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เริ่มตน 2 ขั้นตอนงายๆ
Step

ยืนยันตัวตน

เพ�อขอรับรหัสสำหรับใชงาน
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Registration)
ผูใชบริการมาแสดงตัว ย�นเอกสาร
พรอมถายภาพและเปดใชงาน (Activate)
รหัสที่ ไดรับภายใน 30 วัน นับแตวันที่ ไดรับอนุมัติ

Step

เขาสูระบบ
e-Registration
โดยใชรหัสที่ ไดรับจาก
การยืนยันตัวตน
เพ�อย�นขอจดทะเบียน

ย�นคำขอจดทะเบียน

ขอรับ Username&Password
และยืนยันตัวตนไดที่...

สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการคา,
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 1-6,
สำนักงานพาณิชยจังหวัดทุกจังหวัด และ 4 สาขา
(แมสอด พัทยา หัวหิน และเกาะสมุย)
Username
Password

เอกสารประกอบคำขอ

ชำระคาธรรมเนียม
แบบคำขอ

หนังสือขอตกลง

บัตรประชาชน *บัตรประชาชน
หรือ Passport ของผูรับมอบ

(กรณีชาวตางชาติ)

รับหนังสือรับรอง/
สำเนาเอกสาร

รับจดทะเบียน

(กรณีมอบอำนาจ)
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Q&A

“บริการ e-Filing”
ค�ำถามที่พบบ่อย

วารสารต้ น สายปลายทางธุ ร กิ จ ฉบั บ นี้
มาพร้อมกับการเปิดตัวระบบจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึง่ เป็นบริการ
ใหม่ล่าสุดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเป็น
นวั ต กรรมการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลผ่ า นระบบ
ออนไลน์อย่างครบวงจร โดยกรมฯ ได้เปิดให้ผู้ที่
ต้ อ งการใช้ บ ริ ก ารยื น ยั น ตั ว ตนตั้ ง แต่ วั น ที่
20 มีนาคมที่ผ่านมา และเปิดให้บริการอย่างเต็ม
รูปแบบ ในวันที่ 18 เมษายน 2560 ซึ่งผู้ใช้บริการ
มั่นใจได้ถึงระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
ทัง้ นี้ เป้าหมายสูงสุดเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้ผปู้ ระกอบธุรกิจสามารถจดทะเบียนเริม่ ต้นธุรกิจ
ได้ทุกที่ ทุกเวลา สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ของรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม
ของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาการน�ำส่งงบการเงินของ
นิติบุคคลที่ยังด�ำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ โดย
ธุรกิจที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
จะต้องน�ำส่งงบการเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม
2560 จึงขอเชิญชวนให้นิติบุคคลน�ำส่งงบการเงิน
ภายในเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้จัดท�ำระบบน�ำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือ DBD e-Filing เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้
ผู้ประกอบธุรกิจ สามารถน�ำส่งงบการเงินผ่านทาง
ออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางมาส่งงบการเงินด้วย
ตนเอง ช่วยลดเวลาและค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน
ให้ภาคธุรกิจได้เป็นอย่างดี
บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

การจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Registration)
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
e-Registration เป็นนวัตกรรมการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์อย่างครบวงจร
รองรับทุกกระบวนการของการจดทะเบียน และมีระบบรักษาความปลอดภัยขัน้ สูง เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจได้รบั ความสะดวกรวดเร็ว ลดขัน้ ตอนการยืน่ ขอจดทะเบียน ลดการใช้เอกสาร และระยะเวลา
การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ สามารถจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจได้ทุกที่ ทุกเวลา
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ปลอดภัย :
ISO27001: 2013
และพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สะดวก
รวดเร็ว :
The INTERNET of
THINGS

ครบทุกขั้นตอน
การจดทะเบียน
นิติบุคคล
ทางออนไลน์

สอดคล้อง
นโยบาย :
ประเทศไทย 4.0

• สอดคล้ อ งนโยบาย Thailand 4.0

ที่เน้นการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาช่วยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไปสู่ Value–
Based Economy

• สะดวก รวดเร็ว : The INTERNET of

THINGS

• ปลอดภัย (Safety) : ISO 27001: 2013

และพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดย Digital Signature
(ลงลายมือชือ่ ด้วยเทคโนโลยี Public Key
Infrastructure - PKI) เทียบเท่ากับ
ลายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้
ตามมาตรา 26 พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

• ครบทุ ก ขั้ น ตอนการจดทะเบี ย น

นิติบุคคลทางออนไลน์ ตั้งแต่การจอง
ชื่อนิติบุคคล การยื่นค�ำขอจดทะเบียน
(จัดตัง้ แก้ไข แปรสภาพ เลิก ควบเสร็จ
การช�ำระบัญชี) การช�ำระค่าธรรมเนียม
และการรับหนังสือรับรองนิติบุคคล

ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
1) การลงทะเบี ย นยื น ยั น ตั ว เพื่ อ ใช้ บ ริ ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(1) ลงทะเบียนผูใ้ ช้งาน (Registration) เพือ่ รับ
ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ผ่านทาง
เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เพื่อใช้
ในการพิสูจน์ตัวตนและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) ยืนยันตัวตนเพือ่ ใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
(Authentication) ด้วยตนเองหรือมอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่นมา
ยืนยันตัวตนต่อหน้านายทะเบียน นอกจากนี้ยังสามารถยืนยัน
ตัวตนด้วย Personal Certificate ของ TOT CAT หรือ
Thai Digital ID โดยไม่ต้องเดินทางมาแสดงตัวตนต่อหน้า
นายทะเบียน
- กรณี ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารมาแสดงตั ว ด้ ว ย
ตนเอง ให้ แ สดงบั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชน หรื อ กรณี เ ป็ น
ชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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- กรณีมอบอ�ำนาจ น�ำส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือส�ำเนาหนังสือเดินทางของผู้ใช้บริการพร้อม
รับรองส�ำเนา และให้ผู้รับมอบอ�ำนาจแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน โดยระบุรายละเอียดของผู้รับมอบอ�ำนาจในแบบค�ำขอรับ
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท
(3) เปิดใช้งาน (Activation) หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว นายทะเบียนจะแจ้งรหัสยืนยันการเปิดใช้งาน (Activate
Code) ทางอีเมล์ ผู้ใช้บริการต้องท�ำการยืนยันบัญชีผู้ใช้งานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

ขั้นตอนการยื่นคำ�ขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password)
สำ�หรับการใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

ผู้ใช้บริการ
•
•

กรอกข้อมูลเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
(Username & Password) ผ่านทางหน้าเว็บไซต์
www.dbd.go.th
พิมพ์แบบค�ำขอ พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน
1) มาแสดงตัวพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานด้วย
ตนเอง หรือ
2) มอบอ�ำนาจให้บคุ คลอืน่ มาด�ำเนินการแทน ณ
- ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า (สนามบินน�ำ้ )
- ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6
- ส�ำนักงานพาณิชย์จงั หวัด 76 จังหวัด

เจ้าหน้าที่/นายทะเบียน

เอกสาร-หลักฐานประกอบค�ำขอ

1. แบบค�ำขอรับ Username & Password
2. หนั ง สื อ ข้ อ ตกลงและเงื่ อ นไขในการขอรั บ
Username & Password
3. กรณี ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมาแสดงตั ว ด้ ว ยตนเอง
ให้แสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
กรณีเป็นชาวต่างชาติ
4. กรณีมอบอ�ำนาจให้ส่งส�ำเนาบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนหรือส�ำเนาหนังสือเดินทาง แล้วแต่กรณีของ
ผู้ใช้บริการพร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง และให้ผู้รับมอบ
อ�ำนาจแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน พร้อมทัง้ ปิดอากร
แสตมป์ 10 บาท

กรณีค�ำขอและเอกสาร
• ไม่ถูกต้องหรือขาดตกบกพร่อง ปฏิเสธค�ำขอ พร้อมแจ้งข้อบกพร่อง
• ถูกต้องครบถ้วน
- อนุมัติ
- บันทึกข้อมูล/ภาพเอกสารเข้าระบบ
- ส่ง Activation Code ให้ผู้ใช้บริการ ทาง e-mail

