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รูปธรรมมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยัง มีเป้าหมายในการอ� ำ นวย
ความสะดวกให้ภาคธุรกิจ โดยจะเพิ่มคุณภาพ
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รวดเร็วขึ้น เป็นการตอบสนองความต้องการของ
ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ และผู ้ ที่ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ต่ อ การ
ด�ำเนินงานของกรมฯ เป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันให้ภาคธุรกิจ ซึ่งจะ
เป็นฟันเฟืองที่ส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยให้เติบโต สามารถแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน และอยู่บนพื้นฐานของการมีธรรมาภิบาล
ทางธุรกิจ เพือ่ รองรับประเทศไทย 4.0 ตามนโยบาย
ที่รัฐบาลได้ตั้งไว้
กุลณี อิศดิศัย
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกิจกรรมงานแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก
(ปัจจุบัน คือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

1 ในฐานะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก ได้กำ� กับดูแลสินค้าและบริการเพือ่ การส่งออก เป้าหมายการส่งออก
จัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออก โดยท�ำข้อตกลงทางการค้ากับประเทศคูค่ า้ (Strategic Partner) ทีส่ ำ� คัญ เช่น จีน สหภาพ
ยุโรป และประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งมีผลต่อการขยายการส่งออกของไทยปีละไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 12 - 15
2 ในฐานะรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ก�ำกับดูแลข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ การวางแผนนโยบาย
การพัฒนาธุรกิจในภาพรวม การส่งเสริมผูป้ ระกอบการ และเป็นผูร้ เิ ริม่ ด�ำเนินโครงการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
(DBD e-Filing)
3 ขณะด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่รักษาการแทนอธิบดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม
4 ท�ำหน้าที่แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะคณะกรรมการสิทธิบัตร เพื่อวินิจฉัยค�ำสั่งหรือค�ำวินิจฉัยของ
อธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา เกีย่ วกับการอนุญาต/ไม่อนุญาตให้ใช้สทิ ธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั ร การเพิกถอนสิทธิบตั รหรือ
อนุสิทธิบัตร และการพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตเกี่ยวกับค�ำร้องขอขยายระยะเวลาการช�ำระค่าธรรมเนียม ซึ่งมีผลต่อ
ประชาชนในการได้รบั ความเป็นธรรมจากระบบสิทธิบตั ร และเป็นผลดีตอ่ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของประเทศ
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5 เป็นรองประธานคณะท�ำงานบริหารจัดการ และท�ำการตลาดสินค้าข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ เพื่อเตรียมการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 84 พรรษา ในปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ให้มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล (IFOAM) โดยใช้ตลาดเป็นตัวน�ำเพื่อเพิ่มมูลค่า และ
ส่งเสริมตลาดข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในเชิงเศรษฐกิจ
ได้อย่างยั่งยืน
6 การปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้าผูต้ รวจราชการและพาณิชย์ภาค 1 (Mini MOC 1) ได้ตดิ ตามผลการปฏิบตั งิ าน
ตามแผนงาน/โครงการของส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดในเขตที่ดูแลรับผิดชอบ (เขต 10 - 12) โดยให้ข้อแนะน�ำในเรื่อง
การก�ำกับดูแลค่าครองชีพให้แก่ประชาชน การก�ำกับดูแล/แก้ไขปัญหาการตลาดของสินค้าเกษตร การเชื่อมโยงเครือข่าย
กลุม่ ผูป้ ระกอบการ/วิสาหกิจชุมชน /ประชารัฐ การต่อยอดทางธุรกิจ การส่งเสริมพัฒนาตลาดท้องถิน่ /ชุมชน การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพือ่ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้า และการระดมความคิดเพือ่ พัฒนาธุรกิจช่องทางใหม่สู่ Thailand 4.0
รวมทั้งติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
7 เป็นผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย โดยเป็นประธานคณะอนุกรรมการ
ติดตามการตรวจสอบการส่งออกยางพารา เป็นประธานอนุกรรมการการบริหารจัดการปุย๋ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณา
จัดท�ำแนวทางการบริหารปุย๋ อย่างมีระบบ ส่งผลดีตอ่ เกษตรกรทีป่ ลูกยางพารา ในการได้มาซึง่ ปุย๋ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน
ราคาเป็นธรรม ส่งมอบถึงมือเกษตรกรให้ทนั ต่อความต้องการ และเป็นอนุกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุน
ของยางพารา และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในขององค์กรการยางแห่งประเทศไทย
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

DBD-LOGISTICS
MANAGEMENT

AWARD

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน
DBD-LOGISTICS MANAGEMENT AWARD ขึ้น ซึ่งมีนายสนธิรัตน์
สนธิจริ วงศ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบ
โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ แก่ผปู้ ระกอบธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ ที่
มุ่งมั่นและสามารถพัฒนาธุรกิจจนได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อ
สร้างโอกาสทางการตลาดและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ
ตระหนักถึงความส�ำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ สู่มาตรฐานสากล ซึ่งใน
อนาคตธุ ร กิ จ เหล่ า นี้ จ ะเป็ น ฟั น เฟื อ งส� ำ คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยน� ำ พา
ประเทศไทยก้าวไปสูค่ วามเป็นชาติแห่งการค้าและบริการ (Trading
and Service Nation) และเป็นผู้น�ำด้านบริการโลจิสติกส์ ล�ำดับ
ต้นๆ ของภูมิภาค
6
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‘‘

การให้บริการด้านโลจิสติกส์
จึงเป็นหัวใจสำ�คัญของ
การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนา
เศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศ เป็นธุรกิจหลักที่มี
ความสำ�คัญในการ
ขับเคลื่อนระบบการค้าและ
เศรษฐกิจของประเทศ

ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ หมายรวมถึงธุรกิจให้บริการขนส่ง
และขนถ่ายสินค้า บริการคลังสินค้า ธุรกิจตัวแทนออกของพิธีการทาง
ศุลกากร และธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึง่ ธุรกิจเหล่านี้
ล้วนเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานให้กบั ธุรกิจ
ภาคอืน่ ๆ ดังนัน้ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ จึงเป็นหัวใจส�ำคัญของ
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจ

‘‘

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ในภาพรวมของประเทศ เป็นธุรกิจหลักทีม่ คี วาม
ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นระบบการค้ า และ
เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงได้ก�ำหนด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ฉบับที่ 3 ที่จะน�ำมาใช้ตั้งแต่ปี 2560 - 2564
ซึ่งธุรกิจโลจิสติกส์จะเป็นส่วนสนับสนุนให้
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ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลาง
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมภิ าค
สู ่ ค วามเป็ น ชาติ ก ารค้ า และบริ ก าร
(Trading and Service Nation) โดยมี
เป้ า หมายให้ เ ศรษฐกิ จ ขยายตั ว เฉลี่ ย
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
ส�ำหรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ได้มุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการ โดยตัง้ เป้าหมายในการลดต้นทุน
ทางด้านโลจิสติกส์ลงจากร้อยละ 14 ให้เหลือ
ร้อยละ 12 ของ GDP ซึ่งมีหน่วยงาน
ราชการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาโลจิสติกส์
หลายหน่วยงานทีไ่ ด้เร่งด�ำเนินการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ หลายโครงการ
เพือ่ สนับสนุนกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์
ของประเทศ และอ�ำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทส�ำคัญใน
การขับเคลื่อนธุรกิจไทยให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก จึงมุ่ง
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ และยกระดับคุณภาพธุรกิจให้บริการด้าน
โลจิสติกส์ของไทย (Logistics Service Provider : LSP) ให้มีมาตรฐาน
สากล โดยมุง่ ผลักดันผูป้ ระกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มคี วามเข้มแข็ง
สามารถแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดความเชือ่ มโยงและ
รวมกลุม่ กันจนเกิดเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และผูป้ ระกอบธุรกิจให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ที่ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพจากกรมฯ สามารถพัฒนา
ธุรกิจได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001 ซึง่ จะช่วยให้ธรุ กิจมีความน่าเชือ่ ถือ
สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูใ้ ช้บริการจนเป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางมากขึน้
ทัง้ ในและต่างประเทศ พร้อมแข่งขันกับผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์จากต่างชาติ
ซึ่งหากธุรกิจของคนไทยมีศักยภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลแล้ว ก็จะสามารถอยูร่ อดได้ทา่ มกลางการแข่งขันในระบบการค้าเสรี
และบรรลุเป้าหมายสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการอย่างเต็มภาคภูมิ

จ�ำแนกการให้บริการ
ของธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย
1. การขนส่งสินค้า (Freight Transportation and
Forwarding) ซึ่งครอบคลุมงานทางโลจิสติกส์ที่
เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการขนส่งสินค้า
ทัง้ ภายในและส่งออกนอกประเทศในรูปแบบต่างๆ
ทั้งทางถนน ทางรถไฟ ทางทะเล และทางอากาศ
2. การจัดเก็บสินค้า ดูแล และบริหารคลังสินค้าและ
การให้บริการติดสลากสินค้าหรือบริการด้าน
บรรจุ ภั ณ ฑ์ (Warehousing/ Inventory
Management and Packing) รวมทั้ ง การ
กระจายสินค้า
3. การให้บริการด้านพิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน
โลจิสติกส์ (Non-Asset Based Logistics Services)
ครอบคลุมงานพิธีการศุลกากร งานเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้าหรือส่งออกสินค้า
4. การให้บริการงานโลจิสติกส์ทเี่ กีย่ วข้องกับการให้
บริการเสริม เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
งานที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ (Information and
Communication Technology/ Consulting)
5. การให้บริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ เป็นการ
ให้บริการเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.freightmaxad.com
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ร้านค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

“MOC Biz Shop”

กระทรวงพาณิชย์ โดย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดตัว
โครงการ “พัฒนาต้นแบบร้านค้า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ่ น MOC Biz
Shop” เมื่ อ วั น ที่ 30 สิ ง หาคม
2560 ณ ห้ อ งบุ ร ฉั ต รไชยากร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรี
ช่ ว ยว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์
(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) เป็น
ประธาน
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โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการ การออกแบบ
ผังร้าน การจัดวางสินค้าให้โดดเด่นสือ่ ถึงเอกลักษณ์อนั งดงามของแต่ละท้องถิน่
รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นให้อยู่
ในห่วงโซ่เดียวกัน
กระทรวงพาณิชย์ได้ด�ำเนินการสนับสนุนภาคธุรกิจในภูมิภาคต่างๆ
ทัว่ ประเทศมาโดยตลอด และเข้าไปให้ความรูใ้ นการบริการจัดการธุรกิจอย่าง
มืออาชีพ ตลอดจนการเชือ่ มโยงธุรกิจเข้าด้วยกันเพือ่ เกือ้ กูลกัน และลดความ
เสี่ยงในการท�ำธุรกิจเพียงล�ำพัง จนเกิดการจัดตั้งเป็น MOC Biz Club ขึ้น
ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 9,000 ราย

“ธุรกิจเหล่านี้
เปรียบเสมือน
คนตัวเล็กที่
กระจายอยู่
ทั่วประเทศแต่
มีพลังมหาศาล
ในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจของ
ประเทศ”
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

ธุรกิจเหล่านีเ้ ปรียบเสมือน
คนตัวเล็กทีก่ ระจายอยูท่ วั่ ประเทศ
แต่มพี ลังมหาศาลในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิ จ ของประเทศ หาก
สามารถรวมพลังกันได้ก็จะท�ำให้
ประเทศเดินหน้าได้ด้วยแรงจาก
เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy)
อย่างมั่นคง สอดรับกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่ต้องการเห็นคนไทย
มี ค วามเป็ น อยู ่ ที่ ดี ผู ้ ป ระกอบ
ธุรกิจในท้องถิ่นแข็งแรงสามารถ
แข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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MOC Biz Shop

โครงการ MOC Biz Shop จึงเป็นการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทยครัง้ ส�ำคัญด้วยคนตัวเล็ก โดยมีรา้ นค้าผลิตภัณฑ์
ท้องถิน่ สนใจเข้าร่วมโครงการเพือ่ พัฒนาองค์ความรู้ และเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันกว่า 80 ร้านค้า ซึง่ กระทรวงพาณิชย์
จะท�ำหน้าทีส่ นับสนุนและติวเข้มธุรกิจดังกล่าวให้พร้อมเป็นต้นแบบ ไม่วา่ จะเป็นด้านค�ำปรึกษาเชิงลึกในการออกแบบ
การจัดวางสินค้า การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการศึกษาดูงานในธุรกิจค้าปลีกที่ประสบความส�ำเร็จ
อย่างสยามดิสคัฟเวอรี่-ดิเอ็กซ์พลอราทอเรียม ซึ่งได้รับรางวัล World Retail Award 2017 สาขา Store Design of
the Year และร้านค้าปลีก ล.เยาวราช ที่สามารถเปลี่ยนธุรกิจแบบเดิมๆ ไปสู่ความน�ำสมัย โดยในเฟสแรกจะจัด
ท�ำให้เป็นร้านต้นแบบใน 10 จังหวัด ก่อนขยายให้ครบทั่วประเทศต่อไป
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%

B UY

BUY

B UY

โครงการ MOC Biz Shop ด�ำเนินการ
ภายใต้แนวคิด พลิกธุรกิจก้าวล�ำ้ สูส่ ากล เปลีย่ น
แนวคิดธุรกิจสู่นวัตกรรม พร้อมส�ำหรับความ
เป็นผู้น�ำสมัย และสร้างประสบการณ์คุณค่าที่
เป็ น หนึ่ ง และเสริ ม ทั ก ษะภายใต้ แ นวคิ ด
Retransform : Transforming Local Retail
Experience มุง่ หวังสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้
เกิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ค วบคู ่ ไ ปกั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจรองรับยุค 4.0 สร้างความประทับใจ
ให้กบั ผูบ้ ริโภคและนึกถึงทุกครัง้ ทีม่ าเยือน ซึง่ จะ
เป็ น แนวทางส� ำ คั ญ ในการกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ
ระดับท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้
ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนที่จะขยาย
ร้าน MOC Biz Shop ไปทั่วประเทศ เชื่อมโยง
เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและเข้าสู่การตลาดแบบ
ออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการตลาดที่ท�ำให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ทั่วถึงต่อไป

