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ขณะนี้ โรคโควิด-19 กำ�ลังแพร่ระบ�ดไปทั่วโลก  

สง่ผลใหก้�รประกอบธรุกจิไดร้บัผลกระทบต�มไปดว้ย  

เพื่อบรรเท�คว�มเดือดร้อน กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�  

จึงออกม�ตรก�รช่วยเหลือผู้ประกอบก�ร โดยให้

บริษัทจำ�กัด บริษัทมห�ชนจำ�กัด สม�คมก�รค้� และ 

หอก�รค�้ เมือ่ไดป้ระชมุเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ใหม้หีนงัสอื

ช้ีแจงเหตุผลท่ีไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รประชุมได้ทัน 

ภ�ยในเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนด โดยส่งหนังสือชี้แจง

เหตุผล ได้ 3 ช่องท�ง คือ 1) นำ�ส่งด้วยตนเอง ณ 

สถ�นที่ที่นิติบุคคลมีสำ�นักง�นแห่งใหญ่ต้ังอยู่ ได้แก่ 

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� สน�มบินน้ำ� จ.นนทบุรี หรือ 

สำ�นกัง�นพฒัน�ธรุกจิก�รค�้เขต 1 - 6 หรอืสำ�นกัง�น

พ�ณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ 2) นำ�ส่งท�งไปรษณีย์ 

ลงทะเบยีน : กรมพัฒน�ธุรกจิก�รค�้ กระทรวงพ�ณิชย ์ 

เลขท่ี 563 ถ.นนทบรีุ ต.บ�งกระสอ อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี

11000 และ 3) นำ�สง่ผ�่นท�งเวบ็ไซตก์รมพัฒน�ธุรกจิ

ก�รค้� www.dbd.go.th

เมื่อได้มีก�รประชุมแล้ว ให้บริษัทจำ�กัดและ

บริษัทมห�ชนจำ�กัดยังคงมีหน้�ที่นำ�ส่งบัญชีร�ยช่ือ 

ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจำ�กัดนำ�ส่ง บอจ.5 ภ�ยใน 14 วัน  

นับแต่วันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น บริษัทมห�ชนจำ�กัด 

นำ�สง่ บมจ.006 ภ�ยใน 1 เดอืน นบัแตว่นัเสร็จก�รประชุม 

และต้องนำ�ส่งงบก�รเงินภ�ยใน 1 เดือน นับแต่วันที่

งบก�รเงินได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำ�หรับ

สม�คมก�รค�้และหอก�รค�้ ใหย้ืน่งบดลุภ�ยใน 30 วนั 

นับแต่วันที่มีก�รประชุมใหญ่ 

ในส่วนของห้�งหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคล

ต�่งประเทศ กจิก�รรว่มค�้ ท่ีมีรอบปบีญัชสีิน้สดุตัง้แต่

วันที่ 31 ตุล�คม 2562 ถึงวันที่ 31 มีน�คม 2563 

ส�ม�รถนำ�ส่งงบก�รเงินได้จนถึงวันที่ 31 สิงห�คม 

2563
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DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

“สมาร์ทโชวห่วย เดลิเวอรี่” 

จ�กสถ�นก�รณ์ที่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย

ต้องประสบกับภ�วะก�รระบ�ดของไวรัสโคโรน� หรือ  

COVID-19 ทำ�ให้ผู้บริ โภคบ�งส่วนห�ซื้อสินค้� 

อุปโภคบริโภคได้ย�กขึ้น และมีพฤติกรรมก�รบริโภค 

ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีก�รใช้บริก�รขนส่งเดลิเวอร่ี

ของแพลตฟอร์มต่�งๆ เพิ่มม�กขึ้น กระทรวงพ�ณิชย์

จึงต้องก�รช่วยเหลือและบรรเท�คว�มเดือดร้อนของ

ประช�ชน ให้ส�ม�รถจัดห�สินค้�อุปโภคบริโภคได้

ใกล้เคียงกับภ�วะปกติม�กที่สุด จึงมองห�ช่องท�ง 

ก�รซ้ือสินค�้ให้กบัประช�ชน ซึง่ชอ่งท�งหนึง่ทีผู่บ้รโิภค

ส�ม�รถห�ซือ้สนิค�้อปุโภคบรโิภคได้คอืร�้นค�้โชวหว่ย

ที่กระจ�ยอยู่ท่ัวไปต�มแหล่งชุมชนต่�งๆ ทั่วประเทศ 

โดยร�้นค้�หล�ยแห่งมบีรกิ�รส่งสนิค�้ถึงบ้�น (Delivery) 

ด้วย นอกจ�กนี้ ร้�นค้�โชวห่วยส่วนใหญ่มีคว�มแออัด

น้อยกว่�ร้�นค้�ปลีกสมัยใหม่ ทำ�ให้มีคว�มเส่ียงใน 

ก�รตดิเชือ้โรคได้นอ้ยกว�่เช่นเดียวกัน ดังนัน้ร�้นโชวหว่ย 

จึงเป็นอีกหนึ่งช่องท�งในก�รกระจ�ยสินค้�ไปสู่มือ 

ผู้บริโภคได้อย่�งรวดเร็วท่�มกล�งภ�วะวิกฤตเช่นนี้

ดว้ยเหตผุลดงักล�่วข้�งตน้ ทำ�ใหก้ระทรวงพ�ณชิย ์ 

เร่งห�ช่องท�งเพ่ือลดปัญห�คว�มเดือดร้อนให้ประช�ชน 

โดยไดเ้ปดิตวัแพลตฟอรม์ “สมารท์โชวห่วย เดลเิวอรี”่  

เพ่ือให้ผู้บริโภคส�ม�รถค้นห�ร้�นค้�โชวห่วยใกล้บ้�น 

ที่มีบริก�รส่งเดลิเวอร่ี เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบก�รร้�น

โชวห่วยส�ม�รถข�ยสินค้�ได้และผู้บริโภคได้รับสินค้�

ส่งตรงถึงมืออย่�งปลอดภัยจนกว่�จะพ้นภ�วะวิกฤต 

COVID-19 โดยแพลตฟอร์มพร้อมเปิดใช้ง�นแล้ว

ทั่วกรุงเทพและปริมณฑลตั้งแต่วันที่ 30 มีน�คม 2563 

เปน็ตน้ไป ซึง่แพลตฟอรม์ดงักล�่วเกดิจ�กคว�มร่วมมือ 

ระหว่�งกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� สำ�นักง�นปลัด

กระทรวงพ�ณิชย์ สำ�นักง�นนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์

ก�รค้� และ สำ�นักง�นพัฒน�รัฐบ�ลดิจิทัล (DGA) 

ร่วมกันพัฒน�ขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ก�รค้�ยุคใหม่ และ

ตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้บริโภคสมัยใหม่ อีกทั้ง

ช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ประช�ชนในภ�วะวิกฤต 

COVID-19 ที่ไม่ส�ม�รถเดินท�งออกไปจับจ่�ย ซื้อห�

สินค้�ที่จำ�เป็นเพ่ือก�รบริโภคในชีวิตประจำ�วันได้เช่น

ภ�วะปกต ิโดยแพลตฟอร์มดงักล่�วจะชว่ยใหก้�รใชช้วิีต

ของผู้คนง่�ยขึ้น สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยม�กขึ้น

แพลตฟอร์ม “สมาร์ทโชวห่วย เดลิเวอรี่” ทำ�ให้

ผู้บริโภคส�ม�รถค้นห�ร้�นค้�โชวห่วยที่อยู่ใกล้บ้�น

หรือในพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงร้�นค้�ที่มีบริก�รส่งสินค้�

ถึงบ้�น (Delivery) อีกทั้งยังมีร�ยละเอียดเงื่อนไขในก�ร

ขนส่งและก�รชำ�ระเงิน สินค้�พิเศษที่อยู่ในร้�น เช่น 

อ�ห�รสด อ�ห�รต�มสั่ง เจลแอลกอฮอล์ 

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ : รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

แพลตฟอร์มใหม่
ช่วยให้ชีวิต

ง่ายขึ้น 
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นอกจ�กน้ี ยังมีช่องท�งก�รติดต่อของร้�นค้�อีก

