ	ผู้ใหกู้ย้มืเงนิ	

และเจ้าหน้ีการค้าโดยจะช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ	

เนือ่งจากสาเหตสุ�าคญัประการหนึง่ทีท่�าให้	SMEs	ของไทย

ไม่ประสบความส�าเร็จ	คือ	จุดอ่อนด้านการจัดท�ารายงาน

ทางการเงินและระบบบัญชีที่ไม่ได้มาตรฐาน	 หรือการ

ละเลยในการจัดท�าให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD
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นอกจากนี้	 ยังสะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงของกิจการ	 ความสามารถในการ

บรหิารธรุกจิ	ความมีประสิทธิภาพด้านการวางกลยทุธ์ทางธรุกิจท่ีชดัเจน	รวมท้ัง	แสดงถึง

ความก้าวหน้าและความเป็นไปเป็นมาของธุรกิจ	 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการตรวจสอบและ 

การเข้าร่วมลงทนุของนกัลงทนุทัว่ไป	อกีทัง้	เป็นการง่ายต่อการน�าเสนอธรุกจิเพือ่พจิารณา

สินเชื่อจากสถาบันการเงินเมื่อต้องการแหล่งเงินทุน	 นอกจากนี้	 รายงานทางการเงินที่ดี	

ยังเป็นการประเมินศักยภาพของกิจการได้อีกทางหนึ่ง	ท�าให้เห็นถึงจุดแข็ง	-	จุดอ่อนหรือ

จุดบกพร่องต่างๆ	ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก�าหนดทิศทางหรือขยายธุรกิจใน

อนาคต

ท้ังนี้	 หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ	 SMEs	 มีความเป็นสากลและ

สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างของธุรกรรมทางการเงินของ	SMEs	ที่ปัจจุบันมีความซับซ้อน

มากขึ้น	เช่น	การควบรวมกิจการ	การให้หุ้นแก่พนักงาน	รวมถึง	ข้อก�าหนดให้จัดท�างบ

กระแสเงินสดที่จะมีผลบังคับใช้ในปี	พ.ศ.	2562	เป็นต้นไป	จะท�าให้กลุ่มผู้ใช้งบการเงิน

ได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ดีข้ึน	 ส่งผลให้	 SMEs	 ได้รับความเช่ือมั่นท้ังจาก 

สถาบนัการเงนิ	ตลอดจนนกัลงทนุทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	ส่งผลให้สามารถระดม

ทนุได้มากขึน้	และสามารถเตบิโตเป็นกจิการข้ามชาตไิด้	ซึง่ปัจจยัเหล่านีล้้วนมคีวามส�าคญั

ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

SME s 	 ไทยที่ จ ะ ได ้ รั บ

ประโยชน์จากการน�า	 TFRS	 for	

SMEs	มาใช้	คือ	SMEs	ผู้มีหน้าที่

จัดท�าบัญชีตามพระราชบัญญัติ

การบัญชี	 พ.ศ.	 2543	 ได ้แก ่	 

ห้างหุน้ส่วนจดทะเบยีน	และบรษิทั

จ�ากดั	เป็นต้น	ซึง่ปัจจบุนัมีจ�านวน

กว่า	500,000	ราย	โดยแนวทางการ

ส่งเสริมของกรมฯ	 ให้	 SMEs	 น�า	

TFRS	for	SMEs	มาใช้ในการจัดท�า

งบการเงิน	 ได้แก่	 การเผยแพร่ 

องค์ความรูผ่้านทางสือ่ประชาสมัพนัธ์ 

เช่น	 e-Learning,	 e-Magazine	

และสื่อประชาสัมพันธ์สาธารณะ

ประเภทต ่างๆ	 ตลอดจนจัด

โครงการอบรม	In-Class	Training	

ให้แก่	SMEs	และผูป้ระกอบวิชาชพี

บัญชีได้รับทราบ	 และมีแผนสร้าง

ความร่วมมือกับส�านักงานบัญชี

เครือข่าย	 เช่น	 ส�านักงานบัญชี

คณุภาพ	ฯลฯ	เพือ่ผลักดนัให้	SMEs	

มีการจัดท�าบัญชีถูกต ้องตาม

ม า ต ร ฐ า น ก า ร บั ญ ชี เ พื่ อ ใ ห ้ 

ผู ้ประกอบการ	 SMEs	 ของไทย

เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน	 ซึ่ง 

จะส ่งผลดีต ่อระบบเศรษฐกิจ 

โดยรวมของประเทศต่อไป
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การประกอบธรุกจิใดๆ	นอกจาก 

เงินทุนหมุนเวียน	 และความรู ้ความ

สามารถในเชิงพาณิชย์แล้วสิ่งท่ีมักจะ

ขาดเสียมิได้ส�าหรับโลกธุรกิจยุคใหม	่

คือ	 การมีที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับ 

มืออาชีพ	 ที่คอยช่วยดึงศักยภาพและ

สร ้างแนวทางที่ เหมาะสมต ่อการ 

ขับเคลื่อนธุรกิจนั้นๆ	 ให้ก้าวเดินบน 

เส้นทางที่สดใส	

MOC Business 
Solution Center
ศูนย์ให้คำ�ปรึกษ�ธุรกิจ 
เพื่อนช่วยคิดผู้ประกอบก�รไทย

“การเปิดศูนย์ให้ค�าปรึกษาทางธุรกิจ ของ

กระทรวงพาณชิย์ (MOC Business Solution Center)” 

จึงถือเป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่ในปี	2560	ซึ่งกระทรวง

พาณิชย์หมายมั่นปั้นมือที่จะสร้างตัวช่วยส�าคัญส�าหรับ

ผู้ประกอบการไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ	

และเป็นพีเ่ลีย้งให้ผูป้ระกอบการ	รวมทัง้ช่วยแก้ไขปัญหา

ที่เป็นข้อติดขัด	เพื่อให้สามารถท�าธุรกิจได้	 โดยจะเน้น

การบรูณาการงานในกระทรวงและนอกกระทรวง	รวมทัง้	

การน�านโยบายประชารัฐมาช่วยสนับสนุนอีกทางด้วย

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD
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เป้าหมายส�าคัญของศูนย์	MOC	Business	Solution	Center	คือ	

กลุม่ผู้ประกอบการ	SMEs	ในหลายๆ	กลุม่	ยกตวัอย่างเช่น	กลุม่ผูป้ระกอบการ

ที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่มีช่องทาง	 หรือกลุ่มที่มีความพร้อมแต่ไม่มี

ตลาดรองรบั	รวมท้ังกลุม่เกษตรกรทีม่คีวามพร้อมในการท�าการตลาด	โดย

ทางกระทรวงฯ	จะเร่งสร้างศกัยภาพของผูป้ระกอบการ	 เน้นการให้ความรู้

ด้านการตลาด	รสนยิม	เงือ่นไข	และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	รวมท้ัง	การจัดท�า	

Business	Module	Business	Plan	หากผูป้ระกอบการรายใดขาดเทคโนโลยี

หรือเงินลงทุน	 กระทรวงฯ	 ก็จะช่วยเป็นผู้เชื่อมโยงกับแหล่งเทคโนโลย ี

หรือแหล่งเงินทุน	 รวมทั้งช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการท�าการค้าออนไลน ์

ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มี	 www.thaitrade.com	 ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับ	

Website	สากลอยู่แล้ว		

ทั้งนี้	ความพิเศษของบริการภายใต้ศูนย์ฯ	ดังกล่าว	จะเน้นช่วยให้

ผู้ประกอบการผลิตสนิค้าแล้วขายได้	เนือ่งจากทางกระทรวงฯ	มีเครอืข่าย

หน่วยงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศกว่า	65	ประเทศท่ัวโลก	พร้อมท้ัง	

มอีงค์ความรูด้้านการตลาด	ทีส่ามารถช่วยให้ภาคเอกชนจบัคูท่างธรุกิจได้

โดยจะเน้น	B2B	เป็นหลกั	 และในกจิกรรมทางการค้าต่างๆ	 ทีก่ระทรวงฯ	

จัดจะมีการท�านัดหมายล่วงหน้าและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

โดยศูนย์ MOC Business Solution 

Center นี้ จะให้บริการภายใต้ส่วนบริการ 

One Stop Service ชั้น 3 ของกระทรวง

พาณชิย์  ซึง่จะมบีรกิารต่างๆ ประกอบด้วย

• ศู น ย ์ บ ริ ก า ร ด ้ า น น วั ต ก ร ร ม 

(Innovation Driven Enterprise หรือ 

IDE)	ให้ค�าปรึกษาโดย	กรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา

• ศู น ย ์ ใ ห ้ ค� า ป รึ ก ษ าท า ง ธุ ร กิ จ 

(Business Advisory Service หรือ 

BAS)	 ให้ค�าปรึกษา	 โดยกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า

• New Economy Academy	 โดย 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

• National Trade Repository	 โดย 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	ซึง่จะ

เป็นคลังข้อมูลเก่ียวกับพิกัดศุลกากร	

อตัราศลุกากรภายใต้ข้อตกลง	กฎว่าด้วย

ถ่ินก�าเนิดสนิค้า	กฎระเบียบ	มาตรการ	

และข้อมูลอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
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ปี	2560	นี	้กรมฯ	เตรยีมสร้างความพร้อมให้แก่ผูป้ระกอบการไทย
เพือ่เปิดประตกูารค้าสู	่5	ประเทศเพือ่นบ้าน	ได้แก่	กมัพชูา	สปป.ลาว	
เมียนมาร์	 มาเลเซีย	 และเวียดนาม	 หรือ	 CLMMV	 โดยได้ก�าหนด
หลกัสูตร	“สร้างความพร้อมทางการค้าสู่ CLMMV”	 เพือ่ให้ความรู้ 
ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนคือ	 หนองคาย	 นครพนม	
อบุลราชธาน	ี(ตดิชายแดน	สปป.ลาว)	สระแก้ว	(ตดิชายแดนกมัพชูา)	
เชียงราย	ตาก	(ตดิชายแดนเมยีนมาร์)	และสงขลา	(ตดิชายแดนมาเลเซีย)

หลกัสตูรดังกล่าวเป็นการตวิเข้มแบบเจาะลกึแก่ผูป้ระกอบการไทย	
โดยเน้นเทคนิคพิเศษแบบรู้ลึก	 รู้จริงก่อนท�าการค้าขายกับประเทศ
เพื่อนบ้าน	ได้แก่	

กระทรวงพ�ณิชย์ โดยกรมพัฒน�
ธุรกิจก�รค้�เร่งติวเข้มแบบเจ�ะลึก 
สร้�งคว�มพร้อมให้กบัผู้ประกอบก�ร
ไทย เพื่อรองรับม�ตรก�รจัดเก็บ
ภ�ษีมูลค่�เพิ่มจ�กสินค้�ติดตัว 
ของประเทศเพื่อนบ้�น และส่งเสริม 
ให้เกิดก�รค้�ช�ยแดนอย่�งเต็มท่ี  
ถอืเป็นก�รสร้�งเครอืข่�ยท�งก�รค้�
แหล่งใหม่ในอน�คต

CLMMV
สร้�งคว�มพร้อมท�งก�รค้�

สู่ 

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD
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1)	ภาพรวมตลาดค้าชายแดน	และโอกาสทางธรุกจิ	

2)	สิทธิพิเศษ	มาตรการทางภาษี	และแนวทางการ
ปฏิบัติในการค้าข้ามแดน	และการค้าชายแดน	

3)	เทคนิคพิเศษในการบริหารการเงิน	 บัญชี	 และ
การบริหารภาษี	

4)	การบริหารธุรกรรมทางการเงิน	 ข้อดีข้อเสียของ
รูปแบบการช�าระเงินประเภทต่างๆ	 เพื่อให้การช�าระเงิน 
มีความเหมาะสม	ปลอดภัย	และมีประสิทธิภาพ	

5)	การฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการจัดเตรียมเอกสาร 
ผ่านแดน	การกรอกฟอร์มเพื่อลดภาษีน�าเข้า	

6)	การแลกเปลี่ยน	และถ่ายทอดประสบการณ์ของ
ผู้ประกอบการที่ประสบความส�าเร็จในการค้าชายแดนใน
แต่ละประเทศ	 รวมถึง	 เทคนิคการท�าอย่างไรให้ธุรกิจค้า
ชายแดนประสบความส�าเร็จ	

ทั้งนี้	 หลักสูตรฯ	 ดังกล่าว	 จะท�าให้เกิดการขยาย 
ช่องทางการตลาดช่วยให้ธุรกจิไทยสามารถขยายการลงทนุ
ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่ชายแดนของไทย	สร้าง
โอกาสทางการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศให้เพ่ิมสูงขึ้น	
คาดว่าจะมีผู้ประกอบการในพื้นที่	 และจังหวัดใกล้เคียง 
เข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก

จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับ	 สปป.ลาว	 จะเป็นพื้นที่แรก 
ที่กรมฯ	 จะลงไปสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ	
เนื่องจากมีด่านถาวรหลายแห่ง	 ได้แก่	 จังหวัดหนองคาย	 
มี	 2	 ด่าน	 คือ	 ด่านท่าเสด็จ	 และด่านสะพานมิตรภาพ 
ไทย-ลาว	จงัหวดันครพนม	ม	ี2	ด่าน	คอื	ด่านเทศบาลเมอืง	
และด่านสะพานมิตรภาพ	 (นครพนม-ค�าม่วน)	 จังหวัด
อุบลราชธานี	มี	 3	ด่าน	คือ	ด่านปากแซง	ด่านช่องเม็ก	
และด่านช่องอานม้า	

เดือนกุมภาพันธ์	 2560	 จะลงพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว	
(ตดิชายแดนประเทศกมัพชูา)	มด่ีานถาวร	3	ด่าน	คอื	ด่าน
บ้านตาพระยา	ด่านบ้านหนองปรือ	และด่านบ้านเขาดิน	

เดือนมีนาคม	 2560	 จะลงพื้นที่จังหวัดที่ติดกับ
ประเทศเมียนมาร์	ได้แก่	จังหวัดเชียงราย	มี	5	ด่านถาวร	
คือ	 ด่านเชียงของ	 ด่านสะพานมิตรภาพ	 4	 (เชียงของ 
ห้วยทราย)	 ด่านเชียงแสน	 ด่านสามเหลี่ยมทองค�า	 ด่าน
สะพานข้ามแม่น�้าแม่สาย	 และด่านสะพานข้ามแม่น�้า
แม่สาย	2	จังหวัดตาก	มี	1	ด่านถาวร	คือ	ด่านริมเมย	