ผู้ใช้บริการ
ท�ำการยืนยัน (Activate) บัญชี
ชื่อผู้ ใช้ ภายใน 30 วัน (ครั้งแรกเพียง
ครั้งเดียว)

2) การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
(1) จัดท�ำรายการค�ำขอจดทะเบียนนิตบิ คุ คล และยืน่ ค�ำขอ ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th
(2) ลงนามค�ำขอด้วยลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนายทะเบียนตรวจสอบค�ำขอจดทะเบียนแล้ว จะแจ้งกลับ
ทางอีเมล์ให้ผู้ประกอบการลงนามค�ำขอด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(3) ช�ำระค่าธรรมเนียม ผ่านระบบออนไลน์
(4) รับเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล ตามช่องทางที่ระบุ
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ประโยชน์ของระบบจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
1. ด้านของผู้ให้บริการ จะท�ำให้กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าสามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ระบบจดทะเบียนมีความ
โปร่งใส ช่วยลดข้อขัดแย้ง ลดการใช้กระดาษ และสามารถ
รองรับการจัดเก็บข้อมูลนิติบุคคลที่มีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
ได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ระบบ e-Registration จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
และการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น
2. ด้านของผู้ใช้บริการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
จะได้รบั การบริการทีส่ ะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถยืน่ ค�ำขอ
จดทะเบี ย นออนไลน์ ที่ ใ ดก็ ไ ด้ โดยไม่ ต ้ อ งเดิ น ทางมาเพื่ อ
จดทะเบียนทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึง่ ท�ำให้ประหยัดทัง้ เวลา
ค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในการด�ำเนินงาน ช่วยเพิ่มขีดความ
สามารถของผู้ประกอบการ
3. ด้านประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐและ
การเป็ น รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบ e-Registration
จะเป็นการพัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่ผปู้ ระกอบธุรกิจ
ในเชิงรุก โดยเพิม่ ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการของ
ส่วนราชการแบบบูรณาการ และเพื่อเป็นการรองรับการท�ำ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
ที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
4. ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ การให้
บริ ก ารจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลที่ ส ะดวก รวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพ จะส่งผลต่ออันดับของไทยในการจัดอันดับ
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease Doing Business)
ที่จัดท�ำโดยธนาคารโลก โดยเฉพาะในส่วนของตัวชี้วัดด้าน
การเริม่ ต้นธุรกิจ (Starting a Business) ให้สงู ขึน้ โดยลดระยะเวลา
ในการเริม่ ต้นธุรกิจ จากเดิม 5 ขัน้ ตอน และใช้ระยะเวลา 25.5 วัน
ปัจจุบันเหลือ 1 ขั้นตอน ใช้ระยะเวลา 0.5 วัน ซึ่งเทียบเท่ากับ
ประเทศนิวซีแลนด์ที่เป็น Best Practice ของโลก ก่อให้เกิด
แรงจูงใจ และช่วยดึงดูดให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติมา
เริม่ ต้นธุรกิจในประเทศไทย เป็นการส่งเสริมและพัฒนาการค้า
การลงทุนและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมให้ก้าวหน้า
มั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ

e-Registration

เมื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้บริการ
ระบบจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Registration) ผู ้ ข อจดทะเบี ย นสามารถยื่ น ขอ
จดทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างสมบูรณ์ตาม
เงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถด�ำเนินการ
ได้ครบถ้วนทุกกระบวนการของการจดทะเบียน ได้แก่
การจองชื่อนิติบุคคล การกรอกข้อมูลประกอบการ
จดทะเบียน การยืน่ ค�ำขอจดทะเบียน การรับจดทะเบียน
การช�ำระค่าธรรมเนียม และการรับหนังสือรับรอง
นิติบุคคล ซึ่งระบบดังกล่าวสอดรับกับการด�ำเนินงาน
ของนโยบายภาครัฐที่มุ่งหวังให้การท�ำงานของหน่วย
ราชการของประเทศไทยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(e-Government) สนับสนุนการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
เพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นระบบการให้บริการประชาชน
ที่สอดคล้องกับนโยบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างรู้คุณค่า (paperless) ซึ่งกรมฯ เชื่อมั่นว่าระบบ
ดังกล่าวจะพลิกโฉมการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจของ
ประเทศไทย โดยช่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวกและ
เพิ่มความสะดวกในการจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มขึ้น
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ทั้งประชาชนผู้ใช้
บริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผู้ให้บริการ การให้
บริการของภาครัฐและการเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
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“กรมพัฒน์ฯ”

ไร้

คอร์รัปชั่น

ค�ำว่า “คอร์รัปชั่น” เปรียบเสมือน
มะเร็ ง ร้ า ยที่ กั ด กิ น ท� ำ ร้ า ย และท� ำ ลาย
ประเทศชาติ เป็นพฤติกรรมและการกระท�ำ
ที่น่ารังเกียจอย่างร้ายแรง ซึ่งรัฐบาลไทย
น�ำโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา ได้ให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยก�ำหนดเป็นวาระแห่งชาติ
ทีต่ อ้ งด�ำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนทุกหน่วยงาน
ต้ อ งรวมพลั ง เพื่ อ ก� ำ จั ด ให้ ห มดสิ้ น ไปจาก
ประเทศไทย
ตลอดระยะเวลาที่ผ ่า นมา ผู้บ ริห าร
ทุกคนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้น�ำเอา
นโยบายของรัฐบาลมาถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
โดยชี้แนะแนวทางให้ข้าราชการและบุคลากร
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ของกรมฯ กล้ายืนหยัดอย่างมีศกั ดิศ์ รีไม่กม้ หัวให้กบั ความไม่ถกู ต้อง หรือ
คนทุจริตคิดคดท�ำลายประเทศ และก�ำหนดให้เป็นหน้าทีข่ องทุกคนทีต่ อ้ ง
คอยสอดส่องดูแลไม่ให้มีการคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในกรมฯ เป็นอันขาด
แต่เนือ่ งจากค�ำว่า “คอร์รปั ชัน่ ” คนส่วนใหญ่มกั จะนึกถึงเรือ่ งใหญ่ๆ
เช่ น การรั บ สิ น บน การรั บ เงิ น ใต้ โ ต๊ ะ หรื อ การโกงกิ น บ้ า นเมื อ ง
แต่ความจริงแล้วการ “คอร์รปั ชัน่ ” เป็นเรือ่ งทีใ่ กล้ตวั มากกว่าทีท่ กุ คนคิด
และเพือ่ เป็นการสร้างความเข้าใจให้บคุ ลากรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้ฉกุ คิด กรมฯ ได้จดั ท�ำวีดทิ ศั น์ตอ่ ต้านคอร์รปั ชัน่ ของกรมฯ ขึน้ เพือ่ เป็น
สื่อกลางในการกระตุ้นและสร้างจิตส�ำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถ
เข้าใจได้อย่างง่ายๆ จากเรื่องใกล้ตัว เช่น การเปิดน�้ำทิ้ง การเปิดไฟเปิดเครื่องปรับอากาศในขณะที่ไม่มีคนอยู่ในส�ำนักงาน การถ่ายเอกสาร
การใช้โทรศัพท์ราชการในเรือ่ งส่วนตัว เป็นต้น โดยวีดทิ ศั น์ดงั กล่าวได้นำ� ไป
เผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึงตามช่องทางการเผยแพร่
ที่กรมฯ มีอยู่ และที่ส�ำคัญที่สุดคือ ผู้บริหารทุกคนของกรมฯ ได้ประพฤติ
ปฏิบตั ิ และเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่ขา้ ราชการและบุคลากรของกรมฯ อีกด้วย

