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ขอเชิญชวนนิติบุคคล สมาคมการคา และหอการคา
ยื่นงบการเงินผานระบบ DBD e-Filing

ติดตอสอบถาม : กองขอมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
เบอรโทรศัพท : 02-5474377 , 02-5474390-91 , 02-5475978 และ 02-5474385
E-mail : efiling.training@gmail.com Line ID : @sxw0580y Facebook : DBD BIT

หางหุนสวนจดทะเบียน และบริษัทจํากัด
(1) จดทะเบียนจัดตั้งกอนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ใหสมัครขอรับ Username & Password
(2) จดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จะไดรับ Username และ Password ทันที
(3) กรณีประสงคเปลี่ยนอเีมล ใหยื่นแบบขอแกไขอีเมลเพื่อขอรับรหัสผานใหม 

บริษัทมหาชนจํากัด กิจการรวมคา นิติบุคคลตางประเทศ สมาคมการคา และหอการคา
กรณียังไมมี Username และ Password ใหยื่นคําขอไดที่

• กองขอมูลธุรกิจ (สนามบินน้ํา)
• สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 1-6
• สํานักงานพาณิชยจังหวัด

กรณีลืมรหัสผานและจําอีเมลไมได 
ใหใชแบบคําขอยกเลิก Username & Password และ สมัครขอรับ Username & Password ใหม

เพื่อใหการยื่นงบการเงินเปนไปตามกฎหมาย ภาคธุรกิจมีงบการเงินที่เปนปจจุบัน
สามารถตอยอดธุรกิจผานการทําธุรกรรมทางการเงินไดอยางสะดวกและรวดเร็ว

กรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงขอเชิญชวนใหนิติบุคคล สมาคมการคา และหอการคา สมัครขอรับ Username & Password
เพ่ือยื่นงบการเงินผานระบบ DBD e-Filing โดยมีข้ันตอน ดังนี้
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เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา เป็นวันคล้าย 

วันสถาปนาครบรอบ 99 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

แต่เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

ยังไม่คล่ีคลายมากนัก กรมฯ จึงไม่ได้จัดกิจกรรมใดๆ แต่ 

เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้น�าทีมผู้บริหารกรมฯ ไปกราบไหว้

สิง่ศกัด์ิสิทธิภ์ายในกระทรวงพาณชิย์ ตามธรรมเนยีมทีป่ฏบิตัิ

มาโดยตลอด หวังว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้น เศรษฐกิจ

จะกลบัมาคกึคกัอกีครัง้ อยากให้ทกุคนอดทน กรมพฒันาธรุกจิ

การค้า ขอเป็นก�าลังใจให้ผูป้ระกอบการ และประชาชนทกุท่าน
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DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กางแผนพัฒนาผู้ประกอบการไทยกว่า 7,000 รายทั่วประเทศ  
ตลอดปี 2565 โดยจะเน้นการสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ ์
แบบครบวงจร ทั้งการพัฒนา องค์ความรู้ การจับคู่ธุรกิจ และการส่งเสริมการตลาด
ออนไลน์กระตุ้นศักยภาพโชว์ทักษะทางธุรกิจ เพิ่มยอดขาย-ขยายตลาดผ่านช่องทาง 
อี-คอมเมิร์ซ พร้อมเร่งผลักดันผู้น�าชุมชนขนสินค้าข้ึนจ�าหน่ายบนโลกออนไลน์ เพิ่มโอกาส 
ทางการตลาด สร้างความยั่งยืนทางรายได้และอาชีพ 

แผนพัฒนาผู้ประกอบการไทย
ในปี 2565 
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ในปี 2565 ยังคงให้ความส�าคัญกับภาคธุรกิจและ

ผู้ประกอบการชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้าง

ความเข้มแข็ง พัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมทักษะเพื่อ 

ให้พร้อมรบัมือกบัทกุสถานการณ์ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ เพ่ือเพ่ิม 

ยอดขาย-ขยายตลาดทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

อี-คอมเมิร์ซ โดยเน้นความต้องการของผู้ประกอบการ 

และเทรนด์การตลาดออนไลน์เป็นส�าคญัผ่าน 3 รปูแบบ

การพัฒนาที่เข้าถึงในทุกระดับ ประกอบด้วย

การพัฒนาองค์ความรู้ 
(Boost Up e-Commerce Skill) 

 เสริมทักษะแก่ผู้ประกอบการชุมชน ต่อยอดขยาย 

โอกาสการค้า สร้างรายได้ โดยเสรมิสร้างองค์ความรู้ด้าน 

การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) ทั้ง Social 

Commerce และ e-Marketplace พร้อมฝึกปฏิบัติ 

Workshop อย่างเข้มข้น ผ่านหลักสูตรปั ้นร้านค้า

ออนไลน์ขั้นเทพ (Online Marketing Genius) ให้กับ

ผู้ประกอบการทั่วประเทศ และส่งเสริมสินค้าท่ีเป็น

อัตลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพร้อม 

ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับรูปแบบการค้าให้ทันยุคสมัย
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ผ่านกิจกรรมชุมชนอัจฉริยะออนไลน์ (Digital Village 

by DBD) ซึ่งจะเฟ้นหาและต่อยอดสร้างชุมชนต้นแบบ

อัจฉริยะออนไลน์ (Digital Village by DBD) เพิ่มจ�านวน 

20 ชุมชน จากที่ได้ด�าเนินการแล้ว จ�านวน 34 ชุมชน

ครอบคลุมทุกภูมิภาค

การจับคู่ธุรกิจ 
(Business Matching) 

ผ่านกิจกรรม Smart Trader Online โดยการสร้าง 

ผู ้ประกอบการให้เป็นนักการค้าออนไลน์มืออาชีพ 

(Smart Trader Online) เพื่อช่วยจ�าหน่ายสินค้าให้กับ

ชมุชนทีม่สีนิค้าดสีนิค้าเด่น ซึง่เก่งผลติแต่ไม่เก่งขาย หรอื 

ยังไม่คุ้นชินกับการค้าสมัยใหม่ โดยจับคู่เชื่อมโยงเจรจา

ธุรกิจผู้ประกอบการทั้ง 2 ส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยขาย

สนิค้าและสร้างรายได้ให้กบัชมุชน นอกจากนี ้ยงัให้ความ

ส�าคัญกับกลุ่มเกษตรกรที่จะช่วยมีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ

ระหว่างเกษตรกรและแพลตฟอร์ม e-Marketplace ซึ่ง

จ�าหน่ายสนิค้าท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือจ�าหน่ายสนิค้า

เกษตรในรูปแบบ B2B ภายใต้นโยบาย “เกษตรผลิต  

พาณิชย์ตลาด” 

การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ 
(e-Commerce Booster Package) 

ร่วมกับแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ชั้นน�า กระตุ้น

ส่งเสรมิการขายให้กบัผูป้ระกอบการและสนิค้าชมุชน เช่น  

การจดัท�าแคมเปญพเิศษ โปรโมชัน่ส่วนลด การท�า Flash 

Sale เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าออนไลน์ โดยปัจจุบันมี

สินค้าชมุชนกว่า 10,000 รายการ จาก 500 ร้านค้า สร้าง

ยอดขายรวมไปแล้วกว่า 80 ล้านบาท และในปี 2565  

จะมกีารด�าเนนิการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึ 

การจัดงานมหกรรม Thailand e-Commerce Expo 2022 

เป็นงานมหกรรมด้านอี-คอมเมิร์ซครบวงจรใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศ โดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นน�ามากกว่า  

