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เม่ือเร็วๆ น้ี ผมได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคล่ือนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต 
พาณิชย์ตลาด” ซ่ึงเป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
สำาหรับซ้ือขายสินค้าเกษตรในรูปแบบการค้าแบบ B2B 
(Business-to-Business) เป็นการซ้ือขายสินค้าเกษตรปริมาณ
มาก ในแต่ละคร้ัง ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ซ้ือและผู้ขายมาพบกัน  
ทำาให้เกิดตลาดใหม่ๆ ในการจำาหน่ายสินค้าเกษตรท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาสินค้า
เกษตรล้นตลาดท่ีออกตามฤดูกาลจำานวนมาก และตอบสนอง 
ต่อความต้องการของเกษตรกรอีกช่องทางหน่ึง

แพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” 
จะช่วยต่อยอดการซ้ือขายสินค้าเกษตรรูปแบบเดิมท่ีเคยทำา 
มาก่อน โดยคัดเลือกกลุ่มสินค้าท่ีมีความพร้อมเป็นกลุ่ม 
เป้าหมายเพ่ือทดลองและเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มสินค้า
เกษตรอ่ืนๆ ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีผู้จัดการกลุ่มคอยช่วย
เหลือและทำาหน้าท่ีบริหารจัดการสินค้าภายในกลุ่มอย่างเป็น 
ระบบ และสินค้ามีมาตรฐาน ท้ังน้ี กลุ่มเกษตรกรนำาร่อง 
(Quick Win) กลุ่มแรก ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์ท่ีมีศักยภาพและ 
มีความพร้อมจำานวน 40 ราย จาก 25 จังหวัด ครอบคลุม 4 
ภูมิภาค มีสินค้าท่ีหลากหลาย เช่น ข้าว ไข่ไก่ เน้ือโคขุน น้ำานม 
ผัก ผลไม้ กาแฟ และสินค้าแปรรูปจากยางพารา โดยขณะ
น้ีอยู่ระหว่างการออกแบบและจัดทำาข้อมูลในแพลตฟอร์ม 
ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนมากท่ีสุด และคาดว่าจะเร่ิมเปิด
ให้ซ้ือขายได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 น้ี 
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DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 

จัดงานแถลงข่าวการประกวด Thailand Franchise Award 

2021 : TFA 2021 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

ไทย ได้แสดงศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐาน

เทียบเท่าสากล สร ้างความเชื่อม่ันให้ธุรกิจ โดยตั้งเป ้า

ใช้ธุรกิจแฟรนไชส์ “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” 

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 โดยตลอดระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดท้ัง 3  

ระลอกที่ผ่านมา มีประชาชนและภาคธุรกิจได้รับผลกระทบ 

ด้านต่างๆ จำานวนมาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก 

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงมีนโยบาย 

ให ้กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า นำาธุรกิจแฟรนไชส ์ เข ้ามา

ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากผู ้ที่ได ้

รับผลกระทบฯ และผู ้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ ได้นำา

ธุรกิจแฟรนไชส์ไปสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและสร้างรายได ้

ให้แก่ตนเองและครอบครัว 

เ พ่ือสร ้างความเชื่อมั่นให ้แก ่ประชาชนที่จะเข ้ามา 

ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ และเชิดชูเกียรติธุรกิจแฟรนไชส์

ที่มีการพัฒนาศักยภาพและระบบการบริหารจัดการที่ได ้

มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ กรมพัฒนา 
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ธุรกิจการค้า จึงร่วมมือกับ สมาคมแฟรนไชส์และ 

ไลเซนส์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข ้าแห่ง 

ประเทศไทย (EXIM Bank) และ ธนาคารกสิกรไทย 

จำากัด (มหาชน) จัดการประกวด “รางวัลธุรกิจแฟรน

ไชส์ ประจ�าปี 2564” หรือ งาน “Thailand Franchise 

Award 2021 : TFA 2021” โดยในปี 2564 นี้จัดขึ้น 

เป็นปีที่ 2 เพ่ือทำาการคัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 

ที่ประสบความสำาเร็จ เป็นที่น ่าเชื่อถือและเป็นที่

รู ้จักของคนทั่วไป รวมทั้ง มีระบบการบริหารจัดการ

ธุรกิจที่ได้มาตรฐาน เข้ารับรางวัลฯ ดังกล่าว โดย

ธุรกิจฯ ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัลพร้อมประกาศ

เกียรติคุณในฐานะต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ไทย รวมถึง  

สิทธิการใช ้ตราสัญลักษณ์ Thai land Franchise  

Award ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ได้รับการสนับสนุน 

การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมพัฒนา 

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสิทธิพิเศษใน 

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

และหน่วยงานพันธมิตร 

โดยได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้า

ประกวดจนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ซ่ึงมีธุรกิจที่

สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจำานวนมาก และเป็นแฟรนไชส์

ซอร์ (Franchisor) ที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล  

และจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าเรียบร้อยแล้ว  

การประกวดในปีนี้ กรมฯ จะแบ่งรางวัลออกเป็น 5 

ประเภท รวม 13 รางวัล ได้แก่

ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยม 

 ตามขนาด 3 รางวัล
● Best Small Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทย

ขนาดย่อมยอดเยี่ยม
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●  Best Medium Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทย

ขนาดกลางยอดเยี่ยม
● Best Large Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทย

ขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 2 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยม 

 รายอุตสาหกรรม 5 รางวัล
●  Best Food Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทย

อาหารยอดเยี่ยม
●  Best Beverage Franchise รางวลัแฟรนไชส์ไทย

เครื่องดื่มยอดเยี่ยม
●  Best Service Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทย

บริการยอดเยี่ยม
● Best Retail Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทย 

ค้าปลีกยอดเยี่ยม
●  Best Education Franchise รางวลัแฟรนไชส์ไทย 

การศึกษายอดเยี่ยม
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ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความ 

 โดดเด่นเฉพาะด้าน 2 รางวัล
●  Best Innovation Franchise รางวลัแฟรนไชส์ไทย 

นวัตกรรมยอดเยี่ยม
●  Best Export Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทย 

โกอินเตอร์ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี  

 2 รางวัล
● Franchise of the Year รางวลัสดุยอดแฟรนไชส์

ไทย
● Franchise Shining Star รางวลัสดุยอดแฟรนไชส์ 

ไทยดาวรุ่ง

ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ  

 1 รางวัล
● Best Overseas Franchise รางวัลแฟรนไชส ์

ต่างประเทศยอดเยี่ยม

นอกจากการแถลงข่าวแล้ว ภายในงานฯ มี 

การบรรยายพิเศษ ‘ตลาดแฟรนไชส์ไทย ในยุคหลัง 

โควิด-19’ โดยผู้เช่ียวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์ จาก 

บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) แบรนด์

สินค้า The Pizza Company และการเสวนาพิเศษหัวข้อ 

“ปรบั เปลีย่น ประยกุต์ แฟรนไชส์ ในยคุดจิิทลั” โดย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์จาก บริษัท พี.โอ.

ท.ีสยามโกลเด้น ฟรุ๊ต จำากดั แบรนด์สินค้า Mango Mania  

และ บริษัท โกลเด้น ครีม จำากัด แบรนด์สินค้า D’ORO 

อีกด้วย

หลงัจากนี ้กรมฯ และหน่วยงานพนัธมติรจะใช้เวลา 

ในการพิจารณาคุณสมบัติของธุรกิจทุกรายท่ีสมัคร 

เข้าร่วมประกวดอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อตัดสิน

รางวัล และจะกำาหนดจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

เริ่มคลี่คลายลง 
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ขยายเวลายื่นงบการเงิน
ถึง 30 มิถุนายน 2564

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกประกาศขยาย

ระยะเวลาย่ืนงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำาบัญชี

เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2564 

โดยสาระสำาคัญของประกาศฯ คือ การขยายระยะเวลา

การยื่นงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำาบัญชี 3 ประเภท 

ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน กิจการร่วมค้า และ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ ท่ีมี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 2563 ออกไปถึงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 

2564 เป็นการช่วยลดผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจ 
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ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจ และประชาชนท่ัวไป 

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ 

รวมทัง้ สอดคลอ้งกับขอ้กำาหนดออกตามความในมาตรา  

9 แหง่พระราชกำาหนดการบรหิารราชการ ในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) กำาหนดเขตพื้นที่ 

สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุม 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

ให้เข้มข้นกว่าเดิม เพื่อมิให้เหตุแห่งการระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเป็นสถานการณ์

