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การแก ไขเปลี่ยนแปลงขอมูลทางทะเบียนของนิติบุคคลผานระบบ

นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป บริษัทจำกัด และหางหุนสวนจดทะเบียน 

สามารถแก ไขขอมูลทางทะเบียนผานระบบ e-Registration 

โดยใช Username & Password ของระบบ DBD e-Filing 

เขาไปแก ไขรายการตางๆ ได ดังนี้

1. แก ไขชื่อ-สกุล ที่พิมพผิด 

2. แก ไข หรือ เปลี่ยนคำนำหนานาม 

3. เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ  

4. เปลี่ยนแปลง หรือแก ไขหมายเลขโทรศัพท 

5. แก ไข หรือเพิ่ม e-mail  

6. เปลี่ยนแปลงที่อยูเว็บไซต 

7. แก ไขชื่อนิติบุคคลภาษาอังกฤษ  

8. แจงขอมูลประเภทธุรกิจ (วัตถุประสงค) 

9. แจงทุนเกิน 5 ลาน  

10. แก ไข หรือเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานแหงใหญ และ สาขา (เฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงโดยสวนราชการ)

ติดตอสอบถาม

กองขอมูลธุรกิจ/กองทะเบียนธุรกิจ (e-ฑegistration)

โทร 0 2547 4390-91, 0 2547 5995-8 หรือ

สำนักงานพาณิชยจังหวัดทั่วประเทศ
DBD BIT HOTLINE : 1570

www.dbd.co.th
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กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า ได ้พัฒนาระบบ DBD 

DataWarehouse+ ให้เป็นคลังข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด 

ของประเทศไทย เพื่ออ�านวยความสะดวกและให้บริการ 

แก่ภาคธรุกจิรวมทัง้ประชาชนในการตรวจสอบความมตีวัตน 

และข้อมูลของนิติบุคคล งบการเงิน การวิเคราะห์ธุรกิจ  

การลงทนุจากต่างชาติในนติบิคุคลไทย และการค้นหาข้อมลู 

คู่ค้าทางธุรกิจ โดยผู้ใช้งานสามารถน�าข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูล

ปฐมภูมิ และข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์แล้วไปใช้งานได้

ทันที เป็นการให้บริการข้อมูลธุรกิจที่เผยแพร่ผ่านช่องทาง

อินเทอร์เน็ตที่มีผู ้เข้าใช้งานและค้นหาข้อมูลมากกว่า 9  

ล้านครั้งต่อปี โดยสามารถเข้าใช้งานได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย 

สามารถเข้าค้นหาข้อมูลธุรกิจได้ง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน

ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทปเลท หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ที่ www.dbd.go.th >> บริการออนไลน์ >> บริการข้อมูล

ธุรกิจ >> DBD DataWarehouse+ (คลังข้อมูลธุรกิจ) หรือ 

ค้นหาข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน DBD e-Service ทั้งระบบ 

IOS และ Android 
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เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสินิตย์ เลิศไกร 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน 

และสกัขีพยานในพธิลีงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื 

ขับเคลื่อนโครงการ “สมาร์ทโชห่วย พลัส” โดยมี  

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

และผู้แทนหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน 6 

องค์กร รวม 28 หน่วยงาน ลงนามประกาศเจตนารมณ์

ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร 

กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งนับเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ภาครัฐ

และภาคเอกชนได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ สมาร์ทโชห่วย พลัส  

ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) 

ให้ความส�าคัญเป็นล�าดับต้นๆ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ 

ประชาชน และธุรกิจขนาดเล็กจ�านวนมาก โดย 

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้มีเป้า

หมายเพื่อผลักดันและพัฒนาร้านค้าโชห่วยให้เป็น  

“สมาร์ทโชห่วย” ครอบคลุม ทั่วประเทศ สร้างโอกาส

ทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

ให้พร้อมรบัมอืกบัทกุสถานการณ์ ทัง้การแข่งขนัท่ีรนุแรง

04 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

สมาร์ทโชห่วย พลัส
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ในยุคดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

โดยกระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร

วางกรอบแนวทางการพัฒนาร้านค้าโชห่วยทุกมิต ิ

ทั้งระบบ น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่ง 

น�าธุรกิจเข้าสู ่ช่องทางการขายในแพลตฟอร์มดิจิทัล  

รวมทัง้ ให้การส่งเสรมิสนบัสนุนภารกิจทกุด้าน มุง่หมาย

ให้โชห่วยไทยเติบโตด้วยความมัน่คงและอยูคู่่สงัคมไทย

ไปอีกนาน 

พนัธมติรทีเ่ข้าร่วมลงนามฯ ประกอบด้วย 6 องค์กร 

ได้แก่ 1) สมาคมการค้าส่ง-ปลกีไทย 2) ผูผ้ลติและผูแ้ทน

จ�าหน่าย (Suppliers) 3) ผู้ให้บริการเทคโนโลยี/ระบบ 

POS/แพลตฟอร์ม 4) ผู้ให้บริการเสริม 5) กลุ่มสถาบัน

การเงิน 6) เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club THAILAND 

และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวม

ทั้งสิ้น 28 หน่วยงาน ทั้งนี้ โครงการ “สมาร์ทโชห่วย 

พลัส” ตั้งเป้าขับเคลื่อนโครงการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2565 - 2569) โดยยกระดับและบูรณาการความร่วมมือ 

กับหน่วยงานพันธมิตร เดินหน้าจัดกิจกรรมเสริมสร้าง

องค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและน�าองค์ความรู้มา

พัฒนาต่อยอดเพ่ือผลักดันร้านค้าปลีกดั้งเดิมให้เป็น 

“สมาร์ทโชห่วย” ที่มีภาพลักษณ์ร้านค้าที่ดี มีการน�า

เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการร้านค้าเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีช่องทางออนไลน์เพื่อ

เพิ่มโอกาสทางการตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุน 

เพ่ิมรายได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ 

ผู ้ประกอบการ ดึงเอาเอกลักษณ์และคุณสมบัติเด่น 

ของร้านค้าโชห่วยขึน้มาเป็นจดุเด่นเพือ่สร้างข้อได้เปรียบ 

ทางการแข่งขัน

นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือกร้านค้าส่งค้าปลีกที่ได้

รับการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั่วประเทศ 
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จ�านวน 246 ร้านค้า ให้เป็นร้านค้าต้นแบบ และเป็น

พี่เลี้ยงผลักดันให้ร้านโชห่วยเครือข่ายที่อยู่ในท้องถ่ิน

เดียวกันได้รับการพัฒนาเป็น “สมาร์ทโชห่วย” โดยตั้ง 

เป้าหมายไว้ คอื ร้านค้าต้นแบบ 1 ร้าน พัฒนาและผลักดนั 

ให้ร้านโชห่วยเครือข่ายที่อยู่ในพื้นท่ีเป็นสมาร์ทโชห่วย  

3 ร้าน เบ้ืองต้น คาดว่าจะสามารถเพ่ิมร้านสมาร์ทโชห่วย

ได้อีกจ�านวน 738 ร้านค้า 

ร้านโชห่วยท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจนเป็น 

ร ้ านสมาร ์ท โชห ่ วยจะได ้ รับตรา สัญลักษณ ์  

“สมาร์ทโชห่วยพลสั by DBD และเพือ่น” ตดิไว้บรเิวณ

หน้าร้าน เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของร้านโชห่วยท้องถ่ิน 

ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับให้เป็นร้านสมาร์ท 

โชห่วย และได้ผ่านการอบรมความรู้ศาสตร์ต่างๆ ที่

จ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ มีการน�าเทคโนโลยีมาช่วย

ในการบริหารจัดการร้านค้า พัฒนาร้านค้าให้มีความ 

สวย สว่าง สะอาด สะดวก สบาย ซึง่จะช่วยดึงดูดลกูค้า

ให้เข้าร้าน และช่วยเพิ่มยอดขาย ตลอดจน มีสิทธิเข้า 

ร่วมโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ในการช่วยลดค่าครองชพี 

ให้ประชาชน

 โครงการสมาร์ทโชห่วย พลัส  

 เป็นโครงการที่ต ่อยอดจาก 

โครงการสมาร์ทโชห่วย โดย

จะด�าเนินการคู ่ขนานกันไป  

ผ่านกลไกการสร้างเครือข่าย

การท�างานร่วมกันระหว่าง

ส่วนกลางและระดับพื้นที่  

โดยมกีจิกรรมการพฒันา 

ที่หลากหลายครอบคลุม 

ทกุมติ ิตัง้แต่การเสรมิสร้าง 

องค์ความรู้ การพัฒนา 

ศกัยภาพของผู้ประกอบการ โดยอาศยักลไกความร่วมมือ 

กับร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาจาก 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ พี่เลี้ยงโชห่วย และ 

มีสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และส�านักงานพาณิชย ์

จงัหวดัช่วยตดิตามการด�าเนนิงานและให้ความช่วยเหลอื 

อย่างใกล้ชิด 

สมาร์ทโชห่วย พลัส ขับเคลื่อนโครงการระยะเวลา

รวม 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) โดยปี 2565 ก�าหนดเสริม 

สร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการโชห่วยทั่วประเทศ 

3,000 ราย และสร้างสมาร์ทโชห่วย 300 ราย ปี 2566  

ตั้งเป้าหมายเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ 

ร้านค้าโชห่วย 3,000 ราย และสร้างสมาร์ทโชห่วย  

400 ราย และในระยะ 5 ปี คาดว่าจะมผีูป้ระกอบการโชห่วย 

ที่ได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้รวมทั้งสิ้นไม่ต�่ากว่า 

20,000 ราย และได้รับการพัฒนาเป็นสมาร์ทโชห่วย 

2,500 ราย โดยจะด�าเนินการควบคู่ไปกับการขยาย

เครือข่ายพันธมิตรท่ีมีศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้า

ถึงองค์ความรู้และสิทธิประโยชน์ รวมทั้งพัฒนาร้านค้า 

โชห่วยให้เป็นตวักลางเชือ่มโยงโครงการต่างๆ จากภาครฐั 

สู่ประชาชนให้ได้มากขึ้น 

ความส�าคัญของการพัฒนาร ้านโชห ่วยและ 

ผู้ประกอบการรายย่อย ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักท่ี

กระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลให้ความส�าคัญเป็นอย่าง

มาก โดยร้านโชห่วยจะมีบทบาทส�าคัญในการกระจาย

รายได้สู่ชุมชน และเป็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ อันจะน�าไปสู่การเติบโตร่วม

กันของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งและมั่นคง ท่ามกลาง

สถานการณ์การแข่งขนัทีด่เุดอืดของตลาดทัง้ในและต่าง

ประเทศ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ก�าลังจะ

เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
นายทศพล  ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ส่วนส่งเสริมธุรกิจการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

โทร. 0 2547 5986 e-mail:  bizpromotion.dbd@gmail.com

รายชื่อหน่วยงานพันธมิตรภายใต้โครงการ “สมาร์ทโชห่วย พลัส”

1. สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย

2. กลุ่มผู้ผลิตและผู้แทนจ�าหน่าย (Suppliers)

1)  บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จ�ากัด 5)  บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ�ากัด

2)  บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ากัด (มหาชน) 6) บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด 

3)  บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง  7) บริษัท นอติลุสฟู้ด (ประเทศไทย) จ�ากัด  

  (ประเทศไทย) จ�ากัด 8) บริษัท โรงงานน�้าปลาไทย (ตราปลาหมึก) จ�ากัด 

4)  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ากัด (มหาชน) 9) บริษัท กรีนสปอต จ�ากัด  

3. กลุ่มผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี / ระบบ POS / แพลตฟอร์ม

1) บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จ�ากัด 5) บริษัท ลาซาด้า จ�ากัด   

2)  บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด 6)  บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จ�ากัด

3)  บริษัท ล็อกอิน กรุ๊ป จ�ากัด 7)  บริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จ�ากัด  

4)  บริษัท เอด้าซอฟท์ จ�ากัด

4.  กลุ่มผู้ให้บริการเสริม

1) บริษัท 24 ชั่วโมง คอฟฟี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 4) บริษัท เคเค สยาม จ�ากัด 

2) บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) 5) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด

3) บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน)   

5.  กลุ่มสถาบันการเงิน

1) ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด  (มหาชน) 3) ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

 2) ธนาคารออมสิน 4) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 

6. MOC Biz Club THAILAND



DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ได้พัฒนาข้อมูลนิติบุคคลให้เป็นข้อมูลสารสนเทศ

ทีท่รงประสทิธิภาพ โดยมรีะบบ DBD DataWarehouse+ 

ซึ่งเป็นคลังข้อมูลธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเป็น

ศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลนิติบุคคล งบการเงิน

ทีม่กีารประมวลผลและวเิคราะห์ให้เป็นข้อมูลสารสนเทศ

รูปแบบที่หลากหลาย เพ่ืออ�านวยความสะดวกและ 

ให้บรกิารแก่ภาคธรุกจิรวมทัง้ประชาชนในการสบืค้นข้อมลู 

โดยผูใ้ช้งานสามารถน�าข้อมลูใน DBD DataWarehouse+  

ทั้งท่ีเป็นข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์

แล้วไปใช้งานได้ทันท ีท้ังการตรวจสอบสถานะนติบุิคคล 

ข้อมลูงบการเงนิ การวิเคราะห์ธุรกจิ การลงทุนจากต่างชาติ

ในนิติบุคคลไทย และการค้นหาข้อมูล คู่ค้าทางธุรกิจ  

ซึง่ DBD DataWarehouse+ เป็นการให้บรกิารข้อมูลธรุกจิ 

ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่มีผู ้เข้าใช้งาน 

และค้นหาข้อมูลมากกว่า 9 ล้านครั้งต่อปี โดยสามารถ

เข้าใช้งานได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งกระทรวงพาณิชย์

มุ่งหวังให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และทุกภาคส่วนสามารถ

คลังข้อมูลธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ
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เข้าถึงและน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ใน

การบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น

ข้อมลูประกอบก่อนการตัดสินใจลงทุน และเป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการด�าเนินนโยบายต่างๆ โดย

ผู้ใช้งานสามารถเข้าค้นหาข้อมลูธุรกิจในระบบ DBD 

DataWarehouse+ ได้ง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทาง 

โทรศพัท์สมาร์ทโฟน แทปเลท หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ที ่www.dbd.go.th >> บรกิารออนไลน์ >> บรกิารข้อมลู

ธุรกิจ >> DBD DataWarehouse+ (คลังข้อมูลธุรกิจ)  

หรือ ค้นหาข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน DBD e-Service  

ทั้งระบบ IOS และ Android

ทั้งนี้ ภาคธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จาก DBD 

DataWarehouse+ เช่น ตรวจสอบสถานะนติบิคุคล โดย

สามารถค้นหาข้อมลูของนิตบุิคคล พร้อมทัง้เปรียบเทยีบ 

ข้อมูลในประเภทธุรกิจเดียวกันเพื่อให้ทราบถึงสถานะ

ของตนเองแยกตามขนาดธรุกจิ รวมทัง้ ผลประกอบการ 

เม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจ และอัตราส่วน

ทางการเงิน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวัด

ประสิทธิภาพในการบริหารงานของกิจการ สะท้อนให้

เห็นจดุแขง็ จุดอ่อน ช่วยวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข หรอื