30 หน่วยงาน 
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

โทร. 0 2547 5959 e-Mail : e-commerce@dbd.go.th สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th 

e-Commerce

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้มีการขยาย

ตลาดผ่านช่องทางอี-คอมเมิร์ซ ต้องเริ่มปรับเปลี่ยน 

และปรับธุรกิจเข้าสู่ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ส�าหรับ

ธุรกิจที่เข้าสู ่ตลาดออนไลน์แล้วก็ต้องมีการพัฒนา 

การขายสินค้าให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพราะ

ตลาดอี-คอมเมิร์ซจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ช่องทางเสริม

เท่านั้น แต่จะเป็นช่องทางการขายสินค้าหลักของเกือบ

ทุกธุรกิจ และคาดว่า ปี 2565 นี้ ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ 

จะมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากย่ิงขึ้น ฉะนั้น  

ผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวและเสริมแกร่งให้ธุรกิจ

ได้ก่อน จึงมีโอกาสที่จะประสบความส�าเร็จได้ก่อน 

เช่นกัน
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ชวนนิติบุคคล
น�ำส่งงบกำรเงินประจ�ำปี 2565 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศเชิญชวนนิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
เตรียมจัดท�าและน�าส่งงบการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ทันระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดโดย ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
นิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า ต้องน�าส่งงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิด รอบปีบัญชี คือ ภายใน 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ส�าหรับบริษัทจ�ากัด และบริษัทมหาชนจ�ากัด ต้องน�างบการเงินเสนอต่อผู้ถือหุ้น 
เพือ่อนมุตัใินทีป่ระชมุใหญ่สามญัภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัปิดรอบปีบญัช ี(ภายใน 30 เมษายน 2565) โดยบรษิทัจ�ากดั 
ต้องน�าส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดประชุมใหญ่ ส่วนบริษัทมหาชนจ�ากัด 
จะต้องน�าส่งบัญชีรายชื่อผู ้ถือหุ ้น (บมจ.006) ภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม หลังจากนั้น 
ทั้งบริษัทจ�ากัด และบริษัทมหาชนจ�ากัด จะต้องน�าส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน 
นับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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ส�าหรับสมาคมการค้า และหอการค้า มีหน้าที่น�า

งบดุลเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน 120 วัน 

และต้องน�าส่งงบดุลนั้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ภายใน 30 วัน 

ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ยังด�าเนินกิจการอยู่และต้อง 

น�าส่งงบการเงินจ�านวนกว่า 740,000 ราย โดย 99%  

เลือกยื่นงบการเงินผ ่ านระบบ DBD e-F i l i ng  

ซึ่งช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากงบการเงิน 

ที่กรมฯ เผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันภาครัฐ 

สามารถน�าข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปประเมินทิศทางและ 

วเิคราะห์แนวโน้มธรุกจิ เพือ่ส่งเสรมิ สนบัสนนุเศรษฐกจิ 

ของประเทศได้ทันที ซึ่งจะเห็นได้ว ่าในอดีตที่ยื่น 

งบการเงินในรูปแบบเอกสารนั้น กว่าจะน�าไปวิเคราะห์ 

หรือแยกแยะจะใช้เวลานาน ท�าให้เสียโอกาส ในทางธรุกจิ 

แต่การยืน่งบการเงนิผ่านระบบ DBD e-Filing ในปัจจุบนั 

สามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล  

ซึ่งหากภาคธุรกิจยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing  

ทั้งหมด 100% แล้ว การยื่นรูปแบบเอกสารก็ไม่มี 

ความจ�าเป็นอีกต่อไป ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุน 

ค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการบริหารจัดการเอกสาร  

ทั้งด้านสถานท่ีจัดเก็บ และการดูแลรักษา รวมท้ัง 

ยงัช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ ลดปริมาณ

การใช้กระดาษ และช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

กรมฯ จึงขอเชิญชวนนิติบุคคลน�าส่งงบการเงิน

ประจ�าปี 2565 ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 

เป็นหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ 

และสามารถใช ้ประโยชน ์จากข ้อมูลงบการเงิน 

ประกอบการท�าธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว 

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ DBD e-Filing จะเป็น

หัวใจส�าคัญที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนภาคธุรกิจไทย

ให้ก้าวสู ่การค้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเป็น 

รูปธรรม หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถาม

รายละเอียดเกี่ยวกับการน�าส่งงบการเงินเพิ่มเติมได้ท่ี 

กองข้อมูลธุรกจิ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2547-4377, 

0-2547-4385, 0-2547-4390-91และ 0-2547-5978 

หรือผ่านช่องทาง Line Application : @sxw0580y
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ที่น่ำจับตำมองในปี 2565
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลายคร้ังในประเทศไทย
ท�าให้ภาคธรุกจิต่างได้รบัผลกระทบ ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
เป็นอย่างมาก เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้อง
หยุดชะงักลงชั่วคราวจากการเว้นระยะห่างทางสังคม 
เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคฯ ประกอบกับ
ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนการด�าเนินชีวิตหลายด้าน 
ท�าให้การใช้จ่ายเกิดการชะลอตัว และมีความระมัดระวัง
เรื่องการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาล
ได้ออกมาตรการต่างๆ เพ่ือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ 
และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ท�าให้ธุรกิจกลับ
มาประกอบธุรกิจและขยายการลงทุนอีกครั้ง ซึ่งระหว่าง
ปี 2563 - 2564 ผู้ประกอบการท้ังรายเก่าและรายใหม่
ต ่างหันมาประกอบธุรกิจที่สอดรับกับการใช ้ชีวิตยุค  
New Normal มากข้ึน โดยเฉพาะธรุกจิอ-ีคอมเมร์ิซ ธรุกจิ 
ผลติและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และธุรกิจจ�าหน่าย
สินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

10 ธุรกิจ

ส�าหรับปี 2565 การประกอบธุรกิจยังคงยึดโยงกับพฤติกรรมผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการของคน 

ยุคใหม่เป็นหลัก กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ท�าการวิเคราะห์ธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโต

ที่น่าสนใจ และถือเป็นธุรกิจดาวเด่นที่น่าจับตามองในปี 2565 จ�านวน 10 ธุรกิจ โดยได้ท�าการวิเคราะห์จากข้อมูล

ทางธุรกิจของกรมฯ ตั้งแต่สถิติจ�านวนการจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจ จ�านวนธุรกิจที่ด�าเนินกิจการอยู่ สถานท่ีตั้ง  

งบการเงิน ผลการประกอบธุรกิจ และข้อมูลปัจจัยทางธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกกรมฯ
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ในส่วนของ 10 ธุรกิจ ที่น่าจับตามองในปี 2565  

มีความโดดเด่น น่าสนใจ และมีปัจจัยสนับสนุนที่หลาก

หลาย แต่ส่วนใหญ่ยังคงมีสาเหตุหลักจากการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสามารถจ�าแนกได้ ดังนี้ 

1) ธรุกจิ e-Commerce ได้แก่ ธรุกจิการค้า 

ปลีกออนไลน์และแพลตฟอร์มเพ่ือการค้าออนไลน์ 

โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการแพร่ระบาดของ

โรคโควดิ-19 ทีผู่บ้ริโภคไม่สามารถออกมาจบัจ่ายใช้สอย 

ในร้านค้าและสถานบริการได้ตามปกติ รวมท้ัง การปรับตวั 

ของผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาด 

ผ่านทางออนไลน์มากขึ้น และ 

การเพิ่ม ข้ึนของการใช ้ ส่ือ

สังคมออนไลน์ (Social 

media) ท�าให้ผู้บริโภค

หนัมาใช้บริการออนไลน์ 

เพ่ิมสูงข้ึนเช่นเดียวกับปี 

2564

2) ธุรกิจด้านขนส่งโลจิสติกส์ ได้แก่  

ธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของ (Delivery) และธุรกิจ

ขนส่งโลจิสติกส์ (Logistic) กลุ่มธุรกิจนี้ยังเป็นธุรกิจที่

เกี่ยวเนื่องและได้รับประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจ 

e-Commerce เนือ่งจาก ผูบ้ริโภคปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

