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คำ�นำ�
การเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสำาคัญมากในการประกอบธุรกิจ ท่ามกลางกระแส

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยเฉพาะ “การเริ่มต้นธุรกิจ” จำาเป็นอย่างยิ่ง 

ที่ผู้เริ่มต้นธุรกิจต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้าน อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ 

ทางธุรกิจ การวางแผนและกำาหนดกลยุทธ์ธุรกิจ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการปฏิบัติ 

ตามข้อกฎหมาย เพื่อวางแผนการประกอบธุรกิจอย่างรอบคอบ ลดความเส่ียง 

และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการสร้าง 

ความเขม้แขง็ใหแ้กภ่าคธรุกจิไทย ไดใ้หค้วามสำาคญัในการเพิม่องคค์วามรูก้ารประกอบ

ธุรกิจโดยเฉพาะการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งเป็นรากฐานสำาคัญในการพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถทางการแข่งขัน ดังนั้นจึงได้จัดทำาคู่มือ “เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง” 

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่จำาเป็นเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจอย่างเป็นระบบ และ 

มีการวางแผนบริหารจัดการธุรกิจที่ดี พร้อมกรณีศึกษาตัวอย่าง สำาหรับผู้ประสงค์ 

จะเริ่มต้นธุรกิจและผู้ที่ดำาเนินธุรกิจอยู่แล้ว ใช้เป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถูกต้อง 

และมีทิศทางที่ชัดเจน 

ในการจัดพิมพ์ครั้งน้ี คณะผู้จัดทำาได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา เพื่อให้คู่มือ 

มีความครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย โดยเรียบเรียงและออกแบบคู่มือให้อ่านง่าย 

สะดวกในการค้นหา ทั้งน้ี ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่นำามาประมวลเป็น 

องค์ความรู้ดังกล่าว คณะผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะจุดประกายความคิด 

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ประกอบกับความมุ่งม่ัน ความตั้งใจ  

และความมั่นคงของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งหลักสำาคัญก่อให้เกิดความสำาเร็จของธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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1.	ชีวิตประจำ�วันที่เร�พบเห็นอยู่ทุกวัน

เช่ือว่าทุกคนต้องมีความรู้สึกถึงส่ิงรอบตัวในแต่ละวัน แต่ละสถานที่ ที่ไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการหรือไม่สามารถแก้ปัญหา หรืออำานวยความสะดวกได้เท่าที่คิด 

การสร้างธุรกิจ ไม่จำาเป็นต้องเริ่มจากการมีเงินลงทุนจำานวนมากก่อน  

แต่สิ่งสำาคัญคือ ต้องเร่ิมต้นจากความคิดท่ีต้องการประกอบธุรกิจ ต้องการ

จะประสบความสำาเร็จในชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นแสวงหาโอกาส  

เพื่อตกผลึกว่า “ต้องการจะทำาธุรกิจอะไร” โดยจะมีคำาถามที่ตามมามากมาย

เช่น “จะทำาอย่างไร” “จะเร่ิมต้นยังไง” “จะทำาให้ประสบความสำาเร็จอย่างไร” และ  

“ไม่แน่ใจว่าจะทำาดีหรือไม่”

จุดประก�ยท�งธุรกิจ

ก�รสร้�งและค้นห�ไอเดียธุรกิจที่เหม�ะกับเร�
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เชน่ เดนิเขา้ซอยบา้น อยากซือ้น้ำาเตา้หูท้ำาไมไมม่ขีาย ซอยน้ีมี 

คนอยู่มาก และปัจจุบันคนดูแลสุขภาพน่าจะขายได้ นำาไปสู่ความคิด

ในการเริ่มต้นที่จะตอบสนองความต้องการของตนเองและอีกหลายคน 

ซึ่งต้องมากพอสำาหรับการสร้างเป็นธุรกิจ เช่น พัฒนาการบริการ 

รับซ่อมรถ/ล้างรถถึงบ้าน การบริการส่งผักสด ผลไม้ตามเมนู

สุขภาพเป็นประจำาที่บ้าน

2.	สิ่งที่เร�รัก	ถนัด	เก่ง	จุดเด่น	ง�นอดิเรก

เลือกประเภทธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเองโดยดูจากความชอบ ความถนัด 

ความสนใจของตนเองเปน็หลกั รวมถงึบคุลกิ ลกัษณะนสิยัของตนเอง โดยลองเรียบเรียง 

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ดูว่าความสามารถ ความถนัด และความชอบที่แท้จริงของ

เราคืออะไร เช่น แม่บ้านชอบเย็บปักถักร้อย เปิดร้านขายอุปกรณ์ และสอนเย็บปัก 

ถักร้อย อาจเริ่มต้นธุรกิจจากงานที่ตนเองทำาอยู่ หรือ 

การต่อยอดธุรกิจของทางบ้าน เพราะการทำาในส่ิงที่เรารัก

และถนดั จะทำาใหม้คีวามสขุและมคีวามสนใจอยากแสวงหา

ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอยู่เสมอ

3.	 ดัดแปลงจ�กธุรกิจที่เคยพบเห็น	 ของเดิมนำ�ม�ปรับใหม่หรือ	

เป็นนวัตกรรมใหม่

เราสามารถนำานวตักรรมมาสรา้งโอกาส และชอ่งทางใหม่ๆ ทีต่า่งออกไป นวตักรรม

ไม่จำาเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ ของดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษก็สามารถกลายเป็นนวัตกรรมได้ 

ดว้ยการตอ่ยอดจากความคิดสรา้งสรรค์ ทำาใหส้นองความตอ้งการ 

เพิม่ขึน้หรอืสรา้งความตอ้งการใหม ่เชน่ การนำาผา้ขาวมา้มาทำา

เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าต่างๆ ทำาปกสมุด กระเป๋าใส่ไอแพด
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4.	 ซื้อธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้ว	 หรือมองห�ธุรกิจแฟรนไชส์	 ลดคว�มเส่ียง	

	 	ก�รเริ่มต้นโดยลำ�พัง

4.1	 ซื้อธุรกิจเดิม	 ต้องประเมินเหตุผลที่คนเดิม 

ไม่ทำา ต้องยอมรับภาระหรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยต้อง

มีวิธีและความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมั่นใจ 

เช่น ลูกจ้างได้รับกิจการจากนายจ้างหรือผู้สูงวัยไม่มีทายาท

สืบทอดกิจการ

4.2	ธุรกิจแฟรนไชส์	มีบริษัทผู้ขายแฟรนไชส์วางระบบการบริหารจัดการ จัดหา

สินค้า/บริการซึ่งเป็นที่ยอมรับของตลาดแล้ว นับเป็นการลงทุนธุรกิจทางลัด ทำาให้เรา

ไมต่อ้งกงัวลในเรือ่งจะบรหิารจดัการธรุกจิอยา่งไร จะโฆษณา

ประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการอย่างไร แต่ก็ยังมีความเสี่ยง 

หากผู้ขายแฟรนไชส์ไม่มีระบบการบริหารจัดการที่อาจเกิด

ปญัหาทีส่ง่ผลตอ่ผูซ้ือ้แฟรนไชส์ได ้ดงันัน้กอ่นซือ้แฟรนไชส์ 

มีหลักการที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ดังนี้

 ●	 สำ�รวจและสอบถ�มจ�กผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์นั้นอยู่ก่อน	 เพื่อให้ได้ข้อมูล 

ที่เป็นประโยชน์ เช่น การลงทุนธุรกิจน้ี คุณภาพสินค้าที่ขายเป็นอย่างไร ลูกค้านิยม 

หรือไม่ บริษัทแม่จัดส่งสินค้าให้ทันหรือไม่ และเพียงพอหรือไม่ อะไรคือปัญหา 

ของธุรกิจนี้ ร้านของคุณทำากำาไรได้หรือไม่

 ●	 สำ�รวจตนเอง	มคีวามพรอ้มในการบรหิารงานหรือไม่ การทำาธรุกจิแฟรนไชส์ 

ไม่ใช่เพียงแต่มีเงินลงทุนแล้วให้บริษัทแม่บริหาร แต่การทำาธุรกิจแฟรนไชส์เป็น 

การลงทุนในธุรกิจที่มีการวางระบบไว้แล้ว ซึ่งผู้ลงทุนต้องลงมือทำาเองหรือบริหารเอง

ตามระบบงานที่มีบริษัทแม่เป็นผู้สนับสนุน
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● สำ�รวจบริษัทผู้ข�ยแฟรนไชส์	 มีตัวตนอย่างไร ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ  

ความชำานาญในธุรกิจ เป้าหมาย และกิจกรรมที่บริษัทแม่ดำาเนินการ สามารถตรวจ

สถานะของบริษัท ได้จากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และ

ตรวจสอบว่า ได้รับเครื่องหมายรับรองเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน 

แฟรนไชสข์องกรมพฒันาธรุกจิการคา้หรือไม่ ซึง่เคร่ืองหมายดงักล่าว 

กรมพัฒนาธุรกจิการคา้ จะมอบใหแ้กธ่รุกจิแฟรนไชสท์ีผ่า่นการประเมนิเกณฑค์ณุภาพ

มาตรฐานแฟรนไชส์จากผู้ทรงคุณวุฒิ

 ● ประเมินยอดข�ยและระยะเวล�คืนทุนของสินค้�/บริก�ร โดยวิเคราะห์ว่า 

มตีลาดตรงกับความตอ้งการ ลกูคา้นยิมมากพอ และสามารถสรา้งรายไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

ไม่มีคู่แข่งมากเกินไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทำาเล และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในชุมชนนั้น

5.		ก�รทำ�ธุรกิจออนไลน์	:	ข�ยสินค้�ท�ง	e-Commerce	

การทำาธุรกิจผ่านทางออนไลน์ เป็นการเริ่มต้นธุรกิจที่ตัดค่าใช้จ่ายการเปิด 

หนา้รา้น/การบรหิารจัดการ สามารถขยายตลาดในวงกวา้ง และเริม่ตน้ไดท้นัทเีหมาะสม 

กับยุคสมัย เป็นที่นิยมของลูกค้า อีกทั้งยังให้บริการได้ 7 วัน 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม 

ต้องกำาหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน การวางระบบการจัดหาสินค้าที่เหมาะสม  

การจัดส่ง และการชำาระเงินที่น่าเชื่อถือ 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องจดทะเบียน

พาณิชย์ที่สำานักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล 

หรือองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) ตามที่ตั้งของสถานประกอบ

การหรือตามท่ีอยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ หลังจากน้ัน กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าจะทำาการประเมินคุณสมบัติของเว็บไซต์ที่มี 

การจดทะเบียนพาณิชย์เพ่ือให้เคร่ืองหมายรับรอง DBD Registered 

โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำาเครื่องหมายดังกล่าวไปติดบนเว็บไซต์ของตน อันเป็น 
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การยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของผู้ประกอบธุรกิจ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการ

ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น 

เว็บไซต์ Trustmarkthai.com เป็นเว็บไซต์ 

ที่ให้บริการตรวจสอบข้อมูลธุรกิจและยืนยันตัวตน 

ของผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนา

ธรุกจิการค้า เพ่ือสรา้งความมัน่ใจเบือ้งตน้ใหผู้บ้รโิภคกอ่นตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร

ออนไลน์ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.Trustmarkthai.com

เว็บไซต์ Thaicommercestore.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการด้าน 

การตลาดแก่ ผลิตภัณฑ์ชุมชนทางออนไลน์ เช่น สินค้าหนึ่งตำาบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Production : OTOP) สินค้าที่เป็นส่ิงบ่งชี้ 

ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) สินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic) สินค้า

ฮาลาล (Halal) และสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นธรรม (Fair Trade) เพื่อเป็นแหล่ง 

รวบรวมสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานและเป็นช่องทางการกระจายสินค้าจากชุมชน 

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้การสนับสนุนด้านการตลาด 

แก่วิสาหกิจชุมชน ในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ ได้พัฒนา 

Application ผลติภณัฑ์ชุมชนผา่น Mobile Device เพือ่เป็นอกีหนึง่ชอ่งทางเขา้สูเ่วบ็ไซต์