ดว้ย จงึนบัเปน็มติใิหมใ่นก�รห�ซือ้สนิค�้อุปโภคบริโภค

ของประช�ชนทัว่ไป ซึง่ส�ม�รถห�ซ้ือได้ในพืน้ทีใ่กล้บ�้น 

แถมยังสะดวกสบ�ยไม่ต้องเดินท�ง เป็นก�รลดคว�ม

เสีย่งและสนองนโยบ�ยรฐับ�ลในก�ร “อยูบ่า้น หยดุเชือ้  

เพื่อชาติ” อีกด้วย 

นอกจ�กจะเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้กับ 

ผู้บริโภคแล้ว แพลตฟอร์มดังกล่�ว ยังเป็นช่องท�งก�ร

เชือ่มโยงระหว่�งผูบ้รโิภคและร�้นค�้โชวหว่ย ซึง่จะทำ�ให้

มียอดข�ยเพิ่มม�กข้ึน เนื่องจ�กก่อนหน้�น้ี ผู้บริโภค 

บ�งส่วนยังไม่ทร�บว่�มีร้�นโชวห่วยอยู่ในพื้นท่ีของ

ตนเอง หรือไม่ทร�บว่�มีบริก�รหรือสินค้�พิเศษอะไร

บ�้งภ�ยในร�้น แตเ่มือ่มแีพลตฟอรม์นีจ้ะทำ�ใหผู้้บริโภค

รู้จักร้�นค้�โชวห่วยม�กขึ้น นำ�ไปสู่ก�รซื้อสินค้�และ 

ก�รสร้�งสัมพันธภ�พที่ดีระหว่�งโชวห่วยกับชุมชน 

ในระยะย�ว อันจะกล�ยเป็นจุดแข็งหน่ึงของร้�นค้�โชวห่วย

และทำ�ให้ส�ม�รถแข่งขันได้อย่�งยั่งยืน 

ผู้บริโภคที่ต้องก�รค้นห�ร้�นค้�โชวห่วยใกล้บ้�น

ท่�นหรือในพื้นที่ที่กำ�หนด ซึ่งในเฟสแรกยังเป็นร้�นค้� 

ในเขตกรุงเทพมห�นครและปริมณฑลก่อน ส�ม�รถค้นห� 

ได้ผ่�น 2 ช่องท�งคือเว็บไซต์ https://สม�ร์ทโชวห่วย

เดลเิวอรี.่moc.go.th ของกระทรวงพ�ณชิยแ์ละไลน ์และ 

Line Chatbot ของ DGA (@dgachatbot) ในเบื้องต้น  

มร้ี�นค�้อยู่บนแพลตฟอร์ม 2,655 ร้�นค�้ และมีร�้นค�้

ทีม่บีรกิ�รสง่สนิค�้ (Delivery) 136 ร�้นค�้ นอกจ�กนี ้ยงัม ี

แผนจะขย�ยแพลตฟอร์มดังกล่�วในระดับประเทศ 

ต่อไปด้วย โดยห�กท่�นมีคำ�ถ�มข้อสงสัยเพิ่มเติม

ส�ม�รถสอบถ�มร�ยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่สว่นสง่เสรมิ

ธุรกิจก�รค้� กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์ 

หม�ยเลขโทรศัพท์ 0 2547 5986 ส�ยด่วนกรมพัฒน�

ธุรกิจก�รค้� 1570 และ www.dbd.go.th
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

5 หน่วยงานพันธมิตร 
ร่วมผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

กระทรวงพ�ณชิย ์เปน็หนว่ยง�นหลกัในก�รส่งเสริม 

และพัฒน�ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีคว�มเข้มแข็ง และได้ให้ 

คว�มสำ�คัญเป็นอย่�งม�กในก�รนำ�ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 

ไปขย�ยธุรกิจในต่�งประเทศ เนื่องจ�กธุรกิจแฟรนไชส์

ของไทยมีอัตลักษณ์โดดเด่น มีคว�มเข้มแข็งของทุน

ท�งวัฒนธรรม มีภ�พลักษณ์ที่ดีและมีคว�มน่�เช่ือถือ

เปน็ทีต้่องก�รของตล�ดน�น�ช�ต ิจงึมโีอก�สสงูในก�ร 

ขย�ยตล�ดสู่ต่�งประเทศ นับเป็นก�รสร้�งร�ยได้ 

เข้�ประเทศอีกท�งหนึ่ง

ก�รพัฒน�ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้มีคว�มเข้มแข็ง

และมีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันในตล�ดต่�งประเทศ 

ต้องอ�ศัยองค์คว�มรู้และทรัพย�กรที่หล�กหล�ยจ�ก

หน่วยง�นที่เก่ียวข้องต่�งๆ ให้เกิดก�รพัฒน�แบบ 

ครบวงจรทุกมิติ  ครอบคลุมตั้ งแต่ก�รให้คว�มรู้  

ก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจในต่�งประเทศ ก�รสนับสนุนจัดห� 

ช่องท�งก�รตล�ดต่�งประเทศ ก�รนำ�ผู้ประกอบก�ร 

เข้�ร่วมง�นแสดงสินค้� และง�นจับคู่ธุรกิจในต่�งประเทศ  

รวมถึงก�รสนับสนุนด้�นก�รเงินสำ�หรับผู้ประกอบก�ร

ที่ต้องก�รขย�ยธุรกิจสู่ต่�งประเทศ

กระทรวงพ�ณิชย์ จึงได้มอบหม�ยให้กรมพัฒน�

ธุรกิจก�รค้�ดำ�เนินก�รยกระดับคว�มส�ม�รถใน 

ก�รแข่งขันท�งก�รค้�และพัฒน�ธุรกิจ SME ไทยให้เข้มแข็ง  
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ก�รสนับสนุน ส่งเสริม และขย�ยธุรกิจด้วยระบบ 

แฟรนไชส์ เพ่ือให้แฟรนไชส์ช่วยสร้�งมูลค่�เพ่ิมท�งเศรษฐกิจ 

ให้แก่ประเทศเนื่องจ�กธุรกิจแฟรนไชส์เป็นกลุ่มธุรกิจ

สำ�คัญที่สร้�งสภ�พแวดล้อม (Franchise Ecosystem) 

ที่เอื้อต่อก�รเติบโตของธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่เริ่มต้น 

ต้ังธุรกิจจนถึงก�รสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจขย�ยตล�ด 

จ�กท้องถิ่น (Local) ไปสู่ภูมิภ�ค (Regional) และเข้�สู่

ตล�ดส�กล (Global)  

โดยเมื่อวันที่ 13 มีน�คม 2563 กรมฯ พร้อม 5 

หนว่ยง�นพนัธมติร (กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค�้ กรมสง่เสริม 

ก�รค้�ระหว่�งประเทศ สำ�นักง�นส่งเสริมวิส�หกิจ 

ขน�ดกล�งและขน�ดยอ่ม (สสว.) ธน�ค�รเพือ่ก�รสง่ออก 

และนำ�เข้�แห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และสม�คม 

แฟรนไชส์และไลเซนส์) ได้ร่วมกันบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�น  

เพื่อสร้�งคว�มเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจภ�ยใน

ประเทศ ผ่�นก�รพัฒน�ศักยภ�พในก�รบริห�ร

จัดก�รธุรกิจอย่�งมีประสิทธิภ�พ ก�รส่งเสริมให้ธุรกิจ 

ขับเคล่ือนด้วยองค์คว�มรู้และนวัตกรรม เพื่อต่อยอด 

ก�รพัฒน�ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้ครบวงจร ตั้งแต่ 

ก�รสร้�ธุรกิจเข้�สู่ระบบแฟรนไชส์ ก�รยกระดับธุรกิจ 

แฟรนไชส์สู่เกณฑ์ม�ตรฐ�นคุณภ�พส�กล จนถึง 

ก�รผลักดันธุรกิจแฟรนไชส์สู่ตล�ดต่�งประเทศ จน

เติบโตได้อย่�งเข้มแข็งและยั่งยืน

นอกจ�กน้ี ยังจัดเวทีเสวน� “เปิดประตูสู่ตลาด

โลกด้วยแฟรนไชส์” โดยมีผู้เชี่ยวช�ญธุรกิจแฟรนไชส์

และก�รขย�ยส�ข�สู่ต่�งประเทศ ม�ร่วมแลกเปลี่ยน

ประสบก�รณ์กับเจ้�ของแฟรนไชส์ชื่อดังที่ประสบคว�ม

สำ�เร็จในก�รขย�ยส�ข�สู่ต่�งประเทศ

ปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่�นก�รพัฒน�ต�ม

เกณฑ์ม�ตรฐ�นคุณภ�พก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจ 

แฟรนไชส์กว�่ 334 กิจก�ร ซึง่ได้ขย�ยไปต�่งประเทศแลว้  

32 ธรุกจิ ใน 32 ประเทศ เชน่ Greyhound, Black Canyon,  

Mango Tree, ก�แฟดอยช้�ง, Clay Work, Smart Brain 

เป็นต้น

สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริม 

ธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพฒัน�ธุรกิจ กรมพฒัน�

ธรุกิจก�รค�้ กระทรวงพ�ณิชย์ ส�ยดว่น 1570, โทรศพัท์

หม�ยเลข 0 2547 5953 e-Mail : franchisedbd@ 

gmail.com และ www.dbd.go.th
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

Digital Village by DBD : ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์
โครงก�ร Digital Village by DBD : ชุมชน