ฉุกเฉินทวีความร้ายแรงมากขึ้น และให้สามารถยุติ  

ลงได้โดยเร็ว

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ไทย นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตาม

ประมวลรัษฎากร ต้องนำาส่งงบการเงินภายใน 5 เดือน

นับแต่วันปิดรอบบัญชี คือ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 

2564 ดังนั้น ตามประกาศฯ ดังกล่าว จึงทำาให้นิติบุคคล

ทั้ง 3 ประเภท สามารถนำาส่งงบการเงินได้เป็นภายใน

วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 โดยขอให้ นิติบุคคลนำาส่ง

งบการเงนิผา่นระบบ DBD e-filing ของกรมพฒันาธุรกิจ

การค้า เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่น

ใหก้บัคูค่า้ทางธรุกิจ ซึง่สามารถนำาขอ้มลูทีไ่ดน้ำาสง่ไปใช้

ประโยชน์ได้ในเชิงธุรกิจ

ทั้งนี้ กรมฯ ได้เปิดช่องทางในการนำาส่งงบการเงิน

ทางออนไลน์ ผ่านระบบ DBD e-filing โดยดาวน์โหลด

ไฟล์ Excel V 2.0 ตาม User ของนิติบุคคลเป็นรายๆ 

ไป ซึ่งได้ปรับปรุงระบบให้การกรอกข้อมูลงบการเงิน

มีความง่ายสะดวกต่อการใช้งานมากย่ิงข้ึน ทั้งนี้ กรม

พัฒนาธุรกิจการค้าคำานึงถึงความปลอดโรคปลอดภัย

ทั้งของประชาชนและภาคธุรกิจเป็นหลัก พร้อมทั้ง

สนับสนุนนโยบาย อยู่บา้น หยุดเชือ้ เพ่ือชาต ิสูโ้ควิด-19  

ที่ขอให้ประชาชนอยู่บ้านเป็นหลัก หลีกเล่ียงการออก

มาข้างนอก และลดกิจกรรมที่ทำาให้เกิดการรวมตัวกัน 

ของคนจำานวนมาก เพื่อป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาด

ขยายไปในวงกว้าง

Financial Statements in XBRL

Financial Statements in XBRL
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ดันสินค้าชุมชน
เข้าจำาหน่ายในร้านสะดวกซื้อยอดนิยม

ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีท่ีผ่านมา เป็นช่วงเวลา

ที่แสนยากลำาบากของผู้ประกอบธุรกิจ เน่ืองจากการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ธุรกิจทุกขนาดต่างได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง ธุรกิจที่

มีสายป่านยาวก็สามารถประคับประคองธุรกิจให้เดิน

ต่อไปได้แบบทุลักทุเล แต่ก็มีอีกหลายธุรกิจท่ีต้องปิด

กิจการไปอย่างน่าเสียดาย ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน

เป็นอกีกลุม่ธรุกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะ

ยอดขายทีล่ดลงจำานวนมาก ส่งผลกระทบต่อการดำาเนนิ

ชีวิตประจำาวันที่อาศัยรายได้หลักจากการขายสินค้า

และบริการ ผู้ประกอบการส่วนหนึง่ใช้โอกาสท่ีลกูหลาน

ถกูเลกิจ้างและกลบับ้านมาช่วยพฒันาสนิค้า/บรรจุภณัฑ์

ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเริ่มผ่อง

ถ่ายธุรกิจ/ประสบการณ์การผลิตสินค้าให้ลูกหลานเพื่อ

สืบทอดเป็นทายาททางธุรกิจรุ่นต่อไป ดังนั้น สินค้า

ชุมชนด้ังเดิมจึงเกิดการเปล่ียนแปลง โดยตัวสินค้าและ

บรรจภุณัฑ์เริม่มรีปูแบบทีเ่ข้าถงึความต้องการของตลาด

และลูกค้าได้มากขึ้น
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ปัญหาสำาคัญ คือ จะทำาอย่างไรให้สินค้าชุมชน

ที่ผลิตออกมามีตลาดรองรับและสามารถจำาหน่ายได้ 

การเข้ามาช่วยเหลือของภาครัฐยังคงเป็นปัจจัยสำาคัญ

ที่จะช่วยพยุงให้ผู ้ประกอบการก้าวข้ามวิกฤตน้ีไปได้ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่

ให้การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ

สาขาต่างๆ รวมท้ัง ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้มี

ความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ ตระหนักถึงปัญหา

ดังกล่าวข้างต้น จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ที่

มีความแข็งแกร่งยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

โดยเฉพาะด้านการตลาดและช่องทางการกระจายสนิค้า 

ไปสู่มือผู ้บริโภค โดยร่วมมือกับกลุ ่มบริษัทในเครือ 

ซีพีออลล์ เตรียมช่วยเหลือผู้ประกอบการสินค้าชุมชน  

ได้แก่ ผู้ประกอบการโอทอปซีเล็กซ์ และผู้ประกอบการ 

เครือขายธุรกิจ MOC Biz Club ในการนำาสินค้าไป 

จำาหน่ายผ่านร้านค้าในเครอืซพีอีอลล์ คอื เซเว่น อเีลฟเว่น, 

24 shopping, เอ็กซ์ตร้า พลัส และห้างแม็คโคร 

ในเบือ้งต้น กรมฯ และซพีอีอลล์ ได้ร่วมกนัคดัเลือก

สนิค้าทีจ่ะนำาเข้าไปจำาหน่ายในร้านค้าของเครอืซพีอีอลล์ 

จากผู้ประกอบการโอทอปซีเล็กซ์ และผู้ประกอบการ

เครือขายธุรกิจ MOC Biz Club ที่สมัครเข้าร่วมคัดเลือก 

รวม 80 ราย โดยมีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก 

จำานวน 41 ราย แบ่งเป็น สินค้าโอทอปซีเล็กซ์ จำานวน 

21 ราย (จาก 35 ราย) และสินค้าเครือข่ายธุรกิจ MOC 

Biz Club จำานวน 20 ราย (จาก 45 ราย) ทั้งนี้ ได้มี 

การจำาแนกสินค้าที่คัดเลือกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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1) กลุ่มสินค้าประเภทอาหารและเคร่ืองดื่ม และ 2) 

กลุ ่มสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือก 

สินค้าใน 8 ด้าน ได้แก่ 1) มีความแตกต่าง มีนวัตกรรม  

2) จุดขายชัดเจน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 3) ตรง

ตามกระแสนิยม 4) ราคาเหมาะสมกับปริมาณและ 

คุณภาพ 5) บรรจุหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน  

6) มีสัญลักษณ์รับประกันคุณภาพ 7) มีตารางแสดง 

อายุของสินค ้าที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน และ  

8) มีเอกสารประกอบสินค้า ซึ่งคุณสมบัติท้ัง 8 ข้อนี้  

ถือเป ็นจุดแข็งที่สินค ้าของผู ้ประกอบการชุมชน 

ทุกรายควรจะต้องมี แสดงถึงความมีมาตรฐานของ

สินค้าที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู ้บริโภค

ในการเลือกซือ้ไปอปุโภคหรือบริโภค ช่วยให้การดำาเนนิการ

ประชาสัมพันธ์และการจำาหน่ายผ่านช่องทางการตลาด

ต่างๆ ทำาได้ง่ายและสะดวกมากย่ิงขึน้ โดยผู้ประกอบการ 

ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้ารับการประเมินผ่านระบบ 

การประเมนิศกัยภาพ Product Health Check เพือ่เข้าร่วม 

กิจกรรมจับคู ่ทางธุรกิจ (Business Matching) กับ 

ซีพีออลล์ ในเดือนกรกฎาคม 2564 และคาดว่าจะ 

สามารถนำาสินค้าที่ผ ่านการคัดเลือกขึ้นจำาหน่าย 

ผ่านช่องทางการจัดจำาหน่ายของซีพีออลล์ได้ภายใน

เดือนสิงหาคม 2564 นี้ 

สำาหรบัผูป้ระกอบการทีย่งัไม่ผ่านการคดัเลอืก กรมฯ 

และ ซีพีออลล์ จะให้คำาปรึกษาแนะนำาเกี่ยวการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ 
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ของตลาดเพ่ือให้โดนใจลกูค้ามากยิง่ขึน้ รวมทัง้ จะแนะนำา

