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และ

หน�วยงานต�นสายปลายทางธุรกิจ ที่นำระบบดิจ�ทัลมาให�บร�การแบบครบวงจรตามกระบวนการ End to End Process
เป�นศูนย�กลางการให�บร�การข�อมูลนิติบุคคล ที่ประชาชนสามารถค�นหาหร�อตรวจสอบข�อมูลได�ตลอดเวลา ผ�านทาง

จองช�่อนิติบุคคลอัตโนมัติ

- โดยนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มาใช�ในการตรวจสอบช�่อนิติบุคคล
- ช�วยลดขั้นตอนในการอนุมัติการจองช�่อนิติบุคคล
- ผู�ประกอบธุรกิจสามารถทราบผลการจองช�่อได�ทันที

จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส�

- ให�บร�การด�านการจดทะเบียนนิติบุคคลอย�างครบวงจร พร�อมรองรับทุกกระบวนการของ
 การจดทะเบียนธุรกิจ เร�่มต�นตั้งแต�การจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง จนถึงเลิกประกอบธุรกิจ
- มีการนำเทคโนโลยี e-KYC มาใช�ในการยืนยันตัวตน และการลงนามด�วย Digital Signature

e-Registration

DBD e-Filing

ให�บร�การรับงบการเง�นทางอิเล็กทรอนิกส�

- ให�บร�การรับงบการเง�นและบัญช�ราบช�่อผู�ถือหุ�นทางอิเล็กทรอนิกส� ตลอด 24 ชั่วโมง
- ตรวจสอบสถานะการนำส�งงบการเง�นของนิติบุคคลได�ทันที

DBD DataWarehouse+

คลังข�อมูลธุรกิจ

- ให�บร�การข�อมูลทางธุรกิจ เช�น ข�อมูลนิติบุคคล
 ข�อมูลงบการเง�น, ข�อมูลประเภทธุรกิจ
- เป�นผู�ช�วยทางธุรกิจ เช�น
 ค�นหาคู�ค�าทางธุรกิจ,
 หาโอกาสทางธุรกิจ,
 และนำข�อมูลธุรกิจรายพื้นที่

บร�การที่สำคัญ

Mobile Application
DBD e-Servicewww.dbd.go.th

ให�บร�การหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส�

- ให�บร�การและอำนวยความสะดวกแก�ประชาชนในการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล
 รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล งบการเง�น และบัญช�รายช�่อผู�ถือหุ�น ทางอิเล็กทรอนิกส�
- ผู�รับบร�การสามารถยื่นคำขอออนไลน� ชำระค�าธรรมเนียม และดาวน�โหลดเอกสาร
 ได�จบในขั้นตอนเดียว

e-Service/e-Certificate File
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สิทธิเรียกรอง

มูลคา 10,159,966 ลานบาท

รอยละ 77.92

กิจการ

มูลคา 1,294 ลานบาท

รอยละ 0.01

ไมยืนตน

มูลคา 137 ลานบาท

รอยละ 0.001

อสังหาริมทรัพยในการประกอบธุรกิจ

มูลคา 398 ลานบาท

รอยละ 0.003

ทรัพยสินทางปญญา

มูลคา 1,991 ลานบาท

รอยละ 0.02

C

สังหาริมทรัพยในการประกอบธุรกิจ

มูลคา 2,874,900 ลานบาท

รอยละ 22.05

1
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ผูรับหลักประกัน 

จำนวน 361 ราย

ผูบังคับหลักประกัน

จำนวน 332 ราย

จำนวนผูรับหลักประกันและผูบังคับหลักประกัน

ประเภททรัพยสินและมูลคาที่ขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

สถิติการจดทะเบีียนและมูลคาทรัพยสิน

ขอมูลการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
4 กรกฏาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2565

จดทะเบียนสัญญา

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสัญญา

จดทะเบียนยกเลิกสัญญา

จำนวน (คำขอ) มูลคา (ลานบาท)

688,589

67,986

170,628

13,038,686

5,746,284

2,579,041
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เม่ือวนัท่ี 27-28 พฤษภาคม 2565 ผมได้มีโอกาสน�าคณะ

ผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน

ไปร่วมงานสัมมนา “โครงการสนับสนุนความพร้อม 

บุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจและสื่อมวลชน เพ่ือส่งเสริม

และกระตุ้นการใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกัน 

ทางธุรกิจ ให้กับบุคลากรกรมและสื่อมวลชน” ที่จังหวัด

ระยอง

สบืเนือ่งมาจาก พระราชบญัญตัหิลกัประกนัทางธุรกจิ 

พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่รองรับการน�าทรัพย์สินที่มีมูลค่า

ทางเศรษฐกิจมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยน�าทรัพย์สินที่ใช้ใน

การประกอบธุรกิจมาเป็นหลักประกันการช�าระหนี้โดยไม่

ต้องส่งมอบการครอบครองให้แก่เจ้าหน้ี ผู้ประกอบธุรกิจ

ยังคงใช้ทรัพย์สินนั้นผลิตสินค้าหรือบริการเพ่ือให้เกิดมูลค่า

ทางเศรษฐกิจต่อไป ซึ่งทรัพย์สินที่น�ามาใช้เป็นหลักประกัน

ได้ คือ กิจการ สิทธิเรียกร้อง สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการ

ประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันประกอบ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทรัพย์สินทางปัญญา ต่อมา

ในปี 2561 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงก�าหนด

ให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันได้ โดยก�าหนดให้ ไม้ยืนต้น

เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ ท�าให้ประเทศไทย  

มีต้นไม้เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการช�าระหนี้เพิ่ม

ขึ้นอีกประเภทหนึ่ง 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะที่ก�ากับดูแลกฎหมาย

ฉบบันี ้จงึจ�าเป็นต้องสร้างความรูแ้ละความเข้าใจทีถ่่องแท้ให้

กบัเกษตรกร วิสาหกจิชมุชน ผูป้ระกอบการ และผูท้ีเ่กีย่วข้อง

ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ เพือ่สือ่สารออกไปให้กับสาธารณชน

ได้รับรู้ในวงกว้างและกระตุ้นการใช้ประโยชน์จากกฎหมาย

หลักประกันทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

การใช้ประโยชน์
จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า น�าเจ้าหน้าท่ีและสื่อมวลชนลงพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง เชิญชวน
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ยืนต้นที่มีค่า ใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เล็งร่วมมือวิสาหกิจ
ชุมชนท่ัวประเทศเป็นภาคีเครือข่ายให้ความรู้เชิงลึกแก่สมาชิก เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ 
และใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพ่ือต่อยอดธุรกิจ ขณะท่ีการให้บริการ... 
ปรับวธิกีารท�างาน น�าเทคโนโลยดีจิิทัลมาอ�านวยความสะดวกภาคธุรกิจและประชาชน ม่ันใจ!! เกิดประโยชน์
และเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน
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เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายทศพล  

ทงัสบุตุร อธบิดกีรมพฒันาธรุกจิการค้า ได้น�าคณะผูบ้รหิาร 

เจ้าหน้าทีก่รมพัฒนาธุรกิจการค้า และสือ่มวลชนลงพืน้ที ่

จังหวัดระยอง เพ่ือขับเคลื่อนและเชิญชวนเกษตรกร

ผู ้ปลูกไม้ยืนต้นที่มีค่าเร่งใช้ประโยชน์จากกฎหมาย 

หลกัประกนัทางธุรกิจ เบ้ืองต้นได้ก�าหนดแผนการเผยแพร่ 

ความรู้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ผ่านวิสาหกิจ

ชุมชนทั่วประเทศในลักษณะภาคีเครือข่ายเพื่อสร้าง 

การรบัรูแ้ละให้ความรูเ้ชิงลกึเก่ียวกับกฎหมายหลักประกนั

ทางธุรกิจแก่ผู้น�า/ผู้บริหารวิสาหกิจชุมชน ก่อนท่ีจะน�า

ข้อมลูทีไ่ด้รบัไปถ่ายทอดแก่สมาชกิภายในวสิาหกจิชมุชน

ให้ได้ทราบถงึรายละเอยีด และน�าไม้ยนืต้นทีม่ค่ีาทีป่ลกู

บนที่ดินกรรมสิทธิ์มาเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันการขอ 

สินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนหรือต่อยอดธุรกิจ 

รวมทัง้ มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็เพือ่ทราบถงึปัญหา 

อุปสรรค ข้อจ�ากัด ของการใช้ประโยชน์จากกฎหมายฯ 

โดยกรมฯ พร้อมน�าข้อมลูท่ีได้รับมาปรับแก้ หาทางออก 

และประยุกต์ใช้เพ่ือให้กฎหมายฯ มีความคล่องตัว  

เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร ภาคธุรกิจ ประชาชน  

และพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงบอกต่อถึงประโยชน์ 

ที่ได้รับสู่ผู้ที่เก่ียวข้องหรือคนรู้จักเพื่อใช้ประโยชน์จาก 

กฎหมายฯ ต่อไป

การลงพืน้ทีใ่นครัง้นี ้ได้เดนิทางไปทีวิ่สาหกจิชุมชน

กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา จ.ระยอง ซึ่งเป็นวิสาหกิจ

ชุมชนน�าร่องที่กรมฯ ต้องการผลักดันให้เกษตรกร 
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ที่เป็นสมาชิกเร่งใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกัน

ทางธุรกิจ โดยวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกอยู่ประมาณ  

135 คน ต้นไม้ที่ปลูก คือ กฤษณา สัก มะค่า ฯลฯ และ

ไม้ผล คือ ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ ฯลฯ ถือเป็นไม้มีค่า 

ทีส่ามารถน�าเป็นหลกัประกันทางธรุกจิได้ ซึง่จากการพดู

คยุและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ท�าให้ทราบว่า เกษตรกร

และประชาชนให้ความสนใจปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินของ

ตนเองมากขึ้น หลังจากทราบว่า สามารถน�าไม้ยืนต้น

มาเป็นหลักประกนัการขอสนิเชือ่เพือ่ต่อยอดธรุกิจหรือ

ใช้สอยในชีวิตประจ�าวัน โดยไม่จ�าเป็นต้องตัดต้นไม้ 

และเกษตรกรที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ก็พร้อมที ่

จะน�าไม้ยืนต้นที่มีค่าท่ีปลูกบนที่ดินกรรมสิทธิ์มาเป็น

หลักประกันทางธุรกิจ โดยขอทราบถึงรายละเอียด 

ของกฎหมายฯ อย่างชดัเจน และหากต้องการเงนิทนุเพือ่

ลงทุนเพิ่มเติมก็พร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์จากกฎหมายฯ  

โดยกรมฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าเพื่อสร้างการรับรู้และ 

ให้รายละเอยีดเกีย่วกบักฎหมายไว้แล้ว หากวสิาหกจิชมุชน 

หรือกลุ่มเกษตรกรต้องการทราบรายละเอียดสามารถ

ติดต่อที่กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าได้ กรมฯ พร้อมให้ความรู้และรายละเอียด

อย่างเต็มที่

กรมฯ ได้ปรบัวธิกีารท�างานโดยใช้เทคโนโลยดิีจทัิล

มาอ�านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชน  

เพิ่มประสิทธิภาพระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน

ทางธุรกิจ เพื่อให้บริการประชาชนแบบเรียลไทม์ เช่น 

พัฒนาระบบการยืนยันตัวตนของผู ้ รับหลักประกัน 

ทั่วประเทศ จะต้องมายืนยันตัวตนที่กองทะเบียน 

หลักประกันทางธุรกิจ กรมพฒันาธุรกิจการค้า ในอนาคต 

สามารถยืนยันตัวตนเพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน 

(Username and Password) ของผู้รับหลักประกัน  

ผ่านระบบได้ และพัฒนาระบบการแจ้งความยินยอม

เป็นผู้บังคับหลักประกัน ซึ่งจะช่วยป้องกันการแอบอ้าง 

และคุ ้มครองสิทธิแก่ผู ้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู ้บังคับ 

หลักประกัน เป็นต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และ 

เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

โทร. 0 2547 4944  e-Mail : Stro@dbd.go.th  สายด่วน 1570  www.dbd.go.th   

ปัจจบุนั มทีรพัย์สนิหลายประเภททีส่ามารถน�ามา 

เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ เช่น กิจการ สิทธิเรียกร้อง  

สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (เช่น สินค้า 

คงคลัง และวัตถุดิบ) อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกัน

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทรัพย์สินทาง 

ปัญญา และล่าสดุได้มกีารประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ก�าหนดให้ “ไม้ยืนต้น” 

เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้

ซ่ึงก่อนหน้านี ้ไม้ยนืต้นทีป่ลกูในทีด่นิกรรมสทิธิจ์ะ

ไม่ได้รบัการประเมนิในการให้สนิเชือ่ จะประเมนิเฉพาะ 

ส่วนที่เป็นที่ดินเท่านั้น แต่หลังจากที่กฎกระทรวง 

ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ท�าให้สถาบนัการเงนิและผูร้บัหลกั

ประกันอ่ืนสามารถเพิ่มประเภททรัพย์สินในการให้สิน

เชื่อมากขึ้น ส่งผลดีท้ังต่อสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ 

เกษตรกร และประชาชนที่ต้องการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลัก

ทรัพย์ค�้าประกันในการขอสินเชื่อโดยมีกฎหมายรองรับ

อย่างชัดเจน ปัจจุบันมีต้นไม้ท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่

น่าสนใจมากมาย อาทิ ต้นกฤษณา ต้นสัก และต้นยาง 

เป็นต้น

กิจกรรมส�าคัญอีกอย่างหน่ึงในการเดินทางไป

จังหวัดระยองคร้ังนี้ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

และรองอธิบดี ได้ถือโอกาสน�าป้ายตราสัญลักษณ์  

Thai SELECT ไปมอบให้กับร้านแหลมเจริญซีฟู ้ด  

ซึ่งเป็นร้านอาหารเก่าแก่ของจังหวัด ที่ด�าเนินกิจการ

มาแล้วกว่า 42 ปี ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน�้า 

อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งได้สมัครรับตราสัญลักษณ์ฯ  

จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อปี 2561 ประเภท Thai 

SELECT Unique 

ปัจจุบัน ร้านแหลมเจริญ ซีฟู้ด มีสาขาอยู่กว่า 30 

แห่งทั่วประเทศ มูลค่าบริษัทกว่า 3,170 ล้านบาท



DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 รองอธิบดีกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า (นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ�่า) เป็น

ประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหาร

สินเชื่อ” ณ โรงแรม บุรีศรีภู คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ 

จังหวัดสงขลา แก่ผู ้รับหลักประกัน (สถาบันการเงิน 

และผู้รับหลักประกันอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 

เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้ประกอบธุรกิจ

แฟคตอริ่ง ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อแบบ 

ลิสซิ่ง และผู้ประกอบธุรกิจให้สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์ฯ) 

และผู้ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ  

ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง โดยเนื้อหา 

การอบรมฯ แบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 

1) เทคนิคการบริหารสินเชื่อ การพิจารณา

ทรัพย์สินที่น�ามาเป็นหลักประกัน ตามกฎหมายหลัก

ประกันทางธุรกิจ 6 ประเภท 

2) การพิจารณาสินเชื่ออย่างมีธรรมาภิบาล  

เพื่อช ่วยเหลือผู ้ประกอบการในช่วงสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ช่วยสร้างความรูค้วามเข้าใจ 

ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทัง้ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารของรฐั  

ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (พิโก 

ไฟแนนซ์) ให้สามารถน�าไปปรับใช้ในการพิจารณา 

การให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม 

3) ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานกับข้อกฎหมาย

ของการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจจากผู ้รับ

หลักประกันเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้รับหลักประกัน

รายอื่น โดยกูรูด้านการพิจารณาทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

กับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ อาจารย์วสันต์  

เอกนุ่ม ติวเข้มผู้รับหลักประกันให้สามารถเป็นพี่เลี้ยง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติวเข้มหลักสูตร “เทคนิคการบริหารสินเชื่อ” ให้ผู้รับหลักประกันและ 
ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือช่วย
พิจารณาหลักทรัพย์ ค�า้ประกันและการพิจารณาสนิเชือ่อย่างมธีรรมาภบิาล เป็นการตดิอาวธุความรู้ 
ในการพิจารณาทรัพย์สินหลักประกัน 6 ประเภท หวังช่วยเสริมเทคนิคพิจารณาการบริหารสินเชื่อ  
การพิจารณาทรัพย์แต่ละประเภท สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้รับหลักประกัน ส่งผลดีต่อการเพ่ิมจ�านวน 
การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจน�าไปต่อทุนในอนาคต

