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ขณะนี้ โรคโควิด-19 กำ�ลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก
ส่งผลให้การประกอบธุรกิจได้รบั ผลกระทบตามไปด้วย
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จึ ง ออกมาตรการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการ โดยให้
บริษัทจำ�กัด บริษัทมหาชนจำ�กัด สมาคมการค้า และ
หอการค้า เมือ่ ได้ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มหี นังสือ
ชี้ แจงเหตุ ผ ลที่ ไ ม่ ส ามารถดำ � เนิ น การประชุ ม ได้ ทั น
ภายในเวลาที่กฎหมายกำ�หนด โดยส่งหนังสือชี้แจง
เหตุผล ได้ 3 ช่องทาง คือ 1) นำ�ส่งด้วยตนเอง ณ
สถานที่ที่นิติบุคคลมีสำ�นักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ได้แก่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ� จ.นนทบุรี หรือ
สำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 - 6 หรือสำ�นักงาน
พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ 2) นำ�ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000 และ 3) นำ�ส่งผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า www.dbd.go.th

เมื่ อ ได้ มี ก ารประชุ ม แล้ ว ให้ บ ริ ษั ท จำ � กั ด และ
บริษัทมหาชนจำ�กัดยังคงมีหน้าที่นำ�ส่งบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจำ�กัดนำ�ส่ง บอจ.5 ภายใน 14 วัน
นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทมหาชนจำ�กัด
นำ�ส่ง บมจ.006 ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั เสร็จการประชุม
และต้องนำ�ส่งงบการเงินภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่
งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำ�หรับ
สมาคมการค้าและหอการค้า ให้ยนื่ งบดุลภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
ในส่วนของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคล
ต่างประเทศ กิจการร่วมค้า ทีม่ รี อบปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดตัง้ แต่
วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
สามารถนำ�ส่งงบการเงินได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม
2563
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

“สมาร์ทโชวห่วย เดลิเวอรี่”
แพลตฟอร์มใหม่
ช่วยให้ชีวิต
ง่ายขึ้น

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ : รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

จากสถานการณ์ ท่ี ทั่ ว โลก รวมถึ ง ประเทศไทย
ต้องประสบกับภาวะการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ
COVID-19 ทำ � ให้ ผู้ บ ริ โ ภคบางส่ ว นหาซื้ อ สิ น ค้ า
อุปโภคบริโภคได้ยากขึ้น และมีพฤติกรรมการบริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการใช้บริการขนส่งเดลิเวอรี่
ของแพลตฟอร์มต่างๆ เพิ่มมากขึ้น กระทรวงพาณิชย์
จึงต้องการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน ให้สามารถจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคได้
ใกล้เคียงกับภาวะปกติมากที่สุด จึงมองหาช่องทาง
การซือ้ สินค้าให้กบั ประชาชน ซึง่ ช่องทางหนึง่ ทีผ่ บู้ ริโภค
สามารถหาซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภคได้คอื ร้านค้าโชวห่วย
ที่กระจายอยู่ทั่วไปตามแหล่งชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ
โดยร้านค้าหลายแห่งมีบริการส่งสินค้าถึงบ้าน (Delivery)
ด้วย นอกจากนี้ ร้านค้าโชวห่วยส่วนใหญ่มีความแออัด
น้อยกว่าร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ทำ�ให้มีความเสี่ยงใน
การติดเชือ้ โรคได้นอ้ ยกว่าเช่นเดียวกัน ดังนัน้ ร้านโชวห่วย
จึงเป็ น อี ก หนึ่ งช่อ งทางในการกระจายสินค้า ไปสู่ มื อ
ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วท่ามกลางภาวะวิกฤตเช่นนี้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำ�ให้กระทรวงพาณิชย์
เร่งหาช่องทางเพือ่ ลดปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน
โดยได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม “สมาร์ทโชวห่วย เดลิเวอรี”่
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาร้านค้าโชวห่วยใกล้บ้าน
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ที่มีบริการส่งเดลิเวอรี่ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการร้าน
โชวห่วยสามารถขายสินค้าได้และผู้บริโภคได้รับสินค้า
ส่งตรงถึงมืออย่างปลอดภัยจนกว่าจะพ้นภาวะวิกฤต
COVID-19 โดยแพลตฟอร์ ม พร้ อ มเปิ ด ใช้ ง านแล้ ว
ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563
เป็นต้นไป ซึง่ แพลตฟอร์มดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือ
ระหว่ า งกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า สำ � นั ก งานปลั ด
กระทรวงพาณิชย์ สำ�นักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า และ สำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)
ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์การค้ายุคใหม่ และ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ อีกทั้ง
ช่วยอำ�นวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในภาวะวิกฤต
COVID-19 ที่ไม่สามารถเดินทางออกไปจับจ่าย ซื้อหา
สินค้าที่จำ�เป็นเพื่อการบริโภคในชีวิตประจำ�วันได้เช่น
ภาวะปกติ โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้การใช้ชวี ติ
ของผู้คนง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น
แพลตฟอร์ม “สมาร์ทโชวห่วย เดลิเวอรี่” ทำ�ให้
ผู้บริโภคสามารถค้นหาร้านค้าโชวห่วยที่อยู่ใกล้บ้าน
หรือในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงร้านค้าที่มีบริการส่งสินค้า
ถึงบ้าน (Delivery) อีกทั้งยังมีรายละเอียดเงื่อนไขในการ
ขนส่งและการชำ�ระเงิน สินค้าพิเศษที่อยู่ในร้าน เช่น
อาหารสด อาหารตามสั่ง เจลแอลกอฮอล์
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นอกจากนี้ ยังมีช่องทางการติดต่อของร้านค้าอีก
ด้วย จึงนับเป็นมิตใิ หม่ในการหาซือ้ สินค้าอุปโภคบริโภค
ของประชาชนทัว่ ไป ซึง่ สามารถหาซือ้ ได้ในพืน้ ทีใ่ กล้บา้ น
แถมยังสะดวกสบายไม่ต้องเดินทาง เป็นการลดความ
เสีย่ งและสนองนโยบายรัฐบาลในการ “อยูบ่ า้ น หยุดเชือ้
เพื่อชาติ” อีกด้วย
นอกจากจะเป็ น การอำ � นวยความสะดวกให้ กั บ
ผู้บริโภคแล้ว แพลตฟอร์มดังกล่าว ยังเป็นช่องทางการ
เชือ่ มโยงระหว่างผูบ้ ริโภคและร้านค้าโชวห่วย ซึง่ จะทำ�ให้
มียอดขายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านี้ ผู้บริโภค
บางส่วนยังไม่ทราบว่ามีร้านโชวห่วยอยู่ในพื้นที่ของ
ตนเอง หรือไม่ทราบว่ามีบริการหรือสินค้าพิเศษอะไร
บ้างภายในร้าน แต่เมือ่ มีแพลตฟอร์มนีจ้ ะทำ�ให้ผบู้ ริโภค
รู้จักร้านค้าโชวห่วยมากขึ้น นำ�ไปสู่การซื้อสินค้าและ
การสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว่ า งโชวห่ ว ยกั บ ชุ ม ชน
ในระยะยาว อันจะกลายเป็นจุดแข็งหนึง่ ของร้านค้าโชวห่วย
และทำ�ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ผู้บริโภคที่ต้องการค้นหาร้านค้าโชวห่วยใกล้บ้าน
ท่านหรือในพื้นที่ที่กำ�หนด ซึ่งในเฟสแรกยังเป็นร้านค้า
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อน สามารถค้นหา
ได้ผ่าน 2 ช่องทางคือเว็บไซต์ https://สมาร์ทโชวห่วย
เดลิเวอรี.่ moc.go.th ของกระทรวงพาณิชย์และไลน์ และ
Line Chatbot ของ DGA (@dgachatbot) ในเบื้องต้น
มีรา้ นค้าอยูบ่ นแพลตฟอร์ม 2,655 ร้านค้า และมีรา้ นค้า
ทีม่ บี ริการส่งสินค้า (Delivery) 136 ร้านค้า นอกจากนี้ ยังมี
แผนจะขยายแพลตฟอร์ ม ดั ง กล่ า วในระดั บ ประเทศ
ต่ อ ไปด้ ว ย โดยหากท่ า นมี คำ � ถามข้ อ สงสั ย เพิ่ ม เติ ม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ส่วนส่งเสริม
ธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5986 สายด่วนกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 1570 และ www.dbd.go.th
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

