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16 มกราคม 2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มีอายุครบ 94 ปีเต็ม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับอายุ
ของคนแล้วนับว่าเป็นช่วงชีวติ ทีไ่ ด้เดินทางผ่านร้อน
ผ่านหนาวเปีย่ มไปด้วยประสบการณ์ เป็นแบบอย่าง
และแนวทางให้ ค นรุ ่ น หลั ง ได้ ศึ ก ษาเพื่ อ น� ำไปสู ่
การด�ำเนินชีวิตและการท�ำงานอย่างมีคุณค่าต่อไป
ในโอกาสที่ ไ ด้ เ ข้ า มารั บ ต� ำ แหน่ ง อธิ บ ดี
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า จะน� ำ พาสถาบั น ซึ่ ง มี
บทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจไทยมาอย่าง
ยาวนานก้าวไปสูอ่ งค์กรทันสมัย เพือ่ รองรับบริบทใหม่
ทางการค้า โดยจะเน้นการปรับบทบาทให้สอดรับ
กับการด�ำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Business
Model) ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการ
สามารถขยายธุรกิจได้เร็วและตอบสนองต่อความ
ต้ อ งการของตลาดได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ ค าดหวั ง ว่ า
ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ กลาง หรือ
เล็ก จะเติบโตแบบก้าวกระโดดสอดรับกับนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล
บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

บ่มเพาะผู้ประกอบการเกิดใหม่
ยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่สากล
ในสภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบันที่มี
การเเข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ อย่ า งไร้
พรมแดน การจะเริ่มต้นธุรกิจให้ผ่านช่วง
ตัง้ ไข่เเละก้าวไปสูก่ ารเป็น Startup ได้นนั้
จ�ำเป็นต้องมีความพร้อมในหลายปัจจัย
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลของ
แหล่งเงินทุน ทักษะความพร้อมในการท�ำ
ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
การเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurship)
และการสนับสนุนที่ดีจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง
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ด้ ว ยเหตุ นี้ เ องทางรั ฐ บาลโดยกระทรวง
พาณิชย์ จึงมีแผนจัดงาน “Smart Startup 2017”
ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 16 - 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2560
ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ 1 – 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้า
สยามพารากอน โดยตระหนักถึงความส�ำคัญของ
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของประเทศ และพร้อม
ให้ ก ารสนั บ สนุ น เพื่ อ วางรากฐานการพั ฒ นา
ประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 โดยน�ำเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมมาส่งเสริมการ
ปฏิ รู ป โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิจ และยกระดับประเทศไทยให้กา้ วพ้นกับดัก
ของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

ส�ำหรับภารกิจในการสร้างขีดความสามารถเพือ่ ยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริม่ ต้น (Startup) และ SMEs สูก่ ารเป็น Smart
Enterprise และ Startup ที่มีศักยภาพให้แก่ภาคธุรกิจของไทยนั้น มีแนวทางในการด�ำเนินงาน คือ
Idea Commercialization : สนับสนุนการน�ำความคิด ผลงานวิจัย แปลงสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม สร้างธุรกิจ
ใหม่บนฐานนวัตกรรมที่มีความแตกต่าง และมีคุณค่า
SMART Business Solution : สร้างเครือข่ายกลางระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่ม Startup เพื่อน�ำเสนอและค้นหา
แนวคิดที่น�ำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการขยายโอกาสทางการตลาด การหาคู่ค้าให้แก่
Startup พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจับคู่นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจยกระดับสู่
การเป็น Smart Enterprises
Global Expansion : ขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อส่งเสริมกลุ่ม Startup ที่มีศักยภาพสามารถก้าวไปสู่ตลาด
สากล สร้างการรับรู้ของ Startup ไทยในตลาดโลก รวมถึงสร้างความตระหนักและดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ
Relaxing Law & Regulation Constraints : การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ธรุ กิจ Startup
ให้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว สอดคล้องกับวงจรชีวิตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วตามธรรมชาติของธุรกิจ Startup
โดยรูปแบบภายในงานจะแบ่งออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย
โซนที่

1

เชื่อมโลก Startup และ SME (New Vision New World)

(1) นิทรรศการ World of Startup and Success Case Model เพื่อน�ำเสนอความเป็นมาและความส�ำคัญของ
Startup แนวคิดทีก่ ระตุน้ การเกิดขึน้ ของ Startup ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตัวอย่างและกระบวนการด�ำเนินธุรกิจของ Startup
ระดับสากล และการเติบโตของ Startup ในประเทศไทยที่ประสบความส�ำเร็จ  

(2) นิ ท รรศการและการ
จ� ำ ลอง/สาธิ ต รู ป แบบ Smart
Farmer เพื่ อ การจั ด แสดงการ
จ� ำ ลอง/สาธิ ต การพั ฒ นา Supply
chain ของภาคเกษตรกรรม ตั้งแต่
ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ ด้วย
การน� ำ เทคโนโลยี นวั ต กรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ ร้อยเรียง เชือ่ มโยง
แสดงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
สร้างคุณค่าในแต่ละห่วงโซ่อุปทาน

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

5

โซนที่

2

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�ธุรกิจ (Smart Business Solution)

(1) สร้างโอกาสทางการตลาดให้ Startup (Bring Startup to Market) น�ำธุรกิจ Startup กว่า 150 ธุรกิจ มาจ�ำแนก
ตามปัญหาของ SME เช่น ด้านการตลาด ด้าน Logistics ด้านบริหารจัดการธุรกิจ ด้านการเงินและบัญชี ให้เรียนรู้และเข้าถึง
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และขยายโอกาสทางการตลาด มุง่ เน้นยกระดับ SME to Smart Enterprise
รวมทัง้ เชือ่ มโยงให้เห็น Smart Business Solution ทีเ่ กิดขึน้ จาก Startup ไทย ทีจ่ ะสามารถแก้ปญ
ั หาของ SME อีกทัง้ ให้ Startup
เรียนรู้ Pain-Point หรือโอกาสการพัฒนาตอบสนองความต้องการ /ความจ�ำเป็นของ SME  
(2) สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Spirit of Creative Economy) เพื่อน�ำเสนอนโยบาย และ
แนวทางการส่งเสริมพัฒนา Creative Economy ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเพิ่มมูลค่าธุรกิจ โดยจัด
แสดงกระบวนการพัฒนาของ Creative Showcase จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 ราย  
(3) พื้นที่ Business Matching เพื่อใช้เป็นพื้นที่เจรจาธุรกิจระหว่าง SME และธุรกิจ Startup

โซนที่

3

แปลงความคิดสู่ธุรกิจจริง
(Idea Commercialization)

(1) Idea Stage : Ready to Growth เพื่อให้ SME และ
Startup ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสภาพปัญหาของ SME และ
การทดสอบหรือสร้างแนวคิดของ Startup ที่จะพัฒนา Solution for
SME Pain Point เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาประสิทธิภาพให้แก่ SME
ในรูปแบบเวที Idea stage และ Workshop Mentoring  
(2) VC for Scale Up เพื่อน�ำเสนอหน่วยงานสนับสนุนแหล่ง
เงินทุนทั้ง VC และสถาบันการเงิน สร้างโอกาสให้ Startup/SME ได้
เรียนรูข้ อ้ มูลการเข้าถึงแหล่งทุน จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่วยงาน เช่น
ธนาคาร AIS DTAC และ True เป็นต้น ทีม่ บี ริการส�ำหรับลูกค้า SME
รวมถึงเครือ่ งมือการตลาดออนไลน์ เช่น Google Facebook และ Line
(3) การเปิดตัวศูนย์ให้บริการของกระทรวงพาณิชย์ (MOC
Business Solution Center) เพื่อรองรับการท�ำธุรกิจยุคใหม่ ได้แก่
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• ศูนย์แนะน�ำและให้ค�ำปรึกษาธุรกิจ