ด้วยเหตุผลทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด จึงท�ำให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รบั “เกียรติบัตรชมเชยหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment - ITA) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับสูงมาก” จากคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560
นอกจากนีย้ งั ได้รบั รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) จากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสงิ ห์) ได้เข้ารับมอบรางวัล
จาก พลต�ำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะยังคงยึดมัน่ โดยน�ำหลักการมีคณ
ุ ธรรมและความโปร่งใส ซือ่ สัตย์ สุจริต
มาเป็นหลักปฏิบตั แิ ละพัฒนางาน เพือ่ ตอบสนองการให้บริการประชาชนให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ๆ ขึน้ ไป

สุ

จริตตามรอยพ่อ
ขอทำ�ดีเพื่อแผ่นดิน

นางสาวบรรจงจิ ต ต์ อั ง ศุ สิ ง ห์ อธิ บ ดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า น�ำผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวแสดง
เจตจ�ำนงสุจริตในการบริหารงาน ณ ศูนย์ฝกึ อบรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560

เกียรติบตั รชมเชยหน่วยงานภาครัฐทีไ่ ด้รบั ผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment - ITA) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระดับสูงมาก
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ก้าวแรก
สำ�นักงานบัญชี ไทย....
สู่

CLMV

“วิชาชีพบัญชี” หนึ่งในธุรกิจบริการที่เปิดเสรีภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยในปี 2560 นี้

มีแนวโน้มว่าตลาดของส�ำนักงานบัญชีจะมีการเคลือ่ นย้ายนักบัญชีอย่างรุนแรง การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจจึงถือเป็นอาวุธส�ำคัญ
ทีส่ ำ� นักงานบัญชีของไทยต้องน�ำมาใช้ หากต้องการอยูร่ อดในกระแสการแข่งขันทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นไปของโลก ดังนัน้ การก้าวไปจับมือ
กับนักบัญชีในประเทศกลุ่ม CLMV ของส�ำนักงานบัญชี จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญที่เรียกได้ว่า “ชี้ชะตา” ส�ำนักงานบัญชีของ
ไทยในอนาคตว่าจะรุ่งหรือร่วง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาหลักสูตร “พัฒนา
นักบัญชีอาเซียนสูต่ ลาดการค้าชายแดน” ภายใต้โครงการ “เชือ่ มโยงเครือข่าย
ส�ำนักงานบัญชีคณ
ุ ภาพสู่ CLMV” โดยมี นายสาโรจน์ สุวตั ถิกลุ รองอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรม
เซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์
2560 การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง
สปป.ลาว ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ผู้แทนกรมสรรพากร ส�ำนักงานบัญชีคุณภาพ
และนักบัญชีจากทัง้ 2 ประเทศ จ�ำนวน 115 คน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เชือ่ มโยง
เครือข่าย และขยายความร่วมมือในรูปแบบของพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง
ส�ำนักงานบัญชีคณ
ุ ภาพของประเทศไทยกับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพ
บัญชีของทั้ง 2 ประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมส�ำนักงานบัญชีไทยให้
พร้อมกับการรุกตลาดธุรกิจบริการด้านบัญชีไปยัง สปป.ลาว
10
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สรุปสาระสำ�คัญจากการสัมมนา
ในการสัมมนาครั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน บัญชี และภาษีอากร
ทัง้ ของประเทศไทยและ สปป.ลาว เข้าร่วมในการเสวนา โดยแบ่งหัวข้อการเสวนาเป็น 2 เรือ่ ง คือ “การเริม่ ต้นธุรกิจในประเทศไทย
และ สปป.ลาว (ธุรกิจส�ำนักงานบัญชี)” และ “การจัดท�ำรายงานทางการเงิน และภาษีอากรของประเทศไทยและ สปป.ลาว”
โดยสรุปสาระส�ำคัญจากการเสวนาได้ดังนี้
การเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย
และ สปป.ลาว (ธุรกิจสำ�นักงานบัญชี)

Ms. Phirany Phissamay, PhD
รองอธิบดีกรมการบัญชี กระทรวงการคลัง สปป. ลาว

องค์ ก รธุ ร กิ จ แต่ ล ะประเภททั้ ง ของไทยและ
สปป.ลาว มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียด
ที่แตกต่างกัน เช่น จ�ำนวนบุคคลที่ต้องร่วมท�ำธุรกิจ
ความรับผิดของผู้ร่วมลงทุน และลักษณะของการ
จดทะเบียน เป็นต้น ซึง่ การด�ำเนินธุรกิจแต่ละประเภท
ธุรกิจ อาจมีกฎหมายควบคุมพิเศษ และต้องได้รับ
การอนุญาตจากหน่วยงานก�ำกับดูแลเฉพาะอืน่ ๆ ด้วย
ก่อนการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ เช่น ธุรกิจธนาคาร
ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น

นางปรารถนา หัสมินทร์
ผู้อำ�นวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจ
ของชาวต่างชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายกิตติศักดิ์ โชติพนิชเศรษฐ์
ผู้แทนกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายโสมทัต สังคมกำ�แหง
ผู้แทนกองกำ�กับบัญชีธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ดำ�เนินรายการ

ประเภทนิติบุคคล ไทย - สปป.ลาว
ไทย

สปป.ลาว

ไม่เป็นนิติบุคคล

• จดทะเบียนพาณิชย์
• ห้างหุ้นส่วนสามัญ

นิติบุคคลคนเดียว (Sole-Trader)

เป็นนิติบุคคล

• ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ คุ คล
• ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด
• บริษัทจำ�กัด
• บริษัทมหาชนจำ�กัด

ห้างหุ้นส่วน

• ห้างหุ้นส่วนสามัญ
• ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด

บริษัท

• บริษัทจำ�กัด
• บริษัทมหาชน

โดยธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศ สปป.ลาวมีหน้าที่ต่างๆ เช่น การด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามที่จดทะเบียนและ
ได้รับอนุญาตจาก Enterprise Registration Office (ERO) การเปิดเผยข้อความหรือรายละเอียดข้อมูลที่ได้มีการจดทะเบียน
การลงทะเบียนช�ำระภาษี การจัดท�ำบัญชี งบการเงิน และสมุดบัญชีผู้ถือหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ในการจัดท�ำบัญชีของธุรกิจที่
จดทะเบียน จะด�ำเนินการภายใต้มาตรฐาน
International Financial Reporting
Standards (IFRS), FRS for LEs, และ FRS
for SMEs ขึ้นอยู่กับประเภทนิติบุคคลที่
ประกอบกิจการ
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นอกจากนี้ ผู้ท�ำบัญชีและผู้สอบบัญชียังมีหน้าที่อื่นในการประกอบธุรกิจ เช่น การปฏิบัติตามจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพบัญชี การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การรายงานงบการเงินของธุรกิจให้แก่กระทรวงการคลัง การจัดเตรียม
สถานที่ให้การศึกษาหาความรู้แก่พนักงานในสถานที่ท�ำงาน รวมไปถึงมีระบบการตรวจสอบภายใน ในการติดตามและควบคุม
การด�ำเนินงานต่างๆ เป็นต้น

หน้าที่ของนิติบุคคล ไทย - สปป.ลาว
หน้าที่ของธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศไทย
•
•
•
•
•

จดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
แสดงทะเบียนพาณิชย์ ไว้ ณ สำ�นักงาน
ทะเบียนพาณิชย์ต้องจัดให้มีป้ายชื่อหน้าสำ�นักงาน
นิติบุคคลต้องจัดทำ�บัญชีและงบการเงิน
นิติบุคคลต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น/ ทะเบียนผู้ถือหุ้น

Ms. Phirany Phissamay, PhD
รองอธิบดีกรมการบัญชี กระทรวงการคลัง สปป. ลาว
Mr. Phetsavanh Malabandith
ผู้อำ�นวยการกองกฎหมาย กรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง สปป.ลาว
นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์
ผู้อำ�นวยการสำ�นักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ประเทศไทย
นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์
ผู้อำ�นวยการกองกำ�กับบัญชีธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย
นางสาวศิริรัฐ โชติเวชการ
นายกสมาคมสำ�นักงานบัญชีคุณภาพ ประเทศไทย
รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ผู้ดำ�เนินรายการ

