
ยดึมัน่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์สังคมไทย



• สมาคมการขายตรงไทยได้เป็นเจ้าภาพจดังานระดบัโลก

“WFDSA 2020 World Congress”

• ภาพรวมธุรกจิขายตรงอาเซียน

• ภาพรวมธุรกจิขายตรงไทย



• เป็นงานประชุมระดับโลกที่สมาพันธ์ขายตรงโลกจัดขึน้เป็นประจาํ

ทกุ 3 ปี

• ล่าสุดเป็นครัง้ที่ 15 จัดที่ฝร่ังเศส วันที่ 1-3 ตุลาคม 2017 มีผู้คนร่วมงาน 

500 คน จาก 20 ประเทศ

 

วตัถุประสงค์ของการจัดงานปี 2017
เพ่ือมุ่งเน้นโอกาสและความท้าทายของธุรกิจขายตรงในอนาคต และจะช่วยให้

ผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถแลกเปล่ียนมมุมอง และแนวทางปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุเก่ียวกบั

เทคโนโลยี การพฒันากฎหมายและทกัษะด้านการบริหารจดัการใหม่ๆ ซึง่จะส่งผล

กระทบต่อธุรกิจขายตรง โดยการจดัประชมุระดบัโลกนี ้จะชีช้ดัถึงบทบาทท่ีสําคญั

ของภาคธุรกิจขายตรงในเวทีเศรษฐกิจโลก

งาน WFDSA 2020 World Congress 



วตัถุประสงค์ของการจัดงานปี 2020

เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมลู และร่วมสง่เสริมการดําเนินธรุกิจขายตรง รวมทัง้สร้าง

ภาพลกัษณ์และแสดงศกัยภาพของธรุกิจขายตรง ในการร่วมพฒันาเศรษฐกิจ

โลก และคณุภาพชีวิตของมนษุยชาติ 

• ผู้ที่มาร่วมงาน คือ สมาคมขายตรงประเทศต่างๆ ผู้ประกอบการ 

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานดูแลผู้บริโภค สถาบนัการศึกษา และ

ส่ือมวลชน

• ความภาคภมูิใจ สมาคมการขายตรงไทยชนะเข้ารอบและได้รับเลือกให้

เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ครัง้ที่ 16 ของ WFDSA ในปี 2020 ที่ 

กรุงเทพฯ 

งาน WFDSA 2020 World Congress 



WFDSA World Congress XVI in 2020 



สมาคมการขายตรงไทย

เสนอ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ช่วงการประชุม
ไตรมาสสี ่ 2020



• ก่อตัง้ ปี 2526

• มีบริษัทสมาชิก 32 บริษัท

• รางวลัระดบัทองคําด้านการสง่เสริมจรรยาบรรณดีเดน่ และมาตรฐานสมาคมขายตรงดีเดน่

Thai Direct Selling Association



นโยบายการบริหารจัดการสมาคม - กลยุทธ์ 4 C

Community (คอมมวินิตี)้ 
การเสริมสร้างภาพลกัษณ์อตุสาหกรรมขาย

ตรงในสงัคมไทยให้ทนัสมยั นา่เช่ือถือ และ

เป็นท่ีรู้จกัทกุภาคสว่น ทัง้ในประเทศและ

ตา่งประเทศ

Competitiveness (คอมเพททิ
ทฟีเนส) 
การยกระดบัขีดความสามารถในการแขง่ขนั

ให้แก่บริษัทสมาชิก ทัง้ผู้ประกอบการ และนกั

ธุรกิจขายตรงในยคุดิจิทลั ให้สามารถเข้าถึง มี

ความรวดเร็ว และแขง่ขนัได้ในระดบั

Connect (คอนเน็ค) 
การเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง รวมถึง

คุ้มครองสทิธิและประโยชน์ของผู้บริโภค 

ด้วยการสง่เสริม เผยแพร่ ความรู้ ความ

เข้าใจท่ีถ่องแท้เก่ียวกบัธุรกิจขายตรง

Culture (คัลเจอร์) 
การสร้างวฒันธรรม และจิตวิญญาณของการ

เป็นผู้ประกอบการ และนกัธุรกิจขายตรง ท่ียดึ

มัน่ในจรรยาบรรณ เพ่ือสร้างความภาคภมิูใจใน

การประกอบธุรกิจขายตรง



ส่วนแบ่งทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุดของขายตรงโลก1
สัดส่วนยอดขายในแต่ละภมูภิาค

เอเชีย - แปซฟิิก

46%

Global Direct Selling – 2016 Retail Sales
Published: June 1, 2017



เอเชีย - แปซฟิิก เป็นภมูิภาคที่กาํลังมีการเตบิโต

ของธุรกจิขายตรงอย่างต่อเน่ืองในอีก 10 ปีข้างหน้า2
4 ใน 10 ประเทศ ที่มีสดัส่วนยอดขายสูงสุด 