(Business Advisory Service : BAS) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การให้
บริการด้านการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจรในรูปแบบที่ทันสมัย สวยงาม และเข้าใจง่าย ตั้งแต่การให้ค�ำแนะน�ำด้าน
กระบวนการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ การเชื่อมโยง การให้บริการด้าน e-Service กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพธุรกิจ เช่น เครื่องมือประเมินสถานะธุรกิจ เครื่องมือประเมินความเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์บัญชีธุรกิจ
และคลังข้อมูลทางธุรกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจ และการให้บริการ e-Learning
• IDE Center @ DIP ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์กลางข้อมูลนวัตกรรม และเทคโนโลยี การบ่มเพาะ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม รวมทั้ง การน�ำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ในเชิงพาณิชย์
• DITP Business Solution / MOC4i ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การให้บริการข้อมูล และส่งเสริม
ผู้ประกอบการสู่ Smart Enterprise เช่น การใช้เครื่องมือดิจิทัล DITP Connect / DITP Touch / Thaitrade.com และ
SOOK รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมแบรนด์สินค้าและบริการไทยสู่ตลาดโลก (MOC 4i = Inspiration,
Incubation, Implementation, Inernationalization) ซึง่ เป็นการพัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs เพือ่ มุง่ สูก่ ารเป็น Smart Enterprise
เน้นการสร้าง New Business Model ที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี

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

โซนที่

เวทีกลางเพือ่ แลกเปลีย่ นองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ระหว่าง SME และ Startup ของไทยและต่างประเทศ กรณีศกึ ษา
การประกอบธุรกิจ Startup ใน CLMVT เพื่อสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ระหว่างประเทศ ในการสนับสนุน ส่งเสริม และสร้าง
โอกาสทางการตลาดของธุรกิจ Startup  
		
ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ภาคส่ ว นล้ ว น
เล็งเห็นถึงความส�ำเร็จ และเป้าหมายอันสูงสุดของผูป้ ระกอบการ SME
และ Startup เป็นหลัก ฉะนั้นแล้วทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจเดินหน้า
และพร้ อ มที่ จ ะเติ บ โตไปด้ ว ยกั น เพราะแต่ ล ะฟั น เฟื อ งน้ อ ยใหญ่
หากท�ำงานด้วยดีในทิศทางเดียวกัน ก็ช่วยให้ประเทศชาติแข็งแรง
สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กลุมเปาหมาย
Boutique

OPEN

Sale

1

2

3

4

5

SME กลุมธุรกิจใหม
เปดธุรกิจมานอยกวา
1 ป

SME รุนใหม
ที่ส�บทอดกิจการ
และ ผูบร�หาร
รุนป�จจ�บัน

กลุมธุรกิจที่มี
Brand และส�นคาที่
พรอมกาวสูตลาดโลก

กลุมผูประกอบการ
Startup

บุคคลท่ัวไปที่สนใจ
การทำธุรกิจยุคใหม
ดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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OTOP CITY ส่งเสริมการตลาด

2016
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สร้างมูลค่า
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชนจัดใหญ่มหกรรม
ส่งท้ายปลายปี “OTOP City 2016” ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ช่วยส่งเสริมการตลาด และสร้าง
ภาพลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งจัดแสดงและจ�ำหน่าย
สินค้าหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การันตีรางวัลจากทั่วประเทศ

โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ภูมิใจเสนอผลิตภัณฑ์
OTOP Select ในรูปแบบของร้าน OTOP Select 77 EXPERIENCE
โดยผ่านวิถี 4 ประสบการณ์ คือ
• กินดี (Eat Well) ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม
• อยู่ดี (Live well) ได้แก่ ของใช้ ของที่ระลึก
• สวยดี (Look well) ได้แก่ ครีมบ�ำรุง ผลิตภัณฑ์สปา
• และ ดูดี (Dress well) ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ
จากนัน้ ภายในงานยังได้มกี ารจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ซึง่ เป็นสินค้าทีม่ กี ารพัฒนา
ปรับปรุงในเรื่องของรูปแบบและศักยภาพทางการตลาดทั้งระดับประเทศและระดับสากล
รวมทั้งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว เพื่อน�ำมาจัดแสดงให้
ผูร้ ว่ มงานเข้ามาเยีย่ มชมและเลือกซือ้ ติดไม้ตดิ มือกลับบ้านไป นอกจากนีย้ งั ให้บริการปรึกษา
แนะน�ำ  การท�ำธุรกิจออนไลน์แก่ผู้ที่สนใจผ่านเว็บไซต์ www.thaitrade.com และ
ประชาสัมพันธ์ ช่วยชาวนาในการขายข้าวออนไลน์ อีกด้วย

และส่วนทีน่ า่ สนใจอีกอย่าง
คือ การเปิดพื้นที่ส�ำหรับจัดแสดง
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของ
ผูป้ ระกอบการ OTOP กลุม่ ประเทศ
CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์
และเวียดนาม ผ่านการประสาน
และคัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการ
ที่ มี ศั ก ยภาพให้ ม าเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ในกิจกรรมนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ศั ก ยภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน
ของประเทศข้างเคียง ว่ามีคุณภาพ
และมีความน่าสนใจไม่แพ้กัน
ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการ
ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนทั้ ง หลาย
สามารถเข้ า รั บ ฟั ง ค� ำ แนะน� ำ
ค�ำปรึกษา และเข้ารับการอบรม
ช่องทางการตลาดออนไลน์ ผ ่ า น
www.thaicommercestore.com
รวมถึงการจับคู่เจรจาธุรกิจ และ
การส�ำรวจศักยภาพธุรกิจ OTOP
เพื่ อ น� ำ ไปพั ฒ นาต่ อ ยอดได้ ใ น
อนาคต

งาน “OTOP CITY 2016” จึงไม่ใช่เพียงแค่งานนิทรรศการและแสดงผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยมอบความรู้
ให้ผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ขับเคลื่อน
SMEs ไทย

ด้วยมาตรฐานรายงานทางการเงิน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจ SMEs ไทย น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส�ำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (Thai
Financial Reporting Standards for SMEs : TFRS
for SMEs) มาใช้ในการจัดท�ำงบการเงินส�ำหรับรอบปี
บัญชี พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ถือเป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญในการขับเคลือ่ นให้ SMEs มีความเข้มแข็ง
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เปรียบเสมือนมาตรฐานกลางที่ใช้ในการจัดท�ำงบการเงิน
ให้ แ สดงผลการด� ำ เนิ น งาน ฐานะการเงิ น หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของ SMEs เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ได้แก่ นักลงทุน ผู้ให้กยู้ มื เงิน
และเจ้าหนี้การค้าโดยจะช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ
เนือ่ งจากสาเหตุสำ� คัญประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ SMEs ของไทย
ไม่ประสบความส�ำเร็จ คือ จุดอ่อนด้านการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงินและระบบบัญชีที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการ
ละเลยในการจัดท�ำให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงของกิจการ ความสามารถในการ
บริหารธุรกิจ ความมีประสิทธิภาพด้านการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจทีช่ ดั เจน รวมทัง้ แสดงถึง
ความก้าวหน้าและความเป็นไปเป็นมาของธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการตรวจสอบและ
การเข้าร่วมลงทุนของนักลงทุนทัว่ ไป อีกทัง้ เป็นการง่ายต่อการน�ำเสนอธุรกิจเพือ่ พิจารณา
สินเชื่อจากสถาบันการเงินเมื่อต้องการแหล่งเงินทุน นอกจากนี้ รายงานทางการเงินที่ดี
ยังเป็นการประเมินศักยภาพของกิจการได้อีกทางหนึ่ง ท�ำให้เห็นถึงจุดแข็ง - จุดอ่อนหรือ
จุดบกพร่องต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก�ำหนดทิศทางหรือขยายธุรกิจใน
อนาคต
ทั้งนี้ หากมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ SMEs มีความเป็นสากลและ
สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างของธุรกรรมทางการเงินของ SMEs ที่ปัจจุบันมีความซับซ้อน
มากขึ้น เช่น การควบรวมกิจการ การให้หุ้นแก่พนักงาน รวมถึง ข้อก�ำหนดให้จัดท�ำงบ
กระแสเงินสดที่จะมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป จะท�ำให้กลุ่มผู้ใช้งบการเงิน
ได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น ส่งผลให้ SMEs ได้รับความเชื่อมั่นทั้งจาก
สถาบันการเงิน ตลอดจนนักลงทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้สามารถระดม
ทุนได้มากขึน้ และสามารถเติบโตเป็นกิจการข้ามชาติได้ ซึง่ ปัจจัยเหล่านีล้ ว้ นมีความส�ำคัญ
ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