เดือนเมษายน	 2560	 จะลงพื้นที่จังหวัดสงขลา	 
(ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย)	 มีด่านถาวร	 3	 ด่าน	 คือ	
ด่านสะเดา	ด่านปาดังเบซาร์	และด่านบ้านประกอบ	

นอกจากน้ี	 กรมฯ	 ได้จับมือกับหน่วยงานพันธมิตร
ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	ได้แก่	หอการค้าจงัหวดั	สถาบนั
การเงนิ	สมาคมการค้าส่ง-ปลกีไทย	ผูผ้ลติ	ผูแ้ทนจ�าหน่าย	
และร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศ	 สร้างความแข็งแกร่งแก่
ธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก	 โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	
“เทคนิคบริหารค้าปลีกอย่างมืออาชีพ”	 เป ็นการ 
เสริมสร้างความรูแ้ละเทคนคิในการพฒันาระบบการบริหาร
จัดการร้านค้าปลีกอย่างมีประสิทธิภาพ	 เน้นให้สามารถ 
น�าความรู้ไปปฏิบัติได้จริงในการสร้างระบบบริหารจัดการ
ร้านให้มีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น	 รู้จักสร้างเอกลักษณ์
เฉพาะแก่ร้านค้าตนเองเพื่อมัดใจและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าซ่ึงจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	
ทั้งนี้	 คาดว่าจะมีธุรกิจค้าส่งค้าปลีก	 และธุรกิจ	 SMEs 
ที่เกี่ยวเนื่อง	 เข้าร่วมเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ ์
ทางธุรกิจเพื่อสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทาง 
การค้าทั้ง	2	กิจกรรม	กว่า	1,000	ราย

ผู ้ประกอบธุรกิจค้าปลีกที่สนใจเข้าร่วม 

กิจกรรมฯ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  

ส่วนส่งเสริมธุรกิจการค้า กองส่งเสริมและพัฒนา

ธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5986 

หรือ e-mail: bizpromotion.dbd@gmail.com 

หรอืเวบ็ไซต์ www.dbd.go.th หัวข้ออบรมสมัมนา
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กรมพฒันาธุรกจิการค้า ร่วมกับ ส�านักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าไทย จดัพิธีมอบรางวลัให้กบัสถานประกอบการ

ที่ด�าเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณ โดยมุ่งยกย่องและเป็นขวัญก�าลังใจให้ภาคธุรกิจที่ประกอบการค้าด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาล โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต 

ซึ่งการจัดงานจรรยาบรรณดีเด่น	 ประจ�าปี	 2559 

(สานต่อที่พ่อท�า	คุณธรรมน�าธุรกิจยั่งยืน)	 เกิดขึ้นจากความ

ร่วมมือระหว่าง	3	หน่วยงาน	ได้แก่	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	

กระทรวงพาณิชย์	 	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจรติแห่งชาต	ิ(ป.ป.ช.)	และหอการค้าไทย	เพือ่ 

บูรณาการเชิดชูเกียรติแก่ภาคเอกชนที่ด�าเนินธุรกิจตามหลัก

จรรยาบรรณ	บรรษัทภิบาลและธรรมาภิบาล	เป็นการรวมตัว

ขององค์กรธุรกิจน�้าดีจากเกือบทุกภาคส่วนทั้งรัฐและภาค

สานต่อที่พ่อทำา 
คุณธรรมนำาธุรกิจยั่งยืน

เอกชน	ประกอบด้วย	1)	การมอบรางวัลธรรมาภบิาลธรุกจิดีเด่น	

ระดบัประเทศ	จากกรมพฒันาธรุกจิการค้า	กระทรวงพาณชิย์	

2)	 การมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น	 จาก	 ป.ป.ช.	 และ	 

3)	 การมอบประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น	 จาก

หอการค้าไทย	 โดยได้รับเกียรติจาก	 ศ.นพ.เกษม	 วัฒนชัย	

องคมนตรี	 เป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวปาฐกถาพิเศษ	

“สานต่อทีพ่่อท�า	น้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง	

สู่การด�าเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน” 

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 มีนโยบายให้ความส�าคัญ 

กับการพัฒนาและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจด�าเนินธุรกิจอย่างมี

ธรรมาภิบาล	 โดยเล็งเห็นว่าการมีธรรมาภิบาลธุรกิจ 

เป็นพ้ืนฐานส�าคญัทีจ่ะท�าให้ธรุกจิมคีวามเข้มแข็ง	แข่งขนัได้

และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	โครงการประกวดธรรมาภิบาล

ธรุกจิดเีด่นเป็นโครงการทีก่รมพฒันาธุรกิจการค้าด�าเนินการ

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2554	 จนถึงปัจจุบันมีธุรกิจที่ได้รับ

รางวลัธรรมาภบิาลดีเด่นแล้วทัง้ส้ิน	462	ราย	ซ่ึงธุรกิจเหล่าน้ี

กรมฯ	จะใช้เป็นก�าลงัขบัเคลือ่นในภารกจิทีเ่ก่ียวข้องของกรมฯ	

เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดแีละแรงบนัดาลใจให้แก่ธุรกิจรายอืน่ๆ	

ซึ่งหลักเกณฑ์การให้รางวัลกรมฯ	 จะพิจารณาจากหลัก 

ธรรมาภิบาลธุรกิจ	6	หลัก	คือ	1)	หลักนิติธรรม	(Equity)	

2)	 หลักคุณธรรม	 (Integrity)	 3)	 หลักความโปร่งใส	

(Transparency)	 4)	 หลักการมีส่วนร่วม	 (Participation)	 

5)	หลักความรับผดิชอบ	(Accountability)	และ	6)	หลกัความ

คุ้มค่า	(Cost	Effectiveness	of	Economy)

 รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

ส�าหรับธุรกิจท่ีผ่านการคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าให้ได้รบัรางวลัธรรมาภบิาลธรุกจิดเีด่น	ประจ�าปี	2559	

มีจ�านวน	111	ราย	แบ่งเป็น	รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น

ระดับประเทศ	 และรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับ

จังหวัด	 โดยผู้ได้รับรางวัลระดับประเทศมีจ�านวน	 11	 ราย	

ได้แก่	

1.	บรษิทั	ด	ีดบัเบลิยู	คอนซลัแทนท์	แอนด์	เมเนจเม้นท์	

จ�ากัด	

2.	บริษัท	แมงโก้	คอนซัลแตนท์	จ�ากัด	

3.	บริษัท	วงศ์จร	ปาร์ค	โฮเต็ล	จ�ากัด	

4.	บริษัท	ชัยบูรณ์	บราเดอร์ส	จ�ากัด	

5.	บริษัท	เลกซัส	ออโต้	ซิตี้	จ�ากัด	

6.	บริษัท	สีไดโน	จ�ากัด	

7.	บริษัท	ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	จ�ากัด	

8.	บริษัท	อี.คิว.	รับเบอร์	จ�ากัด	

9.	บริษัท	กัลฟ์	โคเจนเนอเรชั่น	จ�ากัด	

10.	บริษัท	อุดรกระจกรถยนต์	จ�ากัด	

11.	บริษัท	พิษณุเวช	จ�ากัด
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 รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	ได้เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่	ปี	2557	

