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เม่ือเร็วๆ นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ยกระดับงานบริการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลดิจิทัลกับส�านักงานนวัตกรรม

แห่งชาติ โดยจะเชื่อมต่อข้อมูลนิติบุคคลและบัญชีผู้ใช้งาน

นิติบุคคลภายใต้งานบริการของกรมฯ รวมถึงงานบริการ

ต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ระบบให้บริการ MOC e-Service ของ

กระทรวงพาณิชย์ โดยเป้าหมายสูงสุดเพื่อยกระดับและ

เพิ่มศักยภาพการด�าเนินธุรกิจของภาคธุรกิจและประชาชน

ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไม่รู้จบในรูปแบบ Big Data 

ภายใต้การสนับสนุนด้านนวัตกรรมเพื่อการท�าธุรกิจจาก

ภาครัฐ ซึ่งมีความน่าเช่ือถือสามารถน�าไปวิเคราะห์และ

ต่อยอดธุรกิจได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่เน้น

การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพ

ภาครัฐให้ทั่วถึง

นับเป็นโอกาสส�าคัญของผู้ประกอบการไทยที่จะมี 

ช่องทางการค้นหาและเข้าถึงคลังข้อมูลที่จะใช้วิเคราะห์และ

น�ามาพฒันาธรุกจิของตนเองให้สอดรบักบัตลาดและผูบ้รโิภค

ทีเ่ปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มากไปกว่านัน้การน�านวตักรรม

มาใช้ในการสร้างธรุกจิกจ็ะกลายเป็นจดุแข็งในการบรหิารงาน  

ช่วยลดต้นทุน สร้างความแตกต่าง และขยายธุรกิจไปได ้

อย่างไม่รู้จบ ในด้านการพัฒนาประเทศจะท�าให้หน่วยงาน

ภาครัฐได้มองเห็นถึงความต้องการของภาคธุรกิจที่อยาก 

ให้รัฐเข้าไปสนับสนุนได้ตรงจุด ลดข้อจ�ากัดในการท�าธุรกิจ 

และยกระดับงานให้บริการของภาครัฐด้วยการใช้เทคโนโลยี

ซ่ึงจะท�าให้ลดระยะเวลาการติดต่อราชการ ลดต้นทุน 

ทั้งด้านเวลาและค่าใช้จ่ายของธุรกิจได้อีกด้วย
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04 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดพิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจท่ีผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาล 
ธุรกิจรวบ 2 ปี (2564 - 2565) โดยได้รบัเกยีรตจิากรัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์  
เลิศไกร) เป็นประธาน เมือ่วนัที ่7 กันยายน 2565 ซึง่มธีรุกจิเข้ารบัหนังสือรับรองเชดิชเูกยีรตฯิ จ�านวน  
40 ราย โดยในปี 2565 มีธรุกิจท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกิจ จ�านวน 93 ราย แบ่งเป็นรายใหม่  
16 ราย และต่ออายหุนงัสือรบัรองอกี 77 ราย ส่วนปี 2564 มจี�านวน 24 ราย ซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นธรุกจิทีผ่่าน 
การพิจารณาอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ และภาคเอกชน โดยพิจารณา 
จากเอกสารของธรุกิจ พร้อมลงตรวจสอบ และสัมภาษณ์เชงิลึก ณ สถานประกอบการจริง จนได้ธรุกิจ
สีขาวใสสะอาดประจ�าปี

รางวัลมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ
ประจ�ำปี 2564 - 2565
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ด�าเนินกิจกรรมสร้าง

ธุรกิจเอสเอ็มอีเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 

ประจ�าปี 2565 โดยมีธุรกิจจากทั่วประเทศสนใจสมัคร 

เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 118 ราย จากหลากหลาย

ประเภท ทั้ง ภาคการผลิต บริการ การเกษตร และ 

การค้าส่ง-ค้าปลีก ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องน่ายกย่องชื่นชม 

ที่ภาคธุรกิจให้ความส�าคัญ กับการพัฒนาองค์กรให้ม ี

ธรรมาภบิาล และในปี 2565 น้ี มธีรุกิจทีผ่่านการพจิารณา 

คัดเลือกตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาล

ธรุกจิ จ�านวน 93 ราย เป็นธรุกจิรายใหม่ จ�านวน 16 ราย  

และธรุกจิท่ีครบระยะเวลาต่ออายุหนงัสือรบัรองมาตรฐาน 

ธรรมาภิบาลธุรกิจ จ�านวน 77 ราย 

ส�าหรบัเกณฑ์การพิจารณานัน้ คณะกรรมการก�ากับ 

มาตรฐานธรรมาภบิาล ซึง่มผีูแ้ทนจากภาครฐัและเอกชน 

รวมทัง้ ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามเชีย่วชาญด้านการส่งเสริม

ธุรกจิให้มธีรรมาภบิาล ได้เป็นกรรมการท�าหน้าทีก่�าหนด

เกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 

6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก 

ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ  

และหลักความคุ้มค่า รวมถึงมีขั้นตอนการกลั่นกรอง

หลายล�าดบั ทัง้ด้านงานตรวจสอบเอกสาร การสมัภาษณ์

ผู ้บริหารและพนักงานของบริษัท การลงพ้ืนท่ีตรวจ

ประเมนิสถานประกอบการ การตรวจสอบจากหน่วยงาน 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศาลฎีกา คณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน และส�านักงานประกันสังคม เป็นต้น 

ธุรกิจที่ผ่านการเกณฑ์การประเมินได้รับหนังสือ

รับรองมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกิจจากกรมพฒันาธรุกจิ

การค้า เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์

ของกิจกรรมสร้างธุรกิจเอสเอ็มอีเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน 

ธรรมาภบิาลธรุกจิ ซึง่ทีผ่่านมาได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง 

ให้เป็นทีป่ระจกัษ์ พร้อมทัง้ช่วยประชาสมัพนัธ์ภาคธรุกจิ 

ทีไ่ด้รับรองมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิให้เป็นทีต่ระหนกัรู ้

นายสินิตย์  เลิศไกร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
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จากสาธารณชนด้วย โดยหนังสือรับรองฯ มีอายุ 3 ปี 

ธรุกจิสามารถน�าเครือ่งหมายรบัรองมาตรฐานธรรมาภบิาล

ธุรกิจไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้า รวมถึงในหนังสือ

รับรองนิติบุคคลของธุรกิจยังระบุหมายเหตุข้อความ

รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจเพื่อเป็นการสร้าง

ความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้าอีกด้วย

เมือ่เดือนกนัยายน 2565 กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

ได้เชิญธุรกิจเข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติฯ จ�านวน 40 ราย  