5 หน่วยงานพันธมิตร

ร่วมผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขยายตลาดสู่ต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มคี วามเข้มแข็ง และได้ให้
ความสำ�คัญเป็นอย่างมากในการนำ�ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย
ไปขยายธุรกิจในต่างประเทศ เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์
ของไทยมีอัตลักษณ์โดดเด่น มีความเข้มแข็งของทุน
ทางวัฒนธรรม มีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความน่าเชื่อถือ
เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดนานาชาติ จึงมีโอกาสสูงในการ
ขยายตลาดสู่ ต่ า งประเทศ นั บ เป็ น การสร้ า งรายได้
เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง
การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีความเข้มแข็ง
และมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
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ต้องอาศัยองค์ความรู้และทรัพยากรที่หลากหลายจาก
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า งๆ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาแบบ
ครบวงจรทุ ก มิ ติ ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ก ารให้ ค วามรู้
การบริหารจัดการธุรกิจในต่างประเทศ การสนับสนุนจัดหา
ช่องทางการตลาดต่างประเทศ การนำ�ผู้ประกอบการ
เข้าร่วมงานแสดงสินค้า และงานจับคูธ่ รุ กิจในต่างประเทศ
รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงินสำ�หรับผู้ประกอบการ
ที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนา
ธุ ร กิ จ การค้ า ดำ � เนิ น การยกระดั บ ความสามารถใน
การแข่งขันทางการค้าและพัฒนาธุรกิจ SME ไทยให้เข้มแข็ง

การสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และขยายธุ ร กิ จ ด้ ว ยระบบ
แฟรนไชส์ เพือ่ ให้แฟรนไชส์ชว่ ยสร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
ให้แก่ประเทศเนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์เป็นกลุ่มธุรกิจ
สำ�คัญที่สร้างสภาพแวดล้อม (Franchise Ecosystem)
ที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่เริ่มต้น
ตัง้ ธุรกิจจนถึงการสนับสนุนให้ผปู้ ระกอบธุรกิจขยายตลาด
จากท้องถิ่น (Local) ไปสู่ภูมิภาค (Regional) และเข้าสู่
ตลาดสากล (Global)
โดยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 กรมฯ พร้อม 5
หน่วยงานพันธมิตร (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริม
การค้ า ระหว่ า งประเทศ สำ� นัก งานส่ง เสริมวิ สาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเพือ่ การส่งออก
และนำ�เข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และสมาคม
แฟรนไชส์และไลเซนส์) ได้ร่วมกันบูรณาการการทำ�งาน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใน
ประเทศ ผ่ า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพในการบริ ห าร
จัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้ธุรกิจ

ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อต่อยอด
การพั ฒ นาธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ไ ทยให้ ค รบวงจร ตั้ ง แต่
การสร้าธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ การยกระดับธุรกิจ
แฟรนไชส์ สู่ เ กณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพสากล จนถึ ง
การผลั กดั น ธุ ร กิ จแฟรนไชส์ สู่ตลาดต่ า งประเทศ จน
เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังจัดเวทีเสวนา “เปิดประตูสู่ตลาด
โลกด้วยแฟรนไชส์” โดยมีผู้เชี่ยวชาญธุรกิจแฟรนไชส์
และการขยายสาขาสู่ต่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับเจ้าของแฟรนไชส์ชื่อดังที่ประสบความ
สำ�เร็จในการขยายสาขาสู่ต่างประเทศ
ปัจจุบันมีธุร กิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์กว่า 334 กิจการ ซึง่ ได้ขยายไปต่างประเทศแล้ว
32 ธุรกิจ ใน 32 ประเทศ เช่น Greyhound, Black Canyon,
Mango Tree, กาแฟดอยช้าง, Clay Work, Smart Brain
เป็นต้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริม
ธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์
หมายเลข 0 2547 5953 e-Mail : franchisedbd@
gmail.com และ www.dbd.go.th

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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Digital Village by DBD : ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์
โครงการ Digital Village by DBD : ชุมชน
อั จ ฉริ ย ะออนไลน์ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ สร้ า งความเข้ ม
แข็ ง ของเศรษฐกิ จ ฐานรากโดยนำ � แนวคิ ด หมู่ บ้ า น
เถาเป่า (Taobao Village Model) ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มาแก้ปญ
ั หาความยากจนในชุมชนทีห่ า่ งไกล
โดยใช้ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละระบบโลจิ ส ติ ก ส์
ในการกระจายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าชุมชนและ
ท้องถิ่นให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งความ
สำ�เร็จขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 ข้อ คือ
1) สินค้ามีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
2) ผู้นำ�ชุมชนมีความเข้มแข็ง

ในทุ ก ภู มิ ภ าค เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น ชุ ม ชนต้ น แบบของ
ประเทศไทย 5 ชุมชน ดังนี้

3) ชุมชนมีความเป็นผูป้ ระกอบการ พร้อมต่อการ
ปรับรูปแบบการค้า

1) ชุมชนนาข่า จังหวัดอุดรธานี 			
ผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง

4) แพลตฟอร์มพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ และ ระบบ
โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ

2) ชุมชนใบชาดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงราย
สินค้าใบชา

ในปี 2562 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมกับ
สำ�นักงานพาณิชย์จังหวัด วิเคราะห์และคัดเลือกชุมชน

3) ชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา		
เครื่องปั้นดินเผา
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4) ชุมชนบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก		
ผลิตภัณฑ์จากส้มซ่า
5) ชุมชนควนขนุน จังหวัดพัทลุง			
หัตถกรรมกระจูด

ภายหลังจากดำ�เนินโครงการเกิดผลสำ�เร็จเป็นที่
น่าพอใจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงร่วมกับสำ�นักงาน
พาณิชย์จังหวัด เดินหน้าวิ เ คราะห์ แ ละคั ด เลื อ กเพื่ อ
พัฒนาต่อยอดและกระจายไปสู่ชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ
ในปี 2563 อีก 12 ชุมชน ประกอบด้วย

ชุมชนเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
จักสานผักตบชวา
ชุมชนปว จังหวัดนาน
เคร�่องเง�นชาวเขา

