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เมือ่ วันที่ 4 เมษายน ทีผ่ า่ นมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้ ข ยายการให้ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลผ่ า นระบบ
e-Registration ไปสู่ 5 จังหวัดน�ำร่อง ได้แก่ นนทบุรี เชียงใหม่
ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และอุดรธานี ซึ่งมีปริมาณการยื่นค�ำขอ
จดทะเบียนทางออนไลน์เป็นจ�ำนวนมาก โดยนิติบุคคลที่มี
ทีต่ งั้ ส�ำนักงานแห่งใหญ่อยูใ่ นจังหวัดใด นายทะเบียนทีป่ ระจ�ำ
อยู่ที่ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดนั้นจะเป็นผู้พิจารณาและ
รับจดทะเบียนฯ จากเดิมที่ต้องให้นายทะเบียนส่วนกลาง
เป็นผูพ้ จิ ารณาค�ำขอจดทะเบียนทัง้ หมดแบบรวมศูนย์เท่านัน้
การด�ำเนินการดังกล่าว จะช่วยย่นระยะเวลาการจดทะเบียน
นิติบุคคลทางออนไลน์ให้มีความรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม
หลังเปิดให้บริการแล้ว กรมฯ จะสรุป/ประมวลผลถึงปัญหา
อุปสรรค ข้อดี ข้อด้อย เพื่อน�ำมาปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเตรียมขยายการให้บริการ
ไปยังส�ำนักงานพาณิชย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศในระยะต่อไป
กรมฯ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า การขยายการให้บริการระบบ
e-Registration จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ
และประชาชนในการยืน่ ค�ำขอจดทะเบียนให้มคี วามคล่องตัว
และรวดเร็วมากขึน้ กว่าเดิม นับเป็นการสนับสนุนการท�ำธุรกรรม
ผ่านช่องทางออนไลน์ และขานรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
(Digital Government) ได้เป็นอย่างดี

นายทศพล ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

SMART Local FAIR by DBD
ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น

นายทศพล ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน SMART Local FAIR by DBD งานแสดงและจ�ำหน่ายสินค้า “ของเด่น
พื้นที่ ของดีพื้นถิ่น” รวบรวมสินค้าพื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นสวยงามจากผู้ประกอบการ
ทั่วประเทศมาให้เลือกซื้อเลือกชมอย่างเต็มอิ่ม สนุกกับกิจกรรมนาทีทองลดสินค้าราคาพิเศษ พร้อม
ลุ้นรับของรางวัลอีกเพียบ เริ่มครั้งแรกที่กรุงเทพฯ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
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นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ และ นายสินติ ย์ เลิศไกร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมาย
ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ชุมชนของไทยอย่างเร่งด่วน เมื่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 เริม่ คลีค่ ลายไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ยกระดับศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชนเพื่อสร้างจุดเด่นให้สินค้าชุมชน
ขยายตลาดสูผ่ บู้ ริโภคยุคใหม่ โดยได้รว่ มมือกับหน่วยงาน
พั น ธมิ ต รจั ด งานแสดงและจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ภายใต้
ชื่องาน “SMART Local FAIR by DBD” ก�ำหนด
จัดงานฯ รวม 4 ครั้ง โดยคาดหวังว่าจะสร้างรายได้ให้
ผูป้ ระกอบการชุมชนทีเ่ ข้าร่วมงานฯ ไม่ตำ�่ กว่า 10 ล้านบาท

เป็นการยกระดับและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง
ครัง้ ที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2565
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 17 เมษายน 2565
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ภูเก็ต
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 - 24 เมษายน 2565
ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพ
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2565
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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นายทศพล ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การจัดงาน “SMART Local FAIR by DBD”
ครัง้ แรก จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2565
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิน่ เกล้า โซนลิฟต์แก้ว ซึง่
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นายทศพล ทังสุบุตร)
เป็นประธานในพิธีเปิดไปเมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจ�ำหน่ายสินค้ากว่า 50 คูหา
ภายในงานแบ่งออกเป็น 4 โซน คือ
โซน SMART Local คั ด สรรสิ น ค้ า พื้ น ถิ่ น ที่ มี
อัตลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นสวยงามภายใต้แคมเปญ
“ชอปฟิน ของเด่นพืน้ ที่ ของดีพนื้ ถิน่ ” มีสนิ ค้าให้เลือก
ซื้ อ หลากหลายประเภททั้ ง เสื้ อ ผ้ า อาหาร ของใช้
ของประดับ ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ”
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โซน SMART Local BCG จุดประกายแนวคิด
สร้างสรรค์ตามแนวเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน
และเศรษฐกิจสีเขียว เน้นการรักษ์โลก รองรับกระแส
ยุคใหม่
โซน SMART Local Herb คัดสรรผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทยที่โดดเด่นแต่ละพื้นที่ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค
โซน SMART Local SHOP คัดผลิตภัณฑ์ที่มี
จุดเด่นและความแตกต่าง ขยายตลาดสู่บริโภคยุคใหม่
ภายในงานนอกจากจะได้ เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า คุ ณ ภาพดี
ราคาสมเหตุ ผ ลแล้ ว ยั ง มี กิ จ กรรมนาที ท องสิ น ค้ า
ราคาพิเศษ พร้อมลุ้นรับของรางวัลติดมือกลับบ้านด้วย

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ�่ำ
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมชมและเลือกซื้อ
สินค้าจากผู้ประกอบการชุมชนภายในงาน “SMART
Local FAIR by DBD” ที่ ก� ำ หนดจั ด ขึ้ น ทั้ ง 4 ครั้ ง
ใกล้ที่ไหนรอช้อปที่นั่นได้เลย นอกจากจะได้เลือกซื้อ
สิ น ค้ า คุ ณ ภาพดี ก ลั บ บ้ า นแล้ ว ยั ง เป็ น การสนั บ สนุ น
ผู ้ ป ระกอบการชุ ม ชนของไทยให้ มี ร ายได้ แ ละอาชี พ
ที่มั่นคงต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โทร : 0 2547 4445 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th
และ Facebook Fanpage : SMART Local by DBD