ประกอบไปด้วย ธรุกิจรายใหม่ทีผ่่านการรบัรองมาตรฐาน 

ธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจ�าปี 2565 จ�านวน 16 ราย 

พร้อมทั้งธุรกิจที่ได้ผ่านการรับรองฯ ในปี 2564 อีก

จ�านวน 24 ราย ซึ่งได้รับหนังสือได้รับรองมาตรฐาน

ธรรมาภิบาลธุรกิจเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องด้วยช่วงเวลา

นั้น มีการบังคับใช้มาตรการภาครัฐภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ทั้งนี้ กิจกรรมส่งเสริมและ

สร้างมาตรฐานด้านธรรมาภบิาลธรุกจิได้เร่ิมจัดขึน้ตัง้แต่

ปี 2560 ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน มีธุรกิจผ่านเกณฑ์

มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจทั้งสิ้นจ�านวน 195 ราย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอแสดงความยินด ี

กับธุรกิจท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจและ

ได้รบัหนงัสอืรบัรองมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิทุกราย 

โดยจะเดนิหน้าส่งเสริมพฒันาธุรกิจให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื 

พร้อมกับ หล่อหลอมให้ธุรกิจต้องสร้างมาตรฐานด้าน 

ธรรมาภิบาลควบคู่กันไปโดยไม่ได้เน้นผลก�าไรเพียง

อย่างเดียว ซึง่ในอนาคตจะกลายเป็นจดุแข็งและข้อแตก

ต่างที่ได้เปรียบในการแข่งขัน
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ล�าดับที่ ชือ่ธรุกจิ (ไทย) จงัหวดั

1 บรษิทั แก้วจิรภทัร การบญัชี จ�ากดั จงัหวดัอบุลราชธานี

2 บรษิทั เชอวาล อิเลค็โทรนคิ เอน็โคลสเชอร์ จ�ากดั จงัหวดัสมทุรปราการ

3 บรษิทั ซดีบับลวิ โปรเฟสชัน่แนล เซอร์วสิ จ�ากดั กรงุเทพมหานคร

4 บรษิทั ทีป่รกึษา พิง้ค์ ลคั จ�ากดั จงัหวดัชลบรุี

5 บรษิทั ทพีเีค ตรวจสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ากดั จงัหวดัระยอง

6 บรษิทั ทเีอซ ีทีป่รกึษาบญัชแีละกฎหมาย จ�ากดั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา

7 บรษิทั บยีอนด์ เทรนนิง่ จ�ากดั กรงุเทพมหานคร

8 บรษิทั โปรแพลน อตุสาหกรรม จ�ากดั จงัหวดันนทบรุี

9 บรษิทั พแีอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดทิ จ�ากดั จงัหวดันนทบรุี

10 บรษิทั โพรเฟสชัน่แนล แอคเคาน์ติง้ เซอร์วสิ จ�ากดั จงัหวดัเชยีงใหม่

11 บรษิทั วรณุ จ�ากดั จงัหวดัเชยีงใหม่

12 บรษิทั วนัมอร์ลงิค์ จ�ากดั กรงุเทพมหานคร

13 บรษิทั สยาม เนเชอรลั โปรดกัซ์ จ�ากดั กรงุเทพมหานคร

14 บรษิทั อนิสไปร์ อนิโนวาเทก็ซ์ คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั จงัหวดัสมทุรสาคร

15 บรษิทั อจิีซเทค จ�ากดั จงัหวดัเชยีงใหม่

16 บรษิทั อดุรกระจกรถยนต์ จ�ากดั จงัหวดัอดุรธานี

รายชื่อธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 
ประจ�าปี 2565 



DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

กระทรวงพาณิชย์ได้ด�าเนินงานตามนโยบาย

ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ท่ีให ้ความ

ส�าคัญกับการเพิ่มช่องทางการตลาด และผลักดันให้ 

ผู้ประกอบการรายย่อยของไทยเข้าสู่ช่องทางการค้า

ออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการฐานราก

และเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นกลุ ่มเป้าหมายหลักที่รัฐบาล 

และกระทรวงพาณิชย์ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก

เพราะเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ของประเทศ

ที่ผ่านมาได้สร้างความร่วมมือกับ Shopee ซึ่งเป็น

แพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) 

ชั้นน�าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาค

เยี่ยมชมและหารือ 
Shopee ส�ำนักงำนใหญ่ ในสิงคโปร์ 
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ใกล้เคยีงมาอย่างต่อเน่ือง ช่วยผลกัดันให้ผู้ประกอบการ 

เอสเอ็มอีของไทยสามารถขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม 

e-Commerce ได้เพิม่มากขึน้ ตลอดจน ต่อยอดให้สินค้า

ไทยจ�าหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม 

Shopee ในประเทศต่างๆ และได้ร ่วมกันพัฒนา 

ทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู ้ประกอบการชุมชนเพื่อเสริม

กลยุทธ์ด้านการค้าออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน

ส�าหรับกิจกรรมส�าคัญที่กระทรวงพาณิชย์ สร้าง

ความร่วมมอืกบั Shopee Thailand เช่น โครงการ “สขุใจ

ซื้อของไทย” เป็นการน�าสินค้าผู้ประกอบการชุมชน

ของไทยวางขายบนแพลตฟอร์ม Shopee กว่า 12,000 

รายการ จากกว่า 500 ร้านค้า สร้างรายได้มากกว่า  

100 ล้านบาท “Shopee Bootcamp for MOC” 

เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าออนไลน์เชิงลึก 

แก่เจ้าหน้าทีข่องกระทรวงพาณชิย์ทัว่ประเทศ จ�านวนกว่า 

200 ราย เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการชุมชน 

ในพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ และ “Shopee International 

Platform (SIP)” คาดว ่าจะสามารถผลักดันให ้ 

ผู้ประกอบการไทยกว่า 50,000 ราย ข้ึนขายสินค้าบน

แพลตฟอร์ม Shopee ประเทศไทย และบนแพลตฟอร์ม 

Shopee ในมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เพื่อสร้าง

ยอดขายกว่า 300 ล้านบาท ภายใน 3 ปี

การเยี่ยมชมและหารือถึงความร่วมมือด้านต่างๆ 

กับ Shopee S ingapore ในคร้ังนี้  น�าทีมโดย  

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

พาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงโดยมีเป้าประสงค์ 

เพื่อสร้างความร่วมมือด้าน e-Commerce ระหว่าง 

Shopee กับกระทรวงพาณิชย์ อีกท้ังยังร่วมกันหา

แนวทางในการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการ

ไทย โดยเฉพาะผู ้ประกอบการชุมชนและเอสเอ็มอี 

น�า e-Commerce มาเป็นเครื่องมือในการขยายตลาด 

เพ่ือเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้เติบโตบนโลกดิจิทัลได ้ 