พฒันาการด�าเนนิงานขององค์กรให้ได้ผลการด�าเนินงาน

ตรงตามแผนงานหรือเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ของกิจการ 

การวเิคราะห์ธรุกิจ สามารถค้นหาข้อมลูภาพรวม

ของกลุ่มธรุกจิแต่ละประเภท วเิคราะห์ศกัยภาพการด�าเนนิ

ธุรกิจตามผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจลงลึกถึงระดับ

ภาคและจังหวัด เพื่อให้เห็นแนวโน้มการประกอบธุรกิจ

ในแต่ละพื้นที่ อัตราการอยู่รอดของธุรกิจ พร้อมท้ัง 

สัดส่วนการลงทนุในนติบิคุคลแบ่งตามสัญชาต ิช่วยเพิม่

ความเชื่อมั่นในการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจเป้าหมาย 

ทีส่นใจ หรอืปรับเปลีย่นแนวทางการด�าเนนิธรุกจิเพือ่ให้

สอดคล้องกบัสถานการณ์ของธรุกจิในปัจจบัุน นอกจาก

นี ้ยงัสามารถค้นหาคูค้่าทางธรุกจิท่ีด�าเนนิธรุกจิในห่วงโซ่

อุปทานเดียวกัน (Supply Chain) ตั้งแต่ธุรกิจต้นน�้าเพื่อ

ค้นหาปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ โดยมีข้อมูลทาง

ธรุกจิให้ตรวจสอบเพือ่เพิม่ความมัน่ใจในการตดิต่อคูค้่า

ที่มีความน่าเชื่อถือ และค้นหาธุรกิจปลายน�้าเพื่อค้นหา

แหล่งกระจายสนิค้าและผูใ้ช้บริการสามารถขยายโอกาส

ทางการตลาดให้แก่ธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

 การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ เป็นเคร่ืองมือ

ช่วยก�าหนดกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนิน

ธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยใช้เคร่ืองมือแบบจ�าลอง

ทางการเงนิ และการประมาณการเพือ่พจิารณาแนวโน้ม

รายได้ของธุรกิจรายประเภท ลงลึกถึงพื้นที่ และขนาด

ของธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับเปล่ียนแผนการ

เพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง และก�าหนดแผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจให้มีทิศทางที่ถูกต้อง 

วางแผนและก�าหนด position ของธุรกิจในอนาคตได้ 

ส่งผลให้บรรลเุป้าหมายขององค์กรทีว่างไว้อย่างรวดเร็ว 

สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจระยะยาว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

โทร. 0 2547 4376 อีเมล : datawarehouse@dbd.go.th สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
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DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

รางวัลสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์แห่งปี
Thailand Franchise Award 2022 : TFA 2022

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์ที่ชนะการประกวดรางวัล “ธุรกิจ

แฟรนไชส์ ไทยประจ�าปี 2565” พร้อมจดัพธีิมอบโล่เชดิชเูกยีรตต่ิอเนือ่งเป็นปีท่ี 3 เพือ่สนบัสนนุให้ผูป้ระกอบธรุกจิ  

แฟรนไชส์ ไทยได้แสดงศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐานสากล ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ 

และผู้สนใจลงทุน ตั้งใจใช้รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางเลือกช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชน 

ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานที่ดี รับผลตอบแทน และตั้งตัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายสินิตย์  เลิศไกร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
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การประกวดรางวัล “ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยประจ�า

ปี 2565 หรือ Thailand Franchise Award 2022 : 

TFA 2022” ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้ธุรกิจทีจ่ะสมคัรเข้า

ร่วมการประกวดต้องด�าเนินกิจการเป็นธุรกิจที่มีการจด

ทะเบยีนนิติบุคคล เป็นแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) และ

เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตาม

กฎหมาย ซึง่มธีรุกจิแฟรนไชส์สนใจสมคัรเข้าร่วมจ�านวน 

37 แบรนด์ ผ่านเกณฑ์การพจิารณาคัดเลอืกอย่างเข้มข้น

จ�านวน 11 แบรนด์ ซึ่งได้เข้ารับโล่รางวัลพร้อมประกาศ

เกยีรตคิณุในฐานะต้นแบบธรุกจิแฟรนไชส์ไทยเมือ่วนัที่ 

30 มิถุนายน 2565 ซึ่งได้แบ่งรางวัลการประกวดออก

เป็น 5 ประเภท 13 รางวัล โดยมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ชนะ

การประกวดในแต่ละประเภทรางวัล ตามรายชื่อดังนี้

ประเภทที ่1 รางวลัธรุกจิแฟรนไชส์ ไทยยอดเยีย่มตามขนาด  

จ�านวน 3 รางวัล 

1. รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม

  (Best Small Franchise) 

 บริษัท สุรพลไฟน์เนสท์ จ�ากัด 

 แบรนด์  :  Stupid Fries 

 ผลิตภัณฑ์  :  เกี๊ยวทอด 

2.  รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม

  (Best Medium Franchise) 

 บริษัท วงษ์พาณิชย์อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 

 แบรนด์  :  วงษ์พาณิชย์/Wongpanit 

 ผลิตภัณฑ์  :  โรงงานคดัแยกขยะเพือ่ Recycle

3. รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

  (Best Large Franchise) 

 บริษัท มิกซ์เซี่ยน ฟู้ดส์ จ�ากัด 

 แบรนด์  :  DAKASI 

 ผลิตภัณฑ์  :  เครื่องดื่มชานมไข่มุก 

ประเภทท่ี 2 รางวลัแฟรนไชส์ ไทยยอดเยีย่มรายอตุสาหกรรม 

จ�านวน 5 รางวัล 

1. รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม 

 (Best Food Franchise)

 บรษิทั ซพีเีอฟ เรสเทอรองท์แอนด์ ฟูด้เชน จ�ากัด

 แบรนด์  :  Five Star/ห้าดาว

 ผลิตภัณฑ์  :  ร้านไก่ย่าง

2. รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม 

 (Best Beverage Franchise) 

 บริษัท มิกซ์เซี่ยน ฟู้ดส์ จ�ากัด

 แบรนด์  :  DAKASI

 ผลิตภัณฑ์  :  เครื่องดื่มชานมไข่มุก

3. รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม 

 (Best Service Franchise) 

 บริษัท ลอนดรี้บาร์ ไทย จ�ากัด

 แบรนด์  :  LAUNDRYBAR

 ผลิตภัณฑ์  :  ร้านสะดวกซัก 

4. รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม 

 (Best Retail Franchise)

 บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

 แบรนด์  :  J&C imart

 ผลิตภัณฑ์  :  ร้านสะดวกซื้อ
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5.  รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม 

 (Best Education Franchise) 

 บริษัท โฟกัส คิดส์ จ�ากัด

 แบรนด์  :  072 จินตคณิต ดร.เมี่ยง

 ผลิตภัณฑ์  :  สถาบันสอนคณิตศาสตร์

ประเภทที ่3 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเย่ียมโดดเด่นเฉพาะด้าน 

จ�านวน 2 รางวัล 

1. รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม 

 (Best Export Franchise) 

 แบรนด์  :  Kamu Kamu

 ผลิตภัณฑ์  :  เครื่องดื่มชานมไข่มุก

2. รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม 

 (Best Innovation Franchise) 

 บริษัท ออฟฟิศเมท ออมนิแฟรนไชส์ จ�ากัด

 แบรนด์  :  OfficeMate Plus

 ผลิตภัณฑ์  :  ร้านอุปกรณ์ส�านักงาน

ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ ไทยแห่งปี 

จ�านวน 2 รางวัล 

1. รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง 

 (Franchise Rising Star)  

 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด บิ๊กโตเกียว 2020

 แบรนด์  :  บิ๊กโตเกียว by คุณเปิ้ล

 ผลิตภัณฑ์  :  ขนมโตเกียว

2. รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี 

 (Franchise of the Year)  

 บริษัท ออฟฟิศเมท ออมนิแฟรนไชส์ จ�ากัด

 แบรนด์  :  OfficeMate Plus

 ผลิตภัณฑ์  :  ร้านอุปกรณ์ส�านักงาน 
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ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ 

จ�านวน 1 รางวัล

 รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม 

 (Best Oversea Franchise) 

 บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี

 (ประเทศไทย) จ�ากัด

 แบรนด์  :  BEST Express 

    (เบสท์ เอ็กซ์เพรส)

 ผลิตภัณฑ์  :  ขนส่งพัสดุ

กระทรวงพาณิชย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ขอแสดงความยนิดีและขอช่ืนชมธุรกิจแฟรนไชส์ทุกแบรนด์

ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ นับว่าท่านได้เป็นต้นแบบให้กับ

ธุรกิจแฟรนไชส์รายอ่ืนๆแล้วอย่างสมบูรณ์แบบและ

สง่างาม โดยท่านสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand 

Franchise Award ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของ 

ท่าน ได้รบัการสนบัสนนุการประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทาง 

ต่างๆ ของกรมพฒันาธรุกจิการค้า และสทิธใินการเข้าร่วม 

กิจกรรมต่างๆ ที่กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้น 

และขอให้ภาคภูมิใจว่าธุรกิจของท่านจะเป็นทางเลือก

ในล�าดบัต้นๆ ให้กบัผู้ทีต้่องการสร้างรายได้ สร้างอาชพี 

เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์ของท่านมีโล่รางวัลการันตี 

แล้วว่าเป็นธุรกิจที่สามารถท�าได้จริง และมีโอกาส 

ประสบความส�าเร็จได้มากกว่าการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ 

