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DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

เริ่มต้นธุรกิจง่าย...

เพียงปลายนิ้ว ผ่านระบบ

e-Registration

การปรั บ เปลี่ ย นภาครั ฐ ไปสู ่ ก ารเป็ น รั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เป็นหนึง่ ในยุทธศาสตร์
หลักของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย โดยมุ ่ ง เน้ น ให้ มี ก ารน� ำ เทคโนโลยี ม าใช้
ในกระบวนการท� ำ งานและการให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ
เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการท�ำงานและลดขั้นตอน
การให้บริการลง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว
สามารถอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ ใช้บริการ
โดยให้ความส�ำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
และข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่ ไม่กระทบ
ต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติ รวมไปถึง
การสร้ า ง Platform การให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ เพื่ อ ให้
ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถน�ำบริการของภาครัฐ
ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการ และสร้างรายได้
ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
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กระทรวงพาณิชย์ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
และให้ความส�ำคัญในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พั ฒ นาระบบจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มาอย่างต่อเนื่องจนมาถึง ณ วันนี้ได้เปิดให้บริการอย่าง
เป็นทางการแล้วส�ำหรับ “การจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)” ซึง่ ในพิธเี ปิด ได้รบั เกียรติ
จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์
สนธิจิระวงศ์) เป็นประธาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 นับจากนี้เป็นต้นไป
ผูป้ ระกอบการสามารถจดทะเบียนจัดตัง้ ห้างหุน้ ส่วนบริษทั
ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้น
ประกอบธุรกิจจนถึงเลิกกิจการ เป็นการอ�ำนวยความสะดวก
ในการเริ่มต้นธุรกิจให้ง่ายขึ้น มีความรวดเร็ว ประหยัด
ทัง้ เวลาและค่าใช้จา่ ย และสามารถเข้าถึงบริการได้ทกุ ที่ ทุกเวลา

นับว่าเป็นการพลิกโฉมระบบการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
จากกระดาษสู ่ ร ะบบออนไลน์ สนองนโยบายของ
รัฐบาลในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการประกอบ
ธุรกิจให้ดขี นึ้   ซึง่ จะส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจในล�ำดับต้นๆ ตามการ
จัดอันดับของธนาคารโลก  
การจดทะเบียนนิตบิ คุ คลเป็นขัน้ ตอนส�ำคัญทีจ่ ะ
ส่งผลต่ออันดับของไทยในการจัดอันดับความยาก-ง่าย
ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
โดยเฉพาะตัวชี้วัดด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting
Business) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานหลัก
ที่ให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล ได้มุ่งมั่นพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง ระบบจดทะเบี ย นธุ ร กิ จ มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เป้ า หมายเพื่ อ ให้ ก ารเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ ของไทยมี ค วาม
สะดวก รวดเร็วเทียบเท่าประเทศนิวซีแลนด์ทเี่ ป็น Best
Practice ของโลก ซึ่งคาดหวังว่าเมื่ออันดับของไทย
สูงขึน้ จะช่วยดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาเริม่ ต้น
ธุรกิจในไทยมากขึ้น ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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นอกจากนี้ ระบบ e-Registration จะช่วยพัฒนา
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs รวมทั้ง
ช่วยดึงธุรกิจเข้าสู่ระบบ ลดการประกอบธุรกิจนอกระบบ
โดยคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการราว 30,000 รายต่อปี และ
ทีส่ ำ� คัญจะท�ำให้ขอ้ มูลธุรกิจ รวมถึงข้อมูลอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น ข้อมูลทางภาษีมีความถูกต้องและมีคุณภาพ สามารถ
สะท้อนหรือบ่งชีถ้ งึ สภาพเศรษฐกิจของประเทศ เป็นประโยชน์
ต่อการน�ำมาเป็นแนวทางในการก�ำหนดยุทธศาสตร์ทางการค้า
ของไทย ผู ้ ประกอบการสามารถน�ำข้อมูลไปพิ จ ารณา
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
อีกทั้ง การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เป็นระบบที่มีความมั่นคง
ปลอดภั ย ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศขั้ น สู ง เที ย บเท่ า
มาตรฐานสากล และครอบคลุมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น
การป้องกันการเข้าถึงระบบ การบริหารจัดการความต่อเนือ่ ง
ในการด�ำเนินธุรกิจ และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลรัว่ ไหล
ดังนั้น ผู้ใช้บริการ e-Registration จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูล
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ส่วนบุคคลทีไ่ ด้ทำ� การยืนยันตัวตนกับกรมฯ หรือข้อมูลทีไ่ ด้
จดทะเบียนฯ ไว้จะมีความปลอดภัย และไม่ถูกคุกคาม
จากโลกไซเบอร์
ผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
“การจดทะเบียนนิตบิ คุ คลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Registration)”
สามารถค้ น หารายละเอี ย ดได้ ที่ www.dbd.go.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อ�ำนวยความสะดวก
e-Registration Support Center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
โทรศัพท์  0 2547 5995-98

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับการขนานนามว่า e-Department แห่งกระทรวงพาณิชย์
เนื่องจากมีการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ เช่น
การให้บริการออกหนังสือรับรอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certificate)

การน�ำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)

การให้บริการตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคล
ผ่านทางแอพพลิเคชั่น (DBD e-Service)

การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Registration)