SMEs ไทยที่ จ ะได้ รั บ
ประโยชน์จากการน�ำ  TFRS for
SMEs มาใช้ คือ SMEs ผู้มีหน้าที่
จั ด ท� ำ บั ญ ชี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
การบั ญ ชี พ.ศ. 2543 ได้ แ ก่
ห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน และบริษทั
จ�ำกัด เป็นต้น ซึง่ ปัจจุบนั มีจำ� นวน
กว่า 500,000 ราย โดยแนวทางการ
ส่งเสริมของกรมฯ ให้ SMEs น�ำ 
TFRS for SMEs มาใช้ในการจัดท�ำ
งบการเงิน ได้แก่ การเผยแพร่
องค์ความรูผ้ า่ นทางสือ่ ประชาสัมพันธ์
เช่น e-Learning, e-Magazine
และสื่อประชาสัมพันธ์สาธารณะ
ประเภทต่ า งๆ ตลอดจนจั ด
โครงการอบรม In-Class Training
ให้แก่ SMEs และผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชีได้รับทราบ และมีแผนสร้าง
ความร่ ว มมื อ กั บ ส� ำ นั ก งานบั ญ ชี
เครือข่าย เช่น ส�ำนักงานบัญชี
คุณภาพ ฯลฯ เพือ่ ผลักดันให้ SMEs
มี ก ารจั ด ท� ำ บั ญ ชี ถู ก ต้ อ งตาม
ม า ต ร ฐ า น ก า ร บั ญ ชี เ พื่ อ ใ ห ้
ผู ้ ป ระกอบการ SMEs ของไทย
เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่ง
จะส่ ง ผลดี ต ่ อ ระบบเศรษฐกิ จ
โดยรวมของประเทศต่อไป

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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MOC Business
Solution Center

ศูนย์ให้คำ�ปรึกษาธุรกิจ
เพื่อนช่วยคิดผู้ประกอบการไทย
การประกอบธุรกิจใดๆ นอกจาก
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น และความรู ้ ค วาม
สามารถในเชิงพาณิชย์แล้วสิ่งที่มักจะ
ขาดเสียมิได้ส�ำหรับโลกธุรกิจยุคใหม่
คื อ การมี ที่ ป รึ ก ษาทางธุ ร กิ จ ระดั บ
มืออาชีพ ที่คอยช่วยดึงศักยภาพและ
สร้ า งแนวทางที่ เ หมาะสมต่ อ การ
ขับเคลื่อนธุรกิจนั้นๆ ให้ก้าวเดินบน
เส้นทางที่สดใส
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“การเปิดศูนย์ให้ค�ำปรึกษาทางธุรกิจ ของ
กระทรวงพาณิชย์ (MOC Business Solution Center)”
จึงถือเป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่ในปี 2560 ซึ่งกระทรวง
พาณิชย์หมายมั่นปั้นมือที่จะสร้างตัวช่วยส�ำคัญส�ำหรับ
ผู้ประกอบการไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ
และเป็นพีเ่ ลีย้ งให้ผปู้ ระกอบการ รวมทัง้ ช่วยแก้ไขปัญหา
ที่เป็นข้อติดขัด เพื่อให้สามารถท�ำธุรกิจได้ โดยจะเน้น
การบูรณาการงานในกระทรวงและนอกกระทรวง รวมทัง้
การน�ำนโยบายประชารัฐมาช่วยสนับสนุนอีกทางด้วย

เป้าหมายส�ำคัญของศูนย์ MOC Business Solution Center คือ
กลุม่ ผูป้ ระกอบการ SMEs ในหลายๆ กลุม่ ยกตัวอย่างเช่น กลุม่ ผูป้ ระกอบการ
ที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่มีช่องทาง หรือกลุ่มที่มีความพร้อมแต่ไม่มี
ตลาดรองรับ รวมทัง้ กลุม่ เกษตรกรทีม่ คี วามพร้อมในการท�ำการตลาด โดย
ทางกระทรวงฯ จะเร่งสร้างศักยภาพของผูป้ ระกอบการ เน้นการให้ความรู้
ด้านการตลาด รสนิยม เงือ่ นไข และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การจัดท�ำ 
Business Module Business Plan หากผูป้ ระกอบการรายใดขาดเทคโนโลยี
หรือเงินลงทุน กระทรวงฯ ก็จะช่วยเป็นผู้เชื่อมโยงกับแหล่งเทคโนโลยี
หรื อ แหล่ ง เงิ น ทุ น รวมทั้ ง ช่ ว ยเป็ น พี่ เ ลี้ ย งในการท� ำ การค้ า ออนไลน์
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มี www.thaitrade.com ที่สามารถเชื่อมโยงกับ
Website สากลอยู่แล้ว  
ทั้งนี้ ความพิเศษของบริการภายใต้ศูนย์ฯ ดังกล่าว จะเน้นช่วยให้
ผูป้ ระกอบการผลิตสินค้าแล้วขายได้ เนือ่ งจากทางกระทรวงฯ มีเครือข่าย
หน่วยงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศกว่า 65 ประเทศทัว่ โลก พร้อมทัง้
มีองค์ความรูด้ า้ นการตลาด ทีส่ ามารถช่วยให้ภาคเอกชนจับคูท่ างธุรกิจได้
โดยจะเน้น B2B เป็นหลัก และในกิจกรรมทางการค้าต่างๆ ทีก่ ระทรวงฯ
จัดจะมีการท�ำนัดหมายล่วงหน้าและมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

โดยศูนย์ MOC Business Solution
Center นี้ จะให้บริการภายใต้ส่วนบริการ
One Stop Service ชั้น 3 ของกระทรวง
พาณิชย์ ซึง่ จะมีบริการต่างๆ ประกอบด้วย
• ศู น ย ์ บ ริ ก า ร ด ้ า น น วั ต ก ร ร ม
(Innovation Driven Enterprise หรือ
IDE) ให้ค�ำปรึกษาโดย กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา
• ศู น ย ์ ใ ห ้ ค� ำ ป รึ ก ษ า ท า ง ธุ ร กิ จ
(Business Advisory Service หรือ
BAS) ให้ค�ำปรึกษา โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า
• New Economy Academy โดย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
• National Trade Repository โดย
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึง่ จะ
เป็นคลังข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดศุลกากร
อัตราศุลกากรภายใต้ขอ้ ตกลง กฎว่าด้วย
ถิน่ ก�ำเนิดสินค้า กฎระเบียบ มาตรการ
และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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สร้างความพร้อมทางการค้า
สู่

CLMMV

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าเร่งติวเข้มแบบเจาะลึก
สร้างความพร้อมให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ไทย เพื่ อ รองรั บ มาตรการจั ด เก็ บ
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม จากสิ น ค้ า ติ ด ตั ว
ของประเทศเพื่อนบ้าน และส่งเสริม
ให้ เ กิ ด การค้ าชายแดนอย่ างเต็ ม ที่
ถือเป็นการสร้างเครือข่ายทางการค้า
แหล่งใหม่ในอนาคต

14

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

ปี 2560 นี้ กรมฯ เตรียมสร้างความพร้อมให้แก่ผปู้ ระกอบการไทย
เพือ่ เปิดประตูการค้าสู่ 5 ประเทศเพือ่ นบ้าน ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว
เมียนมาร์ มาเลเซีย และเวียดนาม หรือ CLMMV โดยได้ก�ำหนด
หลักสูตร “สร้างความพร้อมทางการค้าสู่ CLMMV” เพือ่ ให้ความรู้
ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนคือ หนองคาย นครพนม
อุบลราชธานี (ติดชายแดน สปป.ลาว) สระแก้ว (ติดชายแดนกัมพูชา)
เชียงราย ตาก (ติดชายแดนเมียนมาร์) และสงขลา (ติดชายแดนมาเลเซีย)
หลักสูตรดังกล่าวเป็นการติวเข้มแบบเจาะลึกแก่ผปู้ ระกอบการไทย
โดยเน้นเทคนิคพิเศษแบบรู้ลึก รู้จริงก่อนท�ำการค้าขายกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ได้แก่

