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	 เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อย

แล้วส�าหรับระบบจดทะเบียนนิติบุคคล 

ทางอิเล็กทรอนิกส์	(e-Registration)	ซึ่งนับ

ต้ังแต่เร่ิมเปิดให้บริการ	 มีผู ้สนใจเข้าใช้

บริการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจผ่านระบบ 

เป็นจ�านวนที่น่าพอใจ	ซึ่งกรมฯ	คาดหวังว่า

ผู้ประกอบธุรกิจจะได้รับความสะดวกมาก 

ยิ่งขึ้น	 สามารถจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจ 

ได้ทุกที่	 ทุกเวลา	 ช่วยประหยัดเวลาในการ

เดินทาง	และลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

ให้ผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง

	 อย่างไรกต็าม	กรมฯ	จะยงัคงเดนิหน้า

พฒันาระบบการให้บรกิารของกรมฯ	ในทกุๆ	

ด้านต่อไปอย่างต่อเน่ือง	 และในอนาคต 

อนัใกล้นี	้คาดว่าผูป้ระกอบการจะได้รับข่าวดี

เกี่ยวกับกฎหมายจดทะเบียนนิติบุคคล 

คนเดียวด้วยเช่นกนั	เมือ่วนันัน้มาถงึ	ผูป้ระกอบ

ธุรกิจจะย่ิงมีความสะดวก	 รวดเร็วในการ 

จัดตั้งธุรกิจได้ง่ายและสะดวก	รวดเร็วยิ่งขึ้น	

บรรจงจิตต์  อังศุสิงห์

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า



DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

	 การปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู ่การเป ็นรัฐบาล
อเิลก็ทรอนิกส์	(e-Government)	เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์
หลักของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย	 โดยมุ่งเน้นให้มีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในกระบวนการท�างานและการให้บริการของภาครัฐ	 
เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการท�างานและลดข้ันตอน
การให้บริการลง	เพื่อให้มีประสิทธิภาพ	ถูกต้อง	รวดเร็ว	
สามารถอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ	
โดยให้ความส�าคัญกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
และข้อมูล	 การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐท่ี ไม่กระทบ 
ต่อสิทธิส่วนบุคคลและความม่ันคงของชาติ	 รวมไปถึง
การสร้าง	 Platform	 การให้บริการภาครัฐ	 เพื่อให้ 
ภาคเอกชนหรอืนักพัฒนาสามารถน�าบริการของภาครฐั 
ไปพฒันาต่อยอดให้เกิดนวตักรรมบรกิาร	และสร้างรายได้ 
ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

	 กระทรวงพาณิชย์	 ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

และให้ความส�าคัญในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สงัคมของประเทศ	จงึมอบหมายให้กรมพฒันาธรุกจิการค้า	

พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส ์

มาอย่างต่อเนื่องจนมาถึง	 ณ	 วันนี้ได้เปิดให้บริการอย่าง 

เป็นทางการแล้วส�าหรับ “การจดทะเบียนนิติบุคคลทาง

อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Registration)”	ซึง่ในพิธเีปิด	ได้รับเกียรติ 

จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	 (นายสนธิรัตน	์

สนธิจิระวงศ์)	เป็นประธาน	ณ	ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า	 เมื่อวันที่	 18	 เมษายน	2560	นับจากนี้เป็นต้นไป 

ผูป้ระกอบการสามารถจดทะเบยีนจดัตัง้ห้างหุน้ส่วนบรษิทั

ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้น 

ประกอบธรุกจิจนถงึเลกิกจิการ	เป็นการอ�านวยความสะดวก 

ในการเร่ิมต้นธุรกิจให้ง่ายขึ้น	 มีความรวดเร็ว	 ประหยัด 

ทัง้เวลาและค่าใช้จ่าย	และสามารถเข้าถงึบรกิารได้ทกุที	่ทกุเวลา

เริ่มต้นธุรกิจง่าย... 
เพียงปลายนิ้ว ผ่านระบบ 

e-Registration

2 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



นบัว่าเป็นการพลกิโฉมระบบการจดทะเบยีนนติบิคุคล

จากกระดาษสู ่ระบบออนไลน์	 สนองนโยบายของ

รัฐบาลในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการประกอบ

ธรุกจิให้ดีขึน้		ซึง่จะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศ

ที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจในล�าดับต้นๆ	 ตามการ 

จัดอันดับของธนาคารโลก		

	 การจดทะเบยีนนติบิคุคลเป็นขัน้ตอนส�าคัญทีจ่ะ

ส่งผลต่ออนัดบัของไทยในการจดัอนัดบัความยาก-ง่าย

ในการประกอบธุรกิจ	 (Ease	 of	 Doing	 Business)	 

โดยเฉพาะตัวชี้วัดด้านการเร่ิมต้นธุรกิจ	 (Starting	

Business)	กรมพฒันาธรุกจิการค้า	ในฐานะหน่วยงานหลกั

ที่ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล	 ได้มุ ่งมั่นพัฒนา 

ปรับปรุงระบบจดทะเบียนธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายเพ่ือให้การเร่ิมต้นธุรกิจของไทยมีความ

สะดวก	รวดเร็วเทยีบเท่าประเทศนวิซแีลนด์ทีเ่ป็น	Best	

Practice	 ของโลก	 ซึ่งคาดหวังว่าเม่ืออันดับของไทย

สงูขึน้จะช่วยดงึดดูนกัลงทนุจากต่างชาตเิข้ามาเริม่ต้น

ธุรกิจในไทยมากขึ้น	ก่อให้เกิดการลงทุน	การจ้างงาน	

ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

3ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ส่วนบคุคลทีไ่ด้ท�าการยืนยันตัวตนกบักรมฯ	หรือข้อมลูทีไ่ด้ 

จดทะเบียนฯ	 ไว้จะมีความปลอดภัย	 และไม่ถูกคุกคาม 

จากโลกไซเบอร์

	 ผู้ประกอบการท่ีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ	
“การจดทะเบียนนิตบุิคคลทางอเิลก็ทรอนิกส์	(e	-	Registration)” 
สามารถค ้นหารายละ เอียดได ้ ท่ี 	 www.dbd.go. th 
หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์อ�านวยความสะดวก	
e-Registration	Support	Center	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า		
โทรศัพท์		0	2547	5995-98

	 นอกจากนี้	ระบบ	e-Registration	จะช่วยพัฒนา

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ	SMEs	รวมทั้ง

ช่วยดึงธุรกิจเข้าสู่ระบบ	 ลดการประกอบธุรกิจนอกระบบ	

โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการราว	 30,000	 รายต่อปี	 และ 

ทีส่�าคญัจะท�าให้ข้อมลูธรุกจิ	รวมถงึข้อมลูอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	