อย่างมีประสิทธภิาพ รวมทัง้ช่วยขยายโอกาสทางตลาด 

ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ให้แก่ผู ้ประกอบการ 

ชุมชน เพื่อยกระดับสู่การเป็นชุมชนอัจฉริยะ (Digital 

Village) สร้างเครือข่ายการค้า e-Commerce ใน

กลุ ่มประเทศอาเซียนซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและ 

มีความส�าคัญที่จะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ มูลค่า

ทางการค้า และช่วยกระตุ ้นเศรษฐกิจฐานรากของ

ประเทศให้ขับเคล่ือนไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็ง  

อันจะส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อม (Eco-System) ทาง

ธุรกิจที่เหมาะสม ถือเป็นก้าวส�าคัญที่ช่วยผลักดันและ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความม่ันคงและ

ยั่งยืน
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DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

เกษตรคอมเมิร์ซ
เปิดตัวบนโลกออนไลน์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้า

ผลักดนัแพลตฟอร์มกลาง ‘เกษตรผลติ พาณิชย์ตลาด’ ให้เห็น

เป็นรูปธรรมมากขั้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้ผลผลิตทางการ

เกษตรมีตลาดในการจัดจ�าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ล่าสุด

ปั้นผู้ประกอบการสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม 43 ราย ขายสินค้าบน 

4 แพลตฟอร์มค้าส่งขนาดใหญ่ (B2B และ B2C) Maknet, 

Phenixbox, Thaitrade และ Freshket พร้อมเปิดเวทีเจรจา

จับคู่ธุรกิจกับผู้ซื้อรายใหญ่กว่า 30 ราย

นายทศพล  ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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เมื่อเร็วๆ น้ี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน 

“เกษตรคอมเมิร์ซ เปิดตัวบนโลกออนไลน์” ซึ่งเป็น

กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสินค้า

เกษตรกบัผูซ้ือ้ชัน้น�าระดับประเทศ โดยเป็นความร่วมมอื 

ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ กรมส่งเสริม

สหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

การสร้างแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์

ตลาด” ได ้ร ่วมกันผลักดันผู ้ประกอบการสินค ้า 

เกษตร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน และ 

ผูป้ระกอบการสินค้าเกษตรทีม่ศีกัยภาพจ�านวน 43 ราย 

ขึ้นจ�าหน่ายสินค้าเกษตรในรูปแบบค้าส่ง (B2B) และ 

ค้าปลีก (B2C) บนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ ได้แก่  

Maknet, Phenixbox, Thaitrade และ Freshket ซึ่งมี 

สินค้ารวมกว่า 200 รายการ ผ่านการจัดกิจกรรม 
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Workshop ให้ความรู้การน�าสินค้าขึ้นจ�าหน่าย พร้อม

ติวเข้มเทคนิคการเจรจาการค้าเพื่อมัดใจผู้ซื้อ

การจัดงานดังกล่าว ได้เชิญสมาคมการค้า โรงแรม 

โรงงาน และร้านอาหาร มาร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับ 

ผู้ประกอบการที่จ�าหน่ายสินค้าบน 4 แพลตฟอร์มใหญ่  

มีผู ้เข้าร่วมกว่า 100 ราย คาดว่าตลอดระยะเวลา

โครงการจะสามารถสร้างมูลค่าการตลาดได้มากกว่า  

10 ล ้านบาท ส�าหรับสินค ้าที่ ได ้ รับความนิยม 

ในการเจรจาการค้า ได้แก่ ข้าว นม และเนื้อ นอกจาก

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้ว ช่วงเดือนตุลาคมปีนี้  

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
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กรมฯ จะร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการค้าเพ่ิมเติม โดยจะเน้นไป

ที่กลุ่มผู้ซ้ือจากต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้สินค้า

เกษตรไทยเป็นที่รู ้จักในกลุ ่มผู ้บริโภคต่างประเทศ 

มากขึ้น ระหว่างน้ี กรมฯ ก็จะช่วยเตรียมความพร้อม

ให้กับผู ้ประกอบการในการเจรจาการค้า เพื่อให้ม ี

ความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคการน�าเสนอให้โดนใจผู ้ซื้อ 

ชาวต่างชาติ 

ส�าหรับผู้ซื้อที่สนใจอุดหนุนสินค้าของผู้ประกอบ

การสินค้าเกษตร สามารถเข้าชมสินค้าได้ที่ศูนย์กลาง

การค้าสินค้าเกษตรไทยทางเว็บไซต์ของกระทรวง

พาณิชย์ (www.moc.go.th) โดยสินค้าเกษตรส่งออก 

สามารถเข้าชมได้ที ่Thaitrade.com ส�าหรบัสนิค้าเกษตร 

ค้าส่งภายในประเทศ สามารถเข้าชมได้บนแพลตฟอร์ม 

Phenixbox.com, Freshket.co แอปพลิเคชัน Maknet 

และ Facebook Page DBD e-Commerce หรือ 

สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่กองพาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5960 หรือ  

อีเมล e-commerce@dbd.go.th
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

การอบรมหลักสูตร
B2B Franchise รุ่นที่ 26

แฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

ให้ประเทศไทยเพิ่มข้ึนทุกปี มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

ร้อยละ 20 ต่อปี โดยในปี 2565 มีมูลค่าทางการตลาด

ของธุรกิจแฟรนไชส์อยู่ที่ประมาณ 300,000 ล้านบาท 

และมทีศิทางการเตบิโตอย่างต่อเน่ือง กรมพฒันาธรุกจิ

การค้าจงึให้ความส�าคญักบัการส่งเสริมธุรกจิให้สามารถ

ปรบัรปูแบบไปสูก่ารตลาดแบบแฟรนไชส์ รวมถงึพฒันา

ธรุกจิแฟรนไชส์ให้สามารถบรหิารจดัการ รกัษามาตรฐาน 

และคงคณุภาพได้ โดยในปีงบประมาณ 2566 ได้ก�าหนด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดรับสมัครเจ้าของธุรกิจ