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจ�ำปี 2564

วันที่ 1 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันข้าราชการ
พลเรื อ น” ซึ่ ง ส� ำ นั ก งาน ก.พ.จะจั ด ให้ มี พิ ธี ม อบ
รางวั ล “ข้ า ราชการพลเรื อ นดี เ ด่ น ” เพื่ อ ยกย่ อ ง
ส่งเสริมข้าราชการทีม่ ีความประพฤติ และผลการปฏิบัติ
งานดีเด่น รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการ
ดี เ ด่ น ให้ ป รากฏ อั น จะช่ ว ยสร้ า งขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจ
ให้ข้าราชการกระท�ำความดีตลอดไป โดยในปี 2564 มี
ข้าราชการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รบั การคัดเลือก
ให้เข้ารับรางวัล เป็นข้าราชการสังกัดกองทะเบียนธุรกิจ
ทั้ง 2 คน ซึ่งได้ฝากข้อคิด คติประจ�ำใจไว้อย่างน่าสนใจ
ดังนี้
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การได้รบั คัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจ�ำปี 2564” เป็นอีกความภาคภูมใิ จ
ที่ ไ ด้ ร างวั ล แห่ ง เกี ย รติ ย ศในชี วิ ต รั บ ราชการ
ตลอดเวลาในการปฏิ บั ติ ร าชการได้ ท� ำ ด้ ว ย
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ขอขอบคุ ณ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ใ ห้ โ อกาส
ในการท�ำงาน และขอบคุณผูร้ ว่ มงานกรมพัฒนา
ธุ ร กิ จ การค้ า และส� ำ นั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด
ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนมาด้วยดี รวมทั้ง
ครอบครัวทีเ่ ป็นก�ำลังใจตลอดมา และจะขอตัง้ ใจ
ปฏิบัติราชการให้สมกับรางวัลที่ได้รับต่อไป

นางสาวภูริตา ศิริมงคล
นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ

นายพัฒนา รักษาราษฎร์
นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการพิเศษ

“ข้าราชการ” เป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันตั้งแต่เด็ก ว่าจะ
ต้องเป็นให้ได้ อาจเป็นเพราะได้เห็นบุคคล ในครอบครัว
รับราชการด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต เห็นว่าเป็นสิง่ ทีน่ า่ ชืน่ ชม
และน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ประกอบกับมีความคิดว่า
ต้ อ งการให้ ผ ลจากการท� ำ งานของเราเกิ ด ประโยชน์
ต่อคนหมู่มาก มิใช่เพียงเกิดประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง หรือ องค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น
เมื่ อ ได้ รั บ ราชการตามที่ ตั้ ง ใจไว้ ก็ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถมาตลอดระยะเวลา 18 ปี
และได้ พ บว่ า การช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลผู ้ ม าติ ด ต่ อ ราชการ
ให้ส�ำเร็จลุล่วง เสมือนเป็นรางวัลที่ได้รับในทุกวันของ
การท�ำงานอยู่แล้ว
การได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ นดี เ ด่ น
ประจ�ำปี 2564 เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่น พากเพียร ท�ำให้เราประสบ
ความส�ำเร็จเสมอ แม้ตอ้ งใช้ระยะเวลา ทีย่ าวนาน จากนีไ้ ป
คือการด�ำรงตนเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อตอบแทนประเทศ
ชาติ และให้คู่ควรกับรางวัล ที่ได้รับนี้...ตลอดไป
ต้นสายปลายทางธุรกิจ

09

DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

การประกาศเจตนารมณ์
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

พอเพียง.. วินัย.. สุจริต.. จิตอาสา..
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก�ำลังก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 100 ในการให้บริการภาคธุรกิจและประชาชนมาอย่างยาวนาน (สถาปนา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 100 ปี : วันที่ 16 มกราคม 2566) ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา กรมฯ ได้พฒ
ั นาการ
ให้บริการมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการบริการให้สอดรับกับการเปลีย่ นแปลงตาม
ยุคสมัย แต่สงิ่ หนึง่ ทีก่ รมฯ ปลูกฝังและเน้นย�ำ้ ให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าทีย่ ดึ ถือปฏิบตั มิ าโดยตลอด คือ การประพฤติ
ตนเป็นคนดี มีความซือ่ สัตย์สจุ ริต ให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ ไม่ดอ้ ยค่าตนเองด้วยการท�ำผิดศีลธรรม
อันดี จนถึงปัจจุบัน แนวปฏิบัติดังกล่าวยังคงด�ำเนินเรื่อยมา โดยมีการปรับรูปแบบการท�ำความดีให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับบริบททางสังคม แต่ยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความมีคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติดี
ประพฤติชอบ
10
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เพือ่ ให้ปณิธานการท�ำความดีได้รบั การถ่ายทอดสูส่ าธารณชน เป็นการยกระดับการให้บริการ ช่วยสร้างความเชือ่ มัน่
ให้ภาคธุรกิจและประชาชนผู้รับบริการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ร่วมใจกันประกาศ
เจตนารมณ์ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการ ประกอบด้วย

1) พอเพียง บุคลากรทุกคนมีความพอเพียง
ในการด�ำเนินชีวิต ยึดหลักทางสายกลาง บนพื้นฐาน
ความพอดี พอกิน พอใช้ พอประมาณ ความไม่ประมาท
มีเหตุผล และสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ใช้ความรู้
คู่คุณธรรมในการด�ำเนินชีวิต

