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โอกาสธุรกิจไทย เข�าถึงแหล�งทุน



                          กรมพัฒนาธุรกิจการคา เปดใหบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลเปนภาษาอังกฤษ
            ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-certificate) ซึ่งชวยสนับสนุนใหผูประกอบการติดตอธุรกิจกับนักลงทุน
    ตางประเทศไดสะดวก งายขึ้น ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ประหยัดคาใชจายที่เปนตนทุน
สำคัญในการทำธุรกิจ อีกท้ังยังสรางความนาเช่ือถือใหกับภาคธุรกิจเพราะเปนหนังสือท่ีออกจากหนวยงานของรัฐโดยตรง

2. QR Code บรรจุขอมูลที่เปน
สาระสำคัญของหนาหนังสือรับรอง
จำนวน 250 อักษร

1

3

2

4

1. ลายสัญลักษณ DBDหากนำ
ไปถายสำเนาจะไมมีลายน้ำปรากฎ
หรืออาจมีสีเขมไมคมชัด

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

3. Reference Number สามารถ
ตรวจสอบขอมูลของหนังสือรับรอง
ทางเว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ขอรับบริการไดที ่สำนักงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคาทุกสาขาและสำนักงานพาณิชยทุกจังหวัดทั ่วประเทศ
สอบถามขอมูลเพิ ่มเติมไดที ่ : กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคา สายดวน 1570 : www.dbd.go.th

4 ว ิธ ีตรวจสอบหนังส ือร ับรองนิต ิบ ุคคลเป นภาษาอังกฤษที ่ออกโดยกรมพัฒนาธุรก ิจการคา
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แผนใหความรูผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

งาน Startup Thailand 2016

MOC Biz Club
เชื่อมโยงผูประกอบการระดับจังหวัด

เสริมพลัง SMEs
สงมอบคุณคาธุรกิจดวยนวัตกรรม

มาตรการแกไขปญหาการประกอบธุรกิจ
ของคนตางชาติที่ใชคนไทยเปนนอมินี

“ลง”กับกฎหมาย
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว

เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการตลาด
ธุรกิจแฟรนไชสสูเมียนมาร

26
ภาพกิจกรรม

คิดเชิงนวัตกรรม สรางสรรคธุรกิจใหม
ไดดวย Lean Canvas

ขอควรรูเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน



           เพื่อเปนการเตรียมความพรอมรองรับการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้น
ในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงไดกำหนดแผนการจัดอบรมสัมมนาใหแกผูท่ีมีสวนเก่ียวของในแตละกลุม  ดังนี้
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แผนใหความรูผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

           กฎหมายวาดวยหลักประกันทางธุรกิจจะมีผลบังคับใชในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ซึ่งจะชวยใหผูประกอบการโดยเฉพาะ SMEs 
เขาถึงแหลงเงินทุนไดเพิ่มมากขึ้น สามารถนำทรัพยสินที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจที่มีอยูในการประกอบกิจการ มาใชเปนหลักประกัน
การชำระหน้ีได โดยไมตองสงมอบทรัพยสิน และสามารถใชทรัพยสินน้ันไปผลิตเปนสินคาหรือบริการเพ่ือใหเกิดมูลคาเพ่ิมได  ซ่ึงกฎหมาย
วาดวยหลักประกันทางธุรกิจประกอบดวยผูที่เกี่ยวของ ดังนี้

         1. ผูประกอบการ SMEs ในฐานะผูขอสินเชื่อหรือที่เรียกวา  “ผูใหหลักประกัน” 

                ซึ ่งในปจจุบันมีมากกวา 2.8 ลานราย เปนผู ประกอบการในรูปของนิติบุคคล

                685,000 ราย

          2. สถาบันการเง ิน  ในฐานะผู ให ส ินเช ื ่อ หร ือที ่ เร ียกวา “ผู ร ับหลักประกัน” 

                โดยกฎหมายกำหนดใหสถาบันการเงินหมายความรวมถึงผูประกอบธุรกิจประกันชีวิต

                ตามกฎหมายวาดวยประกันชีวิต และผูประกอบธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายวาดวย

                การประกันวินาศภัย รวมทั้งธนาคารและสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

         3. ผูบังคับหลักประกัน เปนบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งผู ใหหลักประกันและ

               ผูรับหลักประกันตกลงกันเปนผูบังคับหลักประกัน ในกรณีท่ีนำกิจการมาเปนหลักประกัน

               โดยผูบังคับหลักประกันตองมีความรู ความชำนาญดานกฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร

               บริหารธุรกิจ หรือประเมินมูลคาทรัพยสิน และไมมีลักษณะตองหามท่ีกฎหมายกำหนด

               และตองไดรับอนุญาตใหเปนผูบังคับหลักประกันจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา

หัวขอสัมมนา

- สัมมนาความรู้เก่ียวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

สถานที่จัด จำนวน (ราย)

 - ส่วนกลาง จำนวน  1 ครั้ง

 - ส่วนภูมิภาค จำนวน  5 ครั้ง
   (จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต สงขลา
   อุดรธานี และเชียงราย)

               250      ราย

ครั้งละ 200 ราย
รวม  1,000 ราย

1. ผูใหหลักประกัน (ผูประกอบการ)

ผูบังคับหลักประกัน

ผูประกอบการ, SMEs
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          โดยมีการจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการรับจดทะเบียนตาม พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ใหกับสถาบันการเงินและหนวยงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวของพรอมกับรับฟงความคิดเห็นจำนวน 50 หนวยงาน ประกอบดวย ธนาคารพาณิชย ธนาคารตางประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งเปนผูรับหลักประกันที่มีหนาที่จดทะเบียนสัญญา

หลักประกันกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจและระบบ

แจงขอมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (ระบบ IT)  เมื ่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนยฝกอบรมพัฒนาธุรกิจการคา ชั ้น 6

กรมพัฒนาธุรกิจการคา  โดยมีผูเขารับฟงการประชุมชี้แจง รวมทั้งสิ้น 230 คน  และมีกำหนดจะจัดสัมมนาแนวทางการรับจดทะเบียน

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ในเดือน มิถุนายน 2559 

โดยจัดอบรมผูบังคับหลักประกัน จำนวน 2 รุน รุนละ 100 คน ในเดือนมิถุนายน  2559 ดังนี้ 

- รุนที่ 1 วันที่ 14-15 มิถุนายน  2559

- รุนที่ 2 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2559

หัวขอสัมมนา

- สัมมนาแนวทางการรับจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

สถานที่จัด จำนวน (ราย)

 - ส่วนกลาง จำนวน  2 ครั้ง ครั้งละ 250 ราย
รวม  500 ราย

2. ผูรับหลักประกัน (สถาบันการเงิน)

หัวขอสัมมนา

- สัมมนาประชาสัมพันธ์
  “ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ”