ตามโครงการขบัเคลือ่นกลไกธรรมาภบิาลในภาคธุรกิจเอกชน	

โดยส�านักงาน	ป.ป.ช.	ให้การสนับสนุนหอการค้าไทย	ในการ

ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่กลุ ่มผู ้ประกอบการค้าหรือสมาชิก

หอการค้าจังหวัด	 ที่มีแนวทางในการประกอบธุรกิจการค้า	

ด้วยหลักบรรษัทภิบาล	 ซึ่งหอการค้าไทยได้มอบให้คณะ

กรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปช่ัน	

หอการค้าไทย	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 และหอการค้า

จังหวัด	 เป ็นหน่วยงานที่ให ้ความร ่วมมือและก�าหนด 

หลักเกณฑ์	 คุณสมบัติ	 ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับ

รางวัล	“บรรษัทภิบาลดีเด่น”	ในระดับภูมิภาคให้เป็นไปด้วย

ความยุติธรรม	และเหมาะสมกับรางวัลอันทรงคุณค่านี้
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หอการค้าไทยได้ด�าเนินโครงการประกาศเกียรติคุณ

จรรยาบรรณดีเด่นมาอย่างต่อเนื่อง	เป็นระยะเวลา	14	ปีแล้ว	

เพ่ือเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ด�าเนินกิจการตามหลักจรรยาบรรณ	

สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างทีดี่ต่อสมาชกิและผูป้ระกอบการ

รายอื่นๆ	ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นปัจจัยที่

มีผลกระทบต่อความเจริญมั่นคงของประเทศ	จึงตระหนักถึง

ความส�าคัญของการน�าจรรยาบรรณ	 และบรรษัทภิบาล 

ไปปฏิบัติใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้อง	 

โดยก�าหนดให้ประเด็นด้านการพฒันาสังคมเป็นพันธกิจหลัก

ของหอการค้าไทย	 ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 

มุง่ส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการมจีรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ	

รวมถึงลดความเหล่ือมล�้าโดยสานพลังความร่วมมือตาม

แนวทางประชารัฐ	 ร่วมกับภาครัฐ	 ภาคประชาสังคม	 และ 

ภาคเอกชน	ในการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากให้มคีวามเข้มแขง็	

และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	ทั้งกลุ่มเด็ก	สตรี	ผู้สูงอายุ	และ

คนพิการ	 เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางด้านโอกาสและ 

ความเท่าเทียมกันในสังคม	 โดยได้น้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 มา

ขยายผลให้ผู้ประกอบการประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการ

ด�าเนินธุรกิจและการบริหารความเส่ียง	 ด้วยการรู ้จัก 

พอประมาณ	มีเหตุมีผล	และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	ซึ่งจะเป็น

เกราะคุ้มกันความเสี่ยงต่างๆ	ท่ามกลางบริบทของเศรษฐกิจ

และสังคมโลกที่เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน	 ขณะเดียวกัน 

จะต้องมคีวามรูแ้ละคุณธรรม	ซึง่ถือเป็นเรือ่งท่ีส�าคัญเป็นอย่างย่ิง	

เพราะคุณธรรมจะช่วยสร้างการยอมรับนับถือ	ความเลื่อมใส

ศรัทธา	 ท�าให้เป็นธุรกิจท่ีอยู่ในใจของลูกค้า	 อันน�าไปสู ่	 

ความส�าเร็จที่ยั่งยืน

 ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น
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SMEs Telling
เปิดมุมธุรกิจ

 “ข้าว” ถือเป็นอาหารหลักของคนไทย โดยข้าวนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์ตามแต่ละภูมิภาคของประเทศ 

ซึ่งปัจจุบันข้าวไม่เพียงให้พลังงานแต่ยังช่วยบ�ารุงรักษาสุขภาพอีกด้วย และหนึ่งในบรรดาพันธุ์ข้าวที่ว่านั่นก็คือ  

“ข้าวสังข์หยด” ซึ่งมีถิ่นก�าเนิดทางภาคใต้ของไทยเรา

	 ข้าวสังข์หยดมีคุณประโยชน์ช่วยในการรักษาโรคเหน็บชา	 ซึ่งเคยมีผลวิจัยว่าได้น�าไปให้ผู้ป่วยโรคเหน็บชาทาน	 

พบว่าเกอืบ	100%	หายจากโรคได้จรงิ	นอกจากนีย้งัมสีารแกมม่าออรซิานอล	ซึง่เป็นสารต้านอนุมลูอสิระ	หากหงุข้าวกล้อง

ก็จะ “ทานง่าย” คือ	นุ่ม	หอม	ต่างจากข้าวกล้องชนิดอื่น	และที่ส�าคัญข้าวสังข์หยดปลูกได้เฉพาะที่จังหวัดพัทลุงเท่านั้น

ปั้น แบรนด์ผลิตภัณฑ์ จาก ข้าว 
ก้าวไกลสู่อินเตอร์

ริชชี่ ไรซ์ 

“ริชชี่ ไรซ์” 
จุดก�ำเนิดข้ำวสังข์หยด แบรนด์เมืองลุง 
	 ด้วยความที่เป็นคนในพื้นที่	 และมีนิสัยช่าง

สงัเกตตดิตวัอยูเ่สมอ	“คณุกนดิา เสนย์ี หรอืคณุตาล” 

พบว่าร้านขายของช�าในจังหวัดพัทลุงบ้านเกิดจะม ี

ข้าวท้องถิ่นชนิดหนึ่งมักจะวางขายอยู่เกือบทุกร้าน 

นั่นคือ	 “ข้าวสังข์หยด”	 จึงเกิดความสนใจและลงไป

ศกึษาหาข้อมลูเกีย่วกบัข้าวสังข์หยด	เปรียบเทยีบสินค้า

ประเภทข้าวท่ีขายในท้องตลาด	 การตั้งราคา	 รวมถึง

การออกแบบบรรจุภัณฑ์	 จากนั้นจึงได้ทดลองซื้อ 

ข้าวกระสอบมารีแพ็คเป็นข้าวถุง	 และน�าไปขายส่ง 

ร้านสุขภาพซึ่งผลตอบรับดี	 จึงได้ไปติดต่อขอตรา 

โอทอป	 และจังหวะโชคดีที่ได้เจอเจ้าหน้าที่ชักชวนให้

มาออกร้านในงาน	Thaifex	ซึง่เป็นงานแสดงสินค้าและ

อาหารระดับโลกที่จัดในเมืองไทยเมื่อปี	2552	

	 ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดได้รับความสนใจจาก 

ชาวต่างชาตเิป็นอย่างมาก	เพราะเป็นข้าวพนัธุท์ีไ่ด้รบัการรับรองให้

ขึ้นทะเบียนเป ็น	 “ส่ิงบ ่งชี้ทางภูมิศาสตร์”	 หรือข ้าวจีไอ	

(Geographical	Indication)	ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้

ทางภมูศิาสตร์	พ.ศ.	2546	ในชือ่	“ข้าวสงัข์หยดเมืองพทัลงุ”	แต่เมือ่

บอกว่าเป็นสินค้าของเกษตรกร	 ท�าให้ต่างชาติไม่สามารถเจรจา 

ซื้อขายสินค้าได้	 เน่ืองจากไม่มีใบรับรองมาตรฐานสากล	 นั่นเป็น

ท่ีมาของการก่อต้ังธุรกิจ	 “บริษัท ริชชี่ ไรซ์ โปรดักส์ จ�ากัด”  