ชุมชนเกาะคา จังหวัดลำปาง
ขาวแตน เซรามิค
ชุมชนสองดาว จังหวัดสกลนคร
ผายอมคราม

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุร�
มะพราว

ชุมชนสรรพยา จังหวัดชัยนาท
สมโอขาวแตงกวา

ชุมชนบานสามชองเหนือ จังหวัดพังงา
ทองเที่ยว

ชุมชนเมืองตรัง จังหวัดตรัง
จักสานใบจาก

ชุมชนปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ผาไหมปกธงชัย

ชุมชนบานน�ำเช�่ยว จังหวัดตราด
ทองเที่ยว
ชุมชนเมืองจันทบุร� จังหวัดจันทบุร�
กกจันทบูร

ชุมชนละงู จังหวัดสตูล
อาหารทะเลแปรรูป
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ขั้นตอนและวิธีดำ�เนินงาน

สำรวจศักยภาพ
ชุมชนตนแบบ

ประชุมหารือแนวทางความรวมมือ
หนวยงานพันธมิตร

ผลักดันสินคาเขาสู
แพลตฟอรมออนไลน

DIGITAL VILLAGE

จัดทำ Influencer
Marketing ทางออนไลน

จัดทำ Digital Content
และ Story Telling

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ
โครงการ

จัดงานโชวเคส
สรางโอกาสการตลาด

ประโยชน์ของโครงการ
โครงการ Digital Village by DBD : ชุมชนอัจฉริยะ
ออนไลน์ มีเป้าหมายเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนเข้าสู่การ
ค้าออนไลน์ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ถึง 3 ด้าน คือ

2) ผูบ้ ริโภค สามารถซือ้ สินค้าชุมชนทีม่ เี อกลักษณ์
ในพื้นที่ ที่ ห่ า งไกลด้ ว ยค่ า ใช้ จ่า ยที่ ต่ำ � มี ท าง
เลือกในการจับจ่ายที่มากยิ่งขึ้น

1) ผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงตลาดออนไลน์
และผูบ้ ริโภค จำ�นวนมากด้วยต้นทุนทีต่ �ำ่ สร้างงาน
สร้างอาชีพ สร้างรายได้

3) ชุมชน เป็นทีร่ จู้ กั ผ่านอัตลักษณ์ของสินค้า และ
สามารถเชือ่ มโยงการท่องเทีย่ ว นำ�มาซึง่ รายได้
เข้าสู่ชุมชน
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Shopee นอกจากนี้ ยั ง ได้ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
ให้ กั บ ชุ ม ชนโดยการจั ด ทำ � คลิ ป ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า น
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย สมาคมไทยธุ ร กิ จ
การท่องเที่ยว และสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย
สำ�หรับช่องทางออฟไลน์ทมี่ คี วามสำ�คัญไม่แพ้ออนไลน์
ได้รับความร่วมมือจาก Buyer ชั้นนำ� อย่างเซ็นทรัล
คิงพาวเวอร์ และนารายภัณฑ์ เข้ามาร่วมคัดเลือกสินค้า
เพือ่ นำ�ไปจำ�หน่าย เพือ่ สร้างโอกาสทางการตลาดให้กบั
ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนด้วยเช่นกัน

การจัดกิจกรรมโชว์เคส เชื่อมโยงออฟไลน์
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
พันธมิตรจัดงาน “ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์: Digital
Village by DBD” ณ ลานชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2563 เพื่อแสดงผลสำ�เร็จ
ในการผลั ก ดั น สิ น ค้ า ชุ ม ชนเข้ า สู่ ช่ อ งทางออนไลน์
สามารถสร้างอาชีพให้ตรงตามความถนัดของคนใน
ชุมชน เน้นปรับภาพลักษณ์สินค้าให้ตรงกับไลฟ์สไตล์
ผู้บริโภค ตลอดจนเชื่อมโยงการตลาดออฟไลน์ผ่าน
Buyer ชั้นนำ�ของประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจาก
หน่ ว ยงานพั น ธมิ ต รเริ่ ม ตั้ ง แต่ แ พลตฟอร์ ม ออนไลน์
ที่มีชื่อเสียงอย่าง ‘Shopee’ ได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายผ่านแอพลิเคชัน Shopee ภายใต้แคมเปญ “สุขใจ
ซื้อของไทย” โดยได้รวบรวมร้านค้าทั้ง 12 ชุมชนไว้
ด้วยกัน ผ่านเว็บไซต์ www.shopee.co.th/dbdonline หรือ
คลิก Banner “สุขใจซือ้ ของไทย” ได้ทหี่ น้าแอพลิเคชัน

หลังจากนี้ กรมฯ จะทำ�การประเมินและผลักดัน
สินค้าทีม่ ศี กั ยภาพเข้าสูช่ อ่ งทางออฟไลน์ โดยเป้าหมาย
สำ�คัญคือ ต้องการขายอัตลักษณ์ และเสน่ห์ของชุมชน
รวมทั้งเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว สร้างอาชีพที่ย่ังยืน
ให้กบั ชุมชน ผ่านระบบการค้าทัง้ ออฟไลน์และออนไลน์
หรือ Omni Channel ทำ�ให้เข้าถึงผูบ้ ริโภคได้มากขึน้ นำ�ไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

ต้ต้นนสายปลายทางธุ
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มาตรการรับมือ

โควิด-19 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกมาตรการเข้มรับมือ
โรคโควิ ด-19 ที่กำ� ลัง ระบาดอยู่ขณะนี้อ ย่างเร่ งด่ ว น
เนื่ องจากกรมฯ เป็นหน่วยงานบริก ารที่มีภ าคธุ ร กิ จ
และประชาชนเดินทางเข้ามาขอรับบริการและติดต่อ
ราชการเป็นจำ�นวนมาก ขณะเดียวกัน กรมฯ ยังมีหน่วย
ให้บริการ (สำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต) จำ�นวน
6 เขต กระจายอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึง
จำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงความปลอดภัยและความสะอาด
ปราศจากโรคทัง้ ของเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการและประชาชน
ผูม้ าขอรับบริการ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผใู้ ช้บริการ
จึงกำ�หนดให้ทกุ พืน้ ทีภ่ ายในกรมฯ ต้องสะอาด...ปลอดโรค...
ปลอดภัย ยึดนโยบาย “ผู้ใช้บริการปลอดภัย เจ้าหน้าที่
ปลอดโรค”
ในเบื้องต้น ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน/ขอความ
ร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนทำ�ธุรกรรมต่างๆ
ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยกรมฯ ได้เตรียมความพร้อม
ด้ า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ อำ � นวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้บริการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถ
รองรับการใช้งานพร้อมกันได้เป็นจำ�นวนมาก อีกทั้ง
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หากธุรกรรมนั้นต้องมีการชำ�ระเงิน ก็สามารถชำ�ระเงิน
ผ่านช่องทาง e-Payment หลากหลายธนาคารได้ด้วย
เช่นกัน ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางเข้าไปในที่
ชุมชนที่มีผู้คนจำ�นวนมาก ลดภาวะเสี่ยง ลดเวลา และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ขณะเดียวกัน ยังมีผู้ประกอบธุรกิจและประชาชน
ส่วนหนึ่งที่จำ�เป็นต้องเดินทางเข้ามาขอรับบริการและ
ติดต่อราชการกับกรมฯ ดังนั้น จึงได้ออกมาตรการเพื่อ
ปกป้อง/ป้องกันโรคแก่ผู้มาขอรับบริการและเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ โดยกำ�หนดให้ทุกพื้นที่ภายในกรมฯ ต้อง
สะอาดปลอดโรคปลอดภัย ประกอบด้วย 1) ฉีดพ่น
น้ำ�ยาฆ่าเชื้อไวรัส แบบเข้มข้น 99.99% (เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อคน) ณ หน่วยให้บริการ
ประชาชน/ห้องประชุม ทุกๆ 3 วัน (หลังเลิกให้บริการ)
และภายในห้องทำ�งานของเจ้าหน้าที่ทุกชั้น รวมทั้ง
บริเวณทางเดินเป็นประจำ�ทุกสัปดาห์ (ฉีดพ่นวันเสาร์อาทิตย์) 2) จัดบริการเจลแอลกอฮอร์ท�ำ ความสะอาดมือ
แบบไม่ตอ้ งล้างน้�ำ บริเวณหน้าหน่วยให้บริการประชาชน
และภายในห้ อ งปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ห้ อ ง