แนวทางในการเตรยีมความพร้อมทัง้ของผูป้ระกอบการ 

และสินค้าก่อนนำาเข้าสู่ระบบการประเมินความพร้อม 

ก่อนนำาสินค้าไปเข้าจำาหน่ายบนโมเดิร ์นเทรดและ 

ห้างสรรพสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ระบบการประเมิน 

ที่คล้ายคลึงกัน ทำาให้ผู้ประกอบการมีโอกาสที่จะขยาย

ช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

ข้อมลู ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2564 มผีูป้ระกอบการ 

โอทอปซีเล็กซ์ จำานวน 1,818 ราย แบ่งเป็น ประเภท

อาหารและเครื่องดื่ม จำานวน 465 ราย (ร้อยละ25.58) 

ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก จำานวน 749 ราย 

(ร้อยละ 41.20) ผ้าและเครื่องแต่งกาย จำานวน 456 ราย 

(ร้อยละ25.08) และสุมนไพรที่ไม่ใช้อาหาร จำานวน 148 

ราย (ร้อยละ 8.14)

ผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club 

จำานวน 12,609 ราย แบ่งเป็นประเภท อาหารและ 

เครื่องดื่ม จำานวน 4,552 ราย (ร้อยละ 36.10) ผ้าและ

เครื่องแต่งกาย จำานวน 2,206 ราย (ร้อยละ 17.50) 

บริการ จำานวน 1,791 ราย (ร้อยละ 14.20) สุขภาพและ

ความงาม จำานวน 1,148 ราย (ร้อยละ 9.10) ของใช้  

ของตกแต ่งและของที่ ระลึก จำานวน 920 ราย  

(ร้อยละ 7.30) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำานวน 624 ราย 

(ร้อยละ 4.94) และ อื่นๆ เช่น การเกษตร ท่องเที่ยว 

อุตสาหกรรม จำานวน 1,368 ราย (ร้อยละ 10.84)
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ปฏิรูป 3 บริการให้เริ่มต้นธุรกิจได้เร็วขึ้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าพัฒนา 3 งาน

บริการด้านการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย ได้แก่ รวม

ขั้นตอนจดทะเบียนจาก 3 ขั้นตอนเหลือ 1, การจองชื่อ 

ด้วยระบบ AI และ พัฒนาระบบ e-Registration ช่วย

ลดเวลา ขั้นตอน และค่าใช้จ่าย ส่งผลดีต่อผู้ประกอบ

การได้รับความสะดวก รวดเร็ว เสริมสร้างศักยภาพ

และขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งผลักดัน 

ให้ประเทศไทยเป็นจดุหมายทีด่ทีีส่ดุในการเริม่ต้นธรุกจิ 

และทำาให้ประเทศไทยได้รบัการจดัอนัดบัความยาก-ง่าย

ในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ หรือ Ease of Doing Business 

ที่ดียิ่งขึ้น

จากรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง ่าย 

ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก หรือ Ease of  

Doing Business ปี 2020 ในส่วนของการเริ่มต้นธุรกิจ  

(Starting a Business) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพหลักน้ัน ประเทศไทย 

ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ 47 จาก 190 ประเทศ โดยระบุ

ตัวช้ีวัดเป็นข้ันตอนและระยะเวลาการเร่ิมต้นธุรกิจใน  

5 ขัน้ตอน ใช้เวลา 6 วัน ได้แก่ 1) การจองชือ่บรษิทั 2 วัน 

2) การชำาระเงินทุนเข้าธนาคาร 1 วัน 3) การจดทะเบียน

จัดตั้งบริษัท 1 วัน 4) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  

1 วัน และ 5) การขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้าง 1 วัน 

ในรอบปี 2563-2564 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ได้เร่งปฏิรูปการให้บริการหลายด้านเพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการเริ่มต ้นธุรกิจภายในประเทศ ได้แก ่  

‘การรวมข้ันตอน’ ท่ีร่วมมือกับกรมสรรพากร และ

รวมขั้นตอนจดทะเบียน

จาก 3 ขั้นตอน
เหลือ 1

e-Registration 
ช�วยลดเวลา 

ขั้นตอน และค�าใช�จ�าย

การจองช�่อ
ด�วยระบบ AI
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สำานักงานประกันสังคม บูรณาการ 3 ขั้นตอนคือ  

การจดทะเบียนจดัตัง้ธรุกจิ การขึน้ทะเบยีนประกนัสงัคม  

และการจดทะเบียนภาษีมูลค ่า เพิ่มให ้สามารถ 

ดำาเนนิการได้ภายในขัน้ตอนเดยีว เบด็เสรจ็ ณ กรมพฒันา 

ธุรกิจการค้า ซึ่งช่วยลดขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจ  

จาก 3 ขั้นตอน เหลือ 1 ขั้นตอน และลดระยะเวลาจาก 

3 วนั เหลอื 1 วนั นอกจากนี ้ยงัได้ปรบัปรงุประสทิธภิาพ 

‘การจองชือ่นติบุิคคล’ โดยนำาเทคโนโลยปัีญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence: AI) มาให้บริการ ซึ่งส่งผล 

ให้การให้บริการดังกล่าวมีความรวดเร็วมากย่ิงขึ้น  

ผู ้ประกอบการสามารถทราบผลการจองช่ือได้ทันที  

โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่อีก

สำาหรับด้านการนำาเทคโนโลยีมาช่วยอำานวย 

ความสะดวกในการจดทะเบียนธุรกิจ กรมฯ ได ้ 

‘พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์’  

(e-Registration) ให้ใช้งานง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น  

เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ระบบฯ มากขึ้นสอดรับกับ

นโยบายสู่การเป็นรฐับาลดจิทิลั โดยเปิดให้ผูป้ระกอบการ 

สามารถยืนยันตัวตนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำาให้ 

ลดการเดินทางมายังหน่วยให้บริการ อีกทั้งยังปรับปรุง

แบบฟอร์มการกรอกให้ง่ายขึ้น ลดระยะเวลาในการ

ดำาเนินการ รวมไปถึงเปิดช่องทางให้ผู้แทนสามารถ

จัดทำาและยื่นคำาขอจดทะเบียนแทนผู้ที่เก่ียวข้องกับ

นติบิคุคลผ่านระบบ e-Registration ได้ ซึง่ผูป้ระกอบการ 

สามารถศึกษาคู่มือและวิดีโอแนะนำาการใช้งานระบบ  

e-Registration ผ่านทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th 

และช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของกรมฯ นอกจากนี้  

ยังขยายระยะเวลาและเพิ่มส่วนลดอัตราค่าธรรมเนียม

ให้แก่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัด ที่จดทะเบียนผ่าน

ระบบ e-Registration จากเดิมลดที่ร้อยละ 30 เป็น 

ร้อยละ 50 คงระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566

การพัฒนาดังกล่าวจะช่วยลดข้ันตอนและระยะ

เวลาในการเร่ิมต้นธุรกิจทำาให้ผู ้ประกอบการได้รับ 

การบรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ ลดต้นทนุในการประกอบธรุกิจ  

บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 ช่วยยกระดับงานให้บริการของ 

ส่วนราชการแบบบูรณาการ ส่งเสริมบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมในการเร่ิมต้นธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ดี  

ก่อให้เกิดแรงจูงใจ และช่วยดึงดูดให้ผู ้ประกอบการ 

ชาวต่างชาติมาเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย ส่งผลต่อ 

การจัดอันดับ Ease of Doing Business ในปี 2021  

ของไทยที่ดียิ่งขึ้น อันจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริม 

ให้ไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักลงทุน 

ชาวต่างชาติ และการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ 

ของประเทศในภาพรวมให้ก้าวหน้ามั่นคง ย่ังยืน และ 

มีเสถียรภาพต่อไป 
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มาตรการ
อำ�นวยคว�มสะดวกให้ภ�คธุรกิจ...
ช่วงโควิดแพร่ระบ�ดรอบใหม่
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สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

ระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ส่งผลให้ 

รัฐบาลต้องออกมาตรการเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ 

การแพร่เชื้อของโรคดังกล่าวกระจายไปมากกว่าน้ี โดย

ขอความร่วมมอืใหป้ระชาชนอยูบ่า้น หยุดเชือ้ เพือ่ชาต ิ

กระทรวงพาณิชย์ ขานรับนโยบายโดยให้ ทุกหน่วยงาน 

ในสังกัดวางนโยบายการทำางานท่ีชัดเจน เน้นการ 

อำานวยความสะดวกและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ

และประชาชน พร้อมทั้งนำานวัตกรรมทางเทคโนโลยี

สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบบริการให้มี 

ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ให้

สามารถดำาเนนิชวีติและประกอบธรุกิจ ไดอ้ยา่งปลอดโรค  

ปลอดภัย ซ่ึงการทำาธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ 

จะเป็นตัวช่วยสำาคัญในการหลีกเลี่ยงการพบปะหรือ

เข้าไปในหมู่คนจำานวนมาก ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับ

กลุม่เส่ียงท่ีอาจไมรู่จ้กั เปน็การปอ้งกนัการแพรก่ระจาย

ของเชื้อโรคได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งการให้บริการผ่านระบบ