2) วินัย บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
โดยมีวินัย ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบหน้าที่
ของตน รวมทั้ง รักษาชื่อเสียง และรักษาผลประโยชน์
ของทางราชการ

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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3) สุจริต บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง
ความชอบธรรม ไม่ใช้อ�ำนาจหน้าที่ในการแสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น

4) จิตอาสา บุคลากรทุกคนใส่ใจต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และท�ำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน

นอกจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมฯ จะร่วมใจกันประกาศเจตนารมณ์ และยึดหลักคุณธรรมเป็นแนวปฏิบัติ
ราชการและครองเรือนแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมท�ำความดีรปู แบบต่างๆ เพือ่ ร่วมรับผิดชอบและสร้างสรรค์สงั คมไทย
ให้น่าอยู่ เช่น การมีส่วนร่วมและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชน เน้นรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับปัจเจกและองค์รวม เป็นการสร้างบรรทัดฐานการยอมรับความเห็นต่าง ลดความเหลื่อมล�้ำ
สร้างความเท่าเทียม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารรัฐกิจ
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ทั้งนี้ การประกาศเจตนารมณ์ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “พาณิชย์
คุณธรรม” ทีก่ ระทรวงพาณิชย์จดั ขึน้ เพือ่ ให้หน่วยงานในสังกัดน�ำไปด�ำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร
ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนา โดยน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามเป็น
หลักธรรมในการด�ำรงชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมก้าวสู่
การเป็นพาณิชย์คุณธรรมต้นแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานการท�ำงาน พัฒนาการให้บริการภาคธุรกิจและประชาชน
อย่างเต็มที่ เต็มใจ เต็มร้อย ประพฤติตนเป็นคนดีทั้งต่อตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ยึดมั่นที่จะสร้าง
ความดีควบคู่กับการมีคุณธรรม พร้อมปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และวิธีท�ำงาน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
สามารถร่วมท�ำงานกับภาคประชาชนและภาคเอกชนได้อย่างราบรื่นและเป็นมิตร เป็นการยกระดับการให้บริการ
แบบมีส่วนร่วม ซึ่งส่งผลดีต่อเสถียรภาพของภาครัฐและความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยในระยะยาว
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

กิจกรรมจิตอาสา

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจ�ำปี 2565

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบริการ
ประชาชน ภายใต้แนวคิด “1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” ระหว่างวันที่ 28
มีนาคม - 8 เมษายน 2565 ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ดังนี้
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1. กิ จ กรรม DBD Share : มอบความรู ้
สู่ประชาชน เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาท ภารกิจ และการด�ำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า รวมถึงบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับประชาชนทัว่ ไปและ
ผูป้ ระกอบธุรกิจ ในรูปแบบ Facebook Live ผ่านช่องทาง
เฟซบุ๊กแฟนเพจ “DBD Public Relations” วันที่
28 มีนาคม รวมถึงวันที่ 4, 5 และ 8 เมษายน 2565
2. กิจกรรมจิตอาสากรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ให้บริการประชาชน โดยจัด Mobile Unit เคลื่อนที่
เพื่อให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ รวมถึง
ประชาสัมพันธ์งานบริการด้านอื่นๆ ของกรมฯ ให้แก่
ประชาชน และผูส้ นใจ โดยได้รว่ มออกบูธช่วงการจัดงาน
SMART Local FAIR by DBD ของกองธุรกิจภูมภิ าคและ
ชุมชน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ระหว่าง
วันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 และกิจกรรมตลาด
นัด MOC Biz Club ณ ลานอเนกประสงค์ชนั้ 3 กระทรวง
พาณิชย์ วันที่ 7 เมษายน 2565

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

“ธุรกิจกิจกรรมทางกฎหมาย”
ดาวเด่นที่น่าลงทุนประจ�ำปี 2565

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทีผ
่ า่ นมาสร้างผลกระทบทัง้ ด้านบวกและลบแก่ภาคธุรกิจทัว่ โลก ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับ
โควิด-19 โดยเฉพาะธุรกิจด้านการป้องกัน รักษา หรือบรรเทาโรค ต่างแสดงผลประกอบการที่เป็นบวก เช่น ธุรกิจ
เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ธุรกิจรักษาความสะอาด ฯลฯ อย่างไรก็ตาม มีธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบบ้าง
แต่ยงั คงมีอตั ราการเติบโตทีน่ า่ จับตามอง คือ “ธุรกิจกิจกรรมทางกฎหมาย” โดยทีมวิเคราะห์ธรุ กิจ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ได้ท�ำการวิเคราะห์ธุรกิจที่น่าสนใจและน่าจับตามอง พบว่า ธุรกิจกิจกรรมทางกฎหมาย ยังคงได้รับความสนใจ
จากนักลงทุน และผู้ประกอบธุรกิจ แม้ว่าการจัดตั้งธุรกิจใหม่จะลดลงบ้างช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
แต่มีจ�ำนวนที่ลดลงไม่มาก
16
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โดย *ปี 2562 จ�ำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่ 482 ราย ทุนจดทะเบียน 618.48 ล้านบาท *ปี 2563 จัดตั้ง 475 ราย
ทุน 590.68 ล้านบาท (จัดตั้งลดลงจากปี 2562 จ�ำนวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.45) และ *ปี 2564 จัดตั้ง 435 ราย
ทุน 572.91 ล้านบาท (จัดตั้งลดลงจากปี 2563 จ�ำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.42)
618.48

590.68

482

572.91

475

ป 2562

435

ป 2563

ป 2564

ธุรกิจจัดตั้งใหม (ราย)

ทุนจดทะเบียน (ลานบาท)

ป 2561

ป 2562

รายไดธุรกิจรวม (ลานบาท)

2,636.04

29,830.46

2,950.06

31,757.03

3,681.01

30,300.08

ส�ำหรับรายได้ธุรกิจเฉลี่ยรวม 3 ปี (2561 - 2563) มีกว่า 3 หมื่นล้านบาท และยังคงสามารถสร้างผลก�ำไร
อย่างต่อเนื่อง *ปี 2561 รายได้ธุรกิจรวม 30,300.08 ล้านบาท : ก�ำไร 3,681.01 ล้านบาท *ปี 2562 รายได้
31,757.03 ล้านบาท : ก�ำไร 2,950.06 ล้านบาท และ *ปี 2563 รายได้ 29,830.46 ล้านบาท : ก�ำไร 2,636.04 ล้านบาท

ป 2563
กำไร (ลานบาท)
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ขณะทีน่ กั ธุรกิจชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ ได้แก่ อันดับ 1 อังกฤษ เงินลงทุน 118.96 ล้านบาท
อันดับ 2 ญีป่ นุ่ เงินลงทุน 106.23 ล้านบาท อันดับ 3 สิงคโปร์ เงินลงทุน 71.40 ล้านบาท และ อืน่ ๆ 337.02 ล้านบาท
ซึ่งผู้ประกอบการชาวไทยยังคงลงทุนในธุรกิจสูงสุดด้วยเงินลงทุนรวม 12,174.78 ล้านบาท (ร้อยละ 95.05)

สิงคโปร
เง�นลงทุน
71.40 ลานบาท

1

อังกฤษ
เง�นลงทุน
118.96 ลานบาท

ธุรกิจกิจกรรม
ทางกฎหมาย
ที่นักธุรกิจชาวตางชาติ
ใหความสนใจ
เขามาลงทุน

2
ธุ ร กิ จ กิ จ กรรมทางกฎหมายมี แ นวโน้ ม เติ บ โต
เพิ่มขึ้น โดยช่วง 2 เดือนแรกของปี 2565 มีการจัดตั้ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.92 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน (ม.ค. - ก.พ. 64) ประกอบกับกฎหมาย
เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน ตั้งแต่การใช้ชีวิตประจ�ำวัน
ไปจนถึงผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีธุรกิจเป็นของตนเอง
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3

ญี่ปุน
เง�นลงทุน
106.23 ลานบาท

อี ก ทั้ ง ประเทศไทยมี ก ฎหมายอยู ่ ห ลายฉบั บ เช่ น
พระราชบัญญัติ 907 ฉบับ พระราชก�ำหนด 36 ฉบับ
ประมวลกฎหมาย 8 ฉบับ พระราชกฤษฎีกา 7,165 ฉบับ
และกฎกระทรวง 7,088 ฉบับ ซึ่งการประกอบธุรกิจ
ทุกประเภท กฎหมายมีความเกี่ยวข้องตั้งแต่การเริ่ม
จัดตั้งธุรกิจไปจนถึงเลิกกิจการ ผู้ประกอบธุรกิจต้องมี

ความรู ้ แ ละเข้ า ใจในตั ว บทกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ให้สามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคล การช�ำระภาษี รวมถึง
กฎหมายเบื้ อ งต้ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบธุ ร กิ จ
ที่ เ อสเอ็ ม อี ค วรรู ้ เช่ น กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเครื่องหมายการค้า
กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายสิทธิบัตร เป็นต้น ท�ำให้
ธุรกิจกิจกรรมทางด้านกฎหมายเข้ามามีบทบาทในฐานะ
ผู้ให้ค�ำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
นอกจากนี้ จากตั ว เลขการจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง
นิติบุคคลพบว่า มีจ�ำนวน 60,000 - 70,000 รายต่อปี
หรือเฉลี่ยกว่า 6,000 รายต่อเดือน สะท้อนให้เห็นถึง
โอกาสความต้องการที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายที่จะ
เติ บ โตตามการจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น และจ� ำ เป็ น
ต้องใช้บริการรับค�ำปรึกษาเพื่อด�ำเนินธุรกิจ ทั้งด้าน
การเงิ น การลงทุ น การควบรวมกิ จ การ การระงั บ
ข้อพิพาท และธุรกิจยังสามารถใช้ส�ำนักงานกฎหมาย
หรือทีป่ รึกษาทางกฎหมายเป็นตัวช่วยในการประกอบธุรกิจ
เช่น ช่วยให้ธุรกิจไม่เสียเปรียบคู่กรณี ช่วยลดความ
ซับซ้อนและท�ำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการด�ำเนินตาม
กระบวนการต่างๆ อย่างถูกต้อง สิง่ เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัย
ที่ ส ร้ า งโอกาสในการด�ำเนินธุร กิจ ของธุร กิจกิ จกรรม
ทางกฎหมาย ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาขึน้ ท�ำให้