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

สร้างนักธุรกิจรายใหม่ในงาน

Franchise B2B 19 Fair

Franchise B2B 19 Fair
เป็นกิจกรรมที่เปิดเวที และโอกาส
ให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์รายใหม่
ที่ ผ ่ า นการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
“การพั ฒ นาธุ ร กิ จ เข้ า สู ่ ร ะบบ
แฟรนไชส์ รุ่น ที่ 19” ภายใต้การ
ส่ ง เสริ ม ของกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ
การค้า ได้น�ำเสนอสินค้าและบริการ
ของตนเอง มาจับคู่เจรจาธุรกิจจริง
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 - 27 เมษายน
2560 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3
กระทรวงพาณิ ช ย์ สนามบิ น น�้ ำ
โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(นางสาวบรรจงจิ ต ต์ อั ง ศุ สิ ง ห์ )
เป็นประธาน
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจมี
ความเข้มแข็ง ยั่งยืน และพร้อมที่จะขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์
(Franchise Model) เนือ่ งจากเป็นระบบทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับ
สากลว่าเป็นโมเดลการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยให้
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพัฒนาพร้อมขยายกิจการของตนเองได้
อย่างรวดเร็ว ลดข้อจ�ำกัดด้านเงินทุน ท�ำให้เกิดผูป้ ระกอบธุรกิจหน้าใหม่
สามารถบริหารจัดการธุรกิจของตนเองได้อย่างง่ายดาย กรมฯ จึงได้
จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาธุรกิจเข้าสูร่ ะบบแฟรนไชส์ (Franchise
B2B)” ซึง่ เป็น 1 ใน 3 หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า โดยอีก 2 หลักสูตร ประกอบด้วย
• การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐาน (Franchise
Standard)
• การส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ทมี่ ศี กั ยภาพสูส่ ากล (Franchise
Go Inter)
การพัฒนาธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B)
เป็นหลักสูตร 162 ชัว่ โมง ประกอบด้วยหลักสูตรพืน้ ฐานและหลักสูตร
เชิงลึก ได้แก่

1) ความรูพ้ นื้ ฐานธุรกิจแฟรนไชส์ 24 ชัว่ โมง
2) การวางแผนกลยุทธ์และการสร้างคู่มือในระบบ
แฟรนไชส์ 72 ชัว่ โมง
3) การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 30 ชัว่ โมง
4) การวางแผนทางการเงินและภาษีอากร 6 ชัว่ โมง
5) สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง 12 ชัว่ โมง
6) กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ 18 ชัว่ โมง
นับตัง้ แต่เริม่ ด�ำเนินโครงการเมือ่ ปี 2544 จนถึงปัจจุบนั
มีผปู้ ระกอบธุรกิจเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาธุรกิจ
เข้าสูร่ ะบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B)” รวมทั้งสิ้น 19 รุ่น
จ�ำนวน 761 ราย โดยในปี 2560 นี้ เป็นรุน่ ที่ 19 ซึง่ เปิด
รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจเพื่อเข้าอบรมระหว่าง
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 - 26 เมษายน 2560 มีผผู้ า่ นการอบรม
จ�ำนวนทัง้ สิน้ 92 ราย ซึง่ ได้รว่ มกันจัดงาน “Franchise B2B
19 Fair” ขึน้ เพือ่ แสดงศักยภาพและฝึกฝนทักษะการน�ำเสนอ
สินค้า การเจรจาธุรกิจในการออกงานแสดงสินค้า รวมทั้ง
เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ซึง่ นับเป็นงานแรกทีใ่ ช้ทดสอบการท�ำการตลาด
ของผูผ้ า่ นหลักสูตรอบรมในฐานะทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบธุรกิจเข้าสู่
ระบบแฟรนไชส์อย่างเต็มตัว

ภายในงาน มีกิจกรรมการออกงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจ
ค้าปลีก ธุรกิจบริการ ธุรกิจความงามและสปา และธุรกิจการศึกษา ซึ่งนอกจากจะเป็นการทดสอบการลงสนามจริงแล้ว
ยังถือเป็นการขยายธุรกิจแก่ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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“ค้าส่งรวมใจ

โชวห่วยไทย
คู่สังคม”
Shop

Shop

Sale
Sale

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และร้านค้า
ส่ง-ปลีกในท้องถิน่ (Local Modern Trade) จัดกิจกรรมลดราคาสินค้าภายใต้ชอื่ งาน “ค้าส่งรวมใจ
โชวห่วยไทยคู่สังคม” โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มเงินในกระเป๋าให้แก่ประชาชน
โดยเฉพาะผูท้ อี่ าศัยอยู่ในส่วนภูมภิ าค พร้อมใช้โอกาสนีห้ ารือซัพพลายเออร์เพือ่ วางแนวทางการพัฒนา
ค้าส่ง-ค้าปลีกชุมชนให้เข้มแข็งในระยะยาว
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การจัดงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคูส่ งั คม” จัดขึน้ เป็นประจ�ำอย่างต่อเนือ่ งทุกปี ปีละ 2 ช่วง คือ เดือนพฤษภาคม และ
เดือนกันยายน  ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือในลักษณะประชารัฐ ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงพาณิชย์
และภาคธุรกิจ ได้แก่ สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผูผ้ ลิต ผูแ้ ทนจ�ำหน่าย และร้านค้าส่ง-ปลีกในท้องถิน่ ทัว่ ประเทศ ซึง่ ได้ดำ� เนินการ
มาแล้วรวมทัง้ สิน้ 9 ครัง้ มีมลู ค่าการซือ้ ขายรวมกว่า 3,954 ล้านบาท

การจัดงานในครัง้ นี้ มีเครือข่ายร้านโชวห่วย
กว่า 3,000 ร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมงานฯ ซึ่งมี
การลดราคาสินค้าอุปโภค-บริโภคกว่า 20-50%
โดยคาดว่า เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาการจัดงานฯ
จะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 500 ล้านบาท
และช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้
ไม่ต�่ำกว่า 50-100 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังเป็น
การช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางเศรษฐกิจให้เกิดการ
หมุนเวียน และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งเกิดการเกือ้ กูลกัน
อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์
ยังได้นดั หารือกับผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย (ซัพพลายเออร์)
เพือ่ ร่วมกันวางแนวทางในการพัฒนาค้าส่ง-ค้าปลีก
ชุมชนให้มีค วามเข้ ม แข็ ง ในระยะยาว รวมทั้ ง
ขอความร่วมมือให้ช่วยน�ำสินค้าราคาประหยัด
มาจ�ำหน่ายให้แก่ร้านค้าส่ง-ค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง
เพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายต่อให้กับผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง
ซึง่ จะท�ำให้คนในท้องถิน่ สามารถซือ้ สินค้าอุปโภค