เทคนิคการบริหารสินเชื่อ
ส�าหรับผู้รับหลักประกันและผู้ที่เกี่ยวข้อง

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ�่า 
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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และให้ค�าปรึกษาแก่ ผู ้ประกอบธุรกิจที่ต้องการน�า

ทรัพย์สินแต่ละประเภทมาเป็นหลักประกันในการขอ

สินเชื่อ เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนได้

มากยิ่งขึ้น

กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เป็นกลไกส�าคัญ

ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ โดย

เฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

ง่ายมากข้ึน โดยสามารถน�าทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่ใช้ใน

การประกอบธุรกิจมาเป็นหลักประกันการช�าระหน้ีได้

โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้น ได้แก่ 

1) กิจการ 

2) สิทธิเรียกร้อง เช่น บัญชีเงินฝาก สิทธิการเช่า  

 ลูกหนี้การค้า 

3) สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น  

 สินค้าคงคลัง เครื่องจักร รถยนต์

4) อสังหาริมทรัพย์ที่ผู ้ให้หลักประกันประกอบ 

 ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์โดยตรง เช่น ทีด่นิ จดัสรร/ 

 หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม 

5) ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายการค้า  

 สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 

6) ทรัพย์สินอื่น เช่น ไม้ยืนต้น และไม้มีค่า 

 ทางเศรษฐกิจต่างๆ 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีผู้รับหลัก

ประกันจ�านวน 361 ราย และสถิติการจดทะเบียน

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ มีผู ้มาขอจดทะเบียน

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้ว จ�านวน 688,589 

ค�าขอ จ�านวนเงินที่ใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน รวมทั้ง

สิ้น 13,038,686 ล้านบาท โดยสิทธิเรียกร้องยังคงเป็น

ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันมากที่สุด ร้อยละ 77.92 

(มลูค่า 10,159,966 ล้านบาท) รองลงมา สังหารมิทรพัย์

ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ 

เครื่องจักร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน สัตว์พาหนะ ร้อยละ 

22.05 (มลูค่า 2,874,900 ล้านบาท) ทรพัย์สนิทางปัญญา 

ร้อยละ 0.02 (มูลค่า 1,991 ล้านบาท) กิจการ ร้อยละ 

0.01 (มูลค่า 1,294 ล้านบาท) อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ใน

การประกอบธรุกจิ ร้อยละ 0.003 (มลูค่า 398 ล้านบาท) 

และ ไม้ยืนต้น ร้อยละ 0.001 (มูลค่า 137 ล้านบาท) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

โทร. 0 2547 4944 e-Mail : Stro@dbd.go.th สายด่วน 1570  www.dbd.go.th

อาจารย์วสันต์  เอกนุ่ม
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DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

การให้บริการและอ�านวยความสะดวก
ภาคธุรกิจและประชาชน

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลอดปี 2565

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งน�าเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ/อ�านวยความสะดวกภาคธุรกิจ 

และประชาชน ก�าหนดให้ปี 2565 เป็นปีที่ต้องเร่งฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งภาคธุรกิจ พร้อมสร้างโอกาส

ทางการตลาดให้ผู้ประกอบการชมุชน เน้นหลกัเข้มแข็ง เตบิโต มัน่คง เชือ่ภาคธรุกจิเป็นกลไกส�าคญัในการสร้าง

การเติบโตภาคเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ โดยมีภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างเหนียวแน่น
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ความส�าคัญต่อการน�า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ 

การให้บริการและอ�านวยความสะดวกภาคธุรกิจและ

ประชาชน โดยก�าหนดให้หน่วยงานภายใต้สังกัด

กระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งน�าเทคโนโลยีเข้ามาต่อยอด 

การให้บริการ โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด-19 ที่ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบทั้งทางตรง

และทางอ้อม  โดยได้น�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านต่างๆ แบบครบวงจร 

และได้ก�าหนดให้ปี 2565 เป็นปีทีต้่องเร่งฟ้ืนฟ ูช่วยเหลือ 

และสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคธุรกิจ พร้อมสร้างโอกาส

ทางการตลาดให้แก่ผูป้ระกอบการชุมชน ภายใต้นโยบาย 

Powered by DBD : เสรมิพลงัผูป้ระกอบการ ขับเคล่ือน

เศรษฐกิจไทย ให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ 

1. ด้านการจดทะเบยีนธรุกจิและบรกิารข้อมลูธรุกจิ 

1.1)	 น�ำเทคโนโลยี	 AI	 มำใช้ในกำรจองชื่อ

นิติบุคคลออนไลน์ ท�าให้ลดระยะเวลาทราบผลจาก 

2 วัน เป็นทราบผลทันที (ณ มกราคม-เมษายน 2565 

อนมุตัชิือ่แล้ว 105,235 รายชือ่ เพิม่ขึน้จากช่วงเดียวกัน

ของปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 59) 

1.2)	 ปรับระบบกำรจดทะเบียนนิติ บุคคล 

ทำงอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Registration) ให้เป็นระบบ

ดจิทิลัแบบ    End to End Process เช่น การพฒันาระบบ

ยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-KYC และการออกใบส�าคัญ

แสดงการจดทะเบียนในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

1.3)	 กำรพัฒนำต่อยอดคลังข้อมูลธุรกิจ	DBD	

Data	 Warehouse+ โดยเชื่อมโยงข้อมูลการขอใบ

อนุญาตต่างๆ กับระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐ หรือ 

Biz Portal ของส�านักงาน ก.พ.ร. รวมถึงการสร้างระบบ 

Chat Bot เพื่อการให้ค�าปรึกษาแนะน�าการใช้บริการ 

ตลอด 24 ชม. ซึ่ง ณ มกราคม-เมษายน 2565 ม ี

ผู้ใช้บริการถึง 4,162,956 ครั้ง และ 

1.4)	 กำรพัฒนำระบบจดทะเบียนบริ ษัท

มหำชนทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถยื่นจดทะเบียน

ผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งเชื่อมโยง 

ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�านักงาน ก.ล.ต.  
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ซ่ึงถึงแม้ปริมาณการจดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบ

บริษัทมหาชนจะมีปริมาณไม่มาก (ณ เมษายน 2565 

จ�านวน 1,342 ราย) แต่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจท่ีมีมูลค่า 

การลงทนุสูง (ณ เมษายน 2565  มมีลูค่าทนุจดทะเบยีน 

5.218 ล้านล้านบาท) การอ�านวยความสะดวกดังกล่าว 

จะน�าไปสู่การเป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ 

สร้างบรรยากาศท่ีดีต่อการลงทนุของประเทศมากย่ิงขึน้

2. ด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ กรมฯ เน้น 

เสริมสร ้างศักยภาพผู ้ประกอบการไทยทุกระดับ 

ผ่านการบรูณาการหน่วยงานภาครฐัและเอกชน เพือ่สร้าง 

ความเข้มแขง็ให้แก่ผูป้ระกอบการไทยรองรับการท�าธรุกจิ 

ในยุควิถีใหม่ สามารถปรับตัวเข้าสู่ตลาด มีรายได ้ 

ซึง่จะส่งผลต่อการสร้างมลูค่าทางเศรษฐกจิของประเทศ

ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

2.1)	 กำรเสริมทกัษะกำรประกอบธรุกจิทีจ่�ำเป็น 

ต่อกำรปรับตัวในยุควิถีใหม่	 โดยน�าเทคโนโลยีมาใช้

เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจในธุรกิจโชวห่วย 

ธุรกจิผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์ ธรุกจิส�านกังานบญัช ีรวมถึง  