ในปี	2553

ตั้งล�ำธุรกิจจำกในประเทศสู่ต่ำงประเทศ
	 การเข้าช่องทางโมเดิร์นเทรดมีส่วนช่วยให้ข้าวสังข์หยด

แบรนด์	 “ริชชี่ ไรซ์” มียอดขายเติบโตขึ้นเป็นสิบเท่าภายในระยะ

เวลาเพยีงปีเดยีว	แต่ทว่าสิง่ทีต่ามมาก็คือการแข่งขนัทีด่เุดอืดรนุแรง	

เฉกเช่นเดียวกัน	 โดยมีผู้ผลิตและจ�าหน่ายข้าวพื้นถิ่นจ�านวนมาก
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จากหลากหลายภูมิภาคทั่วประเทศ	ต่างมุ่งหวัง

เข้ามาเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด	 ส่งผล

ให้ยอดขายไม่กระเตือ้งเหมอืนช่วงปีแรกๆ	ท�าให้

คุณกนิดาหันกลับมาทบทวนแนวทางใหม่จนได้

ไอเดียท่ีว ่า	 หากจะขายข ้าวก็ควรไปขาย 

ในประเทศท่ีมีประชากรที่บริโภคข้าวแต่ไม่ได้

ปลูกข้าว	 หรือปลูกแต่ก�าลังการผลิตอาจจะไม่

เพยีงพอส�าหรบับรโิภคในประเทศ	และในปี	2555	

จงึเป็นจดุเริม่ต้นของการส่งออกของ	“ริชช่ี ไรซ์” 

โอกำสท่ีดมัีกจะมำพร้อมกับจงัหวะทีด่ี
อยู่เสมอ 
	 ในระหว่างที่คุณกนิดาก�าลังเล็งช่องทาง

เจาะเข้าตลาดต่างประเทศอยู ่นั้น	 ประจวบ

เหมาะกบัที	่กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวง

พาณิชย์ จัดโครงการ	Pre-Intertrader	ซึ่งได้น�า

ผู้ประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือกเปิดประตูสู ่

โอกาสพาไปตดิต่อการค้ายงัประเทศจีน	ณ	จดุนี้

นับว่าเป็นประสบการณ์คร้ังแรกอันล�้าค่าในชีวิต

ส�าหรับการก้าวออกสู่ตลาดต่างประเทศ

	 กระทั่งต่อมาทาง	 กรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้การช่วยเหลือ

และสนับสนนุท่ีดีในการหาตลาดยโุรปและพาไป

ออกงานแสดงสินค้าข้าวจีไอที่ประเทศฝรั่งเศส	

และถัดมาก็ได้สานสัมพันธ์กับคู่ค้าสิงคโปร์และ

จีนจนประสบความส�าเร็จ	

พัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงรอบคอบ ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกเพศ 
ทุกวัย 
	 จากการได้ออกงานแสดงสินค้าด้วยตนเอง	และได้พูดคุยกับผู้บริโภค

โดยตรง	 ท�าให้คุณกนิดาเริ่มเห็นปัญหาอย่างหนึ่งนั่นคือ	 ไม่ใช่ทุกคนจะ 

รบัประทานข้าวกล้องได้โดยเฉพาะเดก็ๆ	รวมทัง้ระหว่างนัน้เกษตรกรผู้ปลกูข้าว

ทีค่ณุภาพไม่ดีถงึระดบัพรีเม่ียมได้ตดิต่อมาร้องขอให้ช่วยรบัซือ้	 จงึได้มคีวามคดิ

ว่าควรน�ามาท�าการแปรรูป	โดยเริ่มต้นที่เครื่องดื่มข้าวสังข์หยดกาบา	แต่เมื่อ

พิจารณาตลาดแล้ว	 พบว่า	 ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกคือตลาดขนมขบเค้ียว 

จึงหันกลับมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และพัฒนาแบรนด์สู่	 “ขนมข้าวสังข์หยด 

อบกรอบ ภายใต้แบรนด์เกีย่วข้าว by รชิช่ี ไรซ์” โดยเริม่ผลติสนิค้าแปรรูป						

ล็อตแรกออกสู่ตลาดในปี	2558	คือ	รสน�้าพริกเผานั่นเอง

คว้าทุกโอกาส 
จัดการทุกอุปสรรค 
ยอมรับทุกปัญหา 
มุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่ชัดเจน

ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.richyrice.com
บริษัท : บริษัท ริชชี่ ไรซ์ โปรดักส์ จำากัด
ปีที่ก่อตั้ง : 2553
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท
เงินลงทุนตอนเริ่มต้น : 6,000 บาท
เงินลงทุนรวม ณ ปัจจุบัน : 10,000,000 บาท
กลุ่มลูกค้า :  20 - 35 ปีที่รักสุขภาพและกลุ่มผู้สูงวัย
สินค้า : ขนมข้าวสังข์หยดอบกรอบ แบรนด์เกี่ยวข้าว by ริชชี่ ไรซ์
มาตรฐาน : HALAL GMP HACCP อย. GI organic GAP
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SMEs Innovation
ธุรกิจ 4.0

การเตรยีมความพร้อมเพ่ือแปลงโฉมเป็นผลติภัณฑ์ฮาลาล
	 คุณกนิดาให้ความสนใจกับตลาดมุสลิม	โดยเล็งเห็นว่าหากสามารถเจาะตลาดมุสลิม
ในประเทศมาเลเซียได้	 จะเป็นหนทางน�าไปสู่กลุ่มประเทศมุสลิมทางตะวันออกกลางได	้
เนื่องจากมาเลเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีแบรนด์ที่แข็งแรงในกลุ่มประเทศมุสลิม	ซึ่งการจะ
น�าผลติภณัฑ์โดยเฉพาะอาหารไปจดัจ�าหน่ายในประเทศมาเลเซยีได้นัน้	ต้องมกีารปรบัเปลีย่น
เป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาลเสียก่อน	และมีข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดในการเตรียมการ	ดังนี้

1) ด้านวัฒนธรรม	เนื่องจากมาเลเซียเป็นประเทศมุสลิม	ในขณะที่ประเทศไทยเป็น
เมืองพุทธ	 ดังนั้นจะมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมสูง	 จึงต้องเรียนรู้และท�าความเข้าใจใน
ความต่างนี้ก่อนไปเจรจาการค้า