หน้าที่ของธุรกิจที่จดทะเบียนในประเทศ สปป.ลาว
•
•
•
•

การดำ�เนินกิจกรรมทางธุรกิจตามทีจ่ ดทะเบียนและได้รบั อนุญาต
การเปิดเผยข้อความ หรือรายละเอียดข้อมูลที่ได้มกี ารจดทะเบียน
การลงทะเบียนชำ�ระภาษี
การจัดทำ�บัญชี งบการเงิน และสมุดบัญชีผู้ถือหุ้น

“การจัดทำ�รายงานทางการเงิน และภาษี
อากรของประเทศไทย และ สปป.ลาว”
ปัจจุบนั ประเทศในอาเซียนหลายประเทศได้
น� ำ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่ า ง
ประเทศ (International Financial Reporting
Standards: IFRS) มาใช้ในการจัดท�ำงบการเงิน เช่น
ประเทศมาเลเซีย สปป. ลาว เป็นต้น โดยได้นำ� IFRS
มาใช้เป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่แปลเป็นภาษาท้องถิน่
ทัง้ นี้ สปป. ลาว มีแผนน�ำ IFRS มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
(Fully Adopted) ในอีก 4 ปีข้างหน้า ส�ำหรับ
ประเทศไทยได้น�ำ IFRS มาใช้ โดยแปลจากภาษา
อังกฤษเป็นภาษาไทย เนือ่ งจากกฎหมายก�ำหนดให้
มาตรฐานการบัญชีตอ้ งจัดท�ำขึน้ เป็นภาษาไทย และ
มีแผนน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินส�ำหรับ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)
มาใช้ในปี 2561

ในส่วนของการยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีของประเทศไทยสูอ่ าเซียน แม้วา่ กฎหมายด้าน
การบัญชีของไทยจะไม่ได้ก�ำหนดให้ผู้ท�ำบัญชีต้องมีประสบการณ์การท�ำงานก่อนการแจ้งเป็นผู้ท�ำบัญชี และไม่ได้ก�ำหนดให้
มีการทดสอบความรู้ ตลอดจนข้อก�ำหนดชัว่ โมงการพัฒนาความรูต้ อ่ เนือ่ ง (Continuous Professional Development: CPD)
ส�ำหรับผู้ท�ำบัญชีของไทย มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง จึงมีความแตกต่างจากข้อก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ
(International Education Standards: IES) ซึ่งก�ำหนดจ�ำนวนชั่วโมง CPD ไว้ทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง

12

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

ดังนัน้ เพือ่ เป็นการยกระดับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีของไทยสูร่ ะดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน
สภาวิชาชีพบัญชี จึงได้จัดท�ำโครงการยกระดับนักบัญชีไทยสู่มาตรฐานสากล ส�ำหรับผู้ท�ำบัญชีและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของ
ประเทศไทยทีป่ ระสงค์จะขึน้ ทะเบียนเป็นนักบัญชีวชิ าชีพแห่งอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant: ASEAN
CPA) โดยจะต้องมีชั่วโมง CPD จ�ำนวน 40 ชั่วโมง แบ่งเป็นชั่วโมง CPD แบบเป็นทางการจ�ำนวน 20 ชั่วโมง และแบบไม่เป็น
ทางการจ�ำนวน 20 ชั่วโมง และมีประสบการณ์การท�ำงาน 3 ปี สะสมอยู่ภายใน 5 ปีต่อเนื่อง นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชียัง
ได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ (1) การรายงานทางการเงิน (2) การก�ำกับดูแลความเสี่ยงและจรรยาบรรณ
(3) กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร และ (4) การบัญชีบริหารและการบริหารการเงิน

ทั้งนี้ ส�ำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) สามารถสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น ASEAN
CPA ได้โดยไม่ต้องผ่านการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศสมาชิกอาเซียน สภานักบัญชี
วิชาชีพและผู้สอบบัญชีแห่ง สปป. ลาว (Lao Chamber of Professional Accountants and Auditors: LCPAA) และ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนหน่วยงานทางวิชาชีพบัญชีในประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 8 ประเทศ ได้รวมตัวกัน
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์นักบัญชีอาเซียน (ASEAN Federation of Accountants: AFA) โดยมีพันธกิจเพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้แก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศสมาชิกอาเซียน และเพือ่ เป็นกระบอกเสียงและตัวแทนของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ในประเทศสมาชิกอาเซียนในการเจรจากับหน่วยงานด้านการบัญชีระหว่างประเทศ

บทสรุปการจัดสัมมนา
การจัดสัมมนาเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาชีพบัญชีของทั้งสองประเทศในครั้งนี้
ประสบความสาเร็จเป็นอย่างมาก ทัง้ ในเรือ่ งของการสร้างโอกาสในความร่วมมือและขยายเครือข่ายการด�ำเนินงานในรูปแบบ
ของพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างส�ำนักงานบัญชีไทยและสปป.ลาว โดยผู้เข้าร่วมสัมมนามีข้อเสนอแนะว่าในโอกาสต่อไป
อยากให้กรมฯ สานต่อโครงการนี้อีกในอนาคตข้างหน้า และขอให้เชิญสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ เข้าร่วมด้วย
ทั้งนี้ กรมฯ มีแผนที่จะจัดโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศ CLMV
รวมทัง้ จะได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจากประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ เป็นพันธมิตรของไทยมาร่วมแลกเปลีย่ นและให้คำ� แนะน�ำทางด้านวิชาการ
เพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชีของประเทศในกลุ่ม CLMV ในประมาณเดือนสิงหาคม 2560 ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งกรมฯ จะได้สรุป
ผลการสัมมนาให้ได้รับทราบต่อไป
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

SMEs
Networking

Thailand สร้างเครือข่าย

4.0

พันธมิตรทางธุรกิจ
พร้อมเข้าสู่ยุค
ประเทศไทย 4.0

การประกอบธุรกิจให้ประสบความ
ส�ำเร็จและเจริญก้าวหน้าได้นั้น ต้องมี
องค์ประกอบหลายอย่างรวมเข้าด้วยกัน
ทัง้ ความสามารถ แหล่งเงินทุน และแผนงาน
ที่ดี นอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ส�ำคัญไม่
แพ้กนั คือสิง่ ทีเ่ รียกว่า “การสร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจ (Networking)”
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กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้เล็งเห็นความส�ำคัญถึงข้อดังกล่าว จึงได้จัดงาน
สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “SMEs Networking
Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 19 - 21 มีนาคม
2560 ณ โรงแรมภูสกั ธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจจ�ำนวน
196 ราย ประกอบไปด้วย ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

ธุรกิจส่งค้าปลีก ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจบริการ
ธุรกิจ E-Commerce ส�ำนักงานบัญชีคณ
ุ ภาพ
ผู้แทนสมาคมการค้าและธุรกิจ SMEs ที่เกี่ยว
เนื่อง
โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานในครั้ ง นี้
เพื่อเป็นการส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่าย
พันธมิตรระหว่างธุรกิจภายใต้การส่งเสริมของ
กรมฯ ให้สามารถเอื้อประโยชน์ระหว่างกันได้
อย่างทัว่ ถึงและครบวงจร รวมทัง้ เพือ่ แลกเปลีย่ น
ความรู ้ ให้ เ กิ ด การกระตุ ้ น และสร้ า งแรง
บั น ดาลใจให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ในการพั ฒ นาระบบ
บริหารจัดการร่วมกันทั้ง Supply Chain โดย
มี เ ครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ และน� ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้การบริหารธุรกิจ
ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น รวมถึงการปรับตัว
และพร้อมก้าวเข้าสู่ ยุค Thailand 4.0

ปัจจุบันนี้คงหมดยุคแล้วที่จะ
ท�ำธุรกิจแบบต่างคนต่างท�ำ การมี
เครือข่ายหรือพันธมิตรทางธุรกิจยิ่ง
ท�ำให้ธุรกิจนั้นๆ มั่นคง แข็งแรง
และมีโอกาสในการพัฒนาไปได้ไกล
ขึน้ ด้วยเหตุนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จึงพยายามเป็นสือ่ กลางคอยเชือ่ มต่อ
ผูป้ ระกอบการในทุกกลุม่ เข้าด้วยกัน
เป็นคู่ค้าคู่ขายกัน ซึ่งสามารถเพิ่ม
ศักยภาพให้กบั ตัวธุรกิจเอง และรวม
ไปถึงระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของ
ชาติอีกด้วย
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ผลสำ�เร็จของงาน

