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สมัมาชีพ – สมัมาชีพเตม็พืน้ท่ี – งานรางวลั/งานหลกัสตูร/งานขยายผล 
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LFC # 9 

เพศ %

ชาย 42 58.3

หญิง 30 41.7

72 100.0
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ที่ท ำงำน %

กรุงเทพ 51 70.8

ตา่งจงัหวดั 21 29.2

100 100.0



LFC # 9

อำยุ %

21-30 7 9.7

31-40 23 32.0

41-50 18 20.0

51-60 19 26.4

61 ปีขึน้ไป 5 6.9

72 100.0
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LFC # 9

กำรศกึษำ %

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4 5.5

ปริญญาตรี 30 41.7

สงูกวา่ปริญญาตรี 38 52.8

72 100.0
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LFC # 9

กำรศกึษำ %

รัฐ/รัฐวิสาหกิจ 27 37.5

เอกชน 30 41.7

ประชาสงัคม 15 20.8

72 100.0
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ดร.มน ูอรดีดลเชษฐ์
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Know your client : KYC
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Individual

New Opportunity

การเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ของสงัคมมนุษย์
การจดัการความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้จากการติดต่อส่ือสารท่ีเข้มข้นของโลกและผู้คน



Day 2
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ตง ธีระนสุรณ์กิจ วิเชฐ ตนัติวานิช
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หจก. กิมจัว๊ พาณิชย์

บริษทั ยไูนเตด็ แดร่ี ฟู้ ดส ์จ ากดั

บริษทั อิมพีเรียล เยนเนอรลั ฟู้ ดส ์อินดสัทร่ี จ ากดั 

บริษทั ยไูนเตด็ แดร่ี ฟารม์ จ ากดั

บริษทั อิมพีเรียล สเปเชียลต้ี ฟู้ ดส ์จ ากดั

Re-Branded หจก. กิมจัว๊ พาณิชย ์เป็นบริษทั กิมจัว๊ กรุป๊ จ ากดั

บริษทั ยไูนเตด็ แดร่ี ฟู้ ดส ์จ ากดั (เทพารกัษ์)

กลุ่มบริษทัในเครือทัง้หมดมีการปรบัโครงสร้าง
และจดทะเบียนในช่ือ  “บริษทั เคซีจี คอรป์อเรชัน่ จ ากดั”



ชีสจากนมของไทย เพื่อคนไทย

แฮมเบอร์เกอร์ไก่ใส่ชีส
รสแกงเขียวหวำน

ลำซำนญ่ำไก่
ใส่ชีสรสซอสพริก

ชูครีมรสครีมชีสมะม่วง ไอศครีมรสครีมชีสเสำวรส พำยรสครีมชีสสตรอเบอร์ร่ี

ครีมชีสรสผลไม้

เมนูเชดด้ำชีสรสชำตไิทย



KCG

กิจการ
ครัวเรือน

บกุเบิก/
เติบโต

เติบใหญ่
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60 ปีของก้าวยา่งท่ีพยายาม – ตัง้มัน่ใน “วิถีสมัมาชีพ-พอเพียง”
ประสบการณ์หนึง่ที่ส าคญัคือช าระเงินคูค้่า/ธนาคารตามสญัญาในช่วงวิกฤติ 2540 ในเงื่อนไขเดิม
การพฒันางานและรักษาความลบัคูค้่า

ค้าขายกบัโลก 
(มาตรฐาน)/ผู้บริโภค

การกระตุ้นให้เกิดการใช้

40 % เนยและ
ชีสในตลาดของ
ไทย



Move follow through value chain

ร้านขนม

ภตัตาคาร

โรงแรม
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การเดินทางใหม่ท่ีไปพร้อมกบั partner

วตัถดุิบ/โรงงาน เครือข่าย การเดินทางไปตอ่ของขนม/การปรุงแตง่
น าเข้า
ในประเทศ-แป้ง/น า้ตาล/สบัประรด



การจดัการ

เขา/เรา
ทะเลาะกนั  / มาจาก
การไมใ่ห้เกียรติกนั

มาตรฐาน / ระบบ 

23



SME - สมัมาชีพ
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อารีย์ คงแจ่ม อาทร แสงโสมวงศ์ ไกรสิทธ์ิ ฟสูวุรรณ พิชิต มิทราวงศ์ 



เรือนไหมใบหม่อน – การสรา้งเศรษฐกิจชุมชนและทอ้งถ่ิน
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การสร้างสรรค์สิ่งท่ีมากกวา่การจ้างงาน

หมอ่น/ไหม เส้นไหม

เอาสองอย่างบวกรวมเข้าด้วยกนั / พฒันางานสิ่งตา่งๆจาก
ท่ีเคยมองข้ามมาสร้างเป็นประโยชน์และธุรกิจ

สง่เสริมการฟืน้ฟู
ชาวบ้านให้ฟืน้ฟงูาน

เลีย้งหม่อนไหม

ธุรกิจเดิมจ าหน่ายอปุกรณ์ทอผ้าไหม ?

Inclusive 
Growth

สร้างงานแบบใหมใ่นชมุชน



กาแฟวาวี
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กาแฟวาวี

ริเร่ิมฟืน้ฟกิูจการตนเองพร้อมกบั
สร้างความสามารถชมุชนบนภเูขา 

(ดอยช้าง)

ไกรสทิธ์ิ

ชมุชน

งานมาตรฐาน USDA

เลีย้งไส้เดือน /
ปรับดิน /ปุ๋ ย

By 
product

ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต - ร่วมเปลี่ยนกบัชมุชน

Inclusive 
Growth

การปรับเปลี่ยน
ขอบเขตของ

กิจการ



SME Development Bank
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Conclusion
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งานสรา้งสรรคแ์ละพฒันา - บางส่วนท่ีรอการพฒันา

การจดัการใหม่วิถีสมัมาชีพ
Digital 

Society, 
Disruption

ยทุธศาสตร์ชาติ
20 ปี

SMEs สมัมาชีพ

บคุคลสมัมาชีพ

(วิสาหกิจชมุชน-สมัมาชีพ)
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