อัจฉริยะออนไลน์ มีเป้�หม�ยเพื่อสร้�งคว�มเข้ม

แข็งของเศรษฐกิจฐ�นร�กโดยนำ�แนวคิด หมู่บ้�น

เถ�เป่� (Taobao Village Model) ของส�ธ�รณรัฐ 

ประช�ชนจีน ม�แก้ปัญห�คว�มย�กจนในชุมชนท่ีห่�งไกล 

โดยใช้พ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และระบบโลจิสติกส์ 

ในก�รกระจ�ยผลผลิตท�งก�รเกษตร สินค้�ชุมชนและ

ท้องถิ่นให้เข้�ถึงผู้บริโภคทุกพื้นที่ได้ม�กยิ่งขึ้น ซึ่งคว�ม

สำ�เร็จขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 ข้อ คือ

1) สินค้�มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 

2) ผู้นำ�ชุมชนมีคว�มเข้มแข็ง

3) ชมุชนมีคว�มเป็นผูป้ระกอบก�ร พร้อมตอ่ก�ร

ปรับรูปแบบก�รค้�

4) แพลตฟอร์มพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ ระบบ 

โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภ�พ

ในปี 2562 กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ได้ร่วมกับ

สำ�นักง�นพ�ณิชย์จังหวัด วิเคร�ะห์และคัดเลือกชุมชน 

ในทุกภูมิภ�ค เพื่อพัฒน�เป็นชุมชนต้นแบบของ 

ประเทศไทย 5 ชุมชน ดังนี้

1)  ชุมชนน�ข่� จังหวัดอุดรธ�นี    

ผ้�ไหม ผ้�พื้นเมือง

2)  ชุมชนใบช�ดอยแม่สลอง จังหวัดเชียงร�ย 

สินค้�ใบช�

3)  ชุมชนด่�นเกวียน จังหวัดนครร�ชสีม�  

เครื่องปั้นดินเผ�
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4)  ชุมชนบ้�นวังส้มซ่� จังหวัดพิษณุโลก  

ผลิตภัณฑ์จ�กส้มซ่�

5)  ชุมชนควนขนุน จังหวัดพัทลุง   

หัตถกรรมกระจูด

ภ�ยหลังจ�กดำ�เนินโครงก�รเกิดผลสำ�เร็จเป็นที่

น่�พอใจ กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� จึงร่วมกับสำ�นักง�น

พ�ณิชย์จังหวัด เดินหน้�วิเคร�ะห์และคัดเลือกเพื่อ

พัฒน�ต่อยอดและกระจ�ยไปสู่ชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ

ในปี 2563 อีก 12 ชุมชน ประกอบด้วย

ชุมชนสรรพยา  จังหวัดชัยนาท
ส�มโอขาวแตงกวา

ดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุร�
มะพร�าว

ชุมชนบ�านสามช�องเหนือ  จังหวัดพังงา
ท�องเที่ยว

ชุมชนเมืองตรัง  จังหวัดตรัง
จักสานใบจาก

ชุมชนเกาะคา  จังหวัดลำปาง
ข�าวแต�น เซรามิค

ชุมชนเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา
จักสานผักตบชวา

ชุมชนป�ว  จังหวัดน�าน
เคร�่องเง�นชาวเขา

ชุมชนส�องดาว  จังหวัดสกลนคร
ผ�าย�อมคราม

ชุมชนป�กธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ผ�าไหมป�กธงชัย

ชุมชนเมืองจันทบุร�  จังหวัดจันทบุร�
กกจันทบูร

ชุมชนละงู  จังหวัดสตูล
อาหารทะเลแปรรูป

ชุมชนบ�านน�ำเช�่ยว จังหวัดตราด
ท�องเที่ยว
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ประโยชน์ของโครงการ

โครงก�ร Digital Village by DBD : ชุมชนอัจฉริยะ

ออนไลน์ มีเป้�หม�ยเพื่อผลักดันสินค้�ชุมชนเข้�สู่ก�ร

ค้�ออนไลน์ซึ่งส�ม�รถสร้�งประโยชน์ถึง 3 ด้�น คือ

1) ผู้ประกอบก�ร ส�ม�รถเข้�ถึงตล�ดออนไลน์ 

และผู้บริโภค จำ�นวนม�กด้วยต้นทุนท่ีต่ำ� สร้�งง�น  

สร้�งอ�ชีพ สร�้งร�ยได้

2) ผู้บริโภค ส�ม�รถซ้ือสินค้�ชุมชนท่ีมีเอกลักษณ์

ในพ้ืนท่ีที่ห่�งไกลด้วยค่�ใช้จ่�ยที่ต่ำ� มีท�ง

เลือกในก�รจับจ่�ยที่ม�กยิ่งขึ้น

3) ชมุชน เปน็ทีรู้่จกัผ�่นอัตลักษณ์ของสนิค�้ และ

ส�ม�รถเชือ่มโยงก�รทอ่งเท่ียว นำ�ม�ซ่ึงร�ยได้

เข้�สู่ชุมชน

ขั้นตอนและวิธีดำาเนินงาน

VILLAGEDIGITAL 

สำรวจศักยภาพ
ชุมชนตนแบบ

ประชุมหารือแนวทางความรวมมือ
หนวยงานพันธมิตร

จัดงานโชวเคส
สรางโอกาสการตลาด

จัดทำ Digital Content
และ Story Telling

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ
โครงการ

จัดทำ Influencer 
Marketing ทางออนไลน

ผลักดันสินคาเขาสู
แพลตฟอรมออนไลน
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การจัดกิจกรรมโชว์เคส เชื่อมโยงออฟไลน์

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ร่วมมือกับหน่วยง�น

พันธมิตรจัดง�น “ชุมชนอัจฉริยะออนไลน์: Digital 

Village by DBD” ณ ล�นช้ัน 3 ศนูยก์�รค�้เซน็ทรลัเวลิด ์ 

ระหว่�งวันที่ 6-8 มีน�คม 2563 เพื่อแสดงผลสำ�เร็จ

ในก�รผลักดันสินค้�ชุมชนเข้�สู่ ช่องท�งออนไลน์ 

ส�ม�รถสร้�งอ�ชีพให้ตรงต�มคว�มถนัดของคนใน

ชุมชน เน้นปรับภ�พลักษณ์สินค้�ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ 

ผู้บริโภค ตลอดจนเชื่อมโยงก�รตล�ดออฟไลน์ผ่�น 

Buyer ชั้นนำ�ของประเทศ โดยได้รับคว�มร่วมมือจ�ก

หน่วยง�นพันธมิตรเริ่มตั้งแต่แพลตฟอร์มออนไลน์ 

ที่มีชื่อเสียงอย่�ง ‘Shopee’ ได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริม

ก�รข�ยผ�่นแอพลเิคชนั Shopee ภ�ยใตแ้คมเปญ “สุขใจ

ซื้อของไทย” โดยได้รวบรวมร้�นค้�ทั้ง 12 ชุมชนไว้ 

ดว้ยกนั ผ�่นเวบ็ไซต์ www.shopee.co.th/dbdonline หรอื  

คลิก Banner “สขุใจซือ้ของไทย” ได้ทีห่น�้แอพลเิคชนั  

Shopee นอกจ�กนี้ยังได้ส่งเสริมก�รท่องเ ท่ียว 

ให้กับชุมชนโดยก�รจัดทำ�คลิปประช�สัมพันธ์ผ่�น 

ก�รท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สม�คมไทยธุรกิจ 

ก�รท่องเที่ยว และสม�คมส่งเสริมธุรกิจท่องเท่ียวไทย 

สำ�หรบัชอ่งท�งออฟไลนท่ี์มคีว�มสำ�คญัไมแ่พอ้อนไลน ์

ได้รับคว�มร่วมมือจ�ก Buyer ชั้นนำ� อย่�งเซ็นทรัล  

คงิพ�วเวอร์ และน�ร�ยภณัฑ ์เข้�ม�ร่วมคดัเลอืกสนิค�้

เพือ่นำ�ไปจำ�หน�่ย เพือ่สร้�งโอก�สท�งก�รตล�ดใหก้บั

ผู้ประกอบก�รสินค้�ชุมชนด้วยเช่นกัน

หลังจ�กนี้ กรมฯ จะทำ�ก�รประเมินและผลักดัน

สินค�้ทีม่ศีกัยภ�พเข�้สู่ชอ่งท�งออฟไลน ์โดยเป�้หม�ย

สำ�คัญคือ ต้องก�รข�ยอัตลักษณ์ และเสน่ห์ของชุมชน 

รวมท้ังเช่ือมโยงกับก�รท่องเท่ียว สร้�งอ�ชีพท่ีย่ังยืน 

ใหก้บัชมุชน ผ�่นระบบก�รค�้ทัง้ออฟไลนแ์ละออนไลน ์

หรือ Omni Channel ทำ�ใหเ้ข�้ถงึผู้บริโภคไดม้�กขึน้ นำ�ไปสู ่

ก�รพัฒน�เศรษฐกิจฐ�นร�กในยุคดิจิทัลได้อย่�งยั่งยืน
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รอบรั้ว DBD

มาตรการรับมือ 

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ออกม�ตรก�รเข้มรับมือ

โรคโควิด-19 ที่กำ�ลังระบ�ดอยู่ขณะนี้อย่�งเร่งด่วน 

เน่ืองจ�กกรมฯ เป็นหน่วยง�นบริก�รที่มีภ�คธุรกิจ

และประช�ชนเดินท�งเข้�ม�ขอรับบริก�รและติดต่อ

ร�ชก�รเป็นจำ�นวนม�ก ขณะเดียวกัน กรมฯ ยงัมหีนว่ย

ให้บริก�ร (สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกิจก�รค้�เขต) จำ�นวน 

6 เขต กระจ�ยอยู่ในเขตกรุงเทพมห�นคร ดังน้ัน จึง

จำ�เป็นต้องคำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยและคว�มสะอ�ด

ปร�ศจ�กโรคทัง้ของเจ�้หน�้ทีผู่ใ้ห้บรกิ�รและประช�ชน

ผูม้�ขอรบับรกิ�ร เพือ่สร�้งคว�มเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิ�ร 

จึงกำ�หนดให้ทุกพ้ืนท่ีภ�ยในกรมฯ ต้องสะอ�ด...ปลอดโรค... 