ธุรกิจกิจกรรมทางกฎหมายมีการปรับตัว โดยน�ำเทคโนโลยี
เข้ า มาช่ ว ยขยายกลุ ่ ม ลู ก ค้ า เช่ น การให้ ค� ำ ปรึ ก ษา
ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพือ่
ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาทางกฎหมายได้ ส ะดวกยิ่ ง ขึ้ น เป็ น
การสร้างโอกาสทางธุรกิจทีเ่ ติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยี
ที่ได้รับการพัฒนา
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
“ธุรกิจกิจกรรมทางกฎหมาย” ด�ำเนินธุรกิจอยูจ่ ำ� นวน
ทัง้ สิน้ 5,478 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของธุรกิจทัง้ หมด
ทีด่ ำ� เนินการอยู่ และมีมลู ค่าทุนรวม 12,808.39 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของธุรกิจทั้งหมดที่ด�ำเนินการ
อยู ่ ใ นประเทศไทย ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบธุ ร กิ จ อยู ่ ใ น
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ เช่น
ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นธุรกิจขนาดเล็กด�ำเนินธุรกิจ
ในรูปบริษัทจ�ำกัด มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท
ด้วยจ�ำนวนธุรกิจดังกล่าวท�ำให้คู่แข่งในตลาดมีจ�ำนวน
ไม่มาก โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค จึงพร้อมเปิดรับ
นักลงทุนหน้าใหม่เข้าสูธ่ รุ กิจ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจกิจกรรม
ทางกฎหมาย เป็นธุรกิจที่อาศัยความสามารถเฉพาะตัว
สู ง หากลู ก ค้ า มี ค วามพึ ง พอใจในผลงาน และเกิ ด
การบอกต่อ จะส่งผลให้ธรุ กิจมีโอกาสประสบความส�ำเร็จ
สูงขึ้นตามไปด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ กองข้อมูลธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โทร. 0 2547 4376 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
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สุขใจชอปของดี

Biz Club 2022

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดึง Shopee ผูน้ ำ� แพลตฟอร์มอีคอมเมิรซ์ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และไต้หวัน ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทาง Online ให้ผปู้ ระกอบการ SME ทีเ่ ป็นสมาชิก
เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทัว่ ประเทศภายใต้แคมเปญ “สุขใจ ชอปของดี Biz Club 2022”
เพือ่ ยกระดับศักยภาพสินค้า SME และกระตุน้ ยอดขายผ่านช่องทาง Online สอดรับเทรนด์ผบู้ ริโภค
ยุคใหม่ ผ่าน e-Marketplace ของ Shopee รับทันทีโค้ดส่วนลดพิเศษ 15%
นายสินติ ย์ เลิศไกร รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งช่วย
เหลือผู้ประกอบการ SME โดย น�ำร่องกลุ่มสมาชิก
เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ที่อยู่ในการส่งเสริมของ
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
เป้าหมายเพื่อเติมเต็มกลไกการค้าทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาค ให้สามารถขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ
ท้องถิน่ และสร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจในระยะยาว
ผ่ า นการจั ด กิ จ กรรม สร้ า งโอกาสทางการค้ า และ
20
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เพิม่ ช่องทางการตลาดชุมชน โดยดึง Shopee แพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ย อดนิ ย มร่ ว มคั ด สรรสิ น ค้ า คุ ณ ภาพดี ข อง
สมาชิก MOC Biz Club กว่า 250 ราย ผลิตภัณฑ์
มากกว่า 1,000 รายการขึ้นจ�ำหน่ายบน e-Marketplace
ของ Shopee ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 16 พฤษภาคม
2565 ซึ่ ง Shopee มอบความคุ ้ ม ค่ า ให้ แ ก่ นั ก ช้ อ ป
ตลอดแคมเปญ โดยมอบโค้ดส่วนลดพิเศษ 15% ให้
ผู้ซื้อสินค้าขั้นต�่ำ 200 บาท คิดเป็นมูลค่าส่วนลดสูงสุด
ถึง 50 บาท

ไม่เพียงเท่านั้น ภายในกิจกรรมเดียวกันนี้ กรมฯ
ยังเตรียมเพิ่มพลังธุรกิจให้กับสมาชิกเครือข่าย MOC
Biz Club ในรูปแบบ Online แบบยาวๆ ไปจนถึง
เดือนพฤษภาคม ประกอบด้วย 1) การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “ปลดล็อกความคิด พิชิตสู่ความส�ำเร็จ
ออนไลน์ ” เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู ่ ช ่ อ งทาง
การตลาด e-Marketplace ของ Shopee ระหว่างวัน
ที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 จ�ำนวน 348 ราย 2) การ
ให้ค�ำปรึกษาทางธุรกิจ รวม 50 ชั่วโมง โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการตลาด Online ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2565
และ 3) การเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching)
จ�ำนวน 25 คู่ธุรกิจ ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2565
อีกด้วย
ขอเชิญชวนพีน่ อ้ งประชาชนคนไทยทุกท่าน ช่วยกัน
สนับสนุนสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club โดยเข้าไป
อุดหนุนสินค้าคุณภาพในแคมเปญ “สุขใจ ชอปของดี
Biz Club 2022” บน e-Marketplace ของ Shopee
ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 16 พฤษภาคม นี้ เพือ่ ร่วมด้วย
ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เศรษฐกิจประเทศทั้งระบบด้วย
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แผนการจัดอบรมน�ำส่งงบการเงิน
ผ่านระบบ DBD e-Filing ให้ภาคธุรกิจ
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมวิธีน�ำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ให้กับผู้มีหน้าที่
จัดท�ำบัญชี ผู้ท�ำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาคมการค้าและหอการค้า จ�ำนวน 20 รอบๆ ละ
80 คน ผ่านระบบ Zoom ทัง้ ภาคเช้ายันบ่ายแบบยาวๆ ไป ระหว่างวันที่ 24-25, 28-30 มีนาคม 2565
และวันที่ 24-29 เมษายน 2565 เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถน�ำส่งงบการเงินได้แบบมืออาชีพ
ด้วยตนเอง ช่วยลดความผิดพลาดในทุกขั้นตอนของการน�ำส่ง งบการเงินมีความสมบูรณ์แบบ
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้แบบทันท่วงที
22
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ขณะนีม้ นี ติ บิ คุ คลทีย่ งั ด�ำเนินกิจการและต้องน�ำส่ง
งบการเงินภายในเดือนพฤษภาคม 2565 กว่า 760,000 ราย
โดยปีที่ผ่านมาน�ำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing
จ�ำนวนถึง 99% แต่ยังมีอีก 1% ที่ยังน�ำส่งงบการเงิน
ในรูปแบบกระดาษ ซึ่งกรมฯ ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อน
ให้กลุ่มนี้น�ำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing
กรมจึงได้จัดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการยื่นงบ
การเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์
(DBD e-Filing) ประจ� ำ ปี 2565” ขึ้ น โดยกลุ ่ ม
เป้าหมายคือ ผูม้ หี น้าทีจ่ ดั ท�ำบัญชี ผูท้ ำ� บัญชี ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต สมาคมการค้าและหอการค้า จัดอบรมเป็น
ภาคเช้า และภาคบ่ายแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 24-25
มีนาคม และ 28 - 30 มีนาคม ช่วงที่ 2 วันที่ 24-29
เมษายน และเมือ่ สมัครแล้วขอสงวนสิทธิไม่ให้เปลีย่ นรอบ
เพือ่ เปิดโอกาสให้ผสู้ นใจได้เข้าร่วมอบรมกันอย่างทัว่ ถึง
การอบรมดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น
งบการเงิ น และบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น วิ ธี ก ารบั น ทึ ก