ออนไลน์ของกรมฯ อยู่ภายใต้ การให้บริการแบบ

เบด็เสรจ็ ณ จดุเดยีวของกระทรวงพาณิชย ์(MOC Online 

One Stop Service)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงพัฒนากระบวน

งานให้บริการ โดยมุ่งเน้นสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล

อย่างเต็มรูปแบบท่ีสามารถให้บริการได้ทุกท่ี ทุกเวลา  

และอำานวยความสะดวกต่อผู้ประกอบธุรกิจและ 

ประชาชน โดยผู้ประกอบการสามารถใช้บริการกรมฯ 

ผ่านช่องทางออนไลน์ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1. การใหบ้รกิารจดทะเบยีนธรุกจิ โดยภาคธุรกิจ

และประชาชนสามารถขอรับบริการผ่านทางเว็บไซต์

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ได้ 

อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจองชื่อนิติบุคคลออนไลน์ 

ก า รจดทะ เบี ยนนิ ติ บุ คคลทางอิ เ ล็ กท รอนิ กส์   
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(e-Registration) การจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน

ทางธรุกจิ (e-Secured) และการเช่ือมโยงขอ้มลูการออก

หนงัสอืรบัรองการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวท่ีได้รับ

การส่งเสริมจาก BOI (e-Foreign Certificate)

2. การให้บริการข้อมูลธุรกิจ ครอบคลุมการให้บริการ 

ข้อมูลแก่ ภาคธุรกิจและประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่  

การให้บริการหนังสือรับรอง รับรองสำาเนานิติบุคคล 

ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบของเอกสารและ 

อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (e-Service / e-Certificate /  

e-Certificate File) การให้บริการคลังข้อมูลธุรกิจ (DBD 

Datawarehouse+) ผ่านทางเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น 

DBD e-Service ทั้งระบบ Android และ IOS

3. การให้บริการด้านงบการเงินของนิติบุคคล 

ได้แก่ การให้บริการนำาส่งงบการเงินและสำาเนาบัญชี 

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ทางอเิล็กทรอนกิส์ (DBD e-Filing) ซึง่บริษทั

จำากดัและบริษทัมหาชนจำากดั สามารถจดัประชมุสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำาปี ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เสมือน

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีท่ีได้เดินทาง 

ไปยังสถานที่จัดประชุม โดยปฏิบัติตามพระราชกำาหนด
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วา่ด้วยการประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2563 ทีไ่ด้

ออกประกาศใช้ตัง้แตว่นัท่ี 19 เมษายน 2563 เป็นตน้มา  

(รายละเอียดดูได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.

go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0020.PDF) ซึ่งจะ

ทำาใหม้ผีลตามกฎหมาย ทุกประการ ดงันัน้ หากบรษัิทใด

ทียั่งไมไ่ดจ้ดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ กส็ามารถจัดประชมุ

ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และเมื่อดำาเนินการ 

ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ขอให้นิติบุคคลนำาส่งงบการเงิน 

ผา่นระบบ DBD e-filing ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เพือ่

ความสะดวกรวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้า

ทางธุรกิจ ซึ่งสามารถนำาข้อมูลที่ได้นำาส่งไปใช้ประโยชน์

ได้ในเชิงธุรกิจ

4. การให้บริการส่งเสริมธุรกิจ ครอบคลุม 

ธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การให้บริการ 

รับการอบรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ DBD Academy 

(www.dbdacademy.com) และการขอเครื่องหมาย

รับรองผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD  

Registered และ DBD Verified ผา่นทาง www.Trustmark 

thai.com

การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ล้วนแล้วแต่

เพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชน 

ตลอดจนเป็นการพัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

ตามนโยบายรัฐบาล e-Government ที่ทำาให้เกิดความ

สะดวกในการตรวจสอบ การจัดเก็บเอกสาร ลดการใช้

กระดาษและลดพื้นที่จัดเก็บ ช่วยประหยัดงบประมาณ

รายจ่ายภาครัฐ รวมถึง ช่วยให้ภาคธุรกิจและประชาชน

ไม่ต้องเดินทางมาขอรับบริการ ณ สำานักงานของ 

กรมพฒันาธรุกจิการคา้ เปน็การ อยูบ่า้น หยดุเชือ้ เพือ่ชาต ิ 

ท่ามกลางสถานการณ์ที่โรคโควิด-19 กำาลังระบาดอยู่

ขณะนี้
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การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3  

กลายเป็นวัฏจักรท่ีสร้างความบอบชำ้าและส่งผลกระทบ

ต่อทกุภาคส่วนอีกครัง้ โดยช่วงเวลาทีผ่่านมา ภาคธรุกจิ 

อยู่ระหว่างการฟื้นฟูให้ธุรกิจกลับมาเข้มแข็งและกำาลัง 

ดำาเนินไปได้ด้วยดี แต่เมื่อการแพร่ระบาดระลอกใหม่

เกิดขึ้น ทำาให้บางธุรกิจต้องหยุดชะงักลงไม่สามารถ 

เดินต่อไปได้ และบางธุรกิจต้อง หันกลับมาทบทวน

แผนการฟ้ืนฟใูหม่เพือ่ให้สอดรบักับสถานการณ์ปัจจบุนั

มากทีส่ดุ ขณะทีล่กูจ้างในองค์กรธรุกจิหลายแห่งต้องถูก

เลิกจ้างหรือลดเงินเดือนลง ส่งผลให้เกิดแรงกระเพื่อม

กระทบในวงกว้าง สิ่งสำาคัญคือ สถานการณ์เช่นนี้... 

ทำาอย่างไรให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง มีอาชีพ มีรายได้ และ

คืนความมั่นคงในชีวิตกลับมาอีกครั้ง เบื้องต้น “โมเดล

ธรุกิจแฟรนไชส์” ยงัคงเป็นทางเลอืกหลกัทีก่รมพฒันา

ธุรกิจการค้านำามาใช้ในการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ  

และสร้างรายได้” เนื่องจากเป็นโมเดลธุรกิจสำาเร็จรูป

สำาหรับผู ้ที่ยังไม ่เคยประกอบธุรกิจสามารถนำาไป

ประกอบธุรกิจได ้ ทันที โดยมี เจ ้าของแฟรนไชส ์  

(แฟรนไชส์ซอร์) คอยเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในการติวเข้ม 

การประกอบธุรกิจให้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงสำาหรับ 

ผู้ที่ซ้ือแฟรนไชส์ ไปประกอบเป็นอาชีพ และที่สำาคัญ 

คือ มีขนาดเงินลงทุนที่หลากหลายให้เลือก ต้ังแต ่

หลักพันจนถึงหลักล้าน ทำาให้ผู้ที่มีเงินไม่มากก็สามารถ

เลือกลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการได้ไม่ยาก

กรมพฒันาธรุกจิการค้า มแีผนทีจ่ะจดังาน “แฟรนไชส์ 

สร้างอาชีพ” ข้ึนทั่วประเทศ ภายหลังสถานการณ์ 

โควิดคลี่คลาย จึงได้หารือเพื่อระดมความคิดเห็นจาก 

ผู ้ประกอบธุ รกิจแฟรนไชส ์หลากหลายแบรนด ์

และประเภทธุรกิจภายใต ้สมาคมแฟรนไชส ์และ 

ไลเซนส์ รวมท้ัง สถาบันการเงินที่จะร่วมออกคูหา 

ให้คำาปรึกษาด้านการเงิน/การลงทุน และผู ้บริหาร

เว็บไซต์ ThaifranchiseCenter ถึงรูปแบบ สถานท่ีการ

จัดงาน ค่าธรรมเนียมอัตราพิเศษในการซื้อแฟรนไชส์ 

และ สิทธิพิเศษอื่นๆ เพื่อร่วมด้วยช่วยกันเยียวยา 

ผู ้ที่ได้รับผลกระทบ ช่วยเหลือผู ้ที่ตกงานหรือกำาลัง 

มองหาอาชพีให้กลับมามงีานทำาหรือเป็นเจ้าของกจิการ 

ตลอดจน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง 

ระหว่างการระดมความคิดเห็น ภาคธุรกิจได้พูดถึง 

ความสำาคัญและแสดงความเชื่อมั่นต่อการฉีดวัคซีน  

โควิด-19 ว่า “วัคซีน” จะเป็นตัวแปรและตัวช่วยสำาคญั

ที่จะช่วยลดจำานวนผู้ติดเชื้อลง และสามารถกระตุ้น 

เศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื ้นตัวเร็วขึ้น โดย 

ภาครัฐกำาลังเร ่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชาชน 

ทั่วประเทศให้ได้มากที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้

เป็นต้นไป คาดว่าหลังจากนี้ประมาณ 2-3 เดือนก็

จะสามารถจัดโรดโชว์ “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ” ได้ 

ทัว่ประเทศ แต่ก็ยังคงต้องรักษาระยะห่างทางสังคมไว้ 

และตัง้การ์ดให้สูงเพือ่ไม่ให้โรคโควดิ-19 กลับมาระบาด

ซำ้าอีก ดังนั้น การฉีดวัคซีนจึงเป็นความหวังของภาค

ธุรกิจที่จะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นให้นักลงทุนทั้งชาวไทย