- อบรม “ผู้บังคับหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ”
  โดยต้องอบรม 2 วิชา 
 1) กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ (วิชาบังคับ)  จำนวน 6 ช่ัวโมง 
 2) จรรยาบรรณผู้บังคับหลักประกัน จำนวน 6 ช่ัวโมง

สถานที่จัด จำนวน (ราย)

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

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

ครั้งละ 250 ราย
รวม  1,000 ราย

ครั้งละ 100 ราย
รวม  900 ราย

3. ผูบังคับหลักประกัน ดังนี้

ผูสนใจเขารับการอบรม โปรดติดตามรายละเอียดขอมูลโครงการทางเว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา  www.dbd.go.th
หรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีสายดวน 1570 Facebook Fanpage : DBD หลักประกันทางธุรกิจ หรือ อีเมล stro@dbd.go.th
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MOC Biz Club เชื่อมโยงผูประกอบการระดับจังหวัด

          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

ภาคกลาง 21 จังหวัด
มีสมาชิก 2,003 ราย

สวนกลาง
มีสมาชิก 411 ราย

ภาคใต 14 จังหวัด
มีสมาชิก 794 ราย

ภาคตะวันออก 4 จังหวัด
มีสมาชิก 455 ราย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
มีสมาชิก 2,947 ราย

ภาคเหนือ 17 จังหวัด
มีสมาชิก 2,054 ราย

มีสมาชิก 8,664 ราย
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
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          จากความตั้งใจของกระทรวงพาณิชย ที ่จะผลักดันผู ประกอบธุรกิจภายใตสมาชิก MOC Biz Club ใหเปนกำลังสำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับทองถิ่นหรือภูมิภาค (Local Economy)  มีชองทางในการพัฒนาธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางการตลาด
ขยายเครือขายพันธมิตรทางการคา และเปนเวทีเสนอปญหาที่เกิดขึ้นในระดับทองถิ่นเพื่อนำไปสูการไขแกปญหารวมกันระหวาง
ผูประกอบธุรกิจและหนวยงานภาครัฐ ซึ่งสอดคลองและเปนไปตามแนวนโยบายรัฐบาลภายใตยุทธศาสตร ‘ประชารัฐ’  ซึ ่งเปน
การรวมเอาพลังจากทุกภาคสวน ไมวาจะเปนภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐ มาใชขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งจะเปนพลังอำนาจ
ที่สำคัญในการแกไขปญหาในการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกดานอยางยั่งยืน  ดังนั้น
ในป 2559 น้ีกระทรวงพาณิชย  จึงกำหนดแผนการจัดกิจกรรม “สรางความเขมแข็งเครือขายธุรกิจ MOC Biz Club” ข้ึนใน 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



ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559  มีสมาชิกเครือขายฯ เขารวม จำนวน 120 ราย
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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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1) การแสดงสินคา MOC Biz Club Showcase

2) การบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work shop)
    จากผูเชี ่ยวชาญดานการตลาดในหัวขอ เทคนิคการเชื ่อม
    ความสัมพันธและการนำเสนอธุรกิจ เทคนิคการจัดทำยุทธศาสตร
    MOC Biz Club และกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่จะชวย
    SMEs ตอยอดการเติบโตของธุรกิจไดในอนาคต

           3) การจับคูเจรจาธุรกิจ (Business Matching) และไฮไลท
              สำคัญของการจัดงานแตละครั้ง คือ การมอบนโยบายเพื่อเปน
                แนวทางในการขับเคลื่อนเครือขายธุรกิจ MOC Biz Club
              พร อมร ับฟ งข อม ูลการนำเสนอย ุทธศาสตร  เด ินหน า
           MOC Biz Club ที่ไดจากการระดมความคิดเห็นของสมาชิก
               เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาธุรกิจในทองถิ่นใหสามารถเติบโต
                ไปไดพรอมกัน

ทั ้งนี ้ กิจกรรมตางๆ ของเครือขาย MOC Biz Club ที ่กำหนดจัดขึ ้นในทุกภูมิภาคประกอบไปดวย 3 กิจกรรมหลัก คือ

           เปาหมายการดำเนินงานตอไปของกระทรวงพาณิชยเก่ียวกับเร่ืองน้ี คือ การสรางความเขมแข็งใหเครือขายธุรกิจ MOC Biz Club
และสมาชิกในทุกภูมิภาค โดยจะรวมกันสรางยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนธุรกิจของแตละจังหวัด/แตละภูมิภาค และจะมีการรวบรวม
จัดกิจกรรมเชื่อมโยงสมาชิก MOC Biz Club ครั้งใหญ จาก 77 จังหวัดท่ัวประเทศ ประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายนท่ีกรุงเทพมหานคร
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
ผูประกอบธุรกิจรายใหมใหสามารถสรางโอกาสจากนวัตกรรมทางธุรกิจ พัฒนาทักษะในการวิเคราะหรูปแบบธุรกิจใหม เพ่ือใหผูประกอบ
ธุรกิจสามารถนำองคความรูไปเพ่ิมศักยภาพการดำเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาหรือบริการอยางเปนระบบ
และขยายโอกาสทางการคาพรอมสงมอบคุณคาใหกับลูกคาได

          กรมพัฒนาธุรกิจการคามุงเนนสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจรายใหม มีความรูความเขาใจในการเริ่มตนธุรกิจอยางครบวงจร
มุงสนับสนุนใหผูประกอบธุรกิจรายใหมเขาสูระบบการประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยไดจัดทำหลักสูตรสรางนักธุรกิจมือใหมดวยนวัตกรรม
(DBD Innovative Entrepreneurs) รุนท่ี 3 และรุนท่ี 4 ภายใตแนวคิด การสงเสริมใหผูประกอบธุรกิจรายใหมไดเรียนรูและคนหาคุณคา
ของผลิตภัณฑและบริการ พัฒนาแนวคิดดานการตลาดสมัยใหม การบริหารจัดการนวัตกรรม เสริมสรางองคความรูดานการจดทะเบียน
จัดตั้งธุรกิจ การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ พรอมทั้งไดเรียนรูกระบวนการ การบริหารจัดการธุรกิจ
ในองคกรขนาดเล็กอยางเปนระบบ จุดประกายสรางแรงบันดาลใจในการสรางสรรคคุณคาดวยนวัตกรรมผานกิจกรรมการศึกษาดูงาน
องคกรตนแบบ ณ บริษัท กรีนอินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด และบริษัท แปลน ครีเอชั่น จำกัด

         บริษัท แปลน ครีเอช่ัน จำกัด เปนธุรกิจผลิตของเลนไมจากยางพาราท่ีชวยเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก ภายใตตราสินคา
“แปลนทอยส” ท่ีมีความโดดเดนดานนวัตกรรม การออกแบบอยางสรางสรรคเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และสรางคุณคาใหกับสังคมทำให
ตราสินคาแปลนทอยส เปนที่ยอมรับในระดับสากลโดยมีคำมั่นสัญญาขององคกรอยาง “Better Kid, for a Better World” ผานการใช 
3 หัวใจหลัก (Sustainable Way) ในการสรางความยั่งยืนใหธุรกิจ ประกอบดวย