2) ด้านพฤตกิรรมและรสชาต	ิเนือ่งจากเป็นประเทศมสุลมิ	ข้อจ�ากดัคอืจะขายสนิค้า
ทีม่ส่ีวนผสมจากเนือ้ไก่ได้เท่านัน้	ประกอบกับอายกุารเก็บรกัษาจะสัน้ลงถ้ามีเนือ้สตัว์ผสม	จงึ
ตดัสนิใจไม่น�าสนิค้าทีมี่เนือ้สตัว์ไปจ�าหน่าย	ดงันัน้รสชาติทีเ่ลือกประกอบด้วย	รสพรกิไทยด�า	
รสสาหร่ายเทริยากิ	รสช็อกโกแลตอัลมอนด์	เป็นต้น

3) ด้านบรรจภัุณฑ์	จากการเข้าร่วมอบรมปรบัปรงุฉลากและบรรจภัุณฑ์ของโครงการฯ	 
ท�าให้รับทราบกฎข้อห้ามต่างๆ	 ตามมาตรฐานอาหารฮาลาล	 จึงตัดสินใจเปลี่ยนรูป 
กราฟิกทีเ่กีย่วข้องกบัสัตว์	และคน	ออกจากบรรจภัุณฑ์ทีเ่ตรยีมไว้ตัง้แต่ตอนแรก	เพือ่ให้ถกูต้อง
ตามหลักศาสนาอิสลาม	 เนื่องจากเล็งเห็นอนาคตในการก้าวเข้าสู่ตลาดมุสลิมท่ีใหญ่กว่า
มาเลเซีย

4) กฎระเบียบ	ข้อก�าหนดต่างๆ	ส�าหรับตลาดมาเลเซียที่ส�าคัญที่สุดคือ	ตราฮาลาล	
ที่ทางคุณกนิดาได้เตรียมการขอก่อนไปเจาะตลาดเป็นที่เรียบร้อย	เพราะมาเลเซียเป็นเสมือน	
Springboard	น�าพาสินค้าไปสู่ประเทศที่มีคอนเนคชั่นได้	เช่น	อาหรับ	แอฟริกา	เป็นต้น

5) อปุกรณ์	สือ่โฆษณาเพือ่ช่วยในการเจรจาการค้าให้มีประสทิธภิาพ	โดยได้ออกแบบ
และจัดพิมพ์	Leaflet	Brochure	และ	Company	Profile

 “ข้าวสงัข์หยด” หลายคนคงเคย
ได้ยินและทดลองชิมมาบ้างแล้ว แต่ก็
ยังมีอีกมากที่ไม่เคยแม้แต่ได้ยินช่ือ 
ทั้งๆ ที่มันคือข้าวเพียงสายพันธุ์เดียวที่
ได้รับการรับรองให้เป็นพืชบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ เมื่อปี 2546 ในช่ือ “ข้าว 
สังข์หยดเมืองพทัลงุ” ด้วยเหตุนีเ้องท�าให้  
“คณุกนดิา เสนย์ี (ตาล)” ผูป้ระกอบการ
คนรุ ่นใหม่เห็นคุณค่าจับมาพัฒนา 
ใส่แพกเกจสร้างแบรนด์ หวังช่วย
เกษตรกรขยายตลาดภายใต้ชือ่ “รชิชี่ 
ไรซ์”
	 เ ริ่ มต ้ นจากการ เจาะตลาด 
โมเดิร์นเทรดภายในประเทศ	จนได้รบัการ 
ตอบรับท่ีดีแล้ว	 หมุดหมายต่อไปน่ันคือ
การกระโจนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ	 ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์	 “ริชชี่	 ไรซ์”	 ได้รับแรงเสริม
จากกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า	 และกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา	 ได้ให้การสนับสนุนจนประสบ
ความส�าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ	ซึง่ย่างก้าวต่อ
จากนี้	 จึงนับว่าน่าสนใจทีเดียวส�าหรับ 
การท่ีจะยกระดบัผลติภณัฑ์เกษตรท้องถิน่
สู่เวทีสากลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ข้าวสังข์หยด 

“ริชชี่ ไรซ์” 
แปลงโฉมสูผ่ลติภณัฑ์ฮาลาล 

รกุเจาะตลาด AEC 
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6) ความพร้อมด้านภาษา	 เป็นสิ่งส�าคัญ คนมาเลเซียพูด	 
3 ภาษา	 คือ	 อังกฤษ	 บาฮาซา	 จีน	 เพื่อให้การเจรจาราบรื่นขึ้น	 
นักธุรกิจไทยที่จะเข้าไปค้าขายด้วยอย่างน้อยต้องสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ	หรือสามารถใช้ล่ามได้

7) ส�ารวจตลาดมาเลเซียด้วยตัวเอง	 โดยไปเริ่มส�ารวจ	
MIHAS	 งานแสดงสินค้าและบริการ	 ฮาลาลระดับโลกที่จัดขึ้นเป็น
ประจ�าทุกปี	 ส�ารวจตลาดโมเดิร์นเทรดและตลาดสด	 เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคจริง	 และเนื่องจากประเทศมาเลเซีย	 มีคนจีน
และคนอินเดียด้วย	 จึงควรเข้าไปส�ารวจตลาด	China	 Town	 และ	
Little	India	ด้วย

8) การเตรียมใบเสนอราคาเป็นส่ิงส�าคัญอย่างย่ิงในการ
ส่งออก	ใบเสนอราคาควรมรีาคาหลายรปูแบบ	อาท	ิราคา	Exfactory	
ราคา	FOB,	CNF	CIF	ทั้งจ�านวนสินค้าและราคาต่อหน่วย	%	ส่วนลด	
จ�านวนเงินส่วนลด	 หรือมีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษต้องใส่ลงไปให ้
ครบถ้วน

ข้อค้นพบมุสลมิท่ีแท้รบัประทานขนมแบบไหน?
	 การไปทดสอบตลาด	และไปเจรจาการค้ากับผู้น�าเข้าโดยตรงที่ประเทศมาเลเซีย	ท�าให้คุณกนิดารับทราบถึงปัญหาของผลิตภัณฑ์
หลายประการ	 โดยการทดสอบตลาดน้ันได้จ�าลองสถานการณ์ให้เสมือนเป็นการจ�าหน่ายจริงในตลาด	 และใช้เครื่องมือวิจัย	 อย่างการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายอย่างผู้น�าเข้า/ผู้จัดจ�าหน่ายที่เป็นคนกลางในประเทศปลายทางได้ทดลองรับประทานจริง

สรุปบทเรยีนการเข้าสูต่ลาดต่างประเทศ
	 จุดเด่นส�าคัญของข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง	 นอกเหนือจากการที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะด้านการได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือข้าว	 GI	
แล้ว	ยงัเป็นพนัธุข้์าวพืน้เมอืงทีม่คีวามโดดเด่นด้านคณุค่าสารอาหาร	และจาก
วิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการท้องถิ่นที่เห็นศักยภาพอาหารแปรรูปจากวัตถุดิบ
ที่ทรงคุณค่า	 จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านรสชาติและมาตรฐานการผลิต	
พร้อมกบัสร้างแบรนด์สู ่“ขนมข้าวอบกรอบ แบรนด์เกีย่วข้าว by รชิชี ่ไรซ์” 
โดยเป้าหมายในการส่งออกให้ความส�าคญักับกลุม่ประเทศในแถบ	AEC	และ
จีน	 โดยเน้นชัดไปยังกลุ่มมุสลิมฮาลาล	 เน่ืองจากมีก�าลังซื้อสูงและต้องการ
สินค้าคุณภาพ	 และเริ่มต้นด้วยการเจาะตลาดมาเลเซีย	 ซ่ึงถือเป็นด่านหน้า
ของตลาดอาหารฮาลาลด้วย