ปลอดภัย ยึดนโยบ�ย “ผู้ใช้บริก�รปลอดภัย เจ้�หน้�ที่

ปลอดโรค” 

ในเบื้องต้น ได้ประช�สัมพันธ์เชิญชวน/ขอคว�ม

ร่วมมือผู้ประกอบก�รและประช�ชนทำ�ธุรกรรมต่�งๆ 

ผ่�นช่องท�งออนไลน์ โดยกรมฯ ได้เตรียมคว�มพร้อม

ด้�นระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่ออำ�นวยคว�ม

สะดวกแก่ผู้ใช้บริก�รไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส�ม�รถ

รองรับก�รใช้ง�นพร้อมกันได้เป็นจำ�นวนม�ก อีกทั้ง 

ห�กธุรกรรมนั้นต้องมีก�รชำ�ระเงิน ก็ส�ม�รถชำ�ระเงิน

ผ่�นช่องท�ง e-Payment หล�กหล�ยธน�ค�รได้ด้วย

เช่นกัน ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ใช้บริก�รไม่ต้องเดินท�งเข้�ไปในที่

ชุมชนที่มีผู้คนจำ�นวนม�ก ลดภ�วะเสี่ยง ลดเวล� และ

ประหยัดค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง

ขณะเดียวกัน ยังมีผู้ประกอบธุรกิจและประช�ชน

ส่วนหนึ่งที่จำ�เป็นต้องเดินท�งเข้�ม�ขอรับบริก�รและ

ติดต่อร�ชก�รกับกรมฯ ดังนั้น จึงได้ออกม�ตรก�รเพื่อ

ปกป้อง/ป้องกันโรคแก่ผู้ม�ขอรับบริก�รและเจ้�หน้�ที่

ผู้ให้บริก�ร โดยกำ�หนดให้ทุกพื้นที่ภ�ยในกรมฯ ต้อง

สะอ�ดปลอดโรคปลอดภัย ประกอบด้วย 1) ฉีดพ่น

น้ำ�ย�ฆ่�เชื้อไวรัส แบบเข้มข้น 99.99% (เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อมและไม่เป็นอันตร�ยต่อคน) ณ หน่วยให้บริก�ร

ประช�ชน/ห้องประชุม ทุกๆ 3 วัน (หลังเลิกให้บริก�ร) 

และภ�ยในห้องทำ�ง�นของเจ้�หน้�ที่ทุกชั้น รวมท้ัง

บริเวณท�งเดินเป็นประจำ�ทุกสัปด�ห์ (ฉีดพ่นวันเส�ร์-

อ�ทติย์) 2) จัดบริก�รเจลแอลกอฮอร์ทำ�คว�มสะอ�ดมือ

แบบไมต่อ้งล�้งน้ำ� บรเิวณหน�้หนว่ยใหบ้รกิ�รประช�ชน 

และภ�ยในห้องปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ทุกห้อง  
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3) แจกหน้�ก�กอน�มัยแบบผ้�เพื่อช่วยป้องกัน 

ฝุน่ละอองและเช้ือโรคทัว่ไป ทีมี่แผ่นกรองอ�ก�ศด�้นใน  

ส�ม�รถซกัทำ�คว�มสะอ�ดได้ มีอ�ยุก�รใชง้�นน�น 2 ป ี 

แก่เจ้�หน้�ที่กรมฯ ทุกคน 4) ทำ�คว�มสะอ�ดภ�ยใน 

ลิฟต์โดยส�รและปุ่มกดทุกช่ัวโมง 5) หลังเสร็จสิ้น 

ก�รประชุมทุกครั้ง จะทำ�คว�มสะอ�ดห้องประชุมทุก

ห้องด้วยน้ำ�ย�ฆ่�เชื้อ รวมทั้งอุปกรณ์ เช่น ไมโครโฟน 

โต๊ะ เก้�อี้ ที่จับประตู 6) จัดให้มีจุดตรวจคัดกรอง 

เพื่อวัดอุณหภูมิร่�งก�ยของเจ้�หน้�ที่และผู้ใช้บริก�ร 

ทุกร�ยก่อนเข้�บริเวณอ�ค�รกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 

7) กำ�หนดให้เจ้�หน้�ที่ผู้ให้บริก�รทุกคนสวมหน้�ก�ก

อน�มัยตลอดเวล�ที่ปฏิบัติหน้�ที่ 8) ยกเลิกหรือเลื่อน

ก�รจดัอบรมออกไปจนกว่�สถ�นก�รณจ์ะดีขึน้ ในกรณี

ที่ไม่ส�ม�รถเล่ือนได้ ให้ดำ�เนินก�รภ�ยใต้ม�ตรก�ร 

ดงันี ้8.1) ลดจำ�นวนผูเ้ข�้อบรมลงใหเ้หลอืไมเ่กนิ 30 คน  

ต่อห้องอบรม 8.2) ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้�อบรมทุกร�ย  

8.3) ขอคว�มร่วมมือให้ผู้ เข้�อบรมสวมหน้�ก�ก

อน�มัยตลอดเวล�ระหว่�งก�รอบรม 8.4) หลังเสร็จสิ้น 

ก�รอบรมทุกครัง้จะทำ�คว�มสะอ�ดเครือ่งคอมพวิเตอร ์

อปุกรณก์�รอบรม โตะ๊ เก้�อี ้ทีจ่บัประต ูด้วยน้ำ�ย�ฆ�่เชือ้  

9) ไม่อนุญ�ตให้เจ้�หน้�ที่เดินท�งไปต่�งประเทศ  

10) ให้เจ้�หน้�ที่หมั่นล้�งมือทำ�คว�มสะอ�ด 11) กรณี

ทีม่ญี�ตหิรอืผูใ้กลชิ้ดของเจ�้หน�้ทีเ่ดินท�งกลบัจ�กต�่ง

ประเทศ (ประเทศกลุ่มเสี่ยง) หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติด

เช้ือโควดิ-19 ให้แจง้กรมฯ และกักตวัเองเป็นเวล� 14 วนั

ทั้งนี้ มาตรการฯ ดังกล่าวจะคงไว้จนกว่าโรค 

โควดิ-19 บรรเทาเบาบางลง หรอืหมดส้ินไป อยา่งไร

ก็ตาม กรมฯ ยังคงให้ความสำาคัญต่อการให้บริการ

แก่ภาคธุรกิจและประชาชนอย่างเต็มที่ ผู้รับบริการ

ทุกรายจะได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมเสมือนช่วงเวลา

ปกติ ทั้งนี้ เชื่อว่าหากทุกคนและทุกหน่วยงานร่วม

มือร่วมใจ...ดูแลตัวเอง...ดูแลหน่วยงาน...เราก็จะ

สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีเช่นกัน 
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำาปี 2562
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

“ขา้ราชการทีด่ตีอ้งมคีวามรูด้า้นวชิาการ ปฏบิตัิ

การ และความรูค้ดิอา่นตามเหตผุลและความเปน็จรงิ  

รกัษาระเบยีบแบบแผนความถกูตอ้งอยา่งสม่ำาเสมอ 

ในชวีติการเปน็ขา้ราชการตระหนักอยูเ่สมอถงึหนา้ที ่

ความรับผิดชอบของตน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงาน

ด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจตามจริยธรรมของข้าราชการ 

ซึ่งข้าราชการทุกคนไม่ว่าอยู่ในตำาแหน่งหน้าที่ใด 

ล้วนมีส่วนสำาคัญในงานที่ได้รับมอบหมาย หากมี

ความรับผิดชอบและรู้หน้าที่ งานจะดำาเนินไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและเกิดผลสำาเร็จได้ ดีใจและภาค

ภูมิใจที่เป็นข้าของแผ่นดิน”

น�งนุชอนงค์  เชิดสูงเนิน

นักวิช�ก�รพ�ณิชย์ชำ�น�ญก�รพิเศษ

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับต้ังแต่

บรรจุเข้ารับราชการ ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ 

ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำาลังความสามารถ  

โดยต้ังม่ันว่าจะ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้อง  

ชอบธรรม และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ

เป็นหลัก และจะยังคงยึดถือหลักการเช่นน้ี

สืบไปจนกว่าจะเกษียณอายุราชการ” 

น�งส�วศิรินุช  แก้วอ่อน

นักวิช�ก�รพ�ณิชย์ชำ�น�ญก�ร
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ปัญหาการโอนหุ้น
ของบริษัทจำากัด : 