หนัมาซือ้-ขายสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ ท�าให้

มีความต้องการบริการ

ด้านขนส่งโลจิสติกส์

มากขึ้นตามไปด้วย

3) ธุรกิจเวชภัณฑ์และแปรรูปสมุนไพร 

กลุ ่มธุรกิจน้ีมีปัจจัยหลักมาจากการแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด-19 ซึ่งในปี 2565 ทั่วโลกอาจต้องเผชิญกับ

เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งเป็น

สายพันธุ ์ใหม่ที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว  

จึงมีความจ�าเป็นที่อาจต้องพึ่งพากลุ่มธุรกิจเวชภัณฑ์ 
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และธุรกิจผลิต/แปรรูปพืช

สมุนไพรเพื่อบรรเทาและ

ป้องกันสุขอนามัยของตนเอง

และครอบครัว

4) ธุรกิจด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ธุรกิจจัดท�า

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ธุรกิจจัดท�าโปรแกรมเว็บเพจ 

ธุรกิจบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจบริหาร

จัดการ/ประมวลผลข ้อมูล ป ัจจุบันเทคโนโลยีมี 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการระบาด

ของโควดิ-19 ส่งผลให้หลายธรุกิจหนัมาพึง่พาเทคโนโลยี 

หรือซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อช่วยให้การด�าเนินธุรกิจ 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง การใช้ประโยชน์ 

จากการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลของลูกค้า 

เ พ่ือน�ามาให ้บริการลูกค ้า

อย ่ างรวดเร็ วและตรงจุด  

เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ส่งเสริม

ให้ธุรกิจสามารถท�าก�าไรได้

เพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง

5) ธุรกิจรี ไซเคิล (Recycling) กลุ ่ม

ธุรกิจนี้ ได ้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบการประกอบ

ธุรกิจให้ย่ังยืนด้วย ESG (Environmental, Social, 

and Governance) และ BCG (Bio, Green, and  

Circular) model โดยประกอบธรุกจิผ่านการตระหนักถึง 

สิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมมาภบิาล อีกทั้ง ยังเน้นเรื่อง 

การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพื่อลด 

การท�าลายสิ่งแวดล้อม และสร้าง 

ธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงธุรกิจ 

การน�าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

ตอบโจทย์ความต้องการตามรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ

ที่ยั่งยืนนี้

6) ธุรกิจเคร่ืองส�าอาง ได้แก่ ธุรกิจค้าส่ง

เครื่องส�าอางและธุรกิจค้าปลีกเครื่องส�าอาง มีปัจจัยมา

จากกระแสการดูแลสุขภาพ การดูแลตนเอง เพื่อเสริม

ภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง อีกท้ัง  

มีป ัจจัยเร่ืองการขายสินค้าออนไลน์  

การเป็นตวัแทนขาย มาช่วยสนบัสนุน 

ยอดขายท�าให ้มี ผู ้ประกอบการ 

รายใหม่เข้ามาในธุรกิจมากขึ้น 

7) ธรุกจิขายปลกีสตัว์เลีย้งและอปุกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้น 

ของการแข่งขันด้านพัฒนาอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพ

สูงข้ึน และการท�าการตลาดสินค้าราคาแพง  

(Premium) เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคที่ให้ความส�าคัญกับ

คุณภาพสินค้า และเติมเต็ม

คุณค่าทางใจเมื่อเกิดการใช้

จ่ายเพื่อสัตว์เลี้ยง

8) ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจนี้ได้รับแรง

สนับสนุนจากการที่ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ

อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2560 จากสัดส่วนจ�านวน 

ผู้สูงอายุในประเทศไทยท่ีมากกว่าร้อยละ 

60 ของจ�านวนประชากรในประเทศ 

รวมทั้ ง สั ดส ่ วนประชากร วัย

แรงงานต่อผู้สูงอายุในปัจจุบัน 

ทีม่แีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ง
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9) ธุรกิจกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์
กระดาษ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ท�าให้ผู้บริโภคลดการเดินทางออก

จากที่พักและตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านออนไลน์มากขึ้น 

ประกอบกับการปรับตัวของผู้ประกอบการท่ีต้องการ 

เพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้มีความ

ต้องการบรรจุภัณฑ์ส�าหรับการจัด

ส่งสินค้าให้แก่ผู้บริโภคจ�านวนมาก 

สอดคล้องกับธุรกิจ e-Commerce 

ที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่น

10)  ธุรกิจโฆษณา สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม

ทางการตลาดในพืน้ทีส่าธารณะได้ ท�าให้การท�าโฆษณา

โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่าง

มาก โดยจากสถิติของสมาคมโฆษณาดิจิทัล สื่อสังคม

ออนไลน์ เฟซบุ๊ค (Facebook) 

และยูทูบ (Youtube) ครอง

สดัส่วนการใช้จ่ายมากทีสุ่ด 

2 อันดับแรก รวมกันกว่า

ร้อยละ 50

ธุรกิจดาวเด่น 10 ธุรกิจ มีมูลค่าตลาดรวมกว่า  

1.32 ล้านล้านบาท (งบการเงินปี 2563) และมีธุรกิจ  

คงอยู่ทั้งส้ิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ�านวน  

49,117 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 482,576.70 ล้าน

บาท แบ่งเป็น ธุรกิจ e-Commerce จ�านวน 4,858 ราย  

ทุนจดทะเบียนรวม 42,829.97 ล้านบาท ธุรกิจด้าน

ขนส่ง โลจิสติกส์ จ�านวน 2,551 ราย ทุนจดทะเบียน 

รวม 25,817.90 ล้านบาท ธุรกิจเวชภัณฑ์และแปรรูป

สมุนไพร จ�านวน 12,247 ราย ทุนจดทะเบียน 

รวม 90,096.31 ล้านบาท ธุรกิจด้านเทคโนโลยี จ�านวน 

7,173 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 137,792.53 ล้านบาท  

ธุรกิจรีไซเคิล (Recycling) จ�านวน 726 ราย ทุน 

จดทะเบียนรวม 7,079.00 ล้านบาท ธุรกิจเครื่องส�าอาง 

จ�านวน 9,028 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 30,694.25  

ล ้านบาท ธุรกิจขายปลีกสัตว ์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่

เกีย่วข้อง จ�านวน 494 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 2,635.72 

ล้านบาท ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ จ�านวน 533 ราย ทุน 

จดทะเบยีนรวม 2,191.56 ล้านบาท ธรุกจิกล่องกระดาษ

และบรรจุภัณฑ์กระดาษ จ�านวน 1,225 ราย ทุน 

จดทะเบียนรวม 35,625.45 ล้านบาท ธุรกิจโฆษณา 

จ�านวน 10,282 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 53,814.01 

ล้านบาท

ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2565 นี้ การประกอบธุรกิจ 

ของภาคธรุกิจจะมสัีญญาณการฟ้ืนตวัทีด่ ีและเหน็ภาพ 

ได้ชัดเจนมากขึ้น โดยต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยง

ที่เกี่ยวข้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ

ผลกระทบจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกทีจ่ะเกือ้หนนุ 

ให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้ รวมทั้ง 

ขอแนะน�าว่า ผูป้ระกอบการท่ีก�าลงัจะลงทุนประกอบธุรกจิ 

และก�าลังมองหาธุรกิจที่น่าสนใจ ซึ่ง 10 ธุรกิจดังกล่าว 

ข้างต้น น่าสนใจเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม นอกจาก 

กระแสธุรกิจที่ก�าลังได้รับความนิยมแล้ว ความชื่นชอบ 

และความถนัดเป็นอีกคุณสมบัติที่ต้องค�านึงถึงเรื่อง 

การลงทุนมีความเส่ียง การลงทุนท�าธุรกิจต ้องมี

รอบคอบให้มากที่สุด

13  ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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รอบรั้ว DBD