เช่น	ข้อมูลทางภาษีมีความถูกต้องและมีคุณภาพ	สามารถ

สะท้อนหรอืบ่งช้ีถงึสภาพเศรษฐกจิของประเทศ	เป็นประโยชน์ 

ต่อการน�ามาเป็นแนวทางในการก�าหนดยทุธศาสตร์ทางการค้า 

ของไทย	 ผู ้ประกอบการสามารถน�าข้อมูลไปพิจารณา

ประกอบการตดัสนิใจลงทนุในธรุกจิได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

มากยิ่งขึ้น

	 อีกท้ัง	 การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง

อิเล็กทรอนิกส์	(e-Registration)	เป็นระบบที่มีความมั่นคง

ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงเทียบเท ่า

มาตรฐานสากล	 และครอบคลุมในทุกมิติ	 ไม่ว่าจะเป็น 

การป้องกนัการเข้าถงึระบบ	การบรหิารจดัการความต่อเนือ่ง 

ในการด�าเนนิธรุกจิ	และการปกป้องข้อมลูส่วนบคุคลร่ัวไหล	

ดังนั้น	 ผู้ใช้บริการ	 e-Registration	 จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูล 

4 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ได้รับการขนานนามว่า	e-Department	 แห่งกระทรวงพาณิชย ์
	 เนื่องจากมีการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ	เช่น

การให้บริการออกหนังสือรับรอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร	(e-Certificate)

การให้บริการตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคล 
ผ่านทางแอพพลิเคชั่น	(DBD	e-Service)	

การน�าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	(e-Filing)

การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์	
(e-Registration)

5ต้นสายปลายทางธุรกิจ



DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

Franchise B2B 19 Fair 
เป็นกิจกรรมที่เปิดเวที และโอกาส 
ให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์รายใหม่
ท่ีผ ่ านการฝ ึกอบรมห ลักสูตร  
“การพัฒนาธุ รกิ จ เ ข ้ าสู ่ ร ะบบ 
แฟรนไชส์ รุ ่นที่ 19” ภายใต้การ 
ส ่ง เส ริมของกรมพัฒนาธุ รกิ จ 
การค้า ได้น�าเสนอสินค้าและบริการ
ของตนเอง มาจับคู่เจรจาธุรกิจจริง 
ซ่ึงจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 - 27 เมษายน 
2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ช้ัน 3 
กระทรวงพาณิชย ์  สนามบินน�้า  
โดยมีอธบิดกีรมพฒันาธรุกิจการค้า 
(นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์) 
เป็นประธาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 มุ ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจม ี

ความเข้มแข็ง	ยั่งยืน	และพร้อมที่จะขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์	

(Franchise	 Model)	 เนือ่งจากเป็นระบบทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดบั

สากลว่าเป็นโมเดลการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ	 และสามารถช่วยให้ 

ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพัฒนาพร้อมขยายกิจการของตนเองได ้

อย่างรวดเรว็	ลดข้อจ�ากัดด้านเงนิทุน	ท�าให้เกิดผู้ประกอบธรุกิจหน้าใหม่ 

สามารถบริหารจัดการธุรกิจของตนเองได้อย่างง่ายดาย	กรมฯ	จึงได้

จัดอบรมหลักสูตร	“การพฒันาธรุกจิเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise 

B2B)”	ซึง่เป็น	1	ใน	3	หลกัสตูรการพฒันาธรุกิจแฟรนไชส์ของกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า	โดยอีก	2	หลักสูตร	ประกอบด้วย	

•	 การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐาน	 (Franchise	

Standard)	

•	 การส่งเสรมิธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีมศัีกยภาพสูส่ากล	(Franchise	

Go	Inter)

การพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์	 (Franchise	 B2B)	 

เป็นหลกัสตูร	162	ชัว่โมง	ประกอบด้วยหลักสตูรพืน้ฐานและหลกัสตูร

เชงิลึก	ได้แก่	

สร้างนักธุรกิจรายใหม่ในงาน 
Franchise B2B 19 Fair

6 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



1)		ความรู้พืน้ฐานธรุกจิแฟรนไชส์	24	ช่ัวโมง	

2)		การวางแผนกลยุทธ์และการสร้างคู่มือในระบบ 

แฟรนไชส์	72	ช่ัวโมง	

3)		การบริหารจัดการธุรกจิแฟรนไชส์	30	ช่ัวโมง	

4)		การวางแผนทางการเงินและภาษีอากร	6	ชัว่โมง	

5)		สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	12	ช่ัวโมง	

6)		กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์	18	ชัว่โมง

นบัตัง้แต่เร่ิมด�าเนนิโครงการเมือ่ปี	2544	จนถงึปัจจุบนั	

มผีูป้ระกอบธรุกจิเข้ารับการอบรม	หลกัสตูร	“การพัฒนาธรุกจิ

เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B)”	รวมทั้งสิ้น	19	รุ่น	

จ�านวน	 761	 ราย	 โดยในปี	 2560	 นี้	 เป็นรุน่ที	่ 19	 ซึง่เปิด 

รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเข้าอบรมระหว่าง 

วนัที	่7	ธนัวาคม	2559	-	26	เมษายน	2560	มผีูผ่้านการอบรม

จ�านวนทัง้สิน้	92	ราย	ซึง่ได้ร่วมกนัจัดงาน	“Franchise B2B 

19 Fair”	ขึน้	เพือ่แสดงศกัยภาพและฝึกฝนทกัษะการน�าเสนอ

สินค้า	 การเจรจาธุรกิจในการออกงานแสดงสินค้า	 รวมทั้ง

เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจ 

ท่ีเกีย่วเนือ่ง	 ซึง่นบัเป็นงานแรกทีใ่ช้ทดสอบการท�าการตลาด

ของผูผ่้านหลักสตูรอบรมในฐานะทีเ่ป็นผูป้ระกอบธรุกิจเข้าสู่

ระบบแฟรนไชส์อย่างเตม็ตัว	

ภายในงาน มีกิจกรรมการออกงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจ
ค้าปลีก ธุรกิจบริการ ธุรกิจความงามและสปา และธุรกิจการศึกษา ซึ่งนอกจากจะเป็นการทดสอบการลงสนามจริงแล้ว 
ยังถือเป็นการขยายธุรกิจแก่ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง 
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S h o p

Sale

S h o p

Sale

กรมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับสมาคมการค้าส่ง-ปลกีไทย และร้านค้า

ส่ง-ปลกีในท้องถ่ิน (Local Modern Trade) จัดกิจกรรมลดราคาสินค้าภายใต้ชือ่งาน “ค้าส่งรวมใจ 

โชวห่วยไทยคู่สังคม” โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและเพ่ิมเงินในกระเป๋าให้แก่ประชาชน 