ฟ้องคดีชนะแล้ว
เหตุใดจึงไม่ได้หุ้น

ก�รประกอบธุรกิจโดยมผีูร้ว่มลงทนุอย่�งนอ้ย 3 คน  

แบ่งทุนออกเป็นหุ้น มูลค่�หุ้นละเท่�ๆ กันด้วยคว�ม

ประสงค์จะแบ่งปันกำ�ไรอันจะพึงได้แต่กิจก�รที่ทำ�นั้น 

เป็นลกัษณะของก�รประกอบธุรกิจในรปูแบบของบริษทั

จำ�กดัต�มประมวลกฎหม�ยแพง่และพ�ณชิยว์�่ด้วยหุน้

ส่วนและบริษัท ซึ่งม�ตร� 1127 บัญญัติให้บริษัทต้อง

ทำ�ใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน ม�ตร� 1128 บัญญัติว่�

ในใบหุ้นน้ันต้องมีข้อคว�มต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดและ

ให้กรรมก�รอย่�งน้อยหนึ่งคนลงล�ยมือชื่อเป็นสำ�คัญ

โดยไม่บังคับว่�ต้องประทับตร�สำ�คัญของบริษัท อีก

ทั้ง บริษัทยังมีหน้�ที่ต้องจัดให้มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 

โดยทีม่�ตร� 1141 ให้สนันิษฐ�นไวก่้อนว�่สมดุทะเบยีน

ผู้ถือหุ้นนั้นเป็นพย�นหลักฐ�นอันถูกต้อง นอกจ�กน้ี 

กรรมก�รบรษิทัยังมหีน�้ทีต่อ้งนำ�สง่สำ�เน�บญัชรี�ยชือ่

ผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) และให้คำ�รับรองว่�เป็นร�ยก�ร

ทีถ่กูต้องตรงกบัสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุ้นไปยงัน�ยทะเบยีน

หุน้สว่นบรษิทัอย�่งนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ภ�ยในสบิส่ีวนันบั

แต่วันประชุมส�มัญต�มม�ตร� 1139 วรรคสอง 

สำ�หรบัก�รโอนหุน้ในบรษิทัจำ�กดัน้ัน ส�ม�รถโอน

กันได้โดยมิต้องได้รับคว�มยินยอมของบริษัท เว้นแต่

เป็นหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นซึ่งมีข้อบังคับของบริษัท

กำ�หนดไว้เป็นอย่�งอื่น คว�มสมบูรณ์ของก�รโอนหุ้น

ชนิดระบุชื่อจะต้องพิจ�รณ�เป็นลำ�ดับ โดยลำ�ดับแรก

ต้องพิจ�รณ�ก่อนว่�บริษัทมีข้อบังคับกำ�หนดไว้เกี่ยว

กับเรื่องก�รโอนหุ้นหรือไม่ ห�กมีข้อบังคับ ก�รโอนหุ้น

ตอ้งปฏบิตัติ�มขอ้บงัคบัของบริษทั ห�กไม่ปฏบิตัติ�มขอ้

บงัคบั ผลยอ่มไมส่มบรูณต์�มกฎหม�ย ลำ�ดบัตอ่ไปห�ก

พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�บริษัทไม่มีข้อบังคับหรือมีข้อบังคับ

แตข่อ้บงัคบัมไิด้กำ�หนดเกีย่วกบัเรือ่งก�รโอนหุน้ไว้ ก�ร

โอนหุ้นจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปต�มประมวลกฎหม�ย

แพง่และพ�ณชิย ์ม�ตร� 1129 วรรคสอง กล�่วคอื “ตอ้ง

ทำาเปน็หนงัสอืลงลายมอืชือ่ผูโ้อนกบัผูรั้บโอน และมี

พยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงช่ือรับรอง” ห�กฝ่�ฝืนไม่

ปฏบิติัต�ม ก�รโอนหุ้นน้ันย่อมตกเปน็โมฆะ และสดุท�้ย

เมื่อก�รโอนหุ้นระหว่�งผู้โอนกับผู้รับโอนได้ปฏิบัติต�ม

ข้อบังคับของบริษัทหรือข้อกฎหม�ยแล้วก็จะต้องมี 
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ก�รจดแจ้งก�รโอนนั้นลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ห�กไม่มีก�รจดแจ้ง ก�รโอนหุ้นดังกล่�วย่อมไม่

อ�จใชยั้นบริษทัและบุคคลภ�ยนอกได้ อนึง่ บรษิทัจำ�กัด

เปน็น�ยทะเบียนหุ้นของบรษัิทเอง ไมม่กีฎหม�ยบญัญัต ิ

ให้น�ยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 

เป็นน�ยทะเบียนหุ้นของบริษัท ผู้ใดจะเป็นเจ้�ของหุ้น

และส�ม�รถใช้สิทธิในฐ�นะผู้ถือหุ้นของบริษัทจำ�กัดได้

หรือไม่ จะต้องพิจ�รณ�จ�กสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ

บริษัทและหลักฐ�นใบหุ้นเป็นสำ�คัญ เรื่องก�รโอนหุ้น

นั้นมิใช่เรื่องระหว่�งผู้โอนกับผู้รับโอนเท่�นั้น ก�รโอน

หุน้ทีส่มบรูณจ์ะตอ้งมกี�รจดแจง้และบนัทกึชือ่ของผูร้บั

โอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท 

ดังน้ัน เมื่อมีปัญห�ข้อโต้แย้งเก่ียวกับเรื่องหุ้น

หรือคว�มเป็นเจ้�ของหุ้นในบริษัทจำ�กัด ห�กผู้ท่ีถูกโต้

แย้งสิทธิประสงค์จะใช้สิทธิท�งศ�ลเพื่อฟ้องบังคับหรือ

เรียกเอ�หุ้นคืน ควรจะพิจ�รณ�ถึงประเด็นที่บริษัทและ

กรรมก�รผู้มีอำ�น�จกระทำ�ก�รแทนบริษัทมีหน้�ท่ีต้อง

ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยด้วย เพื่อให้มีก�รบังคับโดย 

เริ่มตั้งแต่ก�รให้จดชื่อผู้รับโอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือ

หุ้นของบริษัท และบังคับให้กรรมก�รผู้มีอำ�น�จกระทำ�

ก�รแทนบริษัทคัดสำ�เน�ร�ยก�รในสมุดทะเบียนผู้ถือ

หุน้นำ�ส่งตอ่ท�งร�ชก�รตอ่ไป เพร�ะสำ�เน�บญัชรี�ยชือ่ 

ผู้ถือหุ้นที่ได้นำ�ส่งไว้ต่อท�งร�ชก�รย่อมเป็นหลักฐ�น

แสดงว่� ณ ขณะนั้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีจำ�นวน

และร�ยชื่อบุคคลใดเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซ่ึงเม่ือมี 

ผู้ม�ขอคัดสำ�เน�บัญชีร�ยชือ่ผู้ถือหุ้นและน�ยทะเบยีน

รับรองสำ�เน�ถกูตอ้งให ้เอกส�รน้ันย่อมเปน็พย�นหลัก

ฐ�นที่น่�เชื่อถือและได้รับประโยชน์จ�กข้อสันนิษฐ�น

ของกฎหม�ยว�่เปน็ของแทจ้รงิและถกูตอ้งต�มประมวล

กฎหม�ยวธิพีจิ�รณ�คว�มแพง่ ม�ตร� 127 ห�กในก�ร

ฟ้องคดีมิได้ดำ�เนินก�รหรือมีคำ�ขอเช่นว่�นั้น แม้ต่อม�

ศ�ลจะได้มีคำ�พิพ�กษ�หรือมีคำ�สั่งเป็นประก�รใด ห�ก

มผีูน้ำ�เร่ืองไปยืน่ตอ่น�ยทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทั ไมว่�่จะ

เป็นคู่คว�มฝ่�ยที่ชนะคดีหรือฝ่�ยที่แพ้คดี เพ่ือร้องขอ

ให้น�ยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเพิกถอนหรือขอให้แก้ไข

สำ�เน�บญัชรี�ยชือ่ผูถ้อืหุน้ฉบบัเดมิทีก่รรมก�รบริษัทนำ�
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ส่งไว้ หรือขอคัดค้�นก�รนำ�ส่งสำ�เน�บัญชีร�ยชื่อผู้ถือ

หุ้นฉบับใหม่ กรณีดังกล่�วน�ยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ย่อมไม่อ�จดำ�เนินก�รต�มคว�มประสงค์ของผู้ร้องได้ 

เนื่องจ�กไม่มีกฎหม�ยให้อำ�น�จน�ยทะเบียนไว้ น�ย

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมีหน้�ที่เพียงรับสำ�เน�บัญชีร�ย

ช่ือผู้ถือหุ้นและเก็บรักษ�ไว้เพื่อให้บุคคลท่ัวไปส�ม�รถ

ตรวจคน้และคดัสำ�เน�ได้ต�มประมวลกฎหม�ยแพง่และ

พ�ณชิย์ ม�ตร� 1020 เท�่นัน้ ก�รรบัสำ�เน�บญัชรี�ยช่ือ

ผู้ถือหุ้นมิใช่ร�ยก�รจดทะเบียน ดังนั้น แม้จะมีผลแห่ง

คำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งของศ�ลที่ทำ�ให้จำ�นวนหรือร�ย

ชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฉบับที่นำ�ส่งไว้ต่อน�ยทะเบียนไม่

ตรงกับคำ�พิพ�กษ�หรือคำ�สั่งของศ�ล น�ยทะเบียนหุ้น

ส่วนบริษัทก็ทำ�ได้เพียงก�รหม�ยเหตุหรือระบุข้อคว�ม

อนัเปน็เหตทุีท่ำ�ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัจำ�นวนและร�ยชือ่ผู้ถือ

หุน้เปล่ียนแปลงไวบ้นสำ�เน�บญัชรี�ยชือ่ผูถ้อืหุน้เท�่นัน้ 

ไม่อ�จเพิกถอนหรือแก้ไขข้อคว�มใดๆ ในสำ�เน�บัญชี

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้นฉบับที่น�ยทะเบียนเก็บรักษ�ไว้ได้

ฉะนั้นแล้วเพื่อป้องกันปัญห�ว่�ฟ้องคดีชนะแล้ว

เหตุใดจึงไม่ได้หุ้นและไม่อ�จใช้สิทธิในฐ�นะ ผู้ถือหุ้น

ของบริษัทได้ เช่น สิทธิในก�รเรียกประชุมวิส�มัญผู้ถือ

หุน้ต�มประมวลกฎหม�ยแพง่และพ�ณชิย ์ม�ตร� 1173 

สทิธใินก�รเข�้รว่มประชุมผูถื้อหุ้นของบรษัิทต�มม�ตร� 

1176 และสิทธิในก�รได้รับเงินปันผลต�มม�ตร� 1200 

ม�ตร� 1201 และม�ตร� 1204 เป็นตน้ ในก�รฟอ้งคดจีงึ

ควรบังคบัไปใหถ้งึบรษัิทและกรรมก�รผูม้อีำ�น�จกระทำ�

ก�รแทนบรษิทั และมคีำ�ขอท้�ยคำ�ฟอ้งใหค้รบถว้นดงัท่ี

กล�่วม�ข�้งตน้ และเมือ่ชนะคดแีลว้กจ็ะตอ้งดำ�เนนิก�ร

บงัคบัคดกีบับริษัทหรอืกรรมก�รบรษิทัใหป้ฏบิตัติ�มคำ�

พพิ�กษ�ใหค้รบถว้นเสียกอ่น คูค่ว�มไมอ่�จนำ�สง่สำ�เน�

บัญชีร�ยชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ไปยังน�ยทะเบียน

หุ้นส่วนบริษทัได้ทนัท ีเพร�ะสำ�เน�บญัชรี�ยช่ือผูถ้อืหุน้

หรอืแบบ บอจ.5 เปน็ก�รคัดลอกร�ยช่ือผูถื้อหุน้ม�จ�ก

สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่บริษัทจัดทำ�ขึ้นเท่�นั้น 

เมื่อได้ตัดสินใจร่วมลงทุนทำาธุรกิจด้วยกันแล้ว 

คงไม่มีใครอยากให้เกิดปัญหาข้อขัดแย้งภายใน

กิจการ ดังนั้น บริษัทต่างๆ จึงควรกำาหนดให้มีข้อ

บงัคับทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการโอนหุน้เพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม

ความประสงค์ของผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูร้ว่มลงทนุในการ

ทำาธุรกจิ หากไมมี่ขอ้บงัคับเชน่วา่นัน้ การโอนหุน้กจ็ะ

ตอ้งปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งครบถว้นตามทีก่ฎหมายวา่ด้วย

หุ้นส่วนและบริษัทบัญญัติไว้
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บทความโดย นางเดือนรุ่ง สถิตย์ชัยวัฒนา 

นิติกรชำานาญการพิเศษ รักษาการในตำาแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ

สำานักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์



SMEs Telling
เปิดมุมธุรกิจ

“หลงเตียน”
เปลี่ยนวิกฤต โควิด-19 เป็นรอยยิ้มพิมพ์ ใจ
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ท่�เตียน ท�่น้ำ�เก�่แก่ย่�นฝัง่พระนคร ไม่ไดท้ำ�
หน้�ที่เป็นเพียงแค่ท่�น้ำ�ให้ผู้คนสัญจรไปม�เท่�นั้น 
ท่�เตียนยังเป็นตล�ดของแห้งที่มีกลิ่นไอและเสน่ห์ 
อันร้�ยก�จ...เสน่ห์ของคว�มเป็นตล�ดเก่� บวก
โลเคชั่น ที่พิเศษ ประกบหน้�หลังด้วยยักษ์วัดแจ้ง  
ยักษ์ วัดโพธิ์  และแม่น้ำ�ส�ยหลักของช�วกรุง  
ทำ�ใหต้กึย�่นตล�ดท�่เตยีนไดวิ้วทีง่ดง�มทัง้กล�งวนั 
และกล�งคืน เร�ตั้งใจปรับปรุง “หลงเตียน”  
ให้เป็นพื้นที่สำ�หรับพี่ๆ น้องๆ ช�วกรุงเก่� กรุงใหม่  
บ้�นใกล้ บ้�นไกล รวมไปถึง พี่น้องต่�งช�ติต่�ง
ภ�ษ� ม�นั่งด่ืมด่ำ�บรรย�ก�ศ แลกเปลี่ยนบท
สนทน� มิตรไมตรี และอิ่มท้องด้วยอ�ห�รและ 
เครื่องด่ืมดีๆ ที่คนไทยรัก คนต่�งช�ติหลง “หลง
เตียน”โดย 4 สม�ชิกผู้ร่วมก่อต้ังร้�น “หลง
เตียน” ได้ร่วมกันบอกเล่�ถึง ท่ีม�ว่�ทำ�ไมจึง
ตัดสินใจเลือกสถ�นที่แห่งนี้ก่อตั้งร้�นอ�ห�ร นำ�
โดย คุณชัยณรงค์ เช้ือชูช�ติ จ�ก บริษัท คอฟฟี่ 
บอย รีเทล จำ�กัด คุณศรสรรค์ กวินสิริโพยม  
จ�ก บริษัท คร�ฟท์ เดอะ เบสท์ จำ�กัด คุณอรพรรณ  
ลิ่มบุตร จ�ก บริษัท กรีนอินดัสตรี เซอร์วิส จำ�กัด 
และคุณกฤษฎิ์พุฒ ลิ้มพรชัยเจริญ 

โดยทั้ง 4 ท่�นมีโอก�สได้ม�พบกันเนื่องจ�ก
เป็นผู้ที่ได้รับก�รคัดเลือกให้ฝึกอบรมโครงก�รสร้�ง 
นักธุรกิจมืออ�ชีพ รุ่นที่ 4 (Smart Professional 
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Entrepreneur: DBD-SPE 4) ซึง่กรมพัฒน�ธุรกจิก�รค�้ 
รว่มมอืกบัมห�วทิย�ลยัธรรมศ�สตรจ์ดัขึน้เม่ือป ี2559 
โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือสง่เสรมิพัฒน�ผูป้ระกอบธรุกจิ 
ร�ยย่อยให้มีคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รธุรกิจ
ของตนอย่�งเป็นระบบ มีศักยภ�พ มีคว�มพร้อม 
และสร้�งคว�มได้เปรียบในก�รแข่งขัน ตั้งเป้�
ปั้นผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นผู้นำ�ด้�นก�รค้�สมัย
ใหม่ที่มีคว�มเข้มแข็ง ทำ�ให้ธุรกิจส�ม�รถขย�ย
ตล�ดได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ผ่�นก�รอบรม
ทั้ งท�งทฤษฎีและท�งปฏิ บัติ  โดยได้ เฟ้นห�
วิทย�กรที่มีประสบก�รณ์และประสบคว�มสำ�เร็จ 
ท�งด้�นก�รประกอบธุรกิจม�ให้คว�มรู้เชิงลึกตลอด
ก�รฝึกอบรมอย�่งเขม้ขน้รวม 66 ชัว่โมง ทำ�ใหผู้้เข�้รับ 
ก�รฝึกอบรมได้รับองค์คว�มรู้ ทักษะก�รบริห�ร
จดัก�รธรุกจิ นำ�ไปสูก่�รแลกเปลีย่นคว�มรูซ่ึ้งกันและ
กัน เกิดก�รสร้�งเครือข่�ยและพันธมิตรท�งธุรกิจ
อย่�งเข้มแข็ง 

จ�กนักธุ รกิจที่ เข้ � รับก�รอบรมในวันนั้น  
ก่อให้เกิดมิตรภ�พที่ดีง�มนำ�ไปสู่ก�รรวมตัวกัน 
เพื่อร่วมสร้�งฝันจนก่อให้เกิดร้�นอ�ห�รในน�ม  
“หลงเตียน” (Long Tian) ซึ่งเปิดประตูรับลูกค้�
ผู้ที่หลงใหลมนต์เสน่ห์แห่งท่�เตียนคร้ังแรกเม่ือ
วันที่ 5 พฤศจิก�ยน 2561 โดยร้�นต้ังอยู่พิกัด
เลขที่ 246 ถนนท้�ยวัง แขวงพระบรมมห�ร�ชวัง  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.080-856-9492  
จุดเด่นคือ ข�ยอ�ห�รร�ค�หลักร้อย แต่วิวหลักล้�น  
ในส่วนของบ�ร์จะอยู่ชั้น 3 มีดนตรีสดเล่น ส่วนบน
ด�ดฟ้�จะเห็นวิวฝั่งตรงข้�ม คือ วัดอรุณร�ชวร�ร�ม
ร�ชวรมห�วิห�ร หรือที่รู้จักกันดีในน�ม ‘วัดแจ้ง’ ใน
มุมมองแบบพ�โนร�ม� สวยสด งดง�มม�ก โดย
เฉพ�ะย�มค่ำ�คืนเมื่อเปิดไฟสว่�ง ง�มจับใจจริงๆ 