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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Franchise
Standard
Awards
2017
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบหนังสือรับรอง
ผูผ้ า่ นเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหาร
จั ด ก า ร ธุ ร กิ จ ใ น ร ะ บ บ แ ฟ ร น ไ ช ส ์
(Franchise Standard Awards 2017) ซึ่ง
มีนายวิเชียร ชวลิต ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
การจั ด งานในครั้งนี้ มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ
ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์และกลุ่มบุคคลที่
ได้รับสิทธิในการจ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ
ให้มกี ารบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นที่นา่ เชือ่ ถือ ให้ธรุ กิจในระบบแฟรนไชส์
เติบโตอย่างมีศักยภาพ รวมถึงช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ สร้าง
แรงจู ง ใจและกระตุ ้ น ให้ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
รายใหม่เล็งเห็นความส�ำคัญและประโยชน์
ของการได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ ท�ำให้มี
ความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้บริโภค เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ พร้อมทั้งสามารถขยายตลาด
ในระดับสากล โดยในปีนี้มีธุรกิจที่สามารถ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ�ำนวน 60 ราย
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ส�ำหรับแนวทางการคัดเลือกธุรกิจเพือ่ เข้ารับการพัฒนานัน้ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าได้ท�ำการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
ของธุรกิจ ได้แก่ 1) การประเมินตนเอง โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดท�ำ
แบบทดสอบประเมินตนเอง (Self Assessment Franchise Test : SAFT)
ซึง่ ใช้แบบประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
ในระบบแฟรนไชส์ 2) การประเมินโดยผูต้ รวจประเมิน กรมฯ จะส่งทีมงาน
ทีป่ รึกษาเข้าไปตรวจประเมินผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ณ สถานประกอบการ โดยใช้
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Total
Quality Franchise Management : TQFM) พร้อมให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ

ทั้งนี้ การคัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนา
ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ
บริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ เพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง
เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการปรับปรุงระบบการบริหาร ในการศึกษา การสร้าง ปรับกระบวนงานและพัฒนาระบบ
จัดการให้มมี าตรฐานคุณภาพ การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการ งานการบริหารจัดการธุรกิจอื่นๆ ต่อไป
ปฏิบตั งิ าน เพือ่ ยกระดับการบริหารจัดการของธุรกิจแฟรนไชส์
ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ที่ ผ ่ า นการพั ฒ นาจากกรม
ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ ณ สถานที่ พัฒนาธุรกิจการค้า จะสามารถสร้างอาชีพ สร้างผูป้ ระกอบการ
ประกอบการของแต่ละราย ซึ่งมีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ รายใหม่ รวมถึ ง เป็ น การกระตุ ้ น เศรษฐกิ จ โดยเฉพาะ
จ�ำนวน 60 ราย แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจอาหารและ เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ในต่างจังหวัด ซึง่ การ
เครื่องดื่ม 38 กิจการ กลุ่มธุรกิจบริการ 8 กิจการ กลุ่มธุรกิจ เริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็กที่มีโมเดลธุรกิจไม่ซับซ้อน
ค้าปลีก 2 กิจการ กลุ่มธุรกิจความงามและสปา 4 กิจการ และ ใช้เงินลงทุนไม่มาก และมีแฟรนไชส์ซอร์เป็นพีเ่ ลีย้ งช่วยดูแล
กลุ่มการศึกษา 8 กิจการ
จะช่วยลดความเสี่ยงแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ไม่เคย
ด�ำเนินธุรกิจมาก่อน ตลอดจนเป็นการกระตุน้ และเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ของไทย
ในการเป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นส� ำ คั ญ ของระบบเศรษฐกิ จ ให้
เติบโตได้อย่างยั่งยืน

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทรศัพท์หมายเลข : 0 2547 5953
e-mail : franchisedbd@gmail.com
สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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MOU
กระทรวงพาณิชย์ ลงนาม
MOU ร่วมกับ SME Development  
Bank และธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ป ล่ อ ย
สินเชือ่ อัดฉีดเงินลงทุนให้แฟรนไชส์ซอร์
ขยายธุ ร กิ จ กว้ า งไกล และผลั ก ดั น
คนรุน่ ใหม่ Startup เป็นผูป้ ระกอบการ
แฟรนไชส์ซีจับจ่ายซื้อธุรกิจได้อย่าง
มั่นใจ พร้อมคัดสรร 12 ธุรกิจน�ำร่อง
ทั้งธุรกิจการศึกษา ค้าปลีก บริการ
อาหารและเครื่ อ งดื่ ม อี ก ทั้ ง เปิ ด
ประวัตศิ าสตร์หน้าใหม่ของประเทศใช้
“กิจการค�ำ้ เป็นหลักประกัน” ตอบโจทย์
SMEs เข้าถึงเงินทุนได้ง่ายๆ ตาม
นโยบายยกระดับ Local Economy
ในชุมชนต่างจังหวัด
เมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2560 นางสาว
บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็น
ประธานร่วมกับ นายมงคล ลีลาธรรม
กรรมการผู ้ จั ด การ ธนาคารพั ฒ นา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย ในพิธลี งนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือภายใต้ “โครงการสินเชื่อ
16
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ปล่อยเงินกู้
ให้ธุรกิจแฟรนไชส์

สนับสนุนธุรกิจท่องเทีย่ วและผูป้ ระกอบการ
ท่องเที่ยวชุมชน” ระหว่าง 3 หน่วยงาน
ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่ ง ประเทศไทย (ธพว. หรื อ SME
Development Bank) และธุรกิจแฟรนไชส์
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ที่ จ ะร่ ว มมื อ กั น
พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย ใน “ธุรกิจ
แฟรนไชส์” ให้สามารถเข้าถึงเงินทุนเพือ่ ใช้
หมุนเวียนในกิจการ ไม่วา่ จะเป็นการต่อยอด
ธุรกิจ การพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลอดจนการส่งเสริมการ
ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์
โดยการด�ำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
ได้จัดตั้งคณะท�ำงานร่วมกันคัดเลือกธุรกิจ
แฟรนไชส์ที่อยู่ในการส่งเสริมและพัฒนา
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเป็นธุรกิจ
น�ำร่องส�ำหรับปล่อยสินเชื่อ โดยจะต้องเป็น
ธุรกิจที่มีค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์และการ
ลงทุนไม่ตำ�่ กว่า 1 ล้านบาท และมีคณ
ุ สมบัติ
ต่างๆ ตรงตามที่ SME Development
Bank ก�ำหนด จนได้ธุรกิจแฟรนไชส์น�ำร่อง
จ�ำนวน 12 ราย โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท
ดังนี้

• ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 7 ธุรกิจ
ได้แก่ N&B Pancake, กาแฟดอยช้าง,
FUJIYAMA GOGO, Billion Coffee,
ยูนนาน/แซ่บ Classic by ส.ขอนแก่น,
โชคดีติ่มซ�ำ และ Hokkaido Milk
• ธุรกิจบริการ 3 ธุรกิจ ได้แก่ OTTERI
Wash & Dry, โมลีแคร์ และ PD House
• ธุรกิจการศึกษา 1 ธุรกิจ ได้แก่ โรงเรียน
กวดวิชาและภาษาบ้านวิชากร
• ธุรกิจค้าปลีก 1 ธุรกิจ ได้แก่ Teddy
House

ธุรกิจแฟรนไชส์ข้างต้นได้ผ่านการ
พิจารณาแล้วว่ามีแผนธุรกิจชัดเจน ทีผ่ า่ นมา
ประสบผลส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจเป็น
อย่างดี ฉะนั้น แฟรนไชส์ซีที่สนใจเลือกซื้อ
ธุรกิจเหล่านี้จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถพา
เงินทุนของท่านไปสูค่ วามส�ำเร็จได้ ลดความ
เสีย่ งในการลงทุนด้วยตนเอง และมีทปี่ รึกษา
ช่ ว ยวางแผนธุ ร กิ จ แบบมื อ อาชี พ และที่
ส�ำคัญจะได้รับการพิจารณาจากโครงการ
ปล่อยสินเชือ่ ส�ำหรับน�ำมาลงทุนซือ้ แฟรนไชส์
ใน 12 ธุรกิจดังกล่าว โดยมีแผนการใช้ธรุ กิจ
แฟรนไชส์ที่ซื้อมาเป็นหลักทรัพย์ค�้ำประกัน
ซึ่ ง แฟรนไชส์ นั บ เป็ น ธุ ร กิ จ แรกที่ จ ะใช้
หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิจประเภทกิจการมา
ค�้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
นอกจากนี้ ภายหลั ง การได้ รั บ
สินเชือ่ แล้ว กรมฯ และ SME Bank จะท�ำ
การประเมินติดตามการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนือ่ ง และเป็นพีเ่ ลีย้ งให้คำ� ปรึกษาทัง้ ด้าน
การเงิน การบัญชี และการขยายกิจการ
พร้ อ มเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยให้ เ กิ ด ความ
เข้มแข็งแก่ธุรกิจต่อไป และหลังจากนี้จะ

พิจารณาแฟรนไชส์ขนาดเล็ก เพือ่ ให้ผสู้ นใจ
ในระดับท้องถิ่นที่ต้องการมีอาชีพเป็นของ
ตนเอง สามารถลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ได้
อย่ า งมั่ น ใจและง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า จะ
เป็นการดันเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถ
เข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น และสร้ า งมู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิจของไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด
ด้วยโมเดลธุรกิจแฟรนไชส์
ทางด้ า นธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(SME Development Bank หรือ ธพว.) ได้
ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ เพื่ อ ยกระดั บ
ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ภายใต้
โครงการ “สิ น เชื่ อ เพื่ อ สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ
ท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ชุมชน” วงเงิน 7,500 ล้านบาท เพื่อสร้าง
โอกาสให้คนรุ่นใหม่ หรือกลุ่ม Startup ที่
ต้องการท�ำธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถเข้าถึง
แหล่ ง เงิ น ทุ น น� ำ ไปเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ ในชุ ม ชน
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว หมู ่ บ ้ า นอุ ต สาหกรรม
สร้างสรรค์ (CIV) หรือภูมิล�ำเนา กระตุ้นให้
เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ตามนโยบาย Local Economy ของรัฐบาล

ส�ำหรับสินเชือ่ ดังกล่าว ผูป้ ระกอบการ
ที่เป็นบุคคลธรรมดา วงเงินสินเชื่อต่อราย
ไม่เกิน 2 ล้านบาท กรณีจดทะเบียนภาษี
มู ล ค่ า เพิ่ ม (VAT) วงเงิ น ต่ อ รายไม่ เ กิ น
5 ล้านบาท นิติบุคคลสูงสุดต่อรายไม่เกิน
15 ล้านบาท โดยวงเงิน 5 ล้านบาทแรก
ไม่ต้องใช้หลักประกัน สามารถใช้ บสย.
ค�้ ำ ประกั น ซึ่ ง จะได้ รั บ การชดเชย
ค่าธรรมเนียม บสย. ใน 4 ปีแรก ระยะเวลา
การกู้ยืมรวม 7 ปี กรณีใช้หลักประกันตาม
เกณฑ์ธนาคาร คิดอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.5 ต่อปี
ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ MLR
- 1.0 ต่อปี กรณีใช้หลักประกัน บสย.
คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี ลูกค้าจะได้รบั
การช่วยเหลือค่าธรรมเนียม บสย. ฟรี 4 ปี
ปีละ 1.75% รวม 7% โดยรัฐบาลช่วยเหลือ
4% และอีก 3% เป็นการช่วยเหลือจาก
ธนาคาร ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ประกอบการที่
ช�ำระหนี้ปกติตามเกณฑ์ของธนาคาร

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทรศัพท์หมายเลข : 0 2547 5953 E-mail : franchisedbd@gmail.com และ www.dbd.go.th
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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จดทะเบียนนิติบุคคลยุคใหม่

ทันสมัย และคล่องตัว
ด้วยการชำ�ระเงินสด
แทนปิดอากรแสตมป์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศยกเลิก
การปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียน
นิติบุคคลทุกประเภท โดยให้เปลี่ยนเป็นการ
ช�ำระด้วยเงินสดแทน เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
แก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
สืบเนื่องมาจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้
ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาระบบจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพื่อปรับปรุงระบบ
การจดทะเบียนนิติบุคคลให้มีความทันสมัย และ
สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร โดยได้ปรับปรุง
กระบวนการจดทะเบียน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปรั บ เปลี่ ย นระบบไปใช้ วิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และรวมไปถึงปัญหาเกี่ยวกับการ
ช�ำระค่าอากรแสตมป์ส�ำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การจดทะเบียนบางประเภท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ และหนังสือมอบอ�ำนาจ เป็นต้น
แรกเริ่มเดิมทีนั้นใช้วิธีการปิดอากรแสตมป์
เป็นดวง แต่ส�ำหรับการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) นั้นไม่สามารถใช้
วิธกี ารดังกล่าวได้ จึงได้มกี ารปรับเปลีย่ นวิธกี ารช�ำระ
ค่ า อากรแสตมป์ ใ หม่ โ ดยให้ ช� ำ ระเป็ น ตั ว เงิ น แทน
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และกรมสรรพากร
18
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ตั้งเเต่วันที่ 1 ระเภทที่ยื่นขอจดทะเบียน
นิติบุคคลทุกปบ e-Registration และ
ทั้งผ่านระบ ้องชำ�ระค่าอากรแสตมป์
แบบ walk in ต็นตัวเงินเท่านั้น
เป

การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้ ง นี้ กรมสรรพากรได้ อ อกประกาศเกี่ ย วกั บ อากร
แสตมป์ ฉบับที่ 56 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 เรื่อง ก�ำหนด
วิธีการช�ำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรส�ำหรับ
ตราสารบางลักษณะ และเสนอออกระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ า ด้ ว ยการรั บ ช� ำ ระและน� ำ ส่ ง เงิ น ค่ า อากรแสตมป์ จ าก
การจดทะเบียนนิตบิ คุ คล พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
เพื่ อ ก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ต ่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ ช� ำ ระ
อากรแสตมป์เป็นตัวเงิน เช่น การออกใบเสร็จรับเงิน การน�ำ
เงิ น ส่ ง คลั ง การท� ำ รายงาน และการหั ก เงิ น ค่ า ใช้ จ ่ า ย
ในการจัดเก็บอากรแสตมป์ เป็นต้น

โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 18 เมษายน 2560
ซึ่ ง เป็ น วั น ที่ เ ริ่ ม เปิ ด ให้ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) โดยรับช�ำระค่าอากรแสตมป์
เป็ น ตั ว เงิ น ส� ำ หรั บ เอกสารจดทะเบี ย นที่ ยื่ น ผ่ า นระบบ
e-Registration แต่ส�ำหรับการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลผ่าน
ช่องทางปกติ (walk in) นั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อนุโลม
ให้สามารถปิดอากรแสตมป์เป็นดวงได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม
2560 และจากวันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป นิติบุคคล
ทุกประเภททีย่ นื่ ขอจดทะเบียนทัง้ ผ่านระบบ e-Registration
และแบบ walk in ต้องช�ำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงินเท่านัน้

ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4440, 0 2547 4431
E-Mail : Regis@dbd.go.th หรือ สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
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“มอคเทลส์” แบรนด์รองเท้า

  ที่สร้างด้วยมือ เรียงร้อยด้วยใจ

“เท้า” นับเป็นอวัยวะที่ส�ำคัญยิ่งของร่างกาย โดยในทาง
กายภาพเท้าเป็นที่รองรับโครงสร้างใหญ่ทงั้ หมดของร่างกาย ฉะนั้น
สิง่ ทีค่ อยโอบอุม้ และคุม้ กันเท้าจะต้องมีความพิเศษ และต้องคุม้ ครอง
สนับสนุนให้เท้าของเราท�ำงานได้อย่างเต็มที่
ใช่เลย!!...มันคือ “รองเท้า” โดยรองเท้าที่ดีต้องเข้าใจเท้า ผู้ผลิต
รองเท้าที่ดีต้องใส่ใจเท้า ง่ายๆ ธรรมดาๆ แต่ไม่ง่ายที่เราจะพบเจอรองเท้า
ทีเ่ หมาะสม และนัน่ เองจึงกลายเป็นทีม่ าของความประณีตในวันนีข้ องรองเท้า
ที่มีชื่อแบรนด์ว่า...“มอคเทลส์ (Mocktail’s)”
จากความชื่นชอบในงานประดิษฐ์ บวกกับความคิดการเป็น
นายตัวเอง จึงผลักดันให้ คุณวริษา เลิศชัยวรกุล (เก๋) ผันตัวเองเข้าสู่
ธุรกิจผู้ผลิตแบรนด์รองเท้าได้อย่างน่าชื่นชม โดยเธอย้อนความหลังว่า
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ตัวเองนั้นมีแววเป็นแม่ค้ามาตั้งแต่เด็ก
แถมยังชอบท�ำพวกงานประดิษฐ์อีกด้วย
ดังนั้น เวลาโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยมี
กิจกรรมให้ทำ� ของมาขาย เธอจึงไม่พลาด
ที่จะเข้าร่วมด้วยเสมอ และรู้สึกดีทุกครั้ง
ที่ ไ ด้ เ ห็ น คนใส่ ข องที่ ตั ว เองเป็ น คน
ออกแบบ ซึ่งนิสัยนี้ติดตัวเธอมาตลอด
แม้แต่ตอนทีท่ ำ� งานประจ�ำเป็นผูต้ รวจสอบ
บัญชี พอถึงวันหยุด แทนที่จะนอนเล่น
อยู่กับบ้าน เธอกลับชวนเพื่อนๆ ไปรับ
รองเท้ า มาขายแบกะดิ น ที่ ต ลาดนั ด
สวนจตุจกั ร และท�ำแบบนีอ้ ยูเ่ ป็นปี จึงได้
เห็ น ลู ่ ท างสดใส จึ ง ได้ ล าออกมาท� ำ
เต็มตัว ซึ่งครั้งแรกยอมรับว่ารู้สึกหวั่นใจ
พอสมควร แต่ความอยากเป็นเจ้านาย
ตัวเองมีมากกว่า บวกกับความคิดว่า
“หากไม่กล้าออกเดินก้าวแรก ก็คงไม่มี
ก้าวต่อไปตามมา” จึงตัดสินใจท�ำตามฝัน
กระทั่งเมื่อหันมาท�ำจริงจัง ก็ได้
เปลี่ยนจากการรับมาขายเป็นออกแบบ

และผลิตเอง ทัง้ ทีไ่ ม่มคี วามรูใ้ ดๆ เกีย่ วกับ
รองเท้าเลย โดยอาศัยลองผิดลองถูก
ค่อยๆ เรียนรูจ้ นเข้าใจในทุกขัน้ ตอนของ
การผลิตรองเท้า และสร้างแบรนด์ของ
ตัวเอง โดยใส่เสน่ห์ความเป็นตัวของ
ตัวเองลงไปในทุกขัน้ ตอนการผลิต แต่ทว่า..
การท�ำงานทุกอย่างย่อมต้องมีปญ
ั หาเป็น
เรื่องปกติ แต่แทนที่จะจมอยู่กับความ
ทุกข์ เธอกลับคิดต่างว่า.. “ปัญหาที่เจอ
คือ โจทย์ข้อหนึ่งที่เราต้องผ่านไปให้ได้
ต้องรูส้ กึ สนุกกับมัน ดีกว่ามัวมานัง่ ท้อใจ
เพราะไม่อย่างนั้น...เราจะไม่ก้าวหน้า
ไปไหนเลย” จวบจนทุกวันนี้จึงมุ่งมั่น
อย่างเต็มที่ และตัง้ ใจจะขยายสาขาไปให้
ทั่วทุกภาคของประเทศ รวมถึงหัวเมือง
หลักในต่างประเทศอีกด้วย
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์รองเท้า
แบรนด์ “มอคเทลส์ (Mocktail’s)” คือ
ความทันสมัย สดใส และสวมใส่สบาย
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เพราะชีวิตคือความ
สนุ ก ” คอลเล็ ก ชั่ น ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ รั บ
แรงบั น ดาลใจมาจากรสชาติ ข องชี วิ ต