 การศึกษา และให้ความส�าคัญด้านวฒันธรรม พฤติกรรมผูบ้รโิภค 
รสชาติ ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ และด�าเนินการขอรับตรารับรองที่ถูกต้อง
ตามหลักศาสนา (ผลิตภัณฑ์ฮาลาล) โดยประเด็นที่ธุรกิจต้นแบบได้พบ 
ในกรณีศึกษาน้ีเป็นส่ิงท่ีผู้ประกอบการไทยท้ังหลายต้องตระหนักและ 
น�ามาปรบัใช้และเป็นข้อมลูเพือ่วางแผนพฒันาธรุกจิในอนาคต เป็นปัจจยั
ที่ส่งผลให้การธุรกิจด�าเนินต่อไปอย่างยั่งยืน

เป้าหมายธุรกิจ :	 ต้ังเป้าเพ่ิมยอดขายด้วยการขยายฐานลูกค้าไปยัง 
ต่างประเทศให้ได้มากกว่า	30	ประเทศทั่วโลกภายในระยะเวลา	5	ปี	

โดยเพ่ิมสดัส่วนการขายข้าวแปรรูป :	ข้าวสารจาก	10%	เป็น	50%	ของ
ยอดขายทั้งหมด

	 ข้าวสังข์หยด	มีต้นก�าเนิดที่จังหวัดพัทลุง	โดย
กรมการข้าวได้ขึ้นทะเบียน	 ‘ข้าวสังข์หยด	Locality	
No.	ที่	81’	เมื่อ	พ.ศ.2495-2496	เป็นข้าวที่มีเยื่อหุ้ม
เมล็ดสีขาวปนแดงจางๆ	 จนถึงแดงเข้มในเมล็ด
เดยีวกนั	เมือ่หงุสกุจะเหนยีวนุม่	มโีปรตีนและวติามนิสงู	
มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์	 จ�าพวก	 Oryanol	 และ 
ม	ีGamma	Amino	Butyric	Acid	ช่วยลดอตัราเสีย่ง
โรคมะเร็งและรักษาโรคเหน็บชาได้เป็นอย่างดี	 
ในแต่ละปีโดยเฉล่ียเกษตรกรปลูกข้าวสังข์หยดได้
ประมาณ	15,000	ไร่	ผลผลิตไร่ละ	450-500	กิโลกรัม	
มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น	19	กลุ่ม	จ�านวน	371	ราย	
จากอ�าเภอเมืองพัทลุง	 ปากพะยูน	 เขาชัยสน 
ควนขนนุ	และบางแก้ว	จะได้ผลผลติไม่ต�า่กว่า	1,000	ตนั	
ข้าวเปลือกมีมูลค่าถึง	10	ล้านบาท

	 ท้ังนี้	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ- 
พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	ทรงมีพระราชด�าริ	
เมื่อปี	 พ.ศ.	 2543	 ให้จัดท�าโครงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชด�ารฯิ	จงัหวดัพทัลงุ	ศนูย์วจิยัข้าวพทัลุง
น�าไปด�าเนนิการและได้ถวายข้าวสงัข์หยดแด่สมเดจ็-
พระนางเจ ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เมื่อวันที่	 
24	กันยายน	2546	ทรงรับสั่งว่า	“อร่อย”	ทรงโปรด
ให้น�าข้าวสังข์หยดน�ามาปลูกใหม่	 เพื่อเผยแพร่และ
รักษาพันธุ์ข้าว

23ต้นสายปลายทางธุรกิจ



“การท�าธรุกิจ” เปรียบเสมือนการขับเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศให้เดนิหน้าต่อไปได้ เพราะทกุธรุกจิเมือ่เร่ิมต้นแล้ว 

ต้องมีการจ้างงาน ยกระดบัคุณภาพชวีติของผูค้น ก่อให้เกดิเทคโนโลยใีหม่ๆ และน�ามาซึง่การแข่งขนักนัในตลาดมากยิง่ขึน้

แต่ส�าหรบัผูป้ระกอบการมอืใหม่ทีอ่ายุยังน้อย การเริม่ต้นธรุกจิกไ็ม่ใช่เรือ่งง่ายซะทีเดยีว ยิง่ถ้าต้องประคบัประคองธรุกจิ

ให้อยูร่อดไปได้ 3 - 5 ปี ย่ิงยากเข้าไปใหญ่ เพราะ SME ในเมอืงไทยส่วนใหญ่แค่เริม่ท�าธรุกจิได้ 1 - 2 ปี กพ็ลาดท่าเสยีที

กนัไปนบัไม่ถ้วน ดงัน้ัน การหาเคลด็ลบัดีๆ  มาช่วยเสรมิประสทิธภิาพให้กบัตวัเองก่อนเริม่ธรุกจิ กน็บัเป็นไอเดยีทีไ่ม่เลว

เลยทเีดียว

SUCCESS

เคล็ดลับห้�มพล�ด!!...
สำ�หรับ 
SME Startup ป้ายแดง

1 ต้องมีความชื่นชอบ 

ก่อนเริ่มต้นจ�าไว้เสมอว่า..คุณ
มีโอกาสล้มเหลวเพราะการล้มเหลว
เป็นส่วนหนึ่งของการท�าธุรกิจ	อาจไม่
ได ้ล ้มเหลวถึงขั้นธุรกิจต้องปิดตัว	 
คุณอาจล้มเหลวด้านการบริหารคน

หรอืการเงนิในบางจงัหวะกไ็ด้	แต่อย่า
เพิ่งรีบถอดใจไป	 เพราะบางคร้ังความ
ล้มเหลวก็เป็นแรงผลักดันที่ดี	หากคุณ
มคีวามอดทนและเช่ือว่าสิง่ทีท่�าอยู่มนัใช่	
รวมถงึสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบจริงๆ	

ก็ลองท�าต่อไป	ดีกว่าเริ่มต้นธุรกิจเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัว	สนใจแต่เงินหรือ 
ผลก�าไร	 เพราะการท�าแบบนัน้จะท�าให้ 
คณุไร้ทศิทางจนผลสดุท้ายอาจต้องย�า่
อยู่กับที่และต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่

DBD Good Time
ปกิณกะ
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เคล็ดลับเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณจะประสบความส�าเร็จได้แบบไร้ต�าหนิ แต่เคล็ดลับเหล่านี้ถือเป็นส่วนประกอบ

ของความรู้เล็กๆ น้อยๆ ก่อนที่คุณจะกระโดดเข้าไปสู่โลกธุรกิจอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาด

อันร้ายแรงได้ในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก	smethailandclub.com