“หลงเตยีน” ดำ�เนนิธรุกจิม�อย�่งร�บรืน่ มีลกูค�้
ทัง้ช�วไทย และช�วต่�งช�ตแิวะเวียนเข�้ม�ใชบ้รกิ�ร 
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ในทุกค่ำ�คืน จนกระทั่งต้นปี 2563 ข่�วก�รระบ�ด
อย่�งหนักของไวรัสโคโรน� หรือ โควิด-19 ที่เริ่ม 
แพร่กระจ�ยจ�กจีนเข้�ม�สู่ประเทศไทย ทำ�ให้
ก�รใช้ชีวิตของผู้คนและภ�คธุรกิจต้องปรับตัว  
“หลงเตียน” ก็เช่นเดียวกัน จ�กที่ให้ลูกค้�นั่ง
รับประท�นได้ที่ร้�น ก็ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่จัด
ส่งแบบเดลิเวอรี่เพียงช่องท�งเดียว ไม่เพียงแต่
เท่ �นั้ น  เ น่ื อ งจ�ก ต้องก�รตอบแทนสั งคม  
ทัง้ 4 ท�่นผูเ้ริม่กอ่ตัง้ไดต้กลงกนัว่�จะทำ�อ�ห�รกลอ่ง 

ส่งไปให้บุคล�กรท�งก�รแพทย์โดยไม่คิดค่�ใช้จ่�ยใดๆ 
นับตั้งแต่วันที่ 23 มีน�คม 2563 จนกระทั่งทุกวันนี้  
อีกทัง้ยังมเีพือ่นพอ้งน้องพีท่ีเ่ห็นคว�มตัง้ใจและน้ำ�ใจ
ของทีมง�น “หลงเตียน” เร่ิมทยอยร่วมสนับสนุน
ทุนทรัพย์ในก�รผลิตอ�ห�รส่งให้หน่วยพย�บ�ลอีก
หล�ยแห่งจนกว่�โควิดจะผ่�นพ้นไป และเร�จะผ่�น
ไปด้วยกัน 

จากใจทีมงาน “หลงเตียน”



DBD Good Time
ปกิณกะ

6 วิธีการปรับตัวรับมือ
กับวิกฤตโคโรนาไวรัส

เพื่อเพิ่มโอกาส
อยู่รอดสำาหรับ SMEs

ก�รระบ�ดของโรคโควิด-19 หรือไวรัสโคโรน�ที่เร�ได้ยินเป็นข่�วใหญ่ม�ตั้งแต่ในช่วงปล�ยปีที่แล้ว ผลกระทบ

จ�กก�รระบ�ดในครัง้น้ีสง่ผลตอ่คว�มเชือ่มัน่ในแทบจะทกุด�้นไมว่่�จะเปน็ระบบส�ธ�รณสขุทีม่ขี�่วปลอ่ยกนัออกม� 

แทบจะทุกวันทั้งจริงและเท็จและแน่นอนครับว่�ผลกระทบนี้ลุกล�มไปถึงระบบเศรษฐกิจอย่�งไม่ต้องสงสัย 

โดยเฉพ�ะอตุส�หกรรมก�รทอ่งเทีย่วทีนั่กทอ่งเท่ียวจนีทีแ่ทบไมเ่ข�้ม�ในประเทศเลยนบัตัง้แตเ่กิดก�รระบ�ด และเมือ่ 

ก�รระบ�ดลุกล�มบ�นปล�ยก็ส่งผลให้อุตส�หกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบต�มม�ติดๆ และผลกระทบนี้ 

กไ็ดข้ย�ยตวัไปยังภ�คสว่นธรุกจิอืน่ๆ ต�มไปด้วย ผูค้นเร่ิมทีจ่ะไมเ่ดินท�งออกนอกบ้�นโดยไมจ่ำ�เปน็ ก�รจบัจ่�ยใชส้อย 

จงึพลอยซบเซ�ต�มไปดว้ย แนน่อนว�่กลุม่หนึง่ทีไ่ดร้บัผลกระทบจ�กวกิฤตโรคโควดิ-19 ยอ่มหนไีมพ่น้บรรด� SMEs  

ที่ต้องพย�ย�มปรับตัวเพื่อต่อสู้กับภ�วะซบเซ�เช่นนี้ ในวันนี้เร�มีคำ�แนะนำ�ดีๆ ม�ฝ�ก ว่�สำ�หรับ SMEs จะต้อง

ปรับตัวอย่�งไรจึงจะอยู่รอดในภ�วะวิกฤตเช่นนี้

1. อย่าลงทุนอะไรที่ ไม่จำาเป็นเพิ่มในตอนนี้

ก�รเกบ็เงนิสดไว้เพ่ือก�รหมนุเวยีนธรุกจิน�่จะเปน็ 

สิ่งสำ�คัญที่ SMEs ต้องทำ�ในขณะน้ีม�กกว่�ก�รนำ�

เงินสดไปลงทุนเพิ่ม ไม่ว่�จะเป็นก�รลงทุนผลิตสินค้�

เพิ่ม ก�รตกแต่งร้�นใหม่หรือก�รซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม 

เพื่อเพิ่มก�รผลิต เพร�ะในสถ�นก�รณ์เช่นนี้ก�รลงทุน

ของ SMEs อ�จได้ไม่คุ้มกับที่ต้องเสียไป ห�กคิดจะ

ลงทุนเพิ่มจริงควรมีสติในก�รลงทุนให้ม�กโดยอ�จไป

ลงทุนเพิ่มในกลุ่มสินค้�ที่เกี่ยวข้องกับสถ�นก�รณ์ที่ 

เกดิขึน้ในขณะนีไ้ด ้แตต่อ้งระวังในเรือ่งของก�ร เกง็กำ�ไร 

สนิค�้เพ่ือไมใ่หเ้ปน็ก�รซ้ำ�เตมิสถ�นก�รณท์ีก่ำ�ลงัเกิดขึน้ 

ในขณะนี้

2. ลดรายจ่ายและค่าใช้จ่ายที่ ไม่จำาเป็นออกไป

ร�ยจ�่ยทีไ่มจ่ำ�เปน็ก็เปรียบเสมอืนแผลทีเ่ลอืดไหล 

ไม่หยุด ห�กไม่จัดก�รกับแผลนี้และปล่อยเลือดไหล

ออกไปอย่�งต่อเนื่อง ธุรกิจก็อ�จจะอยู่ไม่รอดจนพ้น

จ�กวิกฤตนี้ สำ�หรับ SMEs ควรจะนำ�บัญชีร�ยรับและ

ร�ยจ่�ยออกม�ก�งดูว่�ร�ยจ่�ยตรงจุดไหนที่ควรตัด 

ออกไปบ�้งเพ่ือลดภ�ระค�่ใช้จ�่ยทีไ่มจ่ำ�เปน็ เชน่ สนิค�้

ฟุ่มเฟือยประเภทต่�งๆ ในบ�งคร้ังอ�จต้องพูดคุยกับ

พนักง�นโดยตรงเพื่อร่วมกันห�ท�งออกจ�กปัญห� 

ที่กำ�ลังเผชิญอยู่ ก�รช่วยกันลดร�ยจ่�ยที่ไม่จำ�เป็นกัน

คนละไมล้ะมอืมโีอก�สทีจ่ะทำ�ให้ธุรกิจส�ม�รถเดนิหน�้

และรอดพ้นจ�กวิกฤตนี้ได้
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3. มองช่องทางขายออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทาง 
 และโอกาสในการขาย

ในทุกวิกฤตยังมีโอก�สซุกซ่อนอยู่เสมอสำ�หรับผู้ที่

มองเห็น ในวิกฤตที่คนไม่ยอมออกจ�กบ้�นเพื่อไปจับ

จ่�ยใช้สอยเช่นนี้ ช่องท�งออนไลน์น่�จะเป็นคำ�ตอบ

สำ�หรับ SMEs ในก�รผ่�นพ้นวิกฤตนี้ไปได้ เม่ือคนไม่

ยอมออกม�ซื้อสินค้� ก็ควรจะนำ�เสนอสินค้�ส่งตรงไป

ถึงพวกเข�เลยน่�จะเป็นโอก�สที่จะส�ม�รถเพ่ิมยอด

ข�ยอย่�งที่ต้องก�รได้ มองห�ทุกๆ แพลตฟอร์มที่

เก่ียวข้องกบัก�รข�ยสนิค�้ออนไลน์และใชป้ระโยชนจ์�ก

แพลตฟอร์มเหล่�น้ันอย�่งเตม็ทีไ่มว่�่จะเป็นท�งเวบ็ไซต ์

โซเชยีลมเีดยี หรอื Marketplace สิง่สำ�คญัทีจ่ะทำ�ใหก้�ร

ข�ยสินค้�ออนไลน์ประสบคว�มสำ�เร็จได้นอกจ�กก�ร

มองห�ลูกค�้ใหม่ๆ  คอืก�รพย�ย�มรกัษ�ฐ�นลกูค�้เดมิ

เอ�ไวใ้ห้ไดเ้พร�ะพวกเข�คอืคนทีก่ลบัม�ซือ้สนิค�้ซ้ำ� ให้

สิทธิพิเศษแก่พวกเข�แล้วเข�จะภักดีกับสินค้�ของเร�

4. ลดล้างสต๊อก ขายสินค้าเอาทุนคืน

ก�รคงสต๊อกสินค้�เอ�ไว้โดยไม่ยอมระบ�ยสินค้�

ออกเท่�กับว่�กำ�ลังแบกรับค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�สต๊อก