และชาวต่างประเทศ และมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถ

ประชุมหารือการจัดงาน
“แฟรนไชส์สร้�งอ�ชีพ” 
หลังโควิด-19 คลี่คล�ย
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บริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนได้

เป็นอย่างดี

จากปัญหาการถูกเลิกจ้างและมีผู้ว่างงานเกิดขึ้น 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

กรมฯ จึงขอเชิญชวนผู้ที่กำาลังประสบปัญหาดังกล่าว 

หรือผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ ให้พิจารณาธุรกิจ

แฟรนไชส์เป็นทางเลอืกในการนำาไปประกอบเป็นอาชพี

เพื่อหารายได้ โดยสามารถดูรายละเอียดและข้อมูล 

เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ได้ที่ เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ 

การค้า www.dbd.go.th และเวบ็ไซต์ franchise.dbd.go.th 

รวมถงึ เว็บไซต์หน่วยงานพันธมติร Thaifranchisecenter.

com 

เบื้องต้น กรมฯ ได้กำาหนดจัดงาน “แฟรนไชส์

สร้างอาชีพ” ทั้งหมด 16 ครั้ง แบ่งเป็นส่วนกลาง 1 ครั้ง  

และส่วนภมูภิาค 15 ครัง้ โดยจะมีการนำาธุรกิจแฟรนไชส์ 

ที่มีขนาดการลงทุนต้ังแต่ระดับเล็กถึงระดับกลาง 

ไปให้ประชาชนได้เลือกลงทุนทำาอาชีพ โดยจะเน้นที่

ความหลากหลายของประเภทธุรกิจ ผู้ที่เข้าร่วมงาน

จะสามารถเลือกประเภทธุรกิจท่ีตนเองสนใจและตรง

ตามความต้องการจริงๆ นอกจากนี้ ภายในงานจะมี 

ผูเ้ชีย่วชาญด้านธรุกจิแฟรนไชส์มาให้ความรูใ้นการเลือก

ซ้ือแฟรนไชส์ที่ตรงกับความชอบและเงินลุงทุนที่มีอยู่

ได้อย่างเหมาะสม ทำาให้ประชาชนที่กำาลังจะตัดสินใจ

เลือกซื้อแฟรนไชส์ มีความเข้าใจถึงธุรกิจอย่างถ่องแท้ 

และพร้อมทีจ่ะลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยความเชือ่มัน่

ธุรกิจแฟรนไชส์ ถือเป็นกลุ่มธุรกิจสำาคัญที่ช่วย

กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย และเป็น

ธุรกิจท่ีช่วยแก้ไขวิกฤตการว่างงานของผู ้ถูกเลิกจ้าง 

หรือต้องการมีกิจการเป็นของตนเองได้เป็นอย่างดี 

เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีเข้าถึงและครอบคลุมทุกระดับ  

เริ่มตั้งแต่ 1) แฟรนไชส์ขนาดเล็กที่พบได้ในลักษณะ 

หน้าร้าน (Kiosk) หรือ Mobile Unit : Food Truck  

ตามแหล่งชุมชน 2) แฟรนไชส์ขนาดกลางที่แพร่หลาย 

ตามศูนย ์การค ้ าและสถานีบริการนำ้ า มัน และ  

3) แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่บนห้างสรรพสินค้า  

หรือจัดตั้งเป็นร้านค้าเฉพาะขนาดใหญ่ (Stand Alone)  

จนกระทัง่ถึงแฟรนไชส์กลุ่มทีม่คีวามแข็งแกร่งจนสามารถ 

ขยายสู่ตลาดต่างประเทศได้

ปัจจบุนั ธรุกจิแฟรนไชส์ในประเทศไทยมมีลูค่าตลาด 

รวมกว่า 2.5 แสนล้านบาทต่อปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

1.7 ของ GDP ทั้งประเทศ ทั้งนี้ จากข้อมูลของเว็บไซต์ 

Thaismecenter.com คาดว่าปี 2564 ธุรกิจแฟรนไชส์

จะมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 3 แสนล้านบาท และ

มีจำานวนสาขาธุรกิจแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 

สาขา โดยส่วนใหญ่จะเป็นแฟรนไชส์ขนาดเล็ก ใช้เงิน

ลงทุนจำานวนไม่มาก ประเภทธุรกิจท่ีได้รับความสนใจ 

คือ ธุรกิจประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ขนมทานเล่น  

โดยจะมีการเปิดร้านในทำาเลใกล้แหล่งชุมชนท่ัวไปและ

ตลาดนัด นอกจากนี้ ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใช้เงินลงทุน 

3 แสน - 5 ล้านบาท กย็งัจะได้รับความนยิมเช่นเดยีวกนั

สำาหรับผู้ท่ีต้องการเป็นเจ้าของกิจการ เน่ืองจากเป็น 

แฟรนไชส์ที่บริษัทแม่ให้การสนับสนุนเรื่องการดำาเนิน

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงมีโอกาสประสบความสำาเร็จสูง 

สร้างความมั่นคงได้เป็นอย่างดี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและ

พัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โทรศัพท์ 0 2547 5953 

อีเมล : franchisedbd@gmail.com และ 
www.dbd.go.th
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
พุ่งสู่ธุรกิจด�วเด่นในไตรม�สแรกปี 64

ตามที่รัฐบาลมีนโนบายผลักดันให้การเกษตร 

เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีการทำางาน รวมทั้งนโยบาย

ด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 

ของโลก โดยเร่งส่งเสริมการจดทะเบียนจัดต้ังวิสาหกิจ

ชุมชนสู่การเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ 

จากภาครัฐในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มี

ศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทำาให้ธุรกิจ

ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรได้รับอานิสงส์ตามไปด้วย  

โดยล่าสุด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

เจ้าของคลังข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย ได้

เปดิเผยตวัเลขสถติกิารจดทะเบยีนจดัตัง้ธรุกิจในไตรมาส

แรกของปี 2564 พบว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

มาแรง มีอัตราการเติบโตสูงสุดและเป็นธุรกิจดาวเด่น 

ใน 5 อันดับแรกของการจดทะเบียนจัดตั้ง ได้แก่ 

1. ธรุกิจใหเ้ช่าและการใหเ้ชา่แบบลีสซิง่เครือ่งจกัร

และอุปกรณ์ทางการเกษตรและการป่าไม้ (เช่น บริการ 

ใหเ้ชา่รถแทรกเตอร ์รถแมค็โคร เครือ่งจกัร เครือ่งทุ่นแรง 

และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเกษตร) มจีำานวนการจดทะเบยีน

จัดตั้งใหม่ 70 ราย เพิ่มขึ้นถึง 69 เท่า 

2. ธุรกิจปลูกข้าวเจ้า มีจำานวนการจดทะเบียน 

จดัตัง้ใหม ่จำานวน 499 ราย เพ่ิมขึน้จากช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีก่อน 54 เท่า 

3. ธุรกิจสนับสนุนการผลิตพืชผลซึ่ งมิได้จัด

ประเภทไว้ในที่อื่น (เช่น การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การ

ใหปุ๋้ย การดแูลรักษาท่ีดนิใหอ้ยู่ในสภาพดีเพือ่การใชง้าน 

ทางการเกษตร) มีจำานวนการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่  

367 ราย เพิม่ขึน้จากชว่งเวลาเดยีวกนัของปกีอ่น 32 เท่า 
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4. ธุรกิจปลูกมันสำาปะหลัง มีจำานวนการจด 