1) ภาพรวมตลาดค้าชายแดน และโอกาสทางธุรกิจ
2) สิทธิพิเศษ มาตรการทางภาษี และแนวทางการ
ปฏิบัติในการค้าข้ามแดน และการค้าชายแดน
3) เทคนิคพิเศษในการบริหารการเงิน บัญชี และ
การบริหารภาษี
4) การบริหารธุรกรรมทางการเงิน ข้อดีข้อเสียของ
รูปแบบการช�ำระเงินประเภทต่างๆ เพื่อให้การช�ำระเงิน
มีความเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
5) การฝึ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด เตรี ย มเอกสาร
ผ่านแดน การกรอกฟอร์มเพื่อลดภาษีน�ำเข้า
6) การแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดประสบการณ์ของ
ผู้ประกอบการที่ประสบความส�ำเร็จในการค้าชายแดนใน
แต่ละประเทศ รวมถึง เทคนิคการท�ำอย่างไรให้ธุรกิจค้า
ชายแดนประสบความส�ำเร็จ
ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ดังกล่าว จะท�ำให้เกิดการขยาย
ช่องทางการตลาดช่วยให้ธรุ กิจไทยสามารถขยายการลงทุน
ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่ชายแดนของไทย สร้าง
โอกาสทางการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศให้เพิ่มสูงขึ้น
คาดว่าจะมีผู้ประกอบการในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง
เข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก
จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับ สปป.ลาว จะเป็นพื้นที่แรก
ที่กรมฯ จะลงไปสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ
เนื่องจากมีด่านถาวรหลายแห่ง ได้แก่ จังหวัดหนองคาย
มี 2 ด่าน คือ ด่านท่าเสด็จ และด่านสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว จังหวัดนครพนม มี 2 ด่าน คือ ด่านเทศบาลเมือง
และด่านสะพานมิตรภาพ (นครพนม-ค�ำม่วน) จังหวัด
อุบลราชธานี มี 3 ด่าน คือ ด่านปากแซง ด่านช่องเม็ก
และด่านช่องอานม้า
เดือนกุมภาพันธ์ 2560 จะลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
(ติดชายแดนประเทศกัมพูชา) มีดา่ นถาวร 3 ด่าน คือ ด่าน
บ้านตาพระยา ด่านบ้านหนองปรือ และด่านบ้านเขาดิน
เดื อ นมี น าคม 2560 จะลงพื้ น ที่ จั ง หวั ด ที่ ติ ด กั บ
ประเทศเมียนมาร์ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย มี 5 ด่านถาวร
คือ ด่านเชียงของ ด่านสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ
ห้วยทราย) ด่านเชียงแสน ด่านสามเหลี่ยมทองค�ำ  ด่าน
สะพานข้ามแม่น�้ำแม่สาย และด่านสะพานข้ามแม่น�้ำ
แม่สาย 2 จังหวัดตาก มี 1 ด่านถาวร คือ ด่านริมเมย

เดื อ นเมษายน 2560 จะลงพื้ น ที่ จั ง หวั ด สงขลา
(ติดชายแดนประเทศมาเลเซีย) มีด่านถาวร 3 ด่าน คือ
ด่านสะเดา ด่านปาดังเบซาร์ และด่านบ้านประกอบ
นอกจากนี้ กรมฯ ได้จับมือกับหน่วยงานพันธมิตร
ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัด สถาบัน
การเงิน สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผูผ้ ลิต ผูแ้ ทนจ�ำหน่าย
และร้านค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศ สร้างความแข็งแกร่งแก่
ธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิ ค บริ ห ารค้ า ปลี ก อย่ า งมื อ อาชี พ ” เป็ น การ
เสริมสร้างความรูแ้ ละเทคนิคในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการร้านค้าปลีกอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นให้สามารถ
น�ำความรู้ไปปฏิบัติได้จริงในการสร้างระบบบริหารจัดการ
ร้านให้มีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น รู้จักสร้างเอกลักษณ์
เฉพาะแก่ร้านค้าตนเองเพื่อมัดใจและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และธุรกิจ SMEs
ที่เกี่ยวเนื่อง เข้าร่วมเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์
ทางธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ า งความพร้ อ มและความเข้ ม แข็ ง ทาง
การค้าทั้ง 2 กิจกรรม กว่า 1,000 ราย

ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ที่ ส นใจเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมฯ สามารถสอบถามรายละเอี ย ดได้ ที่
ส่วนส่งเสริมธุรกิจการค้า กองส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5986
หรือ e-mail: bizpromotion.dbd@gmail.com
หรือเว็บไซต์ www.dbd.go.th หัวข้ออบรมสัมมนา
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คุณธรรมนำ�ธุรกิจยั่งยืน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ ส�ำนักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าไทย จัดพิธมี อบรางวัลให้กบั สถานประกอบการ
ที่ด�ำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณ โดยมุ่งยกย่องและเป็นขวัญก�ำลังใจให้ภาคธุรกิจที่ประกอบการค้าด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต
ซึ่งการจัดงานจรรยาบรรณดีเด่น ประจ�ำปี 2559
(สานต่อที่พ่อท�ำ  คุณธรรมน�ำธุรกิจยั่งยืน) เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์   ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และหอการค้าไทย เพือ่
บูรณาการเชิดชูเกียรติแก่ภาคเอกชนที่ด�ำเนินธุรกิจตามหลัก
จรรยาบรรณ บรรษัทภิบาลและธรรมาภิบาล เป็นการรวมตัว
ขององค์กรธุรกิจน�้ำดีจากเกือบทุกภาคส่วนทั้งรัฐและภาค
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เอกชน ประกอบด้วย 1) การมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ระดับประเทศ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2) การมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น จาก ป.ป.ช. และ
3) การมอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ จรรยาบรรณดี เ ด่ น จาก
หอการค้าไทย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวปาฐกถาพิเศษ
“สานต่อทีพ่ อ่ ท�ำ น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การด�ำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีนโยบายให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
ธรรมาภิ บ าล โดยเล็ ง เห็ น ว่ า การมี ธ รรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ
เป็นพืน้ ฐานส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ธรุ กิจมีความเข้มแข็ง แข่งขันได้
และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โครงการประกวดธรรมาภิบาล
ธุรกิจดีเด่นเป็นโครงการทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้าด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีธุรกิจที่ได้รับ
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแล้วทัง้ สิน้ 462 ราย ซึง่ ธุรกิจเหล่านี้
กรมฯ จะใช้เป็นก�ำลังขับเคลือ่ นในภารกิจทีเ่ กีย่ วข้องของกรมฯ
เพือ่ เป็นแบบอย่างทีด่ แี ละแรงบันดาลใจให้แก่ธรุ กิจรายอืน่ ๆ
ซึ่งหลักเกณฑ์การให้รางวัลกรมฯ จะพิจารณาจากหลัก
ธรรมาภิบาลธุรกิจ 6 หลัก คือ 1) หลักนิติธรรม (Equity)
2) หลั ก คุ ณ ธรรม (Integrity) 3) หลั ก ความโปร่ ง ใส
(Transparency) 4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
5) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) และ 6) หลักความ
คุ้มค่า (Cost Effectiveness of Economy)

ส�ำหรับธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าให้ได้รบั รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2559
มีจ�ำนวน 111 ราย แบ่งเป็น รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ระดับประเทศ และรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับ
จังหวัด โดยผู้ได้รับรางวัลระดับประเทศมีจ�ำนวน 11 ราย
ได้แก่
1. บริษทั ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์
จ�ำกัด
2. บริษัท แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
3. บริษัท วงศ์จร ปาร์ค โฮเต็ล จ�ำกัด
4. บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จ�ำกัด
5. บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด
6. บริษัท สีไดโน จ�ำกัด
7. บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด
8. บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จ�ำกัด
9. บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
10. บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จ�ำกัด
11. บริษัท พิษณุเวช จ�ำกัด
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รางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2557
ตามโครงการขับเคลือ่ นกลไกธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน
โดยส�ำนักงาน ป.ป.ช. ให้การสนับสนุนหอการค้าไทย ในการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่กลุ่มผู้ประกอบการค้าหรือสมาชิก
หอการค้าจังหวัด ที่มีแนวทางในการประกอบธุรกิจการค้า
ด้วยหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งหอการค้าไทยได้มอบให้คณะ

18
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กรรมการส่ ง เสริ ม จรรยาบรรณและต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น
หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหอการค้า
จั ง หวั ด เป็ น หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ และก� ำ หนด
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับ
รางวัล “บรรษัทภิบาลดีเด่น” ในระดับภูมิภาคให้เป็นไปด้วย
ความยุติธรรม และเหมาะสมกับรางวัลอันทรงคุณค่านี้

ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น
หอการค้าไทยได้ด�ำเนินโครงการประกาศเกียรติคุณ
จรรยาบรรณดีเด่นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 14 ปีแล้ว
เพื่อเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ด�ำเนินกิจการตามหลักจรรยาบรรณ
สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างทีด่ ตี อ่ สมาชิกและผูป้ ระกอบการ
รายอื่นๆ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อความเจริญมั่นคงของประเทศ จึงตระหนักถึง
ความส� ำ คั ญ ของการน� ำ จรรยาบรรณ และบรรษั ท ภิ บ าล
ไปปฏิบัติใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยก�ำหนดให้ประเด็นด้านการพัฒนาสังคมเป็นพันธกิจหลัก
ของหอการค้าไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
มุง่ ส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการมีจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
รวมถึ ง ลดความเหลื่อมล�้ำโดยสานพลังความร่วมมือตาม
แนวทางประชารัฐ ร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มคี วามเข้มแข็ง

และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ทั้งกลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ
คนพิการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางด้านโอกาสและ
ความเท่าเทียมกันในสังคม โดยได้น้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มา
ขยายผลให้ผู้ประกอบการประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานในการ
ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และการบริ ห ารความเสี่ ย ง ด้ ว ยการรู ้ จั ก
พอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งจะเป็น
เกราะคุ้มกันความเสี่ยงต่างๆ ท่ามกลางบริบทของเศรษฐกิจ
และสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน
จะต้องมีความรูแ้ ละคุณธรรม ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญเป็นอย่างยิง่
เพราะคุณธรรมจะช่วยสร้างการยอมรับนับถือ ความเลื่อมใส
ศรัทธา ท�ำให้เป็นธุรกิจที่อยู่ในใจของลูกค้า อันน�ำไปสู่
ความส�ำเร็จที่ยั่งยืน

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ริแบรนด์
ชชี่ ผไรซ์
ลิตภัณฑ์
ปั้น

ก้าวไกลสู่อินเตอร์

จาก ข้าว

“ข้าว” ถือเป็นอาหารหลักของคนไทย โดยข้าวนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์ตามแต่ละภูมิภาคของประเทศ
ซึ่งปัจจุบันข้าวไม่เพียงให้พลังงานแต่ยังช่วยบ�ำรุงรักษาสุขภาพอีกด้วย และหนึ่งในบรรดาพันธุ์ข้าวที่ว่านั่นก็คือ
“ข้าวสังข์หยด” ซึ่งมีถิ่นก�ำเนิดทางภาคใต้ของไทยเรา
ข้าวสังข์หยดมีคุณประโยชน์ช่วยในการรักษาโรคเหน็บชา ซึ่งเคยมีผลวิจัยว่าได้น�ำไปให้ผู้ป่วยโรคเหน็บชาทาน
พบว่าเกือบ 100% หายจากโรคได้จริง นอกจากนีย้ งั มีสารแกมม่าออริซานอล ซึง่ เป็นสารต้านอนุมลู อิสระ หากหุงข้าวกล้อง
ก็จะ “ทานง่าย” คือ นุ่ม หอม ต่างจากข้าวกล้องชนิดอื่น และที่ส�ำคัญข้าวสังข์หยดปลูกได้เฉพาะที่จังหวัดพัทลุงเท่านั้น

“ริชชี่ ไรซ์”
จุดก�ำเนิดข้าวสังข์หยด แบรนด์เมืองลุง

ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ข้าวสัง ข์หยดได้รับความสนใจจาก
ชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก เพราะเป็นข้าวพันธุท์ ไี่ ด้รบั การรับรองให้
ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น “สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ” หรื อ ข้ า วจี ไ อ
(Geographical Indication) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้
ทางภูมศิ าสตร์ พ.ศ. 2546 ในชือ่ “ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง” แต่เมือ่
บอกว่าเป็นสินค้าของเกษตรกร ท�ำให้ต่างชาติไม่สามารถเจรจา
ซื้อขายสินค้าได้ เนื่องจากไม่มีใบรับรองมาตรฐานสากล นั่นเป็น
ที่มาของการก่อตั้งธุรกิจ “บริษัท ริชชี่ ไรซ์ โปรดักส์ จ�ำกัด”
ในปี 2553

ด้ ว ยความที่ เ ป็ น คนในพื้ น ที่ และมี นิ สั ย ช่ า ง
สังเกตติดตัวอยูเ่ สมอ “คุณกนิดา เสนีย์ หรือคุณตาล”
พบว่าร้านขายของช�ำในจังหวัดพัทลุงบ้านเกิดจะมี
ข้าวท้องถิ่นชนิดหนึ่งมักจะวางขายอยู่เกือบทุกร้าน
นั่นคือ “ข้าวสังข์หยด” จึงเกิดความสนใจและลงไป
ศึกษาหาข้อมูลเกีย่ วกับข้าวสังข์หยด เปรียบเทียบสินค้า
ประเภทข้าวที่ขายในท้องตลาด การตั้งราคา รวมถึง
การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ จากนั้ น จึ ง ได้ ท ดลองซื้ อ
ข้าวกระสอบมารีแพ็คเป็นข้าวถุง และน�ำไปขายส่ง ตั้งล�ำธุรกิจจากในประเทศสู่ต่างประเทศ
ร้านสุขภาพซึ่งผลตอบรับดี จึงได้ไปติดต่อขอตรา
การเข้าช่องทางโมเดิร์นเทรดมีส่วนช่วยให้ข้าวสังข์หยด
โอทอป และจังหวะโชคดีที่ได้เจอเจ้าหน้าที่ชักชวนให้ แบรนด์ “ริชชี่ ไรซ์” มียอดขายเติบโตขึ้นเป็นสิบเท่าภายในระยะ
มาออกร้านในงาน Thaifex ซึง่ เป็นงานแสดงสินค้าและ เวลาเพียงปีเดียว แต่ทว่าสิง่ ทีต่ ามมาก็คอื การแข่งขันทีด่ เุ ดือดรุนแรง
อาหารระดับโลกที่จัดในเมืองไทยเมื่อปี 2552
เฉกเช่นเดียวกัน โดยมีผู้ผลิตและจ�ำหน่ายข้าวพื้นถิ่นจ�ำนวนมาก
20
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จากหลากหลายภูมิภาคทั่วประเทศ ต่างมุ่งหวัง
เข้ามาเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผล
ให้ยอดขายไม่กระเตือ้ งเหมือนช่วงปีแรกๆ ท�ำให้
คุณกนิดาหันกลับมาทบทวนแนวทางใหม่จนได้
ไอเดี ย ที่ ว ่ า หากจะขายข้ า วก็ ค วรไปขาย
ในประเทศที่มีประชากรที่บริโภคข้าวแต่ไม่ได้
ปลูกข้าว หรือปลูกแต่ก�ำลังการผลิตอาจจะไม่
เพียงพอส�ำหรับบริโภคในประเทศ และในปี 2555
จึงเป็นจุดเริม่ ต้นของการส่งออกของ “ริชชี่ ไรซ์”

โอกาสทีด่ มี กั จะมาพร้อมกับจังหวะทีด่ ี
อยู่เสมอ
ในระหว่างที่คุณกนิดาก�ำลังเล็งช่องทาง
เจาะเข้ า ตลาดต่ า งประเทศอยู ่ นั้ น ประจวบ
เหมาะกับที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ จัดโครงการ Pre-Intertrader ซึ่งได้น�ำ
ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเปิดประตูสู่
โอกาสพาไปติดต่อการค้ายังประเทศจีน ณ จุดนี้
นับว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกอันล�้ำค่าในชีวิต
ส�ำหรับการก้าวออกสู่ตลาดต่างประเทศ
กระทั่งต่อมาทาง กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้การช่วยเหลือ
และสนับสนุนทีด่ ใี นการหาตลาดยุโรปและพาไป
ออกงานแสดงสินค้าข้าวจีไอที่ประเทศฝรั่งเศส
และถัดมาก็ได้สานสัมพันธ์กับคู่ค้าสิงคโปร์และ
จีนจนประสบความส�ำเร็จ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างรอบคอบ ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกเพศ
ทุกวัย
จากการได้ออกงานแสดงสินค้าด้วยตนเอง และได้พูดคุยกับผู้บริโภค
โดยตรง ท�ำให้คุณกนิดาเริ่มเห็นปัญหาอย่างหนึ่งนั่นคือ ไม่ใช่ทุกคนจะ
รับประทานข้าวกล้องได้โดยเฉพาะเด็กๆ รวมทัง้ ระหว่างนัน้ เกษตรกรผูป้ ลูกข้าว
ทีค่ ณ
ุ ภาพไม่ดถี งึ ระดับพรีเมีย่ มได้ตดิ ต่อมาร้องขอให้ชว่ ยรับซือ้ จึงได้มคี วามคิด
ว่าควรน�ำมาท�ำการแปรรูป โดยเริ่มต้นที่เครื่องดื่มข้าวสังข์หยดกาบา แต่เมื่อ
พิจารณาตลาดแล้ว พบว่า ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือตลาดขนมขบเคี้ยว
จึงหันกลับมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และพัฒนาแบรนด์สู่ “ขนมข้าวสังข์หยด
อบกรอบ ภายใต้แบรนด์เกีย่ วข้าว by ริชชี่ ไรซ์” โดยเริม่ ผลิตสินค้าแปรรูป      
ล็อตแรกออกสู่ตลาดในปี 2558 คือ รสน�้ำพริกเผานั่นเอง

คว้าทุกโอกาส
จัดการทุกอุปสรรค
ยอมรับทุกปัญหา
มุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่ชัดเจน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.richyrice.com
บริษัท : บริษัท ริชชี่ ไรซ์ โปรดักส์ จำ�กัด
ปีที่ก่อตั้ง : 2553
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท
เงินลงทุนตอนเริ่มต้น : 6,000 บาท
เงินลงทุนรวม ณ ปัจจุบัน : 10,000,000 บาท
กลุ่มลูกค้า : 20 - 35 ปีที่รักสุขภาพและกลุ่มผู้สูงวัย
สินค้า : ขนมข้าวสังข์หยดอบกรอบ แบรนด์เกี่ยวข้าว by ริชชี่ ไรซ์
มาตรฐาน : HALAL GMP HACCP อย. GI organic GAP
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ข้าวสังข์หยด

“ริ
ช
ชี
่
ไรซ์
”
แปลงโฉมสูผ่ ลิตภัณฑ์ฮาลาล

รุกเจาะตลาด AEC
“ข้าวสังข์หยด” หลายคนคงเคย
ได้ยินและทดลองชิมมาบ้างแล้ว แต่ก็
ยั ง มี อี ก มากที่ ไ ม่ เ คยแม้ แ ต่ ไ ด้ ยิ น ชื่ อ
ทั้งๆ ที่มันคือข้าวเพียงสายพันธุ์เดียวที่
ได้ รั บ การรั บ รองให้ เ ป็ น พื ช บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ เมื่อปี 2546 ในชื่อ “ข้าว
สังข์หยดเมืองพัทลุง” ด้วยเหตุนเี้ องท�ำให้
“คุณกนิดา เสนีย์ (ตาล)” ผูป้ ระกอบการ
คนรุ ่ น ใหม่ เ ห็ น คุ ณ ค่ า จั บ มาพั ฒ นา
ใส่ แ พกเกจสร้ า งแบรนด์ หวั ง ช่ ว ย
เกษตรกรขยายตลาดภายใต้ชอื่ “ริชชี่
ไรซ์”
เริ่ ม ต้ น จากการเจาะตลาด
โมเดิรน์ เทรดภายในประเทศ จนได้รบั การ
ตอบรับที่ดีแล้ว หมุดหมายต่อไปนั่นคือ
การกระโจนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ “ริชชี่ ไรซ์” ได้รับแรงเสริม
จากกระทรวงพาณิ ช ย์ โ ดยกรมพั ฒ นา
ธุ ร กิ จ การค้ า และกรมทรั พ ย์ สิ น ทาง
ปัญญา ได้ให้การสนับสนุนจนประสบ
ความส�ำเร็จเป็นทีน่ า่ พอใจ ซึง่ ย่างก้าวต่อ
จากนี้ จึงนับว่าน่าสนใจทีเดียวส�ำหรับ
การทีจ่ ะยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรท้องถิน่
สู่เวทีสากลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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การเตรียมความพร้อมเพือ่ แปลงโฉมเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาล

คุณกนิดาให้ความสนใจกับตลาดมุสลิม โดยเล็งเห็นว่าหากสามารถเจาะตลาดมุสลิม
ในประเทศมาเลเซียได้ จะเป็นหนทางน�ำไปสู่กลุ่มประเทศมุสลิมทางตะวันออกกลางได้
เนื่องจากมาเลเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีแบรนด์ที่แข็งแรงในกลุ่มประเทศมุสลิม ซึ่งการจะ
น�ำผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอาหารไปจัดจ�ำหน่ายในประเทศมาเลเซียได้นนั้ ต้องมีการปรับเปลีย่ น
เป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาลเสียก่อน และมีข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดในการเตรียมการ ดังนี้
1) ด้านวัฒนธรรม เนื่องจากมาเลเซียเป็นประเทศมุสลิม ในขณะที่ประเทศไทยเป็น
เมืองพุทธ ดังนั้นจะมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมสูง จึงต้องเรียนรู้และท�ำความเข้าใจใน
ความต่างนี้ก่อนไปเจรจาการค้า
2) ด้านพฤติกรรมและรสชาติ เนือ่ งจากเป็นประเทศมุสลิม ข้อจ�ำกัดคือจะขายสินค้า
ทีม่ สี ว่ นผสมจากเนือ้ ไก่ได้เท่านัน้ ประกอบกับอายุการเก็บรักษาจะสัน้ ลงถ้ามีเนือ้ สัตว์ผสม จึง
ตัดสินใจไม่นำ� สินค้าทีม่ เี นือ้ สัตว์ไปจ�ำหน่าย ดังนัน้ รสชาติทเี่ ลือกประกอบด้วย รสพริกไทยด�ำ 
รสสาหร่ายเทริยากิ รสช็อกโกแลตอัลมอนด์ เป็นต้น
3) ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ จากการเข้าร่วมอบรมปรับปรุงฉลากและบรรจุภณ
ั ฑ์ของโครงการฯ
ท� ำ ให้ รั บ ทราบกฎข้ อ ห้ า มต่ า งๆ ตามมาตรฐานอาหารฮาลาล จึ ง ตั ด สิ น ใจเปลี่ ย นรู ป
กราฟิกทีเ่ กีย่ วข้องกับสัตว์ และคน ออกจากบรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ ตรียมไว้ตงั้ แต่ตอนแรก เพือ่ ให้ถกู ต้อง
ตามหลักศาสนาอิสลาม เนื่องจากเล็งเห็นอนาคตในการก้าวเข้าสู่ตลาดมุสลิมที่ใหญ่กว่า
มาเลเซีย
4) กฎระเบียบ ข้อก�ำหนดต่างๆ ส�ำหรับตลาดมาเลเซียที่ส�ำคัญที่สุดคือ ตราฮาลาล
ที่ทางคุณกนิดาได้เตรียมการขอก่อนไปเจาะตลาดเป็นที่เรียบร้อย เพราะมาเลเซียเป็นเสมือน
Springboard น�ำพาสินค้าไปสู่ประเทศที่มีคอนเนคชั่นได้ เช่น อาหรับ แอฟริกา เป็นต้น
5) อุปกรณ์ สือ่ โฆษณาเพือ่ ช่วยในการเจรจาการค้าให้มปี ระสิทธิภาพ โดยได้ออกแบบ
และจัดพิมพ์ Leaflet Brochure และ Company Profile

6) ความพร้อมด้านภาษา เป็นสิ่งส�ำคัญ คนมาเลเซียพูด
3 ภาษา คือ อังกฤษ บาฮาซา จีน เพื่อให้การเจรจาราบรื่นขึ้น
นักธุรกิจไทยที่จะเข้าไปค้าขายด้วยอย่างน้อยต้องสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ หรือสามารถใช้ล่ามได้
7) ส�ำรวจตลาดมาเลเซียด้วยตัวเอง โดยไปเริ่มส�ำรวจ
MIHAS งานแสดงสินค้าและบริการ ฮาลาลระดับโลกที่จัดขึ้นเป็น
ประจ�ำทุกปี ส�ำรวจตลาดโมเดิร์นเทรดและตลาดสด เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคจริง และเนื่องจากประเทศมาเลเซีย มีคนจีน
และคนอินเดียด้วย จึงควรเข้าไปส�ำรวจตลาด China Town และ
Little India ด้วย
8) การเตรียมใบเสนอราคาเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งในการ
ส่งออก ใบเสนอราคาควรมีราคาหลายรูปแบบ อาทิ ราคา Exfactory
ราคา FOB, CNF CIF ทั้งจ�ำนวนสินค้าและราคาต่อหน่วย % ส่วนลด
จ�ำนวนเงินส่วนลด หรือมีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษต้องใส่ลงไปให้
ครบถ้วน

ข้อค้นพบมุสลิมทีแ่ ท้รบั ประทานขนมแบบไหน?

การไปทดสอบตลาด และไปเจรจาการค้ากับผู้น�ำเข้าโดยตรงที่ประเทศมาเลเซีย ท�ำให้คุณกนิดารับทราบถึงปัญหาของผลิตภัณฑ์
หลายประการ โดยการทดสอบตลาดนั้นได้จ�ำลองสถานการณ์ให้เสมือนเป็นการจ�ำหน่ายจริงในตลาด และใช้เครื่องมือวิจัย อย่างการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายอย่างผู้น�ำเข้า/ผู้จัดจ�ำหน่ายที่เป็นคนกลางในประเทศปลายทางได้ทดลองรับประทานจริง

สรุปบทเรียนการเข้าสูต่ ลาดต่างประเทศ

จุดเด่นส�ำคัญของข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง นอกเหนือจากการที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะด้านการได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือข้าว GI
แล้ว ยังเป็นพันธุข์ า้ วพืน้ เมืองทีม่ คี วามโดดเด่นด้านคุณค่าสารอาหาร และจาก
วิสัยทัศน์ของผู้ประกอบการท้องถิ่นที่เห็นศักยภาพอาหารแปรรูปจากวัตถุดิบ
ที่ทรงคุณค่า จึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านรสชาติและมาตรฐานการผลิต
พร้อมกับสร้างแบรนด์สู่ “ขนมข้าวอบกรอบ แบรนด์เกีย่ วข้าว by ริชชี่ ไรซ์”
โดยเป้าหมายในการส่งออกให้ความส�ำคัญกับกลุม่ ประเทศในแถบ AEC และ
จีน โดยเน้นชัดไปยังกลุ่มมุสลิมฮาลาล เนื่องจากมีก�ำลังซื้อสูงและต้องการ
สินค้าคุณภาพ และเริ่มต้นด้วยการเจาะตลาดมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นด่านหน้า
ของตลาดอาหารฮาลาลด้วย
การศึกษา และให้ความส�ำคัญด้านวัฒนธรรม พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
รสชาติ ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ และด�ำเนินการขอรับตรารับรองที่ถูกต้อง
ตามหลักศาสนา (ผลิตภัณฑ์ฮาลาล) โดยประเด็นที่ธุรกิจต้นแบบได้พบ
ในกรณีศึกษานี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยทั้งหลายต้องตระหนักและ
น�ำมาปรับใช้และเป็นข้อมูลเพือ่ วางแผนพัฒนาธุรกิจในอนาคต เป็นปัจจัย
ที่ส่งผลให้การธุรกิจด�ำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน

เป้าหมายธุรกิจ : ตั้งเป้าเพิ่มยอดขายด้วยการขยายฐานลูกค้าไปยัง

ต่างประเทศให้ได้มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกภายในระยะเวลา 5 ปี
โดยเพิม่ สัดส่วนการขายข้าวแปรรูป : ข้าวสารจาก 10% เป็น 50% ของ
ยอดขายทั้งหมด

ข้าวสังข์หยด มีต้นก�ำเนิดที่จังหวัดพัทลุง โดย
กรมการข้าวได้ขึ้นทะเบียน ‘ข้าวสังข์หยด Locality
No. ที่ 81’ เมื่อ พ.ศ.2495-2496 เป็นข้าวที่มีเยื่อหุ้ม
เมล็ดสีขาวปนแดงจางๆ จนถึงแดงเข้มในเมล็ด
เดียวกัน เมือ่ หุงสุกจะเหนียวนุม่ มีโปรตีนและวิตามินสูง
มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ จ�ำพวก Oryanol และ
มี Gamma Amino Butyric Acid ช่วยลดอัตราเสีย่ ง
โรคมะเร็ ง และรั ก ษาโรคเหน็ บ ชาได้ เ ป็ น อย่ า งดี
ในแต่ละปีโดยเฉลี่ยเกษตรกรปลูกข้าวสังข์หยดได้
ประมาณ 15,000 ไร่ ผลผลิตไร่ละ 450-500 กิโลกรัม
มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้น 19 กลุ่ม จ�ำนวน 371 ราย
จากอ� ำ เภอเมื อ งพั ท ลุ ง ปากพะยู น เขาชั ย สน
ควนขนุน และบางแก้ว จะได้ผลผลิตไม่ตำ�่ กว่า 1,000 ตัน
ข้าวเปลือกมีมูลค่าถึง 10 ล้านบาท
ทั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชด�ำริ
เมื่อปี พ.ศ. 2543 ให้จัดท�ำโครงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชด�ำริฯ จังหวัดพัทลุง ศูนย์วจิ ยั ข้าวพัทลุง
น�ำไปด�ำเนินการและได้ถวายข้าวสังข์หยดแด่สมเด็จพระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เมื่ อ วั น ที่
24 กันยายน 2546 ทรงรับสั่งว่า “อร่อย” ทรงโปรด
ให้น�ำข้าวสังข์หยดน�ำมาปลูกใหม่ เพื่อเผยแพร่และ
รักษาพันธุ์ข้าว
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Good Time
ปกิณกะ

SUCCESS

เคล็ดลับห้ามพลาด!!...
สำ�หรับ

SME Startup ป้ายแดง
“การท�ำธุรกิจ” เปรียบเสมือนการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ เพราะทุกธุรกิจเมือ่ เริม่ ต้นแล้ว
ต้องมีการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวติ ของผูค้ น ก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ และน�ำมาซึง่ การแข่งขันกันในตลาดมากยิง่ ขึน้
แต่สำ� หรับผูป้ ระกอบการมือใหม่ทอี่ ายุยงั น้อย การเริม่ ต้นธุรกิจก็ไม่ใช่เรือ่ งง่ายซะทีเดียว ยิง่ ถ้าต้องประคับประคองธุรกิจ
ให้อยูร่ อดไปได้ 3 - 5 ปี ยิง่ ยากเข้าไปใหญ่ เพราะ SME ในเมืองไทยส่วนใหญ่แค่เริม่ ท�ำธุรกิจได้ 1 - 2 ปี ก็พลาดท่าเสียที
กันไปนับไม่ถว้ น ดังนัน้ การหาเคล็ดลับดีๆ มาช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กบั ตัวเองก่อนเริม่ ธุรกิจ ก็นบั เป็นไอเดียทีไ่ ม่เลว
เลยทีเดียว

1

ต้องมีความชื่นชอบ

ก่อนเริ่มต้นจ�ำไว้เสมอว่า..คุณ
มีโอกาสล้มเหลวเพราะการล้มเหลว
เป็นส่วนหนึ่งของการท�ำธุรกิจ อาจไม่
ได้ ล ้ ม เหลวถึ ง ขั้ น ธุ ร กิ จ ต้ อ งปิ ด ตั ว
คุณอาจล้มเหลวด้านการบริหารคน
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หรือการเงินในบางจังหวะก็ได้ แต่อย่า
เพิ่งรีบถอดใจไป เพราะบางครัง้ ความ
ล้มเหลวก็เป็นแรงผลักดันที่ดี หากคุณ
มีความอดทนและเชือ่ ว่าสิง่ ทีท่ ำ� อยูม่ นั ใช่
รวมถึงสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบจริงๆ

ก็ลองท�ำต่อไป ดีกว่าเริ่มต้นธุรกิจเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัว สนใจแต่เงินหรือ
ผลก�ำไร เพราะการท�ำแบบนัน้ จะท�ำให้
คุณไร้ทศิ ทางจนผลสุดท้ายอาจต้องย�ำ่
อยู่กับที่และต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่