ขอให้ท่านรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการกิจการ 

และคุณภาพของสินค้าแบบนี้ตลอดไป

ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือ franchise.dbd.go.th 
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5953 

13  ต้นสายปลายทางธุรกิจ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ Biz Club 

Thailand และ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนาม MOU  

น�านวัตกรรมงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ ์

กลุ่มสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เพื่อ 

ยกระดบัความสามารถทางการแข่งขัน เกดินวตักรรม

ผลติภณัฑ์ส่งออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศ เพิม่มลูค่า

สินค้า สร้างรายได้เข้าประเทศ พร้อมจัดงานแสดง

และจ�าหน่ายสินค้า MOC Market by Biz Club 

@สนามบินน�้า วันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2565 ณ 

ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ แสดง

ศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย กว่า 70 ราย สินค้า

รวมมากกว่า 200 รายการ 

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ�่า รองอธิบดีกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นสักขีพยานในพิธี 

ลงนามบนัทกึความร่วมมอื (MOU) ระหว่างคณะกรรมการ 

บริหารเครือข่าย Biz Club Thailand และ มหาวิทยาลัย

มหิดล ด้านการน�านวัตกรรมงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอด

ผลิตภัณฑ์สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เพื่อ 

ยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

ส่งสินค้าไปจ�าหน่ายตลาดต่างประเทศ เป็นการเพิ่ม

มูลค่าสินค้า และสร้างรายได้เข้าประเทศ เบื้องต้น

น�าร่องผลิตภัณฑ์สมาชิกเครือข่ายฯ 5 รายการ ได้แก่ 

กระเจี๊ยบกรอบ กุ ้งก้ามกราม น�้าแกงส้มส�าเร็จรูป  

กาแฟบัวบางแก้ว และ ข้าวเกรียบปากหม้อพร้อมไส้  

มาท�าการวจิยัและพฒันาเพ่ือให้เกดินวตักรรมผลติภณัฑ์ 

สร้างความโดดเด่นและความแตกต่างให้สินค้าไทย  

โดยน�ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มาสร้างสรรค์ให้เกิดความย่ังยืนแก่ผลิตภัณฑ์น�าไปสู่ 

การส่งออกจ�าหน่ายในตลาดต่างประเทศ

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

MOU น�านวัตกรรมงานวิจัยมาพัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club
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นอกจากนี้ รองอธิบดี ได้เป็นประธานเปิดงาน  

MOC Market by Biz Club @สนามบินน�้า ที่จัดขึ้น

เมื่อวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ 

ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน�้า จ.นนทบุรี โดยน�า

ผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club กว่า 70  

ธุรกิจ ที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนส่งเสริม  

ร่วมออกงานแสดงและจ�าหน่ายสนิค้ากว่า 200 รายการ 

ประกอบด้วย เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหาร  

เครือ่งดืม่ และผลไม้ ของใช้ ของตกแต่งบ้าน ของทีร่ะลึก 

และเครื่องประดับ ฯลฯ รวมทั้ง ได้ประสานสถาบัน 

การเงิน 3 แห่ง คือ ธ.ออมสิน SME D Bank และ บสย.

ร่วมออกบูธ เพื่อให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ผู้ที่ต้องการ

ลงทุนในธุรกิจอีกด้วย

ภายในงานยังเปิดโอกาสให้นกัลงทุนทีส่นใจเข้าร่วม

เจรจาธรุกจิกบัผูป้ระกอบการ MOC Biz Club ทีอ่อกงาน 

เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มพันธมิตรทางการค้า ต่อยอด

และขยายธุรกิจร่วมกัน โดยผู้ประกอบการสามารถ 

น�าเสนอผลิตภัณฑ์และแผนการร่วมลงทุนกับนักลงทุน 

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Biz Club Thailand และ 

เครือข่ายพันธมิตร ด�าเนินการเพื่อช่วยเหลือกลุ ่ม

ผู้ประกอบการ MOC Biz Club และผู้ประกอบการ 

เอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 และสถานการณ์ต่างๆ ที่

ส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจ และต่อยอดขายโดยรวม  

โดยเน้นให้ผูป้ระกอบการขยายตลาดให้มีความหลากหลาย 

เป ิดมุมมองและเข ้าถึงลูกค ้ากลุ ่มใหม่ๆ รวมทั้ง 

ทดลองตลาดตามสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากร้านค้า 

ที่เปิดอยู ่และการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ท�าให ้

ผู้ประกอบการเข้าถึงและเข้าใจความต้องการสินค้าและ

บริการของผู้บริโภคได้โดยตรง น�าความต้องการนั้น 

มาพัฒนาต ่อยอดสินค ้าและบริการให ้ตรงตาม 

ความต้องการของตลาดมากที่สุด ซ่ึงจะส่งผลดีต่อ 

ผู ้ประกอบการ ขณะที่ผู ้บริโภคก็จะได้รับสินค้าและ

บริการที่ตรงตามความต้องการของตนเองจริงๆ   

ข้อมลู ณ วนัที ่30 มถินุายน 2565 มผีูป้ระกอบการ 

เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ จ�านวน 

13,260 ราย แบ่งออกเป็น 12 กลุ่มธุรกิจ ประกอบ

ด้วย กลุ่มอาหาร 4,141 ราย (ร้อยละ 31.23) กลุ่มผ้า/ 

เครื่องแต่งกาย 2,298 ราย (ร้อยละ 17.33) กลุ่มบริการ 

1,853 ราย (ร้อยละ 13.98) กลุ่มสุขภาพและความ

งาม 1,086 ราย (ร้อยละ 8.19) กลุ่มของใช้ ของตกแต่ง  

ของที่ระลึก 1,046 ราย (ร้อยละ 7.89) กลุ่มเครื่องดื่ม 

751 ราย (ร้อยละ 5.66) กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

642 ราย (ร้อยละ 4.84) กลุ่มการเกษตร 447 ราย (ร้อย

ละ 3.37) กลุ่มอุตสาหกรรม 406 ราย (ร้อยละ 3.06)  

กลุ ่มท ่องเที่ยว 348 ราย (ร ้อยละ 2.62) กลุ ่ม

อสังหาริมทรัพย์ 213 ราย (ร้อยละ 1.61) และอื่นๆ 29 

ราย (ร้อยละ 0.22)

แบ่งผู้ประกอบการออกเป็นรายภูมิภาค ได้ดังนี้ 

ภาคกลาง (18 จังหวัด) 3,995 ราย (ร้อยละ 30.13)  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) 3,568 ราย  

(ร้อยละ 26.91) ภาคเหนือ (17 จังหวัด) 3,025 ราย 

(ร้อยละ 22.81) ภาคใต้ (14 จังหวัด) 1,440 ราย  

(ร้อยละ 10.86) และภาคตะวนัออก (8 จงัหวดั) 1,232 ราย  

(ร้อยละ 9.29) 

แบ่งตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย นิติบุคคล 

2,124 ราย (ร้อยละ 16.02) ทะเบียนพาณิชย์ 1,736 

ราย (ร้อยละ 13.09) และ บุคคลธรรมดา 9,400 ราย 

(ร้อยละ 70.89)   
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ส�านักงานบัญชีคุณภาพประจ�าปี 2565 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพให้กับส�านักงานบัญชีท่ีผ่านการรับรอง
คุณภาพจากกรมฯ ประจ�าปี 2565 จ�านวน 15 ราย พร้อมจัดอบรมโครงการ “บ่มเพาะต้นกล้าส�านักงาน
บัญชีคุณภาพ” เพ่ือกระตุ้นการให้บริการของส�านักงานบัญชีให้มีมาตรฐานและคุณภาพเทียบเท่า 
ระดับสากล ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยมี
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นายทศพล ทังสุบุตร) เป็นประธาน
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กรมพฒันาธรุกจิการค้า มภีารกิจในการพฒันาศกัยภาพธรุกจิให้เข้มแขง็ แข่งขนัได้ มีธรรมาภบิาลธรุกจิ และ 

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นับตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันได้ด�าเนินโครงการรับรองคุณภาพส�านักงานบัญชีมา 

