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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ 
ถูกลง คงที่ แบบอัตราเดียว

ประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มรูปแบบแล้ว 

ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และเป็นช่วงเวลา

เริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกพืชของพี่น้องชาวเกษตรกรท่ี

เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ ขอให้พืชผลของ

ทกุๆ จงัหวดังอกงาม และได้ผลผลติเยอะๆ น�ามาซ่ึงรายได้ 

ที่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แม้จะมีบทบาทหน้าที่

เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจโดยตรง ก็มีความเป็นห่วงเป็นใย 

พีน้่องชาวเกษตรกรและผูม้รีายได้น้อย จงึต้องการช่วยเหลอื

บรรเทาค่าครองชีพให้อีกทางหนึ่ง โดยจะจัดงาน “ค้าส่ง

รวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ซึ่งได้ร่วมมือกับสมาคม

การค้าส่ง-ปลกีไทย ซัพพลายเออร์รายใหญ่ และร้านค้าส่ง

ค้าปลีกท้องถิ่นขนาดใหญ่ทั่วประเทศ จัดลดราคาสินค้า

อุปโภค-บริโภคครั้งใหญ่ 20-50% เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภค

หนัมาจับจ่ายใช้สอยในร้านโชวห่วยท้องถิน่มากขึน้ ช่วยสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาว โดยจะ

จัดกิจกรรมลดราคาใน 2 ช่วง 

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 - 30 มิถุนายน 2561 

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2561

ร้านค้าทีเ่ข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

ทีก่ระทรวงพาณิชย์ให้การสนบัสนนุและตดิตัง้เครือ่ง EDC 

แล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถน�าบัตรไปซ้ือ

สนิค้าได้ รวมถงึร้านค้าปลกีขนาดเลก็กจ็ะได้รบัประโยชน์

จากการซื้อสินค้าในราคาต้นทุนที่ลดลงจากร้านค้าส่ง

ขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลให้สามารถน�าไป

จ�าหน่ายต่อให้กับผู้บริโภคได้ในราคาที่ถูกลง และเกิด

ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย

  กุลณี  อิศดิศัย

  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า



กระทรวงพาณชิย์ โดยกรมพัฒนาธรุกจิการค้า 

จดังานแถลงข่าวกิจกรรม ‘ e-Commerce Big Bang 

: วถิกีารค้าไทย...สู่วถิอีอนไลน์ ’ โดยมีรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์  

สนธจิริวงศ์) เป็นประธาน ณ ห้องบรุฉตัรไชยากร 

ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 17 

พฤษภาคม 2561 ซึ่งจุดประสงค์หลักของ 

การจัดงานในครั้งนี้เพ่ือต้องการส่งเสริมและ

สร้างขีดความสามารถให้ผู ้ประกอบการมี

ธุรกิจที่แข็งแกร่งพร้อมก้าวสู่การเป็น Trading 

Nation บนฐานขององค์ความรู้ ความคิด

สร้างสรรค์ และนวัตกรรมทางธุรกิจ 

e-Commerce Big Bang  

วิถีการค้าไทย สู่วิถีออนไลน์

4 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?



กิจกรรมดังกล่าวสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

ของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ใช้ช่องทาง 

การค้าขายผ่านรูปแบบออนไลน์ หรือ e-Commerce มากขึน้ 

และมุง่ให้ผู้ประกอบธรุกิจฐานรากมเีครือ่งมอืทางการตลาดที่

สามารถเชื่อมโยงสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคด้วยความรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและ

มลูค่าการส่งออกของประเทศไทยให้เพิม่ขึน้ จนสามารถขยบั

อันดับการแข่งขันทางการค้าของชาติได้ตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ 

ส�าหรับงาน e-Commerce Big Bang เป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) 

เพ่ือพัฒนาผูป้ระกอบการรายย่อย SMEs ทีอ่ยูภ่ายใต้การดแูล

ของกระทรวงพาณิชย์ให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการเพิ่ม 

ช่องทางการตลาดออนไลน์ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยไฮไลต์

ของงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วงส�าคัญ คือ 

1) พธีิเปิดตวัเว็บไซต์ “ของดีทัว่ไทยดอทคอม” (www.

kongdeetourthai.com) ซึ่งกระทรวงฯ ได้คัดเลือกของดี-

ของเด่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศมาน�าเสนอแก่ผู้บริโภค 

ในรูปแบบ e-Directory การันตีด้วยมาตรฐานท่ีผ่านเกณฑ์

การคัดสรรมาอย่างเข้มข้น โดยร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือก 

กระทรวงพาณิชย์จะช่วยพัฒนาต่อยอดและ 

เสริมทักษะในด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งมากขึ้น เช่น 

การพัฒนาช่องทางการตลาดให้หลากหลาย 

(Marketing) การพฒันาภาพลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ 

(Branding) การวางต�าแหน่งสนิค้า (Positioning) 

เป็นต้น

5ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ส่วนวิธีการซ้ือขายสินค้าจากเว็บไซต์ “ของดี

ทัว่ไทยดอทคอม” ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาสินค้าผ่าน

ระบบการปักหมุด Location ร้านค้าของดีทั่ว

ประเทศไทยจากแผนที ่(Mapping) นอกจากนีย้งัเป็น

ศูนย์รวมข้อมูลและเครื่องมือที่ผูป้ระกอบธรุกจิจ�าเป็น

ต้องใช้ (e-Portal) เช่น เคร่ืองมอืทางการตลาด การตรวจ

สขุภาพเวบ็ไซต์ เพือ่น�าไปพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย 

การรวบรวมองค์ความรู้และข่าวสารใหม่ๆ เป็นต้น 

นอกจากนี้ในอนาคต กระทรวงฯ ได้วางแผนที่จะ

พัฒนาเว็บไซต์ให้กลายเป็นตลาดกลางพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) ของสินค้าไทย  

ซ่ึงจะท�าให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้

โดยตรงและทันที

2) พธิลีงนามในหนงัสอืแสดงเจตจ�านง (Letter of Intent : LOI) 

ความร่วมมือการส่งเสริมช่องทางการตลาด e-Commerce แก่ 

ผู้ประกอบการพาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์ไทย 30 หน่วยงาน อาทิ หน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการ ตลาดกลางพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Marketplace) ผู้ให้บรกิารขนส่ง (Logistics) และผูใ้ห้

บรกิารช�าระเงนิ (e-Payment) ฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 5 ด้าน คือ 

•	การให้ค�าปรึกษา แนะน�าช่องทางตลาดพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 

(e-Commerce) และพัฒนาองค์ความรู้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท�า

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

•	การส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาด ท้ังในรูปแบบ 

ออฟไลน์และออนไลน์อย่างครบวงจร 

•	การร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 

•	การสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถ

6 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



พัฒนาการขนส่งสินค้า (Logistics) และ

ระบบช�าระเงิน (Payment) ท่ีสามารถ

ลดต้นทุนและสอดคล้องกับเทคโนโลยี

สมัยใหม่ 

•	การเช่ือมโยงข้อมูลผู้ประกอบ

ธุรกิจพาณิชย ์อิ เ ล็กทรอนิกส ์ที่ผ ่าน 

การพัฒนาของกระทรวงพาณิชย์ กับ

ตลาดกลางพาณิชย ์อิ เล็กทรอนิกส ์ 

(e-Marketplace) ภาครัฐและภาค

เอกชนเพื่อเป็นการเพ่ิมช่องทางการจัด

จ�าหน่ายสินค้าให้แก่ผู ้ประกอบธุรกิจ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มุ่งมั่น

ที่จะผลักดันและยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจไทยให้

เข้มแข็ง พร้อมท่ีจะเติบโตได้อย่าง 

ต่อเนือ่ง ดงันัน้แนวคิด “วถิกีารค้าไทย

สู่วิถีออนไลน์” จึงนับเป็นโอกาส

ส�าคญัทีจ่ะสร้างผู้ประกอบธุรกิจไทย

ให้เดินหน้าพฒันาเศรษฐกิจบนระบบ

ดิจิทัล จนเกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย

ห่วงโซ่อปุทานและกระตุ้นการพฒันา

เศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปัจจุบันมูลค่าทางการค้าของ

ธรุกจิ e-Commerce ในประเทศไทย

มีจ�านวนกว่า 2.8 ล้านล้านบาท 

มผีูป้ระกอบการกว่า 7 แสนราย และ

คาดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้าธุรกิจ 

e-Commerce จะสามารถสร้าง

มูลค่าทางการค้าให้ประเทศไทย 

ได้กว่า 3 ล้านล้านบาท และมี 

ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบออนไลน์

เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1 ล้านราย

7ต้นสายปลายทางธุรกิจ



DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

“อาหารไทย” นับเป็นทีรู่จ้กักนัไปทัว่โลก โดยได้รบั

การยกย่องด้านรสชาติที่เอร็ดอร่อย และมีเอกลักษณ ์

การปรงุทีส่บืทอดมาอย่างช้านาน หากจะกล่าวว่าอาหารไทย

ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศคงไม่ผิดนัก  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) จึงมีนโยบายให้ กรมพัฒนา-