“ สรางแรงบันดาลใจจากการสรางสรรค
นวัตกรรมของเลนรักษโลก

ณ บริษัท แปลน ครีเอชั่น จำกัด ”
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1. Sustainable Material คุณคาที่สงมอบใหกับสังคม ในดานการรักษาสิ่งแวดลอม โดย
การใชวัสดุ ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมีการออกแบบท่ีอยูบนพ้ืนฐานแนวคิดของการประหยัด
ทรัพยากรและการใชวัสดุอยางคุมคา พรอมใหความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาอยาง
เปนระบบโดยผลิตของเลนจากไมยางพาราที่ปราศจากสารเคมีทำลายสิ่งแวดลอม ตั้งแต
บรรจุภัณฑผานการใชวัตถุดิบที่เปนธรรมชาติในการผลิตใสใจตอพัฒนาการของเด็ก
ที่ผานกระบวนการรับรองคุณภาพและความปลอดภัย

“ การใชวัสดุและกระบวนการผลิตที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอมพรอมทั้งสงเสริม
ใหเด็กเรียนรูผานการเลนและใกลชิดกับธรรมชาติคือ หัวใจสำคัญในการดำเนิน
ธุรกิจอยางยั่งยืนของแปลนทอยส ”

2.Sustainable Manufacturing กระบวนการออกแบบและการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
คำนึงถึงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก โดยมีการนำมาตรฐานตางๆ มาใชในโรงงานเพื่อลด
ผลกระทบ ดานสิ่งแวดลอม และความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการใสใจเรื ่อง
การออกแบบที่มีการสงเสริมพัฒนาการเด็กในทุกดาน โดยทีมงานออกแบบจะทำงาน
รวมกับฝายการตลาด เพื่อออกแบบผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของเด็กทั่วโลก
ทั้งทางยุโรปและเอเชีย
          ปจจุบันมีการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑโดยใชเทคนิค นวัตกรรมและความคิด
สรางสรรคเขามาชวยในการพัฒนาสินคา เชน การดีไซนที่มีความทันสมัยโดดเดน การใช
ชิ้นสวนที่มีน้ำหนักเบา ลดการใชชิ้นสวน และลดขั้นตอนการประกอบ ทำใหสามารถผลิต
สินคาไดเร็วขึ ้น 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) โดยเปนกลุมคุณแมท่ีมีลูกเปนเด็กพิเศษ รวมตัวกันออกแบบและทำของเลน
เพ่ือลูกๆ เด็กพิเศษ 3 กลุม ประกอบดวย เด็กพิการทางสมอง เด็กพิการทางสายตา และเด็ก
ออทิสติก โดยแปลนทอยส เปนที่ปรึกษาชวยออกแบบและพัฒนาของเลนที่เหมาะสม
กับเด็กพิเศษ เปนตน “แปลนทอยส” ไมเพียงแตมุงสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑเพ่ือสงมอบ
ใหกับลูกคา แตยังคงยึดมั่นในเจตนารมณ การสรางธุรกิจที่สื่อถึงคุณคาของสิ่งแวดลอม
และสังคมทุกกระบวนการ ควบคูกับการพัฒนานวัตกรรม และธุรกิจเพ่ือใหทันตอความตองการ
ของลูกคา สรางเปนคุณคาที่สื่อสารไปยังลูกคา ภายใตแนวคิดคุณคาของของเลนที่ใสใจ
ในความย่ังยืนของโลกในทุกมิติ ทำใหเกิดเปนความย่ังยืนในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงเปนส่ิงท่ี
SMEs สามารถเรียนรูและนำมาปรับใชกับการดำเนินธุรกิจใหเติบโตอยางเขมแข็งและย่ังยืนได
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          บริษัท กรีนอินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (G.I.B) เปนธุรกิจจำหนายผลิตภัณฑอาหารเสริมสำหรับพืชและสัตว ที่มุงมั่น
สรางคุณคาของผลิตภัณฑ ดวยนวัตกรรมและงานวิจัย ผานการคิดคนพัฒนาผลิตภัณฑจากธรรมชาติ โดยใหความสำคัญกับการวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรมอยางไมหยุดนิ่ง จนไดรับรางวัลนวัตกรรมระดับโลก อาทิ รางวัล 7 Innovation Awards 2015 (รางวัลสุดยอด
นวัตกรรมประจำป 2015 ดานสังคม) รางวัล National Innovation Agency (NIA) 2014 ควบคูกับการดำเนินธุรกิจโดยมี แผนธุรกิจและ
เปาหมาย(The Business objective) ท่ีชัดเจนโดย “มุงสรางการรับรูผลิตภัณฑและตราสินคา ขยายชองทางการจัดจำหนายครบวงจร”

“ บริษัทกรีนอินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (G.I.B)

  มุงสรางการรับรู และขยายชองทางการจำหนาย

 อยางครบวงจร ”
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          บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี แมจะเปน SMEs ขนาดเล็ก แตมีแผนการดำเนินงาน และจุดมุงหมายที่ชัดเจนใน
การดำเนินธุรกิจรวมทั้งการคนควาวิจัยพัฒนาสินคาใหตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย มุงขยายตลาดอยางไมหยุดนิ่ง และยัง
ใหความสำคัญกับกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ในการสรางคุณคาเพ่ือตอบแทนใหกับสังคม ไมวาจะเปนโครงการ
ชวยเหลือเด็กยากไรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนสวนหน่ึงท่ี SMEs สามารถเรียนรูควบคูไปกับการการดำเนินธุรกิจเพ่ือสรางคุณคา
ใหกับธุรกิจนอกเหนือจากการสรางมูลคาไดเชนกัน

           การสรางความย่ังยืนหรือความไดเปรียบในการดำเนินธุรกิจในปจจุบันคงไมไดเพียงแตมุงสรางผลในระยะส้ัน โดยธุรกิจสามารถ
เรียนรู คนหา และเขาใจถึงคุณคาท่ีผูบริโภคตองการได เพ่ือนำมาสรางคุณคา พัฒนาผลิตภัณฑ และกระบวนการดำเนินธุรกิจ ไมวาจะเปน
การนำองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัยหรือทรัพยสินทางปญญา มาใชในการตอยอดและสรางโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสงมอบ
คุณคาของสินคาหรือบริการใหกับลูกคาไดอยางเหมาะสมและตรงกับความตองการท่ีแทจริงซ่ึงจะชวยเสริมเปนพลังให SMEs ไทยเติบโต
และเขมแข็งไดตอไป