อยู่ในเอเชีย-แปซฟิิก

        จีน 19%

เกาหลี 9%

ญ่ีปุ่ น 8%

มาเลเซีย 3%

Global Direct Selling – 2016 Retail Sales
Published: June 1, 2017



Big trend among the young generation
• Network marketing
• Digital commerce 3 • Social Networking

• Entrepreneurship





10 เหตุผลในการเลือกประเทศไทย

 เป็นประเทศที่มีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าภาพ

 เข้าถึงได้ง่าย

 เมืองแห่งมิตรภาพ

 ห้องพกัท่ีกว้างขวาง

 สถานท่ีดีเลศิ

 แหลง่ท่องเท่ียวจํานวนมาก

 กิจกรรมหลากหลายสําหรับคณะผู้ เดินทาง

 คุ้มค่าเงิน

 ช่ือเสียงระดบัโลกในด้านการต้อนรับแบบไทย

 เป็นเมืองท่ีดีท่ีสดุของโลกและห้องประชมุซึง่เป็น
     ท่ีนิยม



ภาพรวมธุรกจิขายตรงในอาเซียน

• ASEAN DSAs มี 6 ประเทศ ประกอบด้วย,มาเลเซีย, ไทย, ฟิลิ ปปินส์

, อินโดนีเซีย เวียดนาม และ สิงคโปร์

• สมาคมขายตรงจากประเทศในอาเซียนได้รวมตวักนัประชมุปีละ 2 ครัง้ 

โดยลา่สดุจดัท่ีประเทศไทย เป็นครัง้ท่ี 8 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560

วัตถุประสงค์

1. เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือกนัของสมาคมในกลุม่ประเทศอาเซียน

2. แลกเปลี่ยนความรู้ การทําตลาด และวิธีการปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุ

3. ร่วมกนัสร้างประโยชน์ในระดบัภมิูภาคเพ่ือให้ผู้ประกอบการขยายธรุกิจ

ใน AEC ได้สะดวกและมีประสทิธิภาพ

4. ร่วมกนัตอ่ต้านแชร์ลกูโซ ่



• ก่อตัง้เม่ือปี 1978

• มลูคา่ตลาดรวม 4,819 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เป็นอนัดบั 1 ในอาเซียน และอนัดบั 8 ในโลก

• จํานวนนกัธรุกิจและสมาชิก 4 ล้านคน

• มีบริษัทสมาชิก 86 บริษัท

• มีกฎหมายขายตรง และต้องขออนญุาตในการประกอบธรุกิจขายตรง

วสัิยทศัน์

พฒันาอตุสาหกรรมขายตรงให้กํากบัดแูลตนเองโดยไม่ต้องใช้กฎหมายในปี 2020

จุดประสงค์

1. เพ่ิมคณุภาพชีวิตของผู้คน

2. ชว่ยสง่เสริมให้ระบบกฎหมายแข็งแกร่ง

3. เพ่ิมช่ือเสียงและประสิทธิภาพของอตุสาหกรรมขายตรง

ประเทศมาเลเซยี



ประเทศไทย

• ก่อตัง้เม่ือ 13 ตลุาคม 1983

• มลูคา่ตลาดรวม 2,644 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นอนัดบั 