Smart
Startup

2017

รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศไทย
สู่ Thailand 4.0 โดยน�ำนวัตกรรมความคิด
สร้างสรรค์ และเทคโนโลยี มาส่งเสริมการปฏิรปู
โครงสร้ า งเศรษฐกิ จ เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิจ และยกระดับประเทศไทยให้กา้ วพ้น
กับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

16
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กระทรวงพาณิชย์ ได้ก�ำหนดมาตรการส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ SME ไทย สู่การเป็น Smart Enterprises และ
สนับสนุนการเติบโตของ Startup ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่เกิด
จากความก้าวหน้าของนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และ
เทคโนโลยี โดยได้จัดงาน Smart Startup 2017 : โอกาสสู่
ธุรกิจยุคใหม่ เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว ระหว่างวันที่
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน เป้าหมายของการจัดงานเพือ่ เป็นเวทีเชือ่ มโยง
ระหว่าง SME และ Startup ให้ SME สามารถใช้ประโยชน์จาก
แนวคิดนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี ของ
Startup มาเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเป็น
เวทีการตลาดให้แก่ธุรกิจ Startup ในการเข้าถึงตลาดภายใน

ประเทศ และเตรียมความพร้อมการสร้างพันธมิตรส่งเสริมพัฒนา SME และ Startup ในกลุ่ม CLMVT ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0
ในพิธเี ปิด เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รบั เกียรติจากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์)
เป็นประธาน ซึ่งงานดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชน 4 หน่วยงาน ได้แก่
• สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (Thailand Tech Startup Association)
• สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Thai Venture Capital Association)
• บริษัท ซี เอ ซี จ�ำกัด (C Asean)
• และบริษัท เทคซอส มีเดีย จ�ำกัด
มีผู้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ จ�ำนวน 162 ราย กิจกรรมภายในงาน แบ่งเป็น 4 โซน ประกอบด้วย

โซนที่ 1 :
เชื่อมโลก Startup
และ SME

(New Vision New World)

1

โลกของสตาร์ทอัพ (World of Startup) วิสัยทัศน์ใหม่ และ
โลกใหม่ ข องธุ ร กิ จ ที่ เ รี ย กว่ า “Startup” ในการยกระดั บ
ประเทศไทย เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจ
ของ Startup ความแตกต่างระหว่าง SME และ Startup พร้อมทัง้ แสดงประเภท
ของธุรกิจ Startup ในแต่ละภูมิภาคของโลก
ต้นแบบความส�ำเร็จ (Success Case Model) เรื่องราว
ความส�ำเร็จ วิสัยทัศน์ รูปแบบการท�ำธุรกิจ และเป้าหมายของ
Startup ที่มีชื่อเสียงและประสบความส�ำเร็จทั้งของไทยและต่างประเทศ
เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้ SME สามารถประยุกต์ใช้ให้กับธุรกิจ
เกษตรกร 4.0 (Smart Farmer) พื้นที่จ�ำลองการเกษตรยุคใหม่
“Smart Farming” ด้วยการน�ำเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์รอ้ ยเรียง เชือ่ มโยง แสดงถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพและสร้าง
คุณค่าในแต่ละห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจุดเด่นตามภูมิภาค
ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ภายใต้แนวคิดการใช้เครือ่ งมือวัดผลเพือ่ เพิม่
คุณภาพของดินและน�ำ้ ในการท�ำการเกษตร รวมทัง้ วางแผนการเพาะปลูกด้วย
เครือ่ งมือพยากรณ์อากาศและเตรียมการท�ำงานภายในแปลงของเกษตรกร เพือ่
ให้ได้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการแปรรูปสินค้าเกษตร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�ำธุรกิจเกษตรดั้งเดิม สู่ธุรกิจ
บริการ และเกษตรเชิงท่องเที่ยว

2
3

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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โซนที่ 2 :
เครื่องมือเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การทำ�ธุรกิจ

(Smart Business Solution)

โซนที่ 3 :
แปลงความคิด
สู่ธุรกิจจริง

(Idea Commercialization)

18
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สร้างโอกาสทางการตลาด เชื่อมโยง Smart Business
Solution กับ SME ที่สามารถแก้ปัญหาของ SME ด้วย Pain Point
ด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ บริ ห ารจั ด การ การตลาด การเงิ น และบั ญ ชี
e-Commerce และ โลจิสติกส์ โดยมีธุรกิจ Startup จ�ำนวน 122 ธุรกิจ
และธุรกิจที่มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 22 ธุรกิจ เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจพัฒนาเป็น “Smart Enterprises”

พื้ น ที่ ส ร้ า งสรรค์ ไ อเดี ย ระหว่ า ง SME และ Startup
แลกเปลี่ยน Pain Point เพื่อต่อยอดเป็น Idea ให้กับธุรกิจ น�ำเสนอ
แหล่งเงินทุน รวมถึงบริการทีส่ นับสนุนการท�ำธุรกิจของ SME จากสถาบัน
การเงิน ผู้ร่วมทุน Venture Capital และ เครื่องมือการตลาดออนไลน์
รวม 18 หน่วยงาน พร้อมทั้งเปิดตัวศูนย์บริการกระทรวงพาณิชย์
เพื่อรองรับการท�ำธุรกิจยุคใหม่

โซนที่ 4 :
งานสัมมนาโอกาส
สู่ธุรกิจยุคใหม่

(New Economy
Dialogue 2017 :
A Forum for Smart
Business Enterprises)

เวที แ ลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละสร้ า งแรง
บันดาลใจแก่ SME และ Startup โดยวิทยากร
ชัน้ น�ำจากทัง้ ในและต่างประเทศ 33 ราย พร้อม
กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจ Startup ในกลุ่ม
ประเทศ CLMV และ USA

ผลส�ำเร็จจากการจัดงาน Smart Startup 2017

1

sme มากกว่า 5,000 ราย (จ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมงาน 6,500 ราย)
ได้เรียนรู้ เข้าถึงบริการจากธุรกิจ Startup ต่อยอดแนวคิด
การท�ำธุรกิจยุคใหม่ สามารถลดต้นทุนในการด�ำเนินธุรกิจ 30 - 40% และ
เพิม่ ยอดขายให้ SME มากกว่า 40% ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์

2
3

Startup 122 ธุรกิจ มีโอกาสในการขยายฐานลูกค้าเพื่อ
เร่งการเติบโตของธุรกิจมากกว่า 15,000 ราย เพิม่ ยอดขาย
50 ล้านบาท พร้อมโอกาสขยายการลงทุนร่วมกับนักลงทุนมากกว่า 80 คูเ่ จรจา
มากกว่า 60 คู่

สร้างเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำธุรกิจ จากความ
ต้องการของ SME สูก่ ารพัฒนาโมเดลธุรกิจร่วมกับ Startup

จากผลส�ำเร็จของการจัดงานฯ ในครัง้ นี้ กระทรวงพาณิชย์จะขยายผลและมุง่ เน้นเป็นเวทีกลางในการเชือ่ มโยงธุรกิจสตาร์ทอัพ
และเอสเอ็มอี โดยใช้จดุ แข็งของสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีมาเกือ้ หนุน ส่งเสริมและเติมเต็มซึง่ กันและกัน พร้อมตัง้ เป้าจัดงานฯ
อย่างต่อเนือ่ ง โดยปีหน้าจะจัดงานฯ ให้ยงิ่ ใหญ่กว่าเดิมและจะรวบรวมสตาร์ทอัพทีม่ นี วัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัยเข้าร่วมงานให้มากขึน้ รวมทัง้ ผลักดันให้เกิดการเชือ่ มโยงธุรกิจระหว่าง สตาร์ทอัพ และเอสเอ็มอี อย่างเป็นรูปธรรม
เพือ่ ให้เศรษฐกิจของประเทศไทยปรับเปลีย่ นไปสู่ Innovation - based Economy หรือ เศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม
และจะท�ำให้ผู้ประกอบการของไทยก้าวสู่การเป็น “Smart Enterprises” ได้อย่างเต็มตัว