2  กำาหนดตลาดให้ชัดเจน

เรือ่งนีถ้อืเป็นเรือ่งทีผู่ป้ระกอบการ
ส่วนใหญ่ผิดพลาดกันมากที่สุด	ดังนั้น	
ทางทีด่คีอืการเร่ิมต้นไปตามกลุม่เป้าหมาย
ที่สมจริง	เช่น	ถ้าคุณเป็นธุรกิจเริ่มต้น
ที่มีขนาดเล็กและยังเป็นนักเรียนหรือ
นักศึกษาอยู่	 การมองหาเป้าหมายที่
เป็นคนพื้นที่	 คนแถวบ้าน	 หรือเพื่อน
นักเรียน	 นักศึกษาด้วยกัน	 ถือเป็น 
ทางเลือกท่ียอดเยี่ยมที่สุด

3 ราคาสินค้า

ส�าหรับวิธีการตั้งราคาก็คือ	
พยายามพิจารณาสินค้าหรือบริการ
ของคุณให้อยู่ในขั้นพื้นฐานที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้	 แล้วลองผลิตขึ้นมาเพื่อ
ทดลองตลาดก่อน	 (ยังไม่ต้องผลิต
เยอะและใช้เงินลงทุนไม่มาก)	 วิธีน้ี
ค่อนข้างน่าสนใจมาก	เพราะอาจท�าให้
เราได้กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น	 หรืออาจ
ท�าให้ทราบว่าสินค้าไม่เหมาะกับกลุ่ม
เป ้าหมายเดิมท่ีเคยวางไว ้	 ท�าให้ 
ผู ้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ได้ทัน	 แต่ถ้าก�าหนดได้ทั้ง
กลุ่มเป้าหมายและราคาท่ีชัดเจนแล้ว	
ในวันข้างหน้าหากสินค้าขายดีจน 
ติดตลาดก็สามารถปรับราคาสินค้า
ตามการเติบโตของธุรกิจได้

4 ความซื่อสัตย์ 

ถ้าเราไม่ซ่ือสัตย์กับการท�า
ธุรกิจเราอาจเสียลูกค้าไปได้ง่ายๆ	
และไม่เพยีงแค่ซือ่สตัย์กับลกูค้าเท่านัน้	
ผู้ประกอบการต้องซื่อสัตย์กับตัวเอง	
พันธมิตรทางธุรกิจและกับพนักงาน
ของตนเองด้วย

5 ใช้โซเชียลมีเดียอย่าง 
 เหมาะสม 

ผูป้ระกอบการรุน่ใหม่มกัจดจ่อ
อยู ่ที่การตลาดออนไลน์	 นั่นไม่ใช่ 
สิ่งที่แย่	 แต่สิ่งส�าคัญคือการคิดให้
รอบคอบก่อนใช้โซเชียลมีเดียว่าจะใช้
อย่างไร?	และน�าเสนออะไรลงไปบ้าง?	
ซ่ึงวธิกีารใช้ทีด่คีงหนไีม่พ้นการทดลอง
และประเมนิผลอย่างต่อเนือ่งว่า	 โซเชยีล 
มีเดียชนิดใดเหมาะกับธุรกิจของเรา
และใช้อย่างไรให้กลุ่มลูกค้าติดตาม	
เพราะถ้าหากใช้ทุกประเภท	 เราอาจ
เสียเวลากับโซเชียลมีเดียบางชนิดไป
ฟรีๆ	ก็ได้

6 อย่าลืม 
 การประชาสัมพันธ์

อย่าเพิ่งรีบไปแตะสื่อใหญ่
อย่างโฆษณาเร็วจนเกินไป	เพราะการ
ประชาสัมพันธ์แบบด้ังเดิมหรือการ
ประชาสมัพนัธ์ทางสือ่ออนไลน์มกัช่วย
สร้างความสัมพนัธ์ระยะยาวให้กบัฐาน
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี	 ที่ส�าคัญราคาถูก
กว่าไปลงโฆษณาบนโทรทัศน์หรือลง
แบนเนอร์ตามอินเทอร์เน็ตเสียด้วย	

7 มองหาพี่เลี้ยง 
 ผู้ให้คำาปรึกษา

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่อาจจะ
มคีวามช�านาญทางด้านเทคโนโลย	ีแต่
ต้องอย่าลมืว่าผูป้ระกอบการรุน่เก่าเอง
ก็มีความเก๋าเกมส์จากประสบการณ์
จริงมากกว ่าการจะไปสู ้ ไปชนกับ
แบรนด์ที่มีอยู ่เดิมหรือการจะเข้าไป
แชร์ตลาดคงเป็นเรื่องยาก	 อาจต้อง
มองหาพี่เลี้ยงทางธุรกิจหรือมีผู ้ให้ 
ค�าปรกึษากนับ้าง	โดยในบางกลุม่ธรุกจิ 
อาจมีการรวมตัวกันเป็นคลัสเตอร	์
(Cluster)	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันร่วมกัน	 ท�าให้เรามี
โอกาสได้แชร์ข้อมลูร่วมกบัผูท้ีท่�าธรุกจิ 
ในประเภทเดียวกับเรา
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Question
Answer

DBD Solution
Q&A

ถ้�สนใจจะร่วมโครงก�ร 

สินค้า OTOP 
จะทำ�ได้อย่�งไร?

กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

กลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มในชุมชน	

ผลิตสินค้าที่แสดงความเป็นไทยหรือ

ภูมิป ัญญาไทย	 และสมาชิกในกลุ ่ม 

ร่วมกันผลิต	ร่วมกันบริหารจัดการ	และ

ร่วมรับผลประโยชน์	 เช่น	 กลุ่มผู้ผลิต

ชุมชนที่จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ	

เช่น	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	

ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้�ของ 
ร�ยเดียว

บคุคลใดบคุคลหนึง่ในชุมชนทีผ่ลติสนิค้า

ทีแ่สดงความเป็นไทย	หรอืภมูปัิญญาไทย	

และมีความเชื่อมโยงกับชุมชนในข้อใด 

ข้อหนึ่ง	ได้แก่	การที่ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การผลิต	หรือมีการจ้างแรงงานในชมุชน	

หรือมีการใช้วัตถุดิบในชุมชน	 หรือมี 

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	 หรือม ี

ส่วนร่วมรับผลประโยชน์	

ผู้ผลิตที่เป็นวิส�หกิจขน�ดกล�งและ
ขน�ดย่อม

ผู้ผลิต	 ผู้ประกอบการท่ีจดทะเบียนเป็น

นิติบุคคล	 ได้แก่	 บริษัทจ�ากัด	 ห้าง 

หุ ้นส่วนสามัญ	 ซึ่งผลิตสินค้าที่แสดง

ความเป็นไทย	หรือภูมิปัญญาไทยและมี

ความเช่ือมโยงกับชุมชนในข้อใดข้อหนึ่ง	

ได้แก่	การทีช่มุชนมส่ีวนร่วมในการผลติ/	

จ้างแรงงานในชุมชน/	 ใช้วัตถุดิบใน

ชุมชน	 หรือมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการหรือมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน	์

โดยมีสนิทรพัย์ลงทนุไม่เกนิ	10	ล้านบาท	

  หลักเกณฑ์ก�รลงทะเบียน 

•	 ลักษณะคุณสมบัติผู้ผลิตตรงตามที่ก�าหนด

•	 ลักษณะผลิตภัณฑ์ต้องแสดงถึงภูมิปัญญาไทย

 
  สำ�รวจธุรกิจตนเองว่�เป็นผู้ประกอบก�ร OTOP ประเภทไหน?1
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