แพลตฟอร์มกลาง
“เกษตรผลิต พำณิชย์ตลำด” เฟส 2

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า และกรมส่งเสรมิสหกรณ์  ในฐานะประธานอนกุรรมการร่วมคณะอนกุรรมการ 
ขับเคล่ือนการสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลติ พาณชิย์ตลาด” เร่งเคร่ืองเดินหน้าขับเคลือ่น 
ยทุธศาสตร์ตลาดน�าการผลิตตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย์ 
(นายจุรินทร์ ลักษณวศิิษฏ์) โดยการต่อยอดผลักดัน กว่า 100  กลุ่มเกษตรกรน�าสินค้าข้ึนจ�าหน่าย
บนแพลตฟอร์มฯ ตั้งเป้ายอดขายทั้งในและต่างประเทศทะลุ 500 ล้านบาท 

14 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



กลุม่วสิาหกจิชมุชน กลุม่ประมง และกลุม่ปศสุตัว์ มากกว่า 

100 กลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะท�าให้มีสินค้าที่หลากหลาย 

ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการ 

ของผู ้ซื้อทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น คาดว่า 

จะสามารถสร้างยอดขายทะลุ 500 ล้านบาท ซ่ึง 

คณะอนกุรรมการฯ ได้วางแผนการโปรโมทแพลตฟอร์ม 

ให้เป็นทีรู่จ้กัอย่างต่อเนือ่งการนัตสีนิค้าถกูตา ราคาถกูใจ

อย่างแน่นอน

ส�าหรับแพลตฟอร์ม “เกษตรผลติ พาณิชย์ตลาด” 

เป็นแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมสินค้าเกษตร การันตี

คณุภาพจากกลุม่เกษตรกรทีค่ดัเลอืกพเิศษโดยกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ส�าหรับน�ามาจ�าหน่ายแบบบิ๊กล็อต 

B2B (Business-to-Business) ทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ ส�าหรับผู ้ซื้อภายในประเทศท่ีสนใจ 

สามารถเข้าชมสินค้าได้ที่ www.phenixbox.com/ 

Thai_agricultural และส�าหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศ 

สามารถเข้าชมสินค้าได้ที่ www.thaitrade.com/ 

online-exhibition/thai_agricultural โดยสามารถ 

สอบถามรายละเอียดได้ที่กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

กรมพฒันาธรุกจิการค้า โทร 0 2547 5961 สายด่วน 1570

เมือ่เรว็ๆ นี ้ นางรวพีรรณ ช้างเยน็ฉ�า่ รองอธบิดี

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ 

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้แทนประธาน

อนุกรรมการร่วมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้าง

แพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”  

ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อน

ยทุธศาสตร์ตลาดน�าการผลติ ครัง้ที ่1/2565 ณ ห้องประชมุ 

กิติยากรวรลักษณ์ ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้รายงานความส�าเร็จของ 

การด�าเนินงานระยะน�าร่องในปี 2564 ท่ีผ่านมา โดย 

ได้จดัให้มแีพลตฟอร์มกลางเป็นหน้าเฉพาะ “เกษตรผลติ 

พาณิชย์ตลาด” บนแพลตฟอร์ม Thaitrade.com ของ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และแพลตฟอร์ม 

Phenixbox.com ของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ�ากัด 

(มหาชน) พร้อมทัง้คดัเลอืกสนิค้าจากสหกรณ์การเกษตร

คุณภาพ 26 สหกรณ์ ขึ้นจ�าหน่ายเพื่อส่งเสริมการขาย 

ในรูปแบบ B2B (Business to Business) ไปยังผู้ซื้อ 

รายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนไฮไลท์

ส�าคัญของปีที่ผ ่านมาคือการจัดกิจกรรมจับคู ่ธุรกิจ  

(Online Business Matching) ระหว่างสหกรณ์การเกษตร

และผูซ้ือ้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เกิดคูเ่จรจาธรุกจิ

รวม 100 คูเ่จรจา เกิดมลูค่าการซือ้ขาย 82,460,000 บาท 

ซึ่งผลเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมาก 

ส�าหรับในปี 2565 นี้ คณะอนุกรรมการฯ พร้อมรับ 

นโยบายของคณะกรรมการร่วมฯ ในการต่อยอดให้

แพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”  

เป็นศนูย์กลางการค้าสนิค้าเกษตรไทยทีค่รอบคลมุสนิค้า

เกษตรหลากหลายประเภทมากขึ้น โดยเตรียมขยาย 

กลุม่เป้าหมายเกษตรกรและสนิค้าเกษตรไปยงักลุม่อืน่ๆ 

ที่มีศักยภาพเพ่ิมเติม ได้แก่ กลุ ่มเกษตรแปลงใหญ่  

นางรวีพรรณ  ช้างเย็นฉ�่า
รองอธิบดี

15  ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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10 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ที่ได้รับอนุญำตให้ลงทุนในไทยตลอดปี 2564
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยจ�านวนต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศไทย  
ตลอดปี 2564 ที่คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้อนุญาตให้เข้ามาลงทุน 
ประกอบธรุกิจในประเทศไทย มีจ�านวนทัง้ส้ิน 570 ราย เงนิลงทุนรวม 82,501 ล้านบาท เกดิการจ้างงาน 
คนไทย 5,450 คน โดยชาวต่างชาตท่ีิเข้ามาลงทุนประกอบธรุกจิในประเทศไทยสูงสุด 10 อนัดับแรก ประกอบ
ด้วย 

ญี่ปุ�น 163 ราย

รวมจำนวนนักลงทุน 570 ราย มูลคาการลงทุน 82,501 ลานบาท
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 ธุ รกิจที่ ได ้ รับอนุญาตส ่วนใหญ ่ เป ็นธุรกิจที่

สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ  

และสนับสนุนธุรกิจที่ เ ก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรม 

เป้าหมายใหม่ (New S-Curve) รวมถึงสนับสนุน 

การด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นท่ีจะเป ็นแรง 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต เช่น

● บริการออกแบบ จัดซื้อ จัดหา ติดตั้ง ทดสอบ

ระบบ รวมถึง การบรหิารจดัการโครงการ การ

ฝึกอบรม การให้ค�าปรึกษาแนะน�าที่เกี่ยวข้อง

กบัระบบต่างๆ ส�าหรบัโครงการรถไฟความเรว็สูง

เชื่อม 3 สนามบิน 

● ธรุกจิบรกิารออกแบบทางวศิวกรรม วางระบบ  

และทดสอบเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ส�าหรับ

โครงการศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า

อัจฉริยะระหว่างประเทศ 

● ธรุกจิบรกิารออกแบบและ

พัฒนาแพลตฟอร์ม

ดิจิทัล 
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● บริการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ 

(International Business Center: IBC) ให้แก่

บริษัทในเครือ ในต่างประเทศ  

●  บริการควบคุมการผลิต การบรรจุภัณฑ์  

การจัดเก็บ การตรวจสอบและการรับรอง

คุณภาพของเคมีภัณฑ์ และการบ�าบัดน�้าเสีย 

●  บรกิารให้ใช้สทิธแิละให้ใช้ช่วงสทิธใินซอฟต์แวร์

และแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับกระบวนการทาง 

การแพทย์ 

● บรกิารตดิตัง้ ซ่อมแซม และบ�ารงุรกัษาผลติภณัฑ์

ที่เก่ียวข้องกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ 

● บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging 

Station) ส�าหรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 

และบริการให้ใช้ระบบบริหารจัดการในสถานี

ดังกล่าว เป็นต้น
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 คาดว่าตลอดปี 2565 จะมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามา

ประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นผล

มาจากภาครัฐมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนและกระตุ้น

เศรษฐกิจ โดยผ่อนคลายให้มีการเปิดประเทศ และเพิ่ม

การอ�านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน ผนวกกับแนว

โน้มเศรษฐกิจโลกมีทิศทางท่ีผ่อนคลายขึ้น โดยเฉพาะ

ตลาดหลักทั้งสหรัฐอเมริกา จีน และยุโรป ที่เศรษฐกิจ

น่าจะเริ่มฟื้นตัวหลังการระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 

 นอกจากนี้ การลงทุนจากต่างประเทศ น่าจะยัง

คงขยายตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จากการฟื้นตัวของ

อุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเห็นสัญญาณจาก

การลงทุนของบรษิทัไทยและต่างชาตทิีเ่ริม่ฟ้ืนตวัตัง้แต่ปี

ทีผ่่านมา รวมถึงแนวโน้มการลงทนุในลักษณะทีเ่ป็นการ

เข้ามาร่วมทุนกับบริษัทไทย ซึ่งได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(BOI) ซึ่งจะส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนใน

ประเทศเพิ่มขึ้น และถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยเสริม

ให้เศรษฐกิจของไทยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
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ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีผ่านมา 

ร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ทั้งการเปิด-ปิดร้าน 

ตามช ่วงเวลาท่ีก�าหนด และการจ�า กัดผู ้ เข ้ารับ 

การบริการ ผู้ประกอบการต้องเจออุปสรรคท่ีท้าทาย 

โดยมกีารปรบัแผนธุรกิจเพือ่รบัมอืกับความเสีย่งที่เกิดขึ้น 

ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

การบริหารจัดการและการตลาดเพื่อรองรับสถานการณ์

ที่มีการเปล่ียนแปลงในอนาคต แม้ว่ารูปแบบธุรกิจ

ร้านอาหารจะมีการปรับตัวขนานใหญ่ แต่การสร้าง 

มำตรฐำนร้ำนอำหำรไทยภำยใต้ตรำสัญลักษณ์ 

Thai SELECT

ความเชื่อมั่นแก่ผู ้บริโภคและความมีมาตรฐานของ

ร้านอาหารยังคงเป็นส่ิงจ�าเป็นอย่างย่ิง กระทรวงพาณชิย์ 

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานที่ให้ 

การส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจร้านอาหารไทยให้มี 

ความเข้มแข็ง ยังคงเดินหน้าสร้างและรักษามาตรฐาน

ร้านอาหารไทยภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT 

อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการใช้วัตถุดิบของไทย รสชาติ 

ความสะอาด สขุอนามยั บรกิาร และบรรยากาศภายใน 

ร้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข ้ามารับ

บริการ จะได้สัมผัสรสชาติอาหารแบบไทยแท้ รับรู้ถึง 

พาณชิย์ เดนิหน้ารกัษามาตรฐานร้านอาหาร 
ไทยภายใต้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT  
สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคชาวไทย และ 
ต่างชาติ ควบคู ่ พัฒนาผู ้ประกอบการ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ที่จ�าเป็นทั้งการบริหาร 
จัดการธุรกิจและการขยายตลาดผ ่าน
ออนไลน์ มั่นใจ!!! ธุรกิจร้านอาหารไทย
ยังคงเป็นธุรกิจดาวเด่นที่สร้างมูลค่าเพิ่ม 
และสร้างความเข ้มแข็งทางเศรษฐกิจให ้ 
ประเทศ ล ่าสุด เตรียมเป ิดรับสมัคร 
ร ้านอาหารไทยเข ้ารับการประเมินเ พ่ือ 
รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประมาณ
ต้นเดือนมีนาคม 65

นายสินิตย์  เลิศไกร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
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ความมีมาตรฐาน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อสร้าง 

ความเชื่อมั่นให้ผู ้บริโภคทั้งชาวไทย/ชาวต่างชาติ 

เป็นการกระตุน้ให้เข้ามาใช้บรกิารจนเกดิความประทบัใจ  

และกลับมาใช้บริการซ�้าอย่างต่อเนื่อง

สิ่งส�าคัญท่ีต้องท�าควบคู่ไปกับการสร้างมาตรฐาน 

คอื การพฒันาองค์ความรูด้้านต่างๆ ทีม่คีวามจ�าเป็นแก่ 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร ได้แก่ การยกระดับคุณภาพ

งานบริการ การบริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม การขยายตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ 

เ พื่ อ ใ ห ้ สอด รับบริ บทพฤ ติ ก ร รมผู ้ บ ริ โ ภคที่ มี 

การเปลี่ยนแปลง อีกสิ่งที่มีความส�าคัญ คือ การจัดท�า 

แคมเปญส่งเสรมิการขายและประชาสมัพนัธ์ร้านอาหาร  

Thai SELECT ผ่านสือ่ประเภทต่างๆ เช่น ร่วมมอืกบั 

หน่วยงานพนัธมติร เช่น บรษิทั บตัรกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน)  

การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ  

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การท�าโปรโมชั่นส่วนลด 

สนับสนุนร้านอาหารกับแพลตฟอร์มออนไลน์ (Food 

delivery) และ สร้างการรบัรูต้ราสญัลักษณ์ Thai SELECT 

ผ่านผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ (Influencer)  

ด้านอาหารหรอืด้านท่องเทีย่ว โดยท�าการประชาสัมพนัธ์

ผ ่านส่ือออนไลน์ที่ ได ้รับความนิยมเพื่อให ้เข ้าถึง 

กลุ ่มผู ้บริ โภคได ้อย ่างแพร ่หลายและครอบคลุม 

กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

โดยในช่วงการแพร ่ระบาดของโรคโควิด-19 

กระทรวงพาณิชย์ยังให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจฐานราก โดยน�าผลิตภัณฑ์สมุนไพรแต่ละพื้น

ถิ่นมาเช่ือมโยงกับร้านอาหาร Thai SELECT น�ามา

เป็นส่วนประกอบในการประกอบอาหาร ภายใต้แนวคดิ 

“อาหารต้านโรค” ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค 

ที่มีการใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น และสอดคล้อง

กับการใช้ชีวิตรูปแบบ Next Normal ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และความยั่งยืน 

ทางรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก-ผู้ผลิตสมุนไพรแต่ละ

ท้องถ่ินผ่าน “เมนอูาหาร” ของร้านอาหาร Thai SELECT

ในปี 2565 กรมพฒันาธรุกจิการค้า เตรียมเปิดรบัสมคัร 

ร้านอาหารไทยทัว่ประเทศเข้ารบัการประเมนิเพือ่รบัตรา

สญัลกัษณ์ Thai SELECT ประมาณเดือนมนีาคม โดยมี

คณุสมบตัเิบือ้งต้น อาท ิเปิดให้บรกิารมาแล้วไม่น้อยกว่า 

6 เดือน รองรับลูกค้าพร้อมกันได้ไม่ต�่ากว่า 30 ที่นั่ง 

และมรีายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป็นต้น 

โดยร้านอาหารไทยในประเทศท่ีได้รับตราสัญลักษณ ์

Thai SELECT แล้ว จะมีอายุการใช้ตราสัญลักษณ์ 

เป็นเวลา 3 ปี และสามารถสมัครต่ออายุตราสัญลักษณ์

ได้อกีคราวละ 3 ปี โดยหากร้านอาหารมมีากกว่า 1 สาขา 

แต่ละสาขาต้องแยกยื่นขอเข้ารับการประเมินเพื่อรับ 

ตราสัญลักษณ์ฯ จงึขอเชญิชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร 

ไทยสมัครเข้ารับตราสัญลักษณ์ฯ โดยติดตามการ 

เปิดรับสมัครได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

www.dbd.go.th

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 18 มกราคม 2565)  