Thaicommercestore 

ท้ังน้ี สอบถามรายละเอียดการจัดอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ ได้ที่ กองพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ และดาวน์โหลดคูม่อืลดัเปดิ

รา้นคา้ออนไลน์ไดด้ว้ยตวัคณุ ไดท้ี ่

www.dbd.go.th
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สิง่จำาเปน็อกีประการ คอื การศกึษาขอ้มลู ตดิตามปจัจยัทีเ่ปน็ตวักำาหนดแนวโนม้

ของธุรกิจที่ทำาให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ดังนี้

● การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจโลกสู่ยุคการค้าเสรี ตลาดเดียว

● ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสร้างสรรค์นวัตกรรม ความทันสมัยของ 

 การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 

● ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคม 

 ผู้สูงอายุ 

● ความจำาเป็นในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม 

● ความต้องการความสะดวกสบายกับการใช้ชีวิตประจำาวันมากขึ้น 

● ความต้องการด้านสุขภาพ ความงาม และความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เมือ่เราเริม่ค้นพบโอกาสทางธรุกจิทีม่คีวามเป็นไปไดแ้ลว้ การเริม่ตน้ธรุกจิเปน็ของ 

ตนเองน้ัน เราต้องมีท้ังความรู้ความเข้าใจในส่ิงท่ีตนเองจะทำา และมีศิลปะในการบริหารงาน 

บริหารคนอย่างเหมาะสม วางเป้าหมายให้ชัดเจน และตัดสินใจเลือกวิธีการดำาเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

“ไม่ต้องเป็นคว�มคิดใหญ่	แต่เป็นคว�มคิดที่ชอบ	และต้องเป็นคว�มคิดที่ใช่”

  ● ทำาเป็นธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นรายได้  

  ● เหมาะกับระยะเวลา เงินทุน และความสามารถของเรา

  ● ตลาดมีความต้องการ และมองเห็นลูกค้าชัดเจน

  ● มีความแตกต่างจากที่มีอยู่ในตลาด เลียนแบบยาก
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ทักษะท�งธุรกิจ

ร�ยก�ร ใช่ ไม่ใช่

1. คุณรู้จักการจัดการทางการเงิน การจัดหาแหล่งเงินทุน

2. คุณสามารถบริหารจัดการบุคลากร

3. คุณสามารถวางแผนธุรกิจ

4. คณุสามารถวเิคราะหค์วามต้องการ และมองเห็นโอกาส 
 ทางการตลาด 

ร�ยก�ร ใช่ ไม่ใช่

1. คุณกล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ และกล้าลงทุน

2. คณุพรอ้ม และสามารถทำางานหนกัไดต้ลอด 24 ชัว่โมง

3. คุณมีความคิดเป็นของตัวเอง และแตกต่าง

4. คุณมีความอดทนต่อปัญหาอุปสรรคที่เข้ามา 

 โดยไม่ท้อถอย และพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่

5. ครอบครัวสนับสนุนความคิด และการทำางานของคุณ

6. คุณรู้จักคนหลากหลาย ชอบพบปะผู้คนเพื่อสร้าง 
 ความสัมพันธ์ที่ดี

7. คุณมองเห็นโอกาสจากสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ 

8. คุณเป็นคนที่ยอมรับ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

9. คุณมีความมั่นคงทางการเงิน พร้อมรับความเสี่ยง

ทักษะก�รเป็นผู้ประกอบธุรกิจ

เพื่อให้เกิดคว�มเชื่อมั่น	 และตัดสินใจที่ดีขึ้น	 ลองสำ�รวจตนเองว่�		
มีคว�มพร้อมม�กน้อยเพียงไร
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ถ้�คุณตอบว่�	ใช่		✓✓✓	ม�กกว่�	8		ข้อ

ถ้าคุณเลือก ใช่ สำาหรับทักษะการเป็นผู้ประกอบธุรกิจมากกว่า 5 ข้อ และทักษะ

ทางธุรกิจมากกว่า 3 ข้อ คุณมีแนวโน้มหรือมีโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ไม่ยาก  

เพื่อช่วยย�้ำคุณสมบัติของกำรเป็นผู ้ประกอบธุรกิจที่ดี ควรประกอบด้วยลักษณะ 

ต่อไปนี้

1.	อดทน	ยึดมั่น	ไม่ย่อท้อ วางเป้าหมายสู่ความสำาเร็จ มีความทะเยอทะยานใน

ระดับสูง ถือเป็นหัวใจสำาคัญท่ีจะเป็นพลังผลักดันให้ลุกข้ึนมาดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

2.	 ชอบคว�มเสี่ยง มีความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ตั้งแต่ก่อนจะเริ่ม

ดำาเนินการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ และพยายามขจัดความเสี่ยงที่จะกระทบต่อธุรกิจ 

แล้วจึงค่อยตัดสินใจดำาเนินการ

3.	คิดอย่�งสร้�งสรรค์ สร้างฝันให้ยิ่งใหญ่ ไปให้ถึง การเริ่มจากก้าวเล็กแล้วค่อย

ขยายใหญข่ึน้ สามารถมองจากจุดเลก็ๆ โดยสรา้งจากสิง่ทีต่นรกั แลว้สานฝนัใหส้ามารถ

ขยายเป็นกิจการใหญ่โตได้ 

4.	 กล้�เปลี่ยนแปลงถือเป็นโอก�ส มีความคิดเชิงบวกกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง  

มองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส และจุดเริ่มต้นของส่ิงใหม่ๆ และใช้ประโยชน์จาก 

การเปลี่ยนแปลงนั้นกับธุรกิจของคุณ

การสรา้งทกัษะทางธรุกิจ เป็นเรือ่งท่ีต้องหาความรู ้สรา้งประสบการณ ์และปรกึษา

ผู้เชี่ยวชาญได้ที ่ศูนย์ปรึกษาธุรกิจ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

อดทน

ยึดมั่น

ไม่ย่อท้อ

ชอบ

คว�มเสี่ยง

คิดอย่�ง

สร้�งสรรค์

กล้�

เปลี่ยน

แปลงถือ

เป็นโอก�ส



แผนธุรกิจ	:	
กุญแจสู่ก�รเริ่มต้นธุรกิจ
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เป็นเครื่องมือที่มีความสำาคัญย่ิงสำาหรับทั้งผู้ที่ริเริ่มจะประกอบธุรกิจ เป็นเสมือน

แผนที่ในการเดินทางที่จะชี้แนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการเพื่อเร่ิมต้น

ธุรกิจ โดยจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งเรื่องของการดำาเนินธุรกิจ การตลาด กลยุทธ์ 

การแข่งขัน การคาดคะเนทางการเงิน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่จะชี้นำาไปสู่ 

แผนธุรกิจ	:	กุญแจสู่ก�รเริ่มต้นธุรกิจ

ก่อนที่จะเริ่มต้นหรือเม่ือธุรกิจเร่ิมต้นแล้ว จำาเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องวิเคราะห์ 

และประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ศักยภาพของ 

ตัวเราอย่างรอบคอบ เพื่อจัดทำาแผนธุรกิจ ท่ีจะสร้างความพร้อมในการเริ่มต้น 

และก้าวเดินไปตามเป้าหมายสู่ความสำาเร็จอย่างยั่งยืน ความประมาทเพียงเล็กน้อย 

ส่งผลต่อการสูญเสียหรือความล้มเหลวที่ยากจะแก้ไข

แผนธุรกิจ	(Business	Plan)	คืออะไร	?
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ความสำาเร็จหรือชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งที่สามารถนำามาใช้ในการแข่งขัน หรือจุดอ่อนและ

ข้อควรระวังที่ต้องแก้ไขหรือเตรียมพร้อมป้องกัน ซึ่งจำาเป็นต้องบันทึกเป็นเอกสาร คือ 

แปลงความคิดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะช่วยให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ 

ทบทวน ในการดำาเนินการหรือการปฏิบัติว่าเป็นไปตามสิ่งที่ได้วางแผนไว้ และ 

ผลทีเ่กดิขึน้นัน้เปน็เชน่ใด จำาเป็นต้องมกีารปรบัปรงุแกไ้ขตรงจดุใดและดว้ยวธิกีารดำาเนนิ

การแบบใดที่จะทำาให้ธุรกิจมีผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะมาจากการจัดทำาแผนธุรกิจนี่เอง 

ที่จะบอกว่า “ปัจจุบันเรำเดินอยู่ตรงไหน อนำคตจะไปอยู่ที่ใด ด้วยวิธีกำรอย่ำงไร”

● เพ่ือให้เราเข้าใจและเตรียมความพร้อมในส่ิงท่ีต้องทำาอย่างชัดเจน และเป็นระบบ

● ทำาให้คนอื่นเข้าใจว่าเรากำาลังทำาอะไร มีโอกาสสำาเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ 

  (ผู้ร่วมลงทุน สถาบันการเงิน) 

1.	ชื่อของธุรกิจ	(Name	of	Business)

ชื่อของธุรกิจถือเป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้คนรู้จัก และจดจำาได้ว่าเราคือใคร และ 

อาจสื่อถึงว่า ทำาธุรกิจอะไร

 
2.	แนวคิดธุรกิจ	(Business	Idea)

● เรากำาลังจะทำาอะไร ทำาไมถึงเป็นธุรกิจนี้ ทำาไมไม่เลือกธุรกิจอื่น

● จะขายใคร (กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย) ขายอย่างไร (ผลิตส่งขาย 

ผลิตเองขายเอง หรือจ้างคนอื่นผลิต)

● แนวทางการลงทุน ต้องใช้เงินเท่าไร ได้มาจากไหน ขายเท่าไร

ถึงจะคืนทุน

แผนธุรกิจมีประโยชน์อย่�งไร	?

กรอบก�รจัดทำ�แผนธุรกิจ
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3.	วิเคร�ะห์คว�มเป็นไปได้ท�งธุรกิจ	(Business	Analysis)		 	

● วิเคราะห์ธรรมชาติของธุรกิจ ตายและโตเพราะอะไร อย่างไร

● วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ค้นหาจุดอ่อน จุดแข็งของธุรกิจ 

โอกาสและอุปสรรค ที่เราต้องเผชิญจากภายนอก อะไรมีมากกว่ากัน จะใช้ประโยชน์ 

หรือแก้ไขได้หรือไม่ วิเคราะห์คู่แข่งในธุรกิจเป็นใคร มีดีอย่างไร เราจะสู้ได้หรือไม่ 

อยา่งไร วิเคราะหล์กูคา้เป็นใคร พฤตกิรรมการซ้ือเป็นอยา่งไร ทำาไมถงึซือ้ ใครตดัสนิใจ 

ซื้อที่ไหน 

4.	ว�งเป้�หม�ย	 (Goals)	 ทิศท�งและคว�มค�ดหม�ยที่ต้องก�รไปให้ถึง	
	 ในระยะสั้น	และระยะย�ว

●	 วิสัยทัศน์	(Vision)

 ภาพ หรือตำาแหน่งที่เราต้องการจะเป็นในอนาคต หรือเราอยากให้ธุรกิจไปถึง

ในอนาคต เช่น “ตู้ขนมประจ�ำบ้ำนของทุกครอบครัว”

●	 พันธกิจ	(Mission)	

 หน้าที่หลักของธุรกิจ ธุรกิจของเราเกิดมาทำาไม และดำารงอยู่เพื่ออะไร  

เป็นเป้าหมายระยะยาว เช่น “ผลิตเบเกอรี่ที่มีรสชำติและควำมแตกต่ำง ตอบสนอง 

ทุกเวลำ”

คำ�ตอบ	: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………..
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●	 วัตถุประสงค์	(Objective)	

 เปา้หมายทางธรุกจิทีค่ณุตอ้งการไปใหถ้งึในระยะเวลาทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 

เช่น “ขยำยสำขำร้ำนเบเกอรี่ไม่น้อยกว่ำ 10 สำขำ ภำยใน 2 ปี”

●	 กลยุทธ์	(Strategy)

 แนวทางหลักที่ธุรกิจเลือกใช้เพื่อให้ถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว การเดินทาง 

