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ขอมูลการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
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สถิติการจดทะเบีียนและมูลคาทรัพยสิน
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จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสัญญา
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1
สิทธิเรียกรอง
มูลคา 10,159,966 ลานบาท
รอยละ 77.92

4

สังหาริมทรัพยในการประกอบธุรกิจ
มูลคา 2,874,900 ลานบาท
รอยละ 22.05

ทรัพยสินทางปญญา
มูลคา 1,991 ลานบาท
รอยละ 0.02
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5

กิจการ
มูลคา 1,294 ลานบาท
รอยละ 0.01

C

ไมยืนตน
มูลคา 137 ลานบาท
รอยละ 0.001

อสังหาริมทรัพยในการประกอบธุรกิจ
มูลคา 398 ลานบาท
รอยละ 0.003

จำนวนผูรับหลักประกันและผูบังคับหลักประกัน
ผูรับหลักประกัน
จำนวน 361 ราย

กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ผูบังคับหลักประกัน
จำนวน 332 ราย
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เมือ่ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2565 ผมได้มโี อกาสน�ำคณะ
ผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน
ไปร่ ว มงานสั ม มนา “โครงการสนั บ สนุ น ความพร้ อ ม
บุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจและสื่อมวลชน เพื่อส่งเสริม
และกระตุ้นการใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกัน
ทางธุรกิจ ให้กับบุคลากรกรมและสื่อมวลชน” ที่จังหวัด
ระยอง
สืบเนือ่ งมาจาก พระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ
พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่รองรับการน�ำทรัพย์สินที่มีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยน�ำทรัพย์สินที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจมาเป็นหลักประกันการช�ำระหนี้โดยไม่
ต้องส่งมอบการครอบครองให้แก่เจ้าหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ
ยังคงใช้ทรัพย์สินนั้นผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อให้เกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจต่อไป ซึ่งทรัพย์สินที่น�ำมาใช้เป็นหลักประกัน
ได้ คือ กิจการ สิทธิเรียกร้อง สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันประกอบ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทรัพย์สินทางปัญญา ต่อมา
ในปี 2561 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงก�ำหนด
ให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันได้ โดยก�ำหนดให้ ไม้ยืนต้น
เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้ ท�ำให้ประเทศไทย
มีต้นไม้เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันการช�ำระหนี้เพิ่ม
ขึ้นอีกประเภทหนึ่ง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะที่ก�ำกับดูแลกฎหมาย
ฉบับนี้ จึงจ�ำเป็นต้องสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจทีถ่ อ่ งแท้ให้
กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผูป้ ระกอบการ และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ เพือ่ สือ่ สารออกไปให้กบั สาธารณชน
ได้รับรู้ในวงกว้างและกระตุ้นการใช้ประโยชน์จากกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นายทศพล ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

การใช้ประโยชน์

จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
คณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า น�ำเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดระยอง เชิญชวน
เกษตรกรผู้ปลูกไม้ยืนต้นที่มีค่า ใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เล็งร่วมมือวิสาหกิจ
ชุมชนทั่วประเทศเป็นภาคีเครือข่ายให้ความรู้เชิงลึกแก่สมาชิก เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
และใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อต่อยอดธุรกิจ ขณะที่การให้บริการ...
ปรับวิธกี ารท�ำงาน น�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาอ�ำนวยความสะดวกภาคธุรกิจและประชาชน มัน่ ใจ!! เกิดประโยชน์
และเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน

04

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายทศพล
ทังสุบตุ ร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้นำ� คณะผูบ้ ริหาร
เจ้าหน้าทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า และสือ่ มวลชนลงพืน้ ที่
จังหวัดระยอง เพื่อขับเคลื่อนและเชิญชวนเกษตรกร
ผู ้ ป ลู ก ไม้ ยื น ต้ น ที่ มี ค ่ า เร่ ง ใช้ ป ระโยชน์ จ ากกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ เบือ้ งต้นได้กำ� หนดแผนการเผยแพร่
ความรู้กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ผ่านวิสาหกิจ
ชุมชนทั่วประเทศในลักษณะภาคีเครือข่ายเพื่อสร้าง
การรับรูแ้ ละให้ความรูเ้ ชิงลึกเกีย่ วกับกฎหมายหลักประกัน
ทางธุรกิจแก่ผู้น�ำ/ผู้บริหารวิสาหกิจชุมชน ก่อนที่จะน�ำ
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ไปถ่ายทอดแก่สมาชิกภายในวิสาหกิจชุมชน
ให้ได้ทราบถึงรายละเอียด และน�ำไม้ยนื ต้นทีม่ คี า่ ทีป่ ลูก
บนที่ดินกรรมสิทธิ์มาเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกันการขอ

สินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนหรือต่อยอดธุรกิจ
รวมทัง้ มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ ทราบถึงปัญหา
อุปสรรค ข้อจ�ำกัด ของการใช้ประโยชน์จากกฎหมายฯ
โดยกรมฯ พร้อมน�ำข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาปรับแก้ หาทางออก
และประยุ ก ต์ ใช้ เ พื่ อ ให้ ก ฎหมายฯ มี ค วามคล่ อ งตั ว
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร ภาคธุรกิจ ประชาชน
และพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงบอกต่อถึงประโยชน์
ที่ได้รับสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือคนรู้จักเพื่อใช้ประโยชน์จาก
กฎหมายฯ ต่อไป
การลงพืน้ ทีใ่ นครัง้ นี้ ได้เดินทางไปทีว่ สิ าหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา จ.ระยอง ซึ่งเป็นวิสาหกิจ
ชุ ม ชนน� ำ ร่ อ งที่ ก รมฯ ต้ อ งการผลั ก ดั น ให้ เ กษตรกร
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ที่เป็นสมาชิกเร่งใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกัน
ทางธุรกิจ โดยวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกอยู่ประมาณ
135 คน ต้นไม้ที่ปลูก คือ กฤษณา สัก มะค่า ฯลฯ และ
ไม้ผล คือ ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ ฯลฯ ถือเป็นไม้มีค่า
ทีส่ ามารถน�ำเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ ซึง่ จากการพูด
คุยและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นท�ำให้ทราบว่า เกษตรกร
และประชาชนให้ความสนใจปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินของ
ตนเองมากขึ้น หลังจากทราบว่า สามารถน�ำไม้ยืนต้น
มาเป็นหลักประกันการขอสินเชือ่ เพือ่ ต่อยอดธุรกิจหรือ
ใช้สอยในชีวิตประจ�ำวัน โดยไม่จ�ำเป็นต้องตัดต้นไม้
และเกษตรกรที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ก็พร้อมที่
จะน�ำไม้ยืนต้นที่มีค่าที่ปลูกบนที่ดินกรรมสิทธิ์มาเป็น
หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ โดยขอทราบถึ ง รายละเอี ย ด
ของกฎหมายฯ อย่างชัดเจน และหากต้องการเงินทุนเพือ่
ลงทุนเพิ่มเติมก็พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากกฎหมายฯ
โดยกรมฯ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าเพื่อสร้างการรับรู้และ
ให้รายละเอียดเกีย่ วกับกฎหมายไว้แล้ว หากวิสาหกิจชุมชน
หรือกลุ่มเกษตรกรต้องการทราบรายละเอียดสามารถ
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ติดต่อที่กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าได้ กรมฯ พร้อมให้ความรู้และรายละเอียด
อย่างเต็มที่
กรมฯ ได้ปรับวิธกี ารท�ำงานโดยใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
มาอ� ำ นวยความสะดวกแก่ ภ าคธุ ร กิ จ และประชาชน
เพิ่มประสิทธิภาพระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน
ทางธุรกิจ เพื่อให้บริการประชาชนแบบเรียลไทม์ เช่น
พั ฒ นาระบบการยื น ยั น ตั ว ตนของผู ้ รั บ หลั ก ประกั น
ทั่ ว ประเทศ จะต้ อ งมายื น ยั น ตั ว ตนที่ ก องทะเบี ย น
หลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในอนาคต
สามารถยืนยันตัวตนเพื่อขอรับบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน
(Username and Password) ของผู้รับหลักประกัน
ผ่านระบบได้ และพัฒนาระบบการแจ้งความยินยอม
เป็นผู้บังคับหลักประกัน ซึ่งจะช่วยป้องกันการแอบอ้าง
และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ก่ ผู ้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู ้ บั ง คั บ
หลักประกัน เป็นต้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และ
เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

