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สวัสดีปใี หม่คะ่ ปีนกี้ รมพัฒนาธุรกิจการค้า
จะครบรอบ 95 ปี ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ซึง่ ได้ตงั้
เป้าหมายในการด�ำเนินงานให้เป็นองค์กร “ก้าวล�ำ้
น�ำธุรกิจสูย่ คุ ดิจทิ ลั ” เพือ่ มุง่ สูไ่ ทยแลนด์ 4.0 ตาม
นโยบายของรัฐบาล
เปิดปีศักราชใหม่มาพร้อมกับที่กระทรวง
พาณิชย์ได้รฐั มนตรีวา่ การ และรัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
คนใหม่ ซึ่งทั้ง 2 ท่านจะมาเป็นแม่ทัพขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งและเจริญเติบโตยิ่งขึ้น
โดยภารกิจเร่งด่วนทีไ่ ด้มอบให้ผบู้ ริหารระดับสูงและ
ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ใช้เป็นแนวทางในการ
ด�ำเนินงานมี 3 ประเด็นหลัก คือ 1) สร้างความเข้มแข็ง
ให้เศรษฐกิจฐานราก 2) ติดตามดูแลเร่งผลักดัน
การหาตลาดและราคาสินค้าเกษตรให้เพิม่ ขึน้ และ
3) รักษาการขยายการส่งออกอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านัน้ ได้รบั
นโยบายของรัฐมนตรีทงั้ 2 ท่านมาปฏิบตั เิ พือ่ เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยจะมุ่งสร้างและ
กระจายรายได้ไปสู่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมทั้ง
ผูป้ ระกอบธุรกิจรายเล็กและรายย่อยระดับชุมชนและ
ท้องถิน่ สร้างเครือข่ายของผูป้ ระกอบธุรกิจรายย่อย
ผ่านกลไก MOC Biz Club แต่ละจังหวัด ต่อยอด
กลไกตลาดท้องถิ่นภายใต้โครงการโชวห่วยไฮบริด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริ ห ารจั ด การและน� ำ
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ม าใช้ ใ ห้ แ ก่ ร ้ า นค้ า โชวห่ ว ย
และร้านค้าชุมชน
รวมทัง้ จะบูรณาการกับกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการพัฒนาและส่งเสริมผูป้ ระกอบการ SMEs ให้
เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยใช้ประโยชน์จาก พ.ร.บ.
หลักประกันทางธุรกิจให้มากขึน้ ตลอดจนเร่งส่งเสริม
การค้าผ่านระบบออนไลน์ และตั้งศูนย์อ�ำนวย
ความสะดวกเพือ่ ขับเคลือ่ นการท�ำธุรกิจอีคอมเมิรซ์
รองรับผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0

กุลณี อิศดิศัย
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

95 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
“ก้าวล�้ำน�ำธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล”
วิสัยทัศน์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
“เป็นผู้ให้บริการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ
ภายใน 5 ปี และมุ่งมั่นพัฒนา
SMEs ไทย ให้ขับเคลื่อนด้วย
องค์ความรู้และนวัตกรรม”
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นับตัง้ แต่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ได้ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศให้จัดตั้ง “กรม
ทะเบียนการค้า” ขึน้ เมือ่ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2466 จนกระทัง่
มีการปฏิรูปราชการครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ.2545 มีผลให้
“กรมทะเบียนการค้า” (Department of Commercial
Registration) เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”
(Department of Business Development) นับตัง้ แต่นนั้ มา
และในวันที่ 16 มกราคม 2561 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จะครบรอบ 95 ปี โดยได้วางแนวทางในการด�ำเนินงานไว้
ดังนี้