“ปั ญ หาที่ เ จอ คื อ
โจทย์ ข ้ อ หนึ่ ง ที่ เ รา
ต้ อ งผ่ า นไปให้ ได้
ต้องรู้สึกสนุกกับมัน
ดีกว่ามัวมานั่งท้อใจ
เพราะไม่อย่างนั้น...
เราจะไม่ ก ้ า วหน้ า
ไปไหนเลย”
คุณวริษา เลิศชัยวรกุล (เก๋)

เจ้าของธุรกิจ ผู้ก่อตั้ง แบรนด์
“มอคเทลส์ (Mocktail’s)”

แบรนด์ “มอคเทลส์ (Mocktail’s)”
ได้รบั แรงบันดาลใจมาจากเครือ่ งดืม่
ทีม่ สี ว่ นผสมของผลไม้หลากหลาย
ทั้งชนิดและรสชาติ หรือเรียกได้ว่า
เป็ น “เครื่ อ งดื่ ม รสผลไม้ ที่ ไ ม่ ใ ส่
แอลกอฮอล์ ” ซึ่ ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น
ตัวแทนของความสนุก ใส่ใจสุขภาพ
ความร่าเริงสดใส และมีชีวิตชีวา
โดยถ้าดื่ม เครื่องดื่ม “มอคเทลส์”
แล้วไม่เมา การใส่รองเท้าแบรนด์
“มอคเทลส์” ก็จะไม่เจ็บเช่นกัน
ที่ถูกน�ำมาแปรเปลี่ยนให้เป็นสีสันของ
รองเท้า ด้วยเทคนิคผลิตพิเศษต่างๆ ของ
การผสมสี ท�ำให้เกิดฟอร์มและเส้นสายที่
สวยงาม อีกทัง้ การเลือกวัสดุทมี่ ที มี่ าทีไ่ ป
ท�ำให้รองเท้า “มอคเทลส์ (Mocktail’s)”
ไม่เพียงแต่จะถูกใจผู้ใส่ แต่ยังมีเรื่องราว
ที่ท�ำให้เกิดความประทับใจอีกด้วย

แบรนด์ “มอคเทลส์ (Mocktail’s)”
ผลิตภายใต้บริษทั พามาบายวริษา จ�ำกัด
โดยการออกแบบของ คุณเก๋ “วริษา
เลิศชัยวรกุล” ผู้ก่อตั้งและดีไซเนอร์
โดยขณะนีม้ อี ยู่ 3 สาขา คือ ทีห่ า้ ง ZEN
Central world ชั้น 2, เดอะมอลล์
บางกะปิ ชั้น 1 และ ห้างไดอาน่า
หาดใหญ่ นอกจากนี้ยังส่งออกไปยัง
ประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ กัมพูชา
ฮ่องกง และญีป่ นุ่ อีกทัง้ ยังส่งออกไปยัง
ประเทศแคนาดาอีกด้วย
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

090 659 5641
www.mocktailsshoes.com
www.facebook.com/mocktailsshoes
mocktailsshoes
@mocktailsshoes
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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เชื่อมต่อโลกธุรกิจ
ผูกติดกับยุคดิจิทัล
โลกปัจจุบันก�ำลังเดินเข้าสู่วงจรสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ดังนั้นปัจจัยส�ำคัญของการค้าขายต่อไป
ย่อมหนีไม่พ้นการพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นหลัก แต่ในความเป็นจริงแล้วมีผู้ประกอบการไทยกว่า 90% ที่ยังไม่ได้ใช้และ
ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์
ด้ ว ยประสบการณ์ ที่ ค ร�่ ำ หวอด
ในแวดวงไอทีมาตลอด 12 ปี ท�ำให้
คุ ณ สิ ท ธิ วั จ น์ เวชยาพั น ธุ ์ (บอย)
ประธานกรรมการบริษทั อินเตอร์ วิชนั่
บิสซิเนสกรุ๊ป จ�ำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์,
เว็บแอปพลิเคชั่น, โมบายล์แอปพลิเคชั่น
และระบบออนไลน์ต่างๆ ให้กับบริษัท
ทั้ ง ขนาดเล็ ก และขนาดใหญ่ ม ากมาย
มองเห็นปัญหาดังกล่าวของธุรกิจเอสเอ็มอี
โดยตระหนั ก ว่ า ถึ ง เวลาแล้ ว ที่ จ ะน� ำ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
ธุรกิจให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
“เดิมทีธรุ กิจของเราคล้ายคลึงกับ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง คือเมือ่ จบโปรเจ็กต์
หนึง่ ก็ตอ้ งไปหาโปรเจ็กต์ใหม่ แน่นอนว่า..
แต่ละโปรเจ็กต์สร้างรายได้เป็นเงินก้อนโต
แต่ในทางตรงกันข้ามกลับไม่มอี ะไรการันตี
ได้เลยว่า..อนาคตข้างหน้าจะมีโปรเจ็กต์
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เข้ามาหรือไม่? ท�ำให้ในระยะยาวบริษัทอาจจะไปได้ไม่สวยนัก และอย่างที่รู้กันว่า..
โลกปัจจุบันมีสตาร์ทอัพเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เราจึงพัฒนา “พีโอเอส วิชั่น”
(POS Vision) ขึ้นมาเพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยท�ำให้เอสเอ็มอี ได้มีโอกาสเข้าถึง
เทคโนโลยี
“พีโอเอส วิชั่น” (POS Vision) เป็นระบบขาย POS (Point of Sales) ที่เป็น
คลาวด์เว็บแอปพลิเคชัน่ ทีม่ าพร้อมเว็บไซต์ขายของออนไลน์ (e-Commerce) ดังนัน้
ผู้ใช้งานจะสามารถมีระบบขายของหน้าร้าน หรือ ออกบูธ และมีเว็บไซต์ขายสินค้า
ออนไลน์ไปด้วยได้ในบัญชีเดียวกัน รวมไปถึงการบริหารจัดการคลังสินค้า ราคา และ
รายงานยอดขายต่างๆ ก็สามารถท�ำได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์