โดยเฉพาะผู้ทีอ่าศยัอยู่ในส่วนภมิูภาค พร้อมใช้โอกาสนีห้ารอืซพัพลายเออร์เพือ่วางแนวทางการพัฒนา

ค้าส่ง-ค้าปลกีชมุชนให้เข้มแขง็ในระยะยาว

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

             “ค้าส่งรวมใจ  
               โชวห่วยไทย
               คู่สังคม”
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การจดังาน	“ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สงัคม”	จัดข้ึนเป็นประจ�าอย่างต่อเน่ืองทุกปี	ปีละ	2	ช่วง	คอื	เดือนพฤษภาคม	และ	

เดอืนกนัยายน		ซึง่กจิกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือในลกัษณะประชารฐั	ประกอบด้วยหน่วยงานภาครฐั	คอื	กระทรวงพาณชิย์ 

และภาคธรุกจิ	 ได้แก่	 สมาคมการค้าส่ง-ปลกีไทย	ผูผ้ลติ	 ผู้แทนจ�าหน่าย	และร้านค้าส่ง-ปลกีในท้องถ่ินท่ัวประเทศ	ซึง่ได้ด�าเนนิการ 

มาแล้วรวมทัง้ส้ิน	9	คร้ัง	มมีลูค่าการซือ้ขายรวมกว่า	3,954	ล้านบาท

การจดังานในคร้ังนี	้มเีครือข่ายร้านโชวห่วย

กว่า	3,000	ร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมงานฯ	ซึ่งมี

การลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคกว่า	 20-50%	

โดยคาดว่า	 เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาการจัดงานฯ	 

จะมเีงนิสะพดัในระบบเศรษฐกจิกว่า	500	ล้านบาท	

และช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้	 

ไม่ต�่ากว่า	 50-100	ล้านบาท	นอกจากนี้	 ยังเป็น 

การช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจให้เกิดการ

หมนุเวยีน	และธุรกจิทีเ่ก่ียวเนือ่งเกดิการเกือ้กลูกัน

อย่างเป็นระบบ	 นอกจากนี้	 กระทรวงพาณิชย	์ 

ยงัได้นดัหารอืกับผูผ้ลิต	ผูจ้ดัจ�าหน่าย	(ซพัพลายเออร์)	

เพือ่ร่วมกนัวางแนวทางในการพฒันาค้าส่ง-ค้าปลกี 

ชุมชนให้มีความเข้มแข็งในระยะยาว	 รวมท้ัง 

ขอความร่วมมือให้ช่วยน�าสินค้าราคาประหยัด 

มาจ�าหน่ายให้แก่ร้านค้าส่ง-ค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง	

เพ่ือน�าไปจ�าหน่ายต่อให้กับผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง	

ซึง่จะท�าให้คนในท้องถิน่สามารถซือ้สนิค้าอปุโภค	

-	 บริโภคได้ในราคาประหยัดทุกวัน	 อันจะเป็นการแบ่งเบาภาระ 

ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน	 และจะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค	 

ให้สามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง
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ท่ีผ่านมา	กระทรวงพาณชิย์	โดยกรมพฒันาธรุกิจการค้า	ได้ให้การส่งเสรมิ

และพัฒนาร้านค้าส่ง-ค้าปลกีมาอย่างต่อเนือ่ง	โดยจดัหาผูเ้ชีย่วชาญลงพืน้ที	่ณ	

สถานประกอบการ	 เพื่อยกระดับธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกในส่วนภูมิภาคให้มีการ

บรหิารจัดการด้านการวางแผนเชิงกลยทุธ์	ด้านการตลาด	ด้านทรพัยากรบคุคล	

และด้านโลจสิตกิส์	เพือ่ให้ธรุกจิมศีกัยภาพสามารถแข่งขนัได้		โดยน�าเทคโนโลยี

และซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจดัการธรุกจิค้าส่ง-ค้าปลกีมาใช้เพิม่ประสทิธภิาพ

ในการบริหารจัดการธุรกิจในภาพรวมให้ดีขึ้น	 และพัฒนาธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก

ต้นแบบให้สามารถน�าเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจได้จริง 

พร้อมท้ังเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างค้าส่งและค้าปลีก	 เพื่อให้ผู้ประกอบการ 

มีความเข้มแข็ง	ท้องถิ่นมีความมั่นคงและประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน		
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ศูนย์กลางการค้าผลไม้ออนไลน ์
สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีการใช้

เทคโนโลยีด้านสือ่อเิล็กทรอนกิส์มาช่วยส่งเสริมสนับสนุน
ให้การท�าธรุกรรมระหว่างผู้ซือ้กับผูข้ายง่ายขึน้ สะดวก 
รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึง่ระบบ e-Commerce 
(พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) จึงเป็นรูปแบบการบริการ 
ท่ีสามารถตอบโจทย์ สนองรับทกุความต้องการ พร้อมทัง้ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจน
ครอบคลุมทกุมติิ 

กระทรวงพาณชิย์		มเีป้าหมายต้องการส่งเสริม

การค้าจากรูปแบบออฟไลน์ให้เข้าสู่ช่องทางออนไลน ์

มากขึ้น	 โดยใช้ระบบ	 e-Commerce	 ส�าหรับเพ่ิม 

ช่องทางในการท�าการตลาด	และขยายช่องทางในการ

จดัจ�าหน่ายสินค้าหรอืบรกิารให้ทัว่ถงึทัง้ในระดบัชมุชน

และระดบัประเทศ	โดยเริม่ต้นผลกัดนัให้จงัหวดัจนัทบรุี

เป็นมหานครแห่งผลไม้ของประเทศ	และเป็นศนูย์กลาง 

ผลไม้แห่งเอเชยี	โดยกระทรวงฯ	พร้อมเดนิหน้าให้ความ

ช่วยเหลอืและส่งเสริมด้าน	e-Commerce	เพือ่ให้เป็น

โมเดลต้นแบบในการพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์

ส�าหรบัจงัหวดัอืน่ๆ	

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงาน 

ทีใ่ห้การส่งเสรมิสนบัสนุนผูป้ระกอบการได้รับนโยบาย

จากกระทรวงพาณิชย์ในการร่วมมอืกบัองค์การบริหาร

ส่วนจังหวดัจนัทบุร	ีจดังาน “โครงการ Offline 2 Online 

@ จนัทบรุ ีสู ่www.eastfruit.org” ณ	องค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัจนัทบุร	ีโดยกรมฯ	ได้จดัท�าร้านค้าออนไลน์