ทะเบียนจดัตัง้ใหม ่33 ราย เพ่ิมขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนั 

ของปีก่อน 32 เท่า 

5. ธุรกิจควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืช มีจำานวน

การจดทะเบยีนจดัตัง้ใหม ่119 ราย เพิม่ขึน้จากช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อน 23 เท่า

ทั้งนี้  คาดว่าเป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริม 

การจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคล 

ของรัฐบาล เกื้อหนุนให้ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม

อันดับต้นของโลก ประกอบกับการระบาดของโรค 

โควิด-19 ส่งผลกระทบให้หลายธุรกิจปิดกิจการลง  

เพราะไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีสวนทางกับ

รายได้ และอีกหลายธุรกิจใช้วิธีลดจำานวนแรงงานลง 

คนหนุ่มสาวในวัยทำางานจึงหวนคืนถ่ินฐานบ้านเกิด

และเลือกทำาการเกษตรเลีย้งชพีกันมากขึน้ แตเ่นือ่งจาก

โครงสร้างอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย ส่วนมาก

เป็นการทำาการเกษตรขนาดกลางถึงขนาดเล็ก ทำาให้

เกษตรกรไม่สามารถลงทุนซื้อนวัตกรรมมาเป็นของ 

ตัวเองได้ จึงเกิดเป็นเทรนด์บริการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับการเกษตร ที่ให้เกษตรกรสามารถเช่ายืมนวัตกรรม

ด้านการเกษตร เช่น ระบบจองโดรนพ่นปุ๋ย พ่นยา 

ฆ่าแมลง ระบบจองเครื่องจักรด้านการเกษตรฯ รวม

ถึงบริการแพลตฟอร์มขายผลผลิตการเกษตรออนไลน์  

ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่าน

พ่อค้าคนกลาง แก้ปัญหาการกดราคาผลผลิต และ 

ชว่ยเชือ่มโยงเกษตรกรกับผูบ้รโิภค โรงงานอตุสาหกรรม 

หรอืรา้นอาหาร เพือ่ใหส้ามารถคา้ขายไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง

นอกจากนี้ การขับเคล่ือนภาคเกษตรภายใต้ 

แนวนโยบาย ตลาดนำาการผลิต ที่ให้ความสำาคัญตั้งแต่

การวเิคราะหค์วามตอ้งการของตลาด ทัง้ในดา้นปรมิาณ

และคณุภาพ เพือ่เชือ่มโยงกับการวางแผน การผลติ และ

นำาไปสูก่ารเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ การจดัการผลผลติ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการรับรอง

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร การตรวจสอบย้อน

กลับ ตลอดจนส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ยกระดับสู่การให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร 

แนวทางเหล่านี้จะเป็นเข็มทิศตอบโจทย์กับกลุ่มคนท่ี

จะเข้าสู่วงการเกษตร และต้องการยกระดับการเกษตร

ของไทยไปพร้อมกัน ด้วยการสร้างสตาร์ทอัพด้าน

การเกษตรให้เป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลงการเกษตร ที่มุ่ง

การใช้เทคโนโลยีเชิงลึก ด้วยการแก้ไขปัญหาในแนวคิด

เกิดรูปแบบธุรกิจแนวทางใหม่ และมีการเติบโตอย่าง

ก้าวกระโดด เป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีเปลี่ยนวิกฤตจาก 

โควิด เป็นตัวเร่งสร้างให้เกิดสิ่งใหม่ให้ทางการเกษตร 

เพื่อจะได้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 
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กลยุทธ์สำาคัญวันกิจการถดถอย
คนทีท่ำากจิการหรอืธุรกิจ ตัง้แตก่างเตน้ทข์ายหมปูิง้

ยนัเปดิโรงงาน ย่อมตอ้งทัง้ลงทนุ ลงแรง และมเีปา้หมาย

คือความรุ่งเรือง เติบโต แต่ถ้าผลลัพธ์มันไม่เป็นเช่นนั้น 

และกลายเป็นว่าวันนี้มันกำาลังถดถอยล่ะ?…

สิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมคือ ไม่ว่าการค้าหรือว่า

กิจการใด แค่ได้เปิดดำาเนินการ มันยังไม่เรียกว่าสำาเร็จ 

และแม้จะเปิดมานานรุ่งเรืองจนรู้สึกว่าสำาเร็จ ก็ไม่ได้

หมายความว่าส่วนใหญ่จะ “ขายดแีลว้เลกิ” กันเสยีเมือ่

ไหร ่ยงัไงก็ตอ้งดำาเนินกจิการไปตอ่ ดงัน้ัน วนัน้ีแมจ้ะดอียู ่

วันหน้าอาจเจอวันที่กิจการมันกำาลังถดถอยก็ได้…

อันที่จริงกลยุทธ์ธุรกิจ เขาก็มีอยู่ในเรื่อง กลยุทธ์

การถดถอย (Retrenchment strategies) ตามตำารา

ธุรกิจ หรือหากเคยเรียน MBA มาก็ต้องได้ศึกษา 

หลักการนี้ ทว่าใครล่ะจะอยากใส่ใจสนใจ ส่วนใหญ่เรา

ก็มุ่งเป้าไปที่การเดินหน้า เติบโตกันทั้งสิ้น บางทีเคย

เรียนมา อ่านมา ลืมไปเลยด้วยว่ามีเรื่องนี้อยู่ เอาเป็น

ว่าทบทวนกันก่อนสักหน่อย

กลยุทธ์การถดถอย (Retrenchment Strategy) 

มีกลยุทธ์หลักอยู่ 3 ประการดังนี้ คือ

●  Turnaround Strategy (กลยุทธ์กลับตัวหรือปรับตัว)

●  Divestment Strategy (กลยุทธ์ถอนทุน)

●  Liquidation Strategy (กลยุทธ์ออกจากธุรกิจ,  

  เลิกกิจการ)

หลักการส่วนใหญค่ลา้ยกนัแต่นยิามและคำาอธบิาย

แตกตา่งกนัไปบา้ง สว่นหน่ึงก็ตามยคุสมยัและการนำาไป

ปรับใช้ สำาหรับผมแล้วมองว่าทั้ง 3 กลยุทธ์ใช้เรียงตาม

ความหนักเบาของการถดถอย รวมถึง “รู้ตัวหรือยัง?” 

กล่าวคือ ถ้าธุรกิจเริ่มเป็นขาลง ลูกค้าเริ่มหดหาย หรือ

เห็นสัญญาณภาวะเศรษฐกิจประเทศ/โลก ไม่ค่อยดี  

อาจใช้การปรับตัว หรือกลับตัว (Turnaround) ก่อนได้

ทันที เช่น ลดการประมาณการขาย ลดการสต๊อกสินค้า 

ลดพวกต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (sunk cost) ทำานอง

นี้จะช่วยยืดอายุกิจการได้ รออะไรให้ดีขึ้น หรือหา

จงัหวะปรบัปรงุพฒันาไปต่อ แมก้ระทัง่สนิคา้เริม่ไมน่ยิม  

ก็เปล่ียน หันไปทำาสินค้าใหม่ที่มีอนาคต ก็ถือว่าเป็น 

การปรับตัวที่ไม่เลว

คดิงา่ย ๆ  ได้วา่จะ “สู ้ถอย หรือ หน”ี นีแ่หละกลยุทธ์

ดังที่บอกว่าแต่ละคนแต่ละตำาราก็อาจตีความ 

ให้คำาอธิบายที่แตกต่างกันบ้าง หรือมีกลยุทธ์หลาก

หลายกวา่ 3 ข้อน้ี แตส่ว่นตวัมองวา่มนักค็รอบคลมุแลว้  

หากมองออกในภาพรวม ซึง่วเิคราะห์กันง่ายๆ ทัง้ 3 ขอ้

มันก็คือการที่คิดแค่ว่าเราจะ สู้-ถอย-หนี (Turnaround-

Divestment-Liquidation) นี่แหละกลุยุทธ์ เพียงแต่จะสู้ 

ถอย หนี มันก็ต้องมีชั้นเชิง…

อย่างข้อต่อมา การถอนทุน (Divestment) ก็ต้อง

เข้าใจวา่มนัหนกัเกนิกวา่จะสูใ้หช้นะ หรอืรูต้วัชา้ไปหน่อย 

เหมือนที่กล่าวไป ก็ต้องถอยมาบ้าง เคยยอดขาย 

 1 ล้าน เหลือ 5 แสน ก็ทำายังไงให้ 5 แสนยังคงเป็นกำาไร 

มิใช่ยอดขาย 5 แสนที่ขาดทุนก็พอแล้ว อะไรทำานองนี้  

เรียกว่าต้องยอมรับ หรือจากเช่าห้องใหญ่โตทำาเลดี  

ก็ยอมย้ายไปห้องเล็กในซอย แต่ลูกค้าเก่ายังตามมา 

กิจการแม้ไม่ดีเท่าเดิมก็ยังเป็นกิจการที่ทำากำาไร ถ้าใน

ธุรกิจใหญ่ ๆ เขาก็เลือกขายบางส่วนธุรกิจไป เป็นต้น

สุดท้ายถ้าไม่ไหวก็ตอ้ง ออกจากธรุกิจ (Liquidation) 