มร้ีานอาหารทีไ่ด้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จ�านวน 

1,000 ราย ประกอบด้วย Thai SELECT SIGNATURE 

จ�านวน 11 ราย Thai SELECT CLASSIC จ�านวน 916 ราย 

และ Thai SELECT UNIQUE จ�านวน 73 ราย

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ท่ี ส่วนส่งเสรมิธุรกจิบรกิาร กองธรุกจิบรกิาร 

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ โทร. 0 2547 5954 สายด่วน 1570 

e-Mail : Thaiselectdbd@gmail.com และ www.dbd.go.th 
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บริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐ  

(Digital Service) เป็นระบบงานใหม่ล่าสดุที ่ กรมพฒันา

ธุรกิจการค ้าเป ิดให ้บริการแก ่หน ่วยงานภาครัฐ 

ในการขอหนงัสอืรบัรอง รบัรองส�าเนาเอกสารทางทะเบียน  

งบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ด้วยการใช้ลายมือ 

ชือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (Digital Signature) ทีม่คีวามปลอดภยั  

น ่าเชื่อถือ และมีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต ้

พระราชบัญญัติว ่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

ซ่ึงสอดคล้องตามแนวนโยบายการขบัเคลือ่นรฐับาลดิจทิลั 

(Digital Government) ในการพัฒนาการออกเอกสาร

หลักฐานของทางราชการผ่านระบบดจิทัิลทีม่มีาตรฐาน 

หน่วยงานภาครัฐสามารถขอรับบริการผ่านเว็บไซต ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เลือก

หัวข้อ ระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงาน 

ภาครัฐ (Digital Service) เข้าสู ่ระบบ---กรอก 

แบบฟอร์ม---ท�าค�าขอรับบริการ---เลือกขอรับ

บริการ---เลือกช่องทางการรับเอกสาร และรอรับ

เอกสารตามช่องทางทีไ่ด้เลอืกไว้ สามารถลดระยะเวลา 

ในการติดต่อขอรับบริการ และมั่นใจว่าสะดวก รวดเร็ว 

น่าเชื่อถือ 

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

กำรขอข้อมูลนิติบุคคลผ่ำนระบบ

Digital Service
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์ 
เปิดให้บรกิาร “ระบบบรกิารข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์

หน่วยงานภาครัฐ (Digital Service)” เพื่อ
อ�านวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูล
นิติบุคคล งบการเงิน และส�าเนาบัญชีผู้ถือหุ้น
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ 
ลดการติดต่อขอรับบริการในรูปแบบ Walk in  
ท่ีต้องตดิต่อขอรับบรกิาร ณ กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม และลด 
ความเสี่ยงของบุคลากรและผู ้ขอรับบริการ  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
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เอกสารทีใ่ห้บรกิารผ่านระบบฯ มกีารน�าเอาลายมือ

ชือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (Digital Signature) ของนายทะเบยีน 

มาใช้ ในการลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร ซ่ึงเป็น 

เทคโนโลยทีีม่คีวามปลอดภยั น่าเชือ่ถอื และมผีลผกูพนั

ตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับ

เอกสารได้ 2 รปูแบบ คอื 1) Reference Number ทีร่ะบุ 

ด้านท้ายเอกสารมากรอกในหน้าเว็บไซต์ระบบงาน

ในหัวข้อ “ตรวจสอบเอกสาร” เพื่อตรวจสอบข้อมูล 

ในไฟล์หรอืเอกสารกบัฐานข้อมูลของกรมฯ 2) QR Code  

ทีป่รากฏในเอกสาร ท�าการอ่านด้วยโปรแกรม QR Reader  

เพื่อตรวจสอบข้อมูลในไฟล์หรือเอกสารกับฐานข้อมูล

ของกรมฯ ทัง้นี ้ระบบ Digital Service ทีก่รมฯ ได้พฒันา 

ขึน้มา เป็นการส่งเสรมิมาตรการ การเว้นระยะห่างทางสงัคม 

และลดความเสี่ยงของบุคลากรในการให้บริการ รองรับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และ 

หน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกันด�าเนินงานตามภารกิจได้ 

ตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล (Digital 

Government) รวมทัง้ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน 

ของภาครฐั เป็นการเพิม่ความน่าเชือ่ของข้อมลูนติบุิคคล

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความปลอดภัย และ 

มผีลผูกพนัตามกฎหมาย ช่วยลดระยะเวลาและขัน้ตอน

การขอรับบริการ ท�าให้สามารถน�าข้อมลูไปใช้ประโยชน์

ได้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ อย่างรวดเร็ว

สอบถามข้อมลูการให้บรกิารผ่านระบบ Digital Service 
ได้ท่ีกองข้อมูลธรุกจิ กรมพัฒนาธรุกจิการค้า

โทรศพัท์ 0 2547 4366 หรอื e-Mail : digitalservice@dbd.go.th
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DBD Good Time
ปกิณกะ
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DBD Good Time
ปกิณกะ

ในโลกของเทคโนโลยีที่เวลาดูจะหมุนเร็วกว่าโลกปกติ จนเกิดอะไรล�้าๆ ข้ึนมา
หลายอย่าง ทุกๆ ปี บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Gartner จึงช่วยวิเคราะห์
เทรนด์ของเทคโนโลยท่ีีจะมบีทบาทส�าคัญต่อธรุกิจและส่งผลชวีติของเราเอาไว้ให้

 ในปีนี ้Gartner ได้พดูถงึ 12 เทรนด์ ทีค่าดว่าจะเร่งสปีด 

โลกธรุกจิและนวตักรรมดิจิทัลในอีกสามถงึห้าปีข้างหน้า ลอง

มาดูกันดีกว่าว่า มีเทคโนโลยีอะไรอีกบ้างที่องค์กรน่าลงทุน  

รวมถึงจะมีผลต่อชีวิตด้านต่างๆ ของเราในปี ค.ศ.2022 

1.  Data Fabric (ข้อมูลที่เป็นผืนเดียวกัน)
 โลกเราก�าลังมีข้อมูลเพิ่มขึ้นแบบไม่หยุด สิ่งที่จ�าเป็น

อย่างมากในอนาคต คือ เทคโนโลยีทีจั่ดการข้อมูลท่ีกระจาย

กันอยู่ตามจุดต่างๆ ของโลกให้ดูต่อเนื่องเหมือนเป็นข้อมูล 

ผืนเดียวกัน ท�าให้เราสามารถดึงข้อมูลมาใช้งานได้ทันที 

ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด data fabric ยังสามารถเรียนรู้การดึงข้อมูล