งบการเงินแบบง่ายๆ โดยใช้ไฟล์ Excel V.2.0 ได้ทราบข้อ
ควรระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันมิให้งบการเงินที่น�ำส่ง
มี ค วามบกพร่ อ ง รวมถึ ง เทคนิ ค การตรวจสอบผล
การน�ำส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะท�ำให้
มีความเป็นมืออาชีพในการน�ำส่งงบการเงินและเอกสาร
ประกอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็ว ทั้งนี้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหากภาคธุรกิจ
ยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ทั้งหมด 100%
การยื่นในรูปแบบกระดาษก็ไม่มีความจ�ำเป็นอีกต่อไป
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ของภาคธุรกิจ ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและยังเป็น
การส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลทางการเงินของภาคธุรกิจ
ข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผูใ้ ช้ขอ้ มูลส�ำหรับประกอบการท�ำธุระกรรมทางการเงินได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนีย้ งั สามารถน�ำข้อมูล
ไปใช้เพื่อวิเคราะห์ขีดความสามารถของภาคธุรกิจไทย
เพือ่ ก�ำหนดแนวทางการส่งเสริมได้อย่างทันสถานการณ์
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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พลิกวิกฤตความเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีให้เป็นโอกาส

ความเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วของ Technology ส่งผลทัง้
ทางบวกและลบให้กบั ผู้ใช้งาน หากมองในมุมของธุรกิจ ผลกระทบ
ต่างๆ ของความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ กระทบทั้งตัวผู้บริโภค
เอง กระทั่งผู้ผลิตและผู้ ให้บริการ ผลลัพท์ของความก้าวหน้า
จะเป็นการเพิ่มโอกาสหรือเป็นปัญหา ต่างก็ขึ้นอยู่กับผู้ ใช้หรือ
Users อย่างเราว่า เลือกที่จะใช้งานเครื่องมือเหล่านี้เพื่อสร้าง
โอกาสให้มากที่สุดได้หรือไม่นั่นเอง
Social Media หรือ สื่อสังคมออนไลน์ ที่ปัจจุบัน
นั บ เป็ น ช่ อ งทางที่ มี ค วามส� ำ คั ญ เป็ น อย่ า งมาก
ในการสื่อสาร และแบ่งปันความคิดเห็นต่างๆ หรือ
ประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้อื่น โดยอิทธิพลของ Social
Media ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคไปอย่าง
สิ้นเชิง ซึ่งส่งผลมายังผู้ผลิตและผู้ให้บริการ ที่จะต้อง
เปลีย่ นแปลงแนวทางการด�ำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้อง
กั บ พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภคในปั จ จุ บั น ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ การขายสินค้า
ผ่านระบบออนไลน์มากขึน้ บริการหลังการขาย ตลอดจน
การสื่ อ สารหรื อ การโฆษณาต่ า งๆ ที่ ถู ก เปลี่ ย นจาก
Offline มาเป็น Online เป็นต้น
ในเมื่ อความเปลี่ยนแปลงเหล่า นี้อ ยู่นอกเหนื อ
การควบคุ ม ของผู ้ ป ระกอบการ สิ่ ง ที่ ผู ้ ป ระกอบการ
จะท� ำ ได้ ดี ที่ สุ ด คื อ การมองหาโอกาสจากความ
เปลีย่ นแปลง และน�ำประโยชน์ของความก้าวหน้ามาปรับใช้
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ในธุรกิจ โดยเทคนิคง่ายๆ ของผู้ประกอบการที่ไม่มี
ความรูเ้ รือ่ งเทคโนโลยีเท่าไหร่นกั การใช้โซเชียลเน็ตเวิรค์
ง่ายๆ ที่ใช้กันในชีวิตประจ�ำวันเช่น Facebook, Twitter
หรือ Instagram ก็สามารถน�ำมาสร้างโอกาสต่างๆ
ให้กับธุรกิจได้ ยกตัวอย่างเช่น
1. ค้นหาเทรนด์ - หากผู้ประกอบการพิจารณา
เนือ้ หาบน Social Media เพิม่ อีกสักหน่อย อาจจะมองเห็น
โอกาสอะไรที่ ซ ่ อนอยู ่ ก็เ ป็ น ได้ อย่ างที่ กล่ า วไปข้ า ง
ต้น Social Media เป็นหนึ่งช่องทางในการสื่อสาร

ซึ่งก็รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริโภค หรือ Potential Customer ด้วย โดยผูป้ ระกอบการ
สามารถใช้ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากโซเชียลมีเดียเพื่อสร้าง
ประโยชน์ ต ่ อ ธุ ร กิ จ ได้ เช่ น วิ เ คราะห์ สิ่ ง ที่ มี อ ยู ่ ใ น
ท้องตลาด เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและบริการ
รูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้มากกว่า เป็นต้น