- บริโภคได้ในราคาประหยัดทุกวัน อันจะเป็นการแบ่งเบาภาระ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยแก่ ป ระชาชน และจะเป็ น ทางเลื อ กให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภค
ให้สามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ทีผ่ า่ นมา กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้การส่งเสริม
และพัฒนาร้านค้าส่ง-ค้าปลีกมาอย่างต่อเนือ่ ง โดยจัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญลงพืน้ ที่ ณ
สถานประกอบการ เพื่อยกระดับธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกในส่วนภูมิภาคให้มีการ
บริหารจัดการด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการตลาด ด้านทรัพยากรบุคคล
และด้านโลจิสติกส์ เพือ่ ให้ธรุ กิจมีศกั ยภาพสามารถแข่งขันได้  โดยน�ำเทคโนโลยี
และซอฟต์แวร์ดา้ นการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกมาใช้เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการธุรกิจในภาพรวมให้ดีขึ้น และพัฒนาธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก
ต้ น แบบให้ ส ามารถน� ำ เทคโนโลยี ไ ปใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ได้ จ ริ ง
พร้อมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างค้าส่งและค้าปลีก เพื่อให้ผู้ประกอบการ
มีความเข้มแข็ง ท้องถิ่นมีความมั่นคงและประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน  
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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Offline 2 Online
ศูนย์กลางการค้าผลไม้ออนไลน์
สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันมีการใช้
เทคโนโลยีดา้ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์มาช่วยส่งเสริมสนับสนุน
ให้การท�ำธุรกรรมระหว่างผูซ้ อื้ กับผูข้ ายง่ายขึน้ สะดวก
รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จา่ ย ซึง่ ระบบ e-Commerce
(พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) จึงเป็นรูปแบบการบริการ
ทีส่ ามารถตอบโจทย์ สนองรับทุกความต้องการ พร้อมทัง้
เพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจน
ครอบคลุมทุกมิติ

กระทรวงพาณิชย์  มีเป้าหมายต้องการส่งเสริม
การค้าจากรูปแบบออฟไลน์ให้เข้าสู่ช่องทางออนไลน์
มากขึ้น โดยใช้ระบบ e-Commerce ส�ำหรับเพิ่ม
ช่องทางในการท�ำการตลาด และขยายช่องทางในการ
จัดจ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการให้ทวั่ ถึงทัง้ ในระดับชุมชน
และระดับประเทศ โดยเริม่ ต้นผลักดันให้จงั หวัดจันทบุรี
เป็นมหานครแห่งผลไม้ของประเทศ และเป็นศูนย์กลาง
ผลไม้แห่งเอเชีย โดยกระทรวงฯ พร้อมเดินหน้าให้ความ
ช่วยเหลือและส่งเสริมด้าน e-Commerce เพือ่ ให้เป็น
โมเดลต้นแบบในการพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์
ส�ำหรับจังหวัดอืน่ ๆ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงาน
ทีใ่ ห้การส่งเสริมสนับสนุนผูป้ ระกอบการได้รบั นโยบาย
จากกระทรวงพาณิชย์ในการร่วมมือกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดงาน “โครงการ Offline 2 Online
@ จันทบุรี สู่ www.eastfruit.org” ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยกรมฯ ได้จดั ท�ำร้านค้าออนไลน์
ภายใต้ชอื่ www.eastfruit.org และได้สง่ มอบเว็บไซต์
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ดังกล่าวให้จังหวัดจันทบุรี เพือ่ ให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าผลไม้ออนไลน์
ของจังหวัดจันทบุรี และภูมภิ าคตะวันออก รวมทัง้ ขยายในระดับประเทศ
นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้ความรูค้ วามเข้าใจด้าน e-Commerce
แก่ชาวสวนผลไม้ ตลอดจนกลุม่ BIZ club จังหวัดจันทบุรแี ละผูท้ ส่ี นใจ
ทั่วไป โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ค�ำแนะน�ำพร้อมทั้งส่งต่อองค์ความรู้
ให้ผปู้ ระกอบการในจังหวัดจันทบุรี ด้วยการลงพืน้ ทีน่ ำ� ความน่าสนใจของ
ผลไม้เมืองจันท์ทงั้ วิธกี ารปลูก ดูแลรักษา เก็บเกีย่ ว แปรรูป และข้อมูลต่างๆ
ให้เข้าถึงผูบ้ ริโภคได้มากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ สร้างแบรนด์
สินค้าผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีให้ไปสู่สายตาผู้บริโภคทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติตอ่ ไป
นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ เก็บข้อมูลและ
ส�ำรวจความต้องการของผูป้ ระกอบการในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ
จันทบุรี ซึ่งพบว่า ผู้ประกอบการมีความหลากหลาย ทั้งที่ผลิตสินค้า
ด้วยตนเอง หรือเป็นผูร้ วบรวมสินค้าต่างๆ จากทัว่ ประเทศ ไม่วา่ จะเป็น
ผู ้ ป ระกอบการประเภทใดก็ ส ามารถพั ฒ นาสู ่ ช ่ อ งทางออนไลน์ ไ ด้

โดยผู้ประกอบการในจังหวัดอื่นๆ ที่มีสินค้าหรือบริการพร้อม
ก็ ส ามารถใช้ ช ่ อ งทางออนไลน์ ใ นการขยายตลาดต่ อ ไปได้
เช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ กรมฯ จะได้น�ำแนวทางการด�ำเนินการดังกล่าว
ไปพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์ให้แก่จังหวัดอื่นๆ และ
ผูป้ ระกอบการทีส่ นใจทัว่ ประเทศจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 1,800 คน
ภายใต้โครงการ Offline 2 Online ต่อไป