2

กำ�หนดตลาดให้ชัดเจน

เรือ่ งนีถ้ อื เป็นเรือ่ งทีผ่ ป้ ู ระกอบการ
ส่วนใหญ่ผิดพลาดกันมากที่สุด ดังนั้น
ทางทีด่ คี อื การเริม่ ต้นไปตามกลุม่ เป้าหมาย
ที่สมจริง เช่น ถ้าคุณเป็นธุรกิจเริ่มต้น
ที่มีขนาดเล็กและยังเป็นนักเรียนหรือ
นักศึกษาอยู่ การมองหาเป้าหมายที่
เป็นคนพื้นที่ คนแถวบ้าน หรือเพื่อน
นักเรียน นักศึกษาด้วยกัน ถือเป็น
ทางเลื อ กที่ ยอดเยี่ยมที่สุด

3

ราคาสินค้า

4

ความซื่อสัตย์

ถ้ า เราไม่ ซื่ อ สั ต ย์ กั บ การท� ำ
ธุ ร กิ จ เราอาจเสี ย ลู ก ค้ า ไปได้ ง ่ า ยๆ
และไม่เพียงแค่ซอื่ สัตย์กบั ลูกค้าเท่านัน้
ผู้ประกอบการต้องซื่อสัตย์กับตัวเอง
พันธมิตรทางธุรกิจและกับพนักงาน
ของตนเองด้วย

5

ใช้โซเชียลมีเดียอย่าง
เหมาะสม

ผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่มกั จดจ่อ
อยู ่ ที่ ก ารตลาดออนไลน์ นั่ น ไม่ ใ ช่
สิ่ ง ที่ แ ย่ แต่ สิ่ ง ส� ำ คั ญ คื อ การคิ ด ให้
รอบคอบก่อนใช้โซเชียลมีเดียว่าจะใช้
อย่างไร? และน�ำเสนออะไรลงไปบ้าง?
ซึง่ วิธกี ารใช้ทดี่ คี งหนีไม่พน้ การทดลอง
และประเมินผลอย่างต่อเนือ่ งว่า โซเชียล
มีเดียชนิดใดเหมาะกับธุรกิจของเรา
และใช้อย่างไรให้กลุ่มลูกค้าติดตาม
เพราะถ้าหากใช้ทุกประเภท เราอาจ
เสียเวลากับโซเชียลมีเดียบางชนิดไป
ฟรีๆ ก็ได้

ส� ำ หรั บ วิ ธี ก ารตั้ ง ราคาก็ คื อ
พยายามพิจารณาสินค้าหรือบริการ
ของคุณให้อยู่ในขั้นพื้นฐานที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ แล้วลองผลิตขึ้นมาเพื่อ
ทดลองตลาดก่อน (ยังไม่ต้องผลิต
เยอะและใช้เงินลงทุนไม่มาก) วิธีนี้
ค่อนข้างน่าสนใจมาก เพราะอาจท�ำให้
เราได้กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น หรืออาจ
ท�ำให้ทราบว่าสินค้าไม่เหมาะกับกลุ่ม
เป้ า หมายเดิ ม ที่ เ คยวางไว้ ท� ำ ให้
ผู ้ ป ระกอบการสามารถปรั บ เปลี่ ย น
ผลิตภัณฑ์ได้ทัน แต่ถ้าก�ำหนดได้ทั้ง
อย่าลืม
กลุ่มเป้าหมายและราคาที่ชัดเจนแล้ว
การประชาสัมพันธ์
ในวั น ข้ า งหน้ า หากสิ น ค้ า ขายดี จ น
อย่ า เพิ่ ง รี บ ไปแตะสื่ อ ใหญ่
ติดตลาดก็สามารถปรับราคาสินค้า
อย่างโฆษณาเร็วจนเกินไป เพราะการ
ตามการเติบโตของธุรกิจได้
ประชาสั ม พั น ธ์ แ บบดั้ ง เดิ ม หรื อ การ
ประชาสัมพันธ์ทางสือ่ ออนไลน์มกั ช่วย
สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวให้กบั ฐาน
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ที่ส�ำคัญราคาถูก
กว่าไปลงโฆษณาบนโทรทัศน์หรือลง
แบนเนอร์ตามอินเทอร์เน็ตเสียด้วย

7

มองหาพี่เลี้ยง
ผู้ให้คำ�ปรึกษา

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่อาจจะ
มีความช�ำนาญทางด้านเทคโนโลยี แต่
ต้องอย่าลืมว่าผูป้ ระกอบการรุน่ เก่าเอง
ก็มีความเก๋าเกมส์จากประสบการณ์
จริ ง มากกว่ า การจะไปสู ้ ไ ปชนกั บ
แบรนด์ที่มีอยู่เดิมหรือการจะเข้าไป
แชร์ตลาดคงเป็นเรื่องยาก อาจต้อง
มองหาพี่ เ ลี้ ย งทางธุ ร กิ จ หรื อ มี ผู ้ ใ ห้
ค�ำปรึกษากันบ้าง โดยในบางกลุม่ ธุรกิจ
อาจมี ก ารรวมตั ว กั น เป็ น คลั ส เตอร์
(Cluster) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันร่วมกัน ท�ำให้เรามี
โอกาสได้แชร์ขอ้ มูลร่วมกับผูท้ ที่ ำ� ธุรกิจ
ในประเภทเดียวกับเรา

6

เคล็ดลับเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณจะประสบความส�ำเร็จได้แบบไร้ต�ำหนิ แต่เคล็ดลับเหล่านี้ถือเป็นส่วนประกอบ
ของความรู้เล็กๆ น้อยๆ ก่อนที่คุณจะกระโดดเข้าไปสู่โลกธุรกิจอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาด
อันร้ายแรงได้ในอนาคต
ขอขอบคุณข้อมูลจาก smethailandclub.com
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Solution
Q&A

Question

Answer

ถ้าสนใจจะร่วมโครงการ

สินค้า OTOP
จะทำ�ได้อย่างไร?

1

สำ�รวจธุรกิจตนเองว่าเป็นผู้ประกอบการ OTOP ประเภทไหน?
กลุ่มผู้ผลิตชุมชน

ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของ
รายเดียว

ผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

บุคคลใดบุคคลหนึง่ ในชุมชนทีผ่ ลิตสินค้า
ทีแ่ สดงความเป็นไทย หรือภูมปิ ญ
ั ญาไทย
และมีความเชื่อมโยงกับชุมชนในข้อใด
ข้อหนึ่ง ได้แก่ การที่ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การผลิต หรือมีการจ้างแรงงานในชุมชน
หรื อ มี ก ารใช้ วั ต ถุ ดิ บ ในชุ ม ชน หรื อ มี
ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การ หรื อ มี
ส่วนร่วมรับผลประโยชน์

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็น
นิ ติ บุ ค คล ได้ แ ก่ บริ ษั ท จ� ำ กั ด ห้ า ง
หุ ้ น ส่ ว นสามั ญ ซึ่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า ที่ แ สดง
ความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทยและมี
ความเชื่อมโยงกับชุมชนในข้อใดข้อหนึ่ง
ได้แก่ การทีช่ มุ ชนมีสว่ นร่วมในการผลิต/
จ้ า งแรงงานในชุ ม ชน/ ใช้ วั ต ถุ ดิ บ ใน
ชุ ม ชน หรื อ มี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
จัดการหรือมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์
โดยมีสนิ ทรัพย์ลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท

lettu ce
20p

กลุ่มคนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มในชุมชน
ผลิ ต สิ น ค้ า ที่ แ สดงความเป็ น ไทยหรื อ
ภู มิ ป ั ญ ญาไทย และสมาชิ ก ในกลุ ่ ม
ร่วมกันผลิต ร่วมกันบริหารจัดการ และ
ร่วมรับผลประโยชน์ เช่น กลุ่มผู้ผลิต
ชุ ม ชนที่ จ ดทะเบี ยนอย่า งเป็น ทางการ
เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

2

หลักเกณฑ์การลงทะเบียน

• ลักษณะคุณสมบัติผู้ผลิตตรงตามที่ก�ำหนด
• ลักษณะผลิตภัณฑ์ต้องแสดงถึงภูมิปัญญาไทย
26

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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