การจับคู่เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ SME กับ ธุรกิจ 

Startup ทั้งในรูปแบบการให้ความรู้แบบ On-site และ

ผ่านระบบ e-Learning ปัจจุบันกรมฯ ได้มีการพัฒนา

และปรับหลักสูตรให้ทันสมัยถึง 7 หลักสูตร 33 วิชา  

โดยในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2565 มีผู ้ผ่าน 

การอบรมแล้วกว่า 29,000 ราย 

2.2)	 กำรสร ้ำงโอกำสทำงกำรตลำด	 โดย 

ส่งเสรมิให้น�ำพำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์	(e-Commerce)	

มำใช้	และมีกำรสร้ำงชุมชนต้นแบบ	Digital	Village	
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by	DBD ผลักดันสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์ให้สามารถ

สร้างมูลค่าทั้งในด้านบรรจุภัณฑ์ คุณภาพ การบริหาร

จัดการ การตลาด และต่อยอดเข้าสู่ช่องทางการค้า

ออนไลน์ ที่ผ่านมาได้พัฒนาไปแล้ว 34 ชุมชน สามารถ

สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการชุมชน เพิ่มขึ้น 

กว่า ร้อยละ 12 โดยในปีงบประมาณ 2565 นี้ กรมฯ 

มีเป้าหมายที่จะด�าเนินการเพิ่มเติมอีก 20 ชุมชน

นอกจากนี้ ยังได้ผลักดันการยกระดับการสร้าง

มูลค่าสินค้าพื้นถิ่น ด้วยแนวคิด SMART Local by DBD 

ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ SMART Local Shop 

by DBD, SMART LOCAL BCG, SMART LOCAL 

Trader และ SMART LOCAL HERB โดยสามารถ

สร้างมูลค่าทางการค้าแล้ว 68 ล้านบาท รวมถึงกระตุ้น 

การสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย 

ซ่ึงปัจจบุนัมธีรุกจิแฟรนไชส์ไทยกว่า 609 แบรนด์ ภายใต้ 

โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ โดยได้น�าแฟรนไชส์ 

ที่ผ ่านการส่งเสริมจากกรมฯ ไปจัดแสดงธุรกิจใน 

ส่วนภูมิภาค 15 จังหวัดทั่วประเทศ และกิจกรรม MOC 

แฟรนไชส์สร้างอาชีพ 2021 เพ่ือเป็นทางเลือกใน 

การสร้างอาชพีและรายได้ให้กบัผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจาก

โควิด-19 ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ 5,800 ราย 

สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 1,375 ล้านบาท 

3. ด้านการสร้างธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ 

3.1)	 ยกระดับธรรมำภิบำลธุรกิจไทย	ด้วยการ

ให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ

สร้างต้นแบบธรรมาภบิาลธรุกจิ ซึง่ปัจจบุนัมผีูผ่้านเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพกว่า 185 ธุรกิจ 

3.2)	 พฒันำสภำพแวดล้อมส่งเสรมิธรรมำภิบำล 

ภำคธุรกิจ ผ่านส�านักงานบัญชีคุณภาพ 169 ราย  

ผู้ท�าบัญชี และผู้สอบบัญชี เพ่ือเป็นส่วนส�าคัญใน 

การผลักดันให้ธุรกิจมีการจัดท�าบัญชีและงบการเงิน 

ที่ถูกต้อง และโปร่งใส เพื่อน�าไปสู่ความน่าเชื่อถือและ

การเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจไทย

ผลการด�าเนินงานทั้งหมดท่ีผ่านมาของกรมฯ 

เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมพลังสร้างความเข้มแข็งแก่

ผู้ประกอบการไทย ซึ่งความส�าเร็จที่เกิดขึ้น เกิดจาก

ความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นระหว่างกรมฯ กับหน่วย

งานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน และ

สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึง สื่อมวลชนทุกแขนง 

ที่ช ่วยเป็นกระบอกเสียงในการสร้างการรับรู ้ และ 

สร้างความเข้าใจทกุภารกจิการด�าเนนิงานของกรมฯ แก่

สาธารณชนเป็นอย่างดี
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กรมพัฒน์ฯ จับมือโลตัส 
จัดกิจกรรมเพื่อผู้ประกอบการชุมชนและธุรกิจรายเล็ก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ บริษัท เอก-ชัย ดิส

ทริบิวชั่น ซิลเต็ม จ�ากัด หรือ ห้างโลตัส จัดแคมเปญ

พิเศษเพ่ือเสริมเขี้ยวเล็บและสร้างโอกาสทางการตลาด

ให้แก่ผูป้ระกอบการสนิค้าชมุชนและผูป้ระกอบการราย

ย่อยที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริม ประกอบ

ด้วย 2 กิจกรรม คือ 

1) จัดเสวนาหัวข้อ “ถอดรหัสเคล็ดลับสู่ตลาด

โมเดร์ินเทรด” โดยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัหา

สินค้าขึ้นจ�าหน่ายบนโมเดิร์นเทรด และ หัวข้อ “เคล็ด

ลับจัดร้านกับฮวงจุ ้ยเรียกทรัพย์” การเสวนาท้ัง  

2 หัวข้อ เป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป ์

ทั้งรูปแบบวิชาการและศาสตร์ทางเลือกที่จะช่วยสร้าง

ขวัญก�าลังใจและกระตุ้นกรอบความคิดด้านความเชื่อ
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เพือ่สร้างความเชือ่มัน่และความมัน่ใจในการประกอบธุรกิจ

ให้มีมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงาน

เสวนา กว่า 200 คน แม้เป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ 

ผ่านระบบ ZOOM Meeting ก็ตาม

2) เปิดพืน้ทีภ่ายในห้างโลตสั ภายใต้งาน “SMART  

Local กินด ีอยูด่ ีชมุชนด”ี ระหว่างวนัท่ี 30 พฤษภาคม -  

1 มิถุนายน 2565 ให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนที่ม ี

ความพร้อมน�าสินค้ามาจ�าหน่ายด้วยตัวเอง จ�านวน  

34 ราย เพ่ือขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุม 

กลุม่เป้าหมายมากขึน้ ช่วยเพิม่รายได้ และสร้างการรับรู้

สนิค้าพืน้ถิน่ไทยให้แก่สาธารณชนท่ัวไปได้รับรูร้บัทราบ

และพร้อมที่จะอุดหนุนสินค้า 

นอกจากนี้ ได้ริเริ่มรูปแบบการขยายช่องทางการ

จ�าหน่ายแบบใหม่ “ฝากขาย’ เพื่อขยายโอกาสให้ 

ผู้ประกอบการรายเล็กที่มีสินค้าแต่ยังขาดความพร้อม

ในการจ�าหน่ายสินค้าด้วยตนเอง โดยโลตัสจะจัดสรร

พืน้ทีแ่ละจัดหาพนกังานขายให้ เบือ้งต้นน�าร่องเปิดพืน้ที่

ห้างโลตัส สาขาบางใหญ่ จ.นนทบุรี ให้ผู้ประกอบการ  

15 ราย น�าสินค้ามาฝากขาย/ทดลองตลาด และจะขยาย

เปิดพื้นที่ภายในห้างโลตัสสาขาอื่นๆ ให้ผู้ประกอบการ 

น�าสนิค้าขึน้จ�าหน่ายเพิม่เตมิ และในอนาคตจะมกีารเพิม่ 

จ�านวนผู้ประกอบการในการเข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น

อีกด้วย

ทั้งน้ี กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนที่การจ�าหน่าย

สินค้า เพื่อจัดเก็บข้อมูล ประเมินความสามารถ/โอกาส

ความเป็นไปได้ในการน�าสินค้าขึ้นจ�าหน่ายบนโมเดิร์น

เทรด และน�าผลท่ีได้รับมาก�าหนดทิศทาง/รูปแบบ 

การส่งเสรมิพฒันาผูป้ระกอบการสนิค้าพืน้ถิน่ไทยต่อไป  

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการที่น�าสินค้าขึ้นจ�าหน่าย 

ก็มีโอกาสท่ีจะได้ร่วมธุรกิจกับห้างโลตัส โดยโลตัสจะ 

คัดเลือกสินค้าที่เป็นที่สนใจของผู้บริโภคข้ึนจ�าหน่าย 

บนชั้นวางจ�าหน่ายสินค้า (เชล์ฟ) ของห้างโลตัส 

ทั่วประเทศ ซึ่งกรมฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ 

ผู ้ประกอบการสินค้าชุมชนขยายช่องทางการตลาด 

ทั้งในรูปแบบออฟไลน์/ออนไลน์ และได้จัดหาช่องทาง 

การจัดจ�าหน่ายให้มีความหลากหลาย อาทิ เชื่อมโยง

การจ�าหน่ายสู ่ร้านค้าชุมชน แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  