2 ในอาเซียนจํานวนนกัธรุกิจและสมาชิก 11.2 ล้านคน

• มีบริษัทสมาชิก 32 บริษัท

• มีกฎหมายขายตรง และต้องขออนญุาตในการประกอบธรุกิจขายตรง

วสิยัทศัน์

สมาคมการขายตรงไทยโดยสมาชิกท่ีล้วนมีธรรมาภิบาล จะเป็นแบบอยา่ง

และเสริมสร้างมาตรฐานสากลท่ีรับรองโดยสมาพนัธ์การขายตรงโลก ให้

ธรุกิจเครือขา่ยเป็นท่ียอมรับของทกุภาคสว่น



ประเทศฟิลปิปินส์

• มลูคา่ตลาด 1,248 ล้านเหรียญสหรัฐ

• จํานวนนกัธรุกิจและสมาชิก 4,360,000 คน
• มีบริษัทสมาชิก 30 บริษัท

• ไมมี่กฎหมายขายตรง และไมต้่องขอใบอนญุาต

บทบาท

• ทํางานร่วมกบัภาครัฐ เพื่อร่างกฎหมายตอ่ต้านแชร์ลกูโซ่

• สง่เสริมอตุสาหกรรมขายตรงให้เป็นหนึง่ในอาชีพสําคญัของ

เจ้าของธรุกิจ

• สง่เสริมให้ความรู้ท่ีถกูต้องกบัผู้บริโภค



   ประเทศอนิโดนีเซยี

• ก่อตัง้เม่ือ 24 กรกฎาคม 1984

• มีสมาชิก 86 บริษัท

• มลูคา่ตลาด 1,184 ล้านเหรียญสหรัฐ

• จํานวนนกัธรุกิจและสมาชิก 14 ล้านคน

• มีกฎหมายขายตรง และต้องขออนญุาตในการประกอบธรุกิจขายตรง

บทบาท 

1. ช่วยให้คําแนะนําแก่ภาครัฐในการออกใบอนญุาตการประกอบธรุกิจ

2. สง่เสริมให้มีข้อกฎหมายตอ่ต้านแชร์ลกูโซใ่นกฎหมายการค้า 

3. ร่วมกบัภาครัฐในการให้ความรู้ท่ีถกูต้อง



   ประเทศเวยีดนาม

• ขบัเคลื่อนด้วยหอการค้าอเมริกา

• มลูคา่ตลาด 427 ล้านเหรียญสหรัฐ

• จํานวนนกัธรุกิจและสมาชิก 637,637 คน

• มีกฎหมายขายตรง และกําลงัปรับปรุงกฎหมายขายตรงฉบบัใหม่

บทบาท 

• ทํางานกบัภาครัฐเพ่ือร่างกฎหมายขายตรงฉบบัใหม่

• ให้ความรู้ท่ีถกูต้องแก่ผู้บริโภค



   ประเทศสงิคโปร์

• มลูคา่ตลาด 384 ล้านเหรียญสหรัฐ

• จํานวนนกัธรุกิจและสมาชิก 407,277 คน

• มีสมาชิก 24 บริษัท

• ไมม่ีกฎหมายขายตรงโดยเฉพาะ และไมต้่องขออนญุาตประกอบ

ธรุกิจขายตรง กํากบัดแูลด้วยกฏหมายธุรกิจทัว่ไป

บทบาท

• สมาคมมีการทํางานอยา่งใกล้ชิดมากกบัสมาคมคุ้มครองผู้บริโภค

ของสิงคโปร์



ลาํดับ ประเทศ มูลค่า

ตลาดรวม

US$

จาํนวน

นักธุรกจิ

และสมาชกิ

มี

กฎหมาย

ขายตรง

ต้องขอ

ใบอนุญาต

ประกอบการ

1 มาเลเซีย 4,819 4,000,000  

2 ไทย 2,644 11,200,000  

3 ฟิลปิปินส์ 1,248 4,360,000 X X

4 อนิโดนีเซยี 1,184 14,003,000  

5 เวยีดนาม 427 637,637  

6 สงิคโปร์ 384 407,277 X X

สรุปภาพรวมกลุ่มอาเซียน



ภาพรวมธุรกจิขายตรงในประเทศไทย

อตัราการเติบโตสิน้สดุไตรมาส  3 ของปี 2560 ประมาณ 2% และคาดวา่สิน้ปีจะมีการ
เติบโตในอตัราเดียวกนั
ปัจจยับวก

• บริษัทขายตรงปรับตวัเข้ายคุดิจิตอลได้รวดเร็ว

• ยคุดิจิตอลมีการสร้างคอมมิวนิตี ้อยูร่่วมกนัด้วยความสนใจเดียวกนั ทําให้ธรุกิจขาย

ตรงซึง่เป็นลกัษณะงาน คอมมิวนิตีอ้ยูแ่ล้ว สามารถเติบโตอยา่งเป็นธรรมชาติ

• มีสนิค้าที่หลากหลาย ครอบคลมุสินค้าหลายประเภท

• มีผู้ ต้องการเป็นเจ้าของธรุกิจมากขึน้

• ชอ่งทางขายตรงเป็นชอ่งทางทีใ่กล้ชิดผู้บริโภค จงึทาํให้ผู้ประกอบการสามารถ

ปรับตวัไปในทางบวกงา่ยขึน้
ปัจจยัลบ

• เศรษฐกิจทีเ่ติบโตช้า กําลงัซือ้ทีล่ดลงในบางกลุม่

• การแขง่ขนัสงูขึน้ โดยเฉพาะกลุม่บํารุงผิว และเคร่ืองสาํอาง ซึง่มีสนิค้าเกิดใหม่

ตลอดเวลา
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6

2012 2013 2014 2015 2016

ชุดขอ้มูล 1
ชุดขอ้มูล 2
ชุดขอ้มูล 3

มูลค่าตลาดรวมธุรกจิขายตรง ปี 2012 ถงึ 2016 

(หน่วยพันล้านบาท)

-4%+2% +3% +1%
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93,333

87,000
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89,000

90,000

91,000

92,000

93,000

94,000

ปี 2012 ปี 2013 ปี 2014 ปี 2015 ปี 2016



10.75

10.8

10.85

10.9

10.95

11

11.05

11.1

11.15

11.2

11.25

ปี 2012 ปี 2013 ปี 2014 ปี 2015 ปี 2016

คอลมัน์1
คอลมัน์2
ชุดขอ้มูล 1

รางวัลสมาคมการค้าดเีด่นประจาํปี 2560

ด้านคุณภาพการให้บริการ

และด้านการพัฒนาองค์กร

จากกรมพฒันาธุรกจิการค้า 

กระทรวงพาณิชย์
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