เข้ารับการอบรมหลักสูตร B2B Franchise รุ่นที่ 26 

เรียนต่อเนื่องยาวๆ 150 ชั่วโมง เพื่อเจาะลึกทุก 

มิติธุรกิจแฟรนไชส์ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการสร้าง

แผนธุรกิจ  ถ่ายทอดความรู้โดยกูรูจากหลากหลาย

แบรนด์แฟรนไชส์ชื่อดังของเมืองไทย เช่น กาแฟ

อนิทนลิ, OfficeMate และ Otteri Wash & Dry เป็นต้น 

รวมถึงโค้ชด้านการเงินจาก Kbank มาร่วมพิจารณา

แผนธุรกิจ เปิดรับสมัครระหว่างเดือนกันยายน - 19 

พฤศจิกายน 2565 รับจ�านวนจ�ากัดเพียง 50 ราย 

เท่านั้น

14 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



จัด “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการธุรกิจ

แฟรนไชส์” (B2B Franchise) รุ่นที่ 26 ขึ้นเพื่อเสริม

สร้างความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์ทั้งระบบส�าหรับไป

ขยายธุรกิจให้เติบโต เพราะถือเป็นทางลัดของมือใหม่

ที่ต้องการย่นระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ พร้อมรับ

ประกันความส�าเร็จจากธุรกิจต้นแบบ ลดข้อจ�ากัดด้าน

การใช้เงินลงทุนเพื่อขยายสาขา และมีโอกาสประสบ

ความส�าเร็จมากกว่าการเริ่มต้นธุรกิจด้วยตนเอง

หลักสูตร B2B Franchise ใช้ระยะเวลาการอบรม

เชิงปฏิบัติการจ�านวน 150 ชั่วโมง โดยจะเริ่มอบรม 

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2566 

ซึ่งมีเนื้อหาหลัก 4 Module ได้แก่ 1) การบริหารจัดการ

ธุรกิจแฟรนไชส์ อาทิ ความรู้พื้นฐานในธุรกิจแฟรนไชส์ 

ความรูเ้กีย่วกบัเครือ่งหมายการค้า กลยทุธ์การสร้างและ

บริหารแบรนด์ รวมถึงสร้างระบบงานที่เป็นมาตรฐาน  

2) การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ อาทิ  

การวางรูปแบบการปฏิบัติงาน Franchise Operation  

การสร้างร้านต้นแบบ การคิดค่าธรรมเนียม และ 

การบริหารสาขาแฟรนไชส์ 3) กลยุทธ์ทางการตลาด

ธรุกจิแฟรนไชส์ อาท ิวธีิการสร้างความต้องการทางการ

ตลาดและการเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์  

การวางแผนการตลาดเพื่อขยายธุรกิจ เทคนิคการ 

Pitching เพือ่หาผู้ร่วมทนุ การวเิคราะห์และคดัเลอืกท�าเล

เปิดสาขา และ 4) การสร้างคู่มือปฏิบัติการ แผนธุรกิจ  

และสัญญาในระบบแฟรนไชส์ เมื่อผู้เข้ารับการอบรม

ได้รับความรู้ครบท้ัง 4 Module จะเกิดความเข้าใจใน

ธรุกจิแฟรนไชส์แบบเชิงลกึ อกีท้ังได้แนวทางการท�าคู่มอื 

แฟรนไชส์ที่พร้อมน�าไปใช้กับธุรกิจของตนเองได้ทันที 

ส�าหรับรุ่นที่ 26 นี้ ได้เพิ่มความเข้มข้นในหลักสูตร

โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ 

ด้านการท�าธุรกิจแฟรนไชส์ชื่อดัง อาทิ วิทยากรจาก

บริษัท บางจาก รีเทล จ�ากัด (กาแฟอินทนิล), อุปกรณ์

ส�านักงาน OfficeMate, ร้านสะดวกซัก Otteri Wash & 

Dry, ร้านอาหารเอบิสึ ราเมง, ไจแอนท์ลูกชิ้นระเบิด, 

ธุรกิจห้าดาวของ ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน, 

โค้ชโซอี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ รวมถึง 

ผู ้ทรงคุณวุฒิที่ เชี่ ยวชาญด ้านธุรกิจ แฟรนไชส ์

อีกมากมาย ท้ังน้ี ผู้เรียนสามารถน�าเสนอแผนธุรกิจ

ที่ได้เรียนรู้ตลอดการอบรมเพ่ือน�าไปปรับปรุงและ

พัฒนาส�าหรับใช้ต่อยอดกับธุรกิจของตนเองได้อย่าง 

มปีระสิทธภิาพ อีกทัง้ยังได้รับเกียรตจิากคณะกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากธนาคารกสิกรไทย (Kbank) 

มาร่วมพิจารณาแผนธุรกิจอีกด้วย

ผูส้นใจสามารถสมคัรได้ทีเ่วบ็ไซต์ www.dbd.go.th 

เลือกหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” สมัครได้ถึงวันที่ 19 

พฤศจกิายน 2565 โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย (รบัจ�านวนจ�ากดั

เพียง 50 ราย) คุณสมบัติเบื้องต้นต้องเป็นนิติบุคคล 

ที่ด�าเนินธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีสาขาตนเองหรือ 

สาขาแฟรนไชส์ซีอย่างน้อย 2 สาขา สอบถามเพิ่มเติม

ได้ท่ี กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจ 

การค้า โทรศัพท์ 0 2547 5953 และ สายด่วน 1570
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ประเทศไทยเป็นประเทศจดุหมายปลายทางอนัดบั 

ต้นๆ ของการให้บริการด้านสุขภาพในภูมิภาคเอเชีย 

ที่ได้รับความนิยมจากนานาประเทศ ท�าให้ธุรกิจบริการ 

ด้านสุขภาพมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตลาด  

“บริการสุขภาพ” หรือ “Health care” ถือเป็นธุรกิจ 

ทีน่่าจับตาในเวลานี ้ซึง่ทีผ่่านมาธุรกิจบรกิารด้านสขุภาพ

ของไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกับตลาด

บริการด้านสุขภาพท่ัวโลก การก้าวสู่สังคมผู้สูงอาย ุ

นับเป็นโอกาสที่น่าสนใจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  

ในการสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ง เพื่อรองรับความต้องการ 

(Demand) ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต ดังนั้น  

ผู้ประกอบการ SME จ�าเป็นจะต้องเร่งปรับตัวและ 

พัฒนาการให้บริการ และพัฒนาสินค้าให้ตรงกับ 

ความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

รางวัล Senior Care Business 
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ที่สุด รวมถึงต้องมีความยืดหยุ ่น พร้อมรับมือกับ 

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา เพื่อยก

ระดบัการให้บรกิารด้านสขุภาพทีค่รบวงจร และสามารถ

ตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่ไม่หยุดนิ่งเช่นกัน

ประกอบกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

สังคมในยุคปัจจุบันที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging 

Society) ส่งผลให้ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 

เกิดข้ึนหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ที่เปลี่ยนไป ผู้ประกอบการต้องให้ความส�าคัญต่อการ 

