โอกาสธุรกิจไทย เขาถึงแหลงทุน

ปท่ี 7 ฉบับที่ 38
พฤษภาคม - มิถนุ ายน 2559

ตนสายปลายทางธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปดใหบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลเปนภาษาอังกฤษ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-certiﬁcate) ซึ่งชวยสนับสนุนใหผูประกอบการติดตอธุรกิจกับนักลงทุน
ตางประเทศไดสะดวก งายขึ้น ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ประหยัดคาใชจายที่เปนตนทุน
สำคัญในการทำธุรกิจ อีกทัง้ ยังสรางความนาเชือ่ ถือใหกบั ภาคธุรกิจเพราะเปนหนังสือทีอ่ อกจากหนวยงานของรัฐโดยตรง

4 วิ ธ ี ต รวจสอบหนั ง สื อ รั บ รองนิ ต ิ บ ุ ค คลเป น ภาษาอั ง กฤษที ่ อ อกโดยกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า

1. ลายสัญลักษณ DBDหากนำ

ไปถายสำเนาจะไมมลี ายน้ำปรากฎ
หรืออาจมีสีเขมไมคมชัด

1

2. QR Code บรรจุขอมูลที่เปน

สาระสำคัญของหนาหนังสือรับรอง
จำนวน 250 อักษร

2
3. Reference Number สามารถ

ตรวจสอบขอมูลของหนังสือรับรอง
ทางเว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา

3

4

4. Micro Text ปรากฎขอความ
“กรมพัฒนาธุรกิจการคา
Department of Business Development”
ซึง่ ไมสามารถอานไดหากนำไปถายสำเนา

ขอรับบริการไดที่สำนักงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคาทุกสาขาและสำนักงานพาณิชยทุกจังหวัดทั่วประเทศ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ : กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา สายดวน 1570 : www.dbd.go.th

สารบัญ
04

06

10

แผนใหความรูผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

MOC Biz Club
เชื่อมโยงผูประกอบการระดับจังหวัด

เสริมพลัง SMEs
สงมอบคุณคาธุรกิจดวยนวัตกรรม

14

16

18

22

24

งาน Startup Thailand 2016

20

มาตรการแกไขปญหาการประกอบธุรกิจ
ของคนตางชาติที่ใชคนไทยเปนนอมินี

คิดเชิงนวัตกรรม สรางสรรคธุรกิจใหม เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการตลาด
ไดดวย Lean Canvas
ธุรกิจแฟรนไชสสูเมียนมาร

“ลง”กับกฎหมาย
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว

ขอควรรูเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน

26

ภาพกิจกรรม
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แผนใหความรูผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
กฎหมายวาดวยหลักประกันทางธุรกิจจะมีผลบังคับใชในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ซึ่งจะชวยใหผูประกอบการโดยเฉพาะ SMEs
เขาถึงแหลงเงินทุนไดเพิ่มมากขึ้น สามารถนำทรัพยสินที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจที่มีอยูในการประกอบกิจการ มาใชเปนหลักประกัน
การชำระหนีไ้ ด โดยไมตอ งสงมอบทรัพยสนิ และสามารถใชทรัพยสนิ นัน้ ไปผลิตเปนสินคาหรือบริการเพือ่ ใหเกิดมูลคาเพิม่ ได ซึง่ กฎหมาย
วาดวยหลักประกันทางธุรกิจประกอบดวยผูที่เกี่ยวของ ดังนี้

1. ผูประกอบการ SMEs ในฐานะผูขอสินเชื่อหรือที่เรียกวา “ผูใหหลักประกัน”
ซึ ่ ง ในป จ จุ บ ั น มี ม ากกว า 2.8 ล า นราย เป น ผู  ป ระกอบการในรู ป ของนิ ต ิ บ ุ ค คล
685,000 ราย

ผูประกอบการ, SMEs

2. สถาบั น การเงิ น ในฐานะผู  ใ ห ส ิ น เชื ่ อ หรื อ ที ่ เ รี ย กว า “ผู  ร ั บ หลั ก ประกั น ”

โดยกฎหมายกำหนดใหสถาบันการเงินหมายความรวมถึงผูป ระกอบธุรกิจประกันชีวติ
ตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และผูประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายวาดวย
การประกันวินาศภัย รวมทั้งธนาคารและสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

3. ผูบังคับหลักประกัน เปนบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งผูใหหลักประกันและ

ผูบังคับหลักประกัน

ผูร บั หลักประกันตกลงกันเปนผูบ งั คับหลักประกัน ในกรณีทน่ี ำกิจการมาเปนหลักประกัน
โดยผูบ งั คับหลักประกันตองมีความรู ความชำนาญดานกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร
บริหารธุรกิจ หรือประเมินมูลคาทรัพยสนิ และไมมลี กั ษณะตองหามทีก่ ฎหมายกำหนด
และตองไดรับอนุญาตใหเปนผูบังคับหลักประกันจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา

เพื่อเปนการเตรียมความพรอมรองรับการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงไดกำหนดแผนการจัดอบรมสัมมนาใหแกผทู ม่ี สี ว นเกีย่ วของในแตละกลุม ดังนี้

1. ผูใหหลักประกัน (ผูประกอบการ)
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หัวขอสัมมนา

สถานที่จัด

จำนวน (ราย)

- สัมมนาความรูเกี
้ ย่ วกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

- สวนกลาง
จำนวน 1 ครั้ง
่
- สวนภู
่ มิภาค จำนวน 5 ครั้ง
(จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต สงขลา
อุดรธานี และเชียงราย)

250 ราย
ครั้งละ 200 ราย
รวม 1,000 ราย

2. ผูรับหลักประกัน (สถาบันการเงิน)
หัวขอสัมมนา

สถานที่จัด

- สัมมนาแนวทางการรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

- สวนกลาง
จำนวน 2 ครั้ง
่

จำนวน (ราย)
ครั้งละ
รวม

250 ราย
500 ราย

โดยมีการจัดประชุมชีแ้ จงแนวทางการรับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ใหกบั สถาบันการเงินและหนวยงาน
อืน่ ทีเ่ กีย่ วของพรอมกับรับฟงความคิดเห็นจำนวน 50 หนวยงาน ประกอบดวย ธนาคารพาณิชย ธนาคารตางประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งเปนผูรับหลักประกันที่มีหนาที่จดทะเบียนสัญญา
หลักประกันกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหมคี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับแนวทางการรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจและระบบ
แจงขอมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (ระบบ IT) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยมีผูเขารับฟงการประชุมชี้แจง รวมทั้งสิ้น 230 คน และมีกำหนดจะจัดสัมมนาแนวทางการรับจดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ในเดือน มิถุนายน 2559

3. ผูบังคับหลักประกัน ดังนี้
หัวขอสัมมนา

สถานที่จัด

จำนวน (ราย)

- สัมมนาประชาสัมพันธ์
“ผูบั้ งคับหลักประกันตามกฎหมายวาด
กประกันทางธุรกิจ”
่ วยหลั
้

- ส่วนกลาง จำนวน 1 ครั้ง
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 4 ครั้ง
(จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา
ขอนแก่น และภูเก็ต)

ครั้งละ 250 ราย
รวม 1,000 ราย

- อบรม “ผูบ้ งั คับหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ”
โดยต้องอบรม 2 วิชา
1) กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ (วิชาบังคับ) จำนวน 6 ชัว่ โมง
2) จรรยาบรรณผูบ้ งั คับหลักประกัน จำนวน 6 ชัว่ โมง

- ส่วนกลาง จำนวน 6 ครั้ง
- ส่วนภูมิภาค จำนวน 3 ครั้ง
(จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา
ขอนแก่น)

ครั้งละ
รวม

100 ราย
900 ราย

โดยจัดอบรมผูบังคับหลักประกัน จำนวน 2 รุน รุนละ 100 คน ในเดือนมิถุนายน 2559 ดังนี้
- รุนที่ 1 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2559
- รุนที่ 2 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2559

ผูสนใจเขารับการอบรม โปรดติดตามรายละเอียดขอมูลโครงการทางเว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา www.dbd.go.th
หรือสอบถามขอมูลเพิม่ เติมไดทส่ี ายดวน 1570 Facebook Fanpage : DBD หลักประกันทางธุรกิจ หรือ อีเมล stro@dbd.go.th
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MOC Biz Club เชื่อมโยงผูประกอบการระดับจังหวัด
ภาคเหนือ 17 จังหวัด
มีสมาชิก 2,054 ราย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
มีสมาชิก 2,947 ราย