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ปี 2560-2564
มุ่งที่จะสร้างความเป็น Smart DBD องค์กรที่มีบุคลากรจิตบริการ มีแนวคิด
และสร้างกระบวนงานก้าวล�้ำ น�ำสมัย รวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นและโปร่งใสให้แก่
ภาคธุรกิจไทย ซึ่งได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 3 ด้าน
1. พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยนวัตกรรม สร้างนวัตกรรมการ
บริการจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจ การออกหนังสือรับรองเพื่อการด�ำเนินธุรกรรมของ
ธุรกิจ การสร้างคลังข้อมูลธุรกิจทีจ่ ะน�ำเสนอสถานะของธุรกิจในประเทศไทยเพือ่ ใช้เป็น
เครื่องมือประกอบการตัดสินใจลงทุนทางธุรกิจ
2. สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ ทั้งด้านการบริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล การจัดท�ำบัญชีให้เป็นมาตรฐาน และการสร้างความ
เข้าใจกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
เชื่อมั่นให้ธุรกิจเดินไปได้ด้วยความยั่งยืน
3. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได้ ส่งเสริมให้ธุรกิจ SMEs ไทย มี
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ พัฒนากลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจด้วยแนวคิด
สร้างสรรค์ สร้างโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
การเติบโตขยายตัวในประเทศและระดับสากล ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ในการด� ำ เนิ น การ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
กรมฯ คือ การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
การปฏิบตั งิ านให้เป็นหน่วยงาน “ดิจทิ ลั
ท ร า น ส ์ ฟ อ ร ์ เ ม ชั่ น ” ( D i g i t a l
Transformation) เพื่ อ อ� ำ นวยความ
สะดวกภาคธุรกิจ ขยายการบริการให้
ครอบคลุม ลดขัน้ ตอน ลดเวลา ประหยัด
ค่าใช้จา่ ย ส่งเสริมต่อการยกระดับความ
ยากง่ายการประกอบธุรกิจของประเทศ
และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจให้แก่ประเทศไทย จึงได้
ด�ำเนินการพัฒนานวัตกรรมการบริการ
และการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของกรมฯ
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การบริการด้านการเริ่มต้นและธุรกรรมทางธุรกิจ
กรมฯ ได้ดำ� เนินภารกิจทีส่ อดคล้องกับนโยบาย
การอ� ำ นวยความสะดวกในการประกอบธุ ร กิ จ ของ
รั ฐ บาลมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารของกรมฯ
มีความ “สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จา่ ย”
เอื้ อ ต่ อ การยกระดั บ ความยาก-ง่ า ยการประกอบ
ธุรกิจของประเทศ ปัจจุบนั การจัดล�ำดับความยาก-ง่าย
ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)
ถื อ เป็ น ตั ว แปรส� ำ คั ญ ต่ อ การตั ด สิ น ใจด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ของนักลงทุนชาวต่างชาติ ประกอบกับรัฐบาลได้เห็น
ความส�ำคัญในการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ จึงมุ่งเน้นการอ�ำนวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจอย่างเป็นระบบ ตัง้ แต่การลดขัน้ ตอน ลดระยะเวลา
และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
อ�ำนวยความสะดวก รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ของภาครัฐ
ให้เอื้อต่อการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
ในการประกอบธุรกิจของประเทศ โดยล�ำดับของประเทศไทยปี 2561

การเชื่อมต่อฐานข้อมูลบัตรประชาชนของ
กระทรวงมหาดไทย

ภาพรวมอยู่ล�ำดับที่ 26 ปรับขึ้นจากล�ำดับที่ 46
ของปีที่ผ่านมา และตัวชี้วัด Starting a Business
ที่กรมฯ เป็นเจ้าภาพอยู่ที่ล�ำดับ 36 ปรับขึ้นจาก
ล�ำดับที่ 78

การลงทุน (BOI) ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(สคบ.) ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อความ
รวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายให้แก่ภาคธุรกิจ