น�าเสนอบรกิารท่ีตอบสนองต่อความต้องการทีห่ลากหลาย 

เพ่ือสร้างความเติบโต และแข่งขันได้ในทุกสภาวการณ์ 

ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพราะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้สูงอายุยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในระยะยาว 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท�าให้กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าเล็งเห็นความส�าคญัของการพฒันาศกัยภาพของ

ธุรกิจบริการผู้สูงอายุเพื่อให้รองรับกับสังคมผู้สูงอาย ุ

ในอนาคตอันใกล้นี้ จึงได้ร่วมกับ สมาคมการค้า และ 

การบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย (SHSTA) จัดพิธีมอบ

รางวลั “Senior Care Business Quality Award 2022” 

ให้กบัธรุกจิทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพธรุกิจ ซ่ึงผ่าน

การคัดเลือกและได้รับการการันตีจากสมาคมฯ ว่าเป็น

ธุรกิจที่มีศักยภาพ มีมาตรฐานและธรรมาภิบาลในการ

ด�าเนินธุรกิจ จ�านวน 67 ราย โดยธุรกิจท่ีได้รับรางวัล 

ในวันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจ และเป็น

แบบอย่างทีด่ใีห้ธรุกจิดแูลผูส้งูอายไุด้ปฏบิตัเิป็นแนวทาง

และเดินตามได้อย่างเข้มแข็งต่อไป 

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสมาคม

การค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย และบริษัท 

เซ็นทรัล พัฒนา จ�ากัด (มหาชน) ยังได้ร่วมกันจัดงาน 

“100 – Year Happy Living Solution” ระหว่างวันที่  

9 - 11 กนัยายน 2565 ณ ลานโปรโมชัน่ชัน้ 1 ศนูย์การค้า

เซ็นทรลั เวสต์เกต นนทบรุ ีประกอบด้วย 1) บูธน�าเสนอ

สนิค้าและบรกิารทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิดแูลผูส้งูอายอุย่าง

ครบวงจร อุปกรณ์การแพทย์ อาหาร นวัตกรรมการให้

บริการเพื่อผู้สูงอายุ และบูธให้ค�าปรึกษาจากสมาคม

นายทศพล  ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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การค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทย (SHSTA) 

และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2) การสัมมนาสร้างองค์

ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต

เพือ่เตรยีมตวัสู่สงัคมผูส้งูวยัในอนาคต โดยได้รบัเกียรติ

จากผูเ้ชีย่วชาญทัง้จากภาครฐั และเอกชนมาร่วมพดูคยุ  

แลกเปล่ียนประสบการณ์ โดยมีผู ้สนใจเข้าชมงาน 

เป็นจ�านวนมาก

ปัจจุบันมีธุรกิจดูแลผู ้สูงอายุที่จดทะเบียนใน 

รูปแบบนิติบุคคลอยู่จ�านวน 585 ราย มีมูลค่าทุน  

จดทะเบียนรวมกว่า 3,099 ล้านบาท สร้างรายได้รวม

จ�านวน 797 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนกว่าร้อยละ 

46.78 โดยมีธุรกิจที่ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้

ด้านการบริหารจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และยกระดับ

มาตรฐาน การบริหารจดัการธรุกิจ ตัง้แต่ปี 2554 - 2564 

รวมจ�านวน 1,260 ราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

โทรศัพท์หมายเลข : 0 2547 5963 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th 
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รายชื่อผู้รับรางวัล Senior Care BuSineSS Quality award 2022

1. กชพรรษเเคร์ฟอร์ 24. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านปิติ โฮมแคร์ 47. บริษัท เอ็นซีเอ็น เนอร์สซิ่งแคร์ จ�ากัด

2. บริษัท ดี.เค.อุตสาหกรรม จ�ากัด 

 (วิลล่าชารา)

25. น�้าใจรักษ์ เนอร์สซิ่งโฮม 

 (บริษัท น�้าใจรักษ์ จ�ากัด)

48. โกลเด้นไลฟ์เนอสซิ่งโฮม

3. วราวรรณ์เนอร์สซิ่งโฮม 26. ศูนย์เชียงใหม่เฮลท์แคร์ 49. นวศรีเนอร์สซิ่งโฮม การดูแลผู้สูงอายุ

 หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

4. ณ ภัทรเนอร์สซิ่งโฮม 27. กนก เฮลท์ แคร์ 50. สุณี เนอร์สซิ่งโฮม

5. ลิฟวิ่งเวลติวานนท์ 28. นนทบุรี เฮลท์แคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

 และผู้มีภาวะพึ่งพิง

51. บ้านพอใจเนิร์สซิ่งโฮม

6. บริษัท ธนิดาเนอร์สซิ่งแคร์ จ�ากัด 29. บริษัท วาสนาดูแลผู้สูงอายุ จ�ากัด 52. บริษัท พีดีเนอร์สซิ่งโฮม จ�ากัด

7. บริษัท สยาม ธราวลัย มาสเตอรี่ย์   

 อริยมรรค ดีเวลล็อปเมนต์ กรุ๊ป จ�ากัด

30. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฮันโนะ-เวชพงศ์ 

 การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

53. Chanaruk Nursing Home

8. รักษ์คุณ โฮมแคร์ 31. บ้านลลิสา อีสลิฟวิ่ง เนอร์ซิ่งโฮม 54. หจก.กานต์ทิตา เนิร์สซิ่งโฮม

9. โรงเรียนปิยะมินทร์คุณารักษ์ 32. บ้านหอมล�าดวน การดูแลผู้สูงอายุ

 หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

55. บ้านสมถวิลดูแลผู้สูงอายุ

10. บ้าน ณัฐจรรยา เนอร์สซิ่งโฮม 33. อมรวัฒน์เนอร์สซิ่งโฮม 56. ดูแลรักบ้านพักคนชรา

11. ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม การดูแลผู้สูงอายุ

 หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง (สาขาปิ่นเกล้า)

34. บริษัท ไว๊ท์ เนอร์สซิ่ง โฮม จ�ากัด 57. ณัฐณาเอลเดอร์แคร์ สาขา 2 

 (บ้านอิ่มบุญ) การดูแลผู้สูงอายุ

 หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

12. บริษัท เคเอส โฮมแคร์ จ�ากัด 35. บริษัท เทคแคร์เนอร์สซิ่งโฮม จ�ากัด 58. บ้านทิพย์รดาการดูแลผู้สูงอายุ

 และผู้มีภาวะพึ่งพิง

13. ศูนย์เซ็นจูรี่แคร์ การดูแลผู้สูงอายุ

 หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

36. มาสเตอร์ซีเนียร์โฮม 59. เอ็น เจ วาย โฮมแคร์

14. ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม การดูแลผู้สูงอายุ

 และผู้มีภาวะพึ่งพิง (สาขาพระราม 2)