“โดยจุดประสงค์ที่คิดค้นท�ำแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมา เนื่องจากได้
พบว่าผู้ประกอบการรายเล็กก็อยากได้เทคโนโลยีมาช่วยท�ำการค้า
แต่มีงบประมาณจ�ำกัด ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีลูกค้าหลายรายมาติดต่อให้
เราท�ำเว็บให้ แล้วเขาก็อยากได้ระบบขายหน้าร้านเพิม่ อยากได้ระบบ
สต๊อกสินค้าที่ลิงก์กันด้วย ซึ่งมันมีโซลูชั่นที่ท�ำได้ แต่ราคามันสูงมาก
ซึ่งเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าที่ขายของไปในแต่ละวันจะคุ้มกับค่าใช้จ่าย
หรือไม่?”
นอกจากมีปญ
ั หาเรือ่ งเงินทุนไม่หนาพอแล้ว ผูป้ ระกอบการยัง
มองว่า ระบบต่างๆ ส่วนใหญ่มีการใช้งานยุ่งยาก คือต้องไปซื้อ
อุปกรณ์อกี หลายอย่างเพิม่ เติม ในขณะเดียวกันพืน้ ทีข่ องร้านซึง่ บางที
ก็เป็นลักษณะของบูธทีม่ ขี นาดเล็ก ถ้าจะต้องใช้ระบบหรือแค่ตอ้ งวาง
เครื่องเก็บเงินเพียงอย่างเดียวพื้นที่ก็ไม่พอแล้ว ยิ่งต้องมีการเชื่อมต่อ
สายไฟก็ยงิ่ ยุง่ วุน่ วายเข้าไปอีก ยิง่ ถ้าเครือ่ งเกิดเสียแล้วจะไปเรียกให้
ใครมาซ่อม
ทั้งนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวจึงถูกพัฒนามาให้ใช้งานได้ง่าย
ด้วยการออกแบบโดยยึดความต้องการของผูใ้ ช้งานเป็นหลัก ไม่วา่ จะ
เป็ น ผู ้ ป ระกอบการรุ ่ น ไหนก็ ส ามารถใช้ ง านระบบขายนี้ ผ ่ า นเว็ บ
เบราว์เซอร์ได้ทันที โดยการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์
www.posvision.co ไม่ตอ้ งดาวน์โหลด หรือติดตัง้ แอปพลิเคชัน่ ใดๆ
สามารถใช้งานได้กบั ทุกอุปกรณ์ ทุกที่ ทุกเวลาแบบเรียลไทม์ ทีม่ กี าร
เชือ่ มต่อกับอินเทอร์เน็ต แต่ทเ่ี รียกว่าเป็นทีเด็ดก็คอื จะให้ผปู้ ระกอบการ
ได้ใช้กันแบบฟรีๆ!!

ปัจจุบนั มีผสู้ มัครใช้งานแล้วมากกว่า 600 ร้านค้า ภายในระยะ
เวลาเพียงแค่ 3 เดือนหลังจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยทาง
ทีมงานได้มกี ารพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ ง และมีการวางแผนเชือ่ มต่อ
ระบบกับพาร์ทเนอร์เพิ่มเติมหลายราย ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ด้าน
การจัดส่งสินค้า การรับช�ำระเงิน และบริการอื่นๆ นอกจากนี้ยัง
สามารถรับท�ำโซลูชนั่ ระบบขายให้กบั องค์กรขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่
ให้ตรงตามความต้องการของแต่ละโครงการต่างๆ อีกด้วย

“ไอเดียเราอยากให้ธุรกิจเล็กๆ มี
โอกาส และช่วงแรกๆ ผมอยากให้
ทุกคนใช้งานฟรี ให้ลองใช้งานก่อน
แต่เราจะให้ฟรีแค่สาขาเดียว เพราะ
เชือ
่ ว่าสักวันเขาจะเติบโตขึน
้ มีสาขา
เพิ่มขึ้น วันนั้นค่อยมาคิดค่าใช้จ่าย
ซึ่งจะคิดเพียงแค่ 399 ต่อเดือน
ต่อสาขา”

คุณสิทธิวัจน์ เวชยาพันธุ์ (บอย)
ประธานกรรมการ
บริษัท อินเตอร์ วิชั่น บิสซิเนสกรุ๊ป จ�ำกัด

ส�ำหรับในเฟสถัดไปได้วางเป้าหมายถึงการ
บริหารจัดการอย่างไรให้ยงั่ ยืน และมองว่ามันเป็น
เรื่องของอีโคซิสเต็มส์อีคอมเมิร์ซที่ต้องครบวงจร
และมีความสมบูรณ์ ซึง่ หาก “พีโอเอส วิชนั่ ” (POS
Vision) เข้มแข็งในตลาดไทยแล้ว จากนั้นใน
อนาคตก็ต้องขยายไปตลาดต่างประเทศในแถบ
เอเชียต่อไป
สนใจบริการติดต่อ www.posvision.co
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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1.

5

ท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจน

DBD Good Time
ปกิณกะ

เคล็ดลับ

ทางการเงินต้องรู้..
ส�ำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้น !
2.
เข้าใจรอบการใช้จา่ ย
ของตัวเอง

3.
อย่าไปเสียเวลากับ
อะไรที่ ไม่คุ้ม

5.
พยายามหัดลอง
ขอส่วนลดดูบ้าง?

4.
ได้เงินแค่ ไหนก็ไม่คุ้ม
ถ้ายังท�ำงาน
80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

“เงิน” ถือเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งไม่จ�ำกัดวงแค่กับธุรกิจขนาดเล็ก แต่ในธุรกิจระดับบิ๊กไซส์ ก็นับว่าเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ ไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากันเลย โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการยุคใหม่สมัยนี!้ เรือ่ งเงินนัน้ แทบจะเป็นปัจจัยหลักสูงสุด
ในการด�ำเนินธุรกิจ ฉะนั้น วันนี้จึงขอน�ำ 5 เคล็ดลับทางการเงินต้องรู้! ที่น่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการทุกคนน�ำไป
ปฏิบัติ และปรับใช้เพื่อไปสู่ความส�ำเร็จได้ในอนาคต
24

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

1. ท�ำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจน

2. เข้าใจรอบการใช้จ่าย 3. อย่าไปเสียเวลากับ
ของตัวเอง
อะไรที่ ไม่คุ้ม

ข้อผิดพลาดใหญ่สุดที่เห็นกันได้
ทัว่ ไปเลยก็คอื บริษทั ของผูป้ ระกอบการ
นั้นๆ ไม่มีการท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่าย!
ซึ่งเวลาที่ไม่มีบันทึกให้เห็นได้ชัดเจนนั้น
เราก็จะไม่สามารถล่วงรูว้ า่ ..ท�ำอะไรเกินงบ
ไปบ้าง? ค่าด�ำเนินการตรงไหนทีต่ ดั ออก
ได้หรือไม่จำ� เป็นบ้าง? ซึง่ ยิ่งเราปล่อยทิง้
ไว้นานเท่าไร? ค่าย้อนหลังที่จะต้องใส่
เพื่ อ แยกให้ เ ห็ น ตั ว เลขได้ ชั ด ก็ จ ะยิ่ ง
มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นแล้ว เคล็ดลับทาง
การเงิน ข้อแรกก็คือ ควรรีบท�ำบัญชี
รายรับ-รายจ่ายตั้งแต่แรกเสียดีกว่า