ธรุกิจการค้า ต่อยอดการใช้ตราสญัลักษณ์ “Thai SELECT” 

จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ท่ีได้ด�าเนินการ

ส่งเสรมิการบรโิภคอาหารไทยไปทัว่โลก ทัง้อเมรกิา ยโุรป 

เอเชีย และแอฟริกา ซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารไทยใน 

ต่างประเทศที่ได้รับตราสัญลักษณ์  “Thai SELECT” แล้ว 

กว่า 1,300 ร้าน 

กรมพฒันาธรุกิจการค้า จงึน�าตราสญัลกัษณ์ 

“Thai SELECT” มาต่อยอดและช่วยตอกย�้าให ้

ร้านอาหารไทยทีอ่ยู่ในประเทศไทยเป็นทีรู้่จกัและ

จดจ�าของผู้บริโภคท้ังชาวไทยและชาวต่างชาต ิ

ทีเ่ดนิทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย เพือ่กระตุน้

เศรษฐกิจผ่านการบริโภคอาหารไทย โดยมี 

ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและผู้แทนจากหน่วยงาน

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการ

ในการคัดเลือกร้านอาหารไทยท่ีสมัครเข้ารับ 

ตราสญัลกัษณ์ “Thai SELECT” โดยก�าหนดเกณฑ์

การประเมินจ�านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย

“Thai SELECT”
ยกระดับมาตรฐานอาหารไทยในประเทศ 

8 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



1  รสชาติอาหาร 

2  วัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหาร 

3  สุขอนามัย (Food Safety)

4  รายการอาหารในร้านต้องมอีาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของรายการทั้งหมด 

5  การบริการ 

6  การตกแต่งร้านภายนอก/ภายในและบรรยากาศของร้าน

ที่เน้นความเป็นไทย

ร้านอาหารไทยทีไ่ด้รับคะแนนจากการประเมนิ 75 - 89 คะแนน 

จะได้รบัตราสญัลักษณ์ “Thai SELECT” หากได้รบัคะแนนการประเมนิ 

90 คะแนนขึ้นไป จะได้รับตราสัญลักษณ์ “Thai SELECT Premium” 

และร้านอาหารไทยที่มีรายการอาหารท่ีเป็นอาหารเฉพาะถิ่น หรือ

อาหารประจ�าถิ่น ที่ได้รับคะแนนจากการประเมิน 75 - 89 คะแนน 

จะได้รับตราสัญลักษณ์ “Thai SELECT UNIQUE” ท�าให้ทราบว่า 

ร้านอาหารไทยนี้ นอกจากจะเป็นร้านอาหารท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามมาตรฐาน “Thai SELECT” แล้ว ยังมีรายการอาหารประจ�าถิ่นอยู่

ด้วย 

ผูป้ระกอบการร้านอาหารท่ีสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถตดิต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้ทีก่องธรุกจิบริการ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5962 หรือ E-Mail: thaiselectdbd@gmail.com และ Facebook: Thai Select 

Thailand ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2561

U N I Q U E

ร้านอาหารท่ีได้รับตราสญัลกัษณ์ “Thai SELECT” ท้ัง 3 ประเภท 

จะได้รับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์  

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเท่ียว 

ชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางเข้ามาท่องเทีย่วในประเทศไทยทางแอพพลเิคชัน่ 

Thailand Tourism Directory ของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

อีกด้วย
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ร้านอาหารไทยที่สมัครเข้าร่วม
โครงการและไดร้บัตราสญัลกัษณ์  
“Thai SELECT” จะต้องมรีายการ
อาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเมนูท้ังหมด และมีมาตรฐาน
วธิกีารปรงุตามแบบฉบบัอาหารไทย 
ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหาร
ของไทย รวมถึงมีการตกแต่ง
บรรยากาศร้านแบบไทยๆ ท�าให้ 
ผู้บริโภคนอกจากจะได้รับความ
อร่อยจากอาหารไทยแท้ๆ แล้ว  
ยังจะได้ดื่มด�่าบรรยากาศความ
เป็นไทยจากการตกแต่งร้านอีก
ดว้ย ซึง่อาหารไทยแท้ๆ  จะสามารถ
สะทอ้นอตัลกัษณว์ถิไีทย และสรา้ง
ความจดจ�าแก่นักท่องเที่ยวแบบ
ไม่รู้ลืม



DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

 ประเทศไทยมีจุดแข็ง คือ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ส�าคัญแห่งหนึ่งในเอเชีย

ทีม่คีวามโดดเด่นด้านวฒันธรรม ท�าให้อตัราการเตบิโตของนกัท่องเทีย่วจากต่างประเทศ

มาสูไ่ทยสงูข้ึน สนิค้าเชงิสัญลักษณ์หรือสินค้าเอกลักษณ์ของไทยจงึเป็นทีต้่องการของตลาด

อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นปัจจัยด้านการตลาดจึงมีความส�าคัญต่อการพัฒนาตลาดสินค้า 

โอทอปไทย โดยกรมพฒันาธรุกจิการค้าได้ท�าการส�ารวจข้อมลูเกีย่วกบัปัจจยัด้านการตลาด

สินค้าโอทอปไทยพบว่า ภาพลักษณ์เด่นของสินค้าโอทอปทีผู้่บรโิภคนกึถึงมากทีสุ่ด ได้แก่  

เป็นของดปีระจ�าถิน่ เป็นสนิค้าจากภมิูปัญญาดัง้เดมิ เป็นสนิค้าโดยกลุม่ชาวบ้าน เป็นสินค้า 

ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากภาครฐั และสนิค้าทีส่ะท้อนความรุม่รวยทางวัฒนธรรมของชาตไิทย

ดัน OTOP Select สู่สนามบินนานาชาติ  
เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ พร้อมขยายช่องทางจำาหน่ายระดับสากล
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ปัจจุบันสินค้าและผลิตภัณฑ์

ชุมชน (OTOP) เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้าง

รายได้ให้กับประเทศไทยจ�านวนมาก  

รัฐบาลและทกุหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องจงึเร่ง

ผลักดันให้ผู้ประกอบการ OTOP และ 

SMEs ได้เห็นถึงช่องทางในการพัฒนา 

ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ ค�านึงถึง

อรรถประโยชน์ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้บริโภค โดยการใช้จุดแข็ง

ของชุมชนด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ

ภูมิปัญญา เพื่อเช่ือมโยงสู่ภาคการผลิต

และบริการในการสร้างเอกลักษณ์และ

ขยายโอกาสทางการตลาด รวมถึงเป็น 

การกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 

ช่วยเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน ส่งเสริม 

การอนรุกัษ์และสบืสานภมูปัิญญาไทยให้

เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลา 

ทีผ่่านมา กระทรวงพาณชิย์ โดยกรมพฒันา- 

ธุรกิจการค้า ได้ด�าเนินการส่งเสริมและ 

ผลักดันผู ้ประกอบธุรกิจโอทอปตาม

นโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถขยายสู่

ตลาดต่างประเทศทัง้ในทวปีเอเชยี ยุโรป 

และอเมริกา ด้วยการพัฒนารูปแบบให้

ทันสมัย ช่วยเพิ่มมูลค่า ก�าหนดราคาที่

เหมาะสม และวางเป้าหมายทางการ

ตลาดท่ีชัดเจน ให้สอดคล้องกับกลุ ่ม 

เป้าหมาย สร้างโอกาสและช่องทางการตลาด 

ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญสู่การเชื่อมโยงตลาด

ในวงกว้างต่อไปในอนาคต 
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ในช่วงแรกต้ังแต่ปี 2557 กรมฯ ได้เล็งเห็น

โอกาสและช่องทางในการเชือ่มโยงตลาดผลติภณัฑ์และ

สินค้าโอทอป โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) สนับสนุน

การใช้ประโยชน์พืน้ท่ีบรเิวณสนามบนินานาชาตใิห้จดัตัง้

ร้านค้า OTOP จ�าหน่ายสนิค้า OTOP Select และบรษิทั 

คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จ�ากัด (ผู้บริหารจัดการร้านค้า 

ณ ท่าอากาศยาน) ให้ความร่วมมือในการคัดสรร

ผลิตภัณฑ์ OTOP Select การบริหารจัดการร้าน OTOP 

ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิซึ่งได้วางจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์จ�านวนทั้งสิ้น 571 รายการ จากกลุ่มผู้ผลิต 