37. ทองทิพย์เนอสซิ่งโฮม 

 (สาขาพุทธมณฑลสาย 1)

60. ฟูลฟิล ลิฟวิ่ง การดูแลผู้สูงอายุ

 หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

15. ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮมการดูแลผู้สูงอายุ

 หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง(สาขาเจริญนคร)

38. ศูนย์พยาบาลพินิจนันท์ 61. HEALTHINESS Nursing Home &   

 Rehab

16. บางปะอิน ซีเนียร์ แคร์ การดูแลผู้สูงอายุ

 หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

39. บริษัท เอบีซี โฮมแคร์ จ�ากัด 62. HNHR @ Rangsit Nursing Home

17. หจก. ธารน�้าใส เนอร์สซิ่งแคร์ 40. โรสการ์เด้นเนอร์สซิ่งโฮม 63. บริษัท บ้านกอบแก้วเนอร์สซิ่งโฮม จ�ากัด

18. บริษัท ปันรักโฮมแคร์ จ�ากัด 41. อิงรัก เนอสซิ่งโฮม 64. บริษัท บีเอสเฮลท์แคร์ จ�ากัด 

 (บ้านสวนธรรมชาติเฮลท์แคร์)

19. กู๊ดเฮลท์เนอร์สซิ่งแคร์ 42. เฌ้อสเซอรี่โฮม พรีเมี่ยมซีเนียร์แคร์ 65. อยู่สบายเนอร์สซิ่งโฮม

20. บริษัท เอพลัส เนอร์สซิ่งโฮม จ�ากัด 43. เฌ้อสเซอรี่โฮม ซีเนียร์แคร์บางบอน 66. บริษัท เอสเจโฮมแคร์ จ�ากัด

21. กตัญญุตา โฮมแคร์ 44. สุพิกา เฮลท์แคร์ เซอร์วิส 67. เดอะซีนิเซ่นส์ การดูผู้สูงอายุ

 หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

22. ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ

 ศิริอรุณ เวลเนส

45. เพชรเกษม 69 เนอร์สซิ่งโฮม

23. ศูนย์ฟื้นฟูเฮลท์ตี้ แฮบบิแทท 46. Smart care nursinghome
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

รางวัล “เพชรพาณิชย์” 
ปี 2565

รางวัล “เพชรพาณิชย์” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติท่ีกระทรวงพาณิชย์ก�าหนดข้ึน เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
ผู้ท�าคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์ รวมถึงผู้ท่ีสร้างคุณูปการ 
ให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งพิธีมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์” จัดข้ึนในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 
กระทรวงพาณิชย์ (วันที่ 20 สิงหาคม) ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นแบบอย่างของบุคคล 
ที่แสดงถึงความมุ่งมั่น และทุ่มเท ในการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ การค้า การพาณิชย์ ท้ังในระดับองค์กร  
สังคมส่วนรวม และระดับประเทศ รางวัล “เพชรพาณิชย์” จัดข้ึนคร้ังแรกในปี 2553 และต่อเน่ืองมาจนถึง
ปัจจุบัน (ปี 2565) เป็นปีที่ 13

รางวัล “เพชรพาณิชย์” แบ่งออกเป็น ๓ สาขา ได้แก่ สาขาผู้ประกอบการ สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ และสาขา
ข้าราชการและพนักงาน

ส�าหรบัในปี 2565 นี ้มผู้ีได้รับการคดัเลอืกให้ได้รับรางวลั “เพชรพาณชิย์” จ�านวนทัง้ส้ิน 15 ราย และจะมพิีธมีอบ
รางวัล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 102 ปี  
ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดาชั้น 12 กระทรวงพาณิชย์

20 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



รายชื่อบุคคลที่ ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “เพชรพาณิชย์” ปี 2565

สาขาผูป้ระกอบการ

ด้านสินค้าเกษตร

นายจิรยุทธ์  เตียวสมบูรณ์กิจ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นิพพาน อินเตอร์คร็อพ จ�ากัด

ด้านสินค้าอุตสาหกรรม

ดร.สุรพงษ์  เป้ากลาง

ประธานกรรมการ

บริษัท เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด

ด้านธุรกิจบริการ

นายกุณฑล  ปูรณวัฒนกุล

ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ประเทศไทย

ด้านนวัตกรรม

นางพลอยฉัตรชนก  วิริยาทรพันธุ์

ผู้บริหารสูงสุด

บริษัท ต้อม คาซาวา จ�ากัด

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

นางสาวรตินันท์  ซิ้มสกุล

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท อาร์.ซี. มารีนไทย จ�ากัด
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สาขาผูท้รงคุณวฒุิ

ศาสตราจารย์ ดร.ก�าชัย  จงจักรพันธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย คณะกรรมการก�ากับดูแลการ

ประกอบวิชาชีพบัญชี

นายพิเศษ  จียาศักดิ์

กรรมการอิสระ

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด (มหาชน)

นายสิทธิรัชต์  จารุไชยกุล

          -  รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

          -  ประธานศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

นายสมทรัพย์  ศรีสุวรรณ์

ครูศิลป์ของแผ่นดิน ปี 2563

สาขาข้าราชการ ส่วนกลาง

นางพรพรรณนิล  ศตวรรษธ�ารง

ผู้อ�านวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร

ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

รายชื่อบุคคลที่ ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “เพชรพาณิชย์” ปี 2565

22 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



สาขาข้าราชการ ส่วนกลาง

นางสาวพริ้วแพร  ชุมรุม

ผู้อ�านวยการส�านักเจรจาการค้าบริการและการลงทุน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นายฉันทพัทธ์  ปัญจมานนท์

นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการพิเศษ

ส�านักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สาขาข้าราชการ ส่วนภูมิภาค

นางอุบลรัตน์  ศิลตระกูล

พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายศารุมภ์  โหม่งสูงเนิน

พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สาขาข้าราชการ ส่วนต่างประเทศ

นายปณต  บุณยะโหตระ

ผู้อ�านวยการอาวุโส

ส�านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายชื่อบุคคลที่ ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “เพชรพาณิชย์” ปี 2565
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DBD Good Time
ปกิณกะ
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DBD Good Time
ปกิณกะ

โลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�าวัน
ของผู้คนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการ
เสพข่าว ความบันเทิง ดูทีวี อ่านการ์ตูน หรือ
แม้กระท่ังการเรียน ทุกอย่างล้วนอยู่บนโลก
ออนไลน์ท้ังส้ิน เม่ือผู ้คนส่วนมากเข้ามาใช้
บริการบนโลกออนไลน์มากข้ึน เมด็เงนิมหาศาล
กไ็หลเข้ามาอยูบ่นโลกออนไลน์เช่นกนั เราจะเห็น
ได้ว่า พฤติกรรมการดูหนังสมัยก่อน การไป
ดูท่ีโรงหนัง แต่ปัจจุบันสามารถดูหนังที่บ้านได้ 
การทานอาหารก็สามารถส่ังออนไลน์มาส่งท่ี
บ้านได้ หรือแม้แต่ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ก็
สามารถส่ังของออนไลน์มาส่งท่ีบ้านได้ โดยที่
ไม่ต้องไปร้านค้าด้วยตวัเอง เราจะเหน็ว่า บริษัท
ต่างๆ มีการปรับตัว ปรับรูปแบบบริการตอบ
สนองความต้องการของผู้คนในปัจจุบัน และ
เข้ามาลงทุนในธุรกิจออน์ไลน์กันมากข้ึน จึง
เห็นว่าธรุกิจออนไลน์น้ันมีบทบาทส�าคัญในยุค
ปัจจุบันอย่างมาก

ธุรกิจออนไลน์ 
แค่มีอินเทอร์เน็ต ก็เริ่มท�าได้

ประเภทของธรุกิจออนไลน ์นั้นมีหลากหลาย 
ประเภทเช่น

1. เว็บไซต์ขายสินค้า เป็นรูปแบบธุรกิจที่ผู้คนนิยม 

ท�ากันมากที่สุด เพราะท�าได้ง่ายและสร้างรายได ้

ได้อย่างรวดเร็ว แค่น�าสินค้ามาแสดงบนเว็บไซต์ 

พร้อมบอกรายละเอยีดราคา เพียงเท่าน้ี

2. เวบ็ไซต์ข่าวสาร เป็นการท�าธรกุจิด้วยการเผยแพร่

ข่าวสารต่างๆ ให้ความรู้ ซึง่ส่วนใหญ่จะสร้างรายได้

ด้วยการตดิโฆษณาออนไลน์

3. Blog โปรโมทสนิค้า เป็นการท�ารวีวิแนะน�าสนิค้า

ต่างๆ ให้เกิดความน่าสนใจ และมักจะได้รับ 

ความนยิม เพราะลกูค้าส่วนใหญ่จะหาข้อมลูสนิค้า

ก่อนตดัสนิใจซือ้เสมอ
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ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://gened.kmitl.ac.th/2022/03/10/business-online/

25  ต้นสายปลายทางธุรกิจ

 นี่ เป ็นเพียงตัวอย่างส่วนนึงในธุรกิจออนไลน์  

ที่ปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น เราไปดูข้อดีของ 

การท�าธรุกจิออนไลน์กันดกีว่า

ข้อดีของธรุกจิออนไลน์

1. ไม่ต้องมีหน้าร้านก็ท�าได้ ขอแค่มีมือถือ หรือ

คอมพิวเตอร์ ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ หรือเข้าใช้ 

แพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ ก็สามารถขายสินค้า 

ได้ทันที ซ่ึงสินค้าที่น�ามาขายจะสต็อกสินค้าจริงๆ 

หรอืเป็นการขายในรปูแบบตวัแทนก็ยังได้

2. ประหยดัค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าเช่าร้านค้า ค่าเช่าพ้ืนที่

3. เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วโลก บนโลกออนไลน์เรา

สามารถตดิต่อสือ่สารกนัได้แบบท่ัวโลก แค่มคีวามรู้

ในด้านภาษาเล็กน้อย นอกจากนีย้งัสามารถตดิต่อ

พดูคุยกบัลกูค้าได้ง่ายๆ ผ่านทางโซเชยีล อย่างเช่น 

Line, Facebook และ IG ที่สามารถเข้าถึงได้ 

หลายประเทศ

4. สร้างแบรนด์ของตวัเองได้ การขายสนิค้าโดยสร้าง

แบรนด์ของตัวเองบนธุรกิจออนไลน์จะท�าให้ผู้คน 

รูจ้กัและเป็นทีจ่ดจ�าแบรนด์ได้ง่ายขึน้

5. ท�าได้ทกุทีท่กุเวลา ไม่ว่าจะอยู่ทีไ่หน ก็สามารถท�า

ธุรกิจออนไลน์ได้ อัปเดตสินค้า พูดคุยกับลูกค้า  

เพียงแค่มีมือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ต  

กส็ามารถท�าได้

6. สร้างรายได้เสรมิทีม่ากกว่างานประจ�า สามารถสร้าง 

รายได้หลักแสน หลักล้านได้ เพยีงต้องตัง้ใจเรยีนรู้

และลงมอืท�าอย่างจริงจงั 

ส่งท้าย

 จะเห็นว่าธรุกจิออนไลน์นัน้เป็นเรือ่งท่ีน่าสนใจมาก

และถือว่าเป็นทกัษะท่ีมคีวามจ�าเป็นในปัจจบัุนอย่างมาก 

ส�านกัวิชาศกึษาท่ัวไป สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ออกแบบวิชาเลือกท่ีชื่อว่า 

Fun with Online Business “สนกุกบัธรุกจิออนไลน์” ให้

ความรู้ศึกษาธุรกิจออนไลน์เบื้องต้น โอกาสในการท�า

ธรุกจิออนไลน์ รปูแบบการสร้างรายได้ การตลาด เรียนรู้

กฎหมายและจรยิธรรมกบัการค้าออนไลน์ และสร้างธรุกจิ

ออนไลน์ด้วยตนเอง วิชานี้จะช่วยส่งเสริมและเพ่ิม 

ความสามารถให้กับผู้เรียน ได้มีทักษะในการท�าธุรกิจ

ออนไลน์ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ทางส�านัก 

วชิาศกึษาทัว่ไป หวงัว่า บทความนีจ้ะเป็นประโยชน์ และ

วิชาสนุกกับธุรกิจออนไลน์ จะเป็นที่สนใจแก่น้องๆ  

มากยิง่ขึน้
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DBD Solution
Q & A
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เปิด List สินค้าออนไลน์ขายดีปี 2023

เครื่องส�ำอำงและสกินแคร์ สินค้ำแฟชั่น

 สินค้าความสวยความงามยังคงเป็นอะไรท่ีขายดี 

มาตลอดในทุกยุคสมัย ส�าหรับสินค ้าในกลุ ่มนี้  

ยังคงเติบโตในตลาดออนไลน์ในปีหน้าอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งเครื่องส�าอางและสกินแคร์ รวมถึงเสื้อผ้าแฟช่ัน 