สู่เป้าหมายทางธุรกิจที่ต้องการ อาจมีหลายทางที่จะไปให้ถึง ซึ่งต้องวิเคราะห์  

ความเป็นไปได้ และโอกาสที่จะใช้เป็นกลยุทธ์ในการไปให้ถึงในระยะสั้น และบรรลุ 

เป้าหมายในระยะยาว 

เป้�หม�ย ท�งเลือก

ต้องก�รไม่น้อยกว่�	10	ส�ข�	ใน	2	ปี
ยอดข�ยเติบโต	ร้อยละ	20	ต่อปี

● ขายแฟรนไชส์
● เปิดสาขาเอง
● คอนเนอร์ในร้านสะดวกซื้อ
● ผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือก 
 ผลิตเองทั้งหมด หรือ 
  สร้างพันธมิตรร่วมวางจำาหน่าย
● สร้างผลิตภัณฑ์หลักที่มีชื่อเสียง
 ของตนเอง 

5.	กลวิธี	(Tactic)	เดินต�มกลยุทธ์	

5.1	แผนก�รตล�ด	

อธิบายภาพรวมตลาดในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต / กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย / 

สภาพการแข่งขัน และคู่แข่งของกิจการ / กลยุทธ์ทางการตลาดที่เลือกใช้ 
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●	 ผลติภณัฑ/์บรกิ�ร	(Product)	สิง่ทีจ่ะสนองตอบคว�มจำ�เปน็หรือคว�มตอ้งก�ร

ของลูกค้�	(Customer	Needs	and	Wants) 

มีลักษณะเด่นอย่างไร ได้เปรียบ เสียเปรียบคู่แข่งอย่างไร สินค้ายุคใหม่ เน้น 

การสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ แตกต่างของรูปแบบและการใช้งาน

● ก�รกำ�หนดร�ค�ข�ย	(Price)	ต้นทุนสำ�หรับลูกค้�	(Cost	to	the	Customer)	

 อาจขึน้อยูก่บัความรนุแรงของการแขง่ขนั ผูน้ำาตลาด ประเภท และภาพลักษณ์

ของสินค้า กำาไรที่ต้องการของธุรกิจ กำาหนดราคาเพื่อแข่งขันในตลาด ราคาสร้าง 

ภาพลักษณ์/กลุ่มลูกค้าเฉพาะ เงินสด/เครดิต เป็นต้น

● ก�รจัดจำ�หน่�ย	(Place)	คว�มสะดวกในก�รซื้อ	(Convenience)	

 ต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าเป็นใคร มีวิธีซื้ออย่างไร สถานที่วางจำาหน่ายที่เหมาะสม

กับสินค้า คู่แข่งมีช่องทางอย่างไร ธุรกิจต้องการขายลักษณะใด ขายส่ง ขายปลีก 

ร้านทั่วไป ร้านเฉพาะทาง ขายตรง หรือ e-Commerce รวมถึงจำานวนของธุรกิจอื่น 

ธุรกิจเดียวกัน และการสัญจรของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

● ก�รส่งเสริมก�รตล�ด	(Promotion)	ก�รส่ือส�รสร้�งก�รยอมรับ	(Communication)

 เป็นเครื่องมือสื่อสารสร้างการรับรู้ และความต้องการของธุรกิจให้เกิดขึ้นกับ

กลุม่ผูบ้รโิภค ซึง่วิธีการสือ่สาร การกระตุน้ผูบ้รโิภคอาจมคีวามแตกตา่งกนัในแตล่ะชว่ง

เวลาที่จำาเป็นตามสถานการณ์ของธุรกิจและสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา  

จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ การให้ทดลองใช้ ปากต่อปาก Social Network หรือ 

การลดแลกแจกแถม เป็นต้น

6.	แผนดำ�เนินง�น	(Production)	

● การวางแผนจัดซื้อ-การใช้วัตถุดิบ และทรัพยากรการผลิต/ขาย/บริการอะไร 

จากใคร กระบวนการ วิธีการผลิต ทำาอย่างไร เครื่องมือ เครื่องจักรหามาจากไหน
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● รูปแบบของธุรกิจ ทำาเลที่ตั้ง 

● การบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร ใครคือผู้บริหาร รวมหรือกระจายอำานาจ

● พนักงานมาจากไหน ทักษะความรู้ แผนการพัฒนาบุคลากรอย่างไร

7.	แผนก�รเงิน/แผนงบประม�ณ	(Budgeting)	 	 	

แผนการเงินเปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่มาหล่อเลี้ยงธุรกิจให้อยู่รอดและ

อยู่ได้ จะแสดงรายละเอียดของแหล่งเงินทุน การใช้เงินทุน ประมาณการทางการเงิน 

และอัตราผลตอบแทนของธุรกิจ ระยะเวลาการคืนทุน การจ่ายชำาระหนี้ ประกอบด้วย

● งบลงทุน ค่าเครื่องมือ เครื่องจักร การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

● ต้นทุนคงท่ี ต้นทุนรวมคงที่ไม่ว่าจะผลิต/ขายไปเท่าใด แต่เม่ือคำานวณเป็น 

ต้นทุนต่อหน่วยจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำานวนของการผลิต/ขาย/บริการ 

เช่น ค่าเช่าร้าน ค่าโฆษณา

● ต้นทุนผันแปร ต้นทุนรวมที่เปลี่ยนแปลงไปตามจำานวนของการผลิต/ขาย/

บริการ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน

● งบกำาไรขาดทุน ผลการดำาเนินงาน รายได้หักต้นทุนและค่าใช้จ่าย

● วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการลงทุน จุดคุ้มทุน ระยะเวลาการคืนทุน

● วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ความสามารถในการทำากำาไร การวิเคราะห์

นโยบายทางการเงิน

8.	พันธมิตรเครือข่�ยธุรกิจ	(Alliance)

การสรา้งพันธมติรและเครอืขา่ยธรุกจิ เปน็สิง่จำาเปน็ในยคุปจัจบุนั เพราะจะทำาให้

เรามพีลงัทีแ่ขง็แรงมากข้ึน ทัง้ด้านการจัดหาวตัถุดิบ การขยายตลาด การบรหิารจดัการ 

และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางธุรกิจ ทำาให้เราสามารถแก้ปัญหาได้โดยเร็ว และสร้าง

โอกาสในการร่วมกันซื้อ ร่วมกันขาย ร่วมกันพัฒนานำาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ

ในการประกอบธุรกิจให้สัมฤทธิ์ผล
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9.	แผนปฏิบัติก�ร	(Action	Plan)

การกำาหนดรายละเอียดสิ่งที่ต้องทำาตามแผนกลยุทธ์ กลวิธีที่กำาหนดไว้ ระบุ 

รายละเอียดกิจกรรมที่จะทำาตลอดปี ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เพื่อให้มีความชัดเจน 

ในการดำาเนินงานที่จะทำาให้บรรลุเป้าหมายภายในเวลาที่กำาหนด

10.	ก�รควบคุมและประเมินผล	(Control	and	Evaluation)	

ในการทำาธุรกิจต้องมีการตรวจสอบ ประเมินผลการดำาเนินงาน สถานะของธุรกิจ

ที่เกิดขึ้นจากการดำาเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ กลวิธี และแผนปฏิบัติการที่กำาหนดไว้ 

อย่างเป็นระยะ เช่น การวิเคราะห์ยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด ค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย  

และตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านต่างๆ เช่น การสร้างยอดขาย การบริหารจัดการต้นทุน 

เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ทันสถานการณ์ 

11.	แผนรองรับคว�มเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน	(Risk	and	Emergency)

การกำาหนดมาตรการสำารองสำาหรับการขาดแคลนสิ่งจำาเป็นในการดำาเนินธุรกิจ 

ผลกระทบที่อาจส่งผลให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักลง หรือไม่เป็นไปตามคาดหมาย เช่น  

การขาดแคลนวัตถุดิบ การขัดข้องของบริการสาธารณะ การขัดข้องของเครื่องมือ

เครื่องจักร หรือการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เป็นต้น

หัวใจสำ�คัญ	คือ	มุ่งมั่นลงมือทำ�ด้วยตนเอง	
ด้วยคว�มอดทน	จึงจะประสบคว�มสำ�เร็จ



สร้�งตัวตนท�งธุรกิจกับ	
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1.	ธุรกิจเจ้�ของคนเดียว	

ธุรกิจเจ้าของคนเดียวเป็นการลงทุนคนเดียว จัดตั้งธุรกิจง่าย กำาไร-ขาดทุน 

รับผิดชอบคนเดียว คิด ตัดสินใจคนเดียว ทำาให้รวดเร็ว แต่อาจขาดความรอบคอบ  

สถานะทางกฎหมาย เรียกว่า บุคคลธรรมดา มีข้อบังคับกฎหมายน้อย โดยธุรกิจ 

เมื่อตัดสินใจประกอบธุรกิจแล้ว ต้องตัดสินใจต่อไปอีกว่า จะจัดตั้งธุรกิจ 

รปูแบบใด ทีจ่ะสรา้งตวัตนทางธรุกจิของเราไดอ้ยา่งเหมาะสมและเกดิความนา่เชือ่ถอื 

ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาทั้งประเภทธุรกิจ ขนาด และเงินทุน เป้าหมาย 

ของธรุกจิ ความจำาเปน็ในการบรหิารจดัการ ขอ้ไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ และ ขอ้ปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย

ก�รจดทะเบียนธุรกิจ

สร้�งตัวตนท�งธุรกิจกับ
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บางประเภทต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำานักงานเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล และ

อบต. ในพื้นที่ตั้งของธุรกิจ เช่น การซื้อมาขายไป พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจำาหน่าย

เทป ซีดี 

2.	ธุรกิจที่มีก�รลงทุนร่วมกัน	

2.1	 ห้�งหุ้นส่วน เป็นการลงทุนของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงร่วมกัน 

ทำาธุรกิจ เพื่อแบ่งผลตอบแทนตามสัดส่วนการลงทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท

● ห้�งหุ้นส่วนส�มัญ	 ทุกคนที่ลงทุน และเป็นหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบในหนี้สิน 

ไม่จำากัดจำานวน หากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

● ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด จดทะเบียน และมีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยจำาแนกความ 

รับผิดชอบในหนี้สินของผู้เป็นหุ้นส่วน 2 ประเภท คือ ไม่เกินจำานวนเงินที่ได้ลงทุนไป 

และประเภทที่ไมจ่ำากดัจำานวนโดยหุน้สว่นประเภทนีจ้ะมอีำานาจในการตดัสินใจทางธรุกจิ

● ข้อดี มีการระดมทุนเพิ่มขึ้น มีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่

เป็นธุรกิจครอบครัว ความน่าเชื่อถือระดับปานกลาง

● ข้อเสีย การระดมทุนเพื่อขยายกิจการทำาได้ยาก ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้เป็น

หุ้นส่วน 

2.2	 บริษัทจำ�กัด	 จดทะเบียน และมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีผู้เร่ิมก่อการจัดตั้ง 

ไม่น้อยกว่า 3 คน ลงทุนโดยแบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่ากัน บริหาร 

ในรูปแบบคณะกรรมการบริษัท ความรับผิดชอบ ไม่เกินจำานวนค่าหุ้นท่ียังชำาระไม่ครบถ้วน

● ข้อดี จะทำาให้ระดมทุนง่ายและมาก จำากัดความรับผิดชอบหนี้สิน  

การบริหารธุรกิจมีการพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือสูง 

● ข้อเสีย มีขั้นตอนการจัดตั้ง และข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตาม บริหารใน 

รปูคณะกรรมการ และบางเรือ่งตอ้งนำาเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่มิใหเ้กดิผลกระทบตอ่ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจไม่คล่องตัวในบางสถานการณ์
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● เขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

และสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 - 6 ได้แก่ ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก 

สุรวงศ์ บางนา และแจ้งวัฒนะ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 

● นอกเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ที่ สำานักงานพาณิชย์

จังหวัดทั่วประเทศ 

สำาหรับธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ สามารถยื่นจดทะเบียนข้ามเขตจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและ

บริษัทจำากัดได้ทั่วประเทศ ซ่ึงเป็นการอำานวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจจากเดิมที่ต้อง

ยื่นคำาขอจดทะเบียน ณ จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสำานักงานใหญ่เท่านั้น

● การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกิจของบริษัท ให้นำามาจดทะเบียนภายใน 

ระยะเวลาที่กำาหนด

● ต้องจัดทำาบัญชี และนำาส่งงบการเงินแสดงผลการดำาเนินงานของ 

นติบิคุคลเปน็ประจำาทกุป ีโดยสามารถจดัส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Filing)

● นิติบุคคลสามารถยื่นขอหนังสือรับรองซึ่งแสดงความมีตัวตนของนิติบุคคล  

คัดสำาเนาทะเบียนธุรกิจ เพื่อใช้ในการดำาเนินธุรกรรมทางธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน และสถาบันการเงิน โดยการให้บริการหนังสือรับรอง สามารถยื่นขอได้ที่ 

ศูนย์บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั่วประเทศ หรือขอหนังสือรับรองนิติบุคคล 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านธนาคารมากกว่า 3,900 แห่ง 

นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังให้บริการออกหนังสือรับรอง

นิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย

สอบถามการจดทะเบียนนิตบุิคคล และการปฏบัิตติามกฎหมายอยา่งถกูตอ้ง ไดท้ี ่

กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

สอบถามการส่งงบการเงิน และการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล ได้ท่ี กองข้อมูลธุรกิจ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สถ�นที่ยื่นจดทะเบียนธุรกิจ

ข้อปฏิบัติหลักต�มกฎหม�ยเมื่อจดทะเบียนนิติบุคคล
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการพัฒนาข้อมูลนิติบุคคล งบการเงินให้เป็น 

คลังข้อมูลธุรกิจที่สมบูรณ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกิจที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ

และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนสามารถนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

ทางธุรกิจ ได้แก่

● ข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคล 

● ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน

● ข้อมูลการลงทุนของชาวต่างชาติ

● ค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจ

● ค้นหาโอกาสทางธุรกิจ

● การจัดอันดับธุรกิจ

นอกจากนี้ ยังให้บริการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลผ่าน 

Smartphone “DBD e-Service” เพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล 

นิติบุคคลได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยมีข้อมูลสำาคัญได้แก่ เลขทะเบียน  

ชื่อวันที่จดทะเบียน ที่ตั้ง ทุนจดทะเบียน หมวดหมู่ธุรกิจ วัตถุประสงค์ ปีที่ส่ง 

งบการเงิน คณะกรรมการของนิติบุคคลซึ่งสามารถค้นจาก

เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคลอีกทั้ง ได้เพิ่มเติม 

ข้อควรทราบ เช่น การไม่นำาส่งงบการเงินประจำาปี สถานที่ตั้ง 

ไม่สามารถตรวจสอบได้ หรือไม่ตรงตามที่ ระบุไว้  มีทุน 

จดทะเบียนสูงเกินจริง เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ประชาชนและธุรกิจ 

ที่ต้องระมัดระวังในการทำาธุรกิจกับนิติบุคคลรายดังกล่าว

สอบถามได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ก�รบริก�รข้อมูลธุรกิจ
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ธุรกิจควรนำาหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม

กฎหมายอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้องค์กรเป็นหน่วยงานที่มี 

ธรรมาภิบาลธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความเชื่อมั่น

แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยหลักการสำาคัญ 6 ประการ 

1.	หลักนิติธรรม	:	ผู้บริหารองค์กรธุรกิจจะต้องมีการกำาหนดข้อบังคับให้เป็นไป 

ตามกฎหมาย เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยคำานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ 

ความยุติธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.	 หลักคุณธรรม	: ผู้บริหารองค์กรธุรกิจจะต้องยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 

สำานึกในหน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน 

พนักงาน พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน

อดทน และมีระเบียบวินัย

ธรรม�ภิบ�ลธุรกิจ		:		สร้�งคว�มเชื่อมั่นต่อธุรกิจ
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3.	หลกัคว�มโปร่งใส	: ผูบ้รหิารองคก์รธรุกจิจะตอ้งมคีวามโปรง่ใสในการประกอบ

ธรุกิจ มีการเปดิเผยขอ้มลูอยา่งตรงไปตรงมาโดยมกีระบวนการตรวจสอบความถกูตอ้ง

อย่างชัดเจน

4.	 หลักก�รมีส่วนร่วม	: ผู้บริหารองค์กรธุรกิจจะต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้

สว่นเสยี มสีว่นรว่มในการบรหิารแตล่ะระดบัของการตดัสนิใจ ทีจ่ะส่งผลกระทบตอ่ธรุกจิ 

ผลประโยชน์ หรือวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นๆ

5.	หลักคว�มรับผิดชอบ	: ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ จะต้องตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ 

ความสำานึกในความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ความรบัผดิชอบตอ่ผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย รวมทัง้

มีความใส่ใจในปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง

6.	 หลักคว�มคุ้มค่�	 :	 ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ จะต้องมีการบริหารจัดการและ 

ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรธุรกิจ และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย โดยมีนโยบายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากร

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สอบถามการสรา้งธรรมาภบิาลธรุกิจได้ท่ี กองธรรมาภบิาลธรุกจิ กรมพฒันาธรุกจิ 

การค้า



ก�รประเมินคว�มสำ�เร็จของธุรกิจ
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จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจที่จะ 

อยู่รอดได้จำาเป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง กรมพัฒนาธุรกิจ 

การค้า จึงได้จัดทำาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ เพื่อเป็นเคร่ืองมือประเมินผล 

การบริหารจัดการของธุรกิจที่จะนำามาวิเคราะห์สภาพปัญหาหรือความจำาเป็นที่จะต้อง 

ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และ

สามารถพัฒนาศักยภาพที่จะแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก�รประเมินคว�มสำ�เร็จของธุรกิจ

เมื่อได้ประกอบธุรกิจแล้ว ต้องมีการตรวจสอบ ประเมินผลการประกอบ

ธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาว่า เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไร 

ที่ต้องแก้ไข โดยประเมินในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการองค์กร ยอดขาย 

รายได้ ผลประกอบการ ซึ่งอาจเปรียบเทียบการดำาเนินธุรกิจของตนเองในแต่ละ

ช่วงเวลา หรือเปรียบเทียบกับธุรกิจรายอื่น   

เกณฑ์ม�ตรฐ�นคุณภ�พธุรกิจของกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�
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● ข้อกำาหนดขั้นต่ำาของการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การสร้าง

ผลประกอบการทีดี่ การเตบิโตในทกุสภาวะ และการสรา้งความพงึพอใจสงูสดุแกล่กูคา้/

ผู้ใช้บริการ 

● เคร่ืองมือในการตรวจวัดระดับคุณภาพการบริหารจัดการของธุรกิจ เปรียบเสมือน 

การตรวจสุขภาพร่างกาย ซ่ึงผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้ประเมินหาจุดอ่อน  

จุดแข็งในธุรกิจของตนเอง เพื่อนำาไปกำาหนดวิธีการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ

ธุรกิจได้อย่างตรงประเด็น รวมถึงใช้เทียบเคียง (Benchmarking) กับธุรกิจอื่นที่มี 

วธิปีฏบิติัทีป่ระสบความสำาเรจ็มากกวา่ เพือ่นำาวธิปีฏบัิตนิัน้มาปรบัใชก้บัธรุกจิของตนเอง

● ธุรกิจมีคุณภาพสูงขึ้น มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ

● ลดการสูญเสีย ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ

● ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

● ธุรกจิพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัไดอ้ยา่งมทีศิทาง และเตบิโตอยา่ง

ยั่งยืน 

เกณฑ์ม�ตรฐ�นคุณภ�พธุรกิจ	คืออะไร

เกณฑ์ม�ตรฐ�นคุณภ�พธุรกิจ	ให้ประโยชน์ต่อธุรกิจอย่�งไร
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เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจมุ่งเน้นให้ธุรกิจมีการปรับปรุงพัฒนาองค์กร 

อย่างรอบด้านและต่อเนื่อง โดยครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 หมวดหลัก ดังนี้

หมวดที	่1	ก�รบรหิ�รจัดก�รธรุกจิ	:	ในหมวดนีจ้ะเป็นการวดัประเมนิวธิกีารกำาหนด 

แนวทางปฏิบัติพื้นฐาน และการดำาเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูง 

ประกอบด้วย กรอบแนวคิดทางธุรกิจหรือปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

เช่น กฎหมาย ระเบียบของภาครัฐ เศรษฐกิจ สังคม ลูกค้า รวมถึงโครงสร้างของธุรกิจ  

แผนงาน และวิธีการทำางาน วิธีการสื่อสาร การบริหารจัดการข้อมูล และเป้าหมาย 

ที่ธุรกิจต้องการจะเป็นในอนาคต

หมวดที่	2	 ก�รตล�ด	 และก�รใส่ใจต่อลูกค้�	: เป็นการวัดประเมินกระบวนการ

บริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าของธุรกิจ ประกอบด้วย การจัดเก็บ

ข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลทางการตลาด เช่น ความถี่ในการใช้บริการ หรือปริมาณ

การซื้อในรอบ 1 เดือนของลูกค้ารายนี้หรือกลุ่มนี้ การนำาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ 

เช่น การนำาข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์ เพื่อใช้สร้างโอกาสทางการตลาด การทำาโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างความผูกพันกับลูกค้า หรือคู่ค้าของธุรกิจนั้นๆ

หมวดที่	3	ก�รให้บริก�ร	: เป็นการวัดประเมินที่ประกอบด้วย การกำาหนดรูปแบบ 

วธิกีารในการใหบ้รกิาร การสรา้งเอกลกัษณข์องสนิคา้หรอืบริการนัน้ๆ รวมไปถงึวธิกีาร

ตดิตาม ประเมินความพงึพอใจของลกูคา้ตอ่วธิกีารใหบ้รกิารของพนกังาน เพือ่ทบทวน

และปรับปรุงวิธีการบริการให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าภายใต้มาตรฐาน

เดียวกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะการให้บริการของแต่ละธุรกิจ เช่น กำาหนดพื้นที่  

และสิ่งอำานวยความสะดวกในการให้บริการ วิธีการต้อนรับ วิธีการให้บริการ คุณภาพ

การบริการ 

เกณฑ์ม�ตรฐ�นคุณภ�พธุรกิจ	5	หมวดหลัก
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หมวดที่	 4	 ก�รพัฒน�บุคล�กร	 :	 เป็นการวัดประเมินความสามารถในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของธุรกิจ ที่ประกอบด้วย แผนงานด้านบุคลากร ที่แสดงถึง 

ความต้องการบุคลากรหรืออัตรากำาลัง ความสามารถหรือคุณสมบัติของบุคลากร 

ทีต่อ้งการ การกำาหนดหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ การออกระเบยีบขอ้บงัคบัในการปฏบิตังิาน  

การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะ  

ในการปฏบิตังิาน การบรหิารคา่จา้ง เงนิเดอืน สวสัดกิาร รางวลั และมาตรการทางวนิยั 

หมวดที่	5	 ผลประกอบก�ร	 : จะเป็นการวัดประเมิน การติดตามตรวจสอบ  

การวิเคราะห์ และประเมินผลลัพธ์ของการดำาเนินงานในส่วนงานต่างๆ ของธุรกิจ  

โดยรวมถงึการตดิตามควบคมุตวัชีว้ดัทีก่ำาหนดไวต้ามแผนงาน และผลลัพธท์างการเงนิ 

ที่ธุรกิจได้รวบรวมจัดทำาไว้ในรูปของบัญชี ซึ่งในหมวดนี้จะสะท้อนถึงระดับความสำาเร็จ 

ของการดำาเนินงานในรูปของผลลัพธ์จากการบริหารจัดการหลัก 4 หมวดข้างต้น 

สอบถามได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เครื่องมือบันทึก และวัดผลการดำาเนินธุรกิจ