ผูป้ ระกอบการสนใจเข้าร่วมโครงการ Offline 2 Online
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สามารถสมัครได้ที่
หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ 097 923 9656 หรือ 0 2547 5361
e-mail : offline2online2017@gmail.com
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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สมาร์ทบิซิเนส
ต้นแบบโมเดล
ธุรกิจเชิงนวัตกรรม

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เปิดตัว 10 สมาร์ทบิซเิ นส โมเดล
ธุรกิจเชิงนวัตกรรม ภายใต้โครงการ “สร้าง
นักการค้ามืออาชีพ (SMART THAI BIZ )”
เพือ่ เป็นเครือ่ งมือสนับสนุนการขับเคลือ่ นและ
สร้างนวัตกรรมให้เกิดแก่ธรุ กิจเอสเอ็มอีไทย
รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0
ทัง้ นี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้รว่ มมือ
กับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รวมทัง้ เครือข่ายสมาคมการค้าต่างๆ สร้าง
เครือ่ งมือวินจิ ฉัยและประเมินสถานะธุรกิจ
ขึน้ โดยได้ศกึ ษาวิเคราะห์ปจั จัยการบริหาร
จัดการและองค์ประกอบความส�ำเร็จของ
การประกอบธุรกิจ และท�ำการประมวลผล
โดยได้คดั เลือกผูป้ ระกอบการ SMEs ทีม่ ี
แนวคิดและนวัตกรรมทีต่ รงกับโมเดลธุรกิจ
เชิงนวัตกรรมทัง้ 10 ด้านตามหลักเกณฑ์
ทีก่ ำ� หนด ซึง่ ต้นแบบโมเดลธุรกิจจะมีสว่ น
ส�ำคัญและช่วยก�ำหนดทิศทางการเริม่ ต้น
ประกอบธุรกิจของ SMEs ภาคการค้าและ
บริ ก ารทั้ ง ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
อันประกอบไปด้วย
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1

รูปแบบโครงสร้างก�ำไร (Profit Model)

คือ นวัตกรรมการสร้างรูปแบบการท�ำธุรกิจเพือ่ ให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้
สร้างก�ำไรมากขึน้ ต้นแบบธุรกิจทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก คือ
บริษัท อคา อินโนเทค จ�ำกัด กรุงเทพฯ   ซึ่งเป็นธุรกิจท�ำ
การตลาดร่วมกับคอนโดมิเนียม โดยแจกเหยือกกรองน�ำ้ ให้ใช้ฟรี เพือ่ จะสร้าง
ก�ำไรจากการขายไส้กรองต่อไป

2

เครือข่าย (Network)

คือ นวัตกรรมทีเ่ กิดจากการใช้เครือ่ งมือในการสร้างคุณค่าใหม่ๆ
ให้กบั ธุรกิจ เช่น การสร้างพันธมิตรแฟรนไชส์ ต้นแบบธุรกิจทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก คือ
บริษทั อีพี เดคคอร์ จ�ำกัด จ.เชียงใหม่ ซึง่ เป็นธุรกิจผลิตอุปกรณ์
ผ้าม่าน สร้างเครือข่ายแฟรนไชส์ที่จะเป็นฐานลูกค้าที่จะสั่งซื้อสินค้าอุปกรณ์
ผ้าม่านของตนเอง

3

โครงสร้าง (Structure)

คือ นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กรในระดับ Corporate Strategy ต้นแบบธุรกิจทีไ่ ด้รบั
การคัดเลือก คือ
บิวตีฟ้ ลู มัมช้อป จ.สุราษฎร์ธานี   เป็นธุรกิจ
น�ำเข้าและจ�ำหน่ายอุปกรณ์เก็บนมแม่ โดยใช้โครงสร้างทีใ่ ช้
คนน้อยมาก โดยเน้นใช้ชอ่ งทางออนไลน์และจัดจ้างองค์กร
ภายนอกในการบริหารการขาย

4		

กระบวนการผลิต (Process)

คือ นวัตกรรมจากการปรับเปลีย่ นในระดับ
กระบวนการที่ส่งผลให้กระบวนการท�ำงานมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ ต้นแบบธุรกิจทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก คือ
บริษทั เอ็นพลาส จ�ำกัด จ.ชลบุรี เป็นธุรกิจ
พัฒนานวัตกรรมการผลิตสินค้าพลาสติกส�ำหรับอุตสาหกรรม
แบบ Express Service ทีม่ ี Lead time ในการผลิตต�ำ 
่ เพือ่
ตอบโจทย์การผลิตในอุตสาหกรรมรถ

5		

ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
		 (Product System)

คือ นวัตกรรมจากการปรับเปลีย่ นคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์เพือ่ สร้างคุณค่าด้านประสิทธิภาพทีเ่ พิม่ ขึน้
ในการใช้งานของผู้บริโภค ต้นแบบธุรกิจที่ได้รับการ
คัดเลือก คือ
บริษทั เจแทคโก้ จ�ำกัด กรุงเทพฯ เป็นธุรกิจ
พัฒนานวัตกรรมรองเท้าเซฟตี้ โดยผลิตส้นและตัวรองเท้า
เป็นชิน้ เดียว ไม่ตอ้ งเย็บหรือทากาวติด เพือ่ ขจัดปัญหา
การหลุดแยกชิน้ จากการใช้งาน

6		

ระบบผลิตภัณฑ์ (Product System)

คือ นวัตกรรมจากการปรับปรุงระบบของ
สินค้าหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับพฤติกรรม
การใช้ การบริโภค หรือการซื้อของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
ต้นแบบธุรกิจทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก คือ
บริษัท รถรางชมเมือ งสุโขทัย จ� ำ กั ด
จ.สุโขทัย เป็นธุรกิจนอกจากขายรถรางแล้ว ยังขายระบบ
การบริการ จัดตารางรถ และแอพพลิเคชัน่ มือถือ พร้อมกัน
ไปด้วย