มาใช้และแนะน�าการจดัการข้อมลูได้ด้วย ท�าให้เราลดภาระ

ในการจัดการข้อมูลลงได้ถึง 70%

2.  Cybersecurity Mesh 
 (โครงข่ายความปลอดภัยทางไซเบอร์)
 ในช่วงเวลาของท�างานระยะไหลแบบนี ้เราจ�าเป็นต้องมี 

สถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึง

สินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม 

เพือ่ให้เราม่ันใจถงึความปลอดภัยของข้อมลูทีม่คีวามเปราะบาง

ทัง้หลาย แนวคดิในการสร้างระบบทีอ่นุญาตให้ผู้ใช้ก�าหนด

พื้นที่หรือระบุตัวตนเพื่อใช้ทรัพยากรได้จึงเป็นเรื่องเร่งด่วน

ที่หลายองค์กรต้องลงทุน เพื่อป้องกันปัญหาข้อมูลรั่วไหล

แบบที่เห็นกันอยู่

3. Privacy-Enhancing Computation 
 (การประมวลผลเพื่อความเป็นส่วนตัว)
 ในยคุทีม่กีฎกตกิาและความกงัวลจากสาธารณะเกีย่วกบั

การใช้และปกป้องข้อมลูส่วนบคุคลมากขึน้ หลายองค์กรจงึ

ต้องเร่งพฒันาระบบและสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยเีพือ่

จะประมวลผลข้อมูลได้อย่างปลอดภัย รวมถงึสามารถส่งต่อ

ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อประมวลผลข้ามองค์กรด้วย เทคโนโลยี

ด้านความปลอดภัยต่างๆ จึงถูกน�ามาใช้เพื่อให้สามารถใช้

ประโยชน์จากข้อมูลได้ในขณะท่ียังเป็นไปตามข้อก�าหนด 

และลดความกังวลของผู้บริโภค

4.  Cloud-Native Platforms 
 (แพลตฟอร์มบนเทคโนโลยีคลาวด์)
 ในยุคนี้และยุคต่อๆ ไป เราจะได้เห็นการพัฒนาแอพฯ 

ที่รองรับการประมวลผลบนคลาวด์ โดยแอพฯ เหล่านั้นจะ

ออกแบบมาให้มคีวามยดืหยุน่ เพือ่ให้เข้ากบัการประมวลผล

บนคลาวด์ท่ีทันสมัย สามารถเพ่ิมลดขนาดได้อย่างรวดเร็ว

ตามความต้องการ และประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อตอบสนอง

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่รวดเร็ว

5.  Composable Applications 
 (แอพฯ ที่แยกส่วนและประกอบใหม่เพื่อธุรกิจ)
 ปีท่ีแล้ว Gartner พูดถึง intelligent composable 

business หรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี

ที่ท�าให้สามารถหยิบใช้ข้อมูลต่างๆ แบบอัตโนมัติ และ

สร้างบริการใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ปีน้ี จึงเกิดค�าใหม่อย่าง 

composable applications หรือการสร้างองค์ประกอบ 

ทางเทคโนโลยโีดยองิจากโมดลูของธรุกจิเป็นหลกั แล้วท�าให้

แอพฯ ต่างๆ ทีส่ร้างขึน้นัน้ สามารถน�าโค้ดกลบัมาประกอบ

หรือใช้ใหม่ได้ เร่งเวลาในการออกสู่ตลาดส�าหรับบริการ

ใหม่ๆ และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่รวดเร็ว

6.  Decision Intelligence 
 (เทคโนโลยีส�าหรับการตัดสินใจอย่ามีประสิทธิภาพ)
การตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่ิงท่ีทุกองค์กรต้องการ 

เทคโนโลยีที่ช่วยเรียนรู้ข้อมูล วิธีการตัดสินใจ วิเคราะห์

ผลลพัธ์ เรยีนรูส้ิง่ใหม่ และปรบัแนวทางการตดัสนิใจให้ดขีึน้

เทรนด์เทคโนโลยี
น่ำสนใจ ปี 202212 
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เพื่อแนะน�ามนุษย์ได้ จึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก

7. Hyperautomation (ระบบอัตโนมัติขั้นสูง)
 การผสมผสานเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีท�าให้เกดิระบบอตัโนมตัิ

จะยงัคงมต่ีอไปและเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ เทคโนโลยแีละวธิกีาร 

ทีช่่วยให้องค์กรสามารถท�าให้กระบวนการเกิดความเป็นอตัโนมตัิ

ให้มากทีสุ่ดจึงยงัจะเป็นทีส่นใจ เพราะมันจะสามารถช่วยเพิม่

คณุภาพของงาน เร่งกระบวนการท�างาน และช่วยให้ตดัสนิใจ

ได้ว่องไวขึ้น

8. AI Engineering (วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์)
 AI ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่องค์กรก็พยายาม

ท�าให้ AI เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาและ 

การท�างานต่างๆ ดงันัน้ องค์กรจงึต้องมกีารลงทนุในโครงสร้าง

พื้นฐานและทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านนี้ เพื่อให้สามารถปรับ

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมมูลค่าให้องค์กรได้จริง เป็น

ไปตามหลักธรรมภิบาลและเป็นไปตามกฎปฏิบัติต่างๆ

9. Distributed Enterprises (องค์กรกระจายศูนย์)
 เมือ่วิถกีารท�างานไม่จ�าเป็นต้องอยูแ่ค่ในออฟฟิศ องค์กร

ก็ย่อมต้องออกแบบและปรับปรุงโครงสร้างทางเทคโนโลยี

ให้รองรับตามความต้องการ จึงเกิดรูปแบบธุรกิจท่ีเน้น 

การท�างานด้วยดิจิทัลและระยะไกล ตามมาด้วยการปรับใช้

เทคโนโลยทีีส่ร้างประสบการณ์ทีดี่ให้พนกังาน ผูบ้รโิภค และ

คู่ค้า ผ่านทางดิจิทัล

10. Total Experience 
 (การออกแบบประสบการณ์รอบด้าน)
การออกแบบประสบการณ์ในยุคนี้ จะไม่ได้มุ่งเน้นแค่ผู้ใช้ 

หรือลูกค้าเป็นหลัก หากแต่ต้องรวมเอาประสบการณ ์

ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งจากผู้ให้และผู้รับบริการ รวมถึง 

ในทกุๆ ช่องทางท่ีเป็นไปได้ และนัน่จะน�าไปสูค่วามเชือ่มัน่ 

ความพงึพอใจ และความภกัดทีีเ่ราจะได้รบัทัง้จากพนกังาน

และลูกค้า

11. Autonomic Systems 
 (ระบบการท�างานที่ปรับตัวกับความไม่แน่นอน)
 โลกทีเ่ต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ท�าให้มคีวามพยายาม

ในการคิดค้นและปรับใช้ระบบที่เรียนรู้จากสภาพแวดล้อม

และปรับเปลี่ยนอัลกอริธึมของตนเองได้แบบเรียลไทม์  

ท้ังในทางกายภาพและซอฟต์แวร์ ระบบนี้สร้างด้วยชุด 

ความสามารถทางเทคโนโลยีท่ีคล่องตัว สามารถรองรับ 

ความต้องการและสถานการณ์ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ 

การท�างาน และป้องกันการโจมตีได้ โดยปราศจากการ

แทรกแซงของมนุษย์

12. Generative AI 
 (ปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่แต่ไม่ซ�้าเดิม)
 ในโลกทีด่เูหมอืนจะมนีวตักรรมใหม่เกดิขึน้ตลอดเวลา 

การคิดอะไรใหม่ๆ เลยดูจะเป็นเรื่องท้าทายส�าหรับมนุษย์ 

ยคุนีจ้งึเกดิ AI ทีส่ามารถเรยีนรูจ้ากข้อมลู และสร้างนวตักรรม

ใหม่ท่ีคล้ายกับของเดิมแต่ไม่ท�าซ�้าได้ โดย generative AI  

มีศักยภาพในการสร้างเนื้อหาสร้างสรรค์รูปแบบใหม่  

อย่างรูปภาพหรือวิดีโอ รวมถึงเร่งวงจรการวิจัยและพัฒนา

ในด้านต่างๆ ตั้งแต่การแพทย์ไปจนถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ 

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีนี้ในการพัฒนายาใหม่ๆ แล้ว

ทัง้ 12 เทรนด์เทคโนโลยีน้ี จะส่งผลให้เกดิความเปลีย่นแปลง
ส�าคัญต่อองค์กร 3 ข้อ คือ
●	 ความน่าเชื่อถือทางวิศวกรรม (Engineering Trust): 

เทคโนโลยีเหล่านี้สร้างรากฐานด้านไอทีท่ียืดหยุ่นและ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท�าให้มั่นใจว่าข้อมูลจะถูกรวม

และประมวลผลอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นท้ังบนคลาวด์และ

ไม่ใช่คลาวด์ และท�าให้บริษัทสามารถสเกลโครงสร้าง

ด้านไอทีได้อย่างคุ้มค่า
●	 การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปร่าง (Sculpting Change): 

การเปิดตัวโซลูชันเทคโนโลยีใหม่ท่ีสร้างสรรค์ จะท�าให้

องค์กรสามารถปรับขนาดและเร่งความเร็วของการท�า

องค์กรให้เป็นดจิทิลัได้ แนวโน้มเทคโนโลยเีหล่าน้ีช่วยให้

คณุตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ 

โดยการสร้างแอพฯ ให้เรว็ขึน้เพือ่ท�าให้กจิกรรมทางธรุกิจ

เป็นอัตโนมัติทั้งหมด เพิ่มประสิทธิภาพปัญญาประดิษฐ์ 

(AI) และช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
●	 การเติบโตแบบก้าวกระโดด (Accelerating Growth): 

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี ้องค์กรจะสามารถ

ทวีคูณความสามารถด้านดิจิทัล ที่จะท�าให้เอาชนะ 

ทางธุรกิจและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://thematter.co/science-tech/garther-12-trend-2022/159265
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 ละเลยหรือมองข้ามคู่แข่งขัน
ปัจจุบันอีคอมเมิร ์ซเติบโตขึ้นเป ็นอย่างมาก 

เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป หันมา 

ซื้อออนไลน์กันมากขึ้น แน่นอนเลยว่าหลายธุรกิจ 

ก็ปรับตัวและหันมาขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

เช่นเดียวกัน ดังนั้นหากคุณก�าลังขายออนไลน์ คุณเคย

ลองส�ารวจร้านค้าคู่แข่งของคุณบ้างหรือไม่ ว่าคู่แข่งเขา

ก�าลงัขายสนิค้าอะไร ราคาเท่าไหร่ มกิีจกรรมอะไรท่ีเล่น

กับลูกค้าอยู่บ้างหรือไม่ 

การส�ารวจคูแ่ข่งขนั เป็นสิง่ส�าคญัทีท่กุธรุกจิไม่ควร

มองข้ามเลย เน่ืองจากหากเราช้ากว่าคู่แข่งไปสักหนึ่ง

ก้าว ก็มีโอกาสที่ลูกค้าจะหลุดมือและหันไปหาคู่แข่งขัน

ในทันที ดังนั้นคุณจะต้องเริ่มท�าการศึกษาคู ่แข่งขัน 

ให้มากขึ้น น�ามาวิเคราะห์ และน�ามาวางแผนว่าธุรกิจ 

ของเราจะรับมือกับคู ่แข ่งขันอย่างไรบ้าง และท�า 

การศึกษาว่ามอีะไรบ้างทีคู่แ่ข่งท�าแต่ได้ผลไม่ด ีเรากค็วร

ที่จะหลีกเลี่ยง

สิง่ทีธ่รุกิจไม่ควรท�า
ในปี 20225

 ไม่รักษาลูกค้าเก่า
ขายสินค้าได้แล้วก็อย่าปล่อยผ่าน การรักษาฐาน 

ลูกค้าก็สิ่งส�าคัญและจ�าเป ็นมากเดียวกัน เพราะ 

คุณควรบริหารร้านค้า จัดการระบบให้ลูกค้ากลับมา 

ซื้อซ�้า บอกต่อเพื่อนหรือคนใกล้ตัว มีหลายธุรกิจเลย 

ที่เมื่อขายสินค้าได้ก็ปล่อยปะละเลย ท�าให้ลูกค้า 
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ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://blog.shippop.com/five-donts-2022/
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เกิดความไม่พอใจ ซึง่ส่งผลเสยีต่อแบรนด์เป็นอย่างมาก

เน่ืองจากลูกค้าจะรีวิวว่าแบรนด์ของเราไม่ใส่ใจลูกค้า 

บริการหลังการขายไม่ดี สิ่งเหล่านี้จะส่งผลในระยะยาว 

หากมีลูกค้าใหม่ที่ก�าลังตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้าน

ค้าของเรา เขาอาจจะท�าการค้นหารีวิวจากลูกค้าคนเก่า 

เมือ่เขาเจอรวีวิไม่ดีเขาจะตดัสนิใจไม่ซ้ือในทนัท ีดงันัน้ไม่

ว่าจะลูกค้าเก่าหรอืลกูค้าใหม่เราควรให้ความส�าคัญเท่า

กันและให้บริการด้วยใจ

 

 

 

 

 

 ไม่สอบถามความคิดเห็นจากลูกค้า
ลูกค้าของเราคือแหล่งข้อมูลท่ีดีที่แบรนด์สามารถ

น�าข้อมูลเหล่าน้ันมาต่อยอดได้หลายอย่างเลย โดย

การสอบถามอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสินค้าออกใหม ่

บรกิารหลังการขาย หรอืความประทบั ข้อแนะน�าท่ีลกูค้า

อยากให้กับแบรนด์

ในยุคสมัยนี้การสอบถามลูกค้าไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก

อีกต่อไปเลย เพราะเรามีอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงคนได ้

วงกว้าง หากกังวลว่าลูกค้าไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรม

ตอบค�าถามกล็องเปล่ียนเป็นวิธีสนุก เช่น ท�าโพลส�ารวจ 

ใน Instagram หรือมอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้กับ

ลูกค้าที่ร่วมกิจกรรม เป็นต้น

 พยายามขายให้กับลูกค้าทุกคน
ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่ใช่เรื่องแปลก

หากเราจะอยากขายสินค้าให้ได้มากที่สุดเท่าท่ีเรา 

จะท�าได้ แต่อย่าลมืว่าจรงิๆ แล้วเราจะต้องท�าความเข้าใจ 

ว่าลูกค้าของเราเป็นใคร ช่วงอายุเท่าไหร่ ไลฟ์สไตล ์

เป็นอย่างไร มีพฤติกรรมเป็นอย่างไรบ้าง หากเรา 

ท�าความเข้าใจก็ช่วยให้เราขายของได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

มากย่ิงขึ้น เวลาเราจะท�าการยิงโฆษณาก็จะช่วยให้ตรง

กับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

 ไม่ท�าความเข้าใจการใช้โซเชียลมีเดีย
ปัจจบุนัโซเชยีลมเีดียเป็นช่องทางหลักของหลายธรุกจิ 

ที่ใช้ในการขายของออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, 

Instagram, TikTok, Twitter เป็นต้น ซึ่งในแต่ละ

แพลตฟอร์มจะมีสิ่งท่ีแตกต่างกัน เช่น ขนาดรูปภาพ  

จ�านวนข้อความ รูปแบบคอนเทนต์ ฯลฯ ดังนั้นแบรนด์ 

จะต้องท�าความเข้าใจความแตกต่างของแต่ละแพลตฟอร์ม  

เพือ่ท�าการเลือกแพลตฟอร์มและช่องทางการขายท่ีเหมาะ 

กับลูกค้าและแบรนด์ของเรานั่นเอง
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