● บันทึกเหตุการณ์ทางการค้า ทำาให้ทราบผลการดำาเนินงาน ฐานะทางการเงิน 

และสถานะของธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา

● ให้เจ้าของกิจการได้ทราบจำานวนสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนเท่าใด และอย่างไร 

ในแต่ละช่วงเวลา

● ใช้ประกอบการตัดสินใจ การบริหารธุรกิจของเจ้าของกิจการ การลงทุนของ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการให้สินเชื่อของแหล่งเงินทุน

● เป็นเครื่องมือป้องกันทุจริต และการสูญหายของสินทรัพย์

ก�รจัดทำ�บัญชี	คืออะไร

จัดทำ�บัญชีเพื่ออะไร
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ภ�ยในกิจก�ร ภ�ยนอกกิจก�ร

● กรรมการอำานวยการ ผูจ้ดัการทัว่ไป  
 หัวหน้าฝ่าย/แผนก และพนักงาน 
 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
● เพื่อวิเคราะห์การดำาเนินงาน
  วางแผน ควบคมุ และบรหิารจดัการ 
 ของธุรกิจ

● ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจจะลงทุน 
 ผู้ขายสินค้าหรือเจ้าหนี้อื่นๆ 
 สถาบันการเงินหรือบุคคลที่ให้
 กิจการกู้ยืม ลูกค้า หน่วยงาน
 รัฐบาล สาธารณชน
● ใช้เพื่อ ตรวจสอบสถานะ และ
 ความน่าเชื่อถือของธุรกิจ
 ในการลงทุน การติดต่อธุรกิจ 
 การให้เครดิต สินเชื่อ

หลังจากที่ได้มีการจัดทำาบัญชีแล้ว สามารถแสดงผลการดำาเนินงาน และฐานะ 

ทางการเงินของธุรกิจ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ในรูปของงบการเงิน

รายงานที่แสดงข้อมูลผลการประกอบธุรกิจ โดยมีงบการเงินที่ควรทราบ ได้แก่

● งบแสดงฐ�นะก�รเงิน	 แสดงฐานะการเงินของธุรกิจ (สินทรัพย์ หนี้สิน และ

ส่วนของเจ้าของ) การลงทุน และแหล่งที่มาของเงินทุน ความมั่นคง สภาพคล่อง  

ความเสี่ยงในปัจจุบัน ศักยภาพ การเจริญเติบโต และความสามารถทางการแข่งขัน

ของธุรกิจในอนาคต 

● งบกำ�ไรข�ดทุน แสดงถึงผลการดำาเนินงานของกิจการ (รายได้ ค่าใช้จ่าย)  

ในรอบระยะเวลาหนึ่ง สามารถใช้ในการประเมินความสามารถที่จะสร้างความเติบโต 

ของรายได้ การลดลงของค่าใช้จ่าย

● งบกระแสเงินสด บอกถึงสภาพคล่องของกิจการในระยะเวลาหนึ่ง โดยแสดง

ถึงแหล่งที่มา และการใช้ไปของเงินสด

ใครใช้ข้อมูลท�งบัญชี

งบก�รเงิน
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม  25XX 

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    1,000

 สินค้าคงเหลือ       2,000

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์     8,000

รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น	      11,000

หนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  1,500

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  2,000

 ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน/ผู้ถือหุ้น  7,500

รวมหนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน		 11,000

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
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สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  25XX

หน่วย : บาท

ร�ยได้ 

     รายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการ 8,000

ค่�ใช้จ่�ย 

     ต้นทุนขาย 5,000

     ค่าใช้จ่ายในการขาย  3,000

     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 2,500

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	สุทธ ิ   500

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  25XX 

หน่วย : บาท

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน   134,000

กระแสเงินสดจากการลงทุน       (109,500)

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน        (75,000)

กระแสเงินสดของกิจการเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ       (50,500)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด  119,500

เงินสดคงเหลือและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด  69,000

งบกำ�ไรข�ดทุน

งบกระแสเงินสด
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ตัวเลขของงบการเงิน สามารถนำามาวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio  
Analysis) เพื่อวัดผลสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจ เปรียบเทียบการดำาเนินงานในแต่ละ
ช่วงเวลาของธุรกิจ และเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นหรือในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ
อุตสาหกรรมอื่นๆ 

อัตร�ส่วน ร�ยก�รคำ�นวณ แสดงถึง

อัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน
(Current Ratio)

สินทรัพย์หมุนเวียน (เท่า)

หนี้สินหมุนเวียน

● ความสามารถ
 ในการชำาระหนี้
 มีสินทรัพย์
 หมุนเวียนมาก
 พอชำาระหนี้ได้
 เพียงใด 
● ค่าเหมาะสม 2 : 1

อัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว
(Quick Ratio or Acid
Test Ratio)

สินทรัพย์หมุนเวียน-สินค้าคงเหลือ (เท่า)

หนี้สินหมุนเวียน

● สภาพคล่อง
 ท่ีแท้จริงของธุรกิจ
● ค่าเหมาะสม 1 : 1  

อัตร�ส่วน ร�ยก�รคำ�นวณ แสดงถึง

อตัราสว่นทนุหมนุเวยีน
ของลูกหนี้การค้า 
(Account Receivable 
Turnover)

ขายเชื่อสุทธิ (ครั้ง/รอบ)

ลูกหนี้การค้าถัวเฉลี่ย

ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย =  ลูกหนี้ต้นงวด+ปลายงวด 

           2  

● การบริหารลูกหน้ี 
 และการแปลง
 สภาพหนี้
 เป็นเงินสดได้เร็ว 
● ค่าสูงแสดงถึง
  ความสามารถ
 ในการบริหาร
 ลูกหนี้ให้
 แปลงสภาพ
 เป็นเงินสดได้เร็ว

ก�รวิเคร�ะห์งบก�รเงิน

ก�รวัดสภ�พคล่องท�งก�รเงิน	(Liquidity	Ratio)

ก�รวัดประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น	(Efficiency	Ratio)
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อัตร�ส่วน ร�ยก�รคำ�นวณ แสดงถึง

อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อสินทรัพย์
(Debt to Asset Ratio)

หนี้สินรวม (เท่า)

สินทรัพย์รวม

● สัดส่วนของ
 เงินทุนที่มาจาก
 การก่อหนี้
● ค่าสูงแสดงถึง
  ความเสี่ยง
 ทางการเงินสูง

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
(Debt to Equity Ratio)

หนี้สินรวม  (เท่า)

ส่วนของเจ้าของ

● สัดส่วนของ
 เงินทุนจาก
 การกู้ยืม
● ค่าสูงแสดงถึง
  การกู้ยืมเงินสูง 
 มีภาระที่จะต้อง
 ชำาระหนี้ที่สูง
  กระทบกำาไร

อัตร�ส่วน ร�ยก�รคำ�นวณ แสดงถึง

อัตรากำาไรขั้นต้น
(Gross Profit Margin)

กำาไรขั้นต้น x 100  (%)

ยอดขาย

● ความสามารถ
 ในการทำากำาไร
● ค่าสูงสะท้อน
 คณุภาพของธรุกจิ 
 ในการแสวงหา
 รายได้และ
 การควบคมุตน้ทนุ  

	ก�รวิเคร�ะห์นโยบ�ยท�งก�รเงิน	(Leverage	Ratio,	Financial	Ratio)

ก�รวัดคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไร	(Profitability	Ratio)
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อัตร�ส่วน ร�ยก�รคำ�นวณ แสดงถึง

อัตรากำาไรจาก
การดำาเนินงาน
(Operating Profit 
Margin)

กำาไรก่อนหักภาษี
และดอกเบี้ยจ่าย x 100 (%)

ยอดขาย

● ความสามารถใน
 การจัดการและ
 หารายได้หลัง
 หักค่าใช้จ่าย
 เปน็ความสามารถ
 ในการทำากำาไร 
● ค่าสูงแสดงถึง
  ความสามารถและ 
 ประสิทธิภาพใน
 การจัดการได้ดี

อัตรากำาไรสุทธิ
(Net Profit Margin)

กำาไรสุทธิ x 100  (%)

ยอดขาย

● ความสามารถใน 
 การทำากำาไรสุทธิ  
 การควบคุมค่า
 ใช้จ่ายเทียบกับ
 ยอดขาย 
● ค่าสูงแสดงถึง
  ความสามารถใน
 การเปลี่ยน
 ยอดขายเปน็กำาไร
 ได้มาก

อัตราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์ 
(Return On Assets : 
ROA)

กำาไรสุทธิ x 100  (%)

สินทรัพย์รวม

● ความสามารถ
 ในการทำากำาไร
 สุทธิจาก
 สินทรัพย์รวม
 ของธุรกิจ
● ค่าสูงแสดงถึง
 ความสามารถ
 ในการบริหาร
 สินทรัพย์เพื่อให้
 เกิดเป็นกำาไร
 ได้มาก

ก�รวัดคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไร	(Profitability	Ratio)
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อัตร�ส่วน ร�ยก�รคำ�นวณ แสดงถึง

อัตราผลตอบแทนจาก
ส่วนของผู้ถือหุ้น
(Return On Equity : 
ROE) 

กำาไรสุทธิ x 100  (%)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

● ผลตอบแทนต่อ 
 ส่วนทุนของธุรกิจ 
 ว่าให้ผลเฉลี่ย
 ระดับใด เป็น
 ความสามารถ
 ในการทำากำาไร
 จากเงินทุนของ
 ผู้ถือหุ้น
● ค่าสูงแสดงถึง 
 โอกาสที่ผู้ถือหุ้น
 จะได้รับ
 ผลตอบแทนสูง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีการพัฒนาสำานักงานบัญชีคุณภาพ เพื่อ 

ยกระดบัการจดัทำาบญัชขีองธรุกจิใหเ้กดิความนา่เชือ่ถอื ความเชือ่มัน่

ของธุรกิจ โดยสามารถปรึกษาการจัดทำาบัญชี และการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ 

ได้ที่ กองกำากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 หรือปรึกษาเพื่อ

การบริการทางบัญชีได้ ณ สำานักงานบัญชีคุณภาพทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสำานักงานบัญชี

ที่ผ่านการประเมินเกณฑ์คุณภาพของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ห�กจะใช้บริก�รสำ�นักง�นบัญชี	 ควรเลือกใช้สำ�นักง�น	
ที่ให้บริก�รจัดทำ�บัญชีที่ถูกต้อง	 ตรงต�มข้อเท็จจริงและ
ส�ม�รถใช้ประโยชน์เพื่อก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจ	

ก�รวัดคว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไร	(Profitability	Ratio)
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เครือข่�ยพันธมิตรธุรกิจ		:		
เพื่อนร่วมท�งสู่คว�มสำ�เร็จ
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เครอืข่ายธุรกิจ (Business Networking) คอื ความรว่มมอืระหวา่งธรุกจิในรปูแบบ

ต่างๆ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจนกลายเป็นพันธมิตรที่ก่อให้เกิดการรักษา

หรือสร้างผลตอบแทนการประกอบธุรกิจที่เพิ่มขึ้นร่วมกัน 

เครือข่�ยพันธมิตรธุรกิจ		:		
เพื่อนร่วมท�งสู่คว�มสำ�เร็จ

การเปดิประตโูลกใหเ้ชือ่มตอ่กนัทกุประเทศ ทำาใหเ้กดิภาวะการแขง่ขนัทีม่ากขึน้  

ส่งผลต่อการพัฒนากลยุทธ์ทางการค้า การตลาด รูปแบบการบริหารจัดการ

ธุรกิจที่จะทำาให้เกิดความแข็งแกร่งในการดำาเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องและเติบโต  

การสร้างพันธมิตร และเครือข่ายทางธุรกิจ เป็นปัจจัยหลักที่มีการนำามาสร้าง 

ขีดความสามารถของธุรกิจให้เพิ่มขึ้น

เครือข่�ยพันธมิตรท�งธุรกิจ	ให้อะไร
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เน่ืองจากการรวมพลงั การเจรจาตอ่รองทางการคา้ การรว่มกนัพฒันาการบรหิาร