ภายใต้ชือ่	www.eastfruit.org และได้ส่งมอบเว็บไซต์

ดังกล่าวให้จังหวัดจันทบุรี	 เพ่ือให้เป็นศนูย์กลางทางการค้าผลไม้ออนไลน์ 

ของจังหวดัจันทบุร	ีและภมูภิาคตะวนัออก	รวมท้ังขยายในระดบัประเทศ	

นอกจากนี	้ยงัช่วยส่งเสรมิให้ความรูค้วามเข้าใจด้าน	e-Commerce	

แก่ชาวสวนผลไม้	 ตลอดจนกลุม่	 BIZ	 club	 จังหวัดจันทบุรีและผูท้ีส่นใจ

ทั่วไป	 โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค�าแนะน�าพร้อมทั้งส่งต่อองค์ความรู ้

ให้ผู้ประกอบการในจังหวดัจันทบุรี	ด้วยการลงพืน้ท่ีน�าความน่าสนใจของ

ผลไม้เมอืงจันท์ท้ังวิธกีารปลกู	ดูแลรกัษา	เก็บเก่ียว	แปรรปู	และข้อมลูต่างๆ 

ให้เข้าถงึผูบ้รโิภคได้มากยิง่ขึน้	 อกีทัง้ช่วยสร้างภาพลกัษณ์	 สร้างแบรนด์

สินค้าผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีให้ไปสู่สายตาผู้บริโภคท้ังชาวไทยและ 

ชาวต่างชาติต่อไป

นอกจากน้ี	 กรมพฒันาธรุกิจการค้ายังได้ลงพืน้ท่ีเพือ่เก็บข้อมลูและ

ส�ารวจความต้องการของผู้ประกอบการในจังหวดัชลบุร	ีฉะเชงิเทรา	และ

จันทบุรี	 ซึ่งพบว่า	 ผู้ประกอบการมีความหลากหลาย	 ทั้งที่ผลิตสินค้า 

ด้วยตนเอง	หรอืเป็นผู้รวบรวมสนิค้าต่างๆ	จากท่ัวประเทศ	 ไม่ว่าจะเป็น 

ผู ้ประกอบการประเภทใดก็สามารถพัฒนาสู ่ช ่องทางออนไลน์ได	้ 

Offline 2 Online
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โดยผู้ประกอบการในจังหวัดอื่นๆ	 ที่มีสินค้าหรือบริการพร้อม	

ก็สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ในการขยายตลาดต่อไปได ้

เช่นเดียวกัน	

ทั้งนี้	 กรมฯ	 จะได้น�าแนวทางการด�าเนินการดังกล่าว 

ไปพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์ให้แก่จังหวัดอ่ืนๆ	 และ 

ผูป้ระกอบการทีส่นใจทัว่ประเทศจ�านวนไม่น้อยกว่า	1,800	คน	

ภายใต้โครงการ	Offline	2	Online	ต่อไป

ผูป้ระกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการ Offline 2 Online 
ของกรมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์     สามารถสมคัรได้ที่

หรือ ติดต่อสอบถามข้อมลูเพิม่เติมได้ท่ี 097 923 9656 หรอื 0 2547 5361
e-mail : offline2online2017@gmail.com
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

10 สมาร์ทบิซิเนส  
ต้นแบบโมเดล 

ธุรกิจเชิงนวัตกรรม

กระทรวงพาณชิย์ โดยกรมพฒันา
ธรุกจิการค้า เปิดตวั 10 สมาร์ทบิซเินส โมเดล
ธรุกจิเชิงนวตักรรม ภายใต้โครงการ “สร้าง
นกัการค้ามืออาชีพ (SMART THAI BIZ )” 
เพือ่เป็นเคร่ืองมือสนบัสนนุการขบัเคลือ่นและ
สร้างนวตักรรมให้เกดิแก่ธรุกิจเอสเอม็อีไทย 
รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0

ทัง้นี	้กระทรวงพาณิชย์	ได้ร่วมมอื

กบัหน่วยงานพนัธมติร	ได้แก่	สภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย	 สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

รวมท้ังเครอืข่ายสมาคมการค้าต่างๆ	สร้าง

เครือ่งมือวนิิจฉยัและประเมนิสถานะธรุกจิ

ข้ึน	โดยได้ศกึษาวเิคราะห์ปัจจยัการบรหิาร

จัดการและองค์ประกอบความส�าเร็จของ

การประกอบธรุกจิ	และท�าการประมวลผล	

โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการ	 SMEs	 ทีม่ี

แนวคิดและนวตักรรมทีต่รงกบัโมเดลธรุกจิ

เชงินวตักรรมท้ัง	 10	 ด้านตามหลักเกณฑ์

ทีก่�าหนด	ซึง่ต้นแบบโมเดลธรุกจิจะมส่ีวน

ส�าคญัและช่วยก�าหนดทศิทางการเริม่ต้น

ประกอบธรุกจิของ	SMEs	ภาคการค้าและ 

บริการท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 

อนัประกอบไปด้วย

1 รูปแบบโครงสร้างก�าไร (Profit Model) 
	 	 คอื	นวัตกรรมการสร้างรปูแบบการท�าธรุกิจเพือ่ให้มรีายได้เพ่ิมขึน้ 

สร้างก�าไรมากข้ึน	ต้นแบบธรุกิจท่ีได้รบัการคดัเลอืก	คอื

 บริษัท อคา อินโนเทค จ�ากัด กรุงเทพฯ	 	 ซึ่งเป็นธุรกิจท�า 

การตลาดร่วมกบัคอนโดมเินยีม	 โดยแจกเหยอืกกรองน�า้ให้ใช้ฟร	ี เพือ่จะสร้าง

ก�าไรจากการขายไส้กรองต่อไป	

2  เครือข่าย (Network) 
	 	 คอื	นวตักรรมทีเ่กดิจากการใช้เครือ่งมอืในการสร้างคณุค่าใหม่ๆ	

ให้กบัธรุกิจ	เช่น	การสร้างพนัธมติรแฟรนไชส์	ต้นแบบธรุกิจท่ีได้รบัการคัดเลอืก	คอื	

 บริษทั อพี ีเดคคอร์ จ�ากัด จ.เชยีงใหม่	ซึง่เป็นธรุกิจผลติอปุกรณ์ 

ผ้าม่าน	 สร้างเครือข่ายแฟรนไชส์ที่จะเป็นฐานลูกค้าที่จะสั่งซื้อสินค้าอุปกรณ ์

ผ้าม่านของตนเอง	
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3  โครงสร้าง (Structure)  
	 	 คือ	 นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