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

15

7		

การบริการ (Service)

คื อ นวั ต กรรมจากการปรั บ ปรุ ง รู ป แบบของ
การบริการเพื่อให้สร้างประสบการณ์การใช้งานที่เหมาะสม
กับความต้องการของผูบ้ ริโภคในแต่ละกลุม่ ต้นแบบธุรกิจทีไ่ ด้รบั
การคัดเลือก คือ
บริษทั เอ็นพีเค โปรวิชนั่ บิสเน็ส จ�ำกัด จ.หนองคาย
เป็นธุรกิจขายคอมพิวเตอร์ที่เน้นการให้บริการแบบครบวงจร
ทัง้ ติดตัง้ ลงโปรแกรม เพือ่ สร้างความแตกต่างจากผูข้ ายออนไลน์
อืน่ ๆ

8		

ช่องทางการจ�ำหน่าย (Channel)

คื อ นวั ต กรรมที่ เ กิ ด จากการสร้ า งรู ป แบบ
ช่องทางการเข้าถึงสินค้าหรือบริการเพื่อสร้างประสบการณ์
การใช้งานที่ดีให้กับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ต้นแบบธุรกิจที่ได้รับ
การคัดเลือก คือ
บริษทั ป กวิน จ�ำกัด กรุงเทพฯ เป็นธุรกิจขายอุปกรณ์
ก่อสร้างในกรุงเทพฯ ขยายช่องทางออนไลน์เพือ่ เจาะตลาดผูร้ บั เหมา
ในต่างจังหวัดทีเ่ ริม่ มีการเปรียบเทียบราคาออนไลน์มากขึน้
16
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9		

ตราสินค้า (Brand)

คื อ นวั ต กรรมที่ ม าจากการใช้ แ บรนด์
(ตราสินค้า) เป็นตัวสร้างประสบการณ์ ให้กบั ลูกค้าในรูปแบบ
ต่างๆ ตาม Brand DNA ของบริษัท ต้นแบบธุรกิจที่ได้รับ
การคัดเลือก คือ
		 บริษทั ประทานพรตรังเทรดดิง้ จ�ำกัด จ.ตรัง
เป็นธุรกิจล้างรถ สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดแู ลรถยนต์ เพือ่ เป็น
วิ ธี ใ นการสร้ า งความรั บ รู ้ กั บ ลู ก ค้ า เตรี ย มพร้ อ มส� ำ หรั บ
ขยายสาขา และสร้างแฟรนไชส์ในอนาคต

10

ความผูกพันกับลูกค้า
		 (Customer Engagement)
คือ นวัตกรรมทีใ่ ช้ในการสร้างความผูกพัน
กับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ส่งมอบประสบการณ์ทลี่ กู ค้า
มองหาหรือลูกค้าคาดไม่ถงึ ต้นแบบธุรกิจทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก คือ   
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เดอะแม่นายส์ไวน์เนอรี่
จ.พะเยา เป็นธุรกิจไวน์ผลไม้ใช้การติดต่อแบบเป็นส่วนตัว
ผ่านโปรแกรม Line เพือ่ สร้างปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าและบริหาร
จัดการข้อมูลลูกค้า (CRM)
นอกจากนี้ ยังได้คดั เลือกกลุม่ เป้าหมายทีม่ ศี กั ยภาพและความเชีย่ วชาญทางธุรกิจ 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ นักธุรกิจ และ
กลุ่มที่ปรึกษามืออาชีพ มาเป็นพี่เลี้ยงคอยให้ค�ำปรึกษาธุรกิจเชิงลึก การเพิ่มพูนทักษะ และเทคนิคการประกอบธุรกิจ
แก่ผู้ประกอบการ โดยในเบือ้ งต้นได้คดั เลือกสุดยอดพีเ่ ลีย้ งจ�ำนวน 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านการพัฒนานวัตกรรมสินค้า
ด้านนวัตกรรมการบริการ และด้านนวัตกรรมช่องทางการขายและขยายตลาด
รวมถึงได้จดั ท�ำ  “คูม่ อื พัฒนาพีเ่ ลีย้ งธุรกิจเอสเอ็มอี” เพือ่ ใช้เป็นแนวทางต่อยอดการสร้างและพัฒนาพีเ่ ลีย้ งธุรกิจ
ในรุ่นถัดไป และเพื่อช่วยดูแล/ให้ค�ำปรึกษาแก่ธุรกิจเอสเอ็มอีของไทยในระยะยาว ซึ่งจะท�ำให้ภาคธุรกิจของไทยมีความ
เข้มแข็งและยัง่ ยืนต่อไป
ต้นสายปลายทางธุรกิจ

17

SMEs Telling
เปิดมุมธุรกิจ

ร้านผดุงฉัตร

I-POT

จากธุ ร กิ จ ด้ ว ยน�้ ำ พั ก
น�้ำแรงของคุณแม่กว่า 30 ปี
ได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เพิ่ม
ช่องทางซื้อขายจากหน้าร้าน
ลงตลาดออนไลน์ รวมถึ ง
พั ฒ นาแบรนด์ แ ละสิ น ค้ า
ให้ ทั น สมั ย จนถึ ง ปั จ จุ บั น
“ร้านผดุงฉัตร I-POT” ประสบ
ความส� ำ เร็ จ และเป็ น ยอมรั บ
ทั้งลูกค้าหน้าเก่าและหน้าใหม่

คุณสิทธินี ทองใบ
หนึง่ ในเจ้าของแบรนด์ “ร้านผดุงฉัตร I-POT”