จัดการธุรกิจให้เกิดการประหยัดต้นทุน

● ลดต้นทุน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย การบริหารร่วมกัน 

● เข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนาที่มีราคาสูงโดยลงทุนร่วมกัน

● แบ่งหน้าที่ และร่วมกันผลิตสินค้าที่มีความซับซ้อนสูงได้

● แบ่งหน้าที่กัน ตามความชำานาญพิเศษของแต่ละธุรกิจ

● เรียนรู้เทคนิคการผลิต และการบริหารธุรกิจระหว่างกัน 

● เจาะตลาดที่ต่างคนต่างถนัด (Niche Market) 

● ผสมผสานความคดิสรา้งสรรคท์ีแ่ตล่ะธรุกจิถนดั พฒันาสนิคา้ใหมอ่อกสูต่ลาด

● ร่วมกันผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้ารายใหญ่ และตลาดที่มีขนาดใหญ่ได้

● ร่วมกันพัฒนาสินค้า เพิ่มส่วนแบ่งตลาด และสร้างผลกำาไร

● ร่วมกันดำาเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการขาย การตลาด

● ร่วมกันเจรจาต่อรอง (Negotiation) เพื่อให้ได้ข้อตกลง และเงื่อนไขที่ดีกว่า 

 แนวทางการสร้างเครือข่ายมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างได้รับ 

ประโยชน์จากความร่วมมือ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายพันธมิตรแบบถาวรหรือ 

แบบชั่วคราวในแต่ละช่วงเวลา เช่น 

● รปูแบบเครอืขา่ยทีร่วมตวักนัตามแนวดิง่ (Vertical Networks) เปน็การรว่มมอื 

ทีม่กีารดำาเนนิการในแตล่ะขัน้ตอนตลอดสายของการผลติจนถงึการนำาสินคา้และบริการ 

สู่มือผู้บริโภค เช่น กลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีก (ผู้ผลิต -- ร้านค้าส่ง --- ร้านค้าปลีก ---  

ผู้ให้บริการขนส่ง)

ต้นทุนที่ลดลง

ขย�ยตล�ดเดิม	สร้�งตล�ดใหม่

รปูแบบเครอืข�่ยพนัธมติรธรุกจิ
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● รูปแบบเครือข่ายที่รวมตัวกันตามแนวนอน (Horizontal Networks) เป็น 

การรว่มมอืทีมี่การดำาเนนิการในธรุกจิทีอ่ยู่ในระดบัเดยีวกนั มีความเชือ่มโยงเกีย่วเนือ่ง  

สนับสนุนกัน หรือทำาธุรกิจประเภทเดียวกัน และตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 

เช่น กลุ่มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว 

 

 กรมพฒันาธรุกจิการคา้ เลง็เหน็ประโยชนแ์ละความสำาคญัในการสรา้งเครอืขา่ย 

ทางธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ มีความเข้มแข็ง มีการปรับตัว 

เท่าทันสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ รวมถึงการสร้างโอกาส และขยาย

ตลาดของธุรกจิไทยในระดบัสากล จึงไดม้กีารสง่เสรมิการสรา้งเครอืขา่ยพนัธมติรธรุกจิ 

ดังนี้

● จัดตั้งศูนย์เครือข่�ยธุรกิจ	Biz	Club ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เพ่ือเป็นศูนย์กลางสนับสนุนและผลักดันการประกอบธุรกิจของ 

ผูป้ระกอบธุรกจิระดับพืน้ที่ในสว่นภมูภิาค มกีารบรหิารจัดการเครอืขา่ยอยา่งเปน็ระบบ

และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

● สร้างเครือข่ายธุรกิจ เพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิก Biz Club โดยเข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถ่ายทอด

ประสบการณ์ การประกอบธุรกิจระหว่างสมาชิก ร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาธุรกิจ 

แต่ละพื้นที่ รวมทั้ง การหาช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่เพิ่มเติมให้สมาชิก เช่น  

การค้าขายผ่านออนไลน์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

● พัฒนาเครือข่ายธุรกิจ โดยสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและจับคู่พันธมิตร

ธุรกิจ ทั้งภายในสมาชิกพื้นที่เดียวกัน และระหว่างพื้นที่ (Internal Business Matching) 

ประสานให้เกิดการพัฒนาและใช้ทรัพยากรทางธุรกิจระหว่างกันอย่างครบวงจร

ก�รสร้�งเครือข่�ยพันธมิตรธุรกิจของกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�
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● เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 

ทั้งด้านองค์ความรู้ แหล่งเงินทุน และช่องทางการตลาด

นอกจากนี้ได้ขยายความเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ Biz Club สู่ “เครือข่ายธุรกิจ

บิสคลับประเทศไทย” (Biz Club Thailand : BCT) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ 

รายพื้นที่มากยิ่งขึ้น

สอบถามและสมัครสมาชิก Biz Club ได้ที่ กองธุรกิจการค้าภูมิภาค กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า หรือ www.bizclubdbd.com

● สร�้งเครอืข�่ยพนัธมติรกลุม่ธรุกจิ	การเสรมิสร้างศกัยภาพทางการแขง่ขนัของ

ธุรกิจอีกทางหนึ่ง คือ การสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจรายสาขา 

และกลุ่มธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจำาเป็นต้องพัฒนาทั้งต้นน้ำา 

กลางน้ำา และปลายน้ำา นำาไปสูก่ารไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัจากการลดตน้ทนุ และสร้าง

โอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างความร่วมมือ และเกื้อกูล ที่สอดคล้อง

กับศักยภาพของแต่ละธุรกิจให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ อาทิ การเชื่อมโยง 

เครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก การเชื่อมโยงสมาคมการค้ารายกลุ่มธุรกิจ 



ธุรกิจสำ�เร็จได้ถ้�ลงมือทำ�	
(Case	Study)
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ธรุกจิผกัสดภายใตแ้บรนด ์“ครอพฟี”่ ของคณุอดุมรัตน ์อยูแ่สง เปน็ธรุกจิ

ผักปลอดภัย ไร้สารตกค้าง สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้า

ตัวแรกท่ีได้รับความนิยมและผ่านมาตรฐานสากลจนสามารถส่งออกและจัดจำาหน่าย 

ในประเทศญี่ปุ่น คือ กระเจ๊ียบเขียวฝักสด และได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยเน้น 

พฒันาสนิคา้ประเภทผกัสดทีส่ะอาด ปลอดภยั ได้มาตรฐานสำาหรบัลกูคา้ภายในประเทศ 

ด้วยการสร้างแบรนด์ “คุณโอเค” 

ธุรกิจสำ�เร็จได้ถ้�ลงมือทำ�	(Case	Study)

กรณีศึกษาของผู้ประกอบธุรกิจที่ลงมือทำาด้วยความมุ่งมั่น 

ตั้งใจ ไม่ย่อท้อ จนก้าวสู่ความสำาเร็จ

ธุรกิจผักปลอดภัย	ไร้ส�รตกค้�ง	ม�ตรฐ�นส่งออก	:		บริษัท	ครอพฟี่	จำ�กัด	
อำ�เภอบ�งบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี	(สำ�นักง�น)		

อำ�เภอบ้�นโป่ง	จังหวัดร�ชบุรี	(โรงง�น)	www.okcrophy.com

“สร้�งโอก�สธุรกิจได้จ�กสิ่งใกล้ตัว”
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Product	 ชูจุดข�ยที่ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากคุณอุดมรัตน์ ทำางานคลุกคลีในธุรกิจ 

ผลิตผักสดมายาวนาน ทำาให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินค้าเกษตรอย่างลึกซึ้ง 

ตลอดทัง้ระบบ อาท ิการคดัเลอืกเมลด็พนัธุพ์ชืทีไ่ดค้ณุภาพ การควบคมุกระบวนการผลิต 

ในโรงงานที่ได้มาตรฐาน ระบบการขนส่งและจัดจำาหน่ายสินค้าเองทั้งหมด โดยทำา 

การเกษตรแบบมีสัญญา (Contact Farming) กับกลุ่มเกษตรกร ในระบบการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices : GAP) และผลิตสินค้า

ในโรงบรรจภุายใต้ระบบการปฏบิตัทิีด่ีในการผลติอาหาร (Good Manufacturing Practice 

: GMP) ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค โดยจุดเด่น 

ของบริษัทอยู่ที่การรักษาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง 

Place	ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยที่ตรงกับกลุ่มเป้�หม�ย	ได้แก่ ผู้บริโภคผักปลอด

สารพิษที่ได้มาตรฐานสูงในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น และ

บริษัทกำาหนดเป้าหมายที่จะขยายกลุ่มลูกค้าเข้าสู่ตลาด AEC โดยเพิ่มประเภทสินค้า

ให้มีความหลากหลาย ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนาคุณภาพสินค้า 

ให้ได้ตามมาตรฐานสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศได้

 คุณอุดมรัตน์ พยายามหาความรู้ คำาแนะนำาต่างๆ นำาไปปฏิบัติตามลำาดับ 

ขั้นตอนที่ได้รับการแนะนำาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ 

ผู้ประกอบธุรกิจสู่ความเป็นมืออาชีพของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้รับคำาปรึกษา

จากผู้เชี่ยวชาญ จนสามารถนำาไปปรับใช้ในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำา

เทคโนโลยีทีท่นัสมยัมาใชใ้นกระบวนการผลติ เชน่ นำาเครือ่งจกัรเขา้มาใชใ้นการแปรรปู

สินค้าเพื่อควบคุมคุณภาพและเพิ่มยอดขาย การทำาตลาดผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อสื่อสาร

ใหค้วามรูใ้นเรือ่ง การรกัษาสขุภาพแกล่กูคา้และผูส้นใจทัว่ไป สรา้งการรบัรูข้องแบรนด ์

ครอพฟี่ในวงกว้าง

กลยุทธ์ก�รข�ย	:	รักษ�คุณภ�พและม�ตรฐ�น	สร้�งง�นเกษตรกรไทย

กุญแจสู่คว�มสำ�เร็จ	:	เรียนรู้และพัฒน�สินค้�อย่�งต่อเนื่อง
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บริษัท เน็ทเวิร์ค แอดไวเซอรี่ ทีม จำากัด (Network Advisory 

Team : NAT) บรกิารรบัทำาบญัชเีชงิบริหาร โดยสามารถนำารายงาน 

ทางบญัชมีาใชป้ระโยชน์ในการตัดสนิใจทางธรุกิจได้ทันการณ ์เปน็สำานกังานบญัชทีีผ่า่น

การรับรองคุณภาพสำานักงานบัญชีจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เริ่มแรกใช้กลยุทธ์ด้านราคา ค่าบริการให้ต่ำากว่าคู่แข่ง ส่งผลให้ต้องทำางาน 

ในปรมิาณมาก เพือ่ให้มรีายได้เพยีงพอต่อค่าใช้จ่าย สง่ผลตอ่คณุภาพงาน และการบรกิาร 

ที่ลดต่ำาลง ทำาให้ต้องลงมือวิเคราะห์ และสร้างความเข้าใจลักษณะของธุรกิจ พบว่า  

ผู้รับบริการต้องการคุณภาพของงาน และการบริการที่ดี อีกทั้ง ธุรกิจต้องพัฒนา 

องค์ความรู้ให้ทันสมัย ทันสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา

ธุรกิจสำ�นักง�นบัญชี	:		บริษัท	เน็ทเวิร์ค	แอดไวเซอรี่	ทีม	จำ�กัด	

เขตจตุจักร	กรุงเทพมห�นคร		www.thaiaccounting.com

“หลีกเลี่ยงก�รแข่งขัน	สร้�งบริก�รที่มีคุณภ�พ”

กลยุทธ์ก�รตล�ด
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ปรับกลยุทธ์ใหม่ หลังจากการวิเคราะห์ตลาด และสถานการณ์ทางธุรกิจ ทำาให้ 

เหน็ความจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งสรา้งความแตกตา่งในการจดัทำาบัญช ีโดยมุ่งเน้นการจดัทำาบญัชี