องค์กรในระดบั	Corporate	Strategy	ต้นแบบธรุกิจท่ีได้รบั

การคดัเลอืก	คือ	

 บวิต้ีฟูลมัมช้อป จ.สรุาษฎร์ธานี		เป็นธุรกิจ

น�าเข้าและจ�าหน่ายอปุกรณ์เกบ็นมแม่	 โดยใช้โครงสร้างท่ีใช้

คนน้อยมาก	 โดยเน้นใช้ช่องทางออนไลน์และจดัจ้างองค์กร

ภายนอกในการบริหารการขาย

4  กระบวนการผลิต (Process) 
	 	 คอื	 นวัตกรรมจากการปรับเปลีย่นในระดบั

กระบวนการที่ส่งผลให้กระบวนการท�างานมีประสิทธิภาพ

มากขึน้	ต้นแบบธรุกจิท่ีได้รับการคัดเลือก	คือ	

 บรษิทั เอน็พลาส จ�ากัด จ.ชลบุร	ีเป็นธุรกิจ

พฒันานวตักรรมการผลติสินค้าพลาสตกิส�าหรบัอตุสาหกรรม

แบบ	Express	Service	ทีม่	ีLead	time	ในการผลติต�า่	เพือ่

ตอบโจทย์การผลิตในอตุสาหกรรมรถ	

5  ประสทิธภิาพของกระบวนการผลิต 
  (Product System) 
	 	 คอื	นวัตกรรมจากการปรบัเปลีย่นคณุสมบตัิ 

ของผลติภณัฑ์เพือ่สร้างคณุค่าด้านประสทิธภิาพทีเ่พิม่ขึน้ 

ในการใช้งานของผู้บริโภค	 ต้นแบบธุรกิจที่ได้รับการ 

คัดเลือก	คือ	

 บรษิทั เจแทคโก้ จ�ากดั กรงุเทพฯ	เป็นธรุกจิ

พฒันานวัตกรรมรองเท้าเซฟต้ี	โดยผลติส้นและตวัรองเท้า

เป็นชิน้เดียว	 ไม่ต้องเยบ็หรอืทากาวติด	 เพ่ือขจดัปัญหา 

การหลุดแยกช้ินจากการใช้งาน	

6  ระบบผลิตภณัฑ์ (Product System) 
	 	 คอื	นวตักรรมจากการปรบัปรุงระบบของ

สินค้าหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับพฤติกรรม

การใช้	 การบริโภค	 หรือการซื้อของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น	

ต้นแบบธรุกิจท่ีได้รบัการคดัเลอืก	คอื	

 บริษัท รถรางชมเมืองสุโขทัย จ�ากัด 

จ.สุโขทยั เป็นธรุกิจนอกจากขายรถรางแล้ว	ยังขายระบบ

การบรกิาร	จดัตารางรถ	และแอพพลิเคช่ันมอืถอื	พร้อมกนั 

ไปด้วย	
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7  การบริการ (Service) 
	 	 คือ	 นวัตกรรมจากการปรับปรุงรูปแบบของ 

การบริการเพื่อให้สร้างประสบการณ์การใช้งานท่ีเหมาะสม 

กบัความต้องการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม	ต้นแบบธรุกิจท่ีได้รบั

การคดัเลอืก	คือ	

 บรษิทั เอน็พีเค โปรวชิัน่บิสเนส็ จ�ากัด จ.หนองคาย 

เป็นธุรกิจขายคอมพิวเตอร์ที่เน้นการให้บริการแบบครบวงจร 

ทัง้ตดิตัง้	ลงโปรแกรม	เพือ่สร้างความแตกต่างจากผูข้ายออนไลน์

อืน่ๆ	

8  ช่องทางการจ�าหน่าย (Channel) 
	 	 คือ	 นวัตกรรมที่ เกิดจากการสร ้างรูปแบบ 

ช่องทางการเข้าถึงสินค้าหรือบริการเพื่อสร้างประสบการณ ์

การใช้งานที่ดีให้กับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม	 ต้นแบบธุรกิจที่ได้รับ 

การคดัเลอืก	คือ	

 บรษิทั ป กวนิ จ�ากดั กรงุเทพฯ เป็นธรุกิจขายอปุกรณ์ 

ก่อสร้างในกรงุเทพฯ	ขยายช่องทางออนไลน์เพือ่เจาะตลาดผูร้บัเหมา 

ในต่างจงัหวดัทีเ่ริม่มกีารเปรยีบเทยีบราคาออนไลน์มากข้ึน	
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 10 ความผกูพนักบัลูกค้า
  (Customer Engagement)  

	 	 คอื	 นวตักรรมทีใ่ช้ในการสร้างความผกูพนั

กับลกูค้าในรปูแบบต่างๆ	 เพือ่ส่งมอบประสบการณ์ทีล่กูค้า 

มองหาหรอืลกูค้าคาดไม่ถึง	ต้นแบบธรุกิจท่ีได้รบัการคดัเลอืก	คอื			

 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เดอะแม่นายส์ไวน์เนอรี่ 

จ.พะเยา เป็นธรุกจิไวน์ผลไม้ใช้การตดิต่อแบบเป็นส่วนตวั

ผ่านโปรแกรม	Line	เพือ่สร้างปฏสิมัพนัธ์กับลกูค้าและบรหิาร

จัดการข้อมลูลกูค้า	(CRM)

9  ตราสนิค้า (Brand) 
	 	 คือ	 นวัตกรรมที่มาจากการใช ้แบรนด์	 

(ตราสนิค้า)	 เป็นตัวสร้างประสบการณ์	 ให้กับลูกค้าในรูปแบบ

ต่างๆ	ตาม	Brand	DNA	ของบริษัท	ต้นแบบธุรกิจที่ได้รับ

การคัดเลือก	คือ	

  บรษิทั ประทานพรตรงัเทรดดิง้ จ�ากดั จ.ตรัง 

เป็นธุรกิจล้างรถ	สร้างแบรนด์ผลติภณัฑ์ดแูลรถยนต์	เพือ่เป็น 

วิธีในการสร้างความรับรู ้กับลูกค้าเตรียมพร้อมส�าหรับ 

ขยายสาขา	และสร้างแฟรนไชส์ในอนาคต	

นอกจากนี	้ยงัได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายทีม่ศัีกยภาพและความเชีย่วชาญทางธุรกิจ	2	กลุม่	ได้แก่	กลุม่นักธรุกิจ	และ

กลุ่มท่ีปรึกษามืออาชีพ	 มาเป็นพี่เล้ียงคอยให้ค�าปรึกษาธุรกิจเชิงลึก	 การเพิ่มพูนทักษะ	 และเทคนิคการประกอบธุรกิจ

แก่ผู้ประกอบการ	 โดยในเบือ้งต้นได้คัดเลือกสุดยอดพีเ่ลีย้งจ�านวน	 3	 ด้านด้วยกนั	 ได้แก่	 ด้านการพฒันานวัตกรรมสนิค้า	 

ด้านนวัตกรรมการบริการ	และด้านนวัตกรรมช่องทางการขายและขยายตลาด	

รวมถงึได้จดัท�า	 “คู่มอืพฒันาพีเ่ลีย้งธุรกจิเอสเอม็อ”ี	 เพือ่ใช้เป็นแนวทางต่อยอดการสร้างและพฒันาพีเ่ลีย้งธรุกจิ 