อย่างต่อเนือ่ง โดยได้พฒันาและยกระดบัส�านักงานบญัชขีองไทยสูเ่กณฑ์มาตรฐานคณุภาพน�าไปสูก่ารเป็นส�านกังานบญัชี

คณุภาพแล้วทัง้ส้ินจ�านวน 169 ราย 

ล�าดับที่ ชือ่ส�านกังานบัญชี ช่ือ - นามสกลุ จงัหวดั

1 บริษัท รงัแตน ออฟฟิต จ�ากดั นายชุมพร  สารณาตมน์กลุ นนทบรุี

2 บริษัท เอน็.อาร์.กรุป๊ แอ็คเคาท์ติง้ จ�ากดั นายณฐัวฒัน์  อภิชาตธินสทิธิ์ กรงุเทพมหานคร

3 บริษัท บ.ีว.ี การบญัชีและภาษอีากร (ขอนแก่น) จ�ากดั นางสาวชัชพร วฒันสมวงศ์ ขอนแก่น

4 บริษัท ฮาโล แอคเคาท์ จ�ากดั นางสาวสภุทัรา วงค์ชารี สมทุรสงคราม

5 บริษัท เอแอล ออดทิ จ�ากดั นางสาวโชตกิา โยควบิลู กรงุเทพมหานคร

6 บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จ�ากดั นายภทัรวทิย์  ตรคีณิตสรณ์ กรงุเทพมหานคร

7 บริษัท เอส.พ.ีพ.ีคอนเซ็พท์ แอคเค้าติง้ จ�ากดั นางสเุบญจางค์  บญุทวี กรงุเทพมหานคร

8 บริษัท บบีิก๊ทร ีจ�ากดั นายสเุมธ  เจรญิรุง่ทรพัย์ กรงุเทพมหานคร

9 บริษัท ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย จ�ากดั (สาขาชลบรุ)ี นายทรงพล  ทองวจิติร ชลบรุี

10 บริษัท จัดการบญัชี แอม ชวัร์ จ�ากดั นางจนัทร์จริา  ส�าราญรตัน์ ระยอง

11 บริษัท เอสพเีอม็ การบัญชแีละทีป่รกึษา จ�ากดั นางสาวณฐัพร  ภคูงสด สมทุรปราการ

12 บริษัท โสภา การบญัชแีละกฎหมาย จ�ากดั นางสาวโสภา  สงวนหงษ์ ชลบรุี

13 บริษัท ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย จ�ากดั (สาขานนทบรุ)ี นางสาวกรรณกิาร์  สนีานวล นนทบรุี

14 บริษัท พเีคเอฟ อิสเทิร์น ซบีอร์ด (ประเทศไทย) จ�ากัด นางสาวอไุรวรรณ์  ค�าเงนิ ชลบรุี

15 บริษัท พรไีซซ์ แอคเคานท์ติง้ เซอร์วสิ จ�ากดั นายเอกสทิธิ ์ สารภาค นนทบรุี
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หลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดอบรม โครงการบ่มเพาะ 

ต้นกล้าส�านักงานบัญชีคุณภาพ ซึ่งใช้เวลาในการอบรม

ต่อเนื่อง 2 วัน คือวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565  

โดยในปีงบประมาณ 2565 น้ี กรมฯ มแีผนการจดัอบรม 

จ�านวน 2 คร้ัง คร้ังแรกได้ด�าเนินการไปแล้ว เม่ือ 

เดือนธันวาคม 2564 ที่จังหวัดราชบุรี และครั้งนี้

นับเป็นคร้ังที่ 2 ที่ได้ด�าเนินการ โดยจัดข้ึนที่โรงแรม  

ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซ่ึงได้รับ 

ความสนใจจากผู ้ประกอบการส�านักงานบัญชีเป็น

อย่างดีเช่นเคย ส�าหรับเนื้อหาที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้

จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการท�าบัญชี ได้แก่ หัวข้อ

มาตรฐานการรับรองคุณภาพส�านักงานบัญชีและ 

ข้อก�าหนดการรับรองคณุภาพส�านักงานบญัช ีพ.ศ. 2564 

โดย คุณส�าราญ สอนผึ้ง จากสถาบันรับรองมาตรฐาน

ไอเอสโอ (MASCI) หัวข้อการปรับตัวของส�านักงาน

บัญชีในยุคดิจิทัล โดยคุณยุวดี แซ่โก่ย เลขาธิการ

และกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

ไทย หัวข้อ Update มาตรฐานบัญชี NPAEs เปรียบ

เทียบมาตรฐานการบัญชีระหว่าง PAEs และ NPAEs  

การรับรู ้รายได้ประเภทต่างๆ และการอ่านรายงาน 

ผูส้อบบญัช ีโดย รศ.ดร.ศิลปพร ศรจ่ัีนเพชร ผูท้รงคณุวุฒิ  

และเมื่ออบรมจนจบหลักสูตร ผู ้เข้าอบรมสามารถ

นับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

ได้ทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง แบ่งเป็นด้านบัญชี 6 ชั่วโมง  

ด้านอื่นๆ 6 ชั่วโมง 

 นกับญัชเีป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในองค์กรธรุกจิ เมือ่

ท่านจัดท�าบัญชีได้อย่างถูกต้องก็จะท�าให้การบริหาร

จัดการธุรกิจมีระบบ ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีก

ทัง้ยงัช่วยน�าข้อเทจ็จรงิทางบญัชมีาประเมนิสขุภาพของ
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ธุรกิจแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องแม่นย�า ตัวนักบัญชี 

เองก็จะต้องหมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนา

ตนเอง อยู่เสมอ ทั้งหมดเหล่านี้จะท�าให้ท่านสามารถ

ปรบัตัวได้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็ 

ดงันัน้ หลักสูตรบ่มเพาะต้นกล้าส�านกังานบญัชคีณุภาพ 

ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความรูพ้ื้นฐานในด้านการจดัท�า

บัญชีเท่านั้นแต่ยังส่งผลให้ผู้เข้าอบรมเกิดความพร้อม

ในการปรับรูปแบบการให้บริการไปสู่การเป็น Digital 

Accounting Firm มากไปกว่าน้ันยังต่อยอดไปสูก่ารเป็น

ส�านกังานบญัชคีณุภาพท่ีได้รบัรองจากกรมพฒันาธรุกจิ

การค้า ซึง่จะช่วยสร้างความน่าเชือ่ถือให้กบัองค์กร และ

สามารถดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น

นายทศพล  ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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กระทรวงพาณชิย์ ให้ความส�าคญัต่อการช่วยเหลือ

สนบัสนุนผูป้ระกอบธรุกจิรายย่อย หรอื ไมโครเอสเอม็อี  

ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

ความผันผวนของเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและ 

ระดับโลก โดยสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

เร่งด�าเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เห็นเป็นรูป

ธรรมอย่างชดัเจน เพือ่เป็นกลไกส�าคญัในการขบัเคล่ือน

เศรษฐกจิประเทศให้มคีวามแขง็แกร่ง โดยมอบหมายให้

กรมพฒันาธรุกจิการค้าก�าหนดมาตรการความช่วยเหลือ 

ผูป้ระกอบการกลุม่ธรุกจิต่างๆ รวมถงึประชาชนทีต้่องการ 

สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและ

ครอบครัว

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า จงึเดินหน้าให้ความช่วยเหลอื 

กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเคล่ือนท่ี หรือ  

ฟู้ดทรัค ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว 

ข้างต้น โดยเปิดพื้นที่บริเวณลานตลาดนัดกระทรวง

พาณชิย์ จ.นนทบุร ีให้ผูป้ระกอบการฟูด้ทรคัเข้าจ�าหน่าย

สนิค้า ระหว่างวนัพุธที ่20 - วนัพฤหสับดทีี ่21 กรกฎาคม 

2565 มผีูป้ระกอบการเข้าร่วมงานกว่า 20 ราย น�าสนิค้า

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

งานมหกรรมฟู้ดทรัค@MOC 

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการฟูด้ทรคัให้เข้าถงึแหล่งเงินทนุด้วยกฎหมาย
หลักประกนัทางธรุกจิ พร้อมจัดงานมหกรรมฟูด้ทรคั@MOC ให้ผูส้นใจได้ชอป & ชมิอาหารและ 
เคร่ืองด่ืมหลากหลายชนิดจากผู้ประกอบการฟู้ดทรัคกว่า 20 ราย พร้อมศึกษารูปแบบธุรกิจ 
เพ่ือก้าวสู่การเป็นเจ้าของกจิการ เปิดโอกาสให้เจรจาธรุกจิกับเจ้าของฟูด้ทรัคโดยตรง ณ ลานตลาดนดั 
กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน�า้ จ.นนทบรีุ  เม่ือวนัท่ี 20 - 21 กรกฎาคม 2565 
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มาจ�าหน่าย ประกอบด้วย อาหารไทย อาหารสากล 