3) แจกหน้ า กากอนามั ย แบบผ้ า เพื่ อ ช่ ว ยป้ อ งกั น
ฝุน่ ละอองและเชือ้ โรคทัว่ ไป ทีม่ แี ผ่นกรองอากาศด้านใน
สามารถซักทำ�ความสะอาดได้ มีอายุการใช้งานนาน 2 ปี
แก่เจ้าหน้าที่กรมฯ ทุกคน 4) ทำ�ความสะอาดภายใน
ลิ ฟ ต์ โ ดยสารและปุ่ ม กดทุ ก ชั่ ว โมง 5) หลั ง เสร็ จ สิ้ น
การประชุมทุกครั้ง จะทำ�ความสะอาดห้องประชุมทุก
ห้องด้วยน้ำ�ยาฆ่าเชื้อ รวมทั้งอุปกรณ์ เช่น ไมโครโฟน
โต๊ะ เก้าอี้ ที่จับประตู 6) จัดให้มีจุดตรวจคัดกรอง
เพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ
ทุกรายก่อนเข้าบริเวณอาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
7) กำ�หนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทุกคนสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ 8) ยกเลิกหรือเลื่อน
การจัดอบรมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขนึ้ ในกรณี
ที่ไม่สามารถเลื่อนได้ ให้ดำ�เนินการภายใต้มาตรการ
ดังนี้ 8.1) ลดจำ�นวนผูเ้ ข้าอบรมลงให้เหลือไม่เกิน 30 คน
ต่อห้องอบรม 8.2) ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าอบรมทุกราย
8.3) ขอความร่ ว มมื อ ให้ ผู้ เข้ า อบรมสวมหน้ า กาก
อนามัยตลอดเวลาระหว่างการอบรม 8.4) หลังเสร็จสิ้น
การอบรมทุกครัง้ จะทำ�ความสะอาดเครือ่ งคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์การอบรม โต๊ะ เก้าอี้ ทีจ่ บั ประตู ด้วยน้�ำ ยาฆ่าเชือ้
9) ไม่ อ นุ ญ าตให้ เจ้ า หน้ า ที่ เ ดิ น ทางไปต่ า งประเทศ
10) ให้เจ้าหน้าที่หมั่นล้างมือทำ�ความสะอาด 11) กรณี
ทีม่ ญ
ี าติหรือผูใ้ กล้ชดิ ของเจ้าหน้าทีเ่ ดินทางกลับจากต่าง
ประเทศ (ประเทศกลุ่มเสี่ยง) หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติด
เชือ้ โควิด-19 ให้แจ้งกรมฯ และกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน
ทั้งนี้ มาตรการฯ ดังกล่าวจะคงไว้จนกว่าโรค
โควิด-19 บรรเทาเบาบางลง หรือหมดสิน้ ไป อย่างไร
ก็ตาม กรมฯ ยังคงให้ความสำ�คัญต่อการให้บริการ
แก่ภาคธุรกิจและประชาชนอย่างเต็มที่ ผู้รับบริการ
ทุกรายจะได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมเสมือนช่วงเวลา
ปกติ ทั้งนี้ เชื่อว่าหากทุกคนและทุกหน่วยงานร่วม
มือร่วมใจ...ดูแลตัวเอง...ดูแลหน่วยงาน...เราก็จะ
สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีเช่นกัน
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำ�ปี 2562
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

“ข้าราชการทีด่ ตี อ้ งมีความรูด้ า้ นวิชาการ ปฏิบตั ิ
การ และความรูค้ ดิ อ่านตามเหตุผลและความเป็นจริง
รักษาระเบียบแบบแผนความถูกต้องอย่างสม่�ำ เสมอ
ในชีวติ การเป็นข้าราชการตระหนักอยูเ่ สมอถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบของตน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงาน
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจตามจริยธรรมของข้าราชการ
ซึ่งข้าราชการทุกคนไม่ว่าอยู่ในตำ�แหน่งหน้าที่ใด
ล้วนมีส่วนสำ�คัญในงานที่ได้รับมอบหมาย หากมี
ความรับผิดชอบและรู้หน้าที่ งานจะดำ�เนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดผลสำ�เร็จได้ ดีใจและภาค
ภูมิใจที่เป็นข้าของแผ่นดิน”
นางนุชอนงค์ เชิดสูงเนิน
นักวิชาการพาณิชย์ชำ�นาญการพิเศษ

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับตั้งแต่
บรรจุเข้ารับราชการ ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
โดยตัง้ มัน่ ว่าจะ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความถูกต้อง
ชอบธรรม และเพือ่ ประโยชน์ของทางราชการ
เป็นหลัก และจะยังคงยึดถือหลักการเช่นนี้
สืบไปจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ”

นางสาวศิรินุช แก้วอ่อน
นักวิชาการพาณิชย์ชำ�นาญการ
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ปัญหาการโอนหุ้น
ของบริษัทจำ�กัด :
ฟ้องคดีชนะแล้ว
เหตุใดจึงไม่ได้หุ้น

การประกอบธุรกิจโดยมีผรู้ ว่ มลงทุนอย่างน้อย 3 คน
แบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าๆ กันด้วยความ
ประสงค์จะแบ่งปันกำ�ไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำ�นั้น
เป็นลักษณะของการประกอบธุรกิจในรูปแบบของบริษทั
จำ�กัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยหุน้
ส่วนและบริษัท ซึ่งมาตรา 1127 บัญญัติให้บริษัทต้อง
ทำ�ใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน มาตรา 1128 บัญญัติว่า
ในใบหุ้นนั้นต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำ�หนดและ
ให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นสำ�คัญ
โดยไม่บังคับว่าต้องประทับตราสำ�คัญของบริษัท อีก
ทั้ง บริษัทยังมีหน้าที่ต้องจัดให้มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
โดยทีม่ าตรา 1141 ให้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่าสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นนั้นเป็นพยานหลักฐานอันถูกต้อง นอกจากนี้
กรรมการบริษทั ยังมีหน้าทีต่ อ้ งนำ�ส่งสำ�เนาบัญชีรายชือ่
ผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) และให้คำ�รับรองว่าเป็นรายการ
ทีถ่ กู ต้องตรงกับสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ไปยังนายทะเบียน
หุน้ ส่วนบริษทั อย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ ภายในสิบสีว่ นั นับ
แต่วันประชุมสามัญตามมาตรา 1139 วรรคสอง