147 ราย กระทั่งต่อมาในเดือนกันยายน 2559 กรมฯ  

ก็สามารถขยายความร่วมมอืไปยงัสนามบินภเูกต็ ซึง่เป็น

สนามบนินานาชาติทีม่นัีกท่องเทีย่วชาวต่างชาตเิดินทาง

เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก โดยมีการจ�าหน่าย

ผลติภณัฑ์จ�านวน 433 รายการ จากกลุม่ผู้ผลติ 109 ราย 
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และเมื่อรวมทั้ง 2 สนามบินแล้ว สามารถสร้างยอดจ�าหน่าย

และสร้างรายได้ให้กับผู ้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(OTOP) มากถึง 324.63 ล้านบาทเลยทีเดียว

จากผลความส�าเร็จข้างต้น ท�าให้ในปี 2561 นี้ กรมฯ 

ได้ขยายพื้นที่ส�าหรับจัดจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

(OTOP) ไปยังสนามบินดอนเมือง ซึ่งร้าน OTOP Store ตั้งอยู่

บริเวณอาคาร 2 ชั้น 3 โดยเริ่มเปิดให้บริการจ�าหน่ายสินค้าไป

แล้วตั้งแต่วันท่ี 10 เมษายน 2561 มีผลิตภัณฑ์ท่ีน�าไปวาง

จ�าหน่ายจ�านวน 186 รายการ จากกลุ่มผูผ้ลิต 64 ราย คาดว่า 

ยอดการจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ใน 

สนามบินดอนเมืองแห่งนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยไปกว่าสนามบิน 

ทั้ง 2 แห่งท่ีได้ด�าเนินการไปแล้ว เพราะเนื่องจากสนามบิน

ดอนเมืองเป็นสนามบินที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทาง   

ชาวไทยและชาวต่างชาตทิีต้่องการจะเดินทางไปทัว่ภูมภิาคของ

ประเทศไทย และจากข้อมูลในปี 2560 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการ

สนามบินดอนเมืองมากถึง 37,183,617 ล้านคน 

ส�าห รับแผนการใน

อนาคตอนัใกล้ กรมพฒันาธรุกจิ- 

การค้าจะเร่งด�าเนินการคัดเลือก

ผลิตภัณฑ์ OTOP Select เพือ่

มาจดัจ�าหน่ายในร้าน OTOP Store 

ให้มากย่ิงขึน้ รวมทัง้พร้อมเจรจา

ขอความอ นุ เคราะห ์ ไปยั ง 

ท่าอากาศยานนานาชาติอื่นๆ 

เ พ่ือใช ้ประโยชน ์จากพื้ นที่

จัดสรรต่อไป

รับชมรายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน 

ดัน OTOP Select สู่สนามบินนานาชาติ 

ได้ทาง
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จากยุทธศาสตร์ส�าคัญภายใต้การน�าของรัฐบาลท่ีเน้น 

การพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้างความ

เข้มแขง็จากภายในทีจ่ะขบัเคลือ่นประเทศเข้าสูย่คุ “Thailand 4.0” 

ซึง่เป็นการปรบัเปลีย่นโครงสร้างทางเศรษฐกจิของประเทศไทยไปสู่ 

“เศรษฐกจิทีข่บัเคล่ือนด้วยนวตักรรม” โดยเฉพาะในเร่ืองการส่งเสริม

ผู้ประกอบการ SMEs ที่อดีตจะเป็นลักษณะการค้าขายแบบดั้งเดิม 

(Traditional) ไปสู่การเป็น Smart SMEs หรือธุรกิจขนาดเล็ก 

ที่มีศักยภาพสูง มีสินค้าหรือบริการที่ดี มีการบริหารจัดการที ่

คล่องตวั มองตลาดโลกเป็นส�าคญั และมีธรรมาภบิาลทีส่งัคมให้ความ

เชือ่มัน่ 

กรมพฒันาธรุกจิการค้า เลง็เหน็ถงึศกัยภาพของธรุกิจขนาดเลก็

เหล่านี้ ซึ่งที่ผ่านมาอาจไม่ได้รับโอกาสจากภาครัฐเท่าที่ควร รวมทั้ง

ต้องการพัฒนาให้ประชาชนฐานรากผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสและอาชีพ

เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ กรมฯ จึงมีแนวคิดในการเติมเต็ม

ศกัยภาพของธรุกจิและบคุคลดงักล่าวอย่างครบวงจร ตัง้แต่การจดัหา

ธุรกิจที่เหมาะสม การฝึกสอนอาชีพที่จะสามารถน�าไปประกอบอาชีพ

ได้จริง และอีกเรื่องหนึ่งที่กรมฯ ได้ให้การส่งเสริมและพัฒนามาตลอด

โครงการ “บญัชคีณุภาพเพือ่ประชารัฐ” โดยกรมฯ ร่วมกบั

บรษัิท ประชารฐัรักสามคัคี วสิาหกิจเพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จ�ากัด 

จัดการเสวนาให้องค์ความรู้ทางด้านบัญชี ภาษีและการปฏิบัติตาม

กฎหมายแก่ผู้แทนและเจ้าหน้าที่บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 

(วสิาหกิจเพือ่สงัคม) ทัง้ 76 จงัหวดั จ�านวน 300 คน และได้จดัตัง้ 

กลุม่ Line “บัญชปีระชารฐั” เพือ่ตอบปัญหาและให้ค�าปรึกษาแนะน�า 

โดยประสานส�านกังานบญัชีคณุภาพในการให้ความช่วยเหลือและให้ 

ค�าปรกึษาด้านการจัดท�าบัญชแีละงบการเงินอกีช่องทางหน่ึง

บัญชีคุณภาพสู่เศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง

คือเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจ โดยเฉพาะผลักดันให้

ธุรกิจของไทยมีการจัดท�าบัญชีท่ีถูกต้องมีคุณภาพ ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของการสร้างธรรมาภบิาลให้ธรุกิจมคีวามน่าเชือ่ถอื 

โปร่งใส ตรวจสอบได้เพื่อยกระดับธุรกิจไทยสู่มาตรฐาน

สากล 

จากเหตุผลดงักล่าว กรมพฒันาธรุกิจการค้าเลง็เหน็ 

ว่าจดุอ่อนของธรุกิจประการหนึง่ คือ ขาดความรูเ้กีย่วกบั 

การจัดท�าบัญช ีและการใช้ประโยชน์จากข้อมลูทางบญัชเีพือ่

การบรหิารจดัการธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ ท�าให้หลายครัง้

ธรุกิจท่ีก�าลงัรุง่เรอืงต้องล้มครนือย่างไม่เป็นท่า กรมฯ จงึได้

ด�าเนินการเชิงรุกร่วมกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการให้ความรูเ้กีย่วกบัการจดัท�าบญัช ีและการใช้ประโยชน์

จากข้อมูลทางบัญชีส�าหรับธุรกิจทุกขนาด เพื่อให้ทราบ 

จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร สามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชี 

มาช่วยผูบ้รหิารกิจการในการวางแผน ควบคมุ และตดัสนิ

ใจด�าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ ตัวอย่างโครงการให้ความรู ้

ด้านบัญชท่ีีกรมฯ จัดท�าเพือ่ผู้ประกอบการ เช่น 

โครงการ “บัญชีชี้ช่องรวย” เป็นการอบรม

ให้ความรู้เก่ียวกับการบัญชีเบื้องต้น ภาษีส�าหรับ

ธุรกิจ SMEs และการใช้ข้อมูลทางการเงินในการ

ตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งขณะนี้ได้ด�าเนินการไปแล้ว 

35 ครัง้ มผู้ีเข้ารบัการอบรมแล้ว 3,955 คน นอกจากนี้ 

ยังพฒันาให้ความรู้อย่างต่อเนือ่งในรปูแบบออนไลน์

ผ่าน DBD e-Learning จากเวบ็ไซต์ www.dbd.go.th 

ด้วย 

14 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD



โครงการอบรมเชงิปฏบิติัการ 

(Workshop) หลักสูตร “บัญชีเพื่อ

ผู้ประกอบการ SMEs” โดยกรมฯ 

ร่วมกับสถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณี

และเคร่ืองประดับแห่งชาต ิ(องค์การ

มหาชน) จัดอบรมให้ความรู้ด้าน

บัญชีบริหารและภาษีอากรแก ่ 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่น 

ใน 10 จังหวัดที่มีรายได้น้อย โดย

เริ่มครั้งแรกที่จังหวัดน่าน มีผู้สนใจ

เข้าร่วมอบรม 40 ราย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 

สูก่ารเป็นโชวห่วยมืออาชพี” เป็นโครงการร่วมกนัระหว่าง กรมพฒันาธรุกิจ-

การค้า กรมการค้าภายใน ภาครฐัและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