18

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

แหล่งออนไลน์สินค้าตกแต่งบ้านและสวน
เดิมทีเริ่มต้นธุรกิจจ�ำหน่ายต้นไม้บอนไซ กระถางและสินค้าตกแต่งสวน โดยมี
หน้ า ร้ า นอยู ่ ที่ จ ตุ จั ก ร แหล่ ง ค้ า ขายต้ น ไม้ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ในขณะนั้ น โดยคุ ณ แม่
ตระเวนขับรถไปหาสินค้าตามแหล่งผลิตจังหวัดต่างๆ เพือ่ คัดเลือกสินค้าจากหน้าเตาเผา
และซื้อขายกับชาวบ้านเกือบทั่วประเทศ โดยสมัยนั้นยังไม่มีแม้แต่โทรศัพท์เคลื่อนที่!!
จนเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ทางด้านลูกๆ จึงตัดสินใจท�ำเว็บไซต์ให้ร้านของแม่ เพียงคิด
แค่ว่า..เพื่อเพิ่มความทันสมัย แต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่!
“เมือ่ ร้านค้ามีเว็บไซต์แล้ว แต่ยงั ไม่มใี ครรูจ้ กั เราจึงซือ้ โฆษณาบน google เป็นร้านค้า
จ�ำหน่ายสินค้าตกแต่งสวนเป็นรายแรกในประเทศไทย จากนัน้ ก็เริม่ มีลกู ค้าติดต่อสอบถาม
มามากขึน้ เรือ่ ยๆ ประกอบกับกระแสการแต่งบ้านสไตล์โมเดิรน์ ก�ำลังเป็นทีน่ ยิ ม”

“กระถางปูนเปลือยกลายเป็นสินค้าทีข่ ายดีอนั ดับหนึง่ เราจึงเริม่ หันมา
ผลิตกระถางชนิดนีจ้ ำ� หน่าย โดยเริม่ ด้วยรูปแบบธรรมดาเหมือนในท้องตลาด
แต่จุดขายคือคุณภาพที่แตกต่าง แข็งแรง ไม่ขึ้นตะไคร่น�้ำ สินค้าต้องอาศัย
การอธิบายมากเพราะราคาสูงกว่า มีทั้งลูกค้าที่รับฟังและไม่อยากรับฟัง
เราจึงพยายามหาความแตกต่าง ด้วยการใส่ดไี ซน์ และเพิม่ มูลค่าของสินค้า
ให้มีความหลากหลายของวัสดุและสี ที่ยังไม่มีใครท�ำในประเทศ โดยมี
น้องชายเป็นผูด้ แู ลการออกแบบ พีช่ ายดูแลการผลิต และดิฉนั ดูแลการตลาด
พวกเราช่วยกันสร้างแบรนด์ ออกสือ่ ต่างๆ ออกงานแสดงสินค้า และพัฒนา
ช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ในชื่อว่า “ร้านผดุงฉัตร I-POT”” คุณสิทธินี
ที่ร้านผดุงฉัตร I-POT เป็นแหล่งรวม
ทองใบ หนึ่งในเจ้าของแบรนด์เล่าถึงที่มา
กระถาง สินค้าตกแต่งสวนและปรับภูมิทัศน์
ทีม่ สี นิ ค้าให้เลือกมากทีส่ ดุ ใน จ.นนทบุรี ด้วยการ
รวบรวมสินค้าจากกว่า 50 โรงงานทั่วประเทศ
และสินค้าน�ำเข้าให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ และ
ในเร็วๆ นี้ เราจะเปิดตัวกระถางวัสดุใหม่นำ�้ หนัก
เบาที่ ยั ง ไม่ เ คยมี ม าก่ อ นในประเทศไทย
เพือ่ ตอบสนองลูกค้ากลุม่ ตกแต่งภายใน ห้างร้าน
คอนโดมิเนียม ฯลฯ

ร้านผดุงฉัตร I-POT ได้รับ
ความไว้วางใจจากกลุ่มสถาปนิก
และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เลือก
สินค้าไปใช้ตกแต่งในโครงการ บ้านจัดสรร โรงแรม และศูนย์การค้าต่างๆ
ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ร้านยังสามารถร่วมออกแบบกับลูกค้า
หรือรับผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ไม่เพียงแต่สินค้ากลุ่มคอนกรีตที่
ผลิตเอง แต่ยงั รวมถึงสินค้าตกแต่งสวนและปรับภูมทิ ศั น์อนื่ ๆ โดยทีท่ างร้าน
มีความเชี่ยวชาญในการคัดสรรผู้ผลิตที่มีฝีมือและมีคุณภาพสามารถ
สร้างสรรค์งานใหม่ๆ ให้กับลูกค้าได้อีกด้วย

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.i-pot.net
facebook.com/IPOT.NET
และโชว์รูม I-POT

I-POT.net
แหล่งรวบรวมจ�ำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา
สิ น ค้ า เซรามิ ค กระถางต้ น ไม้ สิ น ค้ า
ประเภทของตกแต่งสวน สินค้าตกแต่งบ้าน
เช่น โอ่ง อ่างบัว กระถางเซรามิค กระถาง
ดินเผา กระถางงานคอนกรีต แจกันน�ำ้ ล้น
โอ่ ง น�้ ำ ล้ น แผ่ น ปู ท างเดิ น ในสวน มี ทั้ ง
สินค้าภายในประเทศและน�ำเข้า มีหน้าร้าน
ถึง 2 สาขาให้คุณเลือกเยี่ยมชมสินค้า
ได้ บ นถนนกาญจนาภิ เ ษก (ตลิ่ ง ชั น สุพรรณบุรี) ถนนที่ ได้ชื่อว่าเป็นย่านถนน
แห่ ง สิ น ค้ า ไม้ ด อก-ไม้ ป ระดั บ และ
ของตกแต่งสวนนับพันร้านค้า

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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SMEs Innovation
ธุรกิจ 4.0

“มีดกรีดยางนกเงือก”