2016
Product Awareness &
Distribution Channel

2017
Expand to AEC market

2018
Expand to World market

2019
Enhanced Organic
World Class Brand

เพ่ิมการสรางการรับรูผลิตภัณฑ
ขยายชองทางการจัดจำหนาย

ขยายตลาดไปยังกลุมประเทศ AEC
    เชน อินโดนีเซีย
ประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย เชน จีน

ประเทศแถบอเมริกาใต
    เชน บราซิล คิวบา
ประเทศแถบยุโรป
    เชน ออสเตเรีย, เบลเย่ียม

สรางแบรนดเปนสวนหนึ่งของ
    นวัตกรรมสีเขียวเพ่ือส่ิงแวดลอม

กลยุทธสรางการรับรูผลิตภัณฑและตราสินคา ขยายชองทางการจัดจำหนายครบวงจร

1. ดานผลิตภัณฑ : การปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ (Redesign Packaging)
     พัฒนาโครงสรางดานราคาและตนทุน การพัฒนาสินคาที่เปนนวัตกรรม

3. ดานการตลาด : สรางคุณคาแบรนด จัดกิจกรรม Event สงเสริมการตลาด
     โดยใชการส่ือสารท้ังสองทางกับผูบริโภคในรูปแบบกิจกรรมการตลาด เพื่อเขาถึง
     ผูบริโภคเฉพาะกลุม ในการสรางความสัมพันธกับลูกคา (Below-the-Line)
     และการโฆษณาผานส่ือหลัก (Above-the-Line) ไดแก โทรทัศน วิทยุ ส่ือสิงพิมพ เปนตน

2. ดานชองทางการจัดจำหนาย
      Online Marketing/Traditional Marketing/OEM
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งาน Startup Thailand 2016

           งาน Startup Thailand 2016 ระหวางวันท่ี 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เพ่ือสรางผูประกอบการ
เทคโนโลยีรายใหมที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและสรางตลาดใหมในระดับโลกที่เติบโตอยางกาวกระโดด ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งกระทรวงพาณิชยรวมจัดนิทรรศการ พรอมเจาหนาที่
ใหคำปรึกษาในสวนของการบริการของภาครัฐสำหรับ Startup ของ 3 หนวยงาน ไดแก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมทรัพยสินทางปญญา
และกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดใหบริการคำแนะนำในการจดทะเบียนธุรกิจอยางถูกตอง มีผูมา
รับบริการ 108 ราย และใหคำแนะนำเร่ืองการจดทะเบียนพาณิชย มีผูมารับบริการ 92 ราย กรมทรัพยสินทางปญญา ใหบริการคำแนะนำ
เรื่องทรัพยสินทางปญญา การจดเครื่องหมายการคา มีผูมารับบริการ 205 ราย โดยมีผูเขารวมงานไดแก กลุม Startup ของไทยและ
ตางประเทศกลุมที่มีศักยภาพในการเปน Startup กลุมผูบริหารองคกร บริษัท หนวยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยที่มีการสงเสริม Startup
และกลุมนักลงทุน จำนวน 35,000 คน

           กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การเสวนาใหความรู เพ่ือถายทอดแนวคิดแลกเปล่ียนประสบการณ และสรางแรงบันดาลใจแก
Startup และผูประกอบการรุนใหม โดยผูทรงคุณวุฒิทั้งไทยและตางประเทศ การจัดแสดงนิทรรศการ เปนการรวบรวมธุรกิจ Startup
และหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในระบบนิเวศทางเศรษฐกิจสำหรับ Startup เพ่ือตอยอดความคิดสรางสรรค จากไอเดียธุรกิจท่ีมีนวัตกรรม
มารวมสรางเปนธุรกิจดวยกัน และกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน อาทิ กิจกรรมใหคำปรึกษา การแขงขันนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อระดมทุน
กิจกรรม Thailand Grand Hacrathon การแขงขันโมเดลธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนไอเดียสูการเปน Startup
           ดวยบทบาทของกระทรวงพาณิชย มุงสงเสริมผูประกอบการใหเขมแข็ง และสามารถแขงขันไดในตลาดสากล เปนประตูดานหนา
สำคัญดานการคาทั้งภายในและระหวางประเทศ จำเปนอยางยิ่งที่ตองเตรียมความพรอมในหลายดาน  เรงสรางสิ่งอำนวยความสะดวก
พื้นฐาน (Fundamental platform) ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ เพื่อปรับโครงสรางธุรกิจบริการ จาก Low-valued Services ไปสู 
High- Valued Services และการสรางผูประกอบการยุคใหม ท่ีมุงเนนนวัตกรรมเปนตัวขับเคล่ือน (Innovation-driven Enterprises/Startup)  

“ วิสาหกิจเริ่มตนจะเปนนักรบทางเศรษฐกิจใหม 
  (New Economic Warriors: NEW)
  และประเทศไทยจะเปนพื้นที่เปดสำหรับการเติบโตของอาเซียน ”

Startup คือ ธุรกิจเกิดใหมที่ตองการสรางความเปลี่ยนแปลงดวยแนวคิดที่แตกตาง โดยใชกระบวนการและ
นวัตกรรมที่ไมเหมือนใคร เพื่อสรางความเปลี่ยนแปลงนั้นๆทำใหธุรกิจสามารถทำซ้ำ (Repeatable) ขยายตลาด
(Scalable) เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและเติบโตไดอยางกาวกระโดด (Exponential growth)
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           การดำเนินการดังกลาว กระทรวงพาณิชย ขับเคลื่อนผานกลไกของประชารัฐภายใตคณะทำงานสงเสริม SMEs และ Startup
ซ่ึงใหความสำคัญตอการวางฐานรากและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออำนวยตอการประกอบธุรกิจของทุกกลุมท่ีตองมีมาตรการ แนวทางพัฒนา
และแหลงเงินทุนท่ีแตกตางกัน โดยผูประกอบการยุคใหมท่ีมุงเนนนวัตกรรมเปนตัวขับเคล่ือน (Innovation-driven Enterprises/Startup)
เปนรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ตองการสรางความเปลี่ยนแปลงดวยแนวคิดที่แตกตางโดยใชกระบวนการและนวัตกรรมที่แปลกใหม 
เพ่ือสรางความเปล่ียนแปลงน้ันๆ ทำใหธุรกิจสามารถทำซ้ำ (Repeatable) ขยายตลาด (Scalable) เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและเติบโตไดอยาง
กาวกระโดด (Exponential growth) ซ่ึงกลุมธุรกิจน้ีจะเปนตัวเรงสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสูประเทศไทย 4.0 นอกจากน้ี ผูประกอบการ
มืออาชีพ หรือ Smart Enterprises ที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจอยางครบวงจร จะถูกผลักดันไปสูผูประกอบธุรกิจ
ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation-driven entrepreneurs /Startup) โดยกระทรวงพาณิชยไดตั้งคณะทำงานพัฒนา

สภาพแวดลอมการสงเสริม Startup โดยมีแนวทางการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุน Startup ดังนี้  