เช่น ส�านกังานบญัชีคณุภาพ ผูป้ระกอบการ ผูผ้ลิต ร้านค้าส่ง รวมทัง้สถาบนั

การศึกษาในพื้นที่ จัดท�าหลักสูตรอบรมเข้มข้นต่อเนื่อง 5 วัน รวม 363 รุ่น 

พร้อมจัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคนิค 

การบรหิารธุรกิจแบบครบวงจร เช่น การบริหารจัดการร้าน การวางแผน 

ซ้ือ-ขาย การบริหารจัดการคลังสินค้า จัดการขนส่งและกระจายสินค้า  

การบริหารการเงิน การจดัท�าบญัชีรบั-จ่ายอย่างง่าย การวางแผนด้านภาษ ีฯลฯ 

การเชือ่มโยง รวบรวม และกระจายผลติภณัฑ์ชมุชนและท้องถ่ิน โดยประสานงาน

กับสมาคมส�านักงานบัญชีคุณภาพที่ กรมฯ ให้การรับรองและเป็นหน่ึงใน

พนัธมติรของกรมฯ ร่วมให้ความรู้และเป็นพีเ่ลีย้งทางด้านบญัชแีละภาษอีากร

ให้แก่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐด้วย โดยจะมีการติดตามเป็นพี่เลี้ยงดูแลร้านค้า

ธงฟ้าประชารัฐ จ�านวน 30,000 ราย จนกว่าจะสามารถด�าเนินการได้อย่าง

เข้มแข็ง 

นอกจากโครงการอบรมสัมมนาที่

กล ่าวมาแล ้ว เพื่อรองรับการก ้าวสู ่ 

Thailand 4.0 ซึ่งเป ็นยุคของการน�า

นวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบ

ธุรกิจ แต่ก็ยังมีธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ

ฐานรากท่ียังไม่มีความพร้อมในการจัดหา

เทคโนโลยมีาใช้งานได้ เนือ่งจากโปรแกรม

ต่างๆ มีราคาแพง กรมฯ จึงได้ร่วมมือกับ

หน่วยงานพันธมิตรอีก 5 แห่ง ได้แก่ คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สภา

วชิาชพีบญัช ีบรษิทั ครสิตอลซอฟท์ จ�ากดั 

(มหาชน) และบริษัท อินเทอร ์ เน็ต

ประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน) ในการพฒันา 

Software ท่ีมีการท�างานท่ีครบวงจร ตัง้แต่

เริม่ต้นรายการค้าจนถงึการบนัทกึบญัชแีละ

จัดท�างบการเงินผ่านระบบ Cloud (Full 

Loop Cloud Accounting) รวมไปถึง

การน�าส่งงบการเงนิให้แก่กรมพฒันาธรุกิจ-

การค้าผ่าน DBD e-Filing ด้วยช่องทาง DBD 

Connect จึงเป็นทางเลือกหน่ึงที่ช่วยให้ 

SMEs และธรุกิจฐานรากของประเทศไทยได้

ก้าวสูก่ารเป็น Smart SMEs ท่ีมีศกัยภาพสงู 

มกีารน�าเทคโนโลยหีรอืนวตักรรมเข้ามาช่วย

ในการบรหิารจัดการธรุกิจ โดยเฉพาะการ

บรหิารจดัการด้านข้อมลูให้สามารถเรยีนรู้

และน�าข้อมลูทางบญัชแีละการเงนิมาใช้ใน

การประเมนิสถานะทางการเงนิ การวางแผน

ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามนโยบาย Thailand 4.0 และในขณะนี้

โปรแกรมดงักล่าวได้พร้อมทีจ่ะเปิดให้ธรุกิจ 

SMEs ได้ดาวน์โหลดเพือ่ใช้งานแล้ว กรมฯ 

ได้เริม่เดนิสายเพือ่จดัการอบรมการใช้งาน

โปรแกรมใน 4 จังหวดัน�าร่อง ได้แก่ จงัหวดั

มหาสารคาม เชยีงใหม่ สุราษฎร์ธาน ีและ

ชลบุร ีโดยท้ังการอบรมและการดาวน์โหลด

โปรแกรม SMEs ฟร!ี ไม่มค่ีาใช้จ่าย
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กระทรวงพาณิชย์ เผยอตัราค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
นิติบุคคลใหม่แบบคงที่  (Flat Rate) อัตราเดียว หวัง
กระตุ้นให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนผ่านทางออนไลน์
มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความ
สามารถภาคธุรกิจ พร้อมดันอันดับความยากง่าย 
ในการประกอบธุรกิจของประเทศให้ดีขึ้น

ค่าธรรมเนียม
จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่
ถูกลง และคงที่  
แบบอัตราเดียว

จากการทีก่ระทรวงพาณชิย์ ได้เสนอร่างกฎกระทรวง

ก�าหนดอตัราค่าธรรมเนยีมการจดทะเบยีน การขอตรวจเอกสาร 

การขอส�าเนาเอกสารพร้อมค�ารับรอง และค่าธรรมเนียมอื่น 

ท่ีเกีย่วกบัห้างหุน้ส่วนและบรษัิทจ�ากัด พ.ศ. 2561 เพือ่ก�าหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจใหม่เป็นแบบอัตรา

คงที่ (Flat Rate) และลดอัตราค่าธรรมเนียมส�าหรับระบบ 

จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)  

ลงอีก 30% ซึ่งกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้ประกาศลงใน 

ราชกจิจานเุบกษาและมผีลบงัคับใช้แล้วต้ังแต่วนัท่ี 21 เมษายน 

2561 ท่ีผ่านมา ซึง่จะท�าให้อตัราค่าธรรมเนยีมการจดทะเบยีน

นิติบุคคลมีอัตราเดียวและถูกลง

โดยตามกฎกระทรวงฯ น้ี การจดทะเบียนจดัต้ังบรษิทั

จ�ากัดจะมีอัตราค่าธรรมเนียมเพียง 5,500 บาท จากเดิมที่จะ

มีอัตราระหว่าง 5,000 - 275,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดมี

อัตราค่าธรรมเนียมเพียง 1,000 บาท จากเดิมจะมีอัตรา 

ค่าธรรมเนียมระหว่าง 1,000 - 5,000 บาท หรือ 

การเปลี่ยนแปลง/การเพิ่มทุนของห้างหุ้นส่วนและ

บริษัทจ�ากัดมีอัตราค่าธรรมเนียมเพียง 500 บาทต่อ 

1 ครัง้ จากเดมิทีจ่ะมอีตัราค่าธรรมเนียมตามรายการ

จดทะเบียนที่หลากหลายระหว่าง 300 - 250,000 

บาท
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แม้ว่าการลดอตัราค่าธรรมเนียม

ดังกล่าว จะท�าให้รัฐสูญเสียรายได้ลง

กว่า 300 ล้านบาทต่อปี แต่ในภาพรวม

ประเทศไทยจะได้รบัผลประโยชน์อย่าง

มากมาย เน่ืองจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

และต้นทนุในการเริม่ต้นประกอบธุรกจิ 

เสรมิสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนั

และพฒันาศกัยภาพให้แก่ผูป้ระกอบการ 

อกีทัง้จะช่วยสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการ

หั นมาท� า ธุ ร กรรมผ ่ านช ่ อ งทา ง

อเิลก็ทรอนกิส์มากขึน้ นอกจากนี ้ยังจะ

ส่งผลต่ออนัดบัของไทยในการจดัอันดบั

ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ 

หรือ Doing Business ของธนาคารโลก 

2019 ที่คาดว่าจะมีอันดับที่ดีขึ้นอีกด้วย 

ซึ่งจะท�าให้นักลงทุนชาวต่างชาติให้

ความสนใจเดินทางเข้ามาลงทุนใน

ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นต่อไป

ซึง่หากผูป้ระกอบการจดทะเบยีนนิตบิคุคลผ่านทางระบบออนไลน์ 

(e-Registration) อัตราค่าธรรมเนียมก็จะถูกลงอีกถึงร้อยละ 30 คือ  

จดทะเบียนจดัตัง้บรษิทัจ�ากดัมอีตัราค่าธรรมเนยีมเพยีง 3,850 บาท ห้างหุน้ส่วน

จ�ากัดมีอัตราค่าธรรมเนียมเพียง 700 บาท การเปลี่ยนแปลง/การเพิ่มทุนของ

ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ�ากัดมีอัตราค่าธรรมเนียม 350 บาทต่อ 1 ครั้ง 

ส�าหรับการก�าหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทางออนไลน์ที่ม ี

อตัราถกูลงขนาดน้ี เนือ่งจากกรมฯ ต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด�าเนินการ 