สำ�หรับการโอนหุน้ ในบริษทั จำ�กัดนัน้ สามารถโอน
กันได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมของบริษัท เว้นแต่
เป็นหุ้นชนิดระบุช่ือลงในใบหุ้นซึ่งมีข้อบังคับของบริษัท
กำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น ความสมบูรณ์ของการโอนหุ้น
ชนิดระบุชื่อจะต้องพิจารณาเป็นลำ�ดับ โดยลำ�ดับแรก
ต้องพิจารณาก่อนว่าบริษัทมีข้อบังคับกำ�หนดไว้เกี่ยว
กับเรื่องการโอนหุ้นหรือไม่ หากมีข้อบังคับ การโอนหุ้น
ต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของบริษทั หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้อ
บังคับ ผลย่อมไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ลำ�ดับต่อไปหาก
พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทไม่มีข้อบังคับหรือมีข้อบังคับ
แต่ขอ้ บังคับมิได้ก�ำ หนดเกีย่ วกับเรือ่ งการโอนหุน้ ไว้ การ
โอนหุ้นจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 วรรคสอง กล่าวคือ “ต้อง
ทำ�เป็นหนังสือลงลายมือชือ่ ผูโ้ อนกับผูร้ บั โอน และมี
พยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงชื่อรับรอง” หากฝ่าฝืนไม่
ปฏิบตั ติ าม การโอนหุน้ นัน้ ย่อมตกเป็นโมฆะ และสุดท้าย
เมื่อการโอนหุ้นระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนได้ปฏิบัติตาม
ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท หรื อ ข้ อ กฎหมายแล้ ว ก็ จ ะต้ อ งมี
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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การจดแจ้งการโอนนั้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริษัท หากไม่มีการจดแจ้ง การโอนหุ้นดังกล่าวย่อมไม่
อาจใช้ยนั บริษทั และบุคคลภายนอกได้ อนึง่ บริษทั จำ�กัด
เป็นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั เอง ไม่มกี ฎหมายบัญญัติ
ให้นายทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ผู้ใดจะเป็นเจ้าของหุ้น
และสามารถใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทจำ�กัดได้
หรือไม่ จะต้องพิจารณาจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ
บริษัทและหลักฐานใบหุ้นเป็นสำ�คัญ เรื่องการโอนหุ้น
นั้นมิใช่เรื่องระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนเท่านั้น การโอน
หุน้ ทีส่ มบูรณ์จะต้องมีการจดแจ้งและบันทึกชือ่ ของผูร้ บั
โอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท
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ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ปั ญ หาข้ อ โต้ แ ย้ ง เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งหุ้ น
หรือความเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทจำ�กัด หากผู้ที่ถูกโต้
แย้งสิทธิประสงค์จะใช้สิทธิทางศาลเพื่อฟ้องบังคับหรือ
เรียกเอาหุ้นคืน ควรจะพิจารณาถึงประเด็นที่บริษัทและ
กรรมการผู้มีอำ�นาจกระทำ�การแทนบริษัทมีหน้าที่ต้อง
ดำ�เนินการตามกฎหมายด้วย เพื่อให้มีการบังคับโดย
เริ่มตั้งแต่การให้จดชื่อผู้รับโอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้นของบริษัท และบังคับให้กรรมการผู้มีอำ�นาจกระทำ�
การแทนบริษัทคัดสำ�เนารายการในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุน้ นำ�ส่งต่อทางราชการต่อไป เพราะสำ�เนาบัญชีรายชือ่
ผู้ถือหุ้นที่ได้นำ�ส่งไว้ต่อทางราชการย่อมเป็นหลักฐาน
แสดงว่า ณ ขณะนั้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีจำ�นวน
และรายชื่อบุคคลใดเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเมื่อมี
ผู้มาขอคัดสำ�เนาบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน
รับรองสำ�เนาถูกต้องให้ เอกสารนัน้ ย่อมเป็นพยานหลัก
ฐานที่น่าเชื่อถือและได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐาน
ของกฎหมายว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้องตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง มาตรา 127 หากในการ
ฟ้องคดีมิได้ดำ�เนินการหรือมีคำ�ขอเช่นว่านั้น แม้ต่อมา
ศาลจะได้มีคำ�พิพากษาหรือมีคำ�สั่งเป็นประการใด หาก
มีผนู้ �ำ เรือ่ งไปยืน่ ต่อนายทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั ไม่วา่ จะ
เป็นคู่ความฝ่ายที่ชนะคดีหรือฝ่ายที่แพ้คดี เพื่อร้องขอ
ให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเพิกถอนหรือขอให้แก้ไข
สำ�เนาบัญชีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ฉบับเดิมทีก่ รรมการบริษทั นำ�

ส่งไว้ หรือขอคัดค้านการนำ�ส่งสำ�เนาบัญชีรายชื่อผู้ถือ
หุ้นฉบับใหม่ กรณีดังกล่าวนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ย่อมไม่อาจดำ�เนินการตามความประสงค์ของผู้ร้องได้
เนื่องจากไม่มีกฎหมายให้อำ�นาจนายทะเบียนไว้ นาย
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมีหน้าที่เพียงรับสำ�เนาบัญชีราย
ชื่อผู้ถือหุ้นและเก็บรักษาไว้เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถ
ตรวจค้นและคัดสำ�เนาได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1020 เท่านัน้ การรับสำ�เนาบัญชีรายชือ่
ผู้ถือหุ้นมิใช่รายการจดทะเบียน ดังนั้น แม้จะมีผลแห่ง
คำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งของศาลที่ทำ�ให้จำ�นวนหรือราย
ชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฉบับที่นำ�ส่งไว้ต่อนายทะเบียนไม่
ตรงกับคำ�พิพากษาหรือคำ�สั่งของศาล นายทะเบียนหุ้น
ส่วนบริษัทก็ทำ�ได้เพียงการหมายเหตุหรือระบุข้อความ
อันเป็นเหตุทที่ �ำ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับจำ�นวนและรายชือ่ ผูถ้ อื
หุน้ เปลีย่ นแปลงไว้บนสำ�เนาบัญชีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ เท่านัน้
ไม่อาจเพิกถอนหรือแก้ไขข้อความใดๆ ในสำ�เนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ได้

การแทนบริษทั และมีค�ำ ขอท้ายคำ�ฟ้องให้ครบถ้วนดังที่
กล่าวมาข้างต้น และเมือ่ ชนะคดีแล้วก็จะต้องดำ�เนินการ
บังคับคดีกบั บริษทั หรือกรรมการบริษทั ให้ปฏิบตั ติ ามคำ�
พิพากษาให้ครบถ้วนเสียก่อน คูค่ วามไม่อาจนำ�ส่งสำ�เนา
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ไปยังนายทะเบียน
หุน้ ส่วนบริษทั ได้ทนั ที เพราะสำ�เนาบัญชีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
หรือแบบ บอจ.5 เป็นการคัดลอกรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ มาจาก
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่บริษัทจัดทำ�ขึ้นเท่านั้น
เมื่อได้ตัดสินใจร่วมลงทุนทำ�ธุรกิจด้วยกันแล้ว
คงไม่ มี ใ ครอยากให้ เ กิ ด ปั ญ หาข้ อ ขั ด แย้ ง ภายใน
กิจการ ดังนั้น บริษัทต่างๆ จึงควรกำ�หนดให้มีข้อ
บังคับทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการโอนหุน้ เพือ่ ให้เป็นไปตาม
ความประสงค์ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูร้ ว่ มลงทุนในการ
ทำ�ธุรกิจ หากไม่มขี อ้ บังคับเช่นว่านัน้ การโอนหุน้ ก็จะ
ต้องปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องครบถ้วนตามทีก่ ฎหมายว่าด้วย
หุ้นส่วนและบริษัทบัญญัติไว้