1.One Stop Service Platform ดานการอำนวยความสะดวกและฐานความรูในการประกอบธุรกิจ

     เพื ่อผลักดันผู มีแนวคิดดานนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคทางธุรกิจสู การพาณิชย

     อยางเปนรูปธรรม(Idea Commercialization) 

2.SMART Business Solution สรางเครือขายกลางระหวางผู ประกอบการและกลุ ม Startup

     เพื่อนำเสนอและคนหาแนวคิดที่นำไปสูการพัฒนาและแกไขปญหาการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะเปน

     การขยายโอกาสทางการตลาดและการหาแหลงทุนใหแก Startup พรอมท้ัง เปนเคร่ืองมือใหผูประกอบการ

      สามารถจับคูนวัตกรรมใหมที่เพิ่มประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจสูการเปน Smart Enterprises

3.Global Expansion การขยายธุรกิจสูตลาดตางประเทศเพื่อสงเสริมกลุม Startup ที่มีศักยภาพ

     สามารถกาวไปสูตลาดสากลสรางการรับรูของ Startup ไทยในตลาดโลก รวมถึงสรางความตระหนัก

     และดึงดูดนักลงทุนทั้งไทย และตางชาติ

4.Relaxing Law & Regulation Constraints การปรับปรุงแกไขกฎระเบียบเพ่ืออำนวยความสะดวก

     แกธุรกิจ Startup ใหงาย สะดวก และรวดเร็ว พรอมรองรับการใหบริการในรูปแบบดิจิทัล การปรับ

     ลดขั้นตอนวิธีการเพิ่มทุนไปจนถึงวิธีการเลิกธุรกิจที่สามารถดำเนินการไดในระยะเวลาที่สั้นลง 

     สอดคลองกับวงจรชีวิตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วตามธรรมชาติของธุรกิจ Startup

SHOPPING CART

LOVELY FAVOURITE

PAY METHOD

One Stop Service

GIVE YOUR OPINION
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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
พัฒนาสินคาหรือบริการท่ีสรางสรรคคุณคาท่ีแตกตางแกลูกคาอยางแทจริง โดยนำเคร่ืองมือ Lean canvas มาชวยพัฒนาสินคาและบริการ
ใหพรอมออกสูตลาดอยางรวดเร็วและสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดอยางแทจริง
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           แนวคิด Lean Canvas เปนกระบวนการออกแบบและพัฒนาสินคาหรือบริการท่ีอยูบนพ้ืนฐาน
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 เพ่ือกระตุนใหระดมความคิดสรางสรรคในการผลิตไอเดียใหมๆ  เรียนรูวิธีการคนหาจุดขาย
ดวยเทคนิค F.A.B เพ่ือพัฒนาทักษะการวิเคราะหสินคา/บริการวามีคุณประโยชนท่ีโดดเดนใหความรูสึก
แตกตางจากคูแขง พัฒนาทักษะการคิด ผานเครื่องมือ Value Proposition Canvas เพื่อออกแบบ
สินคา/บริการไดตรงกับความตองการของลูกคาอยางแทจริง คนพบคุณคาท่ีแตกตางของสินคา/บริการ
ที่เหนือกวาคูแขงการฝกสรางแบบจำลองผลิตภัณฑ (Prototype) และไดพัฒนาทักษะการนำเสนอ
แนวคิด(Pitching Idea) เชน ธุรกิจบริการสอนแตงหนาโดยพัฒนาชองทางการใหบริการผานทาง
Application บนโทรศัพทมือถือ พัฒนาระบบติดตามเด็กเล็ก ในลักษณะนาิกาขอมือที่เชื่อมโยง
สัญญาณผานทางApplication บนโทรศัพทมือถือ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยและคลายความกังวลแกผูปกครอง

           การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทำใหผูประกอบธุรกิจ ไดพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม มองเห็นภาพไอเดียธุรกิจที่ชัดเจน มีความรู
ความเขาใจในภาพรวมของแผนธุรกิจ Lean Canvas สามารถเช่ือมโยงขอมูลระหวางปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของไดครบทุกมิติ และเปล่ียนมุมมอง
ทัศนคติตอนวัตกรรมธุรกิจ วาเปนสิ่งที่จำเปนตอธุรกิจขนาดเล็ก สามารถนำนวัตกรรมไปประยุกตใชไดจริง ชวยใหธุรกิจลดระยะเวลา
และตนทุน รวมท้ังลดความเส่ียงจากการนำสินคาหรือบริการใหมออกสูตลาด จึงเปนเคร่ืองมือท่ีมีประโยชนสำหรับกลุม Startup หรือธุรกิจ
ที่ตองการ Launch สินคาหรือบริการใหม เพื่อใหผูประกอบธุรกิจมีความสามารถทางการแขงขันไดอยางรวดเร็ว
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เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการตลาด
ธุรกิจแฟรนไชสสูเมียนมาร

          เพ่ือกระตุนและสรางการรับรู  รวมท้ังกระบวนการเช่ือมโยงเครือขายธุรกิจแฟรนไชสและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง สรางโอกาสการกาวสูสากล
แกธุรกิจแฟรนไชส  กรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงไดจัดกิจกรรมสรางและขยายเครือขายทางการตลาดระหวางแฟรนไชสไทยกับเครือขาย
ธุรกิจ ณ กรุงยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยการนำผูประกอบธุรกิจแฟรนไชสไทย ไปนำเสนอและเจรจาธุรกิจเพ่ือใหธุรกิจ
แฟรนไชสไทยสามารถสรางและขยายเครือขายกับนักลงทุนหรือเครือขายท้ังในประเทศและตางประเทศ เปนท่ียอมรับ 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  เพ่ือศึกษาขอมูลตลาดพมาในเชิงลึก เปนการเตรียมความพรอมในการขยายธุรกิจในอนาคต (Market Study)
          1.2  การจัดงานพบปะเพื่อสรางความสัมพันธระหวางผู ประกอบการแฟรนไชสไทยและนักลงทุนชาวพมาที ่สนใจธุรกิจ
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

รวม 21 478

1

2

3

4

อาหารและเครื่องดื่ม

ความงามและสปา

การศึกษา

บริการ

11

4

4

2

301

53

53

71

3. การประเมินผลการจัดกิจกรรมการสรางเครือขายธุรกิจ ครั้งนี้เปนประโยชนแกผูประกอบการเปนอยางมาก เนื่องจากไดมีโอกาส
นำเสนอและเจรจาธุรกิจกับนักลงทุนตางประเทศ และเห็นวากรมฯ ควรมีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการสรางและขยายเครือขายธุรกิจในตลาดตางประเทศไดในอนาคต
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มาตรการแกไขปญหาการประกอบธุรกิจ
ของคนตางชาติที ่ใชคนไทยเปนนอมินี

           กรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรับฟงปญหาและรวมกันหามาตรการแกไขปญหาเกี่ยวกับ
กรณีชาวตางชาติเขามาลงทุนโดยใชตัวแทนอำพราง (นอมินี) ในธุรกิจนำเท่ียวและท่ีเก่ียวของกับธุรกิจทองเท่ียว ธุรกิจคาอสังหาริมทรัพย
และการถือครองอสังหาริมทรัพย และธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเกษตร ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของไดเสนอมาตรการ ดังนี้

มาตรการดานการบริหารจัดการ

1. ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการเกษตร
กรมการคาภายใน เจาภาพหลักไดเสนอมาตรการบริหารจัดการดังน้ี
    1) จัดระเบียบโดยใหกระทรวงเกษตรฯ ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูผลิต
        และกระทรวงพาณิชยขึ้นทะเบียนผูสงออกพืชหลักทุกชนิด
    2) จัดทำสัญญากลางเพื่อใหเกษตรกรและผูสงออกใช 
    3) มีมาตรการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการไทย
        (ลงไทย)โดยสงเสริมพัฒนาการตลาดและโลจิสติกส สนับสนุน
        สภาพคลองทางการเงินในการพัฒนาและขยายกิจการ รวมท้ัง
        ขยายชองทางการตลาดในตางประเทศใหเพิ่มมากขึ้น
    4) สรางความเปนธรรมดานภาษี และจัดเก็บภาษีจากผูประกอบการ
        ตางชาติอยางถูกตอง

2. ธุรกิจนำเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องกับทองเที่ยว
กรมการทองเที่ยว เจาภาพหลักไดเสนอมาตรการบริหารจัดการดังน้ี
    1) เนนการกำกับดูแลตั้งแตกอนจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลและ
        การกลั่นกรองกอนอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
    2) เชื่อมโยงขอมูลผูประกอบธุรกิจระหวางหนวยงานที่กำกับดูแล
        ธุรกิจเฉพาะ และหนวยงานตรวจสอบตางๆ เพ่ือใหการกำกับดูแล
        และตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
    3) บังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของตางๆ เพื่อบูรณาการในการกำกับ
        ดูแลโดยแตละหนวยงานท่ีมีกฎหมาย เชน ใชกฎหมายเก่ียวกับ
        การอนุญาตทำงานของคนตางดาว โดยกรมการจัดหางานมา
        กำกับดูแลการดำเนินการของผูประกอบธุรกิจอีกทางหน่ึง เปนตน
    4) เชื่อมโยงหรือประสานแลกเปลี่ยนขอมูลกลุมเปาหมายที่มี
        พฤติกรรมในลักษณะเปนกลุมเส่ียงท่ีอาจมีการกระทำผิดกฎหมาย
        ที่แตละหนวยงานทราบจากการปฏิบัติงานเพื่อเปนขอมูลให
        แตละหนวยงานใชในการกำกับดูแลและตรวจสอบ
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           นอกจากมาตรการในเชิงการบริหารจัดการกับธุรกิจท้ัง 3 ดานแลว ยังไดกำหนดมาตรการดานการตรวจสอบแกไขปญหาเพ่ิมเติม
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
              พืชผลการเกษตรอ่ืนๆ โดยการตรวจสอบจะบูรณาการขอมูลกลุมเปาหมายระหวางหนวยงานตางๆ ท่ีกำกับดูแล เชน กรมการคาภายใน
              กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมศุลกากร เปนตน  เพ่ือตรวจสอบเปาหมายเฉพาะท่ีเปน
              กลุมเสี่ยงเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอผูประกอบการและตลาดการคาทั่วไป                                                                   
      2. ธุรกิจนำเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องกับทองเที่ยว กำหนดแผนปฏิบัติการตรวจสอบธุรกิจนำเท่ียว และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับทองเท่ียว
              เชน รานอาหาร รานจำหนายของท่ีระลึกแกนักทองเท่ียว ธุรกิจใหเชายานพาหนะ ธุรกิจสปา ธุรกิจใหเชาท่ีพัก 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 กรมการทองเท่ียว กรมสอบสวนคดีพิเศษ
              และสำนักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา โดยเนนตรวจสอบธุรกิจทองเท่ียวท่ีปรากฏขอมูลเชิงลึกจากกรมการทองเท่ียว วามี
              การประกอบธุรกิจท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย หรือมีลักษณะใชนอมินีคนไทยในการประกอบธุรกิจในจังหวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวสำคัญ
          3) การตรวจสอบลักษณะเฉพาะกิจหรือเปนการปฏิบัติการพิเศษ ในลักษณะบูรณาการตรวจสอบรวมกับหนวยงานตรวจสอบกำกับ
              ดูแลอื่น ภายใตสถานการณหรือเวลาท่ีเหมาะสมหรือเปนกรณีท่ีเปนเร่ืองเรงดวน จำเปน หรือจากการส่ังการของรัฐบาลในระดับนโยบาย
      3. ธุรกิจคาอสังหาริมทรัพยและการถือครองอสังหาริมทรัพยและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง กำหนดแผนปฏิบัติการตรวจสอบในลักษณะ
              บูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงาน ไดแก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมท่ีดิน กรมการปกครอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ
              และสำนักงานตำรวจแหงชาติ (ตำรวจทองท่ี) เพ่ือลงพ้ืนท่ีตรวจสอบนิติบุคคลกลุมเส่ียงท่ีมีคนตางชาติรวมลงทุนและประกอบธุรกิจ
              เกี่ยวกับการใหเชา ขาย ซ้ือ และการดำเนินงานดานอสังหาริมทรัพย หรือธุรกิจตัวแทนและนายหนาซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ธุรกิจ
              รับเหมากอสราง และธุรกิจโรงแรม รวมทั้งการถือครองที่ดินโดยนิติบุคคลในจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวสำคัญ เชน ภูเก็ต
              สุราษฎรธานี(เกาะสมุย) ชลบุรี (พัทยา) กระบี่ เชียงราย เชียงใหม ประจวบคีรีขันธ (หัวหิน) กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดอื่น
              ที่ปรากฏขอมูลวาอาจมีการกระทำความผิด

มาตรการกำกับดูแล และตรวจสอบ

3. ธุรกิจคาอสังหาริมทรัพยและการถือครองอสังหาริมทรัพย
   และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
กรมที่ดิน เจาภาพหลักไดเสนอมาตรการบริหารจัดการดังนี้
    1) กอนจดทะเบียนการถือครองที่ดินมีมาตรการสอบสวนเพื่อ
        ปองกันการถือครองที่ดินแทนคนตางชาติ ทั ้งการถือครอง
        โดยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
    2) มีการสอบสวนและตรวจสอบคุณสมบัติของผูครอบครองที่ดิน
        ภายหลังการจดทะเบียนการไดมาซ่ึงท่ีดิน วายังคงมีคุณสมบัติ
        ในการครอบครองที่ดิน หรือมีลักษณะการครอบครองที่ดิน
        แทนชาวตางชาติหรือไม
    3) เช ื ่ อมโยงฐานข อม ูลการจดทะเบ ียนน ิต ิบ ุคคลของ
         กรมพัฒนาธุรกิจการคากับกรมที่ดินและกรมการปกครอง
         เพื่อใชตรวจสอบสถานะของนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินได
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“ลง” กับกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