จดทะเบียนนิติบุคคลผ่านทางระบบ e-Registration มากขึ้น ซึ่งนอกจาก 

จะท�าให้ผูป้ระกอบการเสียอตัราค่าธรรมเนยีมทีถ่กูลงแล้ว ยงัช่วยประหยดัเวลา

และค่าใช้จ่ายในการเดนิทางอีกด้วย เนือ่งจากสามารถด�าเนนิการจดทะเบยีน 

การเปลี่ยนแปลงฯ หรือการเพิ่มทุนได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีเวลาและ

สถานที่มาเป็นอุปสรรค

นอกจากนี ้กรมฯ ยงัได้ให้สทิธพิเิศษแก่ผูป้ระกอบธรุกจิในเขตพฒันา

พิเศษเฉพาะกิจภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และ

สงขลา (เฉพาะอ�าเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ท่ีจดทะเบียน 

ในพื้นที่ โดยจะลดอัตราค่าธรรมเนียมจากอัตราใหม่ (Flat Rate) ลงอีก 

ร้อยละ 50 ท�าให้การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ�ากัดจะมีอัตราค่าธรรมเนียม

เพียง 2,750 บาท และห้างหุน้ส่วนจ�ากดั  มอีตัราค่าธรรมเนยีมเพยีง 500 บาท

เท่านั้น
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โลกธุรกิจยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามา

มบีทบาทส�าคญักบัแวดวงธรุกจิมากขึน้ ผูป้ระกอบธรุกจิต้องศกึษา ท�าความ

เข้าใจ ปรบัตัวรองรบัการเปล่ียนแปลง และสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ 

ของผูบ้รโิภคได้อย่างตรงจดุ นวตักรรม เทคโนโลยี และความคดิสร้างสรรค์ 

จงึเปรยีบเสมอืนอาวธุชิน้ส�าคญัในการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 

ให้ธุรกิจมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง

การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME และ Startup มีความเข้มแข็งและ

เติบโตอย่างย่ังยืน เป็นสิ่งท่ีรัฐบาลให้ความส�าคัญอย่างสูงสุด ซึ่งกระทรวง

พาณิชย์ได้ด�าเนินการสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยในปีนี ้

จะเน้นการท�างานแบบเชิงรกุ และมอบหมายให้กรมพฒันาธรุกิจการค้าด�าเนินการ

ด้านการพัฒนาให้ผู้ประกอบการ กลุ่มเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ เช่น YEC, 

MOC Biz Club, Young FTI ให้มีความพร้อมในการท�าธุรกิจเชิงรุกมากขึ้น 

ด้วยการกระตุน้และเสรมิสร้างแนวคดิให้ SME น�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมา

ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ขยายโอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดให้ธุรกิจ

สามารถอยู่รอดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงปรับเปลี่ยนให้ธุรกิจเป็น New 

Business Model ที่จะสร้างความได้เปรียบในทุกด้านแก่ธุรกิจ เทรนด์การใช้

นวตักรรมดจิิทัล IoT : Internet of Things จะเข้ามามอีทิธิพลต่อชวีติประจ�าวนั 

Smart
Startup 
2018
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD



ต่อสงัคม และการด�าเนนิธรุกจิอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ การหา

จุด Touch Point ของลูกค้าให้เจอจะพาแบรนด์ให้เข้าไป

อยู่ในใจของผู้บริโภค และเป็นโอกาสที่ผู ้ประกอบการ 

ไม่ควรพลาด แต่สิง่ส�าคญัทีส่ดุ คอื ต้องไม่ละทิง้ความเป็น

ตัวเอง เพราะนั่นคือจุดแข็งที่ใครก็ลอกเลียนแบบไม่ได้

การจัดกิจกรรม “Smart Startup 2018” เป็นหนึ่ง

ในแผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให ้

ผู้ประกอบการ SME และ Startup โดยได้จดังานแถลงข่าว

เปิดตัวกิจกรรมไปเมื่อเร็วๆ นี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจ�ากระทรวงพาณิชย์ (นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา) เป็นประธาน

เปิดงานแถลงข่าว ณ ห้องบุรฉตัรไชยากร ส�านกังานปลดักระทรวง

พาณิชย์ ซึ่งก�าหนดจะจัดกิจกรรมขึ้นในส่วนภูมิภาค รวม 3 ครั้ง 

ครัง้ที ่1 ระหว่างวนัที ่8 - 10 มิถนุายน 2561 ทีจั่งหวดัภเูกต็ ครัง้ที ่2 

ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่ และ 

ครัง้ที ่3 ระหว่างวนัที ่24 - 26 สงิหาคม 2561 ทีจ่งัหวดันครราชสมีา 

โดยภายในงานจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 โซนนิทรรศการและการน�าเสนอ

ธรุกจิ ซึง่เป็นการน�าเสนอบรกิารของ

ธุรกิจ Startup ที่สามารถช่วยแก้ไข

ปัญหาในการด�าเนินธุรกิจในทุกๆ 

ด้าน เช่น ด้านการบริหารจัดการ 

การตลาด การเงนิการบัญช ีการซือ้ขาย

สนิค้าและบรกิารออนไลน์ การขนส่ง

และจัดเก็บสินค้าตามประเภทธุรกิจ 

(สินค้าไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยวและ

โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ การศึกษา 

อาหารและการเกษตร บริการด้าน

สุ ขภาพ )  โดย เป ิ ด โ อกาส ให ้ 

ผู้ประกอบการ Startup สามารถ 

แลกเปลีย่นความคดิเหน็กับ SME ได้

โดยตรง

ส่วนที่ 2 โซนสัมมนา New Economy 

Dialogue ซึ่งได ้รับเกียรติจาก

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วย

ประสบการณ์จากในประเทศและ

ต่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การด�าเนินธุรกิจในยคุ

ดิจิทัล ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์

ในการน�าเทคโนโลย ีนวตักรรม และ

ความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสาน

เพื่อวางกลยุทธ์ สร้างจุดขาย และ

มูลค ่าเพิ่มเหนือคู ่แข ่ง รวมถึง 

การเลือกใช ้ช ่องทางการตลาด 

ในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่าง

ตรงจุด
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SMEs Telling
เปิดมุมธุรกิจ

สมัยวัยเด็กเม่ือสัก 20 กว่าป ี

ที่แล้ว ครอบครัวของผมอาศัยอยู่กัน

ในห้องแถวเล็กๆ ท่ีตลาดบ้านสวน 

อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ครอบครัว

ของเราท�าอาชีพค้าขายของเก่า อย่า

เข้าใจผดิว่า...เป็นร้านใหญ่โต เป็นเพียง

ห้องแถวเล็กๆ ผมจ�าชีวิตวัยเด็กได้ 

ตอนทีเ่ริม่จ�าความได้กจ็ะมขีองเล่นเป็นกล่องกระดาษ เป็นขวดพลาสตกิ ขวดแก้ว เหลก็ 

กระป๋อง และอืน่ๆ อกีมากมาย ท่ีบ้านเราท�างานกันดกึๆ ดืน่ๆ ทุกคนื เป็นภาพปกตทิีผ่ม

จะเห็นคุณพ่อคุณแม่นั่งท�างานตอนเที่ยงคืน 

จนมาถึงจุดเปลี่ยนที่ส�าคัญทั้งด้านดีและไม่ดี ขอเล่าด้านที่ไม่ดีก่อน คือ ห้องแถว 

ของเราถูกเอาคืนท�าให้ครอบครัวเริ่มท�าอาชีพนี้ล�าบาก ส่วนด้านที่ดี คือ ได้มีการตัดสินใจ

ซื้อรถบรรทุกเพื่อเอาไว้ขนส่งพวกของเก่าไปขายที่ร้านที่ใหญ่กว่าเรา ทั้ง 2 สถานการณ์น้ี 

บีบให้พวกเราต้องปรับตัวในการย้ายธุรกิจไปท�าอาชีพวิ่งรถบรรทุก พอเริ่มท�าไปลูกค้าที่เช่า

รถบรรทกุก็ถามถงึรถเฮีย๊บ (เฮีย๊บ คอื เครนทีติ่ดรถบรรทกุ ถ้าอยากรูท้ีม่าสามารถ Google 

หาเอาได้ครับมีคนเขียนไว้แล้ว)

จนเมื่อเรามีรถเฮี๊ยบ หรือรถบรรทุกติดเครน ก็มีลูกค้าสอบถามเรื่องรถเครน เราก็ซื้อ

รถเครน จนเมือ่มวีกิฤตต้มย�ากุง้ปี 2540 แต่เป็นโอกาสให้เราเกดิ เนือ่งจากค่าเงนิบาทอ่อนลง 

ท�าให้เกิด 2 เหตุการณ์ที่ท�าให้บริษัทของเราเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

1. คนตกงาน ต้องกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัด ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้รถบรรทุกขนของ

2. โรงงานทีเ่ก่ียวกบัการส่งออกเข้ามาลงทนุในนคิมอตุสาหกรรมเพ่ิมมากขึน้ ซ่ึงระหว่าง

การก่อสร้างโรงงานจ�าเป็นต้องใช้รถเครน

ชิงปรับตัว...
ก่อนที่จะโดนบังคับ 
ให้ปรับตัว
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เราก็ขยายบริษัท จากมรีถเครนเพยีง

ไม่กี่คัน จนกลายเป็นบริษัทที่มีรถเครน 

อันดับต้นๆ ของจังหวัดชลบุรี และเมื่อ

เวลาผ่านไป ก็เจอ Hamburger Crisis เจอ

ราคาน�้ามันดีเซลพุ่งไปถึงลิตรละ 44 บาท 

แต่ลงมาเหลือ 18 บาท ภายในเวลา 

ไม่กี่เดือน หลังจากนั้นไม่นานเจอเรื่อง 

น�้าท่วม เจอเหตุการณ์ทางการเมือง เจอ

เรื่องกฎหมายที่เปลี่ยนไป 

จนกระทั่งตอนนี้ในวงการรถเครน 

และรวมถงึวงการอืน่ๆ ด้วย มเีร่ืองเกีย่วกบั 

“ความปลอดภัย” เข้ามามีบทบาทที่

ส�าคัญ ซึ่งถ้ามองในตอนแรกมันคือต้นทุน

ที่เพ่ิมขึ้น แต่ถ้ามองในอีกมุม มันแก้ไข

อะไรไม่ได้เราต้องปรับตัวตาม เราเลยชิง

เป็นผู้น�าด้านความปลอดภยัเสยีเลย เพราะ

สดุท้ายแล้วเราก็จะหลกีเลีย่งไม่ได้ เราต้อง

เปลี่ยนเกมส์ โดยเราได้เน้นด้านความ

ปลอดภยั ท�าให้ได้งานทีม่รีาคา ล�าดับต่อมา

ก็มุ ่งเน้นด้านองค์ความรู ้ที่ส�าคัญ คือ  

องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย   

จนตอนนี้ คู่ค้าหลายองค์กรแนะน�า

ให้เราเปิดเป็นศูนย์อบรม (ตัวผมเป็น 

Certified Trainer จาก USA เรื่องรถเครน

ด้วย) ซึง่เราอยูเ่ฉยๆ อาจจะไม่รู ้ผมกเ็ปิด

โลกทัศน์ด้วยการท�าหลายๆ อย่าง ทั้งฝึก

ขับรถเครนเอง อ่านหนังสือ ไปเข้าร่วม 

การอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

จนเป็นพันธมิตรกับหลายหน่วยงานทั้ง 

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ส�าหรับ

เรือ่งความปลอดภยัของรถเครน รวมถงึเปิด 

Website และช่องทาง Social Network 

ไว้มากมายเพื่อสื่อสารกับโลกออนไลน์ที่ก�าลังมี

บทบาทส�าคัญในขณะนี้

ทกุคร้ังทีม่เีหตุการณ์ต่างๆ พวกเราก็ยังรอด

มาได้ ทุกอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างรวดเร็ว 

จนไม่น่าเชื่อ สถานการณ์เปลี่ยนไปตลอด มีส่ิงที ่

ไม่คาดฝันเกิดขึ้นตลอด พวกเราเป็น SMEs เรา

ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ต้องสู้ทุกครั้ง อย่าโทษ

เหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้ อธิบายแล้วอาจจะ

เข้าใจยาก จะยกตัวอย่างกว้างๆ ให้เข้าใจกันแบบ

ง่ายๆ นะครับ

ตอนเศรษฐกิจดี เราอาจจะซื้อขายเครื่องจักร

กันง่าย ตอนเศรษฐกิจไม่ดี เราอาจจะขายเครื่องจักร

ไม่ได้เลย (หลาย SMEs อาจจะโทษเศรษฐกิจ แล้ว 

ไม่ได้ปรบัตวัอะไร) เรากต้็องเอาทมีช่าง ทมีขาย มามุง่ในงานซ่อมบ�ารุงแทนมนักจ็ะยงัพออยูไ่ด้ มองหา

โอกาสเสมออย่ามองแต่แง่ลบ (ในด้านความปลอดภัย คนชอบโทษว่าเพราะคนมันประมาท ส่วนใน

ด้านการบริหารคน คนชอบโทษว่าทุกอย่างเป็นเพราะคนสุดท้าย แล้วเหตุผลแบบนี้กลับไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาอะไรได้ เราจะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาที่แท้จริงทดลองกันจนกว่าจะเจอ)

ขณะนี้ ตอนที่ผมก�าลังเขียนบทความ เป็น

บ่ายวันหนึ่งของกลางเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 

2561 ผมรู้สกึได้ว่า... ยคุของ Digital ก้าวเข้ามาเตม็

ตวัแล้ว สิง่นีพ้วกเราผู้ประกอบการ SMEs ควรจะ

ต้องมีความสามารถด้านนี้อย่างน้อยก็ขั้นพื้นฐาน 

เพือ่เอาตวัรอดในน่านน�า้ทีม่กีารแข่งขนักนัสงู เรา

จะต้องเป็นเรอืประมงทีเ่อาตวัรอดจากเรอืล�าใหญ่ 

SMEs จะต้องมีหางเสือที่เร็ว หลบหลีกจากพายุ

ลูกใหญ่เพื่อหาแหล่งปลาก่อนคนอื่น ก่อนที่เรือ 

ล�าใหญ่จะมาแย่งไป เราต้องสะสมปลาจนกว่าจะ

ถึงทางเลือกว่าเราจะมีแผนอย่างไรกับชีวิตต่อไป

สิ่งที่ผมเรียนรู้อีกข้อก็คือ ก�าไรสูงสุด ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไป จริงๆ แล้วสิ่งที่ดีที่สุดส�าหรับผม

อาจจะเรียกว่า “สมดุล” ตอนแรกผมยังไม่เข้าใจเรื่องนี้แน่ชัด จนเมื่อเปิดโลกเห็นอะไรมากขึ้น หลาย

บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วก�าไรสูงมาก แต่เวลาผ่านไป 3 ปี เห็นบริษัทหายไปแล้ว ด้วยปัญหาต่างๆ 

เราจะต้องเตบิโตอย่างสมดลุ ไม่จ�าเป็นต้องประสบความส�าเรจ็ด้วยการหาเงนิมากๆ ก�าไรเยอะๆ ความสขุ

ในการท�า SMEs ส�าหรับผมหาง่ายมากกว่าก�าไรท่ีได้ คือ ถ้าเรามีความสุขในการท�างานทุกวัน  

อาจจะเหมือนผมย้อนกลับไปในวัยเด็กที่มีปิดเทอม ทุกวันมีความสุข มีความสนุกทุกวัน ท�างานกับคน

ที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดี มีเวลาให้ครอบครัว มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจ มีเวลาไปทดลองอะไรใหม่ๆ

ข้อคิดท่ีผมอยากจะแชร์เป็นสิง่สดุท้าย คือ พยายามท�าความเข้าใจในธรุกจิให้ลกึซึง้ทกุแง่มมุ

เราไม่มีทางเรียนรู้ได้ทุกอย่าง แต่จงอย่าหยุดเรียนรู้พอเข้าถึงจุดๆ นึง เราจะเริ่มมองเห็นโอกาส

อีกมากมาย เราก็ทดลองกัน มันอาจจะผิดพลาดไปบ้าง แต่มันก็ดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆ และรอให้

สิ่งรอบๆ ตัวบีบให้ธุรกิจของเราต้องโดนบังคับให้ปรับตัว ซึ่งมักจะเป็นตอนที่สายไปแล้ว อย่างไร

กต็าม ขอให้ทุกท่านประสบความส�าเรจ็ค้นพบ “สมดลุ” ทีดี่ของธรุกิจ หรอืในมมุมองอืน่ๆ นะครบั

 ขอขอบคุณ
นายปิยะพงษ์ เตชจารุวงศ์

บริษัท เอส.พี.เค เครน จ�ากัด



SMEs Innovation
ธุรกิจ 4.0

คุณภวัต เลี้ยงกอสกุล
ผู้ก่อตั้ง “บริษัท ดูมอร์ ลิฟวิ่งโฮม จำ�กัด”

“บริษัท ดูมอร์ ลิฟวิ่งโฮม จ�ากัด” เริ่มต้นธุรกิจ

เฟอร์นิเจอร์ขึ้นเมื่อปี 2558 โดยเกิดจากแนวความคิดของ  

คุณภวัต เลี้ยงกอสกุล ผู้บริหารที่เป็นวิศวกรหนุ่ม ซึ่งอาศัย

อยู่ในคอนโดมิเนียม ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของคนท่ีอาศัยอยู ่

ในคอนโด ทีห้่องมกัจะมขีนาดเลก็ พืน้ทีใ่ช้สอยมอีย่างจ�ากดั ไม่สะดวก

ต่อการท�ากิจกรรมต่างๆ อาทิ การสังสรรค์กับเพื่อนฝูง การมี

ครอบครัวมาพักอาศัยด้วยเป็นครั้งคราว การออกก�าลังกาย และ 

การท�างาน เป็นต้น ดังนัน้เทคนคิในการจดัตกแต่งคอนโด โดยเฉพาะ
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ตอบโจทย์มนุษย์คอนโด ด้วยชีวิตที่ลงตัว

ปัจจุบัน คอนโดมิเนียม หรือที่เรียกกันสั้นๆ 

จนติดปากว่า “คอนโด” เป็นทีอ่ยู่อาศัยท่ีได้รบัความ

นิยมเป็นอย่างมากส�าหรับผู ้ที่ใช้ชีวิตอยู ่ในเมือง 

ทั้งกรุงเทพฯ และตามเมืองใหญ่ๆ ในหลายจังหวัด 

เน่ืองจากคอนโดสามารถตอบโจทย์ในการใช้ชวีติได้

อย่างลงตัว ง่ายต่อการเดินทาง และมีสิ่งอ�านวย

ความสะดวกครบครัน แต่ด้วยพ้ืนที่ใช้สอยภายใน

คอนโด 1 ห้อง มีค่อนข้างจ�ากัด จึงมักสร้างความ

ล�าบากใจต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเพื่อการอยู่อาศัย

ในระยะยาว



อย่างยิ่งการเลือกเฟอร์นิเจอร์กับ

สิง่ของท่ีน�ามาใช้งานภายในห้อง จึงต้อง

สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามาก

ที่สุด จนเป็นที่มาว่าจะท�าอย่างไรให้

คนที่ช่ืนชอบและหลงใหลในการอยู่

คอนโด สามารถใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว 

ไม ่อึดอัด และใช ้พื้นที่ ได ้อย ่าง 

เต็มประสิทธิภาพ 

โดยท่ัวไปเฟอร์นเิจอร์ชิน้ใหญ่

ทีส่ดุในห้องกมั็กจะหนไีม่พ้นเตยีงนอน 

ซึ่งถ้าสามารถเก็บได้เม่ือไม่ใช้งาน

แล้ว ก็จะท�าให้พื้นที่ใช้สอยภายใน

ห้องกว้างขวางขึ้น และใช้ประโยชน์

อย่างอืน่แทนได้ จากการเหน็ข้อจ�ากดั

เหล่านี้ ท�าให้คุณภวัตเกิดความคิด

อยากได้เฟอร์นิเจอร์มัลติฟังก์ชันท่ี 

จะสามารถช่วยจัดการพ้ืนท่ีภายใน

คอนโด 1 ห้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

จึ ง ได ้ พยายามค ้ นหาตามร ้ าน

เฟอร์นเิจอร์ในเมอืงไทย แต่ปรากฏว่า

ไม่มีบริษัทไหนผลิตเฟอร์นิเจอร์ท่ี 

ตอบโจทย์เลย มแีต่ต้องน�าเข้าอปุกรณ์

มาจากต่างประเทศ ซึง่มรีาคาสงูมาก 

และก็ติดตั้งได้ยากมาก 

เตียงพับ รุ่น Inspire-Sofa  
มีคุณสมบัติที่โดดเด่นดังนี้

•	 สามารถสลับจากเตียงเป็นโซฟาได้

•	 เหมาะส�าหรับผู้อยู่อาศัย ที่มีอายุมาก 

หรือป่วย ไม่สะดวกในการขึ้นหรือลงบันได

•	 ท�าความสะอาดได้ง่าย (แตกต่างจาก

เฟอร์นิเจอร์ทั่วไป)

•	 มีระบบ Soft Down System

•	 มีระบบ Safety Hybrid

•	 มีความทนทาน ผ่านการทดสอบได้มาตรฐาน

ด้วยความทีเ่ป็นวศิวกร จึงเริม่ดงูาน 

ศึกษาระบบอุปกรณ์เตียงพับจากหลายๆ 

ประเทศ และได้ชักชวนเพื่อนสนิท เป็น

เจ ้าของโรงงานเฟอร์นิเจอร์ ที่มีความ

สามารถ ประสบการณ์ในการท�าเฟอร์นเิจอร์

มากว่า 20 ปี มาเป็นหุ้นส่วน ช่วยกันคิดค้น 

ทดลอง และพฒันาเตียงนอนแบบพบัเก็บได้

จนส�าเรจ็โดยฝีมอืของคนไทย อกีทัง้มกีลไก

การใช้งานที่ง่าย สะดวก แข็งแรง และ

ปลอดภัย โดยได้รับมาตรฐานการทดสอบ

จากกรมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนเป็นที่

เรียบร้อย

ส�าหรบัเฟอร์นเิจอร์แบบมัลตฟัิงก์ชนั 

ที่พัฒนาออกแบบโดย บริษัท ดูมอร์ ลิฟวิ่ง

โฮม จ�ากัด มีหลากหลายแบบ หลายขนาด 

อาทิเช่น เตียงนอนพับเก็บได้ เตียงนอนท่ี

พับแล้วเป็นโซฟา เตียงนอนท่ีพับแล้วเป็น

โต๊ะท�างาน โต๊ะท�างานพบัเก็บได้ โต๊ะกาแฟ

หน้าโซฟาปรับเป็นโต๊ะทานอาหารได้ ซ่ึง

เฟอร์นเิจอร์ทกุตวัได้รบัการออกแบบมาเป็น

อย่างดี ใช้วัสดุแข็งแรงทนทาน และตาม

โจทย์ผู้พักอาศัยในคอนโดเป็นส�าคัญ

โดยสนิค้าเด่นของ DO MORE คอืเตยีงนอน

แบบพับเก็บได้ ที่มีระบบ Soft Down System 

ช่วยท�าให้รูส้กึนุม่นวลทกุครัง้ทีป่รบัเปลีย่นรปูแบบ

การใช้งาน อกีทัง้ยงัผ่านการทดสอบปรบัขึน้-ลง

ถงึ 30,000 คร้ัง มกีารทดสอบการรับน�า้หนกัจาก

กรมอุตสาหกรรมเครื่องเรือน ท�าให้ผู้ใช้งาน

สามารถมั่นใจได้เลยว่า.. นอกจากประโยชน์

ใช้สอยที่ครบครันแล้ว ยังให้ความแข็งแรง

ทนทานอีกด้วย ตรงตามแนวคิด “More idea 

for limited space” ได้อย่างชัดเจน

www.domoreliving.com
FB: facebook.com/domoreliving
IG: @domoreliving
Line: @domoreliving
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ผู้ที่มีหรือก�ำลังจะมีกิจกำร
ขนำดเล็กเป็นของตัวเอง 
คงจะกังวลกับกำรบริหำร
จัดกำรเ ร่ืองเงินๆ ทองๆ 
จ�ำพวกรำยรับ-รำยจำ่ย กำรส่ัง
วัตถุดิบเข้ำร้ำน หรือกำรขำย
สินค้ำ เป็นต้น ซึ่งส่ิงเหล่ำนี้
ลว้นมผีลกระทบตอ่กำรด�ำเนนิ
ธรุกิจทัง้ส้ิน วนันีเ้รำมเีคล็ดลับ
ในกำรบริหำร จัดกำรเ งิน
ส�ำหรับเจ้ำของกิจกำรขนำด
เล็กมำฝำกกัน

1
อยา่เอาคา่ใชจ้า่ยส่วนตวั

มาปะปนกบัทนุ
ไม่ควรน�าทุนในการประกอบกจิการ

กับค่าใช้จ่ายส่วนตัวมาปะปนกัน 

เพราะตัวผูป้ระกอบการจะไม่สามารถ

ค�านวณรายรับ-รายจ่าย ผลก�าไร-

ขาดทุน และภาษีอย่างแน่นอน 

ได้เลย

2
เจรจาต่อรองกับคู่ค้า

ทุกครั้ง
หากกิจการนัน้ๆ มคีูค้่า เช่น ผูข้าย

วัตถุดิบ หรือขายสินค้าในราคา 

ส่งให้ ดังน้ันควรต่อรองเพื่อขอลด

ราคา หรือขอสิทธิประโยชน์อื่นๆ 

ให้ได้ เพราะจะท�าให้ช่วยประหยัด

เงนิลงทุน แต่จะต้องมศีลิปะในการ

ต่อรองสกัหน่อย มเิช่นน้ัน คูค้่าอาจ

ไม ่ต ้องการท�าธุรกิจด้วยต่อไป 

ในระยะยาว เช่น อาจจะเสนอ 

สิ่งตอบแทนที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ให้คู่ค้าบ้าง เป็นต้น