สร้างนวัตกรรม สร้างมูลค่า สร้างความยั่งยืนเกษตรกรรมไทย
“ยางพารา” จัดเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆ และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาล โดยปัจจุบัน ประเทศไทย
มีพื้นที่ปลูกยางพารากว่า 20 ล้านไร่ ส่งผลให้มีเกษตรกรยึดอาชีพท�ำสวนยางครอบคลุมอยู่ทั่วทุกภูมิภาค แต่ด้วยอุปกรณ์
กรีดยางในรูปแบบเก่าทีไ่ ม่สามารถตอบโจทย์ปญ
ั หาการกรีดยางได้ในหลายๆ แง่มมุ จึงได้เกิดแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม
“มีดกรีดยางนกเงือก” ขึ้นมา ซึ่งนอกจากช่วยสร้างมาตรฐานด้านผลผลิตที่ดีแล้ว ยังสามารถยืดอายุสวนยางให้ยืดยาวขึ้น
อีกด้วย

คุณมะนายิ ราหู
ผู้คิดค้น “มีดกรีดยางนกเงือก”
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คุณมะนายิ ราหู ลูกหลานชาวสวนยาง อ.แว้ง จ.นราธิวาส ผู้คิดค้นต้นแบบ
นวัตกรรมดังกล่าว เริ่มต้นไอเดียจากการศึกษาถึงปัญหาและข้อบกพร่องของ
“เจ๊ะบง” มีดกรีดยางรุน่ ดัง้ เดิมทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะความช�ำนาญในการใช้งานค่อนข้างสูง
เป็นพิเศษ ซึง่ “มีดกรีดยางนกเงือก” ออกแบบมาเพือ่ เน้นให้ใช้งานง่าย ผูข้ าดทักษะ
ก็ใช้ได้ ช่วยตอบโจทย์ปญ
ั หาการกรีดยาง และมีจดุ เด่นทีห่ ลากหลาย เช่น กรีดได้บาง,
น�้ำยางเพิ่มขึ้น 10-15%, ใช้แรงน้อย, สามารถเพิ่มปริมาณการกรีดต่อวันได้มากขึ้น
จาก 500 ต้น เป็น 1,000 ต้น และถอดเปลี่ยนใบมีดได้ทันทีเมื่อใบมีดหมดความคม

ข้อดีที่ส�ำคัญยิ่งอีกประการคือ “สร้างความมั่นคง-ยั่งยืนให้กับ
อาชีพท�ำสวนยางในวงกว้างได้อย่างแท้จริง” โดยปกติแล้วการเก็บเกีย่ ว
ผลผลิตโดยใช้เครือ่ งมือกรีดยางรุน่ เก่านัน้ สามารถเก็บเกีย่ วได้ประมาณ
20-25 ปี แต่นวัตกรรมมีดกรีดยางนกเงือก สามารถยืดอายุการเก็บเกีย่ ว
ผลผลิตน�้ำยางขึ้นถึง 2-3 เท่า หรือ 50 ปี (ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้
ตลอดชีวิต) ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบาย Smart Farmer ประเทศไทย
4.0 ได้เป็นอย่างดี และแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุด!!

ภายหลังเปิดตัวมาแล้ว 6 ปี นวัตกรรม “มีด
กรีดยางนกเงือก” ได้รับรางวัลการันตียืนยันความ
ส�ำเร็จจากองค์กรระดับประเทศถึง 4 รางวัล ได้แก่
• รางวัลชนะเลิศ การออกแบบเชิงนวัตกรรม
ปี 2556 จาก สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
• รางวัลระดับดีเด่น โครงการประกวดประเภท
นวัตกรรมมุ่งเป้าประเภทยางพารา ปี 2557
จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
• รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย
ปี 2559 จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
• รางวั ล ชนะเลิ ศ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม TGDA 2017 จากสถาบั น
ค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
(ม.เกษตรศาสตร์)

กรีดงาย-กรีดบาง
น้ำยางออกดี
ป ไมตองโคน

50

นวัตกรรม

มีดกรีดยางนกเงือก

ชนิดไมตองลับมีด เปลี่ยนใบมีดได (ใบมีดสเตนเลส)

ทัง้ นี้ นวัตกรรมดังกล่าวยังมีชอ่ งทางในการขยายตลาด
อีกกว้าง เนื่องจากสวนยางในบ้านเราเป็นสวนยางรายย่อย
สามารถขยายฐานผู้ใช้ได้เรือ่ ยๆ ส่วนในประเทศมาเลเซีย
สวนยางรายใหญ่บางเจ้าได้เปลี่ยนมาใช้มีดกรีดยางนกเงือก
กันมากขึ้นแล้ว ส�ำหรับอนาคตข้างหน้าก็จะขยายไปยัง
ประเทศในกลุ่ม AEC เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Good Time
ปกิณกะ

เหตุผลสุดปัง!!

เบื้องหลังความสำ�เร็จ
ของ STARTUP

4
3
2
1

ทักษะ
การเข้าสังคม

มีความเร็ว

ความสามารถ
ในการปรับตัว

อุดมวิสยั ทัศน์

ความสามารถที่ STARTUP
จ�ำเป็นต้องมีวสิ ยั ทัศน์ทดี่ คี อื
พลังผลักดันอันยิง่ ใหญ่ และ
ยังเป็นป้ายบอกทางในเวลา
ทีม่ ดื มน STARTUP ต้องเห็น
ช่ อ งทางการท� ำ เงิ น ตั้ ง แต่
ตอนเริ่มต้น! เงินบาทแรกที่
ได้ รั บ นั้ น ส� ำ คั ญ มาก โดย
เฉพาะถ้าคุณต้องการดึงดูด
นักลงทุน
22
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STARTUP ที่ดีล้วนเต็มใจที่
จะปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ การปรับตัวสามารถ
น�ำไปสู่การยกระดับองค์กร
ครั้งใหญ่ได้ ซึ่งทุกคนย่อม
กลั ว การปรั บ ตั ว และการ
เปลี่ยนแปลง STARTUP ก็
เช่ น กั น โดยในช่ ว งแรกๆ
นั้ น อาจจะต้ อ งล้ ม ลุ ก
คลุกคลานสักหน่อย จนกว่าจะ
หาสูตรส�ำเร็จในการปรับตัว
จนเจอ