ในรุ่นถัดไป	 และเพื่อช่วยดูแล/ให้ค�าปรึกษาแก่ธุรกิจเอสเอ็มอีของไทยในระยะยาว	 ซึ่งจะท�าให้ภาคธุรกิจของไทยมีความ 

เข้มแขง็และยัง่ยืนต่อไป

17ต้นสายปลายทางธุรกิจ



SMes Telling
เปิดมุมธุรกิจ

จากธุรกิจด้วยน�้าพัก
น�้าแรงของคุณแม่กว่า 30 ปี  
ได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ ่น เพิ่ม
ช่องทางซื้อขายจากหน้าร้าน
ลงตลาดออนไลน ์  รวมถึง
พั ฒ น า แ บ ร น ด ์ แ ล ะ สิ น ค ้ า 
ให ้ ทันสมัย  จนถึ งป ัจจุ บัน  
“ร้านผดุงฉัตร I-POT” ประสบ 
ความส�าเร็จและเป็นยอมรับ 
ทั้งลูกค้าหน้าเก่าและหน้าใหม่

เดิมทีเริ่มต้นธุรกิจจ�าหน่ายต้นไม้บอนไซ	 กระถางและสินค้าตกแต่งสวน	 โดยมี 

หน้าร้านอยู ่ท่ีจตุจักร	 แหล่งค้าขายต้นไม้ที่มีช่ือเสียงที่สุดในขณะนั้น	 โดยคุณแม่ 

ตระเวนขับรถไปหาสนิค้าตามแหล่งผลติจงัหวดัต่างๆ	 เพือ่คดัเลอืกสนิค้าจากหน้าเตาเผา 

และซื้อขายกับชาวบ้านเกือบทั่วประเทศ	โดยสมัยนั้นยังไม่มีแม้แต่โทรศัพท์เคลื่อนที่!!

จนเมื่อ	8	ปีที่แล้ว	ทางด้านลูกๆ	จึงตัดสินใจท�าเว็บไซต์ให้ร้านของแม่	เพียงคิด

แค่ว่า..เพื่อเพิ่มความทันสมัย	แต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่!	

“เมือ่ร้านค้ามีเว็บไซต์แล้ว แต่ยังไม่มีใครรู้จัก เราจึงซือ้โฆษณาบน google เป็นร้านค้า

จ�าหน่ายสนิค้าตกแต่งสวนเป็นรายแรกในประเทศไทย จากนัน้กเ็ริม่มีลกูค้าตดิต่อสอบถาม

มามากขึน้เร่ือยๆ ประกอบกบักระแสการแต่งบ้านสไตล์โมเดิร์นก�าลังเป็นท่ีนิยม”

ร้านผดุงฉัตร 

I-POT
แหล่งออนไลน์สินค้าตกแต่งบ้านและสวน

คุณสิทธินี	ทองใบ	

หน่ึงในเจ้าของแบรนด์	“ร้านผดงุฉตัร	I-POT”
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I-POT.net 
แหล่งรวบรวมจ�าหน่ายเครื่องปั้นดินเผา 
สินค้าเซรามิค กระถางต้นไม้ สินค้า
ประเภทของตกแต่งสวน สนิค้าตกแต่งบ้าน 
เช่น โอ่ง อ่างบัว กระถางเซรามิค กระถาง
ดินเผา กระถางงานคอนกรตี แจกันน�า้ล้น 
โอ่งน�้าล้น แผ่นปูทางเดินในสวน มีท้ัง 
สนิค้าภายในประเทศและน�าเข้า มีหน้าร้าน
ถึง 2 สาขาให้คุณเลือกเย่ียมชมสินค้า 
ได ้บนถนนกาญจนาภิเษก (ตลิ่งชัน-
สุพรรณบุรี) ถนนที่ได้ชื่อว่าเป็นย่านถนน
แ ห ่ ง สิ น ค ้ า ไ ม ้ ด อ ก - ไ ม ้ ป ร ะ ดั บ แ ล ะ 
ของตกแต่งสวนนับพันร้านค้า 

ร้านผดุงฉัตร	I-POT	ได้รับ

ความไว้วางใจจากกลุ่มสถาปนิก

และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์	 เลือก

ที่ร้านผดุงฉัตร	 I-POT	 เป็นแหล่งรวม

กระถาง	 สินค้าตกแต่งสวนและปรับภูมิทัศน์ 

ท่ีมสิีนค้าให้เลือกมากท่ีสุดใน	จ.นนทบรุ	ีด้วยการ 

รวบรวมสินค้าจากกว่า	50	โรงงานทั่วประเทศ

และสินค้าน�าเข้าให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ	 และ 

ในเรว็ๆ	น้ี	เราจะเปิดตัวกระถางวัสดุใหม่น�า้หนกั 

เบาที่ยังไม ่ เคยมีมาก ่อนในประเทศไทย 

เพือ่ตอบสนองลกูค้ากลุม่ตกแต่งภายใน	ห้างร้าน 

คอนโดมิเนียม	ฯลฯ	

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

www.i-pot.net

facebook.com/IPOT.NET 

และโชว์รูม I-POT 

สินค้าไปใช้ตกแต่งในโครงการ	บ้านจดัสรร	โรงแรม	และศูนย์การค้าต่างๆ	

ทั้งในและต่างประเทศ	นอกจากนี้	ร้านยังสามารถร่วมออกแบบกับลูกค้า	

หรือรับผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ	 ไม่เพียงแต่สินค้ากลุ่มคอนกรีตท่ี 

ผลติเอง	แต่ยงัรวมถงึสนิค้าตกแต่งสวนและปรบัภมูทัิศน์อืน่ๆ	โดยท่ีทางร้าน 

มีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรผู้ผลิตที่มีฝีมือและมีคุณภาพสามารถ

สร้างสรรค์งานใหม่ๆ	ให้กับลูกค้าได้อีกด้วย

“กระถางปนูเปลอืยกลายเป็นสนิค้าทีข่ายดอัีนดับหน่ึง เราจึงเร่ิมหันมา

ผลติกระถางชนดินีจ้�าหน่าย โดยเริม่ด้วยรปูแบบธรรมดาเหมอืนในท้องตลาด 

แต่จุดขายคือคุณภาพที่แตกต่าง แข็งแรง ไม่ขึ้นตะไคร่น�้า สินค้าต้องอาศัย

การอธิบายมากเพราะราคาสูงกว่า มีท้ังลูกค้าที่รับฟังและไม่อยากรับฟัง 

เราจงึพยายามหาความแตกต่าง ด้วยการใส่ดไีซน์ และเพิม่มลูค่าของสนิค้า

ให้มีความหลากหลายของวัสดุและสี ท่ียังไม่มีใครท�าในประเทศ โดยม ี

น้องชายเป็นผูดู้แลการออกแบบ พีช่ายดแูลการผลิต และดิฉนัดูแลการตลาด 

พวกเราช่วยกันสร้างแบรนด์ ออกสือ่ต่างๆ ออกงานแสดงสนิค้า และพฒันา

ช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ในชื่อว่า “ร้านผดุงฉัตร I-POT”” คุณสิทธินี	

ทองใบ	หนึ่งในเจ้าของแบรนด์เล่าถึงที่มา
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“ยางพารา” จัดเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆ	และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาล	โดยปัจจุบัน	ประเทศไทย

มีพ้ืนที่ปลูกยางพารากว่า	 20	 ล้านไร่	 ส่งผลให้มีเกษตรกรยึดอาชีพท�าสวนยางครอบคลุมอยู่ท่ัวทุกภูมิภาค	 แต่ด้วยอุปกรณ์ 

กรดียางในรปูแบบเก่าทีไ่ม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาการกรดียางได้ในหลายๆ	แง่มมุ	จงึได้เกดิแนวคดิในการพฒันานวตักรรม	

“มีดกรีดยางนกเงือก” ขึ้นมา	ซึ่งนอกจากช่วยสร้างมาตรฐานด้านผลผลิตที่ดีแล้ว	 ยังสามารถยืดอายุสวนยางให้ยืดยาวขึ้น

อีกด้วย

SMes Innovation
ธุรกิจ 4.0

สร้างนวัตกรรม สร้างมูลค่า สร้างความยั่งยืนเกษตรกรรมไทย

“มีดกรีดยางนกเงือก”

คุณมะนายิ ราหู	ลูกหลานชาวสวนยาง	อ.แว้ง	จ.นราธิวาส	ผู้คิดค้นต้นแบบ

นวัตกรรมดังกล่าว	 เริ่มต้นไอเดียจากการศึกษาถึงปัญหาและข้อบกพร่องของ 

“เจ๊ะบง”	 มดีกรดียางรุน่ดัง้เดิมทีต้่องใช้ทักษะความช�านาญในการใช้งานค่อนข้างสงู

เป็นพเิศษ	ซึง่	“มดีกรดียางนกเงอืก”	ออกแบบมาเพือ่เน้นให้ใช้งานง่าย	ผูข้าดทักษะ

กใ็ช้ได้	ช่วยตอบโจทย์ปัญหาการกรดียาง	และมีจุดเด่นท่ีหลากหลาย	เช่น	กรดีได้บาง,	

น�้ายางเพิ่มขึ้น	10-15%,	ใช้แรงน้อย,	สามารถเพิ่มปริมาณการกรีดต่อวันได้มากขึ้น	

จาก	500	ต้น	เป็น	1,000	ต้น	และถอดเปลี่ยนใบมีดได้ทันทีเมื่อใบมีดหมดความคม	คุณมะนายิ	ราหู	

ผู้คิดค้น	“มีดกรีดยางนกเงือก”

20 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ข้อดีที่ส�าคัญยิ่งอีกประการคือ	 “สร้างความม่ันคง-ยั่งยืนให้กับ

อาชพีท�าสวนยางในวงกว้างได้อย่างแท้จรงิ” โดยปกตแิล้วการเกบ็เกีย่ว

ผลผลิตโดยใช้เครือ่งมอืกรดียางรุน่เก่านัน้	สามารถเก็บเก่ียวได้ประมาณ	

20-25	ปี	แต่นวตักรรมมดีกรดียางนกเงอืก	สามารถยดือายกุารเกบ็เกีย่ว

ผลผลิตน�้ายางขึ้นถึง	 2-3	 เท่า	หรือ	 50	ปี	 (ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้

ตลอดชีวิต)	ซึ่งสอดคล้องกับ	นโยบาย Smart Farmer ประเทศไทย 

4.0	ได้เป็นอย่างดี	และแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุด!!	

ภายหลังเปิดตัวมาแล้ว	6	ปี	นวัตกรรม	“มีด
กรีดยางนกเงือก”	ได้รับรางวัลการันตียืนยันความ
ส�าเร็จจากองค์กรระดับประเทศถึง	4	รางวัล	ได้แก่	

•	 รางวัลชนะเลิศ	 การออกแบบเชิงนวัตกรรม

ปี	2556	จาก	สนง.นวตักรรมแห่งชาติ	(NIA)

•	 รางวลัระดบัดเีด่น	โครงการประกวดประเภท

นวัตกรรมมุ่งเป้าประเภทยางพารา	ปี	2557	

จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)

•	 รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย	

ปี	2559	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อตุสาหกรรม	(สมอ.)	กระทรวงอตุสาหกรรม

•	 รางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์ที่ เป ็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม	 TGDA	 2017	 จากสถาบัน

ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร	

(ม.เกษตรศาสตร์)

ท้ังน้ี	นวัตกรรมดงักล่าวยังมีช่องทางในการขยายตลาด

อีกกว้าง	 เน่ืองจากสวนยางในบ้านเราเป็นสวนยางรายย่อย	

สามารถขยายฐานผู้ใช้ได้เรือ่ยๆ	 ส่วนในประเทศมาเลเซยี	 

สวนยางรายใหญ่บางเจ้าได้เปลี่ยนมาใช้มีดกรีดยางนกเงือก

กันมากขึ้นแล้ว	 ส�าหรับอนาคตข้างหน้าก็จะขยายไปยัง

ประเทศในกลุ่ม	AEC	เช่น	เมียนมา	ลาว	กัมพูชา	เวียดนาม	

ฟิลิปปินส์	

กรีดงาย-กรีดบาง
น้ำยางออกดี

 ป ไมตองโคน50

กรีดงาย-กรีดบาง
น้ำยางออกดี

 ป ไมตองโคน50

ชนิดไมตองลับมีด เปลี่ยนใบมีดได (ใบมีดสเตนเลส)

นวัตกรรม

มีดกรีดยางนกเงือก
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DBD Good Time
ปกิณกะ

อดุมวสิยัทัศน์

ความสามารถท่ี	 STARTUP 

จ�าเป็นต้องมวีสัิยทศัน์ทีด่คีอื

พลังผลกัดันอันยิง่ใหญ่	และ

ยังเป็นป้ายบอกทางในเวลา

ท่ีมดืมน  STARTUP	ต้องเหน็

ช่องทางการท�าเงินตั้งแต่

ตอนเริ่มต้น! เงินบาทแรกที่

ได้รับน้ันส�าคัญมาก	 โดย

เฉพาะถ้าคุณต้องการดึงดูด

นักลงทุน

ความสามารถ
ในการปรบัตวั

STARTUP	 ที่ดีล้วนเต็มใจที่

จะปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยี

ใหม่ๆ การปรับตัวสามารถ

น�าไปสู่การยกระดับองค์กร

ครั้งใหญ่ได้ ซึ่งทุกคนย่อม

กลัวการปรับตัวและการ

เปล่ียนแปลง	 STARTUP	 ก็

เช่นกัน	 โดยในช่วงแรกๆ	

นั้ น 	 อาจจะต ้องล ้มลุก 

คลุกคลานสักหน่อย	จนกว่าจะ

หาสูตรส�าเร็จในการปรับตัว 

จนเจอ

มีความเรว็

การท�างานให้เสร็จอย่าง

รวดเร็วเป็นหน่ึงในเหตุผล

ว ่ า . . . ท� า ไม 	 S TAR TUP 

สามารถบรรลุเป้าหมายได้  

STARTUP	 ท่ีประสบความ

ส�าเร็จไม่เคยท�างานล่าช้า	

ทุกอย่างตรงเวลาเป๊ะ	 และ

ท�างานหนกัมากพอทีจ่ะเหน็

งานเสร็จตามก�าหนดเวลา 

คนที่มีประสิทธิผลมากที่สุด

คือ	 คนที่ใช้เวลาคุ้มค่ามาก

ที่ สุ ด 	 เ รา เชื่ อ ว ่ ายิ่ งคุณ 

ท�าผิดพลาดได้เร็วเท่าไหร	่

คณุจะได้เรยีนรูแ้ละปรบัปรงุ

ได้เร็วขึ้นเท่านั้น

ทักษะ 
การเข้าสังคม

การมีเน็ตเวิร ์คท่ีดีเป็นอีก

หนึ่งเหตุผลท่ีท�าให้ประสบ

ความส�าเร็จ ซึ่งการได้รู้จัก 

ผูม้อีทิธิพลในวงการธุรกิจน้ัน 

ถือได ้ว ่าเป ็นสินทรัพย ์ที่

ประมาณค่าไม่ได้มากที่สุด	 

ซึ่ ง 	 STARTUP ที่ ท� า ได  ้

ยอด เ ย่ี ยมล ้ วนมี มิ ต รที่

สามารถแทรกซึมเข้าไปได้

ในทุกองค์กร เปรียบดั่ง 

ค�ากล่าวที่ว่า... “รู้เขารู้เรา	 

รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”

1 2 3 4
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8 เหตุผลสุดปัง!!

เบื้องหลังความสำาเร็จ
ของ STARTUP



ความเชือ่ 
ท่ีไม่ส่ันคลอน

ความส�าเร็จของทุกธุรกิจ

เ กิ ด จ ากกา รกล ้ า เ สี่ ย ง	 

STARTUP	 ท่ีประสบความ

ส�าเร็จเตรียมพร้อมรับความ

เส่ียงตลอดเวลา	เมือ่ถงึเวลา

ท่ีจะต้องเส่ียง 	 ต้องเสี่ยง

แบบท�าการบ้านมาแล้ว	เพือ่

ลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด

ในกรณีท่ีทุกอย่างไม่เป็นไป

ตามแผนที่วางเอาไว้

เจ้าพ่อ 
งบประมาณ

STARTUP	 ที่ประสบความ

ส�าเร็จนัน้บริหารงบประมาณ

ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	

รวมไปถึงค ่ า ใช ้จ ่ ายไม ่ 

บานปลาย	 ทุกฝ่ายควรมี 

งบประมาณของตัวเอง	และ

ตัดอะไรก็ตามที่ไม่จ�าเป็น

ออกให้หมด เมื่อแรกเริ่ม 

ทุกอย่างถูกจ�ากัดหมด	และ

เ ว ล า คื อ เ รื่ อ ง ส� า คั ญ	

STARTUP	 ต้องเรียนรู ้วิธี

ท�างานให้ได้ผลมากที่สุด	

โดยที่ต้องใช้ทรัพยากรให้

น้อยที่สุดด้วย

ทักษะ 
การระดมทนุ 

เ งิ น ส ดหมุ น เ วี ย น เ ป ็ น 

สายเลอืดหล่อเลีย้งทกุธรุกิจ	

น่ั น ห ม า ย ค ว า ม ว ่ า . . . 

ถ้าบรหิารเงนิทนุไม่ดอีาจถึง

ขั้นปิดกิจการได้	 STARTUP  

ท่ีประสบความส�าเร็จคือ	

พวกที่มีงบเพียงพอต่อการ

ด�าเนินงาน ฉะน้ัน	 หน้าท่ี

หลักของเจ้าของธุรกิจคือ	

ต้องสามารถระดมทุนได้

นั่นเอง

จ้าวแห่งการ
บรหิารเวลา 

ชีวิต STARTUP	 อาจไม่

สวยงามอย่างท่ีหลายคน

คิด		เพราะเต็มไปด้วยสิ่งที่

ต้องท�ามากมาย	แถมทมีงาน

และทรัพยากรที่มีอย ่าง

จ�ากดั		ความส�าเรจ็น้ันล้วน

ฝากไว้ทีค่วามสามารถของ

ทีมงาน	 และประสิทธิภาพ

ในการท� า ง านภาย ใต ้

ทรัพยากรจ�ากัด จุดส�าคัญ

คือ	 เลือกโฟกัสให้ถูกท่ี...	

และให ้ความส�า คัญให ้ 

ถูกจุด

 STARTUP ที่ประสบความส�าเร็จจะมองหาโอกาสที่จะพัฒนาตลอดเวลาโดยการคิดนอกกรอบ และ 

ไม่ยอมรับความธรรมดาสามัญ STARTUP ที่ประสบความส�าเร็จเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเอง และแก้ไขสิ่งที่

เกิดขึ้นโดยเร็ว ในขณะที่ก้าวไปข้างหน้าสู่การเดินทางที่ก�าลังจะประสบความส�าเร็จในเร็ววัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก	FORBES	และ	ohmpiang.com

5 6 7 8
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DBD Solution
Q&A

คำาถาม
รู้หรือไม่ ร้านค้าออนไลน์ 
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ?
คำาตอบ
ภายใต้พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์	พ.ศ.	2499	และ

ประกาศกระทรวงพาณิชย์	เรื่อง	ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ

ต้องจดทะเบียนพาณิชย์	(ฉบับที่	11)	พ.ศ.	2553	ก�าหนด

ให้พาณิชยกิจต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์	

1) การซื้อขายสินค้าหรือบริการ 

โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2) การบริการอินเทอร์เน็ต  

(Internet Service Provider) 

3) การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์

แม่ข่าย (Web Hosting) 

4) การบริการเป็นตลาดกลางในการ 

ซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช ้

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต 

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
ที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้ 
จดทะเบียนพาณชิย์ฯ ย่อมมี
ความผิดตามพระราชบัญญติั 
ทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ. 2499 
ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 
บาท และปรับวันละไม่เกิน 
100 บาท จนกว่าจะปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

“

“
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