เพื่ อ ตรวจสอบสถานะผู ้ ยื่ น ขอจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล
และเมือ่ มีคำ� สัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
พัฒนางานให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
ในการประกอบธุรกิจ กรมฯ ได้ดำ� เนินการตามค�ำสัง่ ฯ ดังกล่าว
โดยยกเลิกการเรียกขอส�ำเนาเอกสารบัตรประจ�ำตัวประชาชน
สามารถให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวกต่อความ
ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ส�ำเนาใบมรณบัตรในการจดทะเบียน จ�ำเป็นของธุรกิจ อาทิ
นิ ติ บุ ค คล โดยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบตั ว ตนของผู ้ ยื่ น
• การพัฒนาระบบการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลทางอิเล็กทรอนิกส์
ขอจดทะเบียนนิติบุคคลจากฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทย
หรือ e-Registration ทีเ่ ปิดให้บริการตัง้ แต่วนั ที่ 20 มีนาคม
นับตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2560 เป็นต้นมา และในฐานะ
2560 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันมีผู้สมัครลงทะเบียนฯ แล้ว
ที่ ก รมฯ เป็ น หน่ ว ยงานจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลได้ ข ยายผล
กว่า 25,000 ราย
การอ� ำ นวยความสะดวกด้ ว ยการให้ ห น่ ว ยงานราชการ
ที่มีหน้าที่จดแจ้ง อนุญาต อนุมัติการประกอบการต่างๆ • การบริการขอหนังสือรับรองและรับรองส�ำเนาเอกสารผ่าน
ทางอินเทอร์เน็ต โดยการยื่นค�ำขอเอกสารผ่านเว็บไซต์
สามารถเชื่ อมโยงข้อมูล นิติบุคคลกับ กรมฯ เพื่อใช้ใ นการ
www.dbd.go.th และช�ำระเงินทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง
ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลได้โดยไม่ต้องขอเอกสารหนังสือ
ATM และธนาคาร เพือ่ ขอรับเอกสารให้จดั ส่งทางไปรษณีย์
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากผู้ยื่นขอด�ำเนินธุรกรรม
EMS หรือ Delivery (DBD e-Service) มีผู้ใช้บริการในปี
โดยได้เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น
2560 จ�ำนวนกว่า 355,000 ฉบับ การให้บริการหนังสือ
56 หน่วยงาน เช่น กรมที่ดิน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
6
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รับรองนิติบุคคลและส�ำเนาเอกสาร
ผ่านธนาคาร (DBD e-Certificate)
7 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารมิซูโฮ
ธนาคารออมสิน และธนาคารธนชาต
รวม 4,134 สาขา และในปี 2561 ได้
มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ ธนาคารกรุ ง
ศรีอยุธยา และธนาคารเกียรตินาคิน
รวมเป็น 9 ธนาคาร 4,177 สาขา
• การน�ำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(DBD e-Filing) ตั้งแต่ปี 2558 โดย
ผู ้ มี ห น้ า ที่ จั ด ท� ำ บั ญ ชี แ ละส่ ง งบ
การเงินจ�ำนวนกว่า 600,000 ราย สามารถส่งงบการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นระบบ DBD e-Filing ได้ทกุ เวลาและ
ทุกสถานที่ ซึ่งการน�ำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
จะส่งผลดีต่อการประมวลผลสถานะงบการเงินของธุรกิจ
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างความน่าเชือ่ ถือในการด�ำเนิน
ธุรกรรม โดยเฉพาะสถาบันการเงินสามารถตรวจสอบ
สถานะของธุรกิจที่เป็นปัจจุบันท�ำให้ง่ายต่อการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อ ซึ่งกรมฯ จะด�ำเนินการจัดช่องทางเร่งด่วน
แก่ผู้ที่ส่งงบการเงินประจ�ำปีโดยเร็ว นอกจากนี้ ยังอยูร่ ะหว่าง
การเชือ่ มต่อระบบกับกรมสรรพากร รวมทั้งหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ใช้งบการเงินจากฐานข้อมูลเดียวกัน
• การตรวจค้นข้อมูลทะเบียนนิติบุคคล ข้อมูลงบการเงิน
การลงทุ น ตามสั ญ ชาติ และการวิ เ คราะห์ ป ระมวลผล
สถานะของธุรกิจรายกลุ่มธุรกิจ รายนิติบุคคล ซึ่งสามารถ
ตรวจค้นข้อมูลเบื้องต้นด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อ “คลังข้อมูล
ธุรกิจ” และแอปพลิเคชัน DBD e-Service ตั้งแต่ปี 2557
- 2560 มีผู้ตรวจค้นมากกว่า 5,000,000 ครั้ง

พัฒนางานธรรมาภิบาลธุรกิจ
มุ่งให้ธุรกิจเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง จัดท�ำบัญชีให้เป็น
ไปตามมาตรฐาน สามารถตรวจสอบสถานะการเงินของธุรกิจ
ได้อย่างน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจ
การอ�ำนวยความสะดวกแก่ผทู้ ำ� บัญชี ส�ำนักงานบัญชี และ SMEs

การปฏิบตั ติ ามกฎหมายบัญชีและการพัฒนาส�ำนักงาน
บัญชีคุณภาพ กฎหมายบัญชีก�ำหนดให้ผู้ท�ำบัญชีต้องมีการ
ขึ้นทะเบียนกับกรมฯ ซึ่งได้อ�ำนวยความสะดวกโดยพัฒนา
ระบบการขึ้นทะเบียน การอนุญาตและฐานข้อมูลผู้ท�ำบัญชี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Accountant ในปี 2560 มีจ�ำนวน
ผู้ท�ำบัญชีกว่า 61,000 ราย และเพื่อขยายผลการพัฒนา
ส�ำนักงานบัญชีคุณภาพ ได้จัดท�ำระบบให้ส�ำนักงานบัญชี
ที่ประสงค์จะได้รับการรับรองเป็นส�ำนักงานบัญชีคุณภาพ
สามารถยื่นได้ทางระบบส�ำนักงานบัญชีคุณภาพ e-Accfirm
และกรณี ที่ ผู ้ มี ห น้ า ที่ จั ด ท� ำ บั ญ ชี จ� ำ เป็ น ต้ อ งขออนุ ญ าต
การเก็บรักษา การแจ้งเอกสารสูญหาย และขออนุญาตอื่นใด
เกี่ยวกับการจัดท�ำบัญชีสามารถยื่นได้ทางระบบการให้บริการ
งานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Permit โดยสามารถ
ตรวจสอบและแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ

พัฒนางานส่งเสริมธุรกิจ
ธุ ร กิ จ สมั ย ใหม่ ก ้ า วสู ่ โ ลกยุ ค ดิ จิ ทั ล และนโยบาย
Thailand 4.0 ขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทัง้ ประเทศ
เป็นโอกาสส�ำคัญของการพัฒนาธุรกิจในทุกระดับ รวมถึง
เศรษฐกิจฐานราก
• ส่งเสริมการค้าออนไลน์ e-Commerce กรมฯ มีนโยบาย
การพัฒนาอีคอมเมิร์ซของไทย แบ่งเป็น 3 ด้าน 1) ด้าน
การพัฒนาคน (Human) จัดอบรมให้ความรู้การพัฒนา
เข้าสู่ช่องทางและสร้างกลยุทธ์สู่ความส�ำเร็จอีคอมเมิร์ซ
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2) ด้านการอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ • e-Portal ศูนย์อ�ำนวยความสะดวกการประกอบธุรกิจครบ
อีคอมเมิรซ์ (Ecosystem) เน้นการส่งเสริมพัฒนาด้านการ
วงจร / ศูนย์กลางเชื่อมโยงผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
อ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจผ่านช่องทาง
อีคอมเมิร์ซ
อีคอมเมิรซ์ 3) ด้านการสร้างความน่าเชือ่ ถือ กรมฯ ถือเป็น • การพัฒนาการให้ความรูก้ ารประกอบธุรกิจทางออนไลน์
หน่วยงานหลักในการออกเครื่องหมายรับรองยืนยันตัวตน
e-learning ได้มีการจัดท�ำเว็บไซต์การให้ความรู้ทาง
ของผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (DBD
ออนไลน์ www.DBDacademy.com เพื่ออ�ำนวยความ
Registered) ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี ผู ้ ไ ด้ รั บ เครื่ อ งหมาย DBD
สะดวกด้านเวลาและการเข้าถึงองค์ความรู้การประกอบ
Registered ประมาณ 30,000 เว็บไซต์ และออกเครือ่ งหมาย
ธุ ร กิ จ แก่ ผู ้ ป ระกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ปั จ จุ บั น
รั บ รองความน่ า เชื่ อ ถื อ เว็ บ ไซต์ ที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน
มี ห ลั ก สู ต รเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ พาณิ ช ย์
e-Commerce (DBD Verified) ที่จะช่วยสร้างความ
อิเล็กทรอนิกส์ บัญชีและธรรมาภิบาลธุรกิจ รวมทั้งสิ้น
น่ า เชื่ อ ถื อ กระตุ ้ น การซื้ อ ขายผ่ า นช่ อ งทางพาณิ ช ย์
6 หลักสูตร 17 หัวข้อ และยังมีหลักสูตรการพัฒนาผูท้ ำ� บัญชี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สามารถตรวจสอบได้ ท าง www.
ที่สามารถนับชั่วโมง CPD ด้วย ผู้เข้าเรียนปีละประมาณ
Trustmarkthai.com
5,000 ราย จบหลักสูตรได้รับวุฒิบัตรทางออนไลน์ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
• การเชือ่ มโยงจับคูธ่ รุ กิจ DBD Smart Matching ในแต่ละปี
กรมฯ ได้มกี ารพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการประกอบธุรกิจ
ของผู้ประกอบการและธุรกิจ เพื่อให้มีมาตรฐานในการ
บริการ ความน่าเชือ่ ถือในการประกอบธุรกิจ และการสร้าง
โอกาสทางการตลาดที่จะผลักดันผู้ได้รับการพัฒนาเข้าสู่
		
ด้ า นการส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ พาณิชย์
การบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการเชื่อมโยงห่วงโซ่
อิเล็กทรอนิกส์ กรมฯ ได้จดั ท�ำโครงการอีคอมเมิรซ์ บิ๊กแบง
อุ ป ทานที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ทั้ ง ระบบให้ เ กิ ด
(e-Commerce Big Bang) ภายใต้ “ยุทธศาสตร์พาณิชย์
ประสิทธิภาพด้านต้นทุนและคุณภาพการบริการ เพิ่มขีด
อิเล็กทรอนิกส์สร้างธุรกิจไทย” ที่สอดรับกับแผนพาณิชย์
ความสามารถในการแข่งขันให้ธรุ กิจไทย ในปี 2560 ได้มกี าร
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (2560 - 2564) เพือ่ น�ำร่องการพัฒนา
เตรียมความพร้อมพัฒนาระบบการเชื่อมโยงจั บ คู ่ ธุ ร กิ จ
สภาพแวดล้อมเพือ่ เอือ้ อ�ำนวยความสะดวกในการประกอบ
เพื่อให้ผู้ประสงค์จะใช้บริการทางธุรกิจได้มีข้อมูลในการ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ได้แก่
ติ ด ต่ อ เชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ กั บ ผู ้ ที่ ผ ่ า นการพั ฒ นาจากกรมฯ
ทีม่ อี ยูห่ ลายสาขา เช่น ธุรกิจแฟรนไชส์ ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก
• e-Marketplace : ตลาดกลางพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ส่งเสริม
ธุรกิจบริการผูส้ งู อายุบริการสุขภาพ การก่อสร้าง และวิศวกรรม
สินค้าของเอสเอ็มอีและชุมชนเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์และ
บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และ Tech Startup นอกจากนี้
ขยายร้ า นค้ า ชุ ม ชนสู ่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า
ต่างๆ ในตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกความต้องการบริโภคของชุมชน
• e-Logistic การขนส่ง-กระจายสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ร้ า งศู น ย์ ร วมผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์
ขนส่งและกระจายสินค้าในท้องถิน่ เช่น รถบรรทุกขนาดเล็ก
รับจ้าง รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถโดยสารประจ�ำทาง
ท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับร้านค้าชุมชนให้เป็นศูนย์กระจาย
สินค้า รับฝากการขนส่งสินค้าให้แก่เอสเอ็มอีและชุมชน
ส่งผลต่อการสร้างการเติบโตของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ในท้องถิน่ ประหยัดต้นทุนและเวลาการขนส่งอย่างเหมาะสม
8
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100%

www.dbd.go.th
> slide to unlock

ยังส่งเสริมการสร้างอาชีพอิสระที่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างมาตรฐานและจัดท�ำ
ฐานข้อมูลผู้ให้บริการอาชีพอิสระ เช่น รับเหมาก่อสร้างรายย่อย ช่างไฟฟ้า-ประปา หัวหน้าแม่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
เป็นข้อมูลในการจัดหาบริการที่น่าเชื่อถือและมีการประเมินผลการใช้บริการให้เกิดความไว้วางใจ โดยจะให้บริการผ่านทาง
www.dