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ตั้ ง แต ่ ช ่ ว งต ้ น เดื อนกั นยายนถึ งตุ ล าคม 

เกิดน�้าท่วมหนัก ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร 

ร้อยเอด็ และศรสีะเกษ ขอเป็นก�าลังใจให้พ่ีน้องประชาชน

ทุกท่าน และขอให้ผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปในเร็ววัน

ในส่วนของผู ้ประกอบการและภาคธุรกิจนั้น 

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้าได ้ออกมาตรการบรรเทา 

ความเดือดร้อนให้ผู ้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ 

จากภัยพิบัติ ดังนี้

- ผ่อนผันการแจ้งบัญชีและเอกสารประกอบ    

การลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายออกไปอีก 15 วัน 

นับแต่เหตุภัยพิบัติได้ส้ินสุดลง ทั้งนี้ ธุรกิจสามารถ 

แจ้งบัญชีและเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหาย

หรือเสียหาย ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) 

ได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

- ผ่อนผันการยื่นงบการเงินของธุรกิจที่มีรอบ

ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน – 31 ตุลาคม 2562 

ซึ่งต้องยื่นงบการเงินในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ ให้ขยาย 

ระยะเวลายื่นออกไปอีก 1 เดือน

- ผ่อนผันการยื่นจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ต้อง

ยืน่จดทะเบยีนภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนดในช่วง

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2562 ให้สามารถ

ยืน่ล่าช้ากว่าทีก่ฎหมายก�าหนดได้ ภายใน 15 วนั นบัแต่

เหตุภัยพิบัติได้สิ้นสุดลง

- จัดตั้งศูนย์บริการรับจดทะเบียนเพื่ออ�านวย 

ความสะดวกให้กับนิติบุคคลที่มีส�านักงานแห่งใหญ ่

ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ ให้ไปใช้บริการได้ที่ส่วน

จดทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน�า้ระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน - 

31 ตลุาคม 2562  โดยสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ท่ี สายด่วน 

1570 

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า



Together is Power 2019
มอบรางวัลสมาคมการค้าและผู้บริหารดีเด่น

ท่ามกลางการฟาดฟันทางเศรษฐกิจการค้า 
ที่บรรดาธุรกิจทั่วโลก ต่างงัดกลยุทธ์มาแข่งขัน แย่งชิง
ส่วนแบ่งทางการค้ากันอย่างดุเดือด หนึ่งในปัจจัย 
ส�าคัญของการปรบัตวัเพือ่ความอยูร่อดของภาคธรุกจิ 
คือการด�าเนินนโยบายกระตุ้น ส่งเสริมเศรษฐกิจของ 
ภาครฐั กระทรวงพาณชิย์ โดยกรมพฒันาธรุกจิการค้า 
จึงร ่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงาน 
“Together is Power 2019” เพื่อเชิดชูเกียรติและ 
สร ้างขวัญก�าลัง ใจให ้ แก ่สมาคมการค ้า ไทยที่มี 
การบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
สร้างผู ้น�าท่ีมีความรู ้ความสามารถป้อนเข้าสู ่ระบบ
เศรษฐกิจ เสริมพลังขับเคลื่อนการค้าของไทยให้เติบโต
สามารถแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งทั้งตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ 

งาน “Together is Power 2019” จัดข้ึนที่โรงแรม 

เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อย�้าถึงความส�าคัญ

ของสมาคมการค้าไทยในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ 

และเป ็นการให ้ค�ามั่นพร ้อมรับฟ ังป ัญหาอย ่างใกล ้ชิด 

และเดินหน ้าไปพร ้อมกันโดยมีภาครัฐคอยสนับสนุน 

อยู่เคยีงข้าง กอปรกับกระทรวงพาณชิย์ได้ปรบับทบาทการท�างาน 

รูปแบบใหม่ โดยลดการก�ากับและควบคุมธุรกิจ เป็นการปรับ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

4 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?



แนวคิดของผู้ประกอบการให้มีความเป็นนักธุรกิจ 

มอือาชพี และส่งเสรมิการสร้างเครอืข่ายพนัธมติรให้เกดิ 

การเกื้อกูลทางธุรกิจ โดยทางกระทรวงฯ จะท�างาน

อย่างใกล้ชดิกบัธรุกจิมากยิง่ขึน้เพือ่รบัมอืกบัสงคราม

การค้าของโลก และรบัฟังปัญหาจากผูป้ระกอบธรุกจิ

โดยตรงเพื่อจะได้แก้ไขอย่างตรงจุด ซึ่งทั้งหมดนี้ 

จะด�าเนนิการในลักษณะ ‘เอกชนเป็นผู้ท�าตลาด และ

ภาครฐัเป็นผูส้นบัสนุน’ ภายในงานดังกล่าวมกีจิกรรมหลกั 

คอื ‘พธิมีอบรางวลัสมาคมการค้าดเีด่น และผูบ้รหิาร

สมาคมการค้าดีเด่น’ ประจ�าปี 2562 ซึ่งมีสมาคม 

การค้าที่ได้รับรางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 

1) รางวลัสมาคมการค้าดเีด่น แบ่งเป็น รางวลั

สมาคมการค้ายอดเยีย่ม 3 สมาคม และรางวัลสมาคม

การค้าดีเด่นรายมิติ 14 สมาคม โดยคณะกรรมการ

ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินคือ ต้องเป็นสมาคม

การค้าท่ีมีการบริหารจัดการเป ็นเลิศตามหลัก 

Balanced Scorecard 4 มิติ ได้แก่ 1) ผลส�าเร็จตามพันธกิจ 2) ความ

สามารถในการบริหารจัดการ 3) คุณภาพการให้บริการ และ 4) การ

พัฒนาองค์กร

2) รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น แบ่งเป็น รางวัลนายก

สมาคมการค้าดีเด่น 2 ราย และรางวัลกรรมการศักยภาพดีเด่น 2 ราย 

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

5ต้นสายปลายทางธุรกิจ



โดยพิจารณาคัดเลอืกผูบ้รหิารสมาคมการค้าและผูบ้รหิารสมาคมการค้า

รุ่นใหม่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมการค้าแบบ 360 องศา ซึ่งใช ้

หลักคุณลักษณะของผู้บริหาร 5 ด้าน คือ 1) การสร้างเสริมคุณธรรม 

จรยิธรรม และความซือ่สตัย์โปร่งใส 2) ความสามารถในการบรหิารงาน 

สมาคมการค้า 3) ด้านการเผยแพร่ข้อมลูและสร้างความร่วมมอืต่อองค์กร 

4) การสร้างความเจริญเติบโตให้แก่สมาคมการค้า และ 5) ความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ให้แก่สมาคมการค้า

ภายในงานยังมีปาฐกถาพิเศษนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

กระทรวงพาณิชย์ โดย “นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์” รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยระบุว่ารัฐบาลได้ด�าเนิน

มาตรการเร่งรัดการส่งออกและใช้ยุทธศาสตร์เสริมขีดความสามารถใน

การแข่งขัน การเจรจาเชิงรุกในการเปิดตลาดทุกแห่ง และจะมีการฟื้น

การเจรจาการค้าเปิดเสรีการค้า (FTA) ทั้งยังเร่งด�าเนินการจัดประชุม

ร่วมระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้านเพือ่ผลกัดนัการค้าชายแดน

อย่างเตม็ทีด้่วย ขณะเดยีวกนั ก็ได้เร่งรัดการเจรจาการค้าในเวทีระหว่าง

ประเทศไม่ว่าจะเป็นความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกจิ

ระดบัภมูภิาค ี หรอื RCEP เน้นกรอบความร่วมมอืทาง

เศรษฐกิจประเทศในอาเซยีน 10 ประเทศ บวกกับ 6 

ประเทศ นอกจากนั้น ยังเน้นการพัฒนาระบบ 

การจดทะเบียนการค้าต่างๆ ให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

และผลักดันเศรษฐกิจยุคใหม่สนับสนุนสินค้าไทย 

เพื่อเข้าไปสู่กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และให้ 

เดินหน้าผลักดันพัฒนาร้านโชวห่วยให้เป็นกลไก

ส�าคญัต่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยปรบัปรงุ

รปูแบบให้เป็นสมาร์ทโชวห่วยทีส่ามารถต่อยอดไปได้  

ส�าหรบักจิกรรมในภาคบ่าย กระทรวงพาณชิย์

ได้มอบหมายให้ นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ ์ อธิบด ี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการเปิดงาน 

สัมมนา ซึ่งเป็นกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ในแง่มุม

ของการท�าธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์

6 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



การมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น เป็นกิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์ ได้
ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2556 มวีตัถปุระสงค์เพือ่กระตุ้นธรุกจิทีเ่ป็นสมาชกิของสมาคมการค้าให้พฒันา
ธุรกิจและรวมพลังกันยกระดับธุรกิจของประเทศให้เทียบเท่าระดับสากล ยึดหลักสร้างสมาคมการค้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางของภาคธุรกิจ สิ่งส�าคัญคือการสร้างต้นแบบสมาคมการค้าที่ดี (Best Practice) ให้เป็นผู้น�าแก่สมาชิก
เพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจให้แข่งขันได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีสมาคมการค้าจ�านวน 1,033 ราย และตั้งแต่ปี 2556 
มีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นแล้ว จ�านวน 48 สมาคม รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น 
จ�านวน 29 ราย ซึ่งผู้ ได้รับรางวัลกลุ่มนี้นับเป็นต้นแบบของสมาคมการค้าที่ดี และจะเป็นก�าลังส�าคัญของภาคธุรกิจ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดอน นาครทรรพ 

ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคาร

แห่งประเทศไทย และ รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์  

นกัวชิาการอสิระ มาร่วมอภปิรายเร่ือง “ทิศทางเศรษฐกจิ 

ค่าเงนิบาท และสงครามการค้า (Trade War) ธรุกจิไทย 

จะปรบัตวัอย่างไร” รวมทัง้มกีารเสวนาเร่ือง “กลยทุธ์

การปรับตัวยุค Disruptive Technology” และการ 

บรรยายพเิศษ เรือ่ง “แนวทางการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 

ของรัฐบาล” โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รอง

เลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีเพือ่รองรบักบัการเปลีย่นแปลง 

ทางเศรษฐกิจท่ีมีอยู่ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ 

ทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

โอกาสน้ีกระทรวงพาณิชย์และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ขอแสดงความยนิดกีบัสมาคมการค้าและผูบ้รหิารสมาคมการค้าทีไ่ด้รบั

รางวัลอันทรงเกียรติอันจะเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนถึงความทุ่มเท มุ่งมั่น 

และเสยีสละของทกุท่านทีม่ส่ีวนร่วมกันขบัเคลือ่นการท�างานของสมาคม 

การค้าจนประสบความส�าเร็จและได้รับรางวัลในวันน้ี รวมถึงก้าวไปสู่

การเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสมาคมการค้าอื่นๆ ได้ตระหนักและเห็น 

ความส�าคัญของการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐาน

สากล และขอเป็นก�าลงัใจให้ทกุสมาคมการค้าในการท�างานเพือ่ร่วมกนั

สร้างธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
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ก่อนที่ร้านค้าสะดวกซื้อจะยึดหัวหาดกระจายตัวอยู่แทบทุกมุมเมืองดังในปัจจุบันนี้ “โชวห่วย” คือร้านค้าขวัญใจ
ชุมชนที่สามารถอ้างอิงชี้วัดถึงความเจริญทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ด้วยเสน่ห์ของการเป็นศูนย์รวมสินค้า
หลากชนิด และความมมีติรไมตรผีกูพนักนัระหว่างผูค้้ากบัชมุชนทีต่่างพึง่พาอาศยักนั ทัง้ยงัเป็นจดุพบปะสงัสรรค์ในวาระ
ต่างๆ ท�าให้ธุรกิจครัวเรือนนี้อยู่คู่กับเศรษฐกิจและสังคมไทยมาช้านาน

พาณิชย์เดินหน้านโยบายการท�างานเชิงรุก

กรมพัฒนาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ เป็นหน่วยงาน 

ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจ

การค้าแก่ผู้ประกอบการ จึงให้ความส�าคัญกับทุกหน่วยธุรกิจ

ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่หรือรายย่อย ซึ่งต่างก็เป็น

กลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ 

โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เปรียบเสมือน

ฐานรากทางเศรษฐกิจของชาติ ดังค�ากล่าวของ “นายวีรศักดิ์ 

หวังศุภกิจโกศล” ในการออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้

หน่วยงานในก�ากบัของกระทวงพาณชิย์ ภายหลงัเข้ารบัต�าแหน่ง 

รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพาณชิย์ โดยม ีนายวฒุไิกร ลวีรีะพนัธุ์ 

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยรองอธิบดีฯ และ 

ข้าราชการกรมฯ ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพาณชิย์ ได้กล่าวให้ก�าลงัใจ 

พร้อมสนับสนุนการท�างานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมฯ 

เพือ่ร่วมกนัท�าหน้าทีใ่นการสร้างประโยชน์ให้กบัภาคธรุกิจและ 

ประชาชนอย่างเต็มประสทิธภิาพ จากนัน้ได้เข้าเยีย่มชมบรรยากาศ 

การใช้บริการของประชาชนจากส่วนให้บริการข้อมูลและ 

จดทะเบยีนธรุกิจ ณ บรเิวณชัน้ 3 - 4 พร้อมเข้าพดูคยุสอบถาม 

ความคิดเห็นจากผู้มาใช้บริการเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ 

ซึ่งโดยภาพรวมประชาชนผู้มาใช้บริการมีความเห็นไปใน 

ทศิทางทีด่ ีพร้อมให้ค�ามัน่กบัผูใ้ช้บรกิารว่า ในอนาคตอนัใกล้น้ี 

จะพัฒนาระบบการให้บริการให้ดีย่ิงข้ึนไปอีก โดยเน้นความ

ความสะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก 

ซึง่จะท�าให้ผูใ้ช้บรกิารได้รบัประโยชน์อย่างเต็มที ่ช่วยประหยดั 

ค่าใช้จ่ายในการท�าธุรกิจ มีข้อมูลส�าหรับวิเคราะห์ธุรกิจ 

ได้ทันสถานการณ์ และแข่งขันกันได้อย่างเท่าเทียม

หลังจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ได ้ เ ข ้ าประชุ มหารื อ ถึ งทิ ศทางการด� า เนิ น ง านของ
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กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า ในภารกิจที่ เกี่ยวข ้อง 

กับนโยบายหลักของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ 

มุง่เน้นไปท่ีการแปลงนโยบายจากรฐับาลไปสูภ่าคปฏบัิติ 

เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยเร็ว พร้อมกับ

เน้นย�้าว่าต้องสร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจและ 

ผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยเฉพาะในรายของ 

ผู้ประกอบการชุมชนที่เตรียมผลักดันร้านค้าโชวห่วย 

เป็นตวัชโูรงในการขับเคล่ือนเศรษฐกจิท้องถิน่ พร้อมใช้ 

เทคโนโลยดิีจทัิลและเครอืข่ายออนไลน์มาช่วยบรหิารจดัการ 

อ�านวยความสะดวก และขยายช่องทางการตลาด 

นายวี รศักดิ์  กล ่ าวว ่ า ส� าหรับทิศทาง 

การด�าเนินงานท่ีได้เร่งรัดให้กรมฯ เดินหน้าผลักดัน 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู ้ประกอบการไทย

ให้เกิดผลส�าเร็จประกอบด้วย 1) การให้บริการ 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์ เพือ่ช่วยอ�านวยความสะดวก 

แก่ภาคธรุกจิและประชาชน 2) การพฒันาร้านค้าปลกี 

รายย่อย (โชวห่วย) เพือ่สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจ 

ท้องถิ่น 3) การพัฒนาช่องทางการตลาดและรูปแบบ 

การน�าเสนอผลิตภณัฑ์ OTOP Select และ 4) ส่งเสรมิ 

การสร้างและขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ รวมถึง 

การสร้างผู ้ประกอบการเข้าสู ่ระบบแฟรนไชส์ ซึ่ง 

นโยบายหลักท้ัง 4 ข้อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ได ้ด�าเนินการแปลงนโยบายและก�าหนดกรอบ 

การปฏิบัติงานไว้ในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ขยาย

ความเพ่ิมเติมว่า เริ่มต้นจากการสร้างความเข้มแข็ง 

ให้เศรษฐกจิฐานรากด้วยการพฒันาร้านค้าปลกีรายย่อย 

หรือ “โชวห่วย” ที่แม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กแต่มี 

ความส�าคัญเพราะ ถือเป็นเสน่ห์ของธุรกิจไทย และ 

เป็นกลไกส�าคัญในการสร้างเศรษฐกจิฐานรากของประเทศ 

ให้มคีวามเข้มแขง็ ท�าให้เกดิเงินหมนุเวียนในระดบัท้องถิน่ 

มากขึน้ โดยเตรยีมปรบัภาพลกัษณ์จากโชวห่วยแบบดัง้เดมิไปสู ่SMART 

โชวห่วยให้เหมือนร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) สมัยใหม่ที่ใช้ 

โปรแกรมซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการร้าน การท�าระบบบัญช ี

การค�านวณต้นทุนการออกแบบร้านค้าให้มีรูปโฉมที่สวยงามทันสมัย 

น่าเข้าร้าน และปรบัปรงุช้ันวางสินค้าให้มคีวามสะดวกต่อการเลือกซ้ือสนิค้า

“เบือ้งต้นจะด�าเนนิการปรบัปรงุฐานข้อมลูจ�านวนร้านค้าโชวห่วย 

ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทั้งระดับจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล และหมู่บ้าน พร้อม

คัดเลือกร้านค้าที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็น SMART โชวห่วย รวมถึง 

การลงพืน้ท่ีรบัฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเจ้าของร้านโชวห่วยโดยตรง 

เพื่อหาแนวทางแก้ไขได้ตรงจุดตามข้อจ�ากัดและความต้องการของ 

แต่ละพืน้ที ่นอกจากนีย้งัร่วมมอืกบัพนัธมติรทัง้ภาครฐัและเอกชนเข้ามา 

ช่วยพัฒนาร้านโชวห่วย ทั้งด้านการให้ความรู้ในการบริหารธุรกิจ และ 

การสนบัสนนุโปรแกรมทีใ่ช้ในร้านค้า ส�าหรบัการสร้างความเข้มแขง็ให้กบั 

กลุม่ธรุกจิ Startup, SMEs, OTOP SELECT และในส่วนของธรุกจิแฟรนไชส์ 

จะเร่งผลกัดนัให้ใช้กลไกด้าน Digital Economy, Bio Economy, Green 

Economy, Sharing Economy และ Creative Economy ซึ่งเป็น 

แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ให้เติบโตก้าวทันโลก”

นายวีรศักดิ์ ได้สรุปภาพรวมของแนวนโยบายในการผลักดัน 

ผูป้ระกอบการไทยทิง้ท้ายว่า การขยายช่องทางการตลาด เป็นอกีภารกจิ 

ท่ีได้ก�าชับให้กรมฯ ด�าเนินการเร่งด่วน โดยมุ่งไปท่ีการส่งเสริมให ้

ผูป้ระกอบธรุกจิใช้ช่องทาง e-Commerce เป็นเครือ่งมอืสร้างและ 

ขยายตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่จะเพิม่ศกัยภาพให้กลุม่ 

ประกอบการ SMEs มโีอกาสแข่งขนัทางการตลาดมากขึน้ รวมถงึการ 

ยกระดบัศกัยภาพกลุม่ธรุกจิบรกิารให้มมีาตรฐานสากล อาท ิสปา, ธรุกจิ 

ดแูลผูส้งูอาย ุ และร้านอาหารไทย ซึง่เป็นธรุกจิทีม่มีลูค่าสงู สามารถ 

สร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจ�านวนมาก พร้อมทัง้สามารถส่งออกไปยัง 

ตลาดต่างประเทศได้ ตลอดจนสร้างการเชือ่มโยงเครือข่ายธรุกจิทีเ่น้น 

การสร้างพนัธมติรทางการค้าท�าให้ภาคธรุกจิมคีวามเข้มแขง็มากทีส่ดุ 

เพราะเมือ่ผู้ประกอบการไทยเข้มแขง็ เศรษฐกจิของประเทศกจ็ะมัน่คง
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โดยน�าร่องที ่‘ชมุชนเครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีน’ จงัหวดั

นครราชสีมา แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาหลากหลาย

ประเภทระดบัห้าดาวของประเทศ เน่ืองจากผูน้�าชมุชนมี

ความเข้มแขง็และมคีวามเป็นผูป้ระกอบการสงู ชมุชนมี 

อัตลักษณ์และเรื่องราวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว 

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
ชุมชน e-Commerce ต้นแบบ
สู่ Smart Village Online  

ภายหลังจากที่ รัฐมนตรีช ่วยว ่าการกระทรวงพาณิชย  ์

(นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) ได้ร่วมประชุมหารือการพัฒนา

เศรษฐกจิท้องถิน่กบัภาคธรุกจิกลุม่จงัหวัด ‘นครชยับรุนิทร์’ (นครราชสมีา 

ชยัภมู ิบรุรีมัย์ สรุนิทร์) เมือ่วันที ่16 สิงหาคม 2562 และได้สัง่การให้ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบน�าข้อเสนอแนะไปประยุกต์และปรับให้เข้ากับ

แผนงาน/กิจกรรมที่ก�าลังด�าเนินงานเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่าง

ชัดเจน จับต้องได้ โดยหนึ่งในข้อเสนอแนะ คือ การพัฒนาช่องทาง 

การตลาดออนไลน์ให้แก่ผูป้ระกอบการ เนือ่งจากก�าลงัได้รบัความนยิม 

สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และกระจายไป 

ยงัลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ ได้ไม่ยาก ซึง่กรมพฒันาธรุกจิการค้าได้ด�าเนนิการ

พฒันาช่องทางการตลาดออนไลน์ให้แก่ผูป้ระกอบการ ทกุระดบัอย่าง

ต่อเนือ่ง โดยเฉพาะการผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการทีอ่ยูใ่นชุมชนรวมตัวกัน 

ท�าการตลาดออนไลน์แบบกลุม่ เพือ่ขยายตลาดและพฒันาผลติภณัฑ์

ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศและก้าวต่อไปยังตลาดต่างประเทศ 

จนเป็นจดุแขง็ในการสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน เบือ้งต้น ได้สัง่การให้ 

กรมพัฒนาธรุกจิการค้า เร่งป้ันชุมชนอ-ีคอมเมร์ิซต้นแบบของประเทศ 

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
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ท�าให้สามารถส่งเสริมให้เป ็นชุมชน 

อี-คอมเมิร์ซต้นแบบของประเทศ หรือ 

สมาร์ทวลิเลจออนไลน์ (Smart Village 

Online) ได้รวดเรว็ย่ิงข้ึน

รัฐมนตรีช ่วยว ่าการกระทรวง

พาณิชย์ ได้ลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อม 

ในการเป็นชมุชนอ-ีคอมเมร์ิซต้นแบบของ

ชมุชนเครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีน พบว่า

มคีวามพร้อมสงูท่ีจะสามารถเป็นต้นแบบ 

ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ได้ โดยผู้ประกอบการ

ในชุมชนฯ ได้เริ่มท�าการตลาดทาง 

ช่องทางออนไลน์แล้ว ผ่านสื่อโซเชียล 

มเีดยีต่างๆ และผ่านตลาดกลางพาณชิย์

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-มาร์เก็ตเพลส 

ที่มีชื่อเสียงของประเทศ โดยสินค้าที่ 

ได้รับความนิยม ได้แก่ เครื่องประดับ 

ดินเผา เช่น ต่างหู สร้อยคอ เข็มกลัด 

สนิค้าตกแต่งบ้านแบบต่างๆ ฯลฯ รวมทัง้ 

มีลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผ่านช่องทางออนไลน์ ท�าให้ผู้ประกอบ

การในชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิต 

ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า ส่งเสริมการตลาด 

ในรูปแบบ Omni Channel Marketing 
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ให้แก่ผู้ประกอบการและทายาทเพื่อให้

เกิดการส่งต่อธุรกิจ ปรับแนวทางการ

บริหารจัดการโดยให้ความส�าคัญกับ 

การขายสินค้าผ่านทางออนไลน์อย่าง 

เต็มรปูแบบ เน้นความมเีอกลกัษณ์เฉพาะ

ตวัทีโ่ดดเด่นและความพเิศษของผลติภณัฑ์ 

ท่ีมคีวามเป็นวัฒนธรรมด่านเกวยีนแฝงอยู่ 

ใส ่เรื่องราว (Story Tel l ing) และ 

ความเป ็นมาของผลิตภัณฑ์ ท�าให  ้

ผู้บริโภคมองเห็นคุณค่าของสินค้าชิ้นนั้น

ได้ไม่ยาก นอกจากนี ้ยงัจ�าเป็นต้องสร้าง

การรับรู ้กระตุ ้นตลาดให้ชาวไทยและ 

ชาวต่างประเทศสนใจมาเย่ียมชมชุมชน

และหันมาใช้สินค้าที่ชุมชนผลิตขึ้น 

โดยกระทรวงพาณิชย์ให้นโยบาย

บูรณาการกันในการส�ารวจสภาพแวดล้อม 

ของชุมชนเพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาด 

สร้างรูปแบบการตลาดใหม่ๆ พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให ้ตรงกับความต ้องการ 

ของตลาด และสร ้างผู ้ผลิตให ้เป ็น 

เชื่อมต่อสินค ้าไปยังตลาดออฟไลน์ 

โดยให้ประสานงานกบั King Power และ 

ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ในการน�าสินค้า

ของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

เข้าจ�าหน่ายในร้านค้าเพื่อเพิ่มช่องทาง 

การตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

ทุกตลาด รวมถึงให้เช่ือมโยงชุมชนกับ

เส้นทางท่องเที่ยวทั่วประเทศร่วมกับ 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

เพื่อขยายฐานลูกค้าไปสู ่กลุ ่มนักท่อง

เที่ยวด้วย

ทั้งนี้ การสร้างชุมชนอี-คอมเมิร์ซ

ต ้นแบบ กรมพัฒนาธุ ร กิจการค ้า 

ได้ร ่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 

ภาครัฐและเอกชนท�าการเสริมแกร่ง

ความรู ้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
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ผู ้ประกอบการที่มีความเป็นมืออาชีพ 

ในการท�าธรุกจิ จะท�าใหเ้ศรษฐกจิชมุชน

เติบโตได้อย่างยั่งยืน และให้เป็นต้นแบบ

ชุมชนอี-คอมเมิร ์ซที่จะเป็นแนวทาง 

การพัฒนาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร ์  

“นครชัยบุรินทร์” โดยเน้นการสร้าง

ความแขง็แกร่งให้เศรษฐกจิท้องถิน่ตัง้แต่

ระดับฐานรากสู่ระดบัประเทศ และจะน�า

ความส�าเร็จในการขยายตลาดผ่าน 

ช่องทางออนไลน์ของชุมชนเครื่องปั ้น 

ดินเผาด่านเกวียนส่งต่อไปยังชุมชน

ค้าขายสินค้าในพื้นที่อื่นๆ และที่ส�าคัญ 

คือ จะน�าโมเดลนครชัยบุรินทร์ขยาย 

สู่ภูมิภาคต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ท้องถิ่นให้รุ่งเรืองทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ต่อไป

ปัจจุบัน มีชุมชนต้นแบบสมาร์ท 

วิลเลจออนไลน ์ (Smart Vi l lage 

Online) แล้ว 5 ชุมชน ประกอบด้วย 1) 

ชุมชนนาข่า จังหวัดอุดรธานี สินค้าเด่น 

คือ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง 

2) ชุมชนใบชาดอยแม่สลอง จังหวัด

เชียงรายผลิตภัณฑ์เด ่น คือ ใบชา 

3) ชมุชนด่านเกวยีน จงัหวัดนครราชสมีา 

ผลิตภัณฑ์เด่นเป็น เครื่องปั ้นดินเผา 

4) ชุมชนบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก 

ผลิตภัณฑ์จากส้มซ่า และ 5) ชุมชน

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมกระจูด ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าตั้งเป้าจะขยายชุมชนต้นแบบไป

ยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศในอนาคต 

อันใกล้นี้
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ตน้ไมจ้ะยนืตน้ฝา่พายลุมฝนไดด้ว้ยรากแกว้
ที่แข็งแรง เช่นเดียวกับรากฐานที่มั่นคงส่งเสริม
ใหเ้กดิการพัฒนาทีย่ั่งยนื กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 
ได้ด�าเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ 
ผ่านการสนับสนุน ส่งเสริม สร้างและขยายธุรกิจ
ด้วยระบบแฟรนไชส์ เพ่ือช่วยเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ โดยมุ่งเน้นกลยทุธ์
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร 
ผุ ด โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พัฒน า ธุ ร กิ จ 
แบบบูรณาการเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม หรือ 
Ecosystem ที่ เอื้อต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ 
แฟรนไชส์ไทยใหเ้ตบิโตอยา่งเขม้แขง็ พรอ้มเดนิหนา้ 
ไปสู่ตลาดการค้าในระดับสากล

หนึง่ในนโยบายการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์เศรษฐกิจ

ฐานราก คือการผลักดันผู ้ประกอบธุรกิจรายย่อยและ 

ขนาดกลาง โดยเฉพาะกลุม่ธรุกจิแฟรนไชส์ทีม่คีวามพร้อม

ในการพัฒนาศักยภาพทางการค้าให้ก ้าวไปสู ่ตลาด 

ดัน Franchise ไทย.. สู่ตลาดสากล

ที่ใหญ่ขึ้น โดยให้การสนับสนุนส่งเสริมครอบคลุม 

ทกุมติิให้เกิดผลเป็นรปูธรรม ผ่านการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

(Workshop) บ่มเพาะธุรกิจให้ได้รับองค์ความรู้อย่าง

รอบด้าน มีโอกาสได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง รวมถึง 

สร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์

ความรู้ระหว่างกัน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดกิจกรรมแสดง

ศกัยภาพทางธรุกิจ (Showcase) และกิจกรรมประกวด 
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Pitching สดุยอดแฟรนไชส์ไทยไปตลาดสากล เพือ่ผลกัดนั 

ส่งเสรมิธรุกจิแฟรนไชส์ทีผ่่านการอบรมโครงการ “แฟรนไชส์ไทย 

ก้าวสู่สากล : Thai Franchise Towards Global” ซึ่งมี

ความพร้อมในการขยายธุรกิจไปสู ่ตลาดต่างประเทศ 

โดยเฉพาะตลาดการค้าในภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้

กลุ่มประเทศลุ่มน�า้โขง (CLMV) ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา 

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว พม่า และเวยีดนาม 

หลังพบข้อมูลธุรกิจแฟรนไชส์ในกลุ่มประเทศดังกล่าว 

มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มธุรกิจที่ผ่าน

การอบรม จ�านวน 27 ธรุกจิ ประกอบด้วย ประเภทอาหาร 

12 ธุรกิจ เครื่องดื่ม 5 ธุรกิจ การศึกษา 4 ธุรกิจ ธุรกิจ

บริการ 4 ธุรกิจ ความงามและสปา 1 ธุรกิจ และ 

ค้าปลีก 1 ธุรกิจ  

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กล่าวถึงแนวโน้มผู ้บริโภคในตลาดกลุ่ม

ประเทศ CLMV ว่ามคีวามช่ืนชอบ และให้ความสนใจธรุกิจ 

แฟรนไชส์ไทยเป็นอย่างมาก โดยมองว่าแฟรนไชส์ไทย 

มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความน่าเช่ือถือ โดยเฉพาะกลุ่ม 

แฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งลักษณะของตลาด

และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความคล้ายคลึงสอดคล้องกัน 

ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิต ค่านิยม รวมถึงวัฒนธรรมในการ

บริโภค ดังนั้น การส่งออกธุรกิจแฟรนไชส์ไปยังกลุ ่ม

ประเทศเหล่านี ้จงึนบัเป็นโอกาสทางเศรษฐกจิทีส่�าคญัของ

ผู้ประกอบการ และเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกในการน�าธุรกิจ

แฟรนไชส์ไทยขยายสาขาไปยังต่างประเทศ

“ธรุกจิแฟรนไชส์ไทยทีจ่ะสามารถขยายไปยงัตลาด

ต่างประเทศได้ต้องมีระบบการบริหารจัดการรูปแบบ 

แฟรนไชส์ที่เข้มแข็ง มีมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ  

สามารถสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อรักษา 

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งต้องม ี

องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและ 

การลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนกฎระเบียบ 

ข้อบังคับทางการค้าของแต่ละประเทศที่ต้องการ

เข้าไปลงทุน ซึ่งถือเป็นความท้าทายของผู้ประกอบ

ธรุกิจแฟรนไชส์ไทย ทีต้่องการขยายแบรนด์สนิค้าของ

ตนเองไปยังต่างประเทศ”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เดินหน้าเสริมสร้าง 

ความเข้มแขง็ให้กบักลุม่ผูป้ระกอบธรุกจิแฟรนไชส์ไทย 

มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพ 

ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

การส่งเสริมให้ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยองค์ความรู้และ

นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

โดยเน้นการสร้างมาตรฐานและยกระดับคุณภาพ 

สินค้าและบริการให้มีความน่าเชื่อถือ มีภาพลักษณ ์

ท่ีดี ดึงดูดผู้บริโภค และวางกลยุทธ์การตลาดท่ีเอื้อ 

ต่อการขยายสาขาและการลงทุน โดยยึดหลักการ

พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์  

ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมแฟรนไชส์ไทยให้เข้มแข็ง 

มีความพร้อมแข่งขันในทุกตลาด

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

15ต้นสายปลายทางธุรกิจ



เชือ่มสมัพนัธ์ธรุกจิบรกิารกบัคาราวานแรลลี่
Business 
Driving 
2019EEC

ในอดีตที่ผ ่านมาภาครัฐได ้ ให ้ความส�าคัญกับ 
การพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศมาโดยตลอด  
จนกระทั่งประสบความส�าเร็จกับโครงการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมชายฝั่งตะวันออก (Eastern Seaboard) 
ท่ีสามารถพลิกโฉมหน้าประเทศไทยจากสงัคมเกษตรกรรม
ไปสูป่ระเทศอตุสาหกรรมเตม็ตวั ส่งผลให้เกดิการขยายตวั 
ทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด สามารถดึงเงินลงทุนจาก
ต่างชาตเิข้ามาหมนุเวยีนจ�านวนมาก เกดิการสร้างงานและ
กระจายรายได้สู ่ภาคครัวเรือนอย่างทั่วถึง และเมื่อโลก 

ก้าวเข้าสู่ยุคธุรกิจการค้าดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐต้อง 
ปรับกระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิถ ี
ท่ีเปลี่ยนไป และจากความส�าเร็จของโครงการ Eastern 
Seaboard ซึ่งมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
อยู่แล้ว จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor) หรอื EEC 
ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง 

16 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD



ผู้ค้าขายอย่าง ธุรกิจ SMEs, Traders, Dealers และ Suppliers 

ธรุกจิท่องเทีย่วและบรกิาร รวมไปถงึธรุกจิของคนรุน่ใหม่อย่าง 

Startup ซึ่งต่างได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ

ดงักล่าว กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ จดักจิกรรม

คาราวานแรลลี่ ‘EEC Business Driving 2019’ พาธุรกิจบริการ

ภายใต้การส่งเสรมิ 50 ราย ขบัรถเปิดเส้นทางมุง่หน้าสูโ่ครงการ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในจังหวัดชลบุรี โดยมี

ภารกิจหลักคือ การแวะ Check in และถ่ายภาพตามสถานที่ 

ที่ก�าหนด พร้อมอัพโหลดขึ้น Facebook ประชันยอด Like & 

Share นอกจากน้ียังได้รับสาระความรู้ดีๆ ก่อนเดินทางกลับ

จาก BOI ทีม่าช่วยอพัเดทความคบืหน้าการลงทนุในพืน้ที ่EEC 

พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ

จากภาคธุรกิจเพื่อน�ามา

ผลักดันเป็นยุทธศาสตร์

ของธรุกจิบรกิารไทยต่อไป             

    นายวุฒไิกร ลวีรีะพนัธุ์ 

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กล่าวถึงกิจกรรม

แรลลี่  EEC Bus iness 

Driving 2019 ว่าเป็นหนึ่ง

ในกิจกรรมน�าร่องที่จะพา

ผู ้ ป ร ะกอบธุ ร กิ จ และ 

       ธุรกิจบริการที่ผ ่านการ 

อบรมจากกรมฯ จ�านวน 50 ราย แบ่งเป็น 13 ทีม รถยนต์ 30 คนั 

เดินทางลงพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีในเส้นทางโครงการเขตพัฒนา

พเิศษภาคตะวนัออก หรอื EEC เพือ่สร้างเครอืข่ายและเชือ่มโยง

พันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีกติกาคือผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องขับรถ

ไม่เพียงแต่มุง่เน้นพฒันาโครงสร้างระบบโลจสิติกส์และ

โครงข่ายภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั้น แต่โครงการ

พัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกยังให้ความส�าคัญ

กบัการพัฒนาภาพรวมครอบคลมุทกุมติซิึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ

ธุรกจิมากมายหลายแขนง ไล่ตัง้แต่ต้นน�า้อย่างผูผ้ลติ ไปจนถงึ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ
รองอธบิดกีรมพฒันาธรุกจิการค้า

17ต้นสายปลายทางธุรกิจ



เพื่อไปถ่ายภาพ และ Check in ตามสถานที่ที่ก�าหนด (ร้าน

อาหาร Thai SELECT, สปา, สถานดูแลผู้สูงอายุในการส่งเสรมิ

ของกรมฯ) และแชร์รูปภาพผ่าน Facebook ของตนเอง ทีมใด

ที่มียอดผู้ติดตามกด Like & Share มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ 

ทัง้นี ้ก่อนออกเดินทางผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมจะต้องจับสลาก 

เพื่อเลือกเส้นทางที่จะต้องไปท�ากิจกรรม โดยมีจุดเริ่มต้นและ 

ปลายทางที่เดียวกันคือ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ถึงโรงแรม

บางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี แบ่งเป็น 2 เส้นทาง เส้นทาง

ละ 4 แห่ง ดังนี้ เส้นทางที่ 1 ร้านอาหารทับขวัญรีสอร์ทแอนด์

สปา, ลฟิวิง่เวล (สถานดแูลผูส้งูอาย)ุ, ร้านอาหารบลอูเีลเฟ่นท์ 

กรงุเทพฯ, ร้านอาหารบ้านสุริยาศยั และ เซเว่นสปาลกัซรูีพ่ทัยา 

ส�าหรับเส้นทางที่ 2 คือ ร้านอาหารสวนทิพย์, เอบีซี โฮมแคร์ 

(สถานดูแลผู้สูงอายุ) และร้านอาหารเสน่ห์จันทร์ ร้านอาหาร

โอชาไทย และร้านสปา ณ สปาพัทยา ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับ 

ความร่วมมือจากแกร็บ, ดีแลนด์กรุ๊ป, ยูโรเดคคอร์, แกรนด์

คอฟฟี่บอย, ภัทรลิสซิ่ง เมืองไทยประกันภัย และเมืองไทย

ประกันชีวิต

 ส�าหรบัโครงการพฒันาระเบยีงเขตเศรษฐกจิภาคตะวนั

ออกนั้น อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายความว่าเป็นแผน

ภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่ต่อยอดความ

ส�าเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ  

Eastern Seaboard โดยในครั้งน้ีส�านักงานเพื่อการพัฒนา 

ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (สกรศ.) มเีป้าหมายหลกั 

ในการเตมิเตม็ภาพรวมในการส่งเสรมิการลงทนุ ซึง่จะเป็นการ

ยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขัน และท�าให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว 

เนื่องจากทวีปเอเชียถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 

ที่ส�าคัญของโลก จากการที่มีจ�านวนประชากรรวมกันกว่า 3.5 

พันล้านคน มี GDP คิดเป็นร้อยละ 32 ของสัดส่วน GDP โลก 

โดยมีประเทศจีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และกลุ่มประเทศ

อาเซียน เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อน 

18 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ขณะท่ีประเทศไทยนบัเป็นจดุศนูย์กลางในการเชือ่มต่อ

กับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย จากเหนือสู่ใต้ตั้งแต่จีนลงสู่

อินโดนีเซีย จากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนาม 

ข้ามไปจนถึงเมียนมา และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ของกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในด้านการผลิต 

การค้า การส่งออกและการขนส่ง ทั้งยังอยู่กึ่งกลางระหว่าง

ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ที่ก�าลังเติบโต

อย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสอันดีของการลงทุนในอาเซียน 

เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจในเอเชียและเชื่อมโลก

นอกจากกิจกรรมร่วมสนุกแข่งขัน Check In และล่า

ภาพถ่ายกันแล้ว ภายในงาน EEC Business Driving 2019 

ยังมีการให้ความรู ้จากหน่วยงาน BOI ภาคที่ 4 ที่จะ 

เติมเต็มข้อมูลและความคืบหน้าการลงทุนในเขตพื้นที่ EEC 

พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้ช่วยกันเสนอแนวทางการพัฒนา

ธุรกิจบริการ เพ่ือผลักดันให้เป็นยุทธศาสตร์ของภาคบริการ 

ต่อไป ดังนั้น กิจกรรมฯ นี้จึงถือเป็นกลยุทธ์ใหม่ของกรมฯ 

ในการเชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างธรุกจิบรกิารทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม 

แรลลี่กับธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ EEC เข้าด้วยกัน ส่งผลให้เกิดการ

ต่อยอดธุรกิจบริการให้มีพันธมิตรเพิ่มขึ้น เกิดเครือข่าย 

ท่ีเข้มแข็ง โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีก�าลังจะกลายเป็นท�าเลทอง 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงท�าให้ภาครัฐ

มองเหน็ทศิทางในการพฒันาธรุกิจบรกิารและจดัท�าเป็น Road 

Map ส�าหรบัก�าหนดยทุธศาสตร์ได้อย่างยัง่ยนื มากไปกว่านัน้ 

ยังช่วยให้ธุรกิจบริการภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ เป็นที่รู้จัก

ในวงกว้าง เพิ่มจ�านวนผู้เข้าใช้บริการท�าให้ผู้ประกอบธุรกิจ

สามารถผลักดันธุรกิจของตนเองให้เติบโตได้ในอนาคต

19ต้นสายปลายทางธุรกิจ



คติของคนท�างานส่วนใหญ่

ต่างเชื่อว่า “การได้ท�าในสิ่งที่รัก”  

มกัตอบแทนเราด้วยผลลพัธ์ทีด่เีสมอ 

เพราะการทีเ่ราท�าการใดด้วยหวัใจ 

อันมุ่งมั่น แม้ต้องเผชิญอุปสรรค

ปัญหาก็ยังมีศรัทธาที่จะพาให้เรา 

ฟันฝ่าไปถึงเส้นชัย เช่นเดียวกับ 

“คุณศรัณย์ อับดุสสมัด” ผู้ก่อตั้ง

บริษัท ออโต้ อินเตอร์เทรด จ�ากัด 

ตั ว แ ทนจ� า ห น ่ า ยฟ ิ ล ์ ม แ ล ะ

สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์จากแบรนด์

ชั้นน�าระดับโลกท่ีก�าลังพาธุรกิจ

ของตนฮอตติดลมบนตลาดอปุกรณ์ 

ตกแต่งรถยนต์อยู่ในขณะนี้     

หวัแถวของวงการภายในเวลาอันรวดเร็ว 

ด้วยจุดเด่นของการคดัสรรวัสดุคุณภาพดี 

ที่ใช้ในอตุสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ 

จากแบรนด์ชั้นน�าทั่วโลก เช่น ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา ฝรัง่เศส สหราชอาณาจกัร 

เนเธอร์แลนด์ ญีปุ่น่ และจนี บวกกบัการ

ให้บริการจ�าหน่ายและติดต้ังแบบครบ

วงจร เสริมด้วยทีมงานติดตั้งมืออาชีพ

และบริการหลังการขายอย่างจริงใจ 

ท�าให้สามารถยกระดับแบรนด์ของคน

ไทยก้าวไปสู ่มาตรฐานระดับสากล    

คุณศรัณย์ กล่าวถึงจุดขายของ

แบรนด์ Wrapway 

ด้วยพ้ืนฐานและประสบการณ์ที่

คลุกคลีอยู ่ในแวดวงธุรกิจป้ายและสื่อ

โฆษณามาก่อน บวกกับความชื่นชอบใน

วงการมอเตอร์สปอร์ตเป็นทุนเดิม และ

วิสัยทัศน์อันแหลมคมที่เล็งเห็นโอกาส

เปิดตลาดอุตสาหกรรมตกแต่งรถยนต์ 

ท�าให้ฟิล ์มและสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์

แบรนด์ “Wrapway ไทยแร้พเปอร์” 

ก้าวข้ึนมาอยู ่

Item เด็ดปกป้องรถที่คุณรัก
“WrapWay ไทยแร้พเปอร์”

“คุณศรัณย์ อับดุสสมัด” 
ผู้ก่อตั้งบริษัท ออโต้ อินเตอร์เทรด จ�ากัด 

ตัวแทนจ�าหน่ายฟิล์มและสต๊ิกเกอร์ตดิรถยนต์

ไทยแร้พเปอร์ว่า หากพูดถึงวสัดปุระเภท

ฟิล์มและสติ๊กเกอร์ ส่วนใหญ่จะนึกถึง

การน�าไปใช้กบัป้าย หรอืสือ่โฆษณาต่างๆ 

แต่ด้วยเทคโนโลยใีนการผลติมพีฒันาการ

20 ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ที่สูงขึ้น จึงท�าให้โรงงานผลิตฟิล์มระดับ

โลกสามารถผลิตวัสดุประเภทฟิล์มที่มี

คุณภาพสูงขึ้น มีความยืดหยุ่นสูง มีสีสัน

ลวดลายท่ีสวยงามมีความคงทนถาวร 

สามารถน�าไปใช้ในการตกแต่งรถยนต์ 

เช่น การหุ้มเปลี่ยนสีรถยนต์ด้วยฟิล์ม 

ท�าให้วงการฟิล์ม สติ๊กเกอร์ เติบโต 

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อเนื่อง เมื่อ

ตลาดฟิล ์มตกแต่งรถยนต์ขยายตัว 

มากขึ้น จึงมีคู ่แข่งขันเพิ่มขึ้นเช่นกัน 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตฟิล์มในแต่ละประเทศ 

ผู ้ให ้บริการติดตั้งในประเทศ ผู ้เล่น 

หน้าใหม่จากอุตสาหกรรมอืน่ๆ ทีผ่นัตวั 

เข้าสูว่งการฟิล์ม สติก๊เกอร์ มากขึน้ ซึ่งเมื่อ

มองในมมุของผูบ้รโิภค ถอืเป็นข้อดที�าให้มี 

ตัวเลือกมากขึ้น สามารถเปรียบเทียบ

คณุภาพของสนิค้าและบรกิารก่อนตดัสนิใจ

หวัเรอืใหญ่ Wrapway ไทยแร้พเปอร์ 

ได้เล่าถึงไลน์สินค้าที่ก�าลังได้รับความ

นิยมอีกว่า มฟิีล์มอกีหนึง่ประเภททีก่�าลงั

เตบิโตสงูขึน้ในขณะนี ้คอื ฟิล์มใสกนัรอย

รถยนต์ ซึ่งเป็นฟิล์มใสที่ผลิตเพื่อใช้

ส� า ห รั บ ปกป ้ อ ง ร ถ ยนต ์ 

โดยเฉพาะมีคุณสมบัติพิเศษ 

มท้ัีงความเหนยีวและยดืหยุน่  

สามารถปกป้องสตัีวถงัรถยนต์

คันโปรดจากรอยขีดข่วนที่ 

เกิดจากการใช ้งาน อาทิ 

รอยจากกุญแจรถ กระเป๋า 

รอยสีกะเทาะจากสะเก็ดหิน 

หรอืก้อนกรวดบนท้องถนน ฯลฯ นอกจากนี ้

ยังช่วยให้สีรถคงความงามดูเหมือนใหม่

อยู่เสมอ ง่ายต่อการดูแลรักษา สามารถ

ลอกออกเปลีย่นใหม่โดยไม่ท�าลายพืน้ผวิ

และสีเดิมของรถยนต์

“วัสดุประเภทฟิล์มและสติ๊กเกอร์

เหล่านี้ สามารถน�ามาใช้ในอุตสาหกรรม

การตกแต่งภายในบ้านและอาคาร โดยมี

วัสดุท้ังแบบท่ีเป็นลายไม้ หรือสีสันใน

ผู้บุกเบิก Wrapway ไทยแร้พเปอร์ 

ทิง้ท้ายถึงเป้าหมายทางธุรกิจของตนว่า 

พันธกิจส�าคัญของเราคือ การเป็นผู้น�า 

ในเรือ่งฟิล์ม สต๊ิกเกอร์ของวงการอตุสาหกรรม 

ยานยนต์ ไม่เพียงแต่พัฒนาจัดหาและ 

น�าเสนอสนิค้าและบรกิารใหม่ๆ อยู่เสมอ 

เรายังสร้างบุคลากรท่ีมีฝีมือขึ้นในวงการ

ติดต้ังฟิล์ม สต๊ิกเกอร์ ผ่านทางสถาบัน 

ฝึกอบรมช่างติดต้ังสต๊ิกเกอร์ Auto 

W rapp i ng  Academy (www 

autowrappingacademy.com) ซึง่ช่วย

สร้างอาชีพ สร้างคนให้กับวงการ และ

พัฒนาทักษะฝีมือช่างติดตั้งให้ก้าวไปสู่

มาตรฐานสากล

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของ 

WrapWay ไทยแร้พเปอร์

ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

WrapWay ไทยแร้พเปอร์

    @wrapway

    02-187-1011

Website : www.autointertrade.com

แบบต่างๆ ข้อดีคือติดต้ังง่าย รวดเร็ว 

มอีายกุารใช้งานยาวนาน อกีท้ังยังสามารถ 

น�าไปใช้กับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่น ห้องครวั 

โต๊ะ เก้าอี ้หรอืแม้แต่เครือ่งใช้ไฟฟ้า ให้ม ี

ความสวยงามทนัสมยัดเูหมอืนใหม่อยูเ่สมอ 

สามารถเปลี่ยนแปลงลอกออกได้ง่าย 

นอกจากนี้ เรายังรับออกแบบกราฟิก 

งานพมิพ์ ผลติ และตดิตัง้สื่อโฆษณาบน

รถยนต์ เช่น รถกระบะ ตู้ส่งสนิค้า รถตู้ 

และยานพาหนะประเภทอื่นๆ รวมถึง 

งานตดิต้ังสือ่โฆษณาภายในอาคารอกีด้วย”

แม้จะมีโอกาสใช้งานท่ีตนรักเป็น

ใบเบกิทางสร้างธรุกจิ แต่กว่าทีจ่ะก้าวมายนื 

แนวหน้าของวงการได้ก็ต้องผ่านบททดสอบ 

มากมาย ซึ่งผู ้บริหารหนุ่มไฟแรงได้

แจกแจงให้ฟังว่า หัวใจส�าคญัในการด�าเนิน

ธรุกจิ ของบรษิทั ออโต้ อินเตอร์เทรดฯ 

คือการเข้าใจในความต้องการของลูกค้า 

เช่น ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ สีสัน 

ความคงทน การน�าไปใช้งาน เพื่อที่จะ

น�าเสนอและส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพ

และบริการแบบมืออาชีพ มอบความ

ประทบัใจให้กบัลกูค้าไม่ว่าจะเป็นในกลุม่

การค้าแบบ B2B ซึ่งก็คือร้านค้าหรือ

ตัวแทนจ�าหน่ายสาขาที่รับสินค้าและ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคนิค

ในการติดตั้งจากเราไปจ�าหน่ายและให้

บรกิารต่อ หรอืการส่งมอบไปยัง End User 

อย่างเจ้าของรถโดยตรง 

21ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ปฏิเสธไม่ได้ว่าทกุวนันีส้ถานการณ์ 

สิ่งแวดล้อมของโลกนั้นก�าลังน่าเป็นห่วง 

หนึ่งในต้นตอที่ก่อให้เกิดปัญหามาจาก

การใช้โฟมและพลาสติกมากเกินไป 

ด้วยคุณสมบัติของวัสดุเหล่านี้ที่สามารถ

ผลิตได้ง่ายและมีราคาถูกจึงมีการผลิต 

ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่กลับย่อยสลาย

ได้ยากท�าให้ขยะเหล่านีก้ระจายตวัอยูท่ัว่ 

ในธรรมชาต ิก่อให้เกดิปัญหาด้านสิง่แวดล้อม 

ทีส่่งผลกระทบกบัทุกชีวิตบนโลก ปัจจบุนั

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างตื่นตัวให้

ความส�าคัญกับวิกฤตปัญหาดังกล่าว

อย่างมาก

จากปัญหาขยะพลาสติกล้นโลก

ดังกล่าว ก่อให้เกิดไอเดียเกี่ยวกับธุรกิจ

รักษ ์ โลกของนักธุรกิจสาวสวยรวย 

ความสามารถ “วราเจตน์ ทุกลูพาณชิย์” 

ผู้ก่อตั้งบริษัท กู๊ด บ็อกซ์ แพ็ค จ�ากัด  

ที่ตั้ งธงไว ้ ว ่ าธุ รกิจของเธอจะต ้อง 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยลด

ปริมาณการใช้โฟมและพลาสติกให้ได้

มากที่สุด จึงเป็นที่มาของบรรจุภัณฑ์ 

กระดาษทีส่ามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ 

ภายใต้แบรนด์ Goodboxpack ศนูย์รวม 

บรรจภุณัฑ์ออนไลน์ เพือ่ตอบโจทย์ความ

ต้องการสนิค้าบรรจภุณัฑ์รกัษ์โลกทีก่�าลงั

เป ็นที่ต ้องการของคนยุคใหม่ โดย 

ท�าการตลาดผ่านช่องทางทั้งออนไลน์

และออฟไลน์เพือ่ให้ลกูค้าได้เข้าถงึสนิค้า

สะดวกและรวดเรว็ สามารถเลอืกดปูระเภท 

สนิค้า รายละเอยีด รปูภาพ รวมถึงช่องทาง 

การติดต่อครบครัน  

ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Goodboxpack 

เล่าถึงจุดเริ่มต้นว่า “เราได้มองเห็นถึง

การเปลีย่นแปลง และเทรนด์ทีค่นเร่ิมหนั 

มาใส่ใจสิง่แวดล้อมกนัมากขึน้ในแต่ละปี 

จงึหนัมาใส่ใจพฒันาบรรจภุณัฑ์กระดาษ  

เพื่อน�ามาทดแทนวัสดุชนิดอื่นๆ ที่ย่อย 

สลายได้ยาก กระดาษเป็นวตัถดุบิทีส่ามารถ 

ย่อยสลายได้เร็วกว ่า หากเทียบกับ

วัตถุดิบประเภทอื่นๆ ซึ่งนอกจากจะใช้ 

เวลาย่อยสลายไม่ถึง 10 ปีแล้ว 

กระดาษบางชนิดสามารถ 

น�าไปรีไซเคิลกลบัมาใช้ใหม่

ได้ด้วย และด้วยความเข้าใจ 

ในปัญหาสิง่แวดล้อม บวกกบั 

กา ร เป ็ น โ ร ง งานผู ้ ผลิ ต 

อยู ่แล้ว จึงก่อตั้งแบรนด์ 

Goodboxpack ขึ้นมา เพื่อ 

ตอบสนองความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินค้ารักษ์โลก 

ซึง่เป็นเทรนด์ธรุกจิทีก่�าลงัมาแรง โดยเรา

ต้ังใจทีจ่ะเป็นผูน้�าทางด้านสนิค้าบรรจภุณัฑ์ 

กระดาษออนไลน์ให้ได้” 

คณุวราเจตน์เชือ่ว่าด้วยความมุง่มัน่ 

บวกกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการ

เป็นโรงงานผู้ผลิต OEM กล่องบรรจุ

ภัณฑ์พิมพ์แบรนด์สินค้าต่างๆ ให้กับ 

ลูกค้ามาแล้วหลายพันรายทั่วประเทศ 

ไม่ว่าจะเป็น กล่องเครือ่งส�าอาง กล่องขนม 

กล่องสินค้า แค็ตตาล็อก สินค้า ฯลฯ 

Goodboxpack
เทรนด์ธุรกิจใหม่ ใส่ใจรักษ์โลก

“คุณวราเจตน์ ทุกูลพาณิชย์” 
ผู้ก่อตั้งบริษัท กู๊ด บ็อกซ์ แพ็ค จ�ากัด
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จะท�าให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้

เป็นอย่างดี จึงแตกไลน์ธุรกิจมาสู่สินค้า 

Packaging เต็มตัว ตั้งเป้าว่าสามารถ

ผลิตสินค้าให้ตอบโจทย์สอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาด รวมถงึให้ค�าแนะน�า 

เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าได้รับ

สินค้าที่มีคุณภาพดี ในราคาที่ประหยัด

คุ้มค่าและมาพร้อมบริการที่รวดเร็ว 

เจ้าของแบรนด์ Goodboxpack 

มองเห็นว่าตลาด OEM อาจยังไม่ตอบ

โจทย์ลูกค้าไซส์ SME ที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ 

และยงัไม่มงีบประมาณส�าหรบั Packaging 

มากนกั แต่ยงัมคีวามต้องการบรรจภุณัฑ์

ที่สวยงามเหมาะสมในปริมาณที่ไม่มาก 

หมกึพมิพ์ถัว่เหลอืงฟูด้เกรด และเครือ่งจกัร 

ทนัสมยัทีร่องรบังานพมิพ์คณุภาพได้อย่างดี 

ทุกขั้นตอนการผลิตเราให้ความใส่ใจ

อย่างเต็มที่ ทั้งการเคลือบลงบนกล่อง

กระดาษเพื่อกันน�้ามันในอาหารไม่ให้ซึม

ลงบนบรรจภุณัฑ์ และยงัมสีนิค้าให้เลอืก

หลากหลาย โดยโฟกัสไปที่ผู้บริโภคกลุ่ม

เบเกอรี่เป็นกลุ่มแรก เรามีสินค้ากล่อง

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับใส่เบเกอรี่นานาชนิด 

ให้เลือก ท้ังคกุก้ี ขนมปัง บราวน่ี ชฟิฟ่อน 

รวมไปถึงเค้กต่างๆ เช่น คัพเค้ก และ 

เค้กปอนด์ ขนาดตัง้แต่ 1-3 ปอนด์ ในส่วน 

ของการท�าตลาดท่ีผ่านมาเราได้มกีารสือ่สาร 

กบัลกูค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น 

บน Facebook เว็บไซต์ หรือ LINE และ 

ยงัได้เน้นทีต่ลาดออฟไลน์ เพือ่ตดิต่อพดู 

คุยกับร ้านค ้าและเทรดดิ้ ง โดยตรง 

นอกจากน้ียังมโีอกาสได้ร่วมออกบูธในงาน 

Thaifex และงาน TCC fair ที่ขอนแก่น 

และเชยีงใหม่ เพือ่ประชาสมัพนัธ์ให้ลกูค้า 

รู้จักมากขึ้น”  

ด้วยความที่เทรนด์การให้บริการ 

อาหารเดลเิวอรีก่�าลงัเติบโต ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ 

หนัมาใช้บรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนั 

จัดส่งถึงบ้านกันมากขึ้น เจ้าของแบรนด์ 

Goodboxpack จึงขยับมาโฟกัสสินค้า

กลุ่มกล่องบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารมากขึ้น  

อาทิ จาน ชาม กล่องใส่อาหาร ถ้วย

กระดาษพร้อมฝาปิด สามารถบรรจไุด้ทัง้

อาหารแห้งหรอืน�า้ซปุ โดยตัวบรรจภุณัฑ์ 

ท�ามาจากกระดาษเยื่อไผ่ (bamboo) 

ที่ได้รับ certified จากต่างประเทศ ผ่าน 

การเคลอืบกนัซมึในตวั สะอาดและปลอดภยั 

สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง เหมาะกบั 

การใส่ สลัด ข้าว แซนด์วิช เมนูทอด-ผัด  

รวมไปถงึอาหารประเภทซปุและแกงได้ด้วย 

นอกจากน้ียังลงทุนทางด้านเครื่องจักร 

เพิม่เติมเพือ่ผลติสนิค้าในกลุม่ถงุกระดาษ 

ซึง่ก�าลงัเป็นทีต้่องการของตลาด เน่ืองจาก 

สามารถน�ามาใช้ทดแทนถุงพลาสตกิทีก่่อ 

ให้เกิดปัญหามลพษิสิง่แวดล้อม โดยสามารถ 

ผลิตถุงกระดาษแบบหูหิ้วจากกระดาษ

รีไซเคิลได้หลากหลายและมีให้เลือก

มากกว่า 10 ขนาด      

คณุวราเจตน์สรปุในตอนท้ายว่า 

นอกเหนือจากสินค้ากล่องบรรจุภัณฑ์ 

กระดาษส�าเรจ็รปูแล้ว ทางเรายงัค�านงึถงึ 

ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสั่ง 

ผลิตภณัฑ์ในแบรนด์ของตนเอง ซ่ึงลกูค้า 

สามารถสัง่ท�าโลโก้ของตวัเองบนบรรจุ

ภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว หรือสามารถส่ังผลิต 

ในรูปแบบและขนาดใหม่ได้ ไม่ว่า 

จะยอดผลิตเพียงหลักร้อยถึงหลักพัน

เรากพ็ร้อมดแูล ด้วยบรกิารออกแบบฟรี 

และยังขึ้นตัวอย่าง Mock up ให้ฟรี 

เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้สินค้าที่มี

คณุภาพและรปูแบบตรงความต้องการ

เช่น กลุ่มร้านอาหาร สนิค้าชมุชน OTOP 

ร้านเบเกอรี ่ฯลฯ ด้วยสายตาอนัแหลมคม 

เล็งเห็นว่ายังไม่มีผู ้เล่นลงมาจับตลาด

กลุ ่มนี้จริงจัง จึงคว้าโอกาสทองเปิด

ตลาดบรรจุภัณฑ์ส�าเร็จรูป ด้วยจุดแข็ง 

ของการเป็นโรงงานผู้ผลิตโดยตรง จึง

สามารถผลิตสินค้าคุณภาพดี มีความ 

คุม้ค่า ในราคาเข้าถงึได้ง่าย ภายใต้มาตรฐาน 

การผลิตที่เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

โดยท�าตลาดผ่านทั้งช่องทางออนไลน์

และออฟไลน์ เพื่อให้ตอบโจทย์ความ

ต้องการลูกค้าทุกกลุ่มมากที่สุด      

นักธุรกิจสาวมากความสามารถ

ขยายความว่า “จุดแข็งของเราคือการ

เป็นผูผ้ลติโดยตรง และผลติสนิค้าภายใต้

มาตรฐานระบบ ISO 9001:2015 โดยใช้ 

Card Tukoonpanich

Chouleekakachi
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กระแสเงนิสดเป็นสิง่ส�าคญัอย่างมากใน

การประกอบธรุกิจ หากวนัใดเงนิสดขาดมอื หรอื

หมนุเงนิไม่ทนักจ็ะเกดิปัญหาได้ ตัวอย่างเช่น 

หากถงึวนัครบก�าหนดจ่ายเจ้าหนีด้้วยเชค็แต่เงิน 

ในบญัชไีม่พอจ่าย ปัญหาเชค็เด้งกจ็ะตามมาทนัที 

ท�าให้คุณต้องเสียค่าปรับ เท่านั้นไม่พอเรา 

ยงัต้องเสยีเครดติอีกด้วย หรอืกรณท่ีีขายสนิค้า 

บางอย่างแล้วของหมด แต่เงนิสดไม่พอ จงึไม่

สามารถซือ้ของมาเติมได้ ท�าให้ต้องปฏเิสธลกูค้า

ไปว่าของหมด แต่ความจรงิคอืเราไม่มเีงนิไปซือ้

สนิค้ามาเตมิสต็อก หรือหมุนเงินไม่ทันนั่นเอง

ไม่ได้บอกว่า คิดอะไรไม่ออกก็ไปกู้เงินจากธนาคาร ซึ่งคนเร่ิมต้น 

ท�าธุรกิจมักจะมีความสุดโต่งอยู่ 2 ทาง คือ กลัวการมีหนี้สุดๆ ต่อให้เงิน

ไม่พอก็ไม่ยอมกู้เป็นอันขาด กับประเภทที่ขอกู้แหลกไว้ก่อน จะหามาใช้คืน

อย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน

ซึง่ความจรงิเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ดท้ัีง 2 อย่าง ถ้ากลวัการมหีนีม้ากๆ 

จะเสียโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ แต่ถ้าเป็นหน้ีท่วมก็มีความเสี่ยงมาก

เช่นกัน ดังน้ันจึงควรมีหน้ีแต่พอดี มีไว้เพื่อกันการขาดสภาพคล่อง 

เคยได้ยินบ้างไหมกับประโยคท�านองว่า “มีก�าไร แต่เจ๊ง” “ขายดีมาก แต่สุดท้ายเจ๊ง” 
หลายธุรกจิทีเ่จ๊งไปนัน้ สาเหตไุม่ใช่เพราะขายไม่ได้หรอืก�าไรไม่ดี แต่เป็นเพราะหมนุเงนิไม่ทนั
นั่นเอง !!

เทคนิค
บริหารเงินทุนให้ธุรกิจเติบโต4 

จงึมแีนวคดิดีๆ  มาแนะน�าว่าควรบรหิารจดัการเงนิในธรุกจิอย่างไร 

ให้กิจการเติบโต พร้อมแล้วไปดูกันเลย..!
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ในการประกอบ 

ธรุกจิจะมกีาร ซ้ือเงนิสด 

ซื้อ เชื่ อ ขายเงินสด 

ขายเชื่อ ต้องแยกให้

ชัดเจนว่าจะท�าธุรกิจแบบไหน ถ้าซื้อขายเงินสดถือว่าได้เงิน

เข้ามาหมุนในธุรกิจได้เลย แต่ถ้าซื้อขายเงินเชื่อก็จะต้องใส่ใจ

เป็นพิเศษ มีทีมงานคอยดูแลตามทวงตามเก็บหนี้ให้เป็นไป 

ตามก�าหนดไม่ปล่อยปละละเลย กระแสเงินสดจะหมุนมา 

หมุนไป และถ้ามีเจ้าหนี้คุณก็ต้องช�าระเจ้าหนี้ให้เป็นไป 

ตามเงื่อนไขด้วยเช่นกัน ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา เขาต้อง 

ใช้เงินเหมือนกัน คุณก็ไม่เสียเครดิต สามารถท�ามาค้าขาย 

กันต่อไป ธุรกิจก็ด�าเนินไปด้วยดีเติบโตขึ้นเป็นล�าดับ

วิธีบริหารจัดการในการท�าธุรกิจที่ดีคือ ควรท�าบัญชีไว้เพื่อจะได้รู้ความเป็นไปเป็นมา

ของกระแสเงินสด คุณต้องรู้ว่ามีเงินสดอยู่ในมือเท่าไร คาดว่าจะได้รับจากลูกค้าหรือลูกหนี้ 

เมื่อไร และเงินจ�านวนนั้นเป็นหนี้ที่ดีหรือไม่ หากเป็นลูกหนี้เราก็ต้องเลือกลูกหนี้ที่จ่ายจริง 

จะได้ไม่เป็นหนี้สูญ และถ้าเรามีเจ้าหนี้ก็ต้องช�าระเขาให้ตรงเวลาเช่นกัน

ธรุกจิจะอยูไ่ด้ก็ต้องให้ใจกันไปมา ไม่โกงกัน ไม่ท�าให้อกีฝ่ายล่าช้าจนต้องเสยีดอกเบีย้

เพือ่ให้การหมุนเงินจะได้คล่องๆ และเติบโตไปพร้อมกัน

และนีก่ค็อื 4 เทคนิคเบือ้งต้นในการหมุนเงนิเสริมสภาพคล่อง ลองน�าไปใช้กนัดไูด้เลย

ข้อนี้หลายคนมองข้าม หากมีการตกลงท�าสัญญาใดๆ 

ก็ต้องมีการวางเงินมัดจ�ากันก่อนเริ่มท�างาน คุณจะได้ไม่ต้อง

ออกเงินไปก่อน ยกตัวอย่างง่ายๆ หากเป็นธุรกิจขนาดเล็ก  

เช่น ร้านอาหาร คุณเคยเห็นเวลาคนสั่งอาหารไว้แล้วเดี๋ยวมา

เอาไหม บางคนก็จะจ่ายเงินให้ก่อนเลย เพื่อเป็นหลักประกัน

ว่าไม่เบีย้วแน่นอน ท�าให้คณุท�าอาหารตามสัง่ได้อย่างสบายใจ 

คุณคงได้ยินข่าวท่ีว่าส่ังก๋วยเต๋ียวไว้หลายถุง แล้วไม่กลับ 

มาเอา เจอแบบนี้ก็เครียดกันไปสิ

ดังนั้น ในการท�าธุรกิจอะไรก็ตาม 

คณุต้องมหีลกัการสกัเลก็น้อย โดยให้ลกูค้า

วางเงินมัดจ�าไว้ส่วนหนึ่ง และเมื่อท�าของ

เสร็จหรือส่งมอบสินค้าแล้ว ก็ได้รับเงิน

ทันทีแบบนี้ธุรกิจเติบโตแน่นอน

เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ในการท�าธุรกิจ เช่น ลูกค้าเอาของไปแล้ว แต่พอถึงเวลา

กลับไม่ยอมจ่ายเงนิตามท่ีตกลง งานน้ีถ้าไม่มเีงนิสดส�ารองไว้ คณุต้องล�าบากแน่ๆ

ธนาคารเป็นแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ที่เชื่อถือได้ของนักธุรกิจ อีกทั้งยังม ี

ดอกเบี้ยราคาพิเศษกว่าแหล่งเงินทุนอื่น หากคุณต้องการใช้เงินเพื่อมาหมุนเวียน

ในธุรกิจ การเข้าไปขอสินเชื่อโดยการปรึกษาและขอค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่ 

จะช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้อย่างตรงจุดและปลอดภัย

เมื่อได้เงินมาแล้วคุณควรน�ามาหมุนเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในธุรกิจ และ

สามารถเดินหน้าต่อไปได้ การเงินก็จะเดินได้สะดวก รับมาจ่ายไป ส่วนก�าไร 

เกบ็ไว้ใช้ในการบรหิารงาน พฒันาสนิค้าให้มคีณุภาพและการบรกิารลกูค้าให้เกดิ

ความประทับใจ ธรุกิจของคณุก็จะไม่เสยีเครดติและเดนิหน้าเจรญิเติบโตได้อกีด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

www.taokaemai.com
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หากคณุก�าลงัคดิอยากท�าธรุกจิ 
แต่ไม่เคยท�า ไม่มีความรูม้ากอ่น ไม่รู้ว่า
จะสร้างแบรนด์อย่างไร?! แนะน�าว่า 
ใหล้องซ้ือสินค้ามาขายดูเสียกอ่น หรอื
ทีเ่รยีกวา่ “ธรุกจิซือ้มาขายไป” นัน่เอง

ในธุรกิจประเภทนี้เราจะเห็น
บรรดาพ่อคา้แมข่าย ทัง้มือสมัครเลน่ 
และมืออาชีพสามารถบริหารธุรกิจ 
ให้ประสบความส�าเร็จได้ในแบบฉบับ
ของตน ดงันัน้ใครทีย่งัรู้สึกไมม่ัน่ใจวา่
จะรุ่งหรือร่วง เรามีค�าแนะน�าดีๆ 
เกี่ยวกับธุรกิจซื้อมาขายไปน�ามาฝาก

ซื้อมาขายไป 

ธุรกิจซื้อมาขายไป จ�าเป็นต้องติดต่อกับผู้คนอยู่ตลอด

เวลา เราต้องถามใจตัวเองก่อนว่ามีใจรักในการค้าขายหรือ 

ไม่ชอบพูดคุยกับลูกค้าหรือเปล่า เป็นคนที่มีความขยัน อดทน 

และรักงานบริการไหม เพราะถ้าหากว่าเราไม่รักไม่ชอบแล้ว 

โอกาสที่จะผลักดันตัวเองหรือกระตุ ้นตัวเองให้ไปต่อนั้น 

แทบไม่มีเลย ซึ่งการที่เรามัวแต่หาข้ออ้างที่จะหยุดแทนที่จะ

เดินหน้าท�า แบบนี้มีแต่รุ่งริ่งอย่างแน่นอน

เรื่องคุณภาพของสินค้า เป็นสิ่งที่ต้องคิดให้จงหนัก 

ไม่ใช่คิดแต่จะท�าก�าไรให้ได้เยอะๆ เข้าไว้ก่อน แล้วน�าสินค้า

เกรดรองหรือเกรดต�่ามาจ�าหน่าย เพราะในมุมของลูกค้าแล้ว 

พวกเขาจะพอใจมากหากสินค้าท่ีซื้อมีคุณภาพสมราคาหรือ 

เกินราคา หน้าที่ของเราคือต้องมอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้า

โดยเริ่มจากความคิดตั้งต้นว่า ธุรกิจซื้อมาขายไป 

ของเราจะเน้นแต่สนิค้าทีม่คีณุภาพ เป็นทีว่างใจของลกูค้าแล้ว

เท่าน้ัน ถ้าคิดและท�าได้แบบน้ีรับรองธุรกิจซื้อมาขายไป 

ของเราต้องรุ่งพุ่งแรงแน่นอน

ท�าอย่างไรให้รุ่งเรือง...ไม่รุ่งริ่ง
ต้องมีใจรัก และชอบค้าขาย1 คัดแต่สินค้าทีด่ีมีคุณภาพ2
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