การท� ำ งานให้ เ สร็ จ อย่ า ง
รวดเร็วเป็นหนึ่งในเหตุผล
ว ่ า . . . ท� ำ ไ ม S T A R T U P
สามารถบรรลุเป้าหมายได้
STARTUP ที่ ป ระสบความ
ส�ำเร็จไม่เคยท�ำงานล่าช้า
ทุกอย่างตรงเวลาเป๊ะ และ
ท�ำงานหนักมากพอทีจ่ ะเห็น
งานเสร็จตามก�ำหนดเวลา
คนที่มีประสิทธิผลมากที่สุด
คือ คนที่ใช้เวลาคุ้มค่ามาก
ที่ สุ ด เราเชื่ อ ว่ า ยิ่ ง คุ ณ
ท�ำผิดพลาดได้เร็วเท่าไหร่
คุณจะได้เรียนรูแ้ ละปรับปรุง
ได้เร็วขึ้นเท่านั้น

การมี เ น็ ต เวิ ร ์ ค ที่ ดี เ ป็ น อี ก
หนึ่งเหตุผลที่ท�ำให้ประสบ
ความส�ำเร็จ ซึ่งการได้รู้จัก
ผูม้ อี ทิ ธิพลในวงการธุรกิจนัน้
ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น สิ น ทรั พ ย์ ที่
ประมาณค่าไม่ได้มากที่สุด
ซึ่ ง STARTUP ที่ ท� ำ ได้
ยอดเยี่ ยมล้วนมีมิตรที่
สามารถแทรกซึมเข้าไปได้
ในทุ ก องค์ ก ร เปรี ย บดั่ ง
ค�ำกล่าวที่ว่า... “รู้เขารู้เรา
รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”

8
7
6
5

ความเชือ่
ที่ ไม่สนั่ คลอน

ความส� ำ เร็ จ ของทุ ก ธุ ร กิ จ
เ กิ ด จ า ก ก า ร ก ล ้ า เ สี่ ย ง
STARTUP ที่ ป ระสบความ
ส�ำเร็จเตรียมพร้อมรับความ
เสีย่ งตลอดเวลา เมือ่ ถึงเวลา
ที่จะต้องเสี่ยง ต้องเสี่ยง
แบบท�ำการบ้านมาแล้ว เพือ่
ลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด
ในกรณีที่ทุกอย่างไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางเอาไว้

เจ้าพ่อ
งบประมาณ

STARTUP ที่ ป ระสบความ
ส�ำเร็จนัน้ บริหารงบประมาณ
ได้ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
รวมไปถึ ง ค่ า ใช้ จ ่ า ยไม่
บานปลาย ทุ ก ฝ่ า ยควรมี
งบประมาณของตัวเอง และ
ตั ด อะไรก็ ต ามที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น
ออกให้ ห มด เมื่ อ แรกเริ่ ม
ทุกอย่างถูกจ�ำกัดหมด และ
เ ว ล า คื อ เ รื่ อ ง ส� ำ คั ญ
STARTUP ต้ อ งเรี ย นรู ้ วิ ธี
ท� ำ งานให้ ไ ด้ ผ ลมากที่ สุ ด
โดยที่ ต ้ อ งใช้ ท รั พ ยากรให้
น้อยที่สุดด้วย

ทักษะ
การระดมทุน

เ งิ น ส ด ห มุ น เ วี ย น เ ป ็ น
สายเลือดหล่อเลีย้ งทุกธุรกิจ
นั่ น ห ม า ย ค ว า ม ว ่ า . . .
ถ้าบริหารเงินทุนไม่ดอี าจถึง
ขั้นปิดกิจการได้ STARTUP
ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ คื อ
พวกที่มีงบเพียงพอต่อการ
ด�ำเนินงาน ฉะนั้น หน้าที่
หลั ก ของเจ้ า ของธุ ร กิ จ คื อ
ต้ อ งสามารถระดมทุ น ได้
นั่นเอง

จ้าวแห่งการ
บริหารเวลา

ชี วิ ต STARTUP อาจไม่
สวยงามอย่ า งที่ ห ลายคน
คิด  เพราะเต็มไปด้วยสิ่งที่
ต้องท�ำมากมาย แถมทีมงาน
และทรั พ ยากรที่ มี อ ย่ า ง
จ�ำกัด  ความส�ำเร็จนัน้ ล้วน
ฝากไว้ทคี่ วามสามารถของ
ทีมงาน และประสิทธิภาพ
ใ น ก า ร ท� ำ ง า น ภ า ย ใ ต ้
ทรัพยากรจ�ำกัด จุดส�ำคัญ
คือ เลือกโฟกัสให้ถูกที่...
และให้ ค วามส� ำ คั ญ ให้
ถูกจุด

STARTUP ที่ประสบความส�ำเร็จจะมองหาโอกาสที่จะพัฒนาตลอดเวลาโดยการคิดนอกกรอบ และ
ไม่ยอมรับความธรรมดาสามัญ STARTUP ที่ประสบความส�ำเร็จเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเอง และแก้ไขสิ่งที่
เกิดขึ้นโดยเร็ว ในขณะที่ก้าวไปข้างหน้าสู่การเดินทางที่ก�ำลังจะประสบความส�ำเร็จในเร็ววัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก FORBES และ ohmpiang.com

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

23

DBD Solution
Q&A

คำ�ถาม

รู้หรือไม่ ร้านค้าออนไลน์
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

คำ�ตอบ

?

ภายใต้พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 และ
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจ
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 ก�ำหนด
ให้พาณิชยกิจต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

“

บุคคลธรรมดาและนิตบิ คุ คล
ที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้
จดทะเบียนพาณิชย์ฯ ย่อมมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติ
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2,000
บาท และปรับวันละไม่เกิน
100 บาท จนกว่าจะปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง

1) การซื้อขายสินค้าหรือบริการ
โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2) การบริการอินเทอร์เน็ต
(Internet Service Provider)

3) การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Web Hosting)

4) การบริการเป็นตลาดกลางในการ
ซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

“
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