ที่ทำาได้หลายแบบ จะว่าไปก็หลายระดับด้วย ขึ้นอยู่กับ

ว่า “เลิก” ตอนแย่แค่ไหน เช่น ถ้าขายกิจการต่อไปเพื่อ
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ควบรวมกิจการอื่น (เซ้ง) แนวนี้คนซื้อได้ประโยชน์ และ

เขาเห็นคุณค่า เราก็จะได้ราคา (ทุนคืน) มากหน่อย หรือ 

การแยกขาย ก็อาจได้ราคาดีเป็นบางอย่าง แต่เสียเวลา

ดำาเนินการมาก ประมาณนี้คือการออกจากธุรกิจ

ส่วนหนึ่งพอนึกว่าธุรกิจถดถอย หลายคนมอง 

แตต่อ้งกำาลงัเลกิกิจการอยา่งเดียว ท่ีจรงิแลว้ตรงกันขา้ม 

มันคือกลยุทธ์ที่ไม่ได้จะเลิกแต่จะทำาอย่างไรในภาวะ 

เชน่นัน้ใหด้ทีีส่ดุ เผือ่อาจจะกลบัมาฟืน้ตวั (ในธุรกิจใหม)่ 

ก็ได้นะ สุดท้าย แม้จะเลิกกิจการ ขายธุรกิจ แต่เราก็

ต้องคิดถอนทุนหรือหาประโยชน์ให้มากที่สุดก่อน เพื่อ 

เริ่มต้นใหม่ต่อไป

ที่ เขียนไปเป็นเพียงหลักการคร่าวๆ แบบทำา 

ความเข้าใจ อันที่จริงหลายหลักการไม่เคยเก่า เพียงแต่

เข้าใจแค่ไหน ประยุกต์ใช้ได้แค่ไหน รวมถึงต่อยอดได้ 

แค่ไหน หลายๆ เรื่องที่ผมศึกษาก็มักจะพบว่าล้วน 

ต่อยอดจากเดิมตามบริบทที่เป็นปัจจุบันเท่าน้ันเอง  

ที่สำาคัญใช้ประโยชน์ให้ได้ก็พอ

กลยุทธ์ที่สำาคัญที่สุด

ส่วนหนึ่งบทความธุรกิจของผมคนที่อ่านส่วนใหญ่

คือคน อยากทำากิจการ ทำาธุรกิจ หรือเริ่มทำา รวมถึง 

น่าจะเป็นเจ้าของกิจการ ที่เมื่อกิจการถดถอยแล้ว 

ความรู้สึกจะแตกต่างจากนักบริหารมืออาชีพ หรือ 

CEO บริษัทใหญ่ๆ ที่ไม่ว่าจะอย่างไรความผูกพัน 

มันไม่เท่ากัน

เวลาสร้างความผูกพัน กับธุรกิจก็ไม่ต่างกัน

เพราะธุรกิจที่สร้างกับมือ ยิ่งทำามานาน มันเคยดี  

มันเคยให้อะไรเรามาหลายอย่าง แล้วมาถดถอย 

คงเป็นเรื่องที่ยากยอมรับ เพราะเวลาสร้างความผูกพัน 

กับธุรกิจก็ไม่ต่างกัน หรือต่อให้เป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่ม 

ไมน่านแตก่วา่จะสะสมทนุ ตอ้งลงแรง มุง่มัน่ตัง้ใจ แลว้ผล 

ไม่เป็นดังหวัง ความรู้สึกนั้นยากจะบรรยาย…

กลยุทธ์สำาคัญในวันที่ธุรกิจถดถอยจึงเป็นการ 

“เข้าใจและยอมรับ” ซึ่งย้ำาว่า ต้อง “เข้าใจ” ว่าเกิด

อะไรขึ้น แล้วค่อย “ยอมรับ” ว่ามันไปต่อไม่ได้ ถ้ายังไม่ 

เขา้ใจแลว้ยอมรบักอ่นอนันัน้อาจเปน็แค ่“ยอมแพ”้ ซึง่

ไม่ควรยอมแพ้ง่ายๆ นะครับ สู้ๆ

ธุรกิจที่ปั้นมากับมือ ที่ใครไม่เป็นตัวเองมันยาก 

จะเข้าใจ ถ้าคนมีหลายธุรกิจแล้ว ก็ประสบการณ์สูงแล้ว 

อาจเข้าข่ายมั่งคั่งแล้ว เสียบ้าง เจ๊งบ้าง ทำาตามกลยุทธ์

ทัว่ไปไมย่ากเยน็นกั แตส่ำาหรับคนทีเ่พ่ิงม ีเพิง่สรา้ง หรอื

มีธุรกิจเดียว การให้ทำาตามกลยุทธ์ปกติเลยนั้นมันจะมี

เรื่องของ “จิตใจ” มาเกี่ยวข้อง ก็ต้องพึงระวัง เพราะ 

เราจะเอาอารมณ์มาเหนือเหตุผล

“การเข้าใจและยอมรับ” มนัอาจไมใ่ชก่ลยทุธจ์รงิจงั

อะไร แต่ถือเป็นหัวใจที่สำาคัญย่ิงกว่าข้ออ่ืนใดในเวลา 

เช่นนี้… ล้มแล้วต้องลุกใหม่ ไปต่อไม่ได้ก็ต้องหาทาง

ใหม่ เพราะหากตั้งสติได้เราก็น่าจะมีสมอง มีความคิด 

ที่เลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำาหรับเวลาน้ันๆ ได้เช่นกัน 

เพราะไม่เชน่นัน้ เวลาคนเราเสยีใจ เรากม็กัไมอ่ยากจะได้ 

อะไรอีกเลย มันก็ยิ่งแย่กว่าเก่าว่าไหมละครับ..

ฝากไว้เป็นข้อคิดเล็กๆ ให้กัน ขอให้ทุกท่านโชคดี 

เขียนในช่วงที่ธุรกิจผู้เขียนถดถอยมาเป็นปีแล้วเช่นกัน

LOREM 234.67 0.234

IPSUM 123.07 0.134

DOLOR 2245.0 1.654

AMET 12.066 0.934

VENIAM 131.77 1.566
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จัดหน้าร้านอย่างไรให้ขายดี