2. แก้ปญ
ั หาตรงจุด ฟังเสียงผูใ้ ช้จริง - ความสามารถ
ในการสื่อสารกันอย่างไร้ขอบเขตของ Social Media
มีทงั้ ผลดีและผลเสีย ผลเสียมักจะเกิดขึน้ เมือ่ ผูป้ ระกอบการ
ไม่สามารถรับมือต่อ Negative Comments ได้ดีพอ
ในทางกลับกัน ผลดี เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่พัฒนา
ตนเอง รับฟังเสียงผู้บริโภค เพราะ Social Media เป็น
โอกาสที่ผู้ประกอบการจะได้ท�ำความเข้าใจในสินค้า
และผลิตภัณฑ์ของตนเองจากเสียงของผู้ใช้จริง ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างมากในการน�ำมาปรับปรุงและพัฒนา
สินค้าให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคนั่นเอง
3. การแข่งขันกันอย่างเท่าเทียม - ต้องยอมรับ
ว่าปัจจุบัน ธุรกิจเล็กหรือใหญ่ ไม่มีความได้เปรียบ
เสี ย เปรี ย บกั น มากเหมือ นการแข่ง ขันในยุคที่ ยั งไม่ มี
Social Media นั่นก็เพราะการส่งต่อข้อมูลได้อย่าง
กว้างขวางบนโลกของโซเชียลมีเดียท�ำให้การแข่งขันกัน

ในเรือ่ งราคาเพียงอย่างเดียวเป็นการแข่งขันทีไ่ ม่มวี นั จบ
การกระหน�ำ่ ลดราคาเพือ่ ให้ชนะคูแ่ ข่งนัน้ มีแต่เสียกับเสีย
และด้วยพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของผูบ้ ริโภค กลยุทธ์
การลดราคาที่ดุเดือดยังไม่ส�ำคัญเท่า การแข่งขันกัน
ในการซือ้ ใจผูบ้ ริโภคด้วยคุณค่า (Value) ทีผ่ ปู้ ระกอบการ
สามารถส่งมอบให้ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็น ความง่ายใน
การเข้าถึงสินค้าและบริการ บริการหลังการขาย ความรวดเร็ว
ใจการส่งมอบสินค้า เป็นต้น

4. Ideas และแรงบันดาลใจ - หลายคนคงเคย
ได้ยนิ ค�ำว่า “ท่องโลกอินเทอร์เน็ต” เทคโนโลยีสามารถ
น�ำเราเดินทางออกไปได้ไกลกว่าที่คิด ธุรกิจ Startup
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จมากมาย เริม่ ต้นจากผูป้ ระกอบการ
ได้รบั แรงบันดาลใจจากสิง่ ทีพ่ บเจอในอินเทอร์เน็ต หรือ
บนโซเชียลเน็ทเวิรค์ ไม่วา่ จะเป็นปัญหา หรือแรงบันดาลใจ
จากสิ่งที่มีอยู่แล้วในต่างประเทศ และน�ำมาพัฒนา
มาเป็นไอเดียใหม่ๆ ต่อยอดธุรกิจได้จนประสบความส�ำเร็จ
ได้นั่นเอง
ความเปลีย่ นแปลงจะเป็นภัยร้ายของผูป้ ระกอบการ
ที่ อ ยู ่ เ ฉยและไม่ ป รั บ ตั ว ไปกั บ ความเปลี่ ย นแปลง
เหล่านัน้ เพราะโอกาสจะตกไปอยูก่ บั คนทีเ่ รียนรู้ ศึกษา
และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.moneywecan.com/business-related/using-technology-wisely/
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เปิด 4 เทรนด์ธุรกิจค้าปลีกปี 2565

ลูกค้าเป็นใหญ่ - ออนไลน์ต้องไปเต็มรูปแบบ

ค้ า ปลี ก คื อ หนึ่ ง ในธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
อย่างหนักในวิกฤตโรคโควิด-19 ระบาด เพราะขาย
ของได้ไม่ดีเหมือนเดิม ยิ่งเป็นร้านค้าเป็นหลักแหล่ง
เช่น โชวห่วย, ร้านสะดวกซื้อ, ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือ
ห้างสรรพค้าสินค้า ยอดขายล้วนลดลง แม้สายพันธุ์
โอมิครอนยังระบาดไม่หยุด แต่หลายประเทศทั่วโลก
รวมถึ ง ไทย เริ่ ม ผ่ อ นคลายมาตรการต่ า งๆ เพื่ อ ให้
ผู้บริโภคกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ กลายเป็นโอกาส
ส�ำคัญในการฟืน้ ตัวของกิจการค้าปลีก ท�ำให้ IDC บริษทั
วิจัยชั้นน�ำของโลก ร่วมมือกับ Infobip วิเคราะห์โอกาส
ของธุรกิจค้าปลีก และสามารถสรุปออกมาได้ 4 เทรนด์
เพือ่ ชีท้ างให้ผปู้ ระกอบกิจการสามารถเติบโตไปกับวิกฤต
นี้เริ่มคลี่คลายนี้ได้ดังนี้
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ลูกค้าเริ่มกลับมา แต่ต้องเอาใจเขาหน่อย
ภาพรวมการจับจ่ายในธุรกิจค้าปลีกระดับโลกลดลง
จาก 34% เหลือ 23% ในช่วงเกิดโรค โควิด-19 ระบาด
แต่ในปี 2565 ทาง IDC และ Infobip มองว่า ตัวเลข
นี้จะค่อยๆ เติบโตขึ้น แม้ยังไม่เทียบเท่ากับก่อนเกิด
การระบาดของโรคดังกล่าว แต่การจะเติบโตไปกับกระแสนี้
เจ้าของค้าปลีกต้องสร้างบริการต่างๆ มาตอบโจทย์
ลูกค้ามากขึ้น เช่น ในประเทศไทย Tops Markets และ
Villa Market ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยการส่งสินค้าที่สั่ง
ถึงบ้านภายใน 1 วัน หรือ Lulelemon แบรนด์อุปกรณ์
ออกก�ำลังกายในสหรัฐอเมริกา เร่งเกาะกระแสออกก�ำลังกาย
ที่บ้านผ่านการจ�ำหน่ายชุดออกก�ำลังกาย และท�ำให้
ครองใจผู ้ บ ริ โ ภคไว้ ไ ด้ แ ม้ โรคระบาดจะเริ่ ม คลี่ ค ลาย
แล้วก็ตาม

ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้า ไม่ขายแบบแมส
ในวิกฤตโรค โควิด-19 ค้าปลีกส่วนใหญ่มียอดขาย
น้อยลง แต่มีค้าปลีกส่วนหนึ่งที่สามารถเติบโตภายใต้
วิกฤตนี้ได้ นั่นคือค้าปลีกที่จ�ำหน่ายสินค้าเฉพาะกลุ่ม
และมีฐานลูกค้าตัวเองที่ชัดเจน ตัวอย่างคือ ร้านขาย
เสื้ อ ผ้ า ที่ มี ย อดขายลดลงเพราะลู ก ค้ า ท� ำ งานที่ บ ้ า น
แต่ ร้านฮาร์ดแวร์กลับยอดขายเพิ่มขึ้น เพราะต้อง
ดูแลบ้านมากกว่าเดิม ยิ่งการท�ำงานแบบไฮบริด หรือ
ท�ำงานที่บ้าน และที่ท�ำงานไปพร้อมๆ กัน เริ่มกลาย
เป็นบรรทัดฐานของการท�ำงานยุคใหม่ ดังนั้นค้าปลีกที่
ปรับตัวรับกับพฤติกรรมลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นไปนีไ้ ด้ ย่อมสร้าง
โอกาสในการจ�ำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น เช่น การก�ำหนด
สินค้าให้ถูกจริต และประยุกต์การขายทั้งผ่านหน้าร้าน
และบนออนไลน์

ค้าปลีก ที่ดี ต้องให้ประสบการณ์ซื้อที่ดีด้วย
ถึงค้าปลีกต่างๆ จะเริ่มปรับตัวไปอยู่บนโลกดิจิทัล
บ้ า งแล้ ว แต่ ก ารไปอยู ่ บ นนั้ น เพื่ อ สร้ า งยอดขายแค่
ในวิกฤตคงไม่ใช่เรือ่ ง ท�ำให้คา้ ปลีกทุกประเภทควรพัฒนา
ช่องทางดิจิทัลให้เหมาะสมกับตัวเอง และกลายเป็น
ช่องทางส�ำคัญในการสร้างรายได้ระยะยาวไม่ตา่ งกับการ
ขายหน้าร้าน IDC และ Infobip พบว่า ผู้บริโภคครึ่งหนึ่ง
มองความส�ำคัญของ CX หรือ Consumer Experience
เป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจใช้บริการ และซื้อสินค้า
ในช่วง 3 ปีหลังจากนี้ ดังนัน้ ค้าปลีกรายใดยังไม่ยกระดับ
บริการนี้ เช่น ใช้แชทบอตมาช่วยพูดคุย ท�ำระบบสมาชิก
หรือเพิ่มความสนุกในการจับจ่าย โอกาสกลับมาเติบโต
ก็คงยากกว่าเดิม

จะ Omnichannel ท่าไหนก็ได้ แต่ขอให้เริ่มท�ำ
หากปฏิ บั ติ ไ ด้ ต ามสองเทรนด์ แรก เทรนด์ ที่ 3
ก็ไม่นา่ ยาก เพราะเมือ่ ร้านปรับตัวด้วยการก�ำหนดสินค้า
ให้ดี จัดส่งให้เร็ว มีช่องทางทั้งหน้าร้าน และออนไลน์
การเริม่ พัฒนาบริการ BOPIS หรือ Buy Online, Pick Up
In-Store เป็นอีกกลยุทธ์ที่ช่วยสร้างความแตกต่างให้กับ
ร้าน นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีต่างๆ สื่อสารข้อมูล
การตลาดให้ลกู ค้าแต่ละคน เป็นอีกเรือ่ งทีต่ อ้ งท�ำ เพราะ
ช่ ว ยสร้ า งความประทั บ ใจให้ ลู ก ค้ า และเพิ่ ม โอกาส
ซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นการยิ ง โฆษณาตรงตามความต้ อ งการ
ของลูกค้า โดยจากการส�ำรวจพบว่า ผูบ้ ริโภคกว่าครึง่ หนึง่
ต้องการซื้อสินค้าแบบ Omnichnnal และ 70% อยาก
จ่ายเงินแบบไร้การสัมผัส

ส่วนตัวเชื่อว่า 4 เทรนด์นี้ไม่ใช่เรื่องยากเกินไป
ในการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีก เพราะร้านค้าต่างๆ
ทยอยปรับตัวมาตัง้ แต่ชว่ งโรคโควิด-19 ระบาดแล้ว ดังนัน้
การน�ำความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือดิจิทัลเพื่อฟื้น
ยอดขายให้กลับมาจึงเปิดไปได้ และอย่างง่ายที่สุดคือ
การเริ่มเปิดร้านออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสพบเจอลูกค้า
ใหม่ๆ ซึ่งท�ำได้ในทันที

สรุป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://brandinside.asia/idc-retail-trends-2022/
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