เพือ่ใชป้ระโยชนท์างการบรหิารจัดการธรุกิจเป็นหลกั พรอ้มไปกบัการกำาหนดกลุม่ลกูคา้ 

เป้าหมายที่ชัดเจน กลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ต้องการใช้ระบบบัญชีที่มีคุณภาพ  

มีความน่าเชื่อถือทั้งภายในประเทศ/ต่างประเทศ และพร้อมจะจ่ายในราคาที่สูงกว่าเดิม  

และใช้วิธีเริ่มจากลูกค้ากลุ่มเล็กๆ บอกต่อ หรือแนะนำา จนบริษัท NAT สามารถดำาเนิน

ธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในปัจจุบัน

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้สำานักงานบัญชีต้องมี 

การปรบัตวั จงึเปน็ชอ่งทางทีจ่ะนำาศกัยภาพของสำานกังานฯ ทีมี่องคค์วามรู้ และคณุภาพ

มาตรฐาน จะขยายไปยังการดำาเนินธุรกิจฝึกอบรมสำานักงานบัญชีให้สามารถพัฒนา 

การบริการจัดทำาบัญชีในรูปแบบมาตรฐานสากลเพื่อรองรับ AEC

ระบบงานที่มีมาตรฐาน ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 

ทำางานด้วยคุณภาพและส่งมอบบริการที่ดีแก่ลูกค้า

แผนง�นในอน�คต

กุญแจสู่คว�มสำ�เร็จ	
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ศูนย์เคลือบสี โมลีแคร์ บายคาร์แลค ก่อต้ังโดย คุณกฤษฎ์ กาญจนบัตร 

ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจคาร์แคร์ ประเภทศูนย์เคลือบสีรถยนต์ครบวงจร

ที่ได้มาตรฐานเป็นรายแรกของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์คาร์แลค

จากประเทศเยอรมนี

Product	กลยทุธก์�รตล�ดของโมลแีคร ์คือ การสรา้งความแตกตา่งดา้นภาพลกัษณ ์

ของศูนย์บริการ ที่มีพนักงานคอยให้บริการตามมาตรฐานที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด  

โดยบริการขัดเคลือบสีรถยนต์ที่มีหัวขัด 2 หัว (Cyclo) คุณภาพสูงจากประเทศ

สหรฐัอเมรกิา และเนน้นวตักรรมการพฒันาน้ำายาเคลอืบสนีาโนเทคโนโลยภีายใตแ้บรนด ์

คาร์แลค 68 จากประเทศเยอรมนี ซึ่งสินค้าและบริการทั้งหมดบริษัทได้รับสิทธิในการ

ธุรกิจแฟรนไชส์	ค�ร์แคร์	:	บริษัทค�ร์แลค	(ไทย-เยอรมัน)	จำ�กัด
แขวงบ�งแค	เขตบ�งแค	กรุงเทพมห�นคร

www.molycare.com,	www.carlack68.co.th

“30	ปี	โมลีแคร์	ม�กกว่�ก�รให้บริก�ร	คือ	ม�ตรฐ�นที่คุณพอใจ”

กลยุทธ์ก�รตล�ด	:	สร้�งคุณภ�พด้�นบริก�ร	ผส�นนวัตกรรม	ล้ำ�หน้�คู่แข่ง
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ดำาเนนิธรุกจิในประเทศไทยแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ตอ่มาบรษิทัไดพ้ฒันารปูแบบธรุกจิเปน็ระบบ 

แฟรนไชส์โดยได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนามาตรฐานธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า ทำาให้บริษัทมีการบริหารจัดการสาขาที่แข็งแกร่งและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ควบคู่ไปกับการสร้างตราสินค้า 

Place	 มีช่องท�งก�รให้บริก�รที่ตรงกลุ่มเป้�หม�ย	:	 โมลีแคร์เน้นไปที่รถยนต์ 

ส่วนบุคคลขนาด 4 ที่นั่ง และรถยนต์เอนกประสงค์ขนาด 7 ที่นั่ง เนื่องจากเป็นตลาด

ขนาดใหญ่ นอกจากนั้น ยังบริการเคลือบแก้ว โมลี-คริสตัลให้กับรถยนต์ซุปเปอร์คาร์ 

ซึ่งเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 

โมลีแคร์ มีกลยุทธ์การสร้างตราสินค้า โดยเน้นการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้า

ผ่านสื่อใน 3 มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจแก่ลูกค้า ได้แก่ การสร้าง

ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน พัฒนาสินค้าตามมาตรฐาน และฝึกอบรมพนักงานในด้าน

การให้บริการที่ได้มาตรฐาน

 

โมลีแคร์ พร้อมก้าวต่อไปในฐานะผู้นำาธุรกิจแฟรนไชส์คาร์แคร์ที่ได้รับรางวัล

มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ดีเด่น ด้านการจัดการกระบวนการประจำาปี 2554 

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้สนใจเข้าสู่ระบบธุรกิจ

แฟรนไชส์ และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ 

กุญแจสู่คว�มสำ�เร็จ	:	มุ่งมั่น	เรียนรู้	ค้นคว้�	พัฒน�ตนเอง	ไม่หยุดนิ่ง

ก�รสร้�งตร�สินค้�	:	
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ห้างไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เป็นธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของคนไทย 

ที่มีพัฒนาการ และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถยกระดับ

มาตรฐานคุณภาพธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับ และปรับตัวให้อยู่รอดได้ในยุคที่มีการแข่งขัน

อย่างรุนแรง ปัจจุบันสามารถขยายพื้นที่ให้บริการถึง 10,000 ตารางเมตร สินค้าและ

บริการมีความหลากหลายมากขึ้น เป็นที่ยอมรับจากประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี และ

จังหวัดใกล้เคียง 

● บริการและสิ่งอำานวยความสะดวกที่ดี เช่น มีที่จอดรถที่พอเพียง บริการ 

รถรับ - ส่งสำาหรับลูกค้าไปยังที่จอดรถ

● บรรยากาศภายในร้าน ตกแต่ง และการจัดเรียงสินค้าสร้างความสะดวก 

ในการเลือกซื้อสินค้า ราคาสินค้าที่ถูก และสามารถแข่งขันได้ในตลาด

ธุรกิจค้�ส่ง-ค้�ปลีก	:		ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัดไชยแสง	ดีพ�ร์ทเม้นท์สโตร์	
อำ�เภอเมือง	จังหวัดสิงห์บุรี	www.chaisaeng.com

“สร้�งเครือข่�ย	เสริมคว�มแข็งแกร่ง	ธุรกิจค้�ส่งค้�ปลีก”

กลยุทธ์ก�รตล�ด	
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● จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สร้างความแปลกใหม่ และความตื่นเต้นให้กับ 

ลูกค้า เช่น จัดงานเทศกาลคืนกำาไร (Birthday Sale) งานวันขอบคุณลูกค้า VIP  

งานขอบคุณสมาชิกค้าส่งไชยแสงโฮลเซลส์ และมีกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ลูกค้าทั้ง

ค้าปลีกและค้าส่งตลอดปี

● มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ต่อ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และการพัฒนาชุมชน 

ตั้งเป้าหมาย และดำาเนินการอย่างมุ่งมั่นที่จะเป็นห้างสรรพสินค้าที่เป็นหนึ่ง 

ด้านบริการ ความหลากหลายของสินค้า มีความทันสมัยที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี และ

จังหวัดใกล้เคียง ด้วยหลักในการดำาเนินธุรกิจ 5 ประการ 

● ความซื่อสัตย์สุจริต

● ความขยันหมั่นเพียร

● ความมีคุณธรรม

● ความจริงใจ

● การรักษาเครดิตต่อคู่ค้า

● เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทำาให้

ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการตลาด 

● พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ 

โดยเฉพาะดา้นโลจสิตกิส ์และการบรหิารจดัการ ชว่ยลดตน้ทนุ เพิม่ยอดขายจากสินคา้

ที่สร้างผลกำาไร

● สรา้งเครอืขา่ยธรุกจิคา้สง่คา้ปลกี รว่มกบัสมาชกิรา้นคา้ปลกี เพือ่พฒันาธรุกจิ 

และจดักจิกรรมสง่เสรมิการตลาด สง่ผลต่อการรกัษาและขยายลกูคา้ สรา้งความสมัพนัธ ์

และความผูกพันที่ยืนยาว

กุญแจสู่คว�มสำ�เร็จ	:	
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บริษัท ซีแมนทิค ทัช จำากัด ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

หรือ e-Commerce ประเภท Web Application โดยคุณณัฐเศษ  

ศิรินันท์ธนานนท์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจจัดทำาเว็บไซต์ www.BentoWeb.com เพื่อให้

บริการระบบร้านค้าสำาเร็จรูปออนไลน์ พร้อมทั้งเครื่องมือจัดการร้านค้าออนไลน์แบบ

เต็มรูปแบบและครบวงจร พัฒนาความสามารถของระบบให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

และตรงกบัความตอ้งการของธรุกจิใหม้ากทีส่ดุ สำาหรบัผูป้ระกอบธรุกจิทีส่นใจสร้างร้าน

คา้ออนไลน์ใหส้ามารถเริม่ตน้ธรุกจิผา่นระบบ e-Commerce, Mobile Commerce, และ 

Social Commerce ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 การเริ่มต้นธุรกิจ e-Commerce เกิดขึ้นจากการได้มีโอกาสสร้างเว็บไซต์ 

ให้กับธุรกิจประเภทต่างๆ จำานวนหนึ่ง จนบริษัทได้ค้นพบว่า ขนาดตลาดของธุรกิจ 

ที่ให้บริการด้าน e-Commerce ในประเทศไทยยังมีน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจ

ทั้งหมด และได้ประเมินสถานการณ์แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจ e-Commerce  

ในประเทศพบว่า ยังมีโอกาสทำาตลาดได้อีกมาก ดังนั้น บริษัทจึงต้องการพัฒนาระบบ

ร้านค้าออนไลน์ และสร้างเครื่องมือที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

อย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ เพื่อจูงใจให้ธุรกิจทั่วไปที่ยังไม่มั่นใจในการใช้บริการเปิดร้านค้า

ออนไลน ์หรอืยงัไมเ่คยเริม่ต้นธรุกิจออนไลน์ เน่ืองจากกงัวลเรือ่งตน้ทนุทีส่งู ใหส้ามารถ

ทำาธุรกิจ e-Commerce และสร้างยอดขายได้อย่างยั่งยืน

บริก�รร้�นค้�ออนไลน์	บริษัท	ซีแมนทิค	ทัช	จำ�กัด		
549/9	ซ.ส�ธุประดิษฐ์	34	ถ.ส�ธุประดิษฐ์	แขวงบ�งโพงพ�ง	www.BentoWeb.com

“นำ�ธุรกิจก้�วไกล	ด้วยร้�นค้�ออนไลน์	เพิ่มยอดข�ยได้จริง”
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● บริษัทได้เลือกกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจเปิดร้านค้าออนไลน์

แต่ยังขาดความรู้และความมั่นใจในระบบการสร้างร้านค้าออนไลน์ โดยบริษัทได้ 

ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ระบบการสั่งซื้อและชำาระเงินค่าสินค้าและบริการ 

จากลูกค้าในทุกช่องทาง เช่น Smartphone, Tablet 

● จดัทำาสือ่ประชาสมัพนัธอ์อนไลน ์เพือ่เสรมิสรา้งความรู้และความเขา้ใจเกีย่วกบั 

ระบบ  e-Commerce ในภาพกว้าง และเป็นการสร้างแบรนด์เพื่อนำาเสนอภาพลักษณ์ 

ให้ผู้ประกอบธุรกิจรับรู้ถึงการใช้งานเว็บไซต์ที่ง่าย เป็นศูนย์รวมทุกเคร่ืองมือ 

ทางการตลาดออนไลน์และการจัดการทุกอย่างที่ต้องการ 

บริษัทเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้ความสำาคัญกับการบริการหลังการขาย 

อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำาธุรกิจ 

ผ่านระบบ e-Commerce โดยบริษัทได้จัดทำาเว็บไซต์ www.BentoWeb.com เพื่อให้

บริการแนะนำา มีคู่มือการใช้งาน รวบรวมองค์ความรู้และคำาถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ 

การเปิดร้านค้าออนไลน์ สร้างช่องทางให้ธุรกิจที่สนใจขอรับคำาปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ผ่านระบบออนไลน์ได้ เปิดโอกาสให้สามารถสมัครและทดลองใช้งานได้ฟรี ไม่มี 

วันหมดอายุ 

บริษัทได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความชัดเจน ครบถ้วน และนำาเสนอเครื่องมือ

ทางการตลาดและเทคโนโลยีด้านการจัดการร้านค้าออนไลน์ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้บริษัทได้ดำาเนินการจดทะเบียน 

ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ 

DBD Verified ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี  

2557-2558 และรางวัลอ่ืน เช่น ชนะเลิศการประกวดการนำาเสนอแผนธุรกิจ 

ในงาน Thailand Online Expo 2013 รางวลัผูม้ผีลงานในการนำาความรูท้างวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ในโครงการ

วิทยาศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ 2556 ของวุฒิสภา

กลยุทธ์ท�งก�รตล�ด

กญุแจสูค่ว�มสำ�เรจ็	:	ใหค้ณุไดม้�กกว�่



ภ�คผนวก
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ถอืเปน็สิง่สำาคัญสำาหรบัผูป้ระกอบธรุกจิในการลงทนุหรอืการขยายกจิการ ทัง้เพือ่

กระจายความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการประกอบกิจการ 

เงินของเจ้�ของกิจก�ร

ผู้ร่วมทุน โดยการลงทุนร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงาน 

ก�รกู้ยืมเงิน สถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนอื่น

สนิเชือ่ระยะสัน้	: เพือ่เปน็เงนิทนุหมนุเวยีนในกจิการ โดยชำาระคนืเฉพาะดอกเบีย้

สินเชื่อระยะย�ว	: สินเชื่อที่มีระยะเวลาเกิน 1 ปี กู้เพื่อการลงทุน สร้างโรงงาน 

ซื้อเครื่องจักร เป็นต้น

แหลง่เงนิทนุมีทัง้ ธนาคารพาณชิย์ สถาบันการเงนิภาครฐัและเอกชน เพือ่ชว่ยเหลอื 

ผู้ประกอบธุรกิจได้หลายรูปแบบ เช่น การให้สินเชื่อ การค้ำาประกันเงินกู้ โดยสิ่งสำาคัญ

ที่ผู้ประกอบธุรกิจจะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ มีดังนี้

ต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ เพราะผู้ให้กู้จะให้ความสำาคัญ 

กับความสามารถในการชำาระหนี้ และระบบการทำาบัญชีที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์ในก�รกู้ยืม กู้ เพื่อขยายกิจการ หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

ในการดำาเนินธุรกิจ

ภ�คผนวก

ที่ม�ของแหล่งเงินทุน

แหล่งเงินทุน

ก�รเข้�ถึงแหล่งเงินทุน

สินเชื่อสำ�หรับผู้ประกอบธุรกิจ	มี	2	ประเภท	
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การปอ้งกนัความเสีย่ง ผูกู้ต้อ้งแสดงใหเ้หน็วา่ ตนมีความพร้อม มีคณุสมบตัทิีเ่ปน็

หลกัประกนั ว่าจะไม่นำาเงนิไปใชผ้ดิวตัถปุระสงค ์รวมถงึพฤตกิรรมในการผดินดัชำาระหนี ้

ข้อมูลของแหล่งเงินทุน ผู้กู้ต้องศึกษาข้อมูล ระเบียบ เงื่อนไข และประเภทของ

บริการสินเชื่อ จากแหล่งเงินกู้ให้เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน

สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจขน�ดกล�งและขน�ดย่อม	(สสว.)	www.sme.go.th	

เป็นหน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการจัดทำาโครงการ

สนบัสนุน การประกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้หรอืการรว่มลงทนุในบรษิทัจำากดัหรอืบรษิทั

มหาชนจำากัดที่เป็น SMEs ในรูปแบบกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital, VC) 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตส�หกรรมขน�ดย่อม	(บสย.)	www.tcg.or.th

เป็นสถาบันของรัฐ ให้บริการค้ำาประกันสินเชื่อร่วมกับสถาบันการเงินให้แก่ 

ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ทุกประเภทธุรกิจ   

แหล่งเงินทุน/สถ�บันก�รเงิน
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ร�ยชื่อสถ�บันก�รเงิน แหล่งข้อมูล

ธนาคารออมสิน  www.gsb.or.th

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย www.exim.go.th

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร www.baac.or.th

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย www.ibank.co.th

ธนาคารกรุงไทย www.ktb.co.th

ธนาคารกรุงเทพ www.bangkokbank.com

ธนาคารกสิกรไทย www.kasikornbank.com

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา www.krungsri.com

ธนาคารเกียรตินาคิน www.kiatnakin.co.th

ธนาคารซีไอเอ็มบี www.cimbthai.com

ธนาคารทหารไทย  www.tmbbank.com

ธนาคารไทยพาณิชย์ www.scb.co.th

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย www.tcrbank.com

ธนาคารทิสโก้ www.tisco.co.th

ธนาคารธนชาต www.thanachartbank.co.th

ธนาคารยูโอบี www.uob.co.th

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์เพื่อรายย่อย www.lhbank.co.th

ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ www.sc.com

ธนาคารไอซีบีซี www.icbcthai.com

แหล่งเงินทุน/สถ�บันก�รเงิน
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การประกอบธุรกิจในและต่างประเทศ สิ่งที่จะต้องคำานึงถึง คือ กฎเกณฑ์เงื่อนไข

ที่ต้องปฏิบัติ กฎระเบียบของหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น 

การกำากบัดแูลใหเ้กดิความปลอดภยัของประชาชน ความรับผิดชอบตอ่สังคม ความม่ันคง 

ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ประเภท หน่วยง�น แหล่งข้อมูล

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์

กรมสรรพากร www.rd.go.th

ภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย กรมสรรพสามิต www.excise.go.th

ภาษีการนำาเข้า-ส่งออกสินค้า กรมศุลกากร www.customs.go.th

ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      

ภาษีบำารุงท้องที่ 

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

อบต. อบจ. เทศบาล

เมืองพัทยา และ

กรุงเทพมหานคร  

www.dla.go.th

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รประกอบธุรกิจ

ด้�นภ�ษี
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ประเภท หน่วยง�น แหล่งข้อมูล

● ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ 

 ใหม่ เมื่อมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน 

 ขึน้ไป โดยขึน้ทะเบยีนนายจา้ง 

 และขึน้ทะเบยีนลูกจา้งเพ่ือเป็น 

 ผู้ประกันตน  

● แจ้งเปล่ียนแปลงข้อเท็จจริง 

 ของผู้ประกอบธุรกิจ (นายจ้าง) 

● การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน 

 ประกันสังคม

สำานักงานประกัน

สังคม

www.sso.go.th

● การจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำากว่าอัตรา 

 ค่าจ้างขั้นต่ำา 

● การยื่นข้อบังคับเกี่ยวกับการ 

 ทำางานเมื่อมีลูกจ้างตั้งแต่ 10  

 คนข้ึนไปตามพ.ร.บ.คุ้มครอง 

 แรงงาน

กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน

www.labour.go.th  

● การย่ืนขอใบอนุญาตทำางาน  

 (Work Permit) ของแรงงาน 

 ต่างด้าวที่เป็นแรงงานมีทักษะ

● การยื่นจดทะเบียนแรงงาน 

 ต่างด้าว

กรมการจัดหางาน www.doe.go.th   

ด้�นแรงง�น



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : The Department of Business Development 61

ประเภท หน่วยง�น แหล่งข้อมูล

น้ำามนัเชือ้เพลงิ รถยนต ์เคร่ืองปรับ

อากาศ สรุา ยาสบู บหุร่ี  เคร่ืองดืม่ 

เครื่องสำาอาง และสินค้า ฟุ่มเฟือย

อื่นๆ

กรมสรรพสามิต  www.excise.go.th

สถานีบริการน้ำามันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th

สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตนำาเข้า

ใบรับรองถิ่นกำาเนิดสินค้า

กรมการค้า

ต่างประเทศ  

www.dft.go.th

ประกอบการค้าข้าว ผลิต นำาเข้า 

จำาหน่าย ซ่อม เคร่ืองช่ังตวงวัด 

กำาหนดสนิคา้ควบคมุ กำาหนดราคา

สนิคา้ การปดิปา้ยแสดงราคาสนิคา้

กรมการค้าภายใน www.dit.go.th

ผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ยา เครือ่งมอืแพทย ์เครือ่งสำาอาง
วตัถอุนัตราย และสารตัง้ตน้วตัถุ
เสพติด

สำานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)

www.fda.moph.go.th

ผลิต จำาหน่าย นำาเข้า สารเคมี 
พันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี

กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th

อาหารสัตว์ ตั้งสถานพยาบาล
สัตว์  ค้าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์

กรมปศุสัตว์ www.dld.go.th

กิจการทีเ่ปน็อนัตรายตอ่สุขภาพ    
สถานที่จำาหน่ายอาหาร และ
สถานที่สะสม ภาษีป้าย 
การจำาหน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ เสริมสวย/แตง่ผม

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น
อบต. อบจ. 
เทศบาล เมอืงพทัยา
กรุงเทพมหานคร 

www.dla.go.th

ก�รอนุญ�ตก�รผลิต	ก�รจำ�หน่�ย	ก�รนำ�เข้�-ส่งออก	ก�รรับรองม�ตรฐ�น
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ประเภท หน่วยง�น แหล่งข้อมูล

รับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

เป็นหน่วยตรวจให้กับสถาบัน

มาตรฐานต่างประเทศ รับรอง

ฉลากเขียว รับรองคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน รับรองระบบงาน

สำานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม

www.tisi.go.th

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ www.dld.go.th

รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

อาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร www.doa.go.th

รับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำา 

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำา

กรมประมง www.fisheries.go.th

จดทะเบียนตราสินค้า
เครื่องหมายการค้า 
ลิขสิทธ์ สิทธิบัตร

กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

www.ipthailand.go.th

สทิธผิูบ้รโิภค ดา้นโฆษณา สลาก 
สัญญา สินค้าที่อาจเป็นอันตราย

สำานักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

www.ocpb.go.th
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ประเภท หน่วยง�น แหล่งข้อมูล

ธรุกิจหอพกั อพารต์เมน้ท ์หอ้งเชา่ สำานักงานส่งเสริม

สวัสดิภาพและ

พิทักษ์เด็ก เยาวชน

ผู้ด้อยโอกาส และ

ผู้สูงอายุ (สท.)

www.opp.go.th

ขออนุญาตจัดตั้ง ต่ออายุ

ใบอนุญาตโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก 

ขายทอดตลาด การพนัน 

โรงรับจำานำา ค้าของเก่า 

ค้าอาวุธปืน

● กรุงเทพมหานคร         

 ติดต่อที่ 

 ศูนย์บริการ

 ประชาชน 

 กรมการปกครอง  

 กระทรวง

 มหาดไทย

● ต่างจังหวัด

  ตดิตอ่ที ่ทีว่า่การ 

 อำาเภอท้องที่ใน

 พื้นที่ตั้งของ

 ธุรกิจ

www.dopa.go.th

ธุรกิจบริก�ร



64 คู่มือ : เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง

ประเภท หน่วยง�น แหล่งข้อมูล

ภัตตาคาร ไนต์คลับ บาร์ 

ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

การปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการ 

● กรุงเทพมหานคร  

 ติดต่อที่

  สำานักงานเขต

 ในพื้นที่ตั้งของ

 ธุรกิจ

● ต่างจังหวัด

  ติดต่อที่ 

 อบต. เทศบาล 

www.dla.go.th

คุ้มครองและส่งเสริมแพทย์

แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เช่น 

ตำารับยาไทย 

กรมการแพทย์แผน

ไทยและการแพทย์

ทางเลือก

www.dtam.moph.go.th

กิจการสปาเพือ่สขุภาพ กจิการนวด

เพื่อสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ

www.hss.moph.go.th
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