อาหารว่าง ขนมหวาน ไอศกรีม และเครื่องดื่มชนิด 

ต่างๆ 

จากข้อมลูของอาจารย์ญาณเดช ศรินุิกูลชร ประธาน  

TBIC Food Truck Thailand พบว่า ปี 2564 ประเทศไทย 

มีฟู้ดทรัคประมาณ 2,800 คันทั่วประเทศ และคาดว่า 

ปี 2565 จะมีฟู้ดทรัครวมท้ังสิ้นประมาณ 3,100 คัน 

ทัว่ประเทศ (เตบิโตขึน้จากปี 2564 ประมาณร้อยละ 10) 

โดยมสีดัส่วนแบ่งตามประเภทรถ ดงันี ้รถกระบะ ร้อยละ  

85 รถคลาสสิค ร้อยละ 6 รถเทรลเลอร์ ร้อยละ 5  

รถสามล้อ ร้อยละ 2 และ รถอื่นๆ ร้อยละ 2 มีสัดส่วน

ของประเภทสินค้า ดังนี้ เครื่องดื่ม ร้อยละ 25 อาหาร

อินเตอร์ ร้อยละ 22 อาหารไทย ร้อยละ 22 อาหารว่าง 

ร้อยละ 16 และ ของหวาน ร้อยละ 15 

ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการฟู้ดทรัค  

คอื 1) ขาดประสบการณ์ด้านการขายและขาดฐานลกูค้า 

2) หาพื้นที่จอดรถส�าหรับขายสินค้าได้ยาก 3) ยังคงมี

ยอดขายที่ดี แต่ผลก�าไรลดลงเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบ

และราคาน�า้มนัทีป่รบัตวัสงูขึน้ 3) ขาดเงนิทนุหมนุเวยีน 

4) ขาดองค์ความรู้ด้านการบรหิารจัดการธุรกิจเพ่ือขยาย

กิจการ และ 5) ขาดโอกาสในการขอสินเชื่อเพื่อต่อยอด

ธุรกิจและขยายกิจการ

ทัง้น้ี กรมพัฒนาธรุกจิการค้า ยงัคงเดนิหน้าส่งเสรมิ 

และผลักดันธุรกิจฟู ้ดทรัคเป็นหลักประกันทางธุรกิจ

ประเภทกิจการ สร้างความมั่นใจช่วยเอสเอ็มอีเข้าถึง

แหล่งทุนได้ง่ายขึ้น โดยได้หารือและขอความร่วมมือ 

สถาบันการเงินในการรับ “ธุรกิจฟู้ดทรัค” เป็นหลัก

ประกันทางธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการไมโคร

เอสเอ็มอีเพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมาก

ยิง่ขึน้ เบือ้งต้น สถาบนัการเงนิรายย่อย มกีารรับกิจการ

มาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้ว (ข้อมูล 

ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565) จ�านวน 8,864 กิจการ 

มูลค่ารวม 1,312 ล้านบาท

ภายในงานเดียวกัน กรมฯ ยังจัดให้มีการอบรม

หวัข้อ “เทคนคิบรหิารสินเชือ่ และการระงบัข้อพิพาท

ทางเลือก” ให้กับสถาบันการเงิน ผู้รับหลักประกัน  

ผู ้บังคับหลักประกัน ผู ้มีส ่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจ

ทั่วไป ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 โดย

มีวิทยากรจากสถาบันอนุญาโตตุลาการประกอบด้วย  

คุณมัชฌิมธร คัมภิรานนท์ รองผู้อ�านวยการสถาบันฯ 

คุณเพชรลดา พึ่งประเสริฐ ที่ปรึกษากฎหมาย และ  

คุณรุ่งตะวัน ทิพย์รอด เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า  

ให ้เกียรติมาบรรยายภายใต้หัวข ้อ มิติใหม่แก ้ไข 

ความขดัแย้งด้วยการระงับข้อพพิาททางเลอืก นอกจาก

นี้ยังมีคุณวสันต์ เอกนุ่ม วิทยากรภาคเอกชนอิสระ  

มาบรรยายให้ความรู้หัวข้อ การพิจารณาทรัพย์แต่ละ

ประเภท และ การพจิารณาให้สนิเช่ืออย่างมธีรรมาภบิาล 

มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมในครั้งนี้กว่า 100 คน 
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

กรมพฒันาธรุกจิการค้า แถลงความส�าเร็จโครงการ 

DBD SERVICE X MARTECH STARTUP ที ่กรมฯ ได้

เชือ่มโยงเครอืข่ายระหว่างธรุกจิ Startup ทีม่เีทคโนโลยี

สมยัใหม่มาช่วยส่งเสรมิด้านการตลาดแก่ผูป้ระกอบการ 

SME ซึ่งเป็นการช่วยสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ 

Startup และพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดของ SME  

ด้วยระบบบรหิารความสมัพนัธ์กับลกูค้าและระบบบริหาร

การขายอัตโนมัติ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ 

ของไทย โดยมผู้ีประกอบการ SME จากทัว่ประเทศสนใจ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 400 ราย ครอบคลุม 

กลุม่ธุรกจิทกุประเภท โดยมธุีรกจิจ�านวน 253 ราย อาทิ 

ผู้ประกอบการโรงงานผลิต ผู้จัดจ�าหน่าย ธุรกิจน�าเข้า 

ธุรกิจแฟรนไชส์ E-Commerce อาหารและเครื่องด่ืม 

ผลิตภณัฑ์ความงาม สุขภาพ เสือ้ผ้าและเคร่ืองประดบั 

ตลอดจนผลติภณัฑ์ชุมชนและอืน่ๆ ทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก

ให้ทดลองใช้ระบบเคร่ืองมือส่งเสริมการตลาดออนไลน์

จากสตาร์ทอัพชั้นน�าของไทย เป็นระยะเวลา 90 วัน  

ซึง่ประสบผลส�าเร็จอย่างดย่ิีง สามารถสร้างยอดขายมลูค่า

รวม 34,188,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากยอดขายรวม 

ก่อนใช้ระบบถึงร้อยละ 61 ผู้ประกอบการ SME แต่ละ

รายเพิม่ยอดขายร้อยละ 10 - 30 ช่วยลดระยะเวลาปิด 

การขาย เฉล่ียร้อยละ 50 และช่วยปิดการขายต่อเดือน

เพิม่มากขึน้เฉล่ียร้อยละ 15 ของจ�านวนปิดการขายเดิม 

รวมทั้งสามารถต่อยอด ใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ  

น�าไปสู่การวางแผน ลดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของ 

ร้านค้าต่อไป

DBD ServICe x MArTeCh STArTUp
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กิจกรรมดังกล่าวมีพันธมิตร Startup ชั้นน�าของ

ประเทศไทยจ�านวน 8 ราย ได้แก่ AIYA, deeple, Fillgoods, 

iBOTNOI, Onechat.ai, Shipnity, V Rich App และ  

Zwiz.ai ที่ช่วยสนับสนุนการให้บริการระบบบริหาร

ความสมัพันธ์กบัลกูค้าทีดี่เยีย่มแบบครบวงจร พร้อมให้ 

ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ธุรกิจ SME ที่เข้าร่วมโครงการ  

ช่วยให้ SME เติบโตและขยายธุรกิจ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ราบรืน่ และมคีวามมัน่ใจมากยิง่ข้ึน 

ปัจจุบนั MarTech (Marketing Technology) ได้ถกู

น�ามาใช้กับการท�าการตลาดอย่างแพร่หลาย เนื่องจาก

สามารถตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่ได้ดี ตลอดจนช่วย

เพ่ิมขีดความสามารถในกระบวนการด้านการตลาดให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การวางแผนการท�าการ

ตลาด การท�าแคมเปญการตลาด การน�าเสนอสินค้าและ

บริการใหม่ การบริหารการขาย รวมถึงการเก็บข้อมูล 

และวัดผลต่างๆ ด้านการตลาดให้ครอบคลุมในทุกมิติ  

เพื่อสร้างสรรค์การให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุมและ 

เชือ่มต่อในแต่ละช่องทาง

ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอจากพฤติกรรม

ความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี 

ท�าให้ความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลของธุรกิจใน 

ยุค Data Driven เป็นเร่ืองส�าคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจ 

ต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บข้อมูล และ

วางแผนการตลาดรูปแบบใหม่ เพ่ือให้สามารถเข้าถงึข้อมลู

ทีแ่ท้จรงิของลกูค้าได้ 

นายทศพล  ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้สนใจสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โทรศัพท์หมายเลข : 0 2547 5962 

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th 
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การตลาดยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอยู่เสมอ และปี ค.ศ. 2022 น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้เห็น
กันแน่ ๆ  เจ้าของธุรกิจและนักการตลาดต้องวางแผนเพื่อที่จะรับมือ และคว้าโอกาสกับเทรนด์ใหม่ ๆ  ที่ก�าลังจะ
เกิดขึ้น Marketeer จะมาสรุปเทรนด์ที่น่าจับตาในปี ค.ศ. 2022 และนักการตลาดจะใช้ประโยชน์จากเทรนด์เหล่า
นั้นได้อย่างไรบ้าง

Digital Marketing Trend 2022 
เทรนด์นี้มาแน่ แล้วนักการตลาดตั้งรับอย่างไรดี ?

1.  Meta มาแน่
Facebook ได้เปลีย่นชือ่เป็น Meta อย่างเป็นทางการแล้ว 

Facebook เดิมพันไว้สูงกับ Metaverse ซึ่งคือการสร้าง

ประสบการณ์ให้ผู้คนในโลกเสมอืนจรงิ และน่ีคอืทศิทาง

แห่งอนาคตบนโลกดิจิทัล

ข้อแนะน�า: นักการตลาดควรเริ่มมองหาโอกาสใน 

การสร้างธุรกิจในโลก Meta ด้วย

2. Influencers ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง (แม้ใน
โลกของ B2B)
สิ้นปี ค.ศ. 2021 ตลาด Influencer คาดว่าจะมีมูลค่า 

สูงถึง 13,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโต

อย่างต่อเนือ่ง แม้แต่แบรนด์ B2B กเ็ริม่ทีจ่ะใช้การตลาด 

Influencer ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าเป็น Adobe, SAP, GE หรอื 

PWC เพราะ Influencer ช่วยให้ลกูค้าเข้าใจบรบิทของสนิค้า 

และการใช้สินค้าได้ดียิ่งขึ้น

ข้อแนะน�า: นักการตลาดควรมองหาวิธีที่จะโปรโมต

สินค้าในพื้นที่ของ Influencer เช่นกัน

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว เริ่มมีผลกับการ
โฆษณามากขึ้น
โฆษณาในยคุดจิทิลัต้องพึง่พาชดุข้อมลูเป็นจ�านวนมาก 

กฎนโยบายความเป็นส่วนตัว เช่น การอัปเดตระบบ

ปฏิบัติการ IOS หรือ การยกเลิกระบบ Cookie ท�าให้เรา

มีข้อมูลมาป้อนระบบประมวลผลได้น้อยลงอย่างมาก

ข้อแนะน�า: นักการตลาดควรประเมินผลกระทบของ

นโยบายความเป็นส่วนตัว ในเรื่องการวางแผนโฆษณา 

และรีบวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้า

4. นกัการตลาดต้องวางกลยุทธ์ให้เฉยีบคมย่ิงข้ึน
แม้ว่าเคร่ืองมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบอัตโนมัติ, 

Artificial intelligence หรือ Machine learning จะช่วย

ผ่อนแรงนักการตลาดได้มากก็ตาม แต่นักการตลาด 

ต้องวางกลยุทธ์ให้รอบคอบย่ิงข้ึน เพราะเครื่องมือ

ทางการตลาดทั้งหลายนับวันยิ่งมีมากขึ้นทุกที

ข้อแนะน�า: นักการตลาดควรคิดวางแผนกลยุทธ์ 

ให้ถี่ถ้วน และเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดที่ช่วย 

ผลักดันยอดขายของธุรกิจได้จริง

5. LinkedIn ยังคง เติบโต เติบโต และ เติบโต
L inked In ยังคงเป ็นดาวดวงเด ่นในโลกดิจิทัล  

ในทกุๆ ไตรมาส LinkedIn มจี�านวนผูใ้ช้ active ต่อเดือน

เพิ่มขึ้นอย่างมาก และผู้ใช้เหล่านั้นมีปฏิสัมพันธ์กัน 

บน LinkedIn อย่างต่อเนื่อง และ LinkedIn ได้ออก 

Feature ใหม่ๆ เพ่ือเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และขยาย 

Platform ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ข้อแนะน�า: นักการตลาดห้ามพลาด LinkedIn!!!

6. SEO แยกย่อย และ ใช้ยากขึ้นเรื่อยๆ
SEO นับว่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดยุคดิจิทัลตั้งแต่

ยุคบุกเบิกก็ว่าได้ แต่ระบบการค้นหานับวันยิ่งฉลาดขึ้น 

และ อ่านบริบทการค้นหาได้แม่นย�าย่ิงขึ้น แทนท่ี 

นักการตลาดจะพยายามเฟ้นหาวิธีท่ีจะ “โกง” หรือ 
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ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://marketeeronline.co/archives/246118
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“หลอก” ระบบ SEO เราควรหันมาพัฒนา Content  

ที่จะตอบโจทย์ ตรงใจผู้บริโภคมากขึ้นต่างหาก

ข้อแนะน�า: นักการตลาดควรให้ความส�าคัญกับ SEO 

น้อยลง แต่ควรหันมาใส่ใจกับการสร้างประสบการณ ์

ที่ดีให้กับผู้บริโภคมากกว่า

7. ประสบการณ์ คือเงินตราในโลกโซเชียล
ธุรกิจต่างๆ พยายามแก่งแย่งความสนใจของผู้บริโภค 

และพยายามสุดตัวให้ลูกค้าพูดถึง หรือแนะน�าแบรนด์

ของตน (Word of Mouth) แต่ในโลกที่ทุกแบรนด์ตีฆ้อง

ร้องป่าวกันอยู่ตลอดเวลา การท่ีจะให้ผู้บริโภคได้ยินสิ่ง

ที่แบรนด์พูด หรือบอกต่อสินค้าของแบรนด์นั้นยากข้ึน

ไปทุกที

ข้อแนะน�า: นักการตลาดต้องใส ่ใจในการสร ้าง

ประสบการณ์ที่ดีในทุกๆ Touchpoint ที่ได้ติดต่อกับ

ลกูค้า และลกูค้าทีม่ปีระสบการณ์ท่ีดีกับแบรนด์นัน้แหละ

จะบอกต่อเกี่ยวกับแบรนด์เอง

8. ทกัษะการท�างานท่ีเกีย่วกบัดิจทัิลเตบิโตต่อเนือ่ง
จาก LinkedIn พบว่า ทักษะด้านดิจิทัลเป็นที่ต้องการ 

มากที่สุด แต่บุคลากรที่มีความรู้ด้านดิจิทัลมีน้อยกว่า

ความต้องการในตลาดเป็นอย่างมาก

ข้อแนะน�า: นักการตลาดควรพัฒนาทักษะตัวเอง และ

สนใจเรือ่งรอบตัวอยู่เสมอ ส่วนผูน้�าในองค์กรควรจะเพิม่

ทักษะด้านดิจิทัลให้แก่พนักงานในองค์กรด้วยเช่นกัน

9. Facebook (Meta) ยังอยู่แน่นอน
คนมักพูดกันอยู่เรื่อยๆ ว่าเดี๋ยวนี้คนไม่เล่น Facebook 

กันแล้ว แต่ในความเป็นจริง Facebook มีผู้ใช้มากถึง 

3,000 ล้านคนและยังคงมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นทุกวัน

ข้อแนะน�า: นักการตลาดควรคดิไว้ก่อนเลยว่า Facebook 

จะยังคงครองตลาด Social Media อยู่

10.  Website ต้องโหลดให้เร็วขึ้น
คนเข้าชม Website จากมือถือกันเป็นส่วนใหญ่ แต ่

Website ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตอบโจทย์การเข้าชมจากมือ

ถือเท่าที่ควร ยิ่งไปกว่านั้น Google จะ launch Platform 

การออกแบบ Website ชื่อ Core Web Vitals ที่จะท�าให้

ความเร็วในการเข้าชม Website เป็นเรื่องส�าคัญมากขึ้น

ไปอีก

ข้อแนะน�า: นักการตลาดต้องพฒันา Website อยูเ่สมอ

11.  Algorithm ขับเคลื่อนทุกอย่าง
ทุกๆ ส่วนของการตลาดยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นหน้าฟีด 

Social Media, Display Ad, Social Ad, SEO หรือ แม้แต่ 

E-Mail ล้วนเกดิขึน้จากการค�านวนของ Algorithm ทัง้สิน้ 

โดยที่ Algorithm พยายามสร้างประสบการณ์ท่ีดี 

ที่สุดให้กับผู้ใช้

ข้อแนะน�า: นักการตลาดต้องสร้างประสบการณ์ท่ีดี 

ให้กับผู้บริโภค หรือน�าเสนอ Content ที่ตรงใจผู้บริโภค 

มิเช่นนั้นโอกาสที่ผู ้บริโภคจะเห็นแบรนด์เราแทบจะ 

ไม่มีเลย

12.  Bonus: เครื่องมือพื้นฐานนี่แหละ ส�าคัญที่สุด
บางทนีกัการตลาดอาจจะหลงไปกบัเคร่ืองมอืการตลาด

ใหม่ๆ ที่ดูน่าสนใจ นักการตลาดชอบเรื่อง Trend ใหม่ 

และอยากเป็นคนแรกๆ ที่ใช้เทคโนโลยี หรือ Platform 

ใหม่ๆ แต่ในความเป็นจริงยอดขายยังคงมาจาก 

เครื่องมือทางการตลาดเดิมๆ นั้นแหละ อย่าลืมท่ีจะ

สร้างพื้นฐานให้มั่นคงเสียก่อน หลายๆ ครั้งท่ีเราปรับ

เครือ่งมอืพืน้ฐานให้ดขีึน้ เราได้ยอดขายกลบัมามากกว่า

การที่เราไปลงทุน (หรือหลงทาง) ไปกับเครื่องมือใหม่ๆ 

เสียอีก
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ด้วยระบบสต๊อกสินค้าในเว็บไซต์

ท�าธุรกิจง่ายกว่า...

ทกุวันน้ีการท�าธรุกจิบนออนไลน์ หรอืการขายของออนไลน์เป็นท่ีนยิมและแพร่หลายเป็นอย่าง

มาก ไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงไหนก็ตามต่างก็อยากท�าออนไลน์กันทั้งนั้น เมื่อมีคนท�าออนไลน์มากขึ้น 

ขายของบนเว็บไซต์กันเพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่าแต่ละธุรกิจก็จะมีกลยุทธ์หรือวิธีบริหารจัดการร้าน

ค้าและขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นวันนี้ แอดมินจึงขอมาแนะน�าข้อดีของ “ระบบสต๊อก

สินค้า” ตัวช่วยในการขายของบนเว็บไซต์ตะกร้าออนไลน์ เพื่อให้คุณท�าธุรกิจได้ง่ายกว่าเดิม



ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.takraonline.com/blog

27  ต้นสายปลายทางธุรกิจ

1.  ท�าให้ขายสินค้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง

หากลู ก ค ้ า ต ้ อ ง ก า ร 

ซื้ อ สิ น ค ้ า  แ ต ่ คุ ณ ไ ม ่ มี

สินค ้าที่พร ้อมตอบสนอง 

ความต้องการ คุณก็จะพลาด

โอกาสในการขายทันที แต่ถ้าสินค้ามีมากพอเพื่อตอบ

สนองความต้องการของลกูค้า ก็จะเป็นการเพิม่ยอดขาย

ให้กับธุรกิจ ท�าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและอาจจะ

กลับมาซื้อซ�้าได้อีกในอนาคต

2. ลดปัญหาสินค้าหมดอายุ
สินค้าที่ขายให้ลูกค้า จะต้องเป็นสินค้าที่มีสภาพดี  

หากธุรกิจขายสินค้าจ�าพวกอาหารสด หรือสินค้า 

ที่สามารถเส่ือมไปตามกาลเวลา การท�าสต๊อกสินค้า

จะเป ็นตัวช ่วยที่ท�าให ้ทราบ

ได ้ ว ่ าควรส ่ งสินค ้ า ตัว ไหน

ก่อนและหลัง เพื่อให ้ลูกค ้า

ได ้รับสินค ้าที่มีคุณภาพและ 

เกิดความประทับใจมากที่สุด

3. ประหยัดเวลาและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท�างาน

แทนที่จะนับสินค้าจ�านวน

มากด้วยมือเปล่า ระบบสต๊อก

สินค้าจะท�าให้คุณไม่เสียเวลา

โดยไม่จ�าเป็น และเห็นผลลัพธ ์

ทีแ่ม่นย�ามากกว่า ท�าให้คณุมเีวลา

เหลือมากพอที่จะท�างานในขั้นตอนอื่นๆ ได้อีกด้วย

4. วางแผนการซื้อสินค้าได้อย่างเหมาะสม
หากคุณขายสินค้ามากกว่า 1 ชนิด แน่นอนว่า

สนิค้าแต่ละชนดิย่อมมรีาคาทีแ่ตกต่างกนั การท�าสต๊อก

สินค้าจะท�าให้คุณทราบได้ว่า ควรซื้อสินค้าใดมากหรือ

น้อย เพื่อไม่ให้เป็นการตุนสินค้าที่มากจนเกินไปและ

เพียงพอส�าหรับการขาย

ลองคดิดสิูว่า หากเวบ็ไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ของ

คณุมรีะบบสต๊อกสนิค้าทีม่ปีระสทิธภิาพ นอกจากคณุจะ

ไม่ต้องเสียเวลาโดยไม่จ�าเป็นแล้ว ยังช่วยให้การท�างาน

ในส่วนอื่นๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

หากคุณก�าลังมองหาตัวช่วยในการสต๊อกสินค้า  

ที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสร้างความสะดวกสบาย 

ในการขายของบนเว็บไซต์ให้คุณ ตะกร้าออนไลน์ยินดี

ให้บริการและให้ค�าแนะน�าที่ดีที่สุด

$29

$45

$20



รางวัลสุดยอด
ธุรกิจแฟรนไชสแหงป

DBD Data Warehouse+

คลังขอมูลธุรกิจขนาดใหญ
ที่สุดของประเทศ

สำนักงานบัญชีคุณภาพ
ประจำป 2565 

�ีีป

ก.ค. - ส.ค. 65

�ีบับฉ
13 74

การแก ไขเปลี่ยนแปลงขอมูลทางทะเบียนของนิติบุคคลผานระบบ

นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป บริษัทจำกัด และหางหุนสวนจดทะเบียน 

สามารถแก ไขขอมูลทางทะเบียนผานระบบ e-Registration 

โดยใช Username & Password ของระบบ DBD e-Filing 

เขาไปแก ไขรายการตางๆ ได ดังนี้

1. แก ไขชื่อ-สกุล ที่พิมพผิด 

2. แก ไข หรือ เปลี่ยนคำนำหนานาม 

3. เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ  

4. เปลี่ยนแปลง หรือแก ไขหมายเลขโทรศัพท 

5. แก ไข หรือเพิ่ม e-mail  

6. เปลี่ยนแปลงที่อยูเว็บไซต 

7. แก ไขชื่อนิติบุคคลภาษาอังกฤษ  

8. แจงขอมูลประเภทธุรกิจ (วัตถุประสงค) 

9. แจงทุนเกิน 5 ลาน  

10. แก ไข หรือเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานแหงใหญ และ สาขา (เฉพาะกรณีเปลี่ยนแปลงโดยสวนราชการ)

ติดตอสอบถาม

กองขอมูลธุรกิจ/กองทะเบียนธุรกิจ (e-ฑegistration)

โทร 0 2547 4390-91, 0 2547 5995-8 หรือ

สำนักงานพาณิชยจังหวัดทั่วประเทศ
DBD BIT HOTLINE : 1570

www.dbd.co.th