เนื่องจากเป็นสินค้าสิ้นเปลืองท่ีหมดหรือเปลี่ยนเทรนด์

ค่อนข้างไวจึงท�าให้ตลาดกลุ่มนี้มีแนวโน้มเติบโตข้ึน 

ในทุกปี เนื่องจากมีการพัฒนารวมถึงเทรนด์ที่เปลี่ยน

อย่างรวดเร็วจึงท�าให้ เป็นกลุ่มสินค้าที่ขายดีตลอดกาล

เครื่องส�ำอำงและสกินแคร์ สินค้ำแฟชั่น 

ที่มีเทรนด์ขำยดีในปีหน้ำ

 เครื่องดัดขนตาพร้อมขนตาปลอม

 วิกผม เล็บเจลแบบต่อ

ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาตลาดออนไลน์เติบโตและเข้ามามบีทบาทในการขายสินค้ามากข้ึน คนในทกุ generation หันมา 
สนใจกับการสั่งซื้อของออนไลน์ผ่านทาง Facebook, Shopee, LAZADA, JD, TIKTOK ซึ่งก็เป็นการเพิ่ม 
โอกาสในการขายในมมุผูป้ระกอบการ ให้เพิม่ช่องทางหรอืลูท่างการค้าใหม่ๆ แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าสนิค้าตวัไหน  
อยู่ในเทรนด์ และน่าสนใจ มีแนวโน้ม มีความต้องการสูงในตลาด วันนี้ Super Lock จะมาเปิด List สินค้า 
ออนไลน์ขายดีปี 2023

เครื่องเขียน IT gadget ของใช้สุดล�้ำสมัย AI

 ในยุค 5G เทคโนโลยีเป็นอีกสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 

ไปอย่างรวดเรว็เราจะเหน็ได้ว่า ในทกุๆ ปีจะมเีทคโนโลยี

ใหม่ๆ เช่น AI พลังงานแสงอาทติย์ รวมถงึ Accessories 

ต่างๆ ที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือ แทบเลท ก็จะยังคง

ขายได้และขายดี เพราะเราอยู่ในยุคแห่งเทคโนโลยี

และเทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทในการใช้ชวีติทกุย่างก้าว  

ตั้งแต่ต่ืนจนนอน เราใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีในทุกวัน  

และเครื่องเขียนจะกลับมาเป็นสินค้าขายดีในตลาด

ออนไลน์เนื่องจาก 2 ปีที่แล้ว ตลาดเครื่องเขียนซบเซา

จากสถานการณ์โรคระบาด ที่เกิดข้ึน แต่ในปีหน้ามี

โอกาสที่เคร่ืองเขียนจะกลับมาเป็นสินค้าขายดี เพราะ

ทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติและผู้คนจะเริ่มใช้ชีวิต 

ปกติ 2 ปีที่ขาดหายสินค้าจะถูกน�ากลับมาใช้งานและ 

เกิดความต้องการซื้อที่มากขึ้นจาก 2 ปีที่แล้ว
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ที่มีเทรนด์ขำยดีในปีหน้ำ

 ล�าโพงบลูทูธ โคมไฟ Smart home

 โรบอทท�าความสะอาดบ้าน, หลอดไฟแสงอาทติย์

 เครื่องพับผ้าและเครื่องล้างจาน

เครื่องใช้ในบ้ำน ของแต่งบ้ำน

 การอยู่บ้านนานขึ้นใน 2 ปีที่ผ่านมาท�าให้ผู้คนมี

การประดับตกแต่งให้สวยงาม น่าอยู่มากขึ้นรวมไปถึง

การซื้อเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านให้สวยงามและ 

ช่วยให้สุขภาพจิตดีขึ้น ท�าให้การอยู่บ้านหรือการแต่ง

บ้านกลายมาเป็นทีน่ยิม ในการสร้างความสขุอย่างหน่ึง

ของคนในยุคปัจุบัน สถานการณ์โควิด -19 มีการแพร่

ระบาดและกลายพนัธุเ์รือ่ยๆ กม็ส่ีวนส่งผลให้มกีารคาด

การณ์ว่า ความต้องการซือ้ของแต่งบ้านจะเพิม่ขึน้ 4.8% 

ต่อปี ตั้งแต่ปี 2021 - 2026 ช่วงเวลานี้เป็นช่วงขาขึ้น 

เริ่มต้นของตลาดขายของแต่งบ้านที่น่าสนใจที่สุด

เครื่องใช้ในบ้ำน ของแต่งบ้ำน ที่มีเทรนด์ขำยดี

ในปีหน้ำ

 พรมแต่งบ้าน แจกันดอกไม้

 ชุดเครื่องนอน ผ้าเช็คตัว ผ้าเช็ดหน้า

 ตู้และชั้นเก็บของ รวมไปถึงผ้าม่าน

ของใช้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ปัญหาเรื่องความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่ิมมีผล

ท�าให้เกิด global warming จากการกระท�าของมนุษย ์

มากข้ึน ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหาร  

ฤดกูาลทีผ่ดิแปลกไป รวมถงึ ภาวะน�า้ท่วมโลกทีค่าดการณ์ 

ว่าหากเรายังมกีารใช้ทรพัยากรทีม่ากเช่นนี ้อาจจะก่อให้

เกดิน�า้ท่วมโลกได้ในไม่ช้า จงึท�าให้ generation Z ซึง่เป็น 

generation ที่อาจได้รับผลกระทบนี้โดยตรงตระหนักถึง

ปัญหานี้มากขึ้น การใช้งานทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้ม

ค่า เป็นโจทย์ให้เหล่าเจ้าของสนิค้าหรอืผูผ้ลติหนัมาใส่ใจ 

ในส่ิงท่ีเกิดข้ึนและผลิตสินค้าทีส่ามารถน�ากลับมาใช้หรอื

สามารถใช้ซ�้าได้จะเป็นเทรนด์ในอนาคตซึ่งมีแนวโน้ม  

จะสูงขึ้นตั้งแต่ปี 1999

ของใช้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีเทรนด์

ขำยดีในปีหน้ำ

 กล่องข้าวทีท่�ามาจากวสัดธุรรมชาต ิกล่องข้าว Eco  

 ขวดน�้าสแตนเลส ถุงผ้า

 ทั้งหมดนี้ คือเทรนด์ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นใน 

ปี 2023 ซึง่เป็นแนวทางในการเร่ิมต้นขายสินค้าออนไลน์ 

หรอื สามารถเป็นไอเดยีในการหาสนิค้า ทีมี่ความต้องการ 

ของตลาดสูง ส่งผลให้สินค้าขายดีและเป็นแนวทาง 

ในการเริ่มต้นจับธุรกิจออนไลน์ของใครหลายๆ คน
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