8 เคล็ดลับ..บริหารเงิน 
ฉบับเจ้าของกิจการไซส์มินิ

24 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Good Time
ปกิณกะ
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3
ช�าระหนี้ให้ตรงเวลา

การช�าระหนี้ให้ตรงเวลา นอกจาก

จะท�าให้ไม่ต ้องเสียดอกเบี้ยใน

ข้อหาผิดนัดแล้ว ยังท�าให้มีเครดิต

ท่ีดีอกีด้วย คูค้่ากอ็ยากท�าธรุกจิกนั

ต่อๆ ไป ซ่ึงการจ่ายหน้ีให้ตรงเวลา 

นอกจากจะช่วยประหยัดเงินแล้ว 

ยังช่วยให้มีโอกาสในการท�าธุรกิจ

ต่อไปในอนาคตเช่นกัน 

4 5
ฝึกฝนนิสัยประหยัด

โดยไม่จ�าเป็นต้องประหยดัเงนิแบบ

สุดๆ ในการท�าธุรกิจก็ได้ เพียงแต่

จะต้องรู ้จักประหยัดในส่ิงที่ควร

ประหยัด เช่น การซื้อเฟอร์นิเจอร์

เพ่ือใช้ในส�านักงานหรือร้านค้า ก็

อาจเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์มือสองท่ี

สภาพยังคงทนแขง็แรง แทนการซือ้

ของใหม่ก็เป็นได้ จะท�าให้เซฟ 

เงินลงทุนไปได้มากเลยทีเดียว

เรียนรู้การท�าบัญชี
การเรียนรู้การท�าบัญชี สามารถ

ท�าให ้ประหยัดเงินในการจ ้าง 

นกับญัชไีด้ด้วย และข้อดีของกิจการ

ขนาดเล็กก็คือ ไม่จ�าเป็นต้องใช ้

นกับญัชหีลายคน เพราะเพยีงคนเดยีว

ก็สามารถท�าบญัชขีองกิจการเล็กๆ 

ได้หมด ดังนั้นผู้ประกอบกิจการ

ขนาดเล็กควรเรียนรู้การท�าบัญชี 

ไว้บ้างก็เป็นเรื่องที่ดี และลดคอร์ส

ในการจ้างพนักงานอีกด้วย

6 7 8
ใช้เทคโนโลยีให้เป็น

การใช้เทคโนโลยีให้เป็น จะท�าให้

สามารถประหยัดเงินลงทุนไปได้ 

อีกมาก คนท�าธุรกิจบางคนมีเพียง

คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวกับ

อินเทอร์เน็ต ก็สามารถท�าธุรกิจ

ออนไลน์ได้แล้ว ตัวอย่างการใช้

เทคโนโลยใีห้เป็นกอ็ย่างเช่น การส่ง

อีเมลแทนการส่งไปรษณีย ์หรือ 

การจ้างคนไปส่ง การใช้เครื่องจักร

แทนแรงงานคน จะท�าให้ประหยัด

เงินลงทุนในระยะยาวได้ดีกว ่า 

การจ้างแรงงานคน เป็นต้น

หาช่องทางลดภาษี
“ภาษ”ี เป็นสิง่ท่ีทุกคนหนีไม่พ้น แต่

อย่างไรกต็าม มช่ีองทางลดภาษไีด้

อีกหลายช่องทาง เช่น การบริจาค

เงินให้แก่องค์กรการกุศล หรือท�า 

CSR ก็สามารถน�าไปขอลดหย่อน

ภาษีได้ ท�าให้เหลอืเงนิท่ีจะใช้ลงทุน

ต่อไปมากขึ้น

ประหยัดเท่าที่ 
ประหยัดได้

จ�าเป็นต้องคิดไว้เสมอว่า.. สิ่งใด

บ้างที่จ�าเป็นหรือไม่จ�าเป็นส�าหรับ

ธุรกิจของตัวเอง เพื่อที่จะไม่ท�าให้

เผลอใช้จ่ายเงนิอย่างสรุุย่สรุ่าย เช่น 

ในธุรกิจขนาดเล็ก อาจไม่ต้องจ้าง

ทีป่รกึษามานัง่ประจ�ากไ็ด้ หรอือาจ

ไม่ต้องจ้างนกับญัชหีรอืนกักฎหมาย

จากบริษัทใหญ ่มาด�า เนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้ เป็นต้น

ทั้ง 8 ข้อข้างต้นนี้ เป็นวิธีการบริหารจัดการ และวิธีประหยัดเงินส�าหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก ฉะนั้น ต้องบริหาร

จัดการเงินให้เป็นและประหยัดให้ได้ เท่านี้ธุรกิจขนาดเล็กก็ประสบความส�าเร็จไปครึ่งหนึ่ง พร้อมกับเตรียมที่จะเป็น

ธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคตต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : MoneyGuru.co.th



ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ
1) ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายและออกแบบธุรกิจที่แตกต่าง ก่อนที่ 

ผู้ประกอบการจะเริ่มต้นท�าธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพนั้น ควรก�าหนดกลุ่ม 

เป้าหมายให้แน่ชดั เช่น ส�าหรบัธรุกจิสปา ควรก�าหนดว่าลกูค้าจะเป็นระดบับน 

กลาง หรือล่าง กลุ่มลูกค้ามีลักษณะอย่างไร ทั้งอายุ อาชีพ การใช้ชีวิต  

ต่อมาจะเข้าสู่ขัน้ตอนการออกแบบธุรกจิ รปูแบบของร้านและจุดเด่น ทีท่�าให้

มีความโดดเด่นแตกต่างจากที่อื่น อาจจะเป็นวิธีการท�าสปาแบบใหม่  

การตกแต่งที่ไม่เหมือนใคร โปรแกรมเสริมอื่นๆ ที่สามารถดึงดูดลูกค้าได้ 

เป็นต้น 

โดยสิ่งที่ส�าคัญเป็นอย่างมากส�าหรับธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ คือ 

การออกแบบประสบการณ์ของลกูค้าตัง้แต่เข้ามาในร้าน จนกระทัง่ใช้บรกิาร

เสร็จส้ินว่าในแต่ละข้ันตอน ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ของลูกค้าจะต้องได้รับ

ประสบการณ์อย่างไรบ้าง

2) หาท�าเลที่ตั้งที่เหมาะสม ผู้ประกอบการควรเลือกท�าเลที่ใกล้จุดพัก

อาศัย หรืออยู่ใจกลางออฟฟิศ ซึ่งในการท�าธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ ท�าเล

เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญอย่างมาก ท�าเลที่ดีจะต้องง่ายต่อการมองเห็น  

ง่ายต่อการมองหา และไม่ดูลึกลับ เพราะจะต้องท�าให้ลูกค้าเชื่อมั่นเรื่อง

ความปลอดภัย นอกจากนี้การมีที่จอดรถให้บริการอย่างพอเพียงก็เป็น 

สิ่งส�าคัญเช่นเดียวกัน 

3) จัดหาและพัฒนาบุคลากร หัวใจส�าคัญของการบริการเพื่อสุขภาพ 

คือ บุคลากรที่มีความสามารถ ผู้ประกอบการควรคัดเลือกพนักงานให้

บริการท่ีมีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพจากสถาบันท่ีคนทั่วไปให ้

การยอมรับ เช่น ส�าหรับพนักงานนวดแผนไทย ต้องได้ใบอนุญาตเป็น 

ผูป้ระกอบโรคศลิปะ ซึง่อาจจะได้รบัการอบรมจากโรงเรยีนแพทย์แผนโบราณ

วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) หรือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

โดยผู้ประกอบการจะต้องให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อจูงใจพนักงาน 

ในการท�างาน รวมทั้งมีการสอนขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน

4) จดทะเบียนขออนุญาตการประกอบธุรกิจ

ในการประกอบธรุกจิบริการเพือ่สขุภาพจะต้องขอใบอนญุาตต่างๆ ดังน้ี

แนวทางเบื้องต้น 
ในการประกอบธุรกิจ
บริการเพ่ือสุขภาพ

“ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ” เป็นหนึ่งในหลายธุรกิจที่มี
บทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาภาคบริการและเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ นอกจากจะเป็นแหล่งสร้างรายได ้
เข ้าสู ่ประเทศแล้ว ยังก่อให้เกิดการสร้างบุคลากร  
การสร้างงาน และรายได้ต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่นๆ  
อีกด้วย 

ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ 
ประกอบด้วยธุรกิจต่างๆ ดังนี้

ธุรกิจบริการ 
ทางการแพทย์

Spa procedure

ธุรกิจสปา

ธุรกิจนวดแผนไทย 
(รักษาโรค)

ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตอบ

26 ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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