สินค้�นั้นเพิ่มข้ึนนอกเหนือไปจ�กต้นทุนของสินค้�ที่

ต้องแบกเอ�ไว้อยูแ่ลว้ ในวิกฤตเช่นนีส้ิง่ทีจ่ะตอ้งทำ�เพือ่

รักษ�ธุรกิจก็คือก�รยอมข�ยสินค้�ในแบบของก�รลด

ร�ค�ล้�งสต๊อกเพื่อเอ�ต้นทุนบ�งส่วนกลับคืนม�เก็บ

ไว้ในรูปแบบของเงินสดหมุนเวียน ก�รปล่อยสินค้�บ�ง

ส่วนออกเพื่อคว�มอยู่รอด ก�รยอมข�ยเท่�ทุนดีกว่�

ต้องข�ยข�ดทุนหรือก�รต้องแบกต้นทุนและค่�ใช้จ่�ย

ในก�รรกัษ�สตอ๊กสนิค�้ไว้ วธิกี�รนีจ้ะชว่ยตอ่ลมห�ยใจ

ให้รอดพ้นจ�กวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

5. การร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง  
 SMEs

ก�รเดินท�งคนเดียวในภ�วะวิกฤตเช่นน้ีอ�จจะ

เป็นภ�ระที่หนักหน�ส�หัสเกินกว่�ที่ SMEs จะยืนหยัด

อยู่ได้ ดังนั้นสิ่งที่ SMEs ควรจะทำ�ก็คือก�รแสวงห�

คว�มร่วมมือระหว่�งผู้ประกอบก�ร SMEs ด้วยกันใน

รูปแบบของก�รจับมือเป็นพันธมิตรนำ�สินค้�ของตนม�

ทำ�ก�รตล�ดร่วมกันหรือนำ�ม�จัดโปรโมช่ันร่วมกันใน

ลกัษณะของก�รข�ยพว่งสนิค�้ทีอ่ยูใ่นกลุม่เดยีวกนั ก�ร

ทำ�เช่นนี้นอกจ�กจะทำ�ให้ SMEs มีโอก�สรอดยังทำ�ให้

ลกูค�้รูส้กึว�่ตนเองไดร้บัประโยชนจ์�กก�รจดัโปรโมช่ัน

สินค้�ร่วมกันระหว่�ง SMEs 

6. หารายได้เสริมจากช่องทางอื่นๆ

ร�ยได้จ�กธุรกิจหลักเพียงอย่�งเดียวอ�จไม่ใช่คำ�

ตอบในก�รผ่�นพ้นวิกฤตในครั้งนี้ ห�กมีช่องท�งอื่นๆ 

ที่จะสร้�งร�ยได้เพิ่มเติมก็จำ�เป็นต้องนำ�ม�ประยุกต์ให้

เข้�กับธุรกิจหลัก เช่น ห�กมีสถ�นที่และมีกลุ่มลูกค้�ใน

ระดับหนึ่งก็อ�จนำ�สินค้�บ�งประเภทหรือบริก�รบ�ง

อย่�งที่ทุกคนจำ�เป็นต้องใช้ม�ให้บริก�รเพิ่มเติมภ�ยใน

ร้�น มองห�ช่องท�งในก�รสร้�งร�ยได้เพิ่มเติมโดยไม่

เพิ่มจำ�นวนพนักง�น เมื่อวิกฤตนี้ผ่�นพ้นไปอ�จได้ช่อง

ท�งในก�รสร้�งร�ยได้ถ�วรอีกหนึ่งช่องท�งก็เป็นได้

ไม่มีธุรกิจใดที่ไม่เคยพบวิกฤต ในภาวะวิกฤต

เช่นนี้ทุกๆ ธุรกิจล้วนต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่

แทบจะไม่แตกต่างกัน “การตั้งสติ” และการนำาพา

ธุรกิจไปในทิศทางที่ให้ความระมัดระวังตัวเองมาก

ขึ้นน่าจะเป็นคำาตอบของการผ่านพ้นวิกฤตน้ีไปได้ 

มองหาโอกาสและช่องทางที่ซ่อนอยู่ แสวงหาความ

ร่วมมือระหว่าง SMEs ด้วยกันแล้วจะผ่านพ้นวิกฤต

โควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://taokaemai.com
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DBD Solution
Q & A

7 คำาถาม

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ หรือที่ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “โควิด19” ที่กำาลังระบาดอยู่ ในขณะนี้  
ทำาให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ โดยท่ีเชื้อไวรัสโคโรน่านี้สามารถแพร่กระจายจาก 
คนสู่คน ผ่านการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย บทความนี้จะพาท่านไปพบกับ 7 คำาถาม
ที่ ใครก็สงสัย เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

ที่ใครก็สงสัย
เกี่ยวกับไวรัส 

คาดว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อจากสัตว์ ในตลาดสด 
อู่ฮั่น ประเทศจีน ซ่ึงจากพฤติกรรมของไวรัส คาดว่า 
น่าจะเกิดมาจากงู โดยเชื้อส่งผ่านจากค้างคาวมาสู่งู และ
งูไปยังมนุษย์

ไวรัสโคโรนามาจากไหน?

ไวรสัชนดิหนึง่ในตระกลูโคโรนาทีพ่บมานานกวา่ 
50-60 ปีแล้ว มีลักษณะคล้ายมงกุฎ จึงตั้งชื่อ
วา่ “โคโรนา” ทีแ่ปลวา่ มงกฎุ สามารถกอ่ใหเ้กดิ
โรคได้ทั้งในสัตว์และมนุษย์ ซึ่งในมนุษย์จะก่อให้
เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบ 

ไวรัสโคโรนาคืออะไร?
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ติดต่อทางไหน แพร่จากคนสู่คนได้อย่างไร?

แพร่กระจ�ยเชื้อได้จ�กละอองฝอยจ�กก�รไอหรือจ�ม น้ำ�ล�ย น้ำ�มูก ซึ่งห�ก
ร่�งก�ยสูดดมเอ�ละอองฝอยจ�กก�รไอ จ�ม ของผู้ติดเชื้อก็จะส�ม�รถรับ 
เชื้อไวรัสโคโรน�เข้�สู่ร่�งก�ยได้

รับเชื้อแล้ว ป่วยทันทีเลยไหม?

โรคน้ีจะมรีะยะฟักตัวประม�ณ 2-14 วัน โดยอ�จไมม่อี�ก�รปว่ยท่ีสงัเกตเหน็ได้

อาการเป็นอย่างไร?

อ�ก�รจะคล้�ยๆ ไข้หวัดทั่วไป คือ มีไข้ ไอ จ�ม มีน้ำ�มูก เจ็บคอ แต่ห�กมี
อ�ก�รปวดเมื่อยเนื้อตัว เจ็บหน้�อก ห�ยใจลำ�บ�ก ควรรีบม�พบแพทย์ด่วน! 
เพร�ะอ�จเกิดภ�วะแทรกซ้อนอย่�งอ�ก�รปอดอักเสบได้

หากป่วยแล้ว เสียชีวิตไหม?

ผูท้ีเ่สีย่งต่อก�รเสยีชีวติ มกัจะเปน็ผูส้งูอ�ย ุมโีรคประจำ�ตวั คนทีม่ภีมูติ�้นท�นต่ำ�  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภ�พร่�งก�ยของแต่ละคน ห�กร่�งก�ยมีภูมิต้�นท�นแข็งแรง  
ก็อ�จจะเป็นแค่ไข้หวัด และส�ม�รถห�ยได้เอง

ป้องกันไวรัสโคโรนา อย่างไรได้บ้าง?

ควรกินร้อน ช้อนกล�ง กินอ�ห�รปรุงสุก ล้�งมือบ่อยๆ รวมไปถึงหลีกเล่ียง 
ก�รอยูใ่นทีช่มุชนแออัด หรอืห�กจำ�เปน็ตอ้งออกไปข้�งนอกทีม่คีนพลุกพล่�น 
ก็ควรสวมใส่หน้�ก�กอน�มัยตลอดเวล�อย่�ลืมสังเกตตัวเอง ห�กท่�นใดมี

อ�ก�รมีไข้สูงม�กกว่� 37.5 องศ�, ไอ เจ็บคอ, น้ำ�มูกไหล, ห�ยใจเหนื่อย
หอบ ห�ยใจลำ�บ�ก ควรรีบม�พบแพทย์ด่วน!

ขอขอบคุณข้อมูลจ�กโรงพย�บ�ลศิครินทร์ 

http://www.sikarin.com
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