เคล็ดลับทางการเงินข้อต่อมาคือ
ต้องรู้ด้วยว่า..ช่วงเดือนใดเราใช้จ่ายเงิน
ส่วนไหนมากหน่อย? ช่วงไหนของเดือน
เรามีสินค้าที่ต้องซื้อ ต้องขาย? ช่วงเวลา
ไหนของปีธุรกิจเราจะต้องใช้เงินจ�ำนวน
มาก เพื่อจ่ายค่าบ�ำรุงรักษา? หรืออะไร
ก็ตาม? ทีต่ อ้ งรูต้ รงนีเ้ พราะจะได้เตรียมตัว
รับมือกับยอดเงินที่ต้องจ่ายได้ทัน ไม่ใช่
พอต้องการจะใช้ที ก็ต้องไปหยิบยืมจาก
คนอื่นมาที (แบบนี้ไม่โอเคเลย)

4. ได้เงินแค่ ไหนก็ไม่คุ้ม 5. พยายามหัดลอง
ถ้ายังท�ำงาน
ขอส่วนลดดูบ้าง?
80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
การต่ อ รองราคาไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งน่ า

ตามหัวข้อเลย ไม่มที างคุม้ ได้เลยนะ
ถ้ า คุ ณ ต้ อ งท� ำ งานเป็ น บ้ า เป็ น หลั ง
เพื่อแลกกับก�ำไรหรือเพียงแค่ประคอง
ธุรกิจต่อไป การท�ำงานมากชั่วโมงต่อวัน
ไม่ ไ ด้ มี ผ ลแค่ กั บ ตั ว คุ ณ เอง สุ ข ภาพ
ร่างกายของคุณเองเท่านั้น แต่ยังส่งผล
ต่อความสัมพันธ์กบั คนรอบตัวในระยะยาว
อีกด้วย ต่อให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จ
แต่ไม่มีใครสักคนร่วมชื่นชมไปด้วยกัน
แบบนั้ น ยั ง จะเรี ย กว่ า ความส� ำ เร็ จ ที่
แท้จริงได้อีกเหรอ?

ถ้าเรามีพนักงานทีม่ คี วามสามารถ
เฉพาะทางอยูก่ บั ตัว บางครัง้ เราก็จะรูส้ กึ
มั่นใจไปเองว่า..เขาคนนั้นคงเชี่ยวชาญ
พอที่จะแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างที่เรา
ก� ำ ลั ง ประสบอยู ่ ไ ด้ (ถึ ง แม้ ว ่ า จะเป็ น
ทักษะคนละด้านเลยก็ตาม) ซึ่งหากเป็น
ใครก็ อ ยากลองให้ เ ขาคนนั้ น ได้ ล งมื อ
แก้ไขปัญหาใช่ไหมล่ะ? แต่ทว่าอยากให้
ลองคิดกลับกันดู ถ้าปัญหาทีค่ ณ
ุ อยากแก้
เป็นปัญหาเพียงเล็กน้อย โดยสามารถใช้
อย่างอืน่ ทดแทนกันได้ แต่คณ
ุ เองกลับให้
พนั ก งานคนดั ง กล่ า วลงมาท� ำ แล้ ว
พวกเขาก็เสียเวลาในการท�ำงานหลักไป
แบบนั้นแล้วจะเป็นการเสียเวลาไปอย่าง
ไม่คุ้มค่าเลยแหละ

แปลกใจอะไร? ซึ่ ง มั น ดี ก ว่ า กั น เยอะ
เลยนะ ถ้าเราลองขอส่วนลดจากคู่ค้า
ดูว่า..เขาให้เราได้เท่าไร? จะลดให้เรา
แค่ไหน? เพราะประโยชน์ที่แท้จริงก็ได้
กับตัวเราเองอยู่ดี ยิ่งถ้าเรามัวแต่เกรงใจ
หรือเขินอาย ไม่กล้าขอต่อรองราคาหรือ
ขอส่วนลด เราก็ต้องทนรับกับตัวเลขนั้น
ไปตลอดชีวิตการท�ำธุรกิจนั่นละ

และนี่ก็คือ 5 เคล็ดลับทางการเงิน ที่หวังว่า..ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทุกคนจะได้อ่าน ศึกษา ท�ำความเข้าใจ
และน�ำไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้อย่างราบรื่นต่อไป
ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.bangkokbanksme.com

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Solution
Q&A

ค�ำถาม

การช�ำระค่าธรรมเนียม และ
การรับหนังสือส�ำคัญการจดทะเบียน
ผ่านการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Registration) ต้องท�ำอย่างไร?

ค�ำตอบ

เมื่อได้ยื่นค�ำขอจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Registration แล้ว ผู้ขอจดทะเบียนสามารถ
พิมพ์ใบช�ำระเงินจากระบบดังกล่าว และน�ำไปช�ำระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM
และ Internet Banking ผ่าน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ และทหารไทย

ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท แบ่งออกได้เป็น 5 ส่วน คือ
ค่าธรรมเนียมการจดบริคณห์สนธิ 500 บาท ต่อทุนจดทะเบียน
1 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 5,000 บาท ต่อ
ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ค่าใบส�ำคัญการจดทะเบียน 100 บาท

BANK
AT
24 M
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ค่าอากรแสตมป์ 200 บาท ส�ำหรับหนังสือบริคณห์สนธิและ
เพิ่มเติมอีก 200 บาท กรณีที่มีข้อบังคับ
ค่าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 50 บาท

การรับหนังสือส�ำคัญการจดทะเบียน

หนังสือรับรองนิติบุคคล และใบเสร็จการช�ำระเงิน
ในขั้นตอนสุดท้ายของการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้ด�ำเนินการบันทึกค�ำขอ
จดทะเบียน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) และยื่นขอจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมช�ำระ
ค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว นายทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะด�ำเนินการตรวจค�ำขอจดทะเบียนและพิจารณา
อนุมัติจดทะเบียนการจัดตั้งนิติบุคคลให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน โดยจะส่งข้อมูลและเอกสารกระดาษให้ผู้ขอจดทะเบียน
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

(e-Filing)

เอกสารกระดาษ ซึ่งประกอบไปด้วย ใบเสร็จ
รับเงินช�ำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และใบส�ำคัญ
การจดทะเบียน ผ่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
ตามที่อยู่ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ระบุไว้ (กรณีที่ผู้ขอจด
ทะเบียนได้มีการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลเพิ่มเติม
กรมจะจั ด ส่ ง ให้ ผ ่ า นทางไปรษณี ย ์ ด ่ ว นพิ เ ศษนี้ ไ ป
พร้อมกัน)

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดส่งผ่านทางอีเมล์
ของผูข้ อจดทะเบียนทีไ่ ด้แจ้งไว้ เพือ่ แจ้งว่า ได้มกี ารจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คลตามค�ำขอของผูจ้ ดทะเบียนเรียบร้อย
แล้ว พร้อมทัง้ ส่งรหัสผูใ้ ช้งานและรหัสผ่าน (Username
and Password) ของนิติบุคคล เพื่อใช้ส�ำหรับการลง
ลายมื อ ชื่ อ ตราประทั บ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องนิ ติ บุ ค คล
และ/หรือเข้าใช้งานระบบการน�ำส่งงบการเงินผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ต่อไป

(EMS)