มีสมาชิก 8,664 ราย
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ภาคกลาง 21 จังหวัด
มีสมาชิก 2,003 ราย

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สวนกลาง
มีสมาชิก 411 ราย
ภาคตะวันออก 4 จังหวัด
มีสมาชิก 455 ราย

ภาคใต 14 จังหวัด
มีสมาชิก 794 ราย

ภายหลังจากกระทรวงพาณิชย ไดมีนโยบายจัดตั้งศูนยเครือขายธุรกิจ หรือ MOC Biz Club ขึ้นเมื่อป 2558 เพื่อสงเสริม
ใหเกิดการรวมกลุมเปนเครือขายและสรางพันธมิตรทางธุรกิจในทุกพื้นที่ เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดประสบการณของ
ผูประกอบธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมสรางความแข็งแกรงทางธุรกิจ เกิดการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่อยางครบวงจร
ซึ่งจะชวยใหธุรกิจ SMEs ของไทยมีความมั่นคง เขมแข็ง และยั่งยืน ปจจุบันศูนยฯ MOC Biz Club ไดดำเนินการจัดตั้งครบแลว
ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีสมาชิกรวม 8,600 ราย โดยกลุมธุรกิจที่เปนสมาชิกใน 5 อันดับแรก คือ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพ
และความงาม เครื่องแตงกายและเครื่องประดับ อสังหาริมทรัพยและกอสราง และกลุมวิชาชีพเฉพาะดาน ซึ่งธุรกิจเหลานี้ ลวนสราง
มูลคาทางการคาทั้งในประเทศและการสงออกไปยังตางประเทศที่สูงติดลำดับตนๆ และยังเปนธุรกิจสำคัญที่จะทำใหเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเติบโตอยางกาวกระโดดอีกดวย
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จากความตั้งใจของกระทรวงพาณิชย ที่จะผลักดันผูประกอบธุรกิจภายใตสมาชิก MOC Biz Club ใหเปนกำลังสำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับทองถิ่นหรือภูมิภาค (Local Economy) มีชองทางในการพัฒนาธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางการตลาด
ขยายเครือขายพันธมิตรทางการคา และเปนเวทีเสนอปญหาที่เกิดขึ้นในระดับทองถิ่นเพื่อนำไปสูการไขแกปญหารวมกันระหวาง
ผูประกอบธุรกิจและหนวยงานภาครัฐ ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามแนวนโยบายรัฐบาลภายใตยุทธศาสตร ‘ประชารัฐ’ ซึ่งเปน
การรวมเอาพลังจากทุกภาคสวน ไมวาจะเปนภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐ มาใชขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งจะเปนพลังอำนาจ
ที่สำคัญในการแกไขปญหาในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกดานอยางยั่งยืน ดังนั้น
ในป 2559 นีก้ ระทรวงพาณิชย จึงกำหนดแผนการจัดกิจกรรม “สรางความเขมแข็งเครือขายธุรกิจ MOC Biz Club” ขึน้ ใน 7 จังหวัด
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชน ผูประกอบธุรกิจ และหนวยงานภาครัฐไดมีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด และเสนอแนะ
ความเห็นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแตระดับทองถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศรวมกัน โดยใหครอบคลุมสมาชิกทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ ดังนี้
ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559 มีสมาชิกเครือขายฯ เขารวมจำนวน 140 ราย
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ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 มีสมาชิกเครือขายฯ เขารวม จำนวน 120 ราย

ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2559
ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแกน ระหวางวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2559
ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหวางวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2559
ครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา ระหวางวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559
ครั้งที่ 7 จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร
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ทั ้ ง นี ้ กิ จ กรรมต างๆ ของเครือ ขาย MOC Biz Club ที่กำหนดจัดขึ้นในทุกภูมิภาคประกอบไปดวย 3 กิจกรรมหลั ก คื อ

1) การแสดงสินคา MOC Biz Club Showcase

2) การบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work shop)
จากผูเชี่ยวชาญดานการตลาดในหัวขอ เทคนิคการเชื่อม
ความสัมพันธและการนำเสนอธุรกิจ เทคนิคการจัดทำยุทธศาสตร
MOC Biz Club และกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่จะชวย
SMEs ตอยอดการเติบโตของธุรกิจไดในอนาคต

3) การจับคูเจรจาธุรกิจ (Business Matching) และไฮไลท
สำคัญของการจัดงานแตละครั้ง คือ การมอบนโยบายเพื่อเปน
แนวทางในการขับเคลื่อนเครือขายธุรกิจ MOC Biz Club
พร อ มรั บ ฟ ง ข อ มู ล การนำเสนอยุ ท ธศาสตร เ ดิ น หน า
MOC Biz Club ที่ไดจากการระดมความคิดเห็นของสมาชิก
เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาธุรกิจในทองถิ่นใหสามารถเติบโต
ไปไดพรอมกัน
เปาหมายการดำเนินงานตอไปของกระทรวงพาณิชยเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ คือ การสรางความเขมแข็งใหเครือขายธุรกิจ MOC Biz Club
และสมาชิกในทุกภูมิภาค โดยจะรวมกันสรางยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนธุรกิจของแตละจังหวัด/แตละภูมิภาค และจะมีการรวบรวม
จัดกิจกรรมเชื่อมโยงสมาชิก MOC Biz Club ครั้งใหญ จาก 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ ประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายนทีก่ รุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงคใหกิจกรรมนี้เปนกลไกสงเสริมเศรษฐกิจไทยใหมีความคึกคักมากยิ่งขึ้น
ผูประกอบธุรกิจทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่สนใจเขารวมกิจกรรมและเขารวมเปนสมาชิกเครือขาย MOC Biz Club
สามารถสมัครไดที่ สำนักงานพาณิชยทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือ www.bizclubdbd.com และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
กองธุรกิจการคาภูมิภาค กรมพัฒนาธุรกิจการคา โทร. 0 2547 4445 หรือ สายดวน 1570
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เสริมพลัง SMEs สงมอบคุณคาธุรกิจดวยนวัตกรรม
กรมพัฒนาธุรกิจการคา จัดกิจกรรมสรางนักธุรกิจมือใหมดวยนวัตกรรม (DBD Innovative Entrepreneurs) จุดประกาย

ผูป ระกอบธุรกิจรายใหมใหสามารถสรางโอกาสจากนวัตกรรมทางธุรกิจ พัฒนาทักษะในการวิเคราะหรปู แบบธุรกิจใหม เพือ่ ใหผปู ระกอบ
ธุรกิจสามารถนำองคความรูไ ปเพิม่ ศักยภาพการดำเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางมูลคาเพิม่ ใหกบั สินคาหรือบริการอยางเปนระบบ
และขยายโอกาสทางการคาพรอมสงมอบคุณคาใหกับลูกคาได
กรมพัฒนาธุรกิจการคามุงเนนสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจรายใหม มีความรูความเขาใจในการเริ่มตนธุรกิจอยางครบวงจร
มุงสนับสนุนใหผูประกอบธุรกิจรายใหมเขาสูระบบการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยไดจัดทำหลักสูตรสรางนักธุรกิจมือใหมดว ยนวัตกรรม
(DBD Innovative Entrepreneurs) รุน ที่ 3 และรุน ที่ 4 ภายใตแนวคิด การสงเสริมใหผปู ระกอบธุรกิจรายใหมไดเรียนรูแ ละคนหาคุณคา
ของผลิตภัณฑและบริการ พัฒนาแนวคิดดานการตลาดสมัยใหม การบริหารจัดการนวัตกรรม เสริมสรางองคความรูด า นการจดทะเบียน
จัดตั้งธุรกิจ การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ พรอมทั้งไดเรียนรูกระบวนการ การบริหารจัดการธุรกิจ
ในองคกรขนาดเล็กอยางเปนระบบ จุดประกายสรางแรงบันดาลใจในการสรางสรรคคุณคาดวยนวัตกรรมผานกิจกรรมการศึกษาดูงาน
องคกรตนแบบ ณ บริษัท กรีนอินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด และบริษัท แปลน ครีเอชั่น จำกัด

“ สรางแรงบันดาลใจจากการสรางสรรค
นวัตกรรมของเลนรักษโลก
ณ บริษัท แปลน ครีเอชั่น จำกัด ”

บริษทั แปลน ครีเอชัน่ จำกัด เปนธุรกิจผลิตของเลนไมจากยางพาราทีช่ ว ยเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก ภายใตตราสินคา

“แปลนทอยส” ทีม่ คี วามโดดเดนดานนวัตกรรม การออกแบบอยางสรางสรรคเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และสรางคุณคาใหกบั สังคมทำให
ตราสินคาแปลนทอยส เปนที่ยอมรับในระดับสากลโดยมีคำมั่นสัญญาขององคกรอยาง “Better Kid, for a Better World” ผานการใช
3 หัวใจหลัก (Sustainable Way) ในการสรางความยั่งยืนใหธุรกิจ ประกอบดวย

10

1. Sustainable Material คุณคาที่สงมอบใหกับสังคม ในดานการรักษาสิ่งแวดลอม โดย

การใชวสั ดุ ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมมีการออกแบบทีอ่ ยูบ นพืน้ ฐานแนวคิดของการประหยัด
ทรัพยากรและการใชวัสดุอยางคุมคา พรอมใหความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาอยาง
เปนระบบโดยผลิตของเลนจากไมยางพาราที่ปราศจากสารเคมีทำลายสิ่งแวดลอม ตั้งแต
บรรจุภัณฑผานการใชวัตถุดิบที่เปนธรรมชาติในการผลิตใสใจตอพัฒนาการของเด็ก
ที่ผานกระบวนการรับรองคุณภาพและความปลอดภัย
“ การใช ว ั ส ดุ แ ละกระบวนการผลิ ต ที ่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ ่ ง แวดล อ มพร อ มทั ้ ง ส ง เสริ ม
ใหเด็กเรียนรูผานการเลนและใกลชิดกับธรรมชาติคือ หัวใจสำคัญในการดำเนิน
ธุรกิจอยางยั่งยืนของแปลนทอยส ”

2.Sustainable Manufacturing กระบวนการออกแบบและการผลิตทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม

คำนึงถึงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก โดยมีการนำมาตรฐานตางๆ มาใชในโรงงานเพื่อลด
ผลกระทบ ดานสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการใสใจเรื่อง
การออกแบบที่มีการสงเสริมพัฒนาการเด็กในทุกดาน โดยทีมงานออกแบบจะทำงาน
รวมกับฝายการตลาด เพื่อออกแบบผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของเด็กทั่วโลก
ทั้งทางยุโรปและเอเชีย
ปจจุบันมีการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑโดยใชเทคนิค นวัตกรรมและความคิด
สรางสรรคเขามาชวยในการพัฒนาสินคา เชน การดีไซนที่มีความทันสมัยโดดเดน การใช
ชิ้นสวนที่มีน้ำหนักเบา ลดการใชชิ้นสวน และลดขั้นตอนการประกอบ ทำใหสามารถผลิต
สินคาไดเร็วขึ้น รวมทั้งมีการออกแบบผลิตภัณฑที่ประหยัดพื้นที่ในการขนสงสินคา
มีความโดดเดนดานดีไซนจนไดรางวัล ดานการออกแบบยอดเยี่ยมระดับโลกจากประเทศ
เยอรมนี (Red Dot Design Award) เปนตน
ประกอบกับธุรกิจมุงเนนการลดตนทุน โดยใชวัสดุใหม เชน คิดคนการใชวัสดุ
แปลนวูด (plan wood) ซึ่งเปนการนำเศษไม ที่เหลือจากกระบวนการผลิต หรือขี้เลื่อย
มาอัดเปนรูปทรง เพื่อนำมาผลิตเปนสินคารูปแบบใหม ซึ่งเปนวิธีการที่ผานการคิดคน
และนำนวัตกรรมที่แตกตางมาใชในการผลิต โดยผานการวิจัยพัฒนารวมกับผูเชี่ยวชาญ
และสถาบันการศึกษา

3.Sustainable Mind การจัดตั้งและสนับสนุนโครงการตางๆ เพื่อตอบแทนและคืนกำไร

สูสังคม เชน กิจกรรม CSR โครงการปลูกปา โครงการของเลนเพื่อเด็กพิเศษ (Mom Made
Toys Project) โดยเปนกลุม คุณแมทม่ี ลี กู เปนเด็กพิเศษ รวมตัวกันออกแบบและทำของเลน
เพือ่ ลูกๆ เด็กพิเศษ 3 กลุม ประกอบดวย เด็กพิการทางสมอง เด็กพิการทางสายตา และเด็ก
ออทิสติก โดยแปลนทอยส เปนที่ปรึกษาชวยออกแบบและพัฒนาของเลนที่เหมาะสม
กับเด็กพิเศษ เปนตน “แปลนทอยส” ไมเพียงแตมงุ สรางคุณคาใหกบั ผลิตภัณฑเพือ่ สงมอบ
ใหกับลูกคา แตยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ การสรางธุรกิจที่สื่อถึงคุณคาของสิ่งแวดลอม
และสังคมทุกกระบวนการ ควบคูก บั การพัฒนานวัตกรรม และธุรกิจเพือ่ ใหทนั ตอความตองการ
ของลูกคา สรางเปนคุณคาที่สื่อสารไปยังลูกคา ภายใตแนวคิดคุณคาของของเลนที่ใสใจ
ในความยัง่ ยืนของโลกในทุกมิติ ทำใหเกิดเปนความยัง่ ยืนในการประกอบธุรกิจ ซึง่ เปนสิง่ ที่
SMEs สามารถเรียนรูแ ละนำมาปรับใชกบั การดำเนินธุรกิจใหเติบโตอยางเขมแข็งและยัง่ ยืนได
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“ บริษทั กรีนอินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (G.I.B)
มุงสรางการรับรู และขยายชองทางการจำหนาย
อยางครบวงจร ”

บริษัท กรีนอินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (G.I.B) เปนธุรกิจจำหนายผลิตภัณฑอาหารเสริมสำหรับพืชและสัตว ที่มุงมั่น
สรางคุณคาของผลิตภัณฑ ดวยนวัตกรรมและงานวิจยั ผานการคิดคนพัฒนาผลิตภัณฑจากธรรมชาติ โดยใหความสำคัญกับการวิจยั และ
การพัฒนานวัตกรรมอยางไมหยุดนิ่ง จนไดรับรางวัลนวัตกรรมระดับโลก อาทิ รางวัล 7 Innovation Awards 2015 (รางวัลสุดยอด
นวัตกรรมประจำป 2015 ดานสังคม) รางวัล National Innovation Agency (NIA) 2014 ควบคูก บั การดำเนินธุรกิจโดยมี แผนธุรกิจและ
เปาหมาย(The Business objective) ทีช่ ดั เจนโดย “มุง สรางการรับรูผ ลิตภัณฑและตราสินคา ขยายชองทางการจัดจำหนายครบวงจร”
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กลยุทธสรางการรับรูผ ลิตภัณฑและตราสินคา ขยายชองทางการจัดจำหนายครบวงจร
2016
2017
2018
2019
Product Awareness &
Expand to AEC market
Expand to World market
Enhanced Organic
Distribution Channel
World Class Brand
่ การสรางการรับรูผ ลิตภัณฑ ขยายตลาดไปยังกลุม ประเทศ AEC
เพิม
เชน อินโดนีเซีย
ขยายชองทางการจัดจำหนาย
่ ๆ ในเอเชีย เชน จีน
ประเทศอืน

ประเทศแถบอเมริกาใต

เชน บราซิล คิวบา
ประเทศแถบยุโรป
เชน ออสเตเรีย, เบลเยีย่ ม

สรางแบรนดเปนสวนหนึ่งของ

นวัตกรรมสีเขียวเพือ่ สิง่ แวดลอม

1. ดานผลิตภัณฑ : การปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ (Redesign Packaging)
พัฒนาโครงสรางดานราคาและตนทุน การพัฒนาสินคาที่เปนนวัตกรรม

2. ดานชองทางการจัดจำหนาย

Online Marketing/Traditional Marketing/OEM

3. ดานการตลาด : สรางคุณคาแบรนด จัดกิจกรรม Event สงเสริมการตลาด

โดยใชการสือ่ สารทัง้ สองทางกับผูบ ริโภคในรูปแบบกิจกรรมการตลาด เพื่อเขาถึง
ผูบริโภคเฉพาะกลุม ในการสรางความสัมพันธกับลูกคา (Below-the-Line)
และการโฆษณาผานสือ่ หลัก (Above-the-Line) ไดแก โทรทัศน วิทยุ สือ่ สิงพิมพ เปนตน

บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี แมจะเปน SMEs ขนาดเล็ก แตมีแผนการดำเนินงาน และจุดมุงหมายที่ชัดเจนใน
การดำเนินธุรกิจรวมทั้งการคนควาวิจัยพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย มุงขยายตลาดอยางไมหยุดนิ่ง และยัง
ใหความสำคัญกับกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ในการสรางคุณคาเพือ่ ตอบแทนใหกบั สังคม ไมวา จะเปนโครงการ
ชวยเหลือเด็กยากไรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึง่ เปนสวนหนึง่ ที่ SMEs สามารถเรียนรูค วบคูไ ปกับการการดำเนินธุรกิจเพือ่ สรางคุณคา
ใหกับธุรกิจนอกเหนือจากการสรางมูลคาไดเชนกัน

การสรางความยัง่ ยืนหรือความไดเปรียบในการดำเนินธุรกิจในปจจุบนั คงไมไดเพียงแตมงุ สรางผลในระยะสัน้ โดยธุรกิจสามารถ
เรียนรู คนหา และเขาใจถึงคุณคาทีผ่ บู ริโภคตองการได เพือ่ นำมาสรางคุณคา พัฒนาผลิตภัณฑ และกระบวนการดำเนินธุรกิจ ไมวา จะเปน
การนำองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัยหรือทรัพยสินทางปญญา มาใชในการตอยอดและสรางโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสงมอบ
คุณคาของสินคาหรือบริการใหกบั ลูกคาไดอยางเหมาะสมและตรงกับความตองการทีแ่ ทจริงซึง่ จะชวยเสริมเปนพลังให SMEs ไทยเติบโต
และเขมแข็งไดตอ ไป
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งาน Startup Thailand 2016
“ วิสาหกิจเริ่มตนจะเปนนักรบทางเศรษฐกิจใหม

(New Economic Warriors: NEW)
และประเทศไทยจะเปนพื้นที่เปดสำหรับการเติบโตของอาเซียน ”

Startup คือ ธุรกิจเกิดใหมที่ตองการสรางความเปลี่ยนแปลงดวยแนวคิดที่แตกตาง โดยใชกระบวนการและ
นวัตกรรมที่ไมเหมือนใคร เพื่อสรางความเปลี่ยนแปลงนั้นๆทำใหธุรกิจสามารถทำซ้ำ (Repeatable) ขยายตลาด
(Scalable) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเติบโตไดอยางกาวกระโดด (Exponential growth)
งาน Startup Thailand 2016 ระหวางวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสริ กิ ติ ์ิ เพือ่ สรางผูป ระกอบการ
เทคโนโลยีรายใหมที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสรางตลาดใหมในระดับโลกที่เติบโตอยางกาวกระโดด ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งกระทรวงพาณิชยรวมจัดนิทรรศการ พรอมเจาหนาที่
ใหคำปรึกษาในสวนของการบริการของภาครัฐสำหรับ Startup ของ 3 หนวยงาน ไดแก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมทรัพยสนิ ทางปญญา
และกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดใหบริการคำแนะนำในการจดทะเบียนธุรกิจอยางถูกตอง มีผูมา
รับบริการ 108 ราย และใหคำแนะนำเรือ่ งการจดทะเบียนพาณิชย มีผมู ารับบริการ 92 ราย กรมทรัพยสนิ ทางปญญา ใหบริการคำแนะนำ
เรื่องทรัพยสินทางปญญา การจดเครื่องหมายการคา มีผูมารับบริการ 205 ราย โดยมีผูเขารวมงานไดแก กลุม Startup ของไทยและ
ตางประเทศกลุมที่มีศักยภาพในการเปน Startup กลุมผูบริหารองคกร บริษัท หนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยที่มีการสงเสริม Startup
และกลุมนักลงทุน จำนวน 35,000 คน

กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การเสวนาใหความรู เพือ่ ถายทอดแนวคิดแลกเปลีย่ นประสบการณ และสรางแรงบันดาลใจแก
Startup และผูประกอบการรุนใหม โดยผูทรงคุณวุฒิทั้งไทยและตางประเทศ การจัดแสดงนิทรรศการ เปนการรวบรวมธุรกิจ Startup
และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของภายในระบบนิเวศทางเศรษฐกิจสำหรับ Startup เพือ่ ตอยอดความคิดสรางสรรค จากไอเดียธุรกิจทีม่ นี วัตกรรม
มารวมสรางเปนธุรกิจดวยกัน และกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน อาทิ กิจกรรมใหคำปรึกษา การแขงขันนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อระดมทุน
กิจกรรม Thailand Grand Hacrathon การแขงขันโมเดลธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนไอเดียสูการเปน Startup
ดวยบทบาทของกระทรวงพาณิชย มุง สงเสริมผูป ระกอบการใหเขมแข็ง และสามารถแขงขันไดในตลาดสากล เปนประตูดา นหนา
สำคัญดานการคาทั้งภายในและระหวางประเทศ จำเปนอยางยิ่งที่ตองเตรียมความพรอมในหลายดาน เรงสรางสิ่งอำนวยความสะดวก
พื้นฐาน (Fundamental platform) ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ เพื่อปรับโครงสรางธุรกิจบริการ จาก Low-valued Services ไปสู
High- Valued Services และการสรางผูป ระกอบการยุคใหม ทีม่ งุ เนนนวัตกรรมเปนตัวขับเคลือ่ น (Innovation-driven Enterprises/Startup)
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การดำเนินการดังกลาว กระทรวงพาณิชย ขับเคลื่อนผานกลไกของประชารัฐภายใตคณะทำงานสงเสริม SMEs และ Startup
ซึง่ ใหความสำคัญตอการวางฐานรากและสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ อำนวยตอการประกอบธุรกิจของทุกกลุม ทีต่ อ งมีมาตรการ แนวทางพัฒนา
และแหลงเงินทุนทีแ่ ตกตางกัน โดยผูป ระกอบการยุคใหมทม่ี งุ เนนนวัตกรรมเปนตัวขับเคลือ่ น (Innovation-driven Enterprises/Startup)
เปนรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ตองการสรางความเปลี่ยนแปลงดวยแนวคิดที่แตกตางโดยใชกระบวนการและนวัตกรรมที่แปลกใหม
เพือ่ สรางความเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ ทำใหธรุ กิจสามารถทำซ้ำ (Repeatable) ขยายตลาด (Scalable) เพือ่ สรางมูลคาเพิม่ และเติบโตไดอยาง
กาวกระโดด (Exponential growth) ซึง่ กลุม ธุรกิจนีจ้ ะเปนตัวเรงสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสูป ระเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ ผูป ระกอบการ
มืออาชีพ หรือ Smart Enterprises ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจอยางครบวงจร จะถูกผลักดันไปสูผูประกอบธุรกิจ
ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation-driven entrepreneurs /Startup) โดยกระทรวงพาณิชยไดตั้งคณะทำงานพัฒนา
สภาพแวดลอมการสงเสริม Startup โดยมีแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุน Startup ดังนี้
One Stop Service
PAY METHOD

SHOPPING CART

LOVELY

FAVOURITE

1.One Stop Service Platform ดานการอำนวยความสะดวกและฐานความรูในการประกอบธุรกิจ
เพื ่ อ ผลั ก ดั น ผู  ม ี แ นวคิ ด ด า นนวั ต กรรมและความคิ ด สร า งสรรค ท างธุ ร กิ จ สู  ก ารพาณิ ช ย
อยางเปนรูปธรรม(Idea Commercialization)

GIVE YOUR OPINION

2.SMART Business Solution สรางเครือขายกลางระหวางผูประกอบการและกลุม Startup

เพื่อนำเสนอและคนหาแนวคิดที่นำไปสูการพัฒนาและแกไขปญหาการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะเปน
การขยายโอกาสทางการตลาดและการหาแหลงทุนใหแก Startup พรอมทัง้ เปนเครือ่ งมือใหผป ู ระกอบการ
สามารถจับคูนวัตกรรมใหมที่เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจสูการเปน Smart Enterprises

3.Global Expansion การขยายธุรกิจสูตลาดตางประเทศเพื่อสงเสริมกลุม Startup ที่มีศักยภาพ

สามารถกาวไปสูต ลาดสากลสรางการรับรูข อง Startup ไทยในตลาดโลก รวมถึงสรางความตระหนัก
และดึงดูดนักลงทุนทั้งไทย และตางชาติ

4.Relaxing Law & Regulation Constraints การปรับปรุงแกไขกฎระเบียบเพือ่ อำนวยความสะดวก

แกธรุ กิจ Startup ใหงา ย สะดวก และรวดเร็ว พรอมรองรับการใหบริการในรูปแบบดิจทิ ลั การปรับ
ลดขั้นตอนวิธีการเพิ่มทุนไปจนถึงวิธีการเลิกธุรกิจที่สามารถดำเนินการไดในระยะเวลาที่สั้นลง
สอดคลองกับวงจรชีวิตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วตามธรรมชาติของธุรกิจ Startup
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คิดเชิงนวัตกรรม สรางสรรคธุรกิจใหม
ไดดวย Lean Canvas
ภายใตนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ไดใหความสำคัญกับการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศพรอมขับเคลื่อนตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 โดยมุงเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน และการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
นวัตกรรมการบริหารจัดการสมัยใหมเปนฐานการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีบทบาทหลักในการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ ผูประกอบธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนจากผูประกอบการ SMEs ดั้งเดิม (Traditional SMEs) ไปสูผูประกอบการที่เนนนวัตกรรม
ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น (Smart Enterprise / Startup) ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจสรางสรรคไดอยางแทจริง
กิจกรรมการคิดเชิงนวัตกรรม สรางสรรคธุรกิจที่แตกตาง มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแกผูประกอบธุรกิจในลักษณะ
เชิงลึกดานการวางแผนเชิงกลยุทธ การจุดประกายความคิดสรางสรรคใหแกผูประกอบธุรกิจรายใหม การสรางนวัตกรรมและสามารถ
ตอยอดพัฒนาสินคาหรือบริการตนแบบที่ตรงกับความตองการหรือปญหาของลูกคาที่แทจริง และสงมอบคุณคาของธุรกิจ ในเวลาที่
เหมาะสม ภายใตสภาพตลาดปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สามารถนำไปประยุกตใชเปนแนวทางในการดำเนินธุรกิจและ
พัฒนาสินคาหรือบริการทีส่ รางสรรคคณ
ุ คาทีแ่ ตกตางแกลกู คาอยางแทจริง โดยนำเครือ่ งมือ Lean canvas มาชวยพัฒนาสินคาและบริการ
ใหพรอมออกสูตลาดอยางรวดเร็วและสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางแทจริง
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แนวคิด Lean Canvas เปนกระบวนการออกแบบและพัฒนาสินคาหรือบริการทีอ่ ยูบ นพืน้ ฐาน
ของปญหา ความยุงยากที่ลูกคากำลังเผชิญอยู ซึ่งเปนความตองการที่แทจริงของลูกคา โดยธุรกิจ
สามารถนำนวัตกรรมเขาไปชวยแกไขปญหาหรือตอบสนองความตองการของลูกคา ดวยการพัฒนา
ตนแบบหรือสินคาตัวอยางไปทดสอบตลาดและนำมาปรับปรุงสินคาหรือโมเดลธุรกิจจนสามารถ
สงมอบคุณคาที่แตกตางเหนือคูแขงสูลูกคาเปาหมายในเวลาที่เหมาะสม (Product market ﬁt)
ซึ่งกิจกรรมในการพัฒนาผูประกอบธุรกิจ ไดแก กระตุนความคิดสรางสรรคธุรกิจ ดวยการวาดภาพ
แนะนำธุรกิจตนเอง การนำเทคนิค SCAMPER Idea โดยการตั้งโจทยใหทุกคนพัฒนาเมนูใหมจาก
ผัดไทกุงสดเดิม โดยดัดแปลงนำวัตถุดิบอื่นมาทดแทน ปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงแบบเดิม เปนเมนู
อาหารใหม เพือ่ กระตุน ใหระดมความคิดสรางสรรคในการผลิตไอเดียใหมๆ เรียนรูว ธิ กี ารคนหาจุดขาย
ดวยเทคนิค F.A.B เพือ่ พัฒนาทักษะการวิเคราะหสนิ คา/บริการวามีคณ
ุ ประโยชนทโ่ี ดดเดนใหความรูส กึ
แตกตางจากคูแขง พัฒนาทักษะการคิด ผานเครื่องมือ Value Proposition Canvas เพื่อออกแบบ
สินคา/บริการไดตรงกับความตองการของลูกคาอยางแทจริง คนพบคุณคาทีแ่ ตกตางของสินคา/บริการ
ที่เหนือกวาคูแขงการฝกสรางแบบจำลองผลิตภัณฑ (Prototype) และไดพัฒนาทักษะการนำเสนอ
แนวคิด(Pitching Idea) เชน ธุรกิจบริการสอนแตงหนาโดยพัฒนาชองทางการใหบริการผานทาง
Application บนโทรศัพทมือถือ พัฒนาระบบติดตามเด็กเล็ก ในลักษณะนาิกาขอมือที่เชื่อมโยง
สัญญาณผานทางApplication บนโทรศัพทมอื ถือ เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยและคลายความกังวลแกผปู กครอง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทำใหผูประกอบธุรกิจ ไดพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม มองเห็นภาพไอเดียธุรกิจที่ชัดเจน มีความรู
ความเขาใจในภาพรวมของแผนธุรกิจ Lean Canvas สามารถเชือ่ มโยงขอมูลระหวางปจจัยตางๆ ทีเ่ กีย่ วของไดครบทุกมิติ และเปลีย่ นมุมมอง
ทัศนคติตอนวัตกรรมธุรกิจ วาเปนสิ่งที่จำเปนตอธุรกิจขนาดเล็ก สามารถนำนวัตกรรมไปประยุกตใชไดจริง ชวยใหธุรกิจลดระยะเวลา
และตนทุน รวมทัง้ ลดความเสีย่ งจากการนำสินคาหรือบริการใหมออกสูต ลาด จึงเปนเครือ่ งมือทีม่ ปี ระโยชนสำหรับกลุม Startup หรือธุรกิจ
ที่ตองการ Launch สินคาหรือบริการใหม เพื่อใหผูประกอบธุรกิจมีความสามารถทางการแขงขันไดอยางรวดเร็ว
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เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการตลาด
ธุรกิจแฟรนไชสสูเมียนมาร

เพือ่ กระตุน และสรางการรับรู รวมทัง้ กระบวนการเชือ่ มโยงเครือขายธุรกิจแฟรนไชสและธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง สรางโอกาสการกาวสูส ากล
แกธุรกิจแฟรนไชส กรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงไดจัดกิจกรรมสรางและขยายเครือขายทางการตลาดระหวางแฟรนไชสไทยกับเครือขาย
ธุรกิจ ณ กรุงยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยการนำผูป ระกอบธุรกิจแฟรนไชสไทย ไปนำเสนอและเจรจาธุรกิจเพือ่ ใหธรุ กิจ
แฟรนไชสไทยสามารถสรางและขยายเครือขายกับนักลงทุนหรือเครือขายทัง้ ในประเทศและตางประเทศ เปนทีย่ อมรับ สามารถขยายโอกาส
ทางการตลาดและแขงขันในระดับสากลได ในรูปแบบ Franchise Business Networking ระหวางวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559
ณ หองประชุม Ballroom Novatel Yangon Max Hotel ซึ่งในงานประกอบดวยกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมภายในงาน Franchise Business Networking
1.1 การจัดสัมมนาใหความรูดานตลาดพมา โดยใหผูประกอบการแฟรนไชสไทยไดพบปะเจาหนาที่ จากหนวยงานสงเสริม
การคาไทยประจำกรุงยางกุง เพือ่ ศึกษาขอมูลตลาดพมาในเชิงลึก เปนการเตรียมความพรอมในการขยายธุรกิจในอนาคต (Market Study)
1.2 การจัดงานพบปะเพื่อสรางความสัมพันธระหวางผูประกอบการแฟรนไชสไทยและนักลงทุนชาวพมาที่สนใจธุรกิจ
แฟรนไชสไทย (Business Networking)
1.3 เปดโอกาสใหผูประกอบการแฟรนไชสไทยไดนำเสนอธุรกิจแกนักลงทุนชาวพมาที่สนใจธุรกิจแฟรนไชส พรอมใหขอแนะนำ
อันเปนประโยชนในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชสในพมา (Business Presentation to Potential Franchisee in Myanmar)
1.4 การสำรวจตลาดการคาพมา (Market Survey)
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2. ผูประกอบธุรกิจแฟรนไชสที่เขารวมกิจกรรมฯ จำนวน 21 ราย และจำนวนผูเจรจาธุรกิจ ดังนี้
ลำดับ

ประเภทธุรกิจ

จำนวน (ราย)

จำนวนผูเจรจาธุรกิจ

1
2
3
4

อาหารและเครื่องดื่ม
ความงามและสปา
การศึกษา
บริการ

11
4
4
2

301
53
53
71

รวม

21

478

3. การประเมินผลการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายธุรกิจ ครั้งนี้เปนประโยชนแกผูประกอบการเปนอยางมาก เนื่องจากไดมีโอกาส
นำเสนอและเจรจาธุรกิจกับนักลงทุนตางประเทศ และเห็นวากรมฯ ควรมีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการสรางและขยายเครือขายธุรกิจในตลาดตางประเทศไดในอนาคต
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มาตรการแกไขปญหาการประกอบธุรกิจ
ของคนต า งชาติ ท ี ่ ใช ค นไทยเป นนอมิ น ี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรับฟงปญหาและรวมกันหามาตรการแกไขปญหาเกี่ยวกับ
กรณีชาวตางชาติเขามาลงทุนโดยใชตวั แทนอำพราง (นอมิน)ี ในธุรกิจนำเทีย่ วและทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจทองเทีย่ ว ธุรกิจคาอสังหาริมทรัพย
และการถือครองอสังหาริมทรัพย และธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเกษตร ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของไดเสนอมาตรการ ดังนี้
มาตรการดานการบริหารจัดการ
1. ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเกษตร
กรมการคาภายใน เจาภาพหลักไดเสนอมาตรการบริหารจัดการดังนี้
1) จัดระเบียบโดยใหกระทรวงเกษตรฯ ขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผูผ ลิต
และกระทรวงพาณิชยขึ้นทะเบียนผูสงออกพืชหลักทุกชนิด
2) จัดทำสัญญากลางเพื่อใหเกษตรกรและผูสงออกใช
3) มีมาตรการเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันใหกบั ผูป ระกอบการไทย
(ลงไทย)โดยสงเสริมพัฒนาการตลาดและโลจิสติกส สนับสนุน
สภาพคลองทางการเงินในการพัฒนาและขยายกิจการ รวมทัง้
ขยายชองทางการตลาดในตางประเทศใหเพิ่มมากขึ้น
4) สรางความเปนธรรมดานภาษี และจัดเก็บภาษีจากผูป ระกอบการ
ตางชาติอยางถูกตอง
2. ธุรกิจนำเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องกับทองเที่ยว
กรมการทองเที่ยว เจาภาพหลักไดเสนอมาตรการบริหารจัดการดังนี้
1) เนนการกำกับดูแลตั้งแตกอนจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและ
การกลั่นกรองกอนอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
2) เชื่อมโยงขอมูลผูประกอบธุรกิจระหวางหนวยงานที่กำกับดูแล
ธุรกิจเฉพาะ และหนวยงานตรวจสอบตางๆ เพือ่ ใหการกำกับดูแล
และตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3) บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อบูรณาการในการกำกับ
ดูแลโดยแตละหนวยงานทีม่ กี ฎหมาย เชน ใชกฎหมายเกีย่ วกับ
การอนุญาตทำงานของคนตางดาว โดยกรมการจัดหางานมา
กำกับดูแลการดำเนินการของผูป ระกอบธุรกิจอีกทางหนึง่ เปนตน
4) เชื่อมโยงหรือประสานแลกเปลี่ยนขอมูลกลุมเปาหมายที่มี
พฤติกรรมในลักษณะเปนกลุม เสีย่ งทีอ่ าจมีการกระทำผิดกฎหมาย
ที่แตละหนวยงานทราบจากการปฏิบัติงานเพื่อเปนขอมูลให
แตละหนวยงานใชในการกำกับดูแลและตรวจสอบ
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มาตรการกำกับดูแล และตรวจสอบ

3. ธุรกิจคาอสังหาริมทรัพยและการถือครองอสังหาริมทรัพย
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กรมที่ดิน เจาภาพหลักไดเสนอมาตรการบริหารจัดการดังนี้
1) กอนจดทะเบียนการถือครองที่ดินมีมาตรการสอบสวนเพื่อ
ปองกันการถือครองที่ดินแทนคนตางชาติ ทั้งการถือครอง
โดยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
2) มีการสอบสวนและตรวจสอบคุณสมบัติของผูครอบครองที่ดิน
ภายหลังการจดทะเบียนการไดมาซึง่ ทีด่ นิ วายังคงมีคณ
ุ สมบัติ
ในการครอบครองที่ดิน หรือมีลักษณะการครอบครองที่ดิน
แทนชาวตางชาติหรือไม
3) เชื ่ อ มโยงฐานข อ มู ล การจดทะเบี ย นนิ ต ิ บ ุ ค คลของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคากับกรมที่ดินและกรมการปกครอง
เพื่อใชตรวจสอบสถานะของนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินได

นอกจากมาตรการในเชิงการบริหารจัดการกับธุรกิจทัง้ 3 ดานแลว ยังไดกำหนดมาตรการดานการตรวจสอบแกไขปญหาเพิม่ เติม
ในธุรกิจแตละดาน ในลักษณะของการบูรณาการการตรวจสอบรวมกันโดยใชกฎหมายที่แตละหนวยงานรับผิดชอบ โดยในสวนของ
กรมพัฒนาธุรกิจการคาเนนตรวจสอบสถานะความมีตัวตนของธุรกิจ การจัดทำบัญชี ตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 และตรวจสอบ
นอมินี ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ดังนี้
1. ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเกษตร กำหนดแผนปฏิบัติการดังนี้
1) สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยการจัดอบรมใหแกผูประกอบธุรกิจ
2) ตรวจสอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อ คัดแยกพืช ผัก ผลไม หรือพืชผลการเกษตรอื่นๆ เพื่อสงออกไปจำหนายยังตางประเทศและ
ธุรกิจนำเขาผัก ผลไม หรือพืชผลการเกษตรอื่นๆ มาจำหนายในประเทศ รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวกับการคาภายในพืช ผัก ผลไม หรือ
พืชผลการเกษตรอืน่ ๆ โดยการตรวจสอบจะบูรณาการขอมูลกลุม เปาหมายระหวางหนวยงานตางๆ ทีก่ ำกับดูแล เชน กรมการคาภายใน
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมศุลกากร เปนตน เพือ่ ตรวจสอบเปาหมายเฉพาะทีเ่ ปน
กลุมเสี่ยงเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอผูประกอบการและตลาดการคาทั่วไป
2. ธุรกิจนำเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องกับทองเที่ยว กำหนดแผนปฏิบตั กิ ารตรวจสอบธุรกิจนำเทีย่ ว และธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับทองเทีย่ ว
เชน รานอาหาร รานจำหนายของทีร่ ะลึกแกนกั ทองเทีย่ ว ธุรกิจใหเชายานพาหนะ ธุรกิจสปา ธุรกิจใหเชาทีพ่ กั เปนตน ลักษณะ
การตรวจสอบ จะแบงระดับการตรวจสอบเปน 3 ระดับ คือ
1) การตรวจสอบตามแผนงานโครงการทั่วไปที่ดำเนินการประจำป เพื่อปองปรามธุรกิจที่มีลักษณะเปนกลุมเสี่ยงที่อาจกระทำผิด
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา ตรวจสอบการกระทำในลักษณะนอมินี ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
และกรมการทองเที่ยว ตรวจสอบบริษัททองเที่ยวและมัคคุเทศก ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก พ.ศ. 2551
2) ตรวจสอบรวมตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางกรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมการทองเทีย่ ว กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
และสำนักงานปลัดกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา โดยเนนตรวจสอบธุรกิจทองเทีย่ วทีป่ รากฏขอมูลเชิงลึกจากกรมการทองเทีย่ ว วามี
การประกอบธุรกิจทีไ่ มถกู ตองตามกฎหมาย หรือมีลกั ษณะใชนอมินคี นไทยในการประกอบธุรกิจในจังหวัดทีเ่ ปนแหลงทองเทีย่ วสำคัญ
3) การตรวจสอบลักษณะเฉพาะกิจหรือเปนการปฏิบตั กิ ารพิเศษ ในลักษณะบูรณาการตรวจสอบรวมกับหนวยงานตรวจสอบกำกับ
ดูแลอื่น ภายใตสถานการณหรือเวลาทีเ่ หมาะสมหรือเปนกรณีทเ่ี ปนเรือ่ งเรงดวน จำเปน หรือจากการสัง่ การของรัฐบาลในระดับนโยบาย
3. ธุรกิจคาอสังหาริมทรัพยและการถือครองอสังหาริมทรัพยและธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง กำหนดแผนปฏิบตั กิ ารตรวจสอบในลักษณะ
บูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงาน ไดแก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมทีด่ นิ กรมการปกครอง กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
และสำนักงานตำรวจแหงชาติ (ตำรวจทองที)่ เพือ่ ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบนิตบิ คุ คลกลุม เสีย่ งทีม่ คี นตางชาติรว มลงทุนและประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการใหเชา ขาย ซือ้ และการดำเนินงานดานอสังหาริมทรัพย หรือธุรกิจตัวแทนและนายหนาซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย ธุรกิจ
รับเหมากอสราง และธุรกิจโรงแรม รวมทั้งการถือครองที่ดินโดยนิติบุคคลในจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวสำคัญ เชน ภูเก็ต
สุราษฎรธานี(เกาะสมุย) ชลบุรี (พัทยา) กระบี่ เชียงราย เชียงใหม ประจวบคีรีขันธ (หัวหิน) กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่น
ที่ปรากฏขอมูลวาอาจมีการกระทำความผิด
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“ลง” กับกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
ในชวงหลายเดือนที่ผานมา มีกระแสขาวปรากฏในสื่อตางๆ เปนอยางมากเกี่ยวกับการที่กลุมทุนตางชาติเขามารับซื้อผลไม
ในลักษณะเหมาซื้อผลไมไทยถึงสวน เชน ทุเรียน มังคุด ลำไย แลวสงออกไปจำหนายในตางประเทศ หรือที่เรียกวา “ ลง ”
ลักษณะการดำเนินธุรกิจของ “ ลง ” คือ การที่ผูประกอบการมารับซื้อสินคาเกษตร (ผลไม) โดยทำสัญญาซื้อขายระหวาง
ผูป ระกอบการกับเจาของสวนผลไม แบบวิธกี ารซือ้ เหมาสวน โดยมีการกำหนดราคารับซือ้ และคุณภาพของผลไมไววา ตองเปนไปตาม
มาตรฐานที่กำหนดตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ กระบวนการเริ่มที่การเขาไปควบคุมดูแล
ตั้งแตการปลูก ตลอดจนการดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต และมีการตั้ง
โรงคัดแยกผลผลิตเพือ่ บรรจุหบี หอกอนสงไปจำหนายในตางประเทศ ซึง่ การดำเนิน
ดังกลาวอาจทำโดยผูประกอบการคนไทยหรือผูประกอบการที่เปนคนตางชาติก็ได
ดังนั้น หากผูประกอบการตางชาติ
เปนผูดำเนินธุรกิจในลักษณะ “ลง”
แลว จะมีความเกีย่ วของกับกฎหมาย
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว

“ลงตางชาติ” เกี่ยวของกับกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาวอยางไร ?
ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ของคนต า งด า ว พ.ศ.2542 อั น เป น กฎหมายกลางที ่ ก ำกั บ การประกอบธุ ร กิ จ
ของคนตางชาติในไทยไดกำหนดประเภทธุรกิจที่ควบคุมไวในบัญชีทายของพระราชบัญญัติฯ ซึ่งประกอบดวยประเภทธุรกิจที่หาม
คนตางชาติประกอบการ หรือธุรกิจที่คนตางชาติสามารถประกอบการไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาต ซึ่งเมื่อพิจารณาตามลักษณะ
การดำเนินการของ “ลง” แลว จะมีประเภทธุรกิจภายใตกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ในแตละกรณี ดังนี้ี

1. กรณี “ลงตางชาติ” ซือ้ สินคาเกษตร (ผลไม) ทีป่ ลูกในประเทศไทยแลวสงออกสินคาเกษตร
(ผลไม) ทัง้ หมดไปจำหนายในตางประเทศ
กรณีดงั กลาวถือเปนการประกอบธุรกิจสงออก ไมอยูภ ายใตการกำกับตามบัญชีธรุ กิจ
ทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 คนตางชาติ
จึงไมตองขออนุญาตตามกฎหมายฉบับนี้
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2. กรณี “ลงตางชาติ” ซื้อสินคาเกษตร (ผลไม) ที่ปลูกในประเทศไทยแลวจำหนายสินคา

ทั้งหมดหรือบางสวนในประเทศ
การที่ “ลงตางชาติ” ซื้อสินคาเกษตร (ผลไม) ที่ปลูกในประเทศไทยเพื่อจำหนาย
ในประเทศ ถือเปนธุรกิจในบัญชีสาม (13) ทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ.2542 การคาภายในเกีย่ วกับผลิตภัณฑหรือผลิตผลทางการเกษตร
พื้นเมือง ซึ่งตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาวจึงจะสามารถประกอบธุรกิจได
ทั้งนี้รวมถึงการที่ “ลงตางชาติ” นำผลไมที่ไมผานการคัดคุณภาพตามมาตรฐาน
เพื่อการสงออกมาจำหนายภายในประเทศดวย

3. กรณีลงตางชาติคัดคุณภาพ ขนาด และบรรจุผลไม

การที่ “ลงตางชาติ” ที่ซื้อสินคาเกษตร (ผลไม) ที่ปลูกในประเทศไทยแลวสงออก
ไปจำหนายในตางประเทศ และมีการดำเนินการเองในขัน้ ตอนการคัดคุณภาพ ขนาด
และการบรรจุผลไมเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดกอนการสงออก ถือเปน
สวนหนึง่ ของธุรกิจสงออก จึงสามารถประกอบธุรกิจไดโดยไมตอ งขออนุญาต แตหาก
การคัดคุณภาพ ขนาด และการบรรจุผลไมดงั กลาวเปนการดำเนินการโดยการรับจาง
ทำใหแกผูประกอบการรายอื่น ถือเปนธุรกิจบริการในบัญชีสาม (21) การทำธุรกิจ
บริการอืน่ ซึง่ ตองไดรบั อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

กรมพัฒนาธุรกิจการคา ในฐานะหนวยงานที่กำกับดูแลตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาวจึงใหความสำคัญ

ตอการดำเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาผลกระทบของธุรกิจการเกษตรของไทย (ผลไม) จากการดำเนินธุรกิจของ “ลงตางชาติ”
ซึ่งอาจเขามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยไมไดมีการขออนุญาต หรือดำเนินการในลักษณะใชคนไทยเปนตัวแทนอำพราง
(Nominee) ทั้งนี้ กรมฯ มีมาตรการและแผนปฏิบัติการกำกับการประกอบธุรกิจของคนตางดาวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งสามารถ
ตอบสนองกับสถานการณการประกอบธุรกิจของชาวตางชาติ โดยเผยแพรขอมูลแกผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาวกับการทำการเกษตรและการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรของนักลงทุนตางชาติ เพื่อสราง
ความเขาใจใหมีการประกอบธุรกิจโดยไมขัดตอกฎหมาย รวมทั้งการรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก กรมการคาภายใน
กรมการคาตางประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และหนวยงานในพื้นที่ เพื่อรวมกันตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของ “ลงตางชาติ”
ในประเทศไทย ตลอดจนใหคำปรึกษาและใหขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใหการกำกับการประกอบธุรกิจของคนตางดาวเปนไปอยางรอบคอบ
มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอเกษตรกรและการสงออกผลไมของไทย

23

ขอควรรูเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน
การทำธุรกิจผานทางออนไลน เปนการเริม่ ตนธุรกิจ
ทีต่ ดั คาใชจา ยการเปดหนาราน/ การบริหารจัดการ สามารถ
ขยายตลาดในวงกวาง และเริม่ ตนไดทนั ทีเหมาะสมกับยุคสมัย
เปนทีน่ ยิ มของลูกคา อีกทัง้ ยังใหบริการได 7 วัน 24 ชัว่ โมง
อย า งไรก็ ต ามต อ งกำหนดกลุ  ม เป า หมายให ช ั ด เจน
การวางระบบการจั ด หาสิ น ค า ที ่ เ หมาะสม การจั ด ส ง
และการชำระเงินทีน่ า เชือ่ ถือ ทัง้ นี้ ผูป ระกอบธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสจะตองจดทะเบียนพาณิชยที่สำนักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล หรือองคการบริหาร
สวนตำบล (อบต.) ตามที่ตั้งของสถานประกอบการหรือ
ตามที่อยูของผูประกอบธุรกิจ
หลังจากนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการคาจะทำการ
ประเมินคุณสมบัตขิ องเว็บไซตทม่ี กี ารจดทะเบียนพาณิชย
เพื ่ อ ให เ ครื ่ อ งหมายรั บ รอง DBD Registered โดย
ผูประกอบธุรกิจสามารถนำเครื่องหมายดังกลาวไปติด
บนเว็บไซตรา นคาออนไลนของตน อันเปนการยืนยันการมี
ตัวตนอยูจริงของผูประกอบธุรกิจ สรางความมั่นใจแก
ผูบริโภคในการซื้อสินคาผานชองทางออนไลนมากขึ้น
ปจจุบันมีรานคาออนไลน ที่ไดรับเครื่องหมาย DBD Registered จำนวน 17,963 รานคา ( ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 )
Buy 1 get 1 free

การใหเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย DBD Registered
เงือ่ นไขของการใหเครือ่ งหมาย DBD Registered
- รานคาออนไลนตอ งจดทะเบียนพาณิชย
- รานคาออนไลนมีตัวตนจริงใน Internet
- รานคาออนไลนตองมีสินคาบริการในรานคาออนไลนตรงกับใบทะเบียนพาณิชย
หลักฐานที่ใชในการขอรับเครื่องหมาย DBD Registered
- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค. 403)
ขอรับเครื่องหมาย DBD Registered ไดที่
- www.trustmarkthai.com
- สงสำเนาใบทะเบียนพาณิชยไปที่ e-Mail : e-commerce@dbd.go.th หรือ โทรสาร 0 2547 5973
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เครื่องหมายรับรองความนาเชื่อถือในการประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (DBD Veriﬁfied) แบงเปน 3 ระดับ ไดแก

ระดับ Silver ระดับดี

ระดับ Gold ระดับดีมาก

ระดับ Platinum ระดับดีเดน

โดยออกใหแกผปู ระกอบการพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสทจ่ี ดทะเบียนและมีคณ
ุ สมบัติ ครบถวนตามหลักเกณฑทก่ี ำหนด เปนการบงบอกวา
เว็บไซตนั้นๆ มีคุณภาพผานเกณฑประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

กระบวนการออกเครื่องหมาย DBD Veriﬁfied ตองมีคณ
ุ สมบัตแิ ละหลักเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส
และตองผานกระบวนการประเมิน 3 ขั้นตอน คือ
1. ประเมินตนเอง
2. ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
3. ประเมินโดยคณะกรรมการ

หลักเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของกรมฯ เทียบเคียงกับมาตรฐานการรับรองความนาเชื่อถือ Trustmark
ระหว า งประเทศ (World Trustmark Alliance: WTA) โดยพิจารณาจากการใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน เขาถึงงา ย และระบบ
ความปลอดภัยที่เปนปจจัยสำคัญของธุรกิจ e-Commerce ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก
1. การเปดเผยขอมูลธุรกิจ และรายละเอียดสินคา/ บริการอยางชัดเจน
2. การกำหนดเงื่อนไขทางการคา ขอตกลงการยกเลิก การคืนสินคา
3. ระบบไอที ทีป่ ลอดภัยไมสง ผลกระทบตอการเขาสูร ะบบของลูกคา
4. นโยบายการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของลูกคา
5. การดำเนินการเพื่อแกไขปญหาขอรองเรียน
และขอพิพาทจากการซื้อขายสินคา
นอกจากนี้ เว็บไซต www.trustmarkthai.com
เปนเว็บไซตทใ่ี หบริการตรวจสอบขอมูลธุรกิจและยืนยันตัวตน
ของผูประกอบธุรกิจ e-Commerce ที่จดทะเบียนพาณิชย
สำหรับธุรกิจพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสกบั กรมพัฒนาธุรกิจการคา
เพือ่ สรางความมัน่ ใจเบือ้ งตนใหผบู ริโภคกอนตัดสินใจซือ้ สินคา
หรือบริการออนไลน สามารถศึกษารายละเอียดไดที่เว็บไซต

www.trustmarkthai.com

ป จ จุ บ ั น มี ร  า นค า ออนไลน ที ่ ไ ด ร ั บ เครื ่ อ งหมาย
DBD Veriﬁed จำนวน 230 รานคา ( ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 )

ขอรับเครือ่ งหมาย DBD Veriﬁfied ไดท่ี www.trustmarkthai.com หรือที่ e-Mail : dbd-veriﬁfied@dbd.go.th
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นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดงาน
แสดงสินคาอาหาร 2559 ( THAIFEX-World of Food Asia 2016 )
โดยมีนางอภิรดี ตันตราภรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
และผูบ ริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย เขารวม ณ ศูนยแสดง
สินคาและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันพุธที่ 25
พฤษภาคม 2559

ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย
เข า เยี ่ ยมชมกิจ การคาปลีกคาสง และพบผูประกอบการ
ณ บริษทั อีคอน แวรเฮาส จำกัด จังหวัดพิษณุโลก ซึง่ เปนธุรกิจ
ค า ปลี ก -ค า ส ง ที ่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค า ให ก ารส ง เสริ ม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

นางสาวชุ ต ิ ม า บุ ณ ยประภั ศ ร ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย
เป น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการ การประกอบธุ ร กิ จ
ของคนตางดาวครัง้ ที่ 5/2559 มีนางสาวผองพรรณ เจียรวิรยิ ะพันธ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา และนางสาวรัตนา เธียรวิศษิ ฏสกุล
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา เขารวมประชุม ณ หองมวงเทพรัตน
ชัน้ 7 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมือ่ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559

นางสาวผองพรรณ เจียรวิรยิ ะพันธ ใหสมั ภาษณผสู อ่ื ขาวจาก
หนังสือพิมพโพสตทเู ดย ประเด็น "การจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั 2 คน"
โดยมีนายสำรวย แดงดวง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
รวมใหสมั ภาษณ ณ หองประชุม ชัน้ 17 กรมพัฒนาธุรกิจการคา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559

นางสาวผองพรรณ เจียรวิรยิ ะพันธ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
พรอมดวยนางสาวรัตนา เธียรวิศษิ ฎสกุล และนายสาโรจน สุวตั ถิกลุ
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา รวมแถลงขาวการจัดงาน
"Thailand e-Commerce Day" ครั้งที่ 5 ณ หองอเนกประสงค
ชัน้ 12 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมือ่ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559

นางสาวผองพรรณ เจียรวิรยิ ะพันธ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
พรอมดวยนายสาโรจน สุวตั ถิกลุ รองอธิบดี ตรวจเยีย่ มการปฏิบตั งิ าน
รั บ งบการเงิ น ในช ว งสั ป ดาห ส ุ ด ท า ยของเดื อ นพฤษภาคม
ณ ลานอเนกประสงค ชัน้ 3 ระหวางวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2559

นายสยาม ลิขิตพงศธร รักษาการที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวง
พาณิชย เปนประธานการประชุมรับฟงความคิดเห็นรางกฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารไตสวนขอเท็จจริงเกีย่ วกับเหตุบงั คับ
หลักประกันที่เปนกิจการ พ.ศ. ....ณ หองมวงเทพรัตน ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมือ่ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559

นางสาวรัตนา เธียรวิศษิ ฎสกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว ครัง้ ที่ 6/2559
ณ หองมวงระยา ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมื่อวันพุธที่ 1
มิถุนายน 2559
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