ฉะนั้นแล้วเพื่อป้องกันปัญหาว่าฟ้องคดีชนะแล้ว
เหตุใดจึงไม่ได้หุ้นและไม่อาจใช้สิทธิในฐานะ ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทได้ เช่น สิทธิในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุน้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1173
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ตามมาตรา
1176 และสิทธิในการได้รับเงินปันผลตามมาตรา 1200
มาตรา 1201 และมาตรา 1204 เป็นต้น ในการฟ้องคดีจงึ
ควรบังคับไปให้ถงึ บริษทั และกรรมการผูม้ อี �ำ นาจกระทำ�
บทความโดย นางเดือนรุ่ง สถิตย์ชัยวัฒนา
นิติกรชำ�นาญการพิเศษ รักษาการในตำ�แหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ
สำ�นักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
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SMEs Telling
เปิดมุมธุรกิจ

“หลงเตียน”

เปลี่ยนวิกฤต โควิด-19 เป็นรอยยิ้มพิมพ์ ใจ
20
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ท่าเตียน ท่าน้�ำ เก่าแก่ย่านฝัง่ พระนคร ไม่ได้ท�ำ
หน้าที่เป็นเพียงแค่ท่าน้ำ�ให้ผู้คนสัญจรไปมาเท่านั้น
ท่าเตียนยังเป็นตลาดของแห้งที่มีกลิ่นไอและเสน่ห์
อันร้ายกาจ...เสน่ห์ของความเป็นตลาดเก่า บวก
โลเคชั่น ที่พิเศษ ประกบหน้าหลังด้วยยักษ์วัดแจ้ง
ยั ก ษ์ วั ด โพธิ์ และแม่ น้ำ � สายหลั ก ของชาวกรุ ง
ทำ�ให้ตกึ ย่านตลาดท่าเตียนได้ววิ ทีง่ ดงามทัง้ กลางวัน
และกลางคื น เราตั้ ง ใจปรั บ ปรุ ง “หลงเตี ย น”
ให้เป็นพื้นที่สำ�หรับพี่ๆ น้องๆ ชาวกรุงเก่า กรุงใหม่
บ้านใกล้ บ้านไกล รวมไปถึง พี่น้องต่างชาติต่าง
ภาษา มานั่ ง ดื่ ม ด่ำ � บรรยากาศ แลกเปลี่ ย นบท
สนทนา มิตรไมตรี และอิ่มท้องด้วยอาหารและ
เครื่องดื่มดีๆ ที่คนไทยรัก คนต่างชาติหลง “หลง
เตี ย น”โดย 4 สมาชิ ก ผู้ ร่ ว มก่ อ ตั้ ง ร้ า น “หลง
เตี ย น” ได้ ร่ ว มกั น บอกเล่ า ถึ ง ที่ ม าว่ า ทำ � ไมจึ ง
ตัดสินใจเลือกสถานที่แห่งนี้ก่อตั้งร้านอาหาร นำ�
โดย คุณชัยณรงค์ เชื้อชูชาติ จาก บริษัท คอฟฟี่
บอย รี เ ทล จำ � กั ด คุ ณ ศรสรรค์ กวิ น สิ ริ โ พยม
จาก บริษัท คราฟท์ เดอะ เบสท์ จำ�กัด คุณอรพรรณ
ลิ่มบุตร จาก บริษัท กรีนอินดัสตรี เซอร์วิส จำ�กัด
และคุณกฤษฎิ์พุฒ ลิ้มพรชัยเจริญ
โดยทั้ง 4 ท่านมีโอกาสได้มาพบกันเนื่องจาก
เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ฝึกอบรมโครงการสร้าง
นักธุรกิจมืออาชีพ รุ่นที่ 4 (Smart Professional
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Entrepreneur: DBD-SPE 4) ซึง่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จดั ขึน้ เมือ่ ปี 2559
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาผูป้ ระกอบธุรกิจ
รายย่ อ ยให้ มี ค วามสามารถในการบริ ห ารธุ ร กิ จ
ของตนอย่างเป็นระบบ มีศักยภาพ มีความพร้อม
และสร้ า งความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ตั้ ง เป้ า
ปั้ น ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ให้ เ ป็ น ผู้ นำ � ด้ า นการค้ า สมั ย
ใหม่ ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ทำ � ให้ ธุ ร กิ จ สามารถขยาย
ตลาดได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผ่ า นการอบรม
ทั้ ง ทางทฤษฎี แ ละทางปฏิ บั ติ โดยได้ เ ฟ้ น หา
วิทยากรที่มีประสบการณ์และประสบความสำ�เร็จ
ทางด้านการประกอบธุรกิจมาให้ความรู้เชิงลึกตลอด
การฝึกอบรมอย่างเข้มข้นรวม 66 ชัว่ โมง ทำ�ให้ผเู้ ข้ารับ
การฝึ ก อบรมได้ รั บ องค์ ค วามรู้ ทั ก ษะการบริ ห าร
จัดการธุรกิจ นำ�ไปสูก่ ารแลกเปลีย่ นความรูซ้ งึ่ กันและ
กัน เกิดการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ
อย่างเข้มแข็ง
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จากนั ก ธุ ร กิ จ ที่ เ ข้ า รั บ การอบรมในวั น นั้ น
ก่ อ ให้ เ กิ ด มิ ต รภาพที่ ดี ง ามนำ � ไปสู่ ก ารรวมตั ว กั น
เพื่ อ ร่ ว มสร้ า งฝั น จนก่ อ ให้ เ กิ ด ร้ า นอาหารในนาม
“หลงเตียน” (Long Tian) ซึ่งเปิดประตูรับลูกค้า
ผู้ ที่ ห ลงใหลมนต์ เ สน่ ห์ แ ห่ ง ท่ า เตี ย นครั้ ง แรกเมื่ อ
วั น ที่ 5 พฤศจิ ก ายน 2561 โดยร้ า นตั้ ง อยู่ พิ กั ด
เลขที่ 246 ถนนท้ายวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.080-856-9492
จุดเด่นคือ ขายอาหารราคาหลักร้อย แต่วิวหลักล้าน
ในส่วนของบาร์จะอยู่ชั้น 3 มีดนตรีสดเล่น ส่วนบน
ดาดฟ้าจะเห็นวิวฝั่งตรงข้าม คือ วัดอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวิหาร หรือที่รู้จักกันดีในนาม ‘วัดแจ้ง’ ใน
มุมมองแบบพาโนรามา สวยสด งดงามมาก โดย
เฉพาะยามค่ำ�คืนเมื่อเปิดไฟสว่าง งามจับใจจริงๆ
“หลงเตียน” ดำ�เนินธุรกิจมาอย่างราบรืน่ มีลกู ค้า
ทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติแวะเวียนเข้ามาใช้บริการ

ในทุกค่ำ�คืน จนกระทั่งต้นปี 2563 ข่าวการระบาด
อย่างหนักของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ที่เริ่ม
แพร่ ก ระจายจากจี น เข้ า มาสู่ ป ระเทศไทย ทำ � ให้
การใช้ ชี วิ ต ของผู้ ค นและภาคธุ ร กิ จ ต้ อ งปรั บ ตั ว
“หลงเตี ย น” ก็ เช่ น เดี ย วกั น จากที่ ใ ห้ ลู ก ค้ า นั่ ง
รั บ ประทานได้ ที่ ร้ า น ก็ ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นไปสู่ จั ด
ส่ ง แบบเดลิ เวอรี่ เ พี ย งช่ อ งทางเดี ย ว ไม่ เ พี ย งแต่
เ ท่ า นั้ น เ นื่ อ ง จ า ก ต้ อ ง ก า ร ต อ บ แ ท น สั ง ค ม
ทัง้ 4 ท่านผูเ้ ริม่ ก่อตัง้ ได้ตกลงกันว่าจะทำ�อาหารกล่อง

ส่งไปให้บคุ ลากรทางการแพทย์โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยใดๆ
นับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 จนกระทั่งทุกวันนี้
อีกทัง้ ยังมีเพือ่ นพ้องน้องพีท่ เี่ ห็นความตัง้ ใจและน้�ำ ใจ
ของทีมงาน “หลงเตียน” เริ่มทยอยร่วมสนับสนุน
ทุนทรัพย์ในการผลิตอาหารส่งให้หน่วยพยาบาลอีก
หลายแห่งจนกว่าโควิดจะผ่านพ้นไป และเราจะผ่าน
ไปด้วยกัน
จากใจทีมงาน “หลงเตียน”
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DBD Good Time
ปกิณกะ

6 วิธีการปรับตัวรับมือ
กับวิกฤตโคโรนาไวรัส
เพื่อเพิ่มโอกาส
อยู่รอดสำ�หรับ SMEs

การระบาดของโรคโควิด-19 หรือไวรัสโคโรนาที่เราได้ยินเป็นข่าวใหญ่มาตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่แล้ว ผลกระทบ
จากการระบาดในครัง้ นีส้ ง่ ผลต่อความเชือ่ มัน่ ในแทบจะทุกด้านไม่วา่ จะเป็นระบบสาธารณสุขทีม่ ขี า่ วปล่อยกันออกมา
แทบจะทุ ก วั น ทั้ ง จริ ง และเท็ จ และแน่ น อนครั บ ว่ า ผลกระทบนี้ ลุ ก ลามไปถึ ง ระบบเศรษฐกิ จ อย่ า งไม่ ต้ อ งสงสั ย
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีน่ กั ท่องเทีย่ วจีนทีแ่ ทบไม่เข้ามาในประเทศเลยนับตัง้ แต่เกิดการระบาด และเมือ่
การระบาดลุกลามบานปลายก็ส่งผลให้อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบตามมาติดๆ และผลกระทบนี้
ก็ได้ขยายตัวไปยังภาคส่วนธุรกิจอืน่ ๆ ตามไปด้วย ผูค้ นเริม่ ทีจ่ ะไม่เดินทางออกนอกบ้านโดยไม่จ�ำ เป็น การจับจ่ายใช้สอย
จึงพลอยซบเซาตามไปด้วย แน่นอนว่ากลุม่ หนึง่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากวิกฤตโรคโควิด-19 ย่อมหนีไม่พน้ บรรดา SMEs
ที่ต้องพยายามปรับตัวเพื่อต่อสู้กับภาวะซบเซาเช่นนี้ ในวันนี้เรามีคำ�แนะนำ�ดีๆ มาฝาก ว่าสำ�หรับ SMEs จะต้อง
ปรับตัวอย่างไรจึงจะอยู่รอดในภาวะวิกฤตเช่นนี้

1. อย่าลงทุนอะไรที่ ไม่จำ�เป็นเพิ่มในตอนนี้

2. ลดรายจ่ายและค่าใช้จ่ายที่ ไม่จำ�เป็นออกไป

การเก็บเงินสดไว้เพือ่ การหมุนเวียนธุรกิจน่าจะเป็น
สิ่งสำ�คัญที่ SMEs ต้องทำ�ในขณะนี้มากกว่าการนำ�
เงินสดไปลงทุนเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผลิตสินค้า
เพิ่ม การตกแต่งร้านใหม่หรือการซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มการผลิต เพราะในสถานการณ์เช่นนี้การลงทุน
ของ SMEs อาจได้ไม่คุ้มกับที่ต้องเสียไป หากคิดจะ
ลงทุนเพิ่มจริงควรมีสติในการลงทุนให้มากโดยอาจไป
ลงทุนเพิ่มในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่
เกิดขึน้ ในขณะนีไ้ ด้ แต่ตอ้ งระวังในเรือ่ งของการ เก็งกำ�ไร
สินค้าเพือ่ ไม่ให้เป็นการซ้�ำ เติมสถานการณ์ทกี่ �ำ ลังเกิดขึน้
ในขณะนี้

รายจ่ายทีไ่ ม่จ�ำ เป็นก็เปรียบเสมือนแผลทีเ่ ลือดไหล
ไม่หยุด หากไม่จัดการกับแผลนี้และปล่อยเลือดไหล
ออกไปอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจก็อาจจะอยู่ไม่รอดจนพ้น
จากวิกฤตนี้ สำ�หรับ SMEs ควรจะนำ�บัญชีรายรับและ
รายจ่ายออกมากางดูว่ารายจ่ายตรงจุดไหนที่ควรตัด
ออกไปบ้างเพือ่ ลดภาระค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จ�ำ เป็น เช่น สินค้า
ฟุ่มเฟือยประเภทต่างๆ ในบางครั้งอาจต้องพูดคุยกับ
พนักงานโดยตรงเพื่อร่วมกันหาทางออกจากปัญหา
ที่กำ�ลังเผชิญอยู่ การช่วยกันลดรายจ่ายที่ไม่จำ�เป็นกัน
คนละไม้ละมือมีโอกาสทีจ่ ะทำ�ให้ธรุ กิจสามารถเดินหน้า
และรอดพ้นจากวิกฤตนี้ได้
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3. มองช่องทางขายออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทาง
และโอกาสในการขาย
ในทุกวิกฤตยังมีโอกาสซุกซ่อนอยู่เสมอสำ�หรับผู้ที่
มองเห็น ในวิกฤตที่คนไม่ยอมออกจากบ้านเพื่อไปจับ
จ่ายใช้สอยเช่นนี้ ช่องทางออนไลน์น่าจะเป็นคำ�ตอบ
สำ�หรับ SMEs ในการผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ เมื่อคนไม่
ยอมออกมาซื้อสินค้า ก็ควรจะนำ�เสนอสินค้าส่งตรงไป
ถึงพวกเขาเลยน่าจะเป็นโอกาสที่จะสามารถเพิ่มยอด
ขายอย่างที่ต้องการได้ มองหาทุกๆ แพลตฟอร์มที่
เกีย่ วข้องกับการขายสินค้าออนไลน์และใช้ประโยชน์จาก
แพลตฟอร์มเหล่านัน้ อย่างเต็มทีไ่ ม่วา่ จะเป็นทางเว็บไซต์
โซเชียลมีเดีย หรือ Marketplace สิง่ สำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้การ
ขายสินค้าออนไลน์ประสบความสำ�เร็จได้นอกจากการ
มองหาลูกค้าใหม่ๆ คือการพยายามรักษาฐานลูกค้าเดิม
เอาไว้ให้ได้เพราะพวกเขาคือคนทีก่ ลับมาซือ้ สินค้าซ้�ำ ให้
สิทธิพิเศษแก่พวกเขาแล้วเขาจะภักดีกับสินค้าของเรา

4. ลดล้างสต๊อก ขายสินค้าเอาทุนคืน
การคงสต๊อกสินค้าเอาไว้โดยไม่ยอมระบายสินค้า
ออกเท่ากับว่ากำ�ลังแบกรับค่าใช้จ่ายในการรักษาสต๊อก
สินค้านั้นเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากต้นทุนของสินค้าที่
ต้องแบกเอาไว้อยูแ่ ล้ว ในวิกฤตเช่นนีส้ งิ่ ทีจ่ ะต้องทำ�เพือ่
รักษาธุรกิจก็คือการยอมขายสินค้าในแบบของการลด
ราคาล้างสต๊อกเพื่อเอาต้นทุนบางส่วนกลับคืนมาเก็บ
ไว้ในรูปแบบของเงินสดหมุนเวียน การปล่อยสินค้าบาง
ส่วนออกเพื่อความอยู่รอด การยอมขายเท่าทุนดีกว่า
ต้องขายขาดทุนหรือการต้องแบกต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการรักษาสต๊อกสินค้าไว้ วิธกี ารนีจ้ ะช่วยต่อลมหายใจ
ให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

รูปแบบของการจับมือเป็นพันธมิตรนำ�สินค้าของตนมา
ทำ�การตลาดร่วมกันหรือนำ�มาจัดโปรโมชั่นร่วมกันใน
ลักษณะของการขายพ่วงสินค้าทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน การ
ทำ�เช่นนี้นอกจากจะทำ�ให้ SMEs มีโอกาสรอดยังทำ�ให้
ลูกค้ารูส้ กึ ว่าตนเองได้รบั ประโยชน์จากการจัดโปรโมชัน่
สินค้าร่วมกันระหว่าง SMEs

6. หารายได้เสริมจากช่องทางอื่นๆ
รายได้จากธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำ�
ตอบในการผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ หากมีช่องทางอื่นๆ
ที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมก็จำ�เป็นต้องนำ�มาประยุกต์ให้
เข้ากับธุรกิจหลัก เช่น หากมีสถานที่และมีกลุ่มลูกค้าใน
ระดับหนึ่งก็อาจนำ�สินค้าบางประเภทหรือบริการบาง
อย่างที่ทุกคนจำ�เป็นต้องใช้มาให้บริการเพิ่มเติมภายใน
ร้าน มองหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยไม่
เพิ่มจำ�นวนพนักงาน เมื่อวิกฤตนี้ผ่านพ้นไปอาจได้ช่อง
ทางในการสร้างรายได้ถาวรอีกหนึ่งช่องทางก็เป็นได้
ไม่มีธุรกิจใดที่ไม่เคยพบวิกฤต ในภาวะวิกฤต
เช่นนี้ทุกๆ ธุรกิจล้วนต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่
แทบจะไม่แตกต่างกัน “การตั้งสติ” และการนำ�พา
ธุรกิจไปในทิศทางที่ให้ความระมัดระวังตัวเองมาก
ขึ้นน่าจะเป็นคำ�ตอบของการผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้
มองหาโอกาสและช่องทางที่ซ่อนอยู่ แสวงหาความ
ร่วมมือระหว่าง SMEs ด้วยกันแล้วจะผ่านพ้นวิกฤต
โควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

5. การร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง
SMEs
การเดินทางคนเดียวในภาวะวิกฤตเช่นนี้อาจจะ
เป็นภาระที่หนักหนาสาหัสเกินกว่าที่ SMEs จะยืนหยัด
อยู่ได้ ดังนั้นสิ่งที่ SMEs ควรจะทำ�ก็คือการแสวงหา
ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ด้วยกันใน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://taokaemai.com
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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7 คำ�ถาม
ที่ใครก็สงสัย
เกี่ยวกับไวรัส

ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ์ ใหม่ หรื อ ที่ เ รี ย กอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า “โควิ ด 19” ที่ กำ � ลั ง ระบาดอยู่ ใ นขณะนี้
ทำ�ให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ โดยที่เชื้อไวรัสโคโรน่านี้สามารถแพร่กระจายจาก
คนสู่คน ผ่านการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย บทความนี้จะพาท่านไปพบกับ 7 คำ�ถาม
ที่ ใครก็สงสัย เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

ไวรัสโคโรนาคืออะไร?
ไวรัสชนิดหนึง่ ในตระกูลโคโรนาทีพ่ บมานานกว่า
50-60 ปีแล้ว มีลักษณะคล้ายมงกุฎ จึงตั้งชื่อ
ว่า “โคโรนา” ทีแ่ ปลว่า มงกุฎ สามารถก่อให้เกิด
โรคได้ทั้งในสัตว์และมนุษย์ ซึ่งในมนุษย์จะก่อให้
เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบ

ไวรัสโคโรนามาจากไหน?
คาดว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อจากสัตว์ ในตลาดสด
อู่ฮั่น ประเทศจีน ซึ่งจากพฤติกรรมของไวรัส คาดว่า
น่าจะเกิดมาจากงู โดยเชื้อส่งผ่านจากค้างคาวมาสู่งู และ
งูไปยังมนุษย์

26

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

ติดต่อทางไหน แพร่จากคนสู่คนได้อย่างไร?
แพร่กระจายเชื้อได้จากละอองฝอยจากการไอหรือจาม น้ำ�ลาย น้ำ�มูก ซึ่งหาก
ร่างกายสูดดมเอาละอองฝอยจากการไอ จาม ของผู้ติดเชื้อก็จะสามารถรับ
เชื้อไวรัสโคโรนาเข้าสู่ร่างกายได้
รับเชื้อแล้ว ป่วยทันทีเลยไหม?
โรคนีจ้ ะมีระยะฟักตัวประมาณ 2-14 วัน โดยอาจไม่มอี าการป่วยทีส่ งั เกตเห็นได้
อาการเป็นอย่างไร?
อาการจะคล้ายๆ ไข้หวัดทั่วไป คือ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำ�มูก เจ็บคอ แต่หากมี
อาการปวดเมื่อยเนื้อตัว เจ็บหน้าอก หายใจลำ�บาก ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน!
เพราะอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างอาการปอดอักเสบได้
หากป่วยแล้ว เสียชีวิตไหม?
ผูท้ เี่ สีย่ งต่อการเสียชีวติ มักจะเป็นผูส้ งู อายุ มีโรคประจำ�ตัว คนทีม่ ภี มู ติ า้ นทานต่�ำ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน หากร่างกายมีภูมิต้านทานแข็งแรง
ก็อาจจะเป็นแค่ไข้หวัด และสามารถหายได้เอง
ป้องกันไวรัสโคโรนา อย่างไรได้บ้าง?
ควรกินร้อน ช้อนกลาง กินอาหารปรุงสุก ล้างมือบ่อยๆ รวมไปถึงหลีกเลี่ยง
การอยูใ่ นทีช่ มุ ชนแออัด หรือหากจำ�เป็นต้องออกไปข้างนอกทีม่ คี นพลุกพล่าน
ก็ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาอย่าลืมสังเกตตัวเอง หากท่านใดมี
อาการมีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา, ไอ เจ็บคอ, น้ำ�มูกไหล, หายใจเหนื่อย
หอบ หายใจลำ�บาก ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน!
ขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลศิครินทร์
http://www.sikarin.com
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