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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SMEs Telling
เปิดมุมธุรกิจ

Grand

ร้านกาแฟ-เบเกอรี่
มีความนิยมกัน
ตามยุคตามสมัย
เครื่องดื่มกาแฟ เป็น
สินค้าที่มีการซื้อขาย
รองจากน้ำ�มัน

Coffee
Boy
ร้านกาแฟ-เบเกอรี่ @ จุดพักนักเดินทาง
จากข้าราชการทหารเรือธรรมดาๆ ที่ชื่นชอบในการเดินทาง แสวงหาความรู้
ใหม่ๆ สู่ “ร้านกาแฟ-เบเกอรี่” มาตรฐานที่เป็นมากกว่ากาแฟเพียงแก้วเดียว ที่จะมา
เล่าเรื่องราวประสบการณ์ อีกมุมมอง และโอกาสในธุรกิจร้านกาแฟ-เบเกอรี่

จุดเริ่มต้นในโลกของกาแฟ

ทุกๆ ครั้งที่เดินทางไม่ว่าจะเป็นจุดหมายที่ไหน บนโลกความรู้สึกที่ขาดไม่ได้
เลยที่จะค้นหามุมพิเศษ และสัมผัสบรรยากาศของร้านกาแฟเสมอๆ เมื่อก่อนเมืองไทย
หาได้ยาก จึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างมุมกาแฟเก๋ๆ ส�ำหรับคนที่ชื่นชอบรสชาติ
ของกาแฟ เพือ่ เป็นจุดพักนัดพบส�ำหรับนักเดินทาง ภายใต้แนวคิด A traveller’s taste

Known How

เริม่ ต้นจากศึกษาหาข้อมูล จุดขาย รูปแบบทีเ่ หมาะสม ส�ำหรับการเริม่ ต้น
ท�ำธุรกิจ (Business Model) “Learning by doing”

คุณชัยณรงค์ เชื้อชูชาติ
ผู้ก่อตั้ง Grand Coffee Boy
20
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“คุณภาพของสินค้า
และรสชาติที่ถูกใจ
ลูกค้า ความยืดหยุ่น
และมีใจในการบริการ
ของบาริสต้า ทำ�ให้
เป็นที่รู้จักและสร้าง
ความนิยมในแบรนด์
เพิ่มขึ้น”

Design & Decide

รูปแบบในการให้บริการนัน้ เปลีย่ นไปตาม
ความต้องการของผู้บริโภค คือ การตัดสินใจที่
ส�ำคัญ เพื่อใช้ในการปรับกลยุทธ์ให้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขัน
ในตลาดได้ โดยยึดหลักการสร้างพันธมิตรที่ดี
ระหว่าง 3 ฝ่าย
• ลูกค้า
• แบรนด์
• พันธมิตรการค้า
เปิดสาขาแรกทีส่ ถานีบริการน้�ำ มันเชลล์ สมุทรสงคราม เมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2542

From farm to cup

พลิกวิกฤติเป็นโอกาส

เริม่ ต้นท�ำธุรกิจร้านกาแฟ-เบเกอรี่ ในยุคเศรษฐกิจตกต�ำ่ ฟองสบูแ่ ตก ธนาคารและ
ไฟแนนซ์มปี ญ
ั หาคนตกงาน แต่เราตัดสินใจเริม่ ต้นธุรกิจ เพราะมองเห็นโอกาสในการลงทุน
และคู่แข่งน้อย ถ้าเศรษฐกิจดีๆ ผู้ที่มีความพร้อมก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายๆ และ
เร็วกว่า 18 ปีทผี่ า่ นมา เราได้พบปัญหาต่างๆ ทัง้ การเมือง เศรษฐกิจ อุทกภัยจากธรรมชาติ
อื่นๆ แต่ก็สามารถบริหารจัดการผ่านมาได้อย่างดี และยังคงพัฒนาขยายธุรกิจต่อไปได้

เป้าหมาย

ขยายสาขา ให้ครบ 200 สาขา ภายในปี 2565 เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่บริการ โดย
มีพนั ธมิตรหลัก เช่น สถานีบริการน�ำ้ มัน ESSO, กลุม่ โรงพยาบาล, อาคารส�ำนักงาน, อืน่ ๆ

ความเหมือนที่แตกต่าง

เริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ให้รสชาติมีเอกลักษณ์เฉพาะ รูปแบบของร้านที่ออกแบบมาที่ท�ำให้สามารถเข้าถึงได้
ทุกกลุ่ม “มีที่นั่งสะดวกสบาย ผ่อนคลาย ความหลากหลายของสินค้าและบริการ”

โอกาสและความสำ�เร็จ

เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจ ก�ำหนด Business Model ที่เหมาะสม
กับแบรนด์เพื่อให้สามารถปรับตัวและแข่งขันได้

3

อย่างที่ร้านกาแฟ-เบเกอรี่
ประสบความสาเร็จ

บรรยากาศ

รสชาติ

การบริการ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริ ษั ท คอฟฟี ่ บ อย รี เ ทล จ� ำ กั ด 164 ม.รั ช ดาอาคาเดี ย น
ซ.กาญจนาภิเษก 4/1 แขวง/เขต บางบอน กรุงเทพฯ 10150
ฝ่ายการตลาด: 02-4512175-6 Mobile: 081-6316926
E-mail: fc.coffeeboy@gmail.com Website: www.coffeeboy.com
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SMEs Innovation
ธุรกิจ 4.0

“ปฐวี (PATAWE)”

ต่อยอดเอกลักษณ์ภมู ปิ ญ
ั ญาไทย สูน่ วัตกรรมใหม่เพือ่ สุขภาพ
จากแนวคิด “ตรัยอัตลักษณ์” เอกลักษณ์แห่งภูมปิ ญ
ั ญาไทย 3 ประการ อันได้แก่ สมุนไพรไทย การบริการที่อ่อนน้อม
แบบไทย และศิลปะนวดไทยมาต่อยอดสูธ่ รุ กิจผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพอันน่าทึง่ นอกจากการสร้างแบรนด์ไทยนิยมให้ตา่ งชาติรจู้ กั แล้ว
การพัฒนาด้านนวัตกรรม ความคิด และเทคโนโลยีล้วนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่งทีเดียว

คุณศุภโชค สุจ�ำนงค์

เจ้าของแบรนด์ “ปฐวี (PATAWE)”
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บริษัท ไพร์ม เฮิร์บ โพรดักส์ จ�ำกัด เกิดขึ้นจากแนวคิดของ คุณศุภโชค สุจ�ำนงค์
วิศวกรด้านโทรคมนาคม ที่ต้องการสร้างแบรนด์ตราสัญลักษณ์ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ในระดับนานาชาติ โดยที่ส�ำคัญผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ว่านั้นต้องมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย
และยากต่อการเลียนแบบ/ทดแทน ด้วยเหตุนี้จึงได้ถือก�ำเนิดผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร
แบรนด์ “ปฐวี (PATAWE)” ขึ้นมานั่นเอง
จากแนวคิดการต่อยอดธุรกิจ ในการแปรเปลี่ยนองค์ความรู้และภูมิปัญญาทาง
การแพทย์แผนไทย ให้เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพือ่ สุขภาพและความงาม รวมถึงผลิตภัณฑ์สปา
มาตรฐานเพื่อการส่งออก กับการมองต่างมุมแบบ 360 องศา ที่มองตลาดต่างประเทศ
เป็นโอกาสโดยเฉพาะ จึงเลือกเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งแรกในต่างประเทศ พร้อมกับเดินสาย
โรดโชว์ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทั่วโลกรู้จักลูกประคบไทยมากขึ้น และเมื่อได้ทดลองใช้
แล้วก็พบว่า เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบ�ำบัดแบบสุขภาพองค์รวม (Holistic Health) อย่าง
แท้จริง ลูกประคบไทยจึงเป็นสินค้ายอดนิยมในตลาด Health & Beauty และ Spa ทั่วโลก
และกลายเป็นสัญลักษณ์ของสปาไทยในเวลาต่อมา
หลังจากน�ำร่องด้วยผลิตภัณฑ์ “ลูกประคบไทย” ที่ได้รับการตอบรับที่ดี
จากนั้นจึงได้ต่อยอดไลน์ผลิตอื่นๆ ที่ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการแพทย์แผน
สมุนไพรไทย อาทิ “ผลิตภัณฑ์ Health & Beauty Spa Products” แบบครบวงจร
โดยการน�ำคุณประโยชน์ส�ำคัญที่ซ่อนอยู่ในดอกไม้ มาผ่านกระบวนการคิดและ
นวัตกรรมการผลิต เพื่อแปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์สปากินได้รายแรกของโลก
“Amazing Thai Collection” การน�ำเอาข้าวหอมมะลิและสมุนไพรไทย
มาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เกิดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแผ่นประคบร้อน
ที่ ช ่ ว ยในการบ� ำ บั ด รั ก ษาและยั บ ยั้ ง อาการกล้ า มเนื้ อ เกร็ ง ตั ว ต้ น เหตุ ข อง
การอักเสบและปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

“Pro Freeze (สารสกัดเถาวัลย์เปรียงและไพล)” สเปรย์ฉีดพ่นเพื่อยับยั้งอาการกล้ามเนื้ออักเสบเฉียบพลัน อันเนื่องมาจาก
การเล่นกีฬาหรืออุบัติเหตุ ด้วยนวัตกรรมที่ใช้เวลาในการทดสอบเป็นเวลา 2 ปี กับแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักการประคบเย็น
และร้อน) ให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย พกสะดวก และง่ายต่อการใช้งาน และที่ส�ำคัญคือเป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติ
ที่ไม่มีผลกระทบเรื่องสารตกค้าง
ส่วนการพัฒนาเข้าสู่การเป็น Smart Startup ที่ต้องให้ความส�ำคัญกับระบบการค้าออนไลน์ และแนวพฤติกรรมการบริโภค
ของคนในยุคปัจจุบัน จึงได้เพิ่มช่องทาง E-Commerce ที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับระบบ Smart Phone และ Mobile Application
ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่นิยมการช้อปปิ้งออนไลน์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะเป็นระบบ Social Media ที่
ครอบคลุม สมบูรณ์แบบและครบวงจร

Timeline
ปี 2549 2554

A Flower Secret Collection
(ความลับจากดอกไม้)

ปี 2554 2557

ปี 25572559

Pro Freeze
(สารสกัดเถาวัลย์เปรียงและไพล)

Power of Herbs Collection
(พลังของสมุนไพรไทย)

Amazing Thai Collection
(ตืน่ ตาตืน่ ใจผลิตภัณฑ์ ไทย)

ปี 2558 2560
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DBD Good Time

7 แนวทาง

ปกิณกะ

เริ่มต้น สตาร์ทอัพ
แบบงบจำ�กัด
ให้ ไป..รุ่งงงง !!
การเริ่มต้นธุรกิจใหม่สักตัวโดยมีงบที่จ�ำกัดจ�ำเขี่ย และ
ไม่มีนายทุนเข้ามาเกี่ยวดองข้องแวะ ฝรั่งเขามีศัพท์
เรียกพวกนีก้ นั ว่า “Bootstrap หรือ Bootstrapping”
ซึ่ ง ข้ อ ดี ข องมั น ก็ จ ะอยู ่ ต รงที่ คุ ณ ไม่ ต ้ อ งกั ง วลเรื่ อ ง
แรงกดดัน และความเสี่ยงที่มาจากฟากฝั่งนักลงทุน
ขี้กลัวทั้งหลาย แต่ด้วยความที่งบประมาณอันน้อยนิด
หากคิดผิดชีวิตอาจเปลี่ยนได้ ฉะนั้น มาลองดูแนวทาง
แบบปังๆ ส�ำหรับสตาร์ทอัพต้นทุนต�่ำกันดีกว่า!

1

ท�ำธุรกิจทีค่ ณ
ุ รัก และคุณรูจ้ กั

2

หาคนทีย่ อมท�ำงานเพือ่ เป็นหุน้ ส่วน...มากกว่าเพือ่ เงิน

เคล็ดลับที่น�ำไปสู่ความล้มเหลว คือ การเริ่มต้นท�ำธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็น
ธุรกิจที่คุณไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน คุณอยากท�ำเพียงเพราะเห็นว่าธุรกิจนั้น
มีศักยภาพที่ดีน่าลงทุน อย่างไรก็ตามทุกธุรกิจมักมีกฎที่ไม่ได้เขียนไว้เสมอ และการที่
คุณขาดความรูใ้ นธุรกิจนัน้ ๆ อย่างลึกซึง้ จะท�ำให้คณ
ุ มีตน้ ทุนมหาศาลโดยเฉพาะต้นทุน
การเรียนรู้ นอกจากการท�ำธุรกิจที่คุณรู้จักและหลงรักแล้ว การมีคอนเนคชั่นที่ดีก็ช่วย
ให้ขั้นตอนการด�ำเนินธุรกิจหลายอย่างเสร็จสิ้นไปได้โดยใช้เงินเพียงเล็กน้อย
ใครก็ตามที่คุณดึงมาร่วมทีมด้วย ทุกคนต้องเข้าใจว่าความล้มเหลว
ของทีม คือ ความล้มเหลวของธุรกิจ มากกว่าคาดหวังเรื่องเงินในภายภาคหน้า
การจัดการพนักงานและสัญญาจ้างทั้งยุ่งยากและมีต้นทุนสูง ซึ่งผู้ประกอบการมือใหม่
จะจัดการเรื่องเหล่านี้ได้ไม่ดีนัก การให้สมาชิกในทีมเป็นหุ้นส่วน จึงเป็นหลักประกัน
ที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ทีมยอมร่วมหัวจมท้ายและโฟกัสกับธุรกิจ
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3

ก�ำหนดแผนจากงบทีค่ ณ
ุ มี...
ปรารถนาของคุณเอง

ผูป้ ระกอบการใดๆ ก็ตามทีเ่ ริม่ ต้นธุรกิจแบบไร้แผนจะต้องใช้เงินจ�ำนวนมาก
คนเหล่านั้นจะต้องแบกรับความกดดันที่จะคงความนิยมเอาไว้ตามหน้าสื่อ ท�ำให้เวลา
ส่วนใหญ่หมดไปกับการเอาใจนักลงทุน ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่ยอมรับว่าการใช้เงินที่
มากเกินไปจะท�ำให้การตัดสินใจแย่ลง และเกิดการควบคุมไม่อยู่

4

อย่าเพิง่ มองหาออฟฟิศ...จนกว่าคุณจะได้ลกู ค้า

5

ดีลเรือ่ งค่าธรรมเนียมล่วงหน้าจากพาร์ทเนอร์
แทนทีจ่ ะขอรับเงินสด

6

ต่อรองการจัดการสินค้าคงคลังกับซัพพลายเออร์
และผูจ้ ดั จ�ำหน่าย

7

เลือกโมเดลธุรกิจทีเ่ พิม่ ประสิทธิภาพแก่กระแสรายได้
และเวลาของคุณ

ทุ ก วั น นี้ ก ารท� ำ สตาร์ ท อั พ โดยสมาชิ ก อยู ่ กั น คนละมุ ม โลกเป็ น เรื่ อ งปกติ
ไปเสียแล้ว เพราะทุกคนต่างมีสมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงช่วยอ�ำนวยความ
สะดวก ค่าใช้จ่ายส�ำหรับส�ำนักงานเป็นต้นทุนที่แพงเอาเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อ
อุปกรณ์ การสรรหาพนักงาน และค่าใช้จา่ ยส�ำหรับเดินทาง ทีค่ วรท�ำคือมีเว็บไซต์ เพราะ
ช่วยให้ธุรกิจของคุณดูน่าเชื่อถือ (แม้ไม่มีออฟฟิศ) เทียบเท่ากับคู่แข่งรายใหญ่ได้เช่นกัน

ถ้าวิธแี ก้ปญ
ั หาของคุณมีคณ
ุ ค่าจริง พาร์ทเนอร์ในอนาคตย่อมกระโจนเข้ามาร่วม
วงด้วยอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ อย่าลืมเจรจาเรือ่ งค่าลิขสิทธิห์ รือค่าธรรมเนียมกันตัง้ แต่เนิน่ ๆ โดย
เฉพาะการขอส่วนลด เพราะทั้งเวนเดอร์และพาร์ทเนอร์จะเข้าใจเรื่องกระแสเงินสดที่
ธุรกิจเกิดใหม่ของคุณต้องจัดการ ถือซะว่าใช้โอกาสนี้เพื่อฝึกทักษะการขายของคุณเอง
ตั้งแต่เนิ่น ๆ ไปในตัว

ถ้าคุณขายสินค้า ซัพพลายเออร์หรือผู้จัดจ�ำหน่ายจะท�ำหน้าที่ส่งสินค้าที่อยู่
ในคลังแทนคุณ แต่ถ้าคุณขายบริการอย่ากลัวที่จะขอบวกค่าบริการเพื่อชดเชยต้นทุน
ของคุณ การท�ำธุรกิจคือการต่อรอง แต่ผู้ประกอบการมือใหม่ที่มีเงินมากมักเกรงใจที่จะ
ต่อรองกับคู่ค้า

ตัวอย่างโมเดลธุรกิจยอดนิยม คือ การสร้างเว็บอีคอมเมิรซ์ แทนทีก่ ารค้าปลีก
แบบดั้งเดิม เพื่อให้ธุรกิจสามารถขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงแก่ลูกค้าจากทั่ว
ทุกมุมโลก โดยหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้คุณเซฟเงินและลดความเสี่ยงคือ การใช้โซเชียล
มีเดีย (Social Media) ซึง่ มีขอ้ ดีคอื ฟรี!! และสามารถใช้หยัง่ เสียงได้วา่ วิธกี ารแก้ปญ
ั หา
ของคุณมีคนสนใจมากน้อยแค่ไหน? ก่อนที่คุณจะลงทุนเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ�ำกัดในการผลิตสินค้าและบริการ

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว หวังว่าธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีงบจ�ำกัด จะเล็งเห็นโอกาสในธุรกิจของท่าน และ
ประสบความส�ำเร็จในเร็ววัน
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Solution
Q&A

“บริการ e-Filing”
คำ�ถามที่พบบ่อย
การเตรียมข้อมูลงบการเงิน
ในรูปแบบ XBRL in Excel
ต้องท�ำอย่างไร?
1. ดาวน์โหลดโปรแกรม
XBRL in Excel จากระบบ DBD e-Filing
2. ตัง้ ค่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์
ตามคู่มือก่อนติดตั้งโปรแกรม
3. ติ ด ตั้ ง โปรแกรมใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
4. กรอกงบการเงิน และ
ท�ำการแปลงข้อมูลเป็นไฟล์ XBRL
5. น� ำ ไฟล์ XBRL (.Zip)
มาอัพโหลดในขัน้ ตอนการน�ำส่ง

กรณีบริษทั จ�ำกัดน�ำส่งงบการเงินอย่างเดียว และแยกน�ำส่งบัญชีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ โดยไม่ตอ้ งน�ำส่งพร้อมกับ
งบการเงินประจ�ำปี ผ่านระบบ DBD e-Filing จะได้รบั การผ่อนผันไม่ดำ� เนินการเปรียบเทียบปรับหรือไม่?
บริษทั จ�ำกัดทีน่ ำ� ส่งส�ำเนาบัญชีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (บอจ.5) ภายใน 5 เดือนนับแต่วนั ปิดรอบปีบญ
ั ชี ให้ได้รบั การผ่อนผัน
ไม่ด�ำเนินการเปรียบเทียบปรับ ทั้งนี้เมื่อพ้นก�ำหนดผ่อนผันแล้ว บริษัทจ�ำกัดที่ไม่น�ำส่งส�ำเนาบัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้นหรือ
ส่งล่าช้าเกินระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดให้ด�ำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายต่อไป

น�ำส่งงบการเงินแล้วจะตรวจสอบผลการน�ำส่งได้จากที่ใด?
1. สามารถตรวจสอบได้โดยคลิกที่
เตรียมข้อมูล
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ

น�ำส่ง

ตรวจสอบผล

2. หรือในหัวข้อที่ 3 “ตรวจสอบผล” จะปรากฏ
รายการทีไ่ ด้นำ� ส่งและสถานะ การน�ำส่งงบการเงิน
หรือบัญชีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�ำหนดต้องน�ำส่งแบบ ส.บช.3/1 อย่างไร?
1. น�ำส่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
MAIL BOX
MAIL BOX
MAIL BOX

น�ำส่งด้วยตนเอง

น�ำส่งผ่านเว็บไซต์
www.bot.or.th

น�ำส่งทางไปรษณีย์
273 ถนนสามเสน
แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กทม. 10200

น�ำส่งทางโทรสาร
0 2283 6299,
0 2283 5308

น�ำส่งทางอีเมล :
form45@bot.or.th

2. น�ำส่งพร้อมงบการเงินประจ�ำปี ผ่านระบบ DBD e-Filing

ต้องการน�ำส่งงบการเงิน (ฉบับใหม่) เนื่องจากกรอกรหัส/ประเภทธุรกิจ ในแบบ ส.บช.3 ผิด,
ไม่มีงบการเงินปีเปรียบเทียบ หรือสแกนเอกสารแนบผิด เป็นต้น จะต้องด�ำเนินการอย่างไร?
1. ให้ทำ� หนังสือถึงผูอ้ ำ� นวยการกองข้อมูลธุรกิจ ขอน�ำส่งงบการเงินฉบับใหม่ พร้อมระบุรายละเอียด ชือ่ /เลขทะเบียน
นิตบิ คุ คล สาเหตุทขี่ อแก้ไขข้อมูลทีผ่ ดิ พลาด ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง โดยให้ผมู้ อี ำ� นาจลงลายมือชือ่ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ชือ่ /สกุล
และหมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อกลับ ส่งมาที่ กองข้อมูลธุรกิจ ชัน้ 10 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
		 หมายเหตุ กรณีขอแก้ไขวันที่ประชุมต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
		 - รายงานการประชุม
		 - รายชื่อผู้เข้าประชุม
		 - ประกาศหนังสือพิมพ์ฯ
2. เมื่อน�ำส่งงบการเงินฉบับใหม่แล้ว ให้แจ้งเลขทะเบียน/ชื่อบริษัท ชื่อ/เบอร์ติดต่อ มายัง
		 e-mail : efiling.training@gmail.com

กรณีได้รับ e-mail แจ้งว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ตรวจพบว่า งบการเงินที่น�ำส่งผ่านระบบ
DBD e-Filing มีข้อบกพร่อง ขอให้ท่านท�ำการแก้ไขให้ถูกต้อง จะต้องด�ำเนินการอย่างไร?
ให้นำ� ส่งงบการเงินฉบับใหม่ ภายใน 15 วัน หลังจากทีไ่ ด้รบั อีเมล โดยไม่ตอ้ งรอหนังสือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วิธีน�ำส่งงบการเงินฉบับใหม่ (แก้ไขงบบกพร่อง)
		 - Login เข้าสู่ระบบ
		 - เลือกหัวข้อ 3 “ตรวจสอบผล” จะมีสถานะ “งบบกพร่อง”
		 - เลือกหัวข้อ 2 “น�ำส่ง”
		 - เลือกหัวข้อ “ส่งงบการเงิน/เอกสารอื่นใหม่เพื่อแก้ไขงบบกพร่อง”
		 - เมื่อน�ำส่งงบการเงินฉบับใหม่แล้ว ให้แจ้งเลขทะเบียน/ชื่อบริษัท ชื่อ/เบอร์ติดต่อ
		 มายัง e-mail : efiling.training@gmail.com