           1. กรณี “ลงตางชาติ” ซ้ือสินคาเกษตร (ผลไม) ท่ีปลูกในประเทศไทยแลวสงออกสินคาเกษตร

            (ผลไม) ท้ังหมดไปจำหนายในตางประเทศ

                 กรณีดังกลาวถือเปนการประกอบธุรกิจสงออก ไมอยูภายใตการกำกับตามบัญชีธุรกิจ

                  ทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 คนตางชาติ

                 จึงไมตองขออนุญาตตามกฎหมายฉบับนี้

          ในชวงหลายเดือนที่ผานมา มีกระแสขาวปรากฏในสื่อตางๆ เปนอยางมากเกี่ยวกับการที่กลุมทุนตางชาติเขามารับซื้อผลไม

ในลักษณะเหมาซื้อผลไมไทยถึงสวน เชน ทุเรียน มังคุด ลำไย แลวสงออกไปจำหนายในตางประเทศ หรือที่เรียกวา “ ลง ”

          ลักษณะการดำเนินธุรกิจของ “ ลง ” คือ การที่ผูประกอบการมารับซื้อสินคาเกษตร (ผลไม) โดยทำสัญญาซื้อขายระหวาง

ผูประกอบการกับเจาของสวนผลไม แบบวิธีการซ้ือเหมาสวน โดยมีการกำหนดราคารับซ้ือและคุณภาพของผลไมไววาตองเปนไปตาม

มาตรฐานที่กำหนดตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ กระบวนการเริ่มที่การเขาไปควบคุมดูแล

ตั้งแตการปลูก ตลอดจนการดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต และมีการตั้ง

โรงคัดแยกผลผลิตเพ่ือบรรจุหีบหอกอนสงไปจำหนายในตางประเทศ ซ่ึงการดำเนิน

ดังกลาวอาจทำโดยผูประกอบการคนไทยหรือผูประกอบการที่เปนคนตางชาติก็ได

ดังนั ้น หากผูประกอบการตางชาติ

เปนผูดำเนินธุรกิจในลักษณะ “ลง”
แลว จะมีความเก่ียวของกับกฎหมาย

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว

  “ลงตางชาติ” เกี่ยวของกับกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาวอยางไร ?

           ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 อันเปนกฎหมายกลางที ่กำกับการประกอบธุรกิจ

ของคนตางชาติในไทยไดกำหนดประเภทธุรกิจที่ควบคุมไวในบัญชีทายของพระราชบัญญัติฯ ซึ่งประกอบดวยประเภทธุรกิจที่หาม

คนตางชาติประกอบการ หรือธุรกิจที ่คนตางชาติสามารถประกอบการไดก็ตอเมื ่อไดรับอนุญาต ซึ ่งเมื ่อพิจารณาตามลักษณะ

การดำเนินการของ “ลง” แลว จะมีประเภทธุรกิจภายใตกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาว ในแตละกรณี ดังนี้ี้
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         2. กรณี “ลงตางชาติ” ซื้อสินคาเกษตร (ผลไม) ที่ปลูกในประเทศไทยแลวจำหนายสินคา

            ทั้งหมดหรือบางสวนในประเทศ

                 การที่ “ลงตางชาติ” ซื้อสินคาเกษตร (ผลไม) ที่ปลูกในประเทศไทยเพื่อจำหนาย

                 ในประเทศ ถือเปนธุรกิจในบัญชีสาม (13) ทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ

                 ของคนตางดาว พ.ศ.2542  การคาภายในเก่ียวกับผลิตภัณฑหรือผลิตผลทางการเกษตร

                 พื้นเมือง ซึ่งตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบ

                ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาวจึงจะสามารถประกอบธุรกิจได

                ทั้งนี้รวมถึงการที่ “ลงตางชาติ” นำผลไมที่ไมผานการคัดคุณภาพตามมาตรฐาน

                เพื่อการสงออกมาจำหนายภายในประเทศดวย

         3. กรณีลงตางชาติคัดคุณภาพ ขนาด และบรรจุผลไม

                 การที่ “ลงตางชาติ” ที่ซื้อสินคาเกษตร (ผลไม) ที่ปลูกในประเทศไทยแลวสงออก

                 ไปจำหนายในตางประเทศ และมีการดำเนินการเองในข้ันตอนการคัดคุณภาพ ขนาด

                 และการบรรจุผลไมเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดกอนการสงออก ถือเปน

                 สวนหน่ึงของธุรกิจสงออก จึงสามารถประกอบธุรกิจไดโดยไมตองขออนุญาต แตหาก

                 การคัดคุณภาพ ขนาด และการบรรจุผลไมดังกลาวเปนการดำเนินการโดยการรับจาง

                 ทำใหแกผูประกอบการรายอื่น ถือเปนธุรกิจบริการในบัญชีสาม (21) การทำธุรกิจ

                 บริการอ่ืน  ซ่ึงตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบ

                 ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนตางดาว

           กรมพัฒนาธุรกิจการคา ในฐานะหนวยงานที่กำกับดูแลตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาวจึงใหความสำคัญ

ตอการดำเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาผลกระทบของธุรกิจการเกษตรของไทย (ผลไม) จากการดำเนินธุรกิจของ “ลงตางชาติ”

ซึ่งอาจเขามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยไมไดมีการขออนุญาต หรือดำเนินการในลักษณะใชคนไทยเปนตัวแทนอำพราง

(Nominee) ทั้งนี้ กรมฯ มีมาตรการและแผนปฏิบัติการกำกับการประกอบธุรกิจของคนตางดาวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งสามารถ

ตอบสนองกับสถานการณการประกอบธุรกิจของชาวตางชาติ โดยเผยแพรขอมูลแกผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ

กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาวกับการทำการเกษตรและการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรของนักลงทุนตางชาติ เพื่อสราง

ความเขาใจใหมีการประกอบธุรกิจโดยไมขัดตอกฎหมาย รวมทั้งการรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี ่ยวของ ไดแก กรมการคาภายใน

กรมการคาตางประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และหนวยงานในพื้นที่ เพื่อรวมกันตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของ “ลงตางชาติ”

ในประเทศไทย ตลอดจนใหคำปรึกษาและใหขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใหการกำกับการประกอบธุรกิจของคนตางดาวเปนไปอยางรอบคอบ

มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอเกษตรกรและการสงออกผลไมของไทย
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ขอควรรูเกี ่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน

การใหเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย DBD Registered

ปจจุบันมีรานคาออนไลน ที่ไดรับเครื่องหมาย DBD Registered จำนวน 17,963 รานคา ( ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 )

          การทำธุรกิจผานทางออนไลน เปนการเร่ิมตนธุรกิจ
ท่ีตัดคาใชจายการเปดหนาราน/ การบริหารจัดการ สามารถ
ขยายตลาดในวงกวาง และเร่ิมตนไดทันทีเหมาะสมกับยุคสมัย
เปนท่ีนิยมของลูกคา อีกท้ังยังใหบริการได 7 วัน 24 ช่ัวโมง
อยางไรก็ตามตองกำหนดกลุ มเปาหมายใหช ัดเจน
การวางระบบการจัดหาสินคาที ่เหมาะสม การจัดสง
และการชำระเงินท่ีนาเช่ือถือ ท้ังน้ี ผูประกอบธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสจะตองจดทะเบียนพาณิชยที่สำนักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล หรือองคการบริหาร
สวนตำบล (อบต.) ตามที่ตั้งของสถานประกอบการหรือ
ตามที่อยูของผูประกอบธุรกิจ
          หลังจากนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการคาจะทำการ
ประเมินคุณสมบัติของเว็บไซตท่ีมีการจดทะเบียนพาณิชย
เพื ่อใหเครื ่องหมายรับรอง DBD Registered โดย
ผูประกอบธุรกิจสามารถนำเครื่องหมายดังกลาวไปติด
บนเว็บไซตรานคาออนไลนของตน อันเปนการยืนยันการมี
ตัวตนอยูจริงของผูประกอบธุรกิจ สรางความมั่นใจแก
ผูบริโภคในการซื้อสินคาผานชองทางออนไลนมากขึ้น

Buy 1 get 1 free

 เง่ือนไขของการใหเคร่ืองหมาย DBD Registered

 หลักฐานที่ใชในการขอรับเครื่องหมาย DBD Registered

- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย (แบบ พค. 403)

- รานคาออนไลนตองจดทะเบียนพาณิชย 

- รานคาออนไลนมีตัวตนจริงใน Internet

- รานคาออนไลนตองมีสินคาบริการในรานคาออนไลนตรงกับใบทะเบียนพาณิชย

 ขอรับเครื่องหมาย DBD Registered ไดที่

- www.trustmarkthai.com

- สงสำเนาใบทะเบียนพาณิชยไปที่ e-Mail : e-commerce@dbd.go.th หรือ โทรสาร 0 2547 5973
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 เครื ่องหมายรับรองความนาเชื ่อถือในการประกอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (DBD Verifif  ied) แบงเปน 3 ระดับ ไดแก 

  

  โดยออกใหแกผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีจดทะเบียนและมีคุณสมบัติ ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกำหนด เปนการบงบอกวา
  เว็บไซตนั้นๆ มีคุณภาพผานเกณฑประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

กระบวนการออกเครื่องหมาย DBD Verifif ied ตองมีคุณสมบัติและหลักเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
และตองผานกระบวนการประเมิน 3 ขั้นตอน คือ
1. ประเมินตนเอง
2. ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
3. ประเมินโดยคณะกรรมการ

หลักเกณฑมาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ของกรมฯ เทียบเคียงกับมาตรฐานการรับรองความนาเชื่อถือ Trustmark

ระหวางประเทศ (World Trustmark Alliance: WTA) โดยพิจารณาจากการใหขอมูลที ่ถูกตอง ชัดเจน เขาถึงงาย และระบบ

ความปลอดภัยที่เปนปจจัยสำคัญของธุรกิจ e-Commerce ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก

1. การเปดเผยขอมูลธุรกิจ และรายละเอียดสินคา/ บริการอยางชัดเจน 

2. การกำหนดเงื่อนไขทางการคา ขอตกลงการยกเลิก การคืนสินคา  

3. ระบบไอที ท่ีปลอดภัยไมสงผลกระทบตอการเขาสูระบบของลูกคา

4. นโยบายการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของลูกคา

5. การดำเนินการเพื่อแกไขปญหาขอรองเรียน

   และขอพิพาทจากการซื้อขายสินคา

          นอกจากนี้ เว็บไซต   www.trustmarkthai.com 
เปนเว็บไซตท่ีใหบริการตรวจสอบขอมูลธุรกิจและยืนยันตัวตน
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01
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดงาน
แสดงสินคาอาหาร 2559 ( THAIFEX-World of Food Asia 2016 ) 
โดยมีนางอภิรดี ตันตราภรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
และผูบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย เขารวม ณ ศูนยแสดง
สินคาและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันพุธที่ 25 
พฤษภาคม 2559

02
ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 
เขาเยี ่ยมชมกิจการคาปลีกคาสง และพบผูประกอบการ 
ณ บริษัท อีคอน แวรเฮาส จำกัด จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงเปนธุรกิจ
คาปลีก-คาสง ที ่กรมพัฒนาธุรกิจการคาใหการสงเสริม 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

03 นางสาวชุต ิมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ การประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาวคร้ังท่ี 5/2559 มีนางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา และนางสาวรัตนา เธียรวิศิษฏสกุล 
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา เขารวมประชุม ณ หองมวงเทพรัตน 
ช้ัน 7 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เม่ือวันพุธท่ี 25 พฤษภาคม 2559 

04
นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ ใหสัมภาษณผูส่ือขาวจาก
หนังสือพิมพโพสตทูเดย ประเด็น "การจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 2 คน" 
โดยมีนายสำรวย แดงดวง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
รวมใหสัมภาษณ  ณ หองประชุม ช้ัน 17 กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559
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05

06
นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
พรอมดวยนายสาโรจน สุวัตถิกุล รองอธิบดี ตรวจเย่ียมการปฏิบัติงาน
รับงบการเงิน ในชวงสัปดาหสุดทายของเดือนพฤษภาคม 
ณ ลานอเนกประสงค ช้ัน 3 ระหวางวันท่ี 25-31 พฤษภาคม 2559

07
นายสยาม ลิขิตพงศธร รักษาการที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวง
พาณิชย เปนประธานการประชุมรับฟงความคิดเห็นรางกฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไตสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับเหตุบังคับ
หลักประกันที่เปนกิจการ พ.ศ. ....ณ หองมวงเทพรัตน ชั ้น 7 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เม่ือวันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม 2559

นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
พรอมดวยนางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎสกุล และนายสาโรจน สุวัตถิกุล 
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา รวมแถลงขาวการจัดงาน 
"Thailand e-Commerce Day" ครั้งที่ 5  ณ หองอเนกประสงค 
ช้ัน 12 กรมพัฒนาธุรกิจการคา เม่ือวันอังคารท่ี 31 พฤษภาคม 2559

08
นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎสกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว คร้ังท่ี 6/2559 
ณ หองมวงระยา ชั้น 7  กรมพัฒนาธุรกิจการคา เมื่อวันพุธที่ 1 
มิถุนายน 2559
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