ห้างสรรพสินค้า สนามบิน ฯลฯ ท�าให้เกิดการกระจาย 

สินค้า สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ และ 

เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการฐานรากของประเทศ

อย่างแท้จริง

นายทศพล ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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พิธีมอบประกาศนียบัตร
DBD Franchise Standard & B2B Franchise

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการอบรมจาก 
2 หลักสูตรเข้มข้นประจ�าปี 2565 ทั้งการสร้างธุรกิจรายใหม่เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (B2B Franchise)  
รุ่นท่ี 25 และการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (DBD 
Franchise Standard) ณ ศนูย์ฝึกอบรมพัฒนาธรุกจิการค้า จงัหวดันนทบรีุ เม่ือวนัที ่15 มิถนุายน 2565

นายทศพล  ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธรุกจิการค้าให้ความส�าคญัในการส่งเสริม 

พัฒนาศักยภาพของผู ้ประกอบธุรกิจในทุกสาขามา

โดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ระกอบธรุกจิแฟรนไชส์

ซึ่งเป็นธุรกิจเริ่มต้นของหลายคนท่ีประสบความส�าเร็จ

ในทุกวันนี้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นได้ง่าย มีสูตร

ส�าเรจ็ให้สามารถด�าเนินการได้ทันที ซึ่งที่ผ่านมากรมฯ  

ได้จัดอบรมให้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน 

ภายใต้ 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมแรก	 คือ	 กำรสร้ำง

ธรุกจิรำยใหม่เข้ำสู่ระบบแฟรนไชส์	(B2B	Franchise)	

เป็นหลกัสตูรให้ความรูแ้ละฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเข้มข้น 

รวมระยะเวลา 180 ชั่วโมง โดย ผู้เข้ารับการอบรม 

จะได้รบัความรูเ้กีย่วกบัระบบแฟรนไชส์ จนสามารถจดัท�า 

แผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์และสร้างคู่มือปฏิบัติงานในระบบ

แฟรนไชส์ (Franchise Operation Manual) โดยมี 

วิทยากรผู ้ เชี่ยวชาญและผู ้ทรงคุณวุฒิด ้านธุรกิจ 

แฟรนไชส์ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ

ภาคเอกชนสลับกันมาถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วย 4 

Module คือ
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1. การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 

 จ�านวน 30 ชั่วโมง 

2. การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ 

 จ�านวน 42 ชั่วโมง 

3.  กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ 

 จ�านวน 42 ชั่วโมง 

4.  การสร้างคู่มือ แผนธุรกิจและสัญญาในระบบ

 แฟรนไชส์ จ�านวน 66 ชั่วโมง 

นับตั้งแต่เร่ิมด�าเนินการจัดอบรมครั้งแรกเมื่อปี 

2544 จนถึงปีนี้ มีธุรกิจที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว

รวม 25 รุน่ จ�านวนทัง้สิน้ 1,138 ธรุกจิ แยกตามประเภท

ธุรกิจได้ 6 ประเภท คือ 

1)  ธุรกิจอาหาร 491 ราย 

2)  ธุรกิจบริการ  188  ราย

3)  ธุรกิจค้าปลีก  164 ราย 

4)  ธุรกิจเครื่องดื่ม  148  ราย 

5)  ธุรกิจความงามและสปา  82  ราย

6)  ธุรกิจการศึกษา  65  ราย 

ในปี 2565 นี้ (รุ ่น 25) มีผู ้สนใจสมัครเข้ารับ

การอบรมจ�านวน 65 ราย และสามารถเรียนจบ

หลักสูตรจนได้รับวุฒบิตัรในวนัน้ีทัง้ส้ิน 44 ราย แบ่งเป็น  

ธรุกจิด้านการศกึษา 2 ราย ธรุกจิความงามและสปา 1 ราย 

ธุรกิจค้าปลีก 3 ราย ธุรกิจเครื่องดื่ม 6 ราย ธุรกิจบริการ 

5 ราย และธุรกิจอาหาร 27 ราย
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กจิกรรมที	่2	กำรยกระดบัธรุกิจสูเ่กณฑ์มำตรฐำน 

คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจแฟรนไชส์	 (DBD	

Franchise	 Standard) ซึ่งได้ด�าเนินการต่อเนื่องมา

ต้ังแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาถึง 13 ปี  

แล้ว มธีรุกจิแฟรนไชส์ไทยทีเ่ข้าร่วมและผ่านการประเมนิ 

ว่ามีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ 

แล้วทั้งสิ้น 501 ราย โดยในปี 2565 นี้มีธุรกิจแฟรนไชส์ 

ที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลและจดทะเบียน

เครือ่งหมายการค้า ด�าเนนิธรุกิจแฟรนไชส์มาแล้วไม่น้อย 

กว่า 3 ปี มร้ีานแฟรนไชส์ซอีย่างน้อย 3 สาขา สนใจสมคัร 

เข้ารับการประเมินถึง 75 ธุรกิจ แต่ผ่านการคัดเลือก 

เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 37 ธุรกิจ และสามารถผ่านเกณฑ์

มาตรฐานจนได้รับประกาศนียบัตร จ�านวน 30 ธุรกิจ 

แยกตามประเภทธุรกิจได้ 6 ประเภท ดังนี้ 

1)  ธุรกิจอาหาร 20 ราย 

2)  ธุรกิจเครื่องดื่ม  4  ราย 

3)  ธุรกิจการศึกษา  2  ราย 

4)  ธุรกิจบริการ  2  ราย 

5)  ธุรกิจค้าปลีก  1  ราย 

6)  ความงามและสปา  1 ราย

แนวทางการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ที่กรมฯ ได้

ด�าเนินการมี 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย 

1. การสร้างองค์ความรู้ด้านคุณภาพมาตรฐาน 

เช่น การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ การประกัน

คุณภาพ และการบริหารจัดการธุรกิจที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

2. ที่ปรึกษาลงพื้นท่ี ณ สถานประกอบการเพื่อ

วิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละธุรกิจที่จะต้องได้รับ 

การพัฒนาในแต่ละด้านให้ตรงจุด และให้ค�าปรึกษา 

(Coaching) เชิงลึก 

3. เชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดธุรกิจระหว่าง 

ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมกิจกรรม 

4. การศกึษาดงูาน ณ สถานประกอบการของธรุกจิ

แฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน (Best 

Practice) 

5. ตรวจประเมินธุรกิจ แฟรนไชส์ตามเกณฑ์

มาตรฐาน ณ สถานประกอบการ 

6. การน�าพาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการยกระดับไป

ร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ เพ่ือน�าเสนอศักยภาพของ

ธุรกิจ (Business Showcase) 
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ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการยกระดับฯ จะได้รับสิทธิ 

ประโยชน์ทางธรุกิจ คอื ได้รบัใบประกาศนยีบตัรพร้อมกับ 

เครื่องหมาย Franchise Standard เพื่อการันตีคุณภาพ

ของธรุกิจแฟรนไชส์นาน 2 ปี ได้เข้าศกึษาดงูานจากธรุกิจ  

แฟรนไชส์ที่ประสบความส�าเร็จระดับประเทศ มีโอกาส

เข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรของ 

กรมฯ ได้รับการประชาสมัพนัธ์รายชือ่ธรุกจิทีผ่่านเกณฑ์ 

มาตรฐานฯ บนเว็บไซต ์กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า  

www.dbd.go.th และ มโีอกาส ต่อยอดความรูใ้นหลกัสูตร 

พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์หลักสูตรอื่นๆ ของกรมฯ จัดขึ้น

เป็นประจ�า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอแสดงความยินดีกับ 

ทุกธุรกิจที่ได้เข้ารับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ ซึ่งเป็น 

การการันตีว่าท่านได้ผ่านการฝึกอบรมแบบเข้มข้นใน

ทั้ง 2 กิจกรรมที่กรมฯ จัดขึ้น และหวังว่าความรู้ทั้งหมด 

ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ประกอบการและธุรกิจ

ของท่าน ในอนาคตกรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็น

นักธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จสูงสุดคือทุกท่านในวันนี้
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แก้ ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการของเทคโนโลย ีช่วยลดต้นทนุ ผูป้ระกอบธรุกิจ รวมท้ัง ช่วยสร้างทางเลอืกให้บริษัทมหาชน
จ�ากดัในการตดิต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และประชาชนด้วยการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชมุ การจัดส่ง
หนงัสอืหรือเอกสาร และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุ้น เป็นการรองรบัระบบเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลท่ีเทคโนโลยีถูกน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการขับเคล่ือนประเทศทุกภาคส่วน 
ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการประกอบธรุกจิ และลดค่าใช้จ่ายภาคธรุกจิตามนโยบายของรฐับาล

แกไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด
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พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ

มีผลบังคับใช้แล้ว ต้ังแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 

ที่ผ่านมา โดยมีประเด็นส�าคัญ ดังนี้

 1. แก้ไขเพิ่มเติมให้การโฆษณาข้อความเกี่ยว

กับบริษัทมหาชนจ�ากัดสามารถใช้วิธีการโฆษณาทาง

สือ่อเิลก็ทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑ์ทีน่ายทะเบียนก�าหนด 

แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ก็ได้

 2. แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทหรือคณะกรรมการ

สามารถส ่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทาง

อเิลก็ทรอนกิส์ได้ ตามหลกัเกณฑ์ทีน่ายทะเบยีนก�าหนด

 3. แก้ไขเพิม่เตมิให้บรษิทัมหาชนจ�ากดัสามารถ

ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทาง

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 4. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกประชุม

คณะกรรมการในกรณไีม่มปีระธานไม่ว่าด้วยเหตใุด โดย

ก�าหนดให้รองประธานกรรมการ หรือกรรมการสองคน

ขึ้นไป อาจเรียกประชุมกรรมการได้

 5. แก้ไขเพิ่มเติมให้การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วม

ประชุมผู ้ถือหุ้น สามารถด�าเนินการโดยวิธีการทาง

อเิลก็ทรอนกิส์ตามหลกัเกณฑ์ทีน่ายทะเบยีนก�าหนดได้

 การแก้ไขเพิ่มเติมฯ ในครั้งนี้ สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ โดยจัดให้มีกฎหมายท่ี

สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการประชาชน 

และมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกหลากหลาย

ช่องทาง นอกจากนี้ ยังเป็นการลดต้นทุนของภาคธุรกิจ

โดยการส่งเสริมให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้

กระดาษอีกด้วย

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565) 

บริษัทมหาชนจ�ากัด ด�าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย

จ�านวนทั้งส้ิน 1,345 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของ

จ�านวนนิติบุคคลคงอยู ่ทั้ งหมด (นิติ บุคคลคงอยู ่ 

837,840 ราย) ทุนจดทะเบียนรวม 5.31 ล้านล้านบาท 

คดิเป็นร้อยละ 26.51 ของทนุจดทะเบยีนนติบิคุคลคงอยู่

ทั้งหมด (ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ทั้งหมด 20.03 

ล้านล้านบาท)
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐเร่ง

ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้อง

กับความต้องการด้านต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะ

ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อ

สร้างความเข้มแข็งแก่ภาคธุรกิจระยะยาว กรมฯ จึง

ก�าหนดให้นโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

สมรรถนะบุคลากรภายในองค์กรเป็นยุทธศาสตร์และ

ภารกิจหลักที่ต้องเร่งด�าเนินการเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของภาคเอกชนและประชาชนอย่างตรงจุด 

ขณะเดยีวกนั เพือ่รองรบัการก้าวเข้าสู่สงัคมแห่งอนาคต

อย่างเต็มรูปแบบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดท�าแผนพัฒนา

บคุลากรแบบ 3 Types for The Success คือ การฝึกปฏบิตัิ 

(Practice) การศึกษา (Education or Further Study) 

และการฝึกอบรม (Training) โดยเน้นการเพิ่มขีดความ

สามารถ 3 ด้าน ได้แก่ 

1)	ด้านทักษะเฉพาะด้านตามกลุ่มงาน/สายงาน	

(Technical Competency) 

2)	ด้านความสัมพันธ์ส่วนบุคคล	 (Interpersonal	

Competency) 

3)	ด้านสติปัญญา	(Intellectual	Competency) 

ซึ่งทั้ง 3 ส่วน จะช่วยเติมเต็มจุดอ่อน/เสริมจุด

แข็งให้บุคลากรภายในองค์กรแบบครบวงจร รวมถึง

ปรับเปลี่ยนบริบทการท�างาน จากการตั้งรับเป็นเดิน

หน้ารุก เพื่อให้ทันต่อความต้องการของภาคธุรกิจ/

ประชาชน ช่วยให้เกิดความกระตอืรอืร้น กล้ารบั กล้าคดิ  

นโยบายพัฒนาบุคลากร
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การศึกษา

Education
or Further

Study

การฝกปฏิบัติ
Practice

การฝกอบรม 
Training

3 Types
for The Success

01

02 03
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กล้าท่ีจะน�าการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกับทุกการท�างาน โดยหวังผลสัมฤทธิ์สูงสุด

ของงาน (Outcome) เป็นที่ตั้ง

ในฐานะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงาน

ต้นสายปลายทางธุรกิจที่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจตั้งแต่

การเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจจนถึงเลิกประกอบกิจการ ท�าให้

ภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเป็นสิ่งส�าคัญ 

กรมฯ ได้วางนโยบายพฒันาให้ข้าราชการสวมหมวกการ

ท�างาน 2 ใบ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีความ

พึงพอใจสูงสุด และภาคธุรกิจโดยเฉพาะเอสเอ็มอีและ

ไมโครเอสเอ็มอีเติบโตอย่างสมดุลและเข้มแข็ง โดย 

หมวกใบท่ี 1 เป็นการให้บริการประชาชนตาม

ภารกิจกรมฯ ด้วยความเต็มที่และเต็มใจ 

หมวกใบที่ 2 เป็นที่ปรึกษาภาคธุรกิจ โดยปัญหา

ส�าคัญของเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอี คือ การขาดที่

ปรึกษาทางธุรกิจที่ดี 

กรมฯ จึงพัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นท่ีปรึกษา

แก่ภาคธรุกจิ ช่วยวเิคราะห์ปัจจยัพืน้ฐานในการประกอบ

ธุรกิจ โดยใช้คลังข้อมูลธุรกิจ (DBD DataWarehouse+) 

ของกรมฯ ซึ่งเป็นบ๊ิกดาต้าธุรกิจขนาดใหญ่เข้ามาเป็น

เครื่องมือช่วยผลักดันให้ภาคธุรกิจประสบความส�าเร็จ 

โดยกรมฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร ติดอาวุธ เพิ่มพลัง 
ด้วยการใช้ข้อมูล (Empower) ซึ่งเป็นเครื่องมือ

ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลและวิธีน�าข้อมูลจากระบบ DBD 

DataWarehouse+ มาใช้ในการท�างาน รวมทัง้ หลกัสตูร 
ยกระดับผู้น�าสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Leadership 
for Digital Transformation) ซึ่งเป็นหลักสูตร

เฉพาะส�าหรับข้าราชการระดับช�านาญการพิเศษ และ

ข้าราชการกลุ่ม Talent เพื่อให้สามารถเป็นผู้น�าในยุค

ดิจิทัล อันเป็นกลไกส�าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กร 

และน�าพาทีมงานก้าวสู่ยุคดิจิทัลไปพร้อมกัน ระยะ

ต่อไปกรมฯ จะพัฒนาหลักสูตรสร้างท่ีปรึกษาภาค
ธรุกิจ และหลักสตูรทีช่่วยเสรมิศกัยภาพด้านนวัตกรรม

บริการในรูปแบบของ Project Based มากยิ่งขึ้น เพื่อให้

บุคลากรสามารถเป็นที่ปรึกษาภาคธุรกิจและน�าความ

ต้องการของภาคธุรกิจมาปรับกระบวนงาน ต่อยอด

นวัตกรรมสร้างสรรค์บริการดิจิทัลใหม่ หรือพัฒนาจาก

ของเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ 

กรมฯ ได้มีการแบ่งกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่

กรมฯ ออกตามช่วงอายุ (Generation) และตามภาระ

หน้าที ่เพือ่พฒันาบคุลากรในรูปแบบ Cross Generation 

ผ่านหลักสูตร พ่ีอยากโค้ช น้องขอคุย (Powered 
by DBD WE Talk) โดยเน้นการพัฒนาแบบมีส่วน

ร่วม (Developmental Partnership) จากผู้บริหารในปีที่

เกษยีณอายุ (Mentor) เป็นพีเ่ล้ียงทีท่�าหน้าทีแ่ลกเปลีย่น

ความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองส่วนบุคคล เพื่อเป็น

เวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร แลก

เปลีย่นพดูคยุระหว่างบคุลากรทีม่าจากต่างสายงาน และ

ต่างช่วงอายุท�าให้เข้าใจเนื้องานและภารกิจของเพื่อน

ร่วมงาน เห็นถึงปัญหา/อุปสรรคในการท�างาน สามารถ

หาแนวทางการแก้ไขร่วมกันเพื่อให้บริการประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กรมฯ ได้วางแนวทางพัฒนาบุคลากรอย่าง

เป็นระบบและเหมาะสมแต่ละบุคคล เพื่อให้ทุกคนมี

ความสุขในการท�างาน พร้อมให้บริการประชาชนด้วย

ความเต็มที่และเต็มใจ ขณะเดียวกัน ต้องมีการพัฒนา

จติใจและความประพฤตใิห้มคีณุธรรม-จริยธรรม ยนือยู่

บนความซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาลในการท�างาน 

เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นต่อๆ ไป รวมถึง 

การปรับทัศนคติให้มองการอบรมฯ เป็นการเติมทักษะ

ส�าหรับอนาคต และสร้างเครือข่าย ซ่ึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ส�าหรบัการท�างานในศตวรรษที ่21 ทัง้การพฒันาตนเอง

ผ่านการท�างาน (OJT) การโค้ชโดยพี่เลี้ยง (Mentoring) 

การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในองค์กร และส่ง

บคุลากรเข้าร่วมอบรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้จากกรณีศกึษา

ภายนอกองค์กร ซึง่ท้ายทีส่ดุแล้ว คนทีจ่ะได้รบัประโยชน์

สูงสุด ก็คือ ข้าราชการผู้เข้ารับการพัฒนาเอง สามารถ

เป็นที่ปรึกษาภาคธุรกิจ ส่งผลดีต่อองค์กรให้มีความ

เข้มแขง็ น่าเชือ่ถอื ภาครฐัมคีวามแขง็แกร่ง และประเทศ

ชาติมีความมั่นคง”
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DBD Good Time
ปกิณกะ
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DBD Good Time
ปกิณกะ

เมื่อพูดถึงค�าว่า “อํานาจ” ค�านี้อาจท�าให้ท่านผู้อ่านนึกถึงการใช้อ�านาจทางเศรษฐกิจหรือทางทหารเพ่ือ  
บังคับร่างกายหรือจิตใจผู้อื่นให้ท�าตามส่ิงท่ีผู้มีอ�านาจต้องการ ซึ่งถือเป็นอ�านาจในรูปแบบเดิมท่ีคนคุ้นเคย  
แต่ในระยะหลัง ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft power) หรือถ้าแปลตรงตัวว่า “อํานาจอ่อน” มีบทบาทเพ่ิมข้ึน 
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับหลายประเทศแทนอ�านาจแบบเดิมๆ บางขุนพรหมชวนคิดในวันน้ีจึง
ขอกล่าวถึงเรื่องนี้ กัน

ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft power) เป็นแนวคดิทีพั่ฒนา

โดย โจเซฟ นาย จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่มองว่า 

ซอฟต์พำวเวอร์	คอื	อทิธพิลทีไ่ม่ได้มำจำกกำรบงัคับ	

หรือใช้ควำมรุนแรง	 แต่เป็นกำรน�ำจุดเด่นที่แต่ละ

ประเทศต่ำงมี เช่น วัฒนธรรม กีฬา การศึกษา มำ 

โน ้มน ้ำวชักจูงและดึงดูดควำมสนใจ	 ให ้ผู ้อื่น

เปลี่ยนแปลงคล้อยตำมควำมคิด โดยไม่ใช้การบังคับ

ข่มขู่ให้ต้องชอบหรือต้องท�าตาม แตกต่างจากการใช ้

อ�านาจทางเศรษฐกิจ หรือ ทางการทหาร (Hard power)  

ดงัที ่บนั ค ีมนุ อดตีเลขาธกิารสหประชาชาต ิเคยกล่าวถงึ 

ซอฟต์พาวเวอร์ว่า ก้าวข้ามพรมแดน สร้างสะพานเชือ่ม 

น�าโลกมาไว้ด้วยกนัผ่านการส่ือสาร และความเข้าใจเป็น

หนึ่งเดียว

ตัวอย่ำงซอฟต์พำวเวอร์ที่เห็นได้ชัด	 คือ	 กรณี

ของเกำหลีใต้	ที่ท่านผู้อ่านน่าจะสัมผัสได้บ้าง จาก 

วัฒนธรรมเกาหลีที่มีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้น ทั้ง

เรื่องอำหำร	 มำตรฐำนควำมงำมหรือโดยเฉพำะ

ซอฟต์พาวเวอร์
อาวุธทรงพลัง
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมสู่สินค้า
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อุตสำหกรรมบันเทิงที่เติบโตอย่างฉุดไม่อยู่และเป็น 

กระแสมาต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การใช้ธุรกิจบันเทิงเพ่ือ

มุง่สูต่ลาดโลกไม่ใช่ความ บังเอญิ แต่มาจากการวางแผน 

การส่งเสริม และการอัดฉีดงบประมาณของรัฐบาล

เกาหลีใต้ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 เพื่อผลักดัน

ให้เป็นเครื่องมือเศรษฐกิจส�าคัญ ซึ่งถือว่าประสบความ

ส�าเร็จงดงาม ดูได้จากการจัดอันดับของนิตยสาร 

Monocle ของอังกฤษที่ยกให้เกาหลีใต้อยู่ในอันดับ 2 

ของโลกด้านการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ รองจากเยอรมน ีโดย

มีอุตสาหกรรมบันเทิง และนวัตกรรม เป็นกุญแจส�าคัญ 

ขณะที่ประเทศอื่นๆ ในเอเชียอย่างญี่ปุ่นและไต้หวัน ก็ 

ติดอนัดบัเช่นกนั โดยอยูใ่นอนัดบัที ่4 และ 5 ตามล�าดบั

อีกตัวอย ่ำงหนึ่ง	 คือ	 ญี่ปุ ่น ที่ ใช ้นโยบาย 

CoolJapan ตัง้แต่ปี 2555 เพ่ือน�ำจดุแข็งด้ำนวัฒนธรรม

ที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งแฟชั่น	เกม	กำร์ตูน	อำหำรหรือ

ทีเ่รยีกว่ำ	อตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์	(Creative	industry)	

ไปใช้ในกำรสร้ำงฐำนกำรตลำดในต่ำงประเทศ โดย 

ค�านึงถึงความสร้างสรรค์ในส่วนของธุรกิจ ชุมชน  

วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ให้ถ่ายทอดสู่

ผลิตภัณฑ์อย่างลงตัว ท�าให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีคุณค่า 

ต่อความรู้สึกของผู้บริโภค เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว 

ให้เดนิทางมาเยอืนประเทศญีปุ่่น และท�าให้การบรโิภค

ภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยได้รับการผลักดัน 

จากรัฐบาลอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังได้

น�าการท่องเทีย่วและกฬีา มาเสรมิซอฟต์

พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม โดย

เฉพาะกบัการเป็นเจ้าภาพโอลมิปิกเกมส์ 

2020 ทีเ่พิง่จบไปแม้จะไม่ราบรืน่นกัจาก

วิกฤตโควิด 19

ส�ำหรับไทยเรำก็ลักษณะท่ีคล้ำยคลึงกับ	 2	

ประเทศข้ำงต้นที่มีควำมพร้อมด้ำนทุนวัฒนธรรม 

เช่น อาหาร ดนตรี และศิลปหัตถกรรม และการน�าทุน

วัฒนธรรมเหล่านี้มาต่อยอด ก็อยู ่ภายใต้แผนการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 10 ที่น�า 

การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาเป็นแนวทางหนึ่ง 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบยั่งยืน อย่างไรก็ดี หาก 

ดูจากประสบการณ์ต่างประเทศ การจะประสบความ

ส�าเรจ็ไม่ใช่เพยีงแค่เมด็เงนิทีอ่ดัฉดีเข้ามา แต่ต้องพึง่พา

นโยบายที่สร้างสรรค์และด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

รวมถึงต้องรับฟังความเหน็จากผูค้นในวงการแบบจรงิจัง 

ซึ่งหากเราสามารถน�าทุนวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอด

ด้วยความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการอย่างครบวงจร 

ซอฟต์พาวเวอร์ไทยจะเป็นส่วนส�าคัญยิ่งต่อการสร้าง

รายได้ สร้างมูลค่าเพิ่ม และจะเป็นผลดีต่อระบบ

เศรษฐกิจไทย ในอนาคต

ขอขอบคุณข้อมูลจาก	https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article_6Nov2021.pdf
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PDPAพระราชบัญญัติ

ข้อมูลส่วนบุคคล
คุ้มครอง Personal Data Protection Act

PDPA	 (Personal	Data	Protection	Act)	หรือ	

พ.ร.บ.	 คุ ้มครองส่วนบุคคล	 คือ พระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 โดย

ระบุให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่เก็บข้อมูล

ส่วนบคุคลของประชาชนไม่ว่าจะเป็นบรษัิทเอกชน หรือ

หน่วยงานภาครฐั ต้องไม่น�าเอาข้อมลูส่วนตวัของเราไป

ใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่เราไม่ยินยอม 
● เพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว
●  เพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ ้าของข้อมูล 

ในกรณีที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นครอบคลุม

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ท�าให้สามารถระบุตัวบุคคล

นัน้ ได้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมจะเป็นรปูแบบใดก็ตาม 

เช่น รูปกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ ตัวหนังสือรูปภาพ

หรือเสียง โดยครอบคลุมตั้งแต่ ชื่อ นามสกุล หมายเลข

บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล์ นอกจากนี้ 

กฎหมายยังคุ ้มครองไปถึงข ้อมูลส ่วนบุคคลท่ีมี 

ความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์  

ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อ ลัทธิ ศาสนา 

พฤตกิรรมทางเพศ ประวตัอิาชญากรรม ข้อมลูทางด้าน

สุขภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ Cookies 

ID EMEI หรือ Device ID ที่สามารถเช่ือมต่อ Server 

ได้เพื่อระบุตัวอุปกรณ์แม้ไม่เปิดเผยชื่อ - นามสกุล 

ผู้ใช้เลยก็ตาม

ใครบางที่ต้องปฎิบัติตาม พ.ร.บ. PDPA

เอกชนและภาครฐั (บคุคลหรอืนติบิคุคล) รวมไปถึง

นิติบุคคลที่จัดตั้งในต่างประเทศ ซึ่งท�าการเก็บรวมรวม 



ขอขอบคุณข้อมูลจาก	https://www.wit.co.th/pdpa-personal-data-protection-act/
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ใช้เปิดเผยและหรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล 

ในประเทศไทย
● เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) คือ 

ข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยงถึงบุคคล 

ทีม่ชีวีติ ทีส่ามารถระบตุวัตนได้ บคุคลดังกล่าว

เรียกว่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
● ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) 

คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ 

“ตัดสินใจ” เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
● ผู ้ ประมวลผลข ้อมูลส ่ วนบุคคล (Da ta 

Processor) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด�าเนิน

การเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล “ตามค�าสั่งหรือในนามของ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งนี้บุคคลหรือ

นิติบุคคลซึ่งด�าเนินการดังกล่าว ต้องไม่เป็น 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บทลงโทษของ PDPA

● โทษทางอาญา จ�าคกุไม่เกนิ 1 ปี และหรือ ปรบั

สูงสุด 1 ล้านบาท
● โทษทางแพ่ง จ่ายค่าสินไหมไม่เกิน 2 เท่าของ

ค่าสินไหมที่แท้จริง
● โทษทางปกครองปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท

สิ่งที่ผู้ประกอบการควรเตรียมพร้อม

ส่ิงที่องค์กรต้องเตรียมพร้อมกับ พระราชบัญญัต ิ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล คือ ท�า Privacy policy และ 

บันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคลโดยต้อง

จัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

อย่างเหมาะสมเพ่ือป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ 

เปลียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

โดยปราศจากอ�านาจโดยมิชอบ เช่น 
● มีนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policies)
● มีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน

การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (Consent 

Management)
● มกีารประเมนิความเสีย่งของข้อมลูส่วนบุคคล 

(Personal Data Risk Assessment)

ดังนั้นการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็น

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนในองค์กรและจ�าเป็น

ต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง การบริหารจัดการข้อมูล

ส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีนั้น 

ขึ้นอยู่กับดังต่อไปนี้
● การก�ากับดูแลของกรรมการและผู้บริหารและ

การมีส่วนร่วมของบุคคลในองค์กร
● การออกแบบกระบวนการที่มีการสอดแทรก

มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
● การน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดตาม

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การฝ่าฝืนนโยบาย 

และมาตรการทีก่�าหนดไว้ รวมถงึการวิเคราะห์ 

ตรวจสอบ ค้นหา

และตอบสนองต่อ

ภัยคุกคามจาก

ภายนอก
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และ

หน�วยงานต�นสายปลายทางธุรกิจ ที่นำระบบดิจ�ทัลมาให�บร�การแบบครบวงจรตามกระบวนการ End to End Process
เป�นศูนย�กลางการให�บร�การข�อมูลนิติบุคคล ที่ประชาชนสามารถค�นหาหร�อตรวจสอบข�อมูลได�ตลอดเวลา ผ�านทาง

จองช�่อนิติบุคคลอัตโนมัติ

- โดยนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มาใช�ในการตรวจสอบช�่อนิติบุคคล
- ช�วยลดขั้นตอนในการอนุมัติการจองช�่อนิติบุคคล
- ผู�ประกอบธุรกิจสามารถทราบผลการจองช�่อได�ทันที

จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส�

- ให�บร�การด�านการจดทะเบียนนิติบุคคลอย�างครบวงจร พร�อมรองรับทุกกระบวนการของ
 การจดทะเบียนธุรกิจ เร�่มต�นตั้งแต�การจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง จนถึงเลิกประกอบธุรกิจ
- มีการนำเทคโนโลยี e-KYC มาใช�ในการยืนยันตัวตน และการลงนามด�วย Digital Signature

e-Registration

DBD e-Filing

ให�บร�การรับงบการเง�นทางอิเล็กทรอนิกส�

- ให�บร�การรับงบการเง�นและบัญช�ราบช�่อผู�ถือหุ�นทางอิเล็กทรอนิกส� ตลอด 24 ชั่วโมง
- ตรวจสอบสถานะการนำส�งงบการเง�นของนิติบุคคลได�ทันที

DBD DataWarehouse+

คลังข�อมูลธุรกิจ

- ให�บร�การข�อมูลทางธุรกิจ เช�น ข�อมูลนิติบุคคล
 ข�อมูลงบการเง�น, ข�อมูลประเภทธุรกิจ
- เป�นผู�ช�วยทางธุรกิจ เช�น
 ค�นหาคู�ค�าทางธุรกิจ,
 หาโอกาสทางธุรกิจ,
 และนำข�อมูลธุรกิจรายพื้นที่

บร�การที่สำคัญ

Mobile Application
DBD e-Servicewww.dbd.go.th

ให�บร�การหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส�

- ให�บร�การและอำนวยความสะดวกแก�ประชาชนในการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล
 รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล งบการเง�น และบัญช�รายช�่อผู�ถือหุ�น ทางอิเล็กทรอนิกส�
- ผู�รับบร�การสามารถยื่นคำขอออนไลน� ชำระค�าธรรมเนียม และดาวน�โหลดเอกสาร
 ได�จบในขั้นตอนเดียว

e-Service/e-Certificate File