ปัจจุบนั มีทรัพย์สนิ หลายประเภททีส่ ามารถน�ำมา
เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ เช่น กิจการ สิทธิเรียกร้อง
สังหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ (เช่น สินค้า
คงคลัง และวัตถุดิบ) อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกัน
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทรัพย์สินทาง
ปัญญา และล่าสุดได้มกี ารประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ก�ำหนดให้ “ไม้ยืนต้น”
เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้
ซึง่ ก่อนหน้านี้ ไม้ยนื ต้นทีป่ ลูกในทีด่ นิ กรรมสิทธิจ์ ะ
ไม่ได้รบั การประเมินในการให้สนิ เชือ่ จะประเมินเฉพาะ
ส่ ว นที่ เ ป็ น ที่ ดิ น เท่ า นั้ น แต่ ห ลั ง จากที่ ก ฎกระทรวง
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทำ� ให้สถาบันการเงินและผูร้ บั หลัก
ประกันอื่นสามารถเพิ่มประเภททรัพย์สินในการให้สิน
เชื่อมากขึ้น ส่งผลดีทั้งต่อสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ
เกษตรกร และประชาชนที่ต้องการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลัก
ทรัพย์ค�้ำประกันในการขอสินเชื่อโดยมีกฎหมายรองรับ
อย่างชัดเจน ปัจจุบันมีต้นไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่
น่าสนใจมากมาย อาทิ ต้นกฤษณา ต้นสัก และต้นยาง
เป็นต้น

และรองอธิ บ ดี ได้ ถื อ โอกาสน� ำ ป้ า ยตราสั ญ ลั ก ษณ์
Thai SELECT ไปมอบให้ กั บ ร้ า นแหลมเจริ ญ ซี ฟู ้ ด
ซึ่งเป็นร้านอาหารเก่าแก่ของจังหวัด ที่ด�ำเนินกิจการ
มาแล้วกว่า 42 ปี ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน�้ำ
อ.เมื อ ง จ.ระยอง ซึ่ ง ได้ ส มั ค รรั บ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ฯ
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อปี 2561 ประเภท Thai
SELECT Unique

กิ จ กรรมส� ำ คั ญ อี ก อย่ า งหนึ่ ง ในการเดิ น ทางไป
จั ง หวั ด ระยองครั้ ง นี้ อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า

ปัจจุบัน ร้านแหลมเจริญ ซีฟู้ด มีสาขาอยู่กว่า 30
แห่งทั่วประเทศ มูลค่าบริษัทกว่า 3,170 ล้านบาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โทร. 0 2547 4944 e-Mail : Stro@dbd.go.th สายด่วน 1570 www.dbd.go.th
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

เทคนิคการบริหารสินเชื่อ

ส�ำหรับผู้รับหลักประกันและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติวเข้มหลักสูตร “เทคนิคการบริหารสิน เชื่อ” ให้ผู้รับหลักประกัน และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อช่วย
พิจารณาหลักทรัพย์ ค�ำ้ ประกันและการพิจารณาสินเชือ่ อย่างมีธรรมาภิบาล เป็นการติดอาวุธความรู้
ในการพิจารณาทรัพย์สินหลักประกัน 6 ประเภท หวังช่วยเสริมเทคนิคพิจารณาการบริหารสินเชื่อ
การพิจารณาทรัพย์แต่ละประเภท สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้รับหลักประกัน ส่งผลดีต่อการเพิ่มจ�ำนวน
การให้สินเชื่อแก่ธุรกิจน�ำไปต่อทุนในอนาคต

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ�่ำ
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 รองอธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า (นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ�่ำ) เป็น
ประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหาร
สินเชื่อ” ณ โรงแรม บุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
จังหวัดสงขลา แก่ผู้รับหลักประกัน (สถาบันการเงิน
และผู้รับหลักประกันอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้ประกอบธุรกิจ
แฟคตอริ่ง ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อแบบ
ลิสซิ่ง และผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ฯ)
08
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และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ
ในจั ง หวั ด สงขลาและจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง โดยเนื้ อ หา
การอบรมฯ แบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่
1) เทคนิ ค การบริ ห ารสิ น เชื่ อ การพิ จ ารณา
ทรัพย์สินที่น�ำมาเป็นหลักประกัน ตามกฎหมายหลัก
ประกันทางธุรกิจ 6 ประเภท
2) การพิ จ ารณาสิ น เชื่ อ อย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าล
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระกอบการในช่ ว งสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วยสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ให้แก่ผเู้ ข้าร่วมอบรมทัง้ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารของรัฐ
ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (พิโก
ไฟแนนซ์ ) ให้ ส ามารถน� ำ ไปปรั บ ใช้ ใ นการพิ จ ารณา
การให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม
3) ปัญหาที่พบในการปฏิบัติงานกับข้อกฎหมาย
ของการจดทะเบี ย นหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ จากผู ้ รั บ
หลักประกันเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้รับหลักประกัน
รายอื่ น โดยกู รู ด ้ า นการพิ จ ารณาทรั พ ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บ กฎหมายหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ อาจารย์ ว สั น ต์
เอกนุ่ม ติวเข้มผู้รับหลักประกันให้สามารถเป็นพี่เลี้ยง

อาจารย์วสันต์ เอกนุ่ม

และให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแก่ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ ต ้ อ งการน�ำ
ทรัพย์สินแต่ละประเภทมาเป็นหลักประกันในการขอ
สินเชื่อ เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนได้
มากยิ่งขึ้น
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เป็นกลไกส�ำคัญ
ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ โดย
เฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
ง่ายมากขึ้น โดยสามารถน�ำทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจมาเป็นหลักประกันการช�ำระหนี้ได้
โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้น ได้แก่
1) กิจการ
2) สิทธิเรียกร้อง เช่น บัญชีเงินฝาก สิทธิการเช่า
ลูกหนี้การค้า
3) สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น
สินค้าคงคลัง เครื่องจักร รถยนต์
4) อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันประกอบ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง เช่น ทีด่ นิ จัดสรร/
หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม

5) ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายการค้า
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
6) ทรั พ ย์ สิ น อื่ น เช่ น ไม้ ยื น ต้ น และไม้ มี ค ่ า
ทางเศรษฐกิจต่างๆ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีผู้รับหลัก
ประกันจ�ำนวน 361 ราย และสถิติการจดทะเบียน
สั ญ ญาหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ มี ผู ้ ม าขอจดทะเบี ย น
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้ว จ�ำนวน 688,589
ค�ำขอ จ�ำนวนเงินที่ใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน รวมทั้ง
สิ้น 13,038,686 ล้านบาท โดยสิทธิเรียกร้องยังคงเป็น
ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันมากที่สุด ร้อยละ 77.92
(มูลค่า 10,159,966 ล้านบาท) รองลงมา สังหาริมทรัพย์
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ
เครื่องจักร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน สัตว์พาหนะ ร้อยละ
22.05 (มูลค่า 2,874,900 ล้านบาท) ทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ร้อยละ 0.02 (มูลค่า 1,991 ล้านบาท) กิจการ ร้อยละ
0.01 (มูลค่า 1,294 ล้านบาท) อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ใน
การประกอบธุรกิจ ร้อยละ 0.003 (มูลค่า 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
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DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

การให้บริการและอ�ำนวยความสะดวก
ภาคธุรกิจและประชาชน
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลอดปี 2565

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งน�ำเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ/อ�ำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ
และประชาชน ก�ำหนดให้ปี 2565 เป็นปีที่ต้องเร่งฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งภาคธุรกิจ พร้อมสร้างโอกาส
ทางการตลาดให้ผปู้ ระกอบการชุมชน เน้นหลักเข้มแข็ง เติบโต มัน่ คง เชือ่ ภาคธุรกิจเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้าง
การเติบโตภาคเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ โดยมีภาครัฐให้การส่งเสริมสนับสนุนอย่างเหนียวแน่น
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ความส�ำคัญต่อการน�ำ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การให้บริการและอ�ำนวยความสะดวกภาคธุรกิจและ
ประชาชน โดยก� ำ หนดให้ ห น่ ว ยงานภายใต้ สั ง กั ด
กระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งน�ำเทคโนโลยีเข้ามาต่อยอด
การให้ บ ริ ก าร โดยเฉพาะช่ ว งการแพร่ ร ะบาดของ
โรคโควิด-19 ที่ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยได้น�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านต่างๆ แบบครบวงจร
และได้กำ� หนดให้ปี 2565 เป็นปีทตี่ อ้ งเร่งฟืน้ ฟู ช่วยเหลือ
และสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคธุรกิจ พร้อมสร้างโอกาส
ทางการตลาดให้แก่ผปู้ ระกอบการชุมชน ภายใต้นโยบาย
Powered by DBD : เสริมพลังผูป้ ระกอบการ ขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจไทย ให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ

1. ด้านการจดทะเบียนธุรกิจและบริการข้อมูลธุรกิจ

อนุมตั ชิ อื่ แล้ว 105,235 รายชือ่ เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกัน
ของปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 59)
1.2) ปรั บ ระบบการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ให้เป็นระบบ
ดิจทิ ลั แบบ End to End Process เช่น การพัฒนาระบบ
ยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-KYC และการออกใบส�ำคัญ
แสดงการจดทะเบียนในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
1.3) การพัฒนาต่อยอดคลังข้อมูลธุรกิจ DBD
Data Warehouse + โดยเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล การขอใบ
อนุญาตต่างๆ กับระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐ หรือ
Biz Portal ของส�ำนักงาน ก.พ.ร. รวมถึงการสร้างระบบ
Chat Bot เพื่อการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำการใช้บริการ
ตลอด 24 ชม. ซึ่ง ณ มกราคม-เมษายน 2565 มี
ผู้ใช้บริการถึง 4,162,956 ครั้ง และ

1.1) น� ำ เทคโนโลยี AI มาใช้ ใ นการจองชื่ อ
นิติบุคคลออนไลน์ ท�ำให้ลดระยะเวลาทราบผลจาก
2 วัน เป็นทราบผลทันที (ณ มกราคม-เมษายน 2565

1.4) การพั ฒ นาระบบจดทะเบี ย นบริ ษั ท
มหาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถยื่นจดทะเบียน
ผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ซึ่งถึงแม้ปริมาณการจดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบ
บริษัทมหาชนจะมีปริมาณไม่มาก (ณ เมษายน 2565
จ�ำนวน 1,342 ราย) แต่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่มีมูลค่า
การลงทุนสูง (ณ เมษายน 2565 มีมลู ค่าทุนจดทะเบียน
5.218 ล้านล้านบาท) การอ�ำนวยความสะดวกดังกล่าว
จะน�ำไปสู่การเป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบธุรกิจ
สร้างบรรยากาศทีด่ ตี อ่ การลงทุนของประเทศมากยิง่ ขึน้

2. ด้ า นการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาธุ ร กิ จ กรมฯ

เน้ น
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพผู ้ ป ระกอบการไทยทุ ก ระดั บ
ผ่านการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ผปู้ ระกอบการไทยรองรับการท�ำธุรกิจ
ในยุ ค วิ ถี ใ หม่ สามารถปรั บ ตั ว เข้ า สู ่ ต ลาด มี ร ายได้
ซึง่ จะส่งผลต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
2.1) การเสริมทักษะการประกอบธุรกิจทีจ่ ำ� เป็น
ต่อการปรับตัวในยุควิถีใหม่ โดยน�ำเทคโนโลยีมาใช้
เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจในธุรกิจโชวห่วย
ธุรกิจผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ ธุรกิจส�ำนักงานบัญชี รวมถึง
12
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การจับคู่เชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการ SME กับ ธุรกิจ
Startup ทั้งในรูปแบบการให้ความรู้แบบ On-site และ
ผ่านระบบ e-Learning ปัจจุบันกรมฯ ได้มีการพัฒนา
และปรับหลักสูตรให้ทันสมัยถึง 7 หลักสูตร 33 วิชา
โดยในครึ่ ง ปี แรกของปี ง บประมาณ 2565 มี ผู ้ ผ ่ า น
การอบรมแล้วกว่า 29,000 ราย
2.2) การสร้ า งโอกาสทางการตลาด โดย
ส่งเสริมให้นำ� พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
มาใช้ และมีการสร้างชุมชนต้นแบบ Digital Village

by DBD ผลักดันสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์ให้สามารถ
สร้างมูลค่าทั้งในด้านบรรจุภัณฑ์ คุณภาพ การบริหาร
จัดการ การตลาด และต่อยอดเข้าสู่ช่องทางการค้า
ออนไลน์ ที่ผ่านมาได้พัฒนาไปแล้ว 34 ชุมชน สามารถ
สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการชุมชน เพิ่มขึ้น
กว่า ร้อยละ 12 โดยในปีงบประมาณ 2565 นี้ กรมฯ
มีเป้าหมายที่จะด�ำเนินการเพิ่มเติมอีก 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
ซึง่ ปัจจุบนั มีธรุ กิจแฟรนไชส์ไทยกว่า 609 แบรนด์ ภายใต้
โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ โดยได้น�ำแฟรนไชส์
ที่ ผ ่ า นการส่ ง เสริ ม จากกรมฯ ไปจั ด แสดงธุ ร กิ จ ใน
ส่วนภูมิภาค 15 จังหวัดทั่วประเทศ และกิจกรรม MOC
แฟรนไชส์ ส ร้ า งอาชี พ 2021 เพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กใน
การสร้างอาชีพและรายได้ให้กบั ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจาก
โควิด-19 ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ 5,800 ราย
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 1,375 ล้านบาท

3. ด้านการสร้างธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ
3.1) ยกระดับธรรมาภิบาลธุรกิจไทย ด้วยการ
ให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ

สร้างต้นแบบธรรมาภิบาลธุรกิจ ซึง่ ปัจจุบนั มีผผู้ า่ นเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพกว่า 185 ธุรกิจ
3.2) พัฒนาสภาพแวดล้อมส่งเสริมธรรมาภิบาล
ภาคธุ ร กิ จ ผ่ านส� ำ นั กงานบั ญ ชี คุณ ภาพ 169 ราย
ผู ้ ท� ำ บั ญ ชี และผู ้ ส อบบั ญ ชี เพื่ อ เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ใน
การผลักดันให้ธุรกิจมีการจัดท�ำบัญชีและงบการเงิน
ที่ถูกต้อง และโปร่งใส เพื่อน�ำไปสู่ความน่าเชื่อถือและ
การเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจไทย
ผลการด� ำ เนิ น งานทั้ ง หมดที่ ผ ่ า นมาของกรมฯ
เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมพลังสร้างความเข้มแข็งแก่
ผู้ประกอบการไทย ซึ่งความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น เกิดจาก
ความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นระหว่างกรมฯ กับหน่วย
งานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน และ
สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึง สื่อมวลชนทุกแขนง
ที่ ช ่ ว ยเป็ น กระบอกเสี ย งในการสร้ า งการรั บ รู ้ และ
สร้างความเข้าใจทุกภารกิจการด�ำเนินงานของกรมฯ แก่
สาธารณชนเป็นอย่างดี

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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กรมพัฒน์ฯ จับมือโลตัส

จัดกิจกรรมเพื่อผู้ประกอบการชุมชนและธุรกิจรายเล็ก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ บริษัท เอก-ชัย ดิส
ทริบิวชั่น ซิลเต็ม จ�ำกัด หรือ ห้างโลตัส จัดแคมเปญ
พิเศษเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บและสร้างโอกาสทางการตลาด
ให้แก่ผปู้ ระกอบการสินค้าชุมชนและผูป้ ระกอบการราย
ย่อยที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริม ประกอบ
ด้วย 2 กิจกรรม คือ
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1) จัดเสวนาหัวข้อ “ถอดรหัสเคล็ดลับสู่ตลาด
โมเดิรน์ เทรด” โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดหา
สินค้าขึ้นจ�ำหน่ายบนโมเดิร์นเทรด และ หัวข้อ “เคล็ด
ลั บ จั ด ร้ า นกั บ ฮวงจุ ้ ย เรี ย กทรั พ ย์ ” การเสวนาทั้ ง
2 หัวข้อ เป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์
ทั้งรูปแบบวิชาการและศาสตร์ทางเลือกที่จะช่วยสร้าง
ขวัญก�ำลังใจและกระตุ้นกรอบความคิดด้านความเชื่อ

นายทศพล ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และความมัน่ ใจในการประกอบธุรกิจ
ให้มีมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมงาน
เสวนา กว่า 200 คน แม้เป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์
ผ่านระบบ ZOOM Meeting ก็ตาม
2) เปิดพืน้ ทีภ่ ายในห้างโลตัส ภายใต้งาน “SMART
Local กินดี อยูด่ ี ชุมชนดี” ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 1 มิถุนายน 2565 ให้ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนที่มี
ความพร้อมน�ำสินค้ามาจ�ำหน่ายด้วยตัวเอง จ�ำนวน
34 ราย เพื่ อขยายช่อ งทางการตลาดให้ครอบคลุ ม
กลุม่ เป้าหมายมากขึน้ ช่วยเพิม่ รายได้ และสร้างการรับรู้
สินค้าพืน้ ถิน่ ไทยให้แก่สาธารณชนทัว่ ไปได้รบั รูร้ บั ทราบ
และพร้อมที่จะอุดหนุนสินค้า
นอกจากนี้ ได้ริเริ่มรูปแบบการขยายช่องทางการ
จ�ำหน่ายแบบใหม่ “ฝากขาย’ เพื่อขยายโอกาสให้
ผู้ประกอบการรายเล็กที่มีสินค้าแต่ยังขาดความพร้อม
ในการจ�ำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง โดยโลตัสจะจัดสรร
พืน้ ทีแ่ ละจัดหาพนักงานขายให้ เบือ้ งต้นน�ำร่องเปิดพืน้ ที่
ห้างโลตัส สาขาบางใหญ่ จ.นนทบุรี ให้ผู้ประกอบการ
15 ราย น�ำสินค้ามาฝากขาย/ทดลองตลาด และจะขยาย
เปิดพื้นที่ภายในห้างโลตัสสาขาอื่นๆ ให้ผู้ประกอบการ

น�ำสินค้าขึน้ จ�ำหน่ายเพิม่ เติม และในอนาคตจะมีการเพิม่
จ�ำนวนผู้ประกอบการในการเข้าร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น
อีกด้วย
ทั้งนี้ กรมฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่การจ�ำหน่าย
สินค้า เพื่อจัดเก็บข้อมูล ประเมินความสามารถ/โอกาส
ความเป็นไปได้ในการน�ำสินค้าขึ้นจ�ำหน่ายบนโมเดิร์น
เทรด และน� ำ ผลที่ ไ ด้ รั บ มาก� ำ หนดทิ ศ ทาง/รู ป แบบ
การส่งเสริมพัฒนาผูป้ ระกอบการสินค้าพืน้ ถิน่ ไทยต่อไป
ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการที่น�ำสินค้าขึ้นจ�ำหน่าย
ก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมธุรกิจกับห้างโลตัส โดยโลตัสจะ
คัดเลือกสินค้าที่เป็นที่สนใจของผู้บริโภคขึ้นจ�ำหน่าย
บนชั้ น วางจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า (เชล์ ฟ ) ของห้ า งโลตั ส
ทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง กรมฯ ได้ ส นั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้
ผู ้ ป ระกอบการสิ น ค้ า ชุ ม ชนขยายช่ อ งทางการตลาด
ทั้งในรูปแบบออฟไลน์/ออนไลน์ และได้จัดหาช่องทาง
การจัดจ�ำหน่ายให้มีความหลากหลาย อาทิ เชื่อมโยง
การจ� ำหน่ า ยสู ่ ร ้ า นค้ า ชุ ม ชน แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ
ห้างสรรพสินค้า สนามบิน ฯลฯ ท�ำให้เกิดการกระจาย
สิ น ค้ า สร้ า งงาน สร้ า งโอกาส สร้ า งรายได้ และ
เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการฐานรากของประเทศ
อย่างแท้จริง
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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พิธีมอบประกาศนียบัตร

DBD Franchise Standard & B2B Franchise

นายทศพล ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการอบรมจาก
2 หลักสูตรเข้มข้นประจ�ำปี 2565 ทั้งการสร้างธุรกิจรายใหม่เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (B2B Franchise)
รุ่นที่ 25 และการยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (DBD
Franchise Standard) ณ ศูนย์ฝกึ อบรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี เมือ
่ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2565
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความส�ำคัญในการส่งเสริม
พั ฒ นาศั ก ยภาพของผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ในทุ ก สาขามา
โดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูป้ ระกอบธุรกิจแฟรนไชส์
ซึ่งเป็นธุรกิจเริ่มต้นของหลายคนที่ประสบความส�ำเร็จ
ในทุกวันนี้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นได้ง่าย มีสูตร
ส�ำเร็จให้สามารถด�ำเนินการได้ทันที ซึ่งที่ผ่านมากรมฯ
ได้จัดอบรมให้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน
ภายใต้ 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมแรก คือ การสร้าง
ธุรกิจรายใหม่เข้าสูร่ ะบบแฟรนไชส์ (B2B Franchise)
16
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เป็นหลักสูตรให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเข้มข้น
รวมระยะเวลา 180 ชั่วโมง โดย ผู้เข้ารับการอบรม
จะได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับระบบแฟรนไชส์ จนสามารถจัดท�ำ
แผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์และสร้างคู่มือปฏิบัติงานในระบบ
แฟรนไชส์ (Franchise Operation Manual) โดยมี
วิ ท ยากรผู ้ เ ชี่ ย วชาญและผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด ้ า นธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ
ภาคเอกชนสลับกันมาถ่ายทอดความรู้ประกอบด้วย 4
Module คือ

1. การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
จ�ำนวน 30 ชั่วโมง
2. การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์
จ�ำนวน 42 ชั่วโมง
3. กลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์
จ�ำนวน 42 ชั่วโมง
4. การสร้างคู่มือ แผนธุรกิจและสัญญาในระบบ
แฟรนไชส์ จ�ำนวน 66 ชั่วโมง
นับตั้งแต่เริ่มด�ำเนินการจัดอบรมครั้งแรกเมื่อปี
2544 จนถึงปีนี้ มีธุรกิจที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว
รวม 25 รุน่ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,138 ธุรกิจ แยกตามประเภท
ธุรกิจได้ 6 ประเภท คือ

1)
2)
3)
4)
5)
6)

ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจบริการ
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจเครื่องดื่ม
ธุรกิจความงามและสปา
ธุรกิจการศึกษา

491
188
164
148
82
65

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ในปี 2565 นี้ (รุ ่ น 25) มี ผู้ สนใจสมั ค รเข้ า รั บ
การอบรมจ� ำ นวน 65 ราย และสามารถเรี ย นจบ
หลักสูตรจนได้รบั วุฒบิ ตั รในวันนีท้ งั้ สิน้ 44 ราย แบ่งเป็น
ธุรกิจด้านการศึกษา 2 ราย ธุรกิจความงามและสปา 1 ราย
ธุรกิจค้าปลีก 3 ราย ธุรกิจเครื่องดื่ม 6 ราย ธุรกิจบริการ
5 ราย และธุรกิจอาหาร 27 ราย
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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กิจกรรมที่ 2 การยกระดับธุรกิจสูเ่ กณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (DBD
Franchise Standard) ซึ่งได้ด�ำเนินการต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลาถึง 13 ปี
แล้ว มีธรุ กิจแฟรนไชส์ไทยทีเ่ ข้าร่วมและผ่านการประเมิน
ว่ามีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ
แล้วทั้งสิ้น 501 ราย โดยในปี 2565 นี้มีธุรกิจแฟรนไชส์
ที่ จ ดทะเบี ย นในรู ป แบบนิ ติ บุ ค คลและจดทะเบี ย น
เครือ่ งหมายการค้า ด�ำเนินธุรกิจแฟรนไชส์มาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 3 ปี มีรา้ นแฟรนไชส์ซอี ย่างน้อย 3 สาขา สนใจสมัคร
เข้ารับการประเมินถึง 75 ธุรกิจ แต่ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 37 ธุรกิจ และสามารถผ่านเกณฑ์
มาตรฐานจนได้รับประกาศนียบัตร จ�ำนวน 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
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แนวทางการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ที่กรมฯ ได้
ด�ำเนินการมี 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. การสร้างองค์ความรู้ด้านคุณภาพมาตรฐาน
เช่น การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ การประกัน
คุณภาพ และการบริหารจัดการธุรกิจที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน
2. ที่ปรึกษาลงพื้นที่ ณ สถานประกอบการเพื่อ
วิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพของแต่ ล ะธุ ร กิ จ ที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ
การพัฒนาในแต่ละด้านให้ตรงจุด และให้ค�ำปรึกษา
(Coaching) เชิงลึก
3. เชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดธุรกิจระหว่าง
ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมกิจกรรม
4. การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการของธุรกิจ
แฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน (Best
Practice)
5. ตรวจประเมิ น ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ต ามเกณฑ์
มาตรฐาน ณ สถานประกอบการ
6. การน�ำพาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการยกระดับไป
ร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ เพื่อน�ำเสนอศักยภาพของ
ธุรกิจ (Business Showcase)

ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการยกระดับฯ จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางธุรกิจ คือ ได้รบั ใบประกาศนียบัตรพร้อมกับ
เครื่องหมาย Franchise Standard เพื่อการันตีคุณภาพ
ของธุรกิจแฟรนไชส์นาน 2 ปี ได้เข้าศึกษาดูงานจากธุรกิจ
แฟรนไชส์ที่ประสบความส�ำเร็จระดับประเทศ มีโอกาส
เข้ า ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น พั น ธมิ ต รของ
กรมฯ ได้รบั การประชาสัมพันธ์รายชือ่ ธุรกิจทีผ่ า่ นเกณฑ์
มาตรฐานฯ บนเว็ บ ไซต์ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
www.dbd.go.th และ มีโอกาส ต่อยอดความรูใ้ นหลักสูตร
พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์หลักสูตรอื่นๆ ของกรมฯ จัดขึ้น
เป็นประจ�ำ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอแสดงความยินดีกับ
ทุกธุรกิจที่ได้เข้ารับประกาศนียบัตรในครั้งนี้ ซึ่งเป็น
การการันตีว่าท่านได้ผ่านการฝึกอบรมแบบเข้มข้นใน
ทั้ง 2 กิจกรรมที่กรมฯ จัดขึ้น และหวังว่าความรู้ทั้งหมด
ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ประกอบการและธุรกิจ
ของท่าน ในอนาคตกรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็น
นักธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จสูงสุดคือทุกท่านในวันนี้

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

19

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

แกไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด

แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ำกัด
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า เสนอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการของเทคโนโลยี ช่วยลดต้นทุน ผูป้ ระกอบธุรกิจ รวมทัง้ ช่วยสร้างทางเลือกให้บริษทั มหาชน
จ�ำกัดในการติดต่อสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ และประชาชนด้วยการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ ในการประชุม การจัดส่ง
หนังสือหรือเอกสาร และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการรองรับระบบเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการขับเคลื่อนประเทศทุกภาคส่วน
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การประกอบธุรกิจ และลดค่าใช้จา่ ยภาคธุรกิจตามนโยบายของรัฐบาล
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พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2565 ได้ ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา และ
มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ที่ผ่านมา โดยมีประเด็นส�ำคัญ ดังนี้
1. แก้ไขเพิ่มเติมให้การโฆษณาข้อความเกี่ยว
กับบริษัทมหาชนจ�ำกัดสามารถใช้วิธีการโฆษณาทาง
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ทนี่ ายทะเบียนก�ำหนด
แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ก็ได้
2. แก้ไขเพิ่มเติมให้บริษัทหรือคณะกรรมการ
สามารถส่ ง หนั ง สื อ หรื อ เอกสารโดยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามหลักเกณฑ์ทนี่ ายทะเบียนก�ำหนด
3. แก้ไขเพิม่ เติมให้บริษทั มหาชนจ�ำกัดสามารถ
ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การเรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการในกรณีไม่มปี ระธานไม่วา่ ด้วยเหตุใด โดย
ก�ำหนดให้รองประธานกรรมการ หรือกรรมการสองคน
ขึ้นไป อาจเรียกประชุมกรรมการได้

การแก้ไขเพิ่มเติมฯ ในครั้งนี้ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ โดยจั ด ให้ มี ก ฎหมายที่
สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการประชาชน
และมีโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกหลากหลาย
ช่องทาง นอกจากนี้ ยังเป็นการลดต้นทุนของภาคธุรกิจ
โดยการส่งเสริมให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้
กระดาษอีกด้วย
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
บริษัทมหาชนจ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,345 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของ
จ� ำ นวนนิ ติ บุ ค คลคงอยู ่ ทั้ ง หมด (นิ ติ บุ ค คลคงอยู ่
837,840 ราย) ทุนจดทะเบียนรวม 5.31 ล้านล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 26.51 ของทุนจดทะเบียนนิตบิ คุ คลคงอยู่
ทั้งหมด (ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยู่ทั้งหมด 20.03
ล้านล้านบาท)

5. แก้ไขเพิ่มเติมให้การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วม
ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น สามารถด� ำ เนิ น การโดยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ทนี่ ายทะเบียนก�ำหนดได้
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นโยบายพัฒนาบุคลากร
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Practice

การฝกปฏิบัติ

Education
or Further
Study

02

01

3 Types
for The Success

การศึกษา

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐเร่ง
ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับความต้องการด้านต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งแก่ภาคธุรกิจระยะยาว กรมฯ จึง
ก� ำ หนดให้ น โยบายด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะบุคลากรภายในองค์กรเป็นยุทธศาสตร์และ
ภารกิจหลักที่ต้องเร่งด�ำเนินการเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของภาคเอกชนและประชาชนอย่างตรงจุ ด
ขณะเดียวกัน เพือ่ รองรับการก้าวเข้าสูส่ งั คมแห่งอนาคต
อย่างเต็มรูปแบบ
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ได้ จั ด ท� ำ แผนพั ฒ นา
บุคลากรแบบ 3 Types for The Success คือ การฝึกปฏิบตั ิ
22
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03

Training

การฝกอบรม

(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�ำงาน จากการตั้งรับเป็นเดิน
หน้ารุก เพื่อให้ทันต่อความต้องการของภาคธุรกิจ/
ประชาชน ช่วยให้เกิดความกระตือรือร้น กล้ารับ กล้าคิด

กล้าที่จะน�ำการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับทุกการท�ำงาน โดยหวังผลสัมฤทธิ์สูงสุด
ของงาน (Outcome) เป็นที่ตั้ง
ในฐานะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงาน
ต้นสายปลายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจตั้งแต่
การเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจจนถึงเลิกประกอบกิจการ ท�ำให้
ภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจเป็นสิ่งส�ำคัญ
กรมฯ ได้วางนโยบายพัฒนาให้ขา้ ราชการสวมหมวกการ
ท�ำงาน 2 ใบ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีความ
พึงพอใจสูงสุด และภาคธุรกิจโดยเฉพาะเอสเอ็มอีและ
ไมโครเอสเอ็มอีเติบโตอย่างสมดุลและเข้มแข็ง โดย
หมวกใบที่ 1 เป็นการให้บริการประชาชนตาม
ภารกิจกรมฯ ด้วยความเต็มที่และเต็มใจ
หมวกใบที่ 2 เป็นที่ปรึกษาภาคธุรกิจ โดยปัญหา
ส�ำคัญของเอสเอ็มอีและไมโครเอสเอ็มอี คือ การขาดที่
ปรึกษาทางธุรกิจที่ดี
กรมฯ จึงพัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นที่ปรึกษา
แก่ภาคธุรกิจ ช่วยวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐานในการประกอบ
ธุรกิจ โดยใช้คลังข้อมูลธุรกิจ (DBD DataWarehouse+)
ของกรมฯ ซึ่งเป็นบิ๊กดาต้าธุรกิจขนาดใหญ่เข้ามาเป็น
เครื่องมือช่วยผลักดันให้ภาคธุรกิจประสบความส�ำเร็จ
โดยกรมฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร ติดอาวุธ เพิ่มพลัง
ด้วยการใช้ข้อมูล (Empower) ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลและวิธีน�ำข้อมูลจากระบบ DBD
DataWarehouse+ มาใช้ในการท�ำงาน รวมทัง้ หลักสูตร
ยกระดับผู้น�ำสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Leadership
for Digital Transformation) ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต ร
เฉพาะส�ำหรับข้าราชการระดับช�ำนาญการพิเศษ และ
ข้าราชการกลุ่ม Talent เพื่อให้สามารถเป็นผู้น�ำในยุค
ดิจิทัล อันเป็นกลไกส�ำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กร
และน�ำพาทีมงานก้าวสู่ยุคดิจิทัลไปพร้อมกัน ระยะ
ต่อไปกรมฯ จะพัฒนาหลักสูตรสร้างที่ปรึกษาภาค
ธุรกิจ และหลักสูตรทีช่ ว่ ยเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรม
บริการในรูปแบบของ Project Based มากยิ่งขึ้น เพื่อให้
บุคลากรสามารถเป็นที่ปรึกษาภาคธุรกิจและน�ำความ

ต้องการของภาคธุรกิจมาปรับกระบวนงาน ต่อยอด
นวัตกรรมสร้างสรรค์บริการดิจิทัลใหม่ หรือพัฒนาจาก
ของเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ
กรมฯ ได้มีการแบ่งกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมฯ ออกตามช่วงอายุ (Generation) และตามภาระ
หน้าที่ เพือ่ พัฒนาบุคลากรในรูปแบบ Cross Generation
ผ่านหลักสูตร พี่อยากโค้ช น้องขอคุย (Powered
by DBD WE Talk) โดยเน้นการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วม (Developmental Partnership) จากผู้บริหารในปีที่
เกษียณอายุ (Mentor) เป็นพีเ่ ลีย้ งทีท่ ำ� หน้าทีแ่ ลกเปลีย่ น
ความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองส่วนบุคคล เพื่อเป็น
เวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร แลก
เปลีย่ นพูดคุยระหว่างบุคลากรทีม่ าจากต่างสายงาน และ
ต่างช่วงอายุท�ำให้เข้าใจเนื้องานและภารกิจของเพื่อน
ร่วมงาน เห็นถึงปัญหา/อุปสรรคในการท�ำงาน สามารถ
หาแนวทางการแก้ไขร่วมกันเพื่อให้บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กรมฯ ได้วางแนวทางพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็นระบบและเหมาะสมแต่ละบุคคล เพื่อให้ทุกคนมี
ความสุขในการท�ำงาน พร้อมให้บริการประชาชนด้วย
ความเต็มที่และเต็มใจ ขณะเดียวกัน ต้องมีการพัฒนา
จิตใจและความประพฤติให้มคี ณ
ุ ธรรม-จริยธรรม ยืนอยู่
บนความซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาลในการท�ำงาน
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นต่อๆ ไป รวมถึง
การปรับทัศนคติให้มองการอบรมฯ เป็นการเติมทักษะ
ส�ำหรับอนาคต และสร้างเครือข่าย ซึ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ส�ำหรับการท�ำงานในศตวรรษที่ 21 ทัง้ การพัฒนาตนเอง
ผ่านการท�ำงาน (OJT) การโค้ชโดยพี่เลี้ยง (Mentoring)
การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในองค์กร และส่ง
บุคลากรเข้าร่วมอบรมแลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากกรณีศกึ ษา
ภายนอกองค์กร ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ แล้ว คนทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์
สูงสุด ก็คือ ข้าราชการผู้เข้ารับการพัฒนาเอง สามารถ
เป็นที่ปรึกษาภาคธุรกิจ ส่งผลดีต่อองค์กรให้มีความ
เข้มแข็ง น่าเชือ่ ถือ ภาครัฐมีความแข็งแกร่ง และประเทศ
ชาติมีความมั่นคง”
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Good Time
ปกิณกะ

ซอฟต์พาวเวอร์
อาวุธทรงพลัง
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมสู่สินค้า

เมื่อพูดถึงคําว่า “อํานาจ” คํานี้อาจทําให้ท่านผู้อ่านนึกถึงการใช้อํานาจทางเศรษฐกิจหรือทางทหารเพื่อ
บังคับร่างกายหรือจิตใจผู้อื่นให้ทําตามสิ่งที่ผู้มีอํานาจต้องการ ซึ่งถือเป็นอํานาจในรูปแบบเดิมที่คนคุ้นเคย
แต่ ในระยะหลัง ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft power) หรือถ้าแปลตรงตัวว่า “อํานาจอ่อน” มีบทบาทเพิ่มขึ้น
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับหลายประเทศแทนอํานาจแบบเดิมๆ บางขุนพรหมชวนคิดในวันนี้จึง
ขอกล่าวถึงเรื่องนี้ กัน
ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft power) เป็นแนวคิดทีพ่ ฒ
ั นา
โดย โจเซฟ นาย จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ที่มองว่า
ซอฟต์พาวเวอร์ คือ อิทธิพลทีไ่ ม่ได้มาจากการบังคับ
หรือใช้ความรุนแรง แต่เป็นการนําจุดเด่นที่แต่ละ
ประเทศต่างมี เช่น วัฒนธรรม กีฬา การศึกษา มา
โน้ ม น้ า วชั ก จู ง และดึ ง ดู ด ความสนใจ ให้ ผู ้ อื่ น
เปลี่ยนแปลงคล้อยตามความคิด โดยไม่ใช้การบังคับ
ข่มขู่ให้ต้องชอบหรือต้องทําตาม แตกต่างจากการใช้
อํานาจทางเศรษฐกิจ หรือ ทางการทหาร (Hard power)
24
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ดังที่ บัน คี มุน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ เคยกล่าวถึง
ซอฟต์พาวเวอร์วา่ ก้าวข้ามพรมแดน สร้างสะพานเชือ่ ม
นาํ โลกมาไว้ดว้ ยกันผ่านการสือ่ สาร และความเข้าใจเป็น
หนึ่งเดียว
ตัวอย่างซอฟต์พาวเวอร์ที่เห็นได้ชัด คือ กรณี
ของเกาหลีใต้ ที่ท่านผู้อ่านน่าจะสัมผัสได้บ้าง จาก
วัฒนธรรมเกาหลีท่ีมีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้น ทั้ง
เรื่ องอาหาร มาตรฐานความงามหรื อโดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมบันเทิงที่เติบโตอย่างฉุดไม่อยู่และเป็น
กระแสมาต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี การใช้ธุรกิจบันเทิงเพื่อ
มุง่ สูต่ ลาดโลกไม่ใช่ความ บังเอิญ แต่มาจากการวางแผน
การส่งเสริม และการอัดฉีดงบประมาณของรัฐบาล
เกาหลีใต้ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 เพื่อผลักดัน
ให้เป็นเครื่องมือเศรษฐกิจสําคัญ ซึ่งถือว่าประสบความ
สํ า เร็ จ งดงาม ดู ไ ด้ จ ากการจั ด อั น ดั บ ของนิ ต ยสาร
Monocle ของอังกฤษที่ยกให้เกาหลีใต้อยู่ในอันดับ 2
ของโลกด้านการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ รองจากเยอรมนี โดย
มีอุตสาหกรรมบันเทิง และนวัตกรรม เป็นกุญแจสําคัญ
ขณะที่ประเทศอื่นๆ ในเอเชียอย่างญี่ปุ่นและไต้หวัน ก็
ติดอันดับเช่นกัน โดยอยูใ่ นอันดับที่ 4 และ 5 ตามลาํ ดับ
อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง คื อ ญี่ ปุ ่ น ที่ ใ ช้ น โยบาย
CoolJapan ตัง้ แต่ปี 2555 เพือ่ นําจุดแข็งด้านวัฒนธรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งแฟชั่น เกม การ์ตูน อาหารหรือ
ทีเ่ รียกว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative industry)
ไปใช้ในการสร้างฐานการตลาดในต่างประเทศ โดย
คํ า นึ ง ถึ ง ความสร้ า งสรรค์ ใ นส่ ว นของธุ ร กิ จ ชุ ม ชน
วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ให้ถ่ายทอดสู่
ผลิตภัณฑ์อย่างลงตัว ทําให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีคุณค่า
ต่อความรู้สึกของผู้บริโภค เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว
ให้เดินทางมาเยือนประเทศญีป่ นุ่ และทําให้การบริโภค
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยได้รับการผลักดัน
จากรัฐบาลอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังได้
นาํ การท่องเทีย่ วและกีฬา มาเสริมซอฟต์
พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม โดย
เฉพาะกับการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมส์
2020 ทีเ่ พิง่ จบไปแม้จะไม่ราบรืน่ นักจาก
วิกฤตโควิด 19

สําหรั บ ไทยเราก็ ลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ 2
ประเทศข้างต้นที่มีความพร้อมด้านทุนวัฒนธรรม
เช่น อาหาร ดนตรี และศิลปหัตถกรรม และการนําทุน
วั ฒ นธรรมเหล่ า นี้ ม าต่ อ ยอด ก็ อ ยู ่ ภ ายใต้ แ ผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ที่นํา
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบยั่งยืน อย่างไรก็ดี หาก
ดูจากประสบการณ์ต่างประเทศ การจะประสบความ
สําเร็จไม่ใช่เพียงแค่เม็ดเงินทีอ่ ดั ฉีดเข้ามา แต่ตอ้ งพึง่ พา
นโยบายที่ ส ร้ า งสรรค์ แ ละดํ า เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
รวมถึงต้องรับฟังความเห็นจากผูค้ นในวงการแบบจริงจัง
ซึ่งหากเราสามารถนําทุนวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอด
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการอย่างครบวงจร
ซอฟต์พาวเวอร์ไทยจะเป็นส่วนสําคัญยิ่งต่อการสร้าง
รายได้ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และจะเป็ น ผลดี ต ่ อ ระบบ
เศรษฐกิจไทย ในอนาคต

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

25

DBD Solution
Q&A

PDPA
คุ้มครอง
พระราชบัญญัติ

Personal Data Protection Act

ข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ
พ.ร.บ. คุ ้ ม ครองส่ ว นบุ ค คล คื อ พระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 โดย
ระบุให้องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลของประชาชนไม่วา่ จะเป็นบริษทั เอกชน หรือ
หน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่นำ� เอาข้อมูลส่วนตัวของเราไป
ใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่เราไม่ยินยอม
● เพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว
● เพื่ อ ให้ มี ม าตรการเยี ย วยาเจ้ า ของข้ อ มู ล
ในกรณีที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลนั้นครอบคลุม
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ท�ำให้สามารถระบุตัวบุคคล
นัน้ ได้ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม
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เช่น รูปกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ ตัวหนังสือรูปภาพ
หรือเสียง โดยครอบคลุมตั้งแต่ ชื่อ นามสกุล หมายเลข
บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล์ นอกจากนี้
กฎหมายยั ง คุ ้ ม ครองไปถึ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลที่ มี
ความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
ความเห็ น ทางการเมื อ ง ความเชื่ อ ลั ท ธิ ศาสนา
พฤติกรรมทางเพศ ประวัตอิ าชญากรรม ข้อมูลทางด้าน
สุขภาพ ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ Cookies
ID EMEI หรือ Device ID ที่สามารถเชื่อมต่อ Server
ได้เพื่อระบุตัวอุปกรณ์แม้ไม่เปิดเผยชื่อ - นามสกุล
ผู้ใช้เลยก็ตาม

ใครบางที่ต้องปฎิบัติตาม พ.ร.บ. PDPA
เอกชนและภาครัฐ (บุคคลหรือนิตบิ คุ คล) รวมไปถึง
นิติบุคคลที่จัดตั้งในต่างประเทศ ซึ่งท�ำการเก็บรวมรวม

ใช้เปิดเผยและหรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล
ในประเทศไทย
● เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) คือ
ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงถึงบุคคล
ทีม่ ชี วี ติ ทีส่ ามารถระบุตวั ตนได้ บุคคลดังกล่าว
เรียกว่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
● ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
คื อ บุ คคลหรือ นิติบุคคลซึ่ง มีอ�ำนาจหน้ าที่
“ตัดสินใจ” เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
● ผู ้ ป ระมวลผลข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล (Data
Processor) คือ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งด�ำเนิน
การเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล “ตามค�ำสั่งหรือในนามของ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งนี้บุคคลหรือ
นิติบุคคลซึ่งด�ำเนินการดังกล่าว ต้องไม่เป็น
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บทลงโทษของ PDPA
●

●

●

โทษทางอาญา จ�ำคุกไม่เกิน 1 ปี และหรือ ปรับ
สูงสุด 1 ล้านบาท
โทษทางแพ่ง จ่ายค่าสินไหมไม่เกิน 2 เท่าของ
ค่าสินไหมที่แท้จริง
โทษทางปกครองปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท

สิ่งที่ผู้ประกอบการควรเตรียมพร้อม
สิ่งที่องค์กรต้องเตรียมพร้อมกับ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล คือ ท�ำ Privacy policy และ

บันทึกกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคลโดยต้อง
จั ด ให้ มี ม าตรการในการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
อย่ า งเหมาะสมเพื่ อ ป้ อ งกั น การสู ญ หาย เข้ า ถึ ง ใช้
เปลี ย นแปลง แก้ ไข หรื อ เปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล
โดยปราศจากอ�ำนาจโดยมิชอบ เช่น
● มี น โยบายการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policies)
● มีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (Consent
Management)
● มีการประเมินความเสีย
่ งของข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Risk Assessment)
ดังนั้นการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนในองค์กรและจ�ำเป็น
ต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการข้อมูล
ส่ ว นบุ คคลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลที่ ดี นั้ น
ขึ้นอยู่กับดังต่อไปนี้
● การก�ำกับดูแลของกรรมการและผู้บริหารและ
การมีส่วนร่วมของบุคคลในองค์กร
● การออกแบบกระบวนการที่ มี ก ารสอดแทรก
มาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
● การน� ำ เทคโนโลยี เข้ า มาช่ ว ยในการติ ด ตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน การฝ่าฝืนนโยบาย
และมาตรการทีก่ ำ� หนดไว้ รวมถึงการวิเคราะห์
ตรวจสอบ ค้นหา
และตอบสนองต่อ
ภั ย คุ ก คามจาก
ภายนอก

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.wit.co.th/pdpa-personal-data-protection-act/
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา
หนวยงานตนสายปลายทางธุรกิจ ที่นำระบบดิจ�ทัลมาใหบร�การแบบครบวงจรตามกระบวนการ End to End Process
เปนศูนยกลางการใหบร�การขอมูลนิติบุคคล ที่ประชาชนสามารถคนหาหร�อตรวจสอบขอมูลไดตลอดเวลา ผานทาง

www.dbd.go.th

Mobile Application

และ

DBD e-Service
บร�การที่สำคัญ

จองช�่อนิติบุคคลอัตโนมัติ
- โดยนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) มาใชในการตรวจสอบช�่อนิติบุคคล
- ชวยลดขั้นตอนในการอนุมัติการจองช�่อนิติบุคคล
- ผูประกอบธุรกิจสามารถทราบผลการจองช�่อไดทันที

จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส
e-Registration
- ใหบร�การดานการจดทะเบียนนิติบุคคลอยางครบวงจร พรอมรองรับทุกกระบวนการของ
การจดทะเบียนธุรกิจ เร�่มตนตั้งแตการจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง จนถึงเลิกประกอบธุรกิจ
- มีการนำเทคโนโลยี e-KYC มาใชในการยืนยันตัวตน และการลงนามดวย Digital Signature

ใหบร�การหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส
e-Service/e-Certificate File
- ใหบร�การและอำนวยความสะดวกแกประชาชนในการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล
รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล งบการเง�น และบัญช�รายช�่อผูถือหุน ทางอิเล็กทรอนิกส
- ผูรับบร�การสามารถยื่นคำขอออนไลน ชำระคาธรรมเนียม และดาวนโหลดเอกสาร
ไดจบในขั้นตอนเดียว

ใหบร�การรับงบการเง�นทางอิเล็กทรอนิกส
DBD e-Filing
- ใหบร�การรับงบการเง�นและบัญช�ราบช�่อผูถือหุนทางอิเล็กทรอนิกส ตลอด 24 ชั่วโมง
- ตรวจสอบสถานะการนำสงงบการเง�นของนิติบุคคลไดทันที

คลังขอมูลธุรกิจ
DBD DataWarehouse+
- ใหบร�การขอมูลทางธุรกิจ เชน ขอมูลนิติบุคคล
ขอมูลงบการเง�น, ขอมูลประเภทธุรกิจ
- เปนผูชวยทางธุรกิจ เชน
คนหาคูคาทางธุรกิจ,
หาโอกาสทางธุรกิจ,
และนำขอมูลธุรกิจรายพื้นที่