ทำาไมคนไม่เข้าร้านผม? แปลกดีนะครับ บ่นกัน

จัง... อุตส่าห์ลงทุนเปิดร้านขายของ คิดว่าจะรุ่งให้ 

สวนกระแส “ไอเอ็มเอฟ” เสียหน่อย แต่ผลออกมา

ว่าตั้งแต่เปิดร้านมานี่ ยังไม่ค่อยมีคนเดินเข้ามาซ้ือของ 

จากรา้นเท่าไหร่เลย ทีจ่รงิแลว้เรามหีลกัเบือ้งตน้สำาหรบั 

การเปิดร้านล่ะครับท่ีจริงแล้วเรามีหลักเบื้องต้นสำาหรับ

การเปิดร้านล่ะครับ

● เลือกทำาเลที่ตั้งของร้านให้เหมาะ

● จัดหน้าร้านให้น่าสนใจ สามารถดึงดูดให้ผู้คน 

  ที่ผ่านไปมาแวะเข้ามาชม สินค้าที่ร้านได้

●  ตั้งราคาสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า

การเลือกทำาเลที่ตั้งของร้านค้าให้เหมาะนั้นมักจะ

พูดง่าย แต่เวลาลงมือเลือกจริงๆ แล้ว ค่อนข้างจะต้อง

ถี่ถ้วนสักหน่อยครับ ท่ัวๆ ไปที่จะต้องดูเบื้องต้นก็คือ 

บริเวณนั้นมีผู้คนเดินผ่านไปมามากหรือไม่ในแต่ละวัน 

และในจำานวนน้ันมีกลุ่มท่ีน่าจะเป็นลูกค้าของเราหรือเปล่า 

ถา้ดแูล้วไมแ่นใ่จกต็อ้งดูหลายวนัหนอ่ยนะครบั จะลงทนุ

ทัง้ท ีโดยเฉพาะคนบางคนซึง่จะได้รบัพระคณุจากบรษิทั

ที่เคยทำางานอยู่ ท่านช่วยจ่ายเงินเดือนให้ทีละสิบเดือน

เพื่อให้เอามาลุงทุนเป็นเจ้าของกิจการเอง ยิ่งน่าจะดูให้

ละเอียด สินคา้ทีก่ะวา่จะขายตอ้งเลือกใหด้ ีใหเ้หมาะสม

กับกลุ่มผู้คนที่จะเดินผ่านไปผ่านมา แต่ว่าต้องให้ลูกค้า

เขามีโอกาสจอดรถหรือหรือเดินเข้ามาเลือกซื้อสินค้า

ได้ด้วนะครับบางท่านเปิดร้านอยู่ข้างๆ ทางด่วนแล้ว

มาบ่นว่าไม่มีใครจอดซื้อของเลย โธ่! ถ้าหากมีล่ะก็เป็น

เรื่องโจ๊กแล้วละครับ

เส้นทางท่ีผู้คนกำาลังจะกลับบ้าน หรือว่าเป็นเส้นทาง

ทีก่ำาลงัจะไปทำางานตอ้งเลอืกสนิคา้ขายใหเ้หมาะกนักบั

สภาพของผู้คนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับว่า

จะไปทำางานตอนเช้าๆ ล่ะก็ แถวๆ ป้ายรถเมล์ คงจะ

มีประเภทไทยฟาสท์ฟู๊ดนั้นล่ะครับที่ขายดี เช่นหมูปิ้ง 

ข้าวเหนียว ขนมครก ปาท่องโก๋ น้ำาเต้าหู้ โจ๊ก กาแฟ 

ไข่ลวก ฯลฯ ส่วนทางกลับก็น่าจะเป็นประเภทกับข้าว

สำาเรจ็รปู เครือ่งอปุโภคบรโิภค ทีซ่ือ้กลบัไปบรโิภคท่ีบ้าน  

หรืออาจจะเป็นภัตตาคาร ร้านอาหารเย็น ที่มีเวลา 

น่ังนานๆ ได้ ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าหรือประเภท

ดสิเคานทส์โตรส์ว่นใหญมั่กจะอยูต่ามเสน้ทางกลบับ้าน

กนัทัง้นัน้ครบั (สว่นจะดวูา่ทางไหนกลบับา้น ทางไหนไป

ทำางาน ก็ให้ดูจากย่านธุรกิจกลางเมืองออกมาแล้วกัน) 



บางคนมีรถเข็นขายน้ำาเต้าหู้ คันเดียวตั้งอยู่ในจุด 

ทำาเลทีด่ ีแล้วยงัชา่งเจรจา ขายราคาพอเหมาะ ก็สามารถ 

ทำากำาไรให้ได้เดือนละกว่าห้าหมื่นบาทเชียวครับ

คราวน้ีมาถึงเร่ืองการจัดหน้าร้านให้เหมาะสม เร่ืองน้ี 

บางคนบอกว่า “ผมจัดวางสินค้าเต็มหน้าร้านไปหมดแล้ว  

ท�าไมไมม่คีนมาซือ้ของเลย” ก็น้ันละ่ครบัคณุทา่นเลน่

วางสินค้าจนไม่มีทางเดินเข้ามาซ้ือของในร้านน่ะสิครับ 

ของทีว่างโชวใ์หเ้หน็หนา้รา้น ควรจะเลอืกเอาเฉพาะตวั 

ท่ีเป็นชูโรงได้หน่อยก็พอ มิฉะนั้น ร้านที่ขายเครื่อง

สุขภัณฑ์ทั้งหลายคงเลือกเอาอ่างอาบน้ำา อ่างล้างหน้า 

โถปัสสาวะ ชักโครก ฯลฯ มาวางโชว์สลอนอยู่หน้าร้าน

เต็มไปหมด ถ้าคุณเปิดร้านขายอาหารตามสั่ง หน้าร้าน

ควรมีการวางโชว์เนื้อสัตว์และผักสดต่างๆ ให้ลูกค้าได้

เห็นถึงความหลากหลาย และ ความสดสะอาดของส่วน

ประกอบที่จะนำามาปรุงเป็นอาหาร ป้ายช่ือร้านจะต้อง

เด่นสะดุดตาและสามารถสื่อถึงได้ทันที ว่าที่เรากำาลัง 

เปิดร้านทำาอะไรอยู่ เช่น “ก๋วยเตี๋ยวเรือนายเจ่ง” หรือ 

“หมูสะเต๊ะยายแจว๋” เปน็ตน้ บางรา้นอาจมสีญัลกัษณ์

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ครกไม้ใบใหญ่มหึมา 

สำาหรับร้าน “ส้มต�าครกหลวง” หรือมีตุ๊กตาตัวเท่าคน

เป็นรูปต่างๆ เพื่อสื่อถึงความเป็นมาของร้านนั้นๆ

ถ้าร้านของคุณไปเปิดอยู่ในศูนย์การค้า ก็จงพยายาม

ให้มีจุดดึงดูดสายตาของลูกค้าให้อยากเดินเข้ามาใน 

ร้านเราให้ได้ บางร้านก็จะใช้แสง สี ที่ตกแต่งภายในร้าน  

บางร้านก็จะใช้การออกแบบลวดลายแนวเส้นที่ทำาให้ 

คนอยากเดินเข้าไปตามเส้นทางนั้นๆ ส่วนที่ยาก 

สักหน่อยก็คือ เจ้าของร้านส่วนใหญ่เปิดร้านแล้วก็จะ

กงัวลเรือ่งของหาย มากเสยีจนตอ้งปดิประตหูน้าร้านไว้

ตลอดเวลา แลว้ลกูคา้สกักีค่นละ่ครบัทีจ่ะกลา้ผลักประตู

เข้าไปดสูนิคา้ภายในรา้น ภัตตาคารบางแห่งจัดพนกังาน

ต้อนรับไว้ที่หน้าร้านหลายคนแต่ไม่ทราบว่าอบรมกัน

มาอย่างไร หน้าบูดตลอดเวลา อย่างนี้ก็คงไม่มีใคร 

กล้าเดินเข้าไปใกล้ร้านเหมือนกัน กลัวจะโดนลูกหลง

เอาด้วย หรือบางร้านก็ออกมาเรียกลูกคา้กันมากเกนิไป

ทำาให้ลูกค้าไม่กล้าเดินเข้าไปก็มี (คงกลัวโดนรุมเอามั่ง)

คราวนี้มาดูเรื่องการตั้งราคาให้เหมาะสม ราคา 

เท่าไหร่ล่ะครับที่ว่าเหมาะสม เราว่าก๋วยเตี๋ยวชามละ

ยี่สิบบาทเหมาะสมแล้วครับ แต่ร้านอื่นๆ ที่ขายกันอยู่

บริเวณใกล้เคียงเขาขายกันชามละสิบห้าบาท เราจะ

ยืนยันราคาขายยี่สิบบาทก็คงยากเหมือนกันนะครับ  

ลดปริมาณลงหน่อยแล้วขายราคาใกล้เคียงหรือเท่าๆ 

กับร้านอื่นๆ จะดีกว่า แต่ถ้าร้านของเราไปขายอยู่ 

ร้านเดียวไม่มีคู่แข่งแล้วยังเป็นของจำาเป็นอีก เรื่องขาย

ราคาถูกก็คงข้ามไปได้เลยครับ โดยเฉพาะร้านค้าบาง

ประเภททีล่กูคา้แทบไมเ่คยมใีครตอ่ราคาเลย เชน่ คลนีกิ 

รักษาโรคต่างๆ หรือร้านขายยา เป็นต้น มีใครบ้างไหม 

ที่ เ ดินเข้าไปในร้านขายยาแล้วขอซื้อยาแก้ปวด 

แบบเดียวกับถามซื้อรองเท้าแตะแถวประตูน้ำา “พารา 

โหลเทา่ไหรค่รบั ลดหนอ่ยไดม้ัย้ ขายตวัเทา่ไหรน่ี?่” 

อันทีจ่ริงแล้วลองถามไดน้ะครับ แล้วทางร้านหลายแหง่ 

ก็ลดให้คุณด้วย ขอให้กล้าเถอะ ประหยัดเงินได้เยอะ

เลยนะครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  https://www.nanosoft.co.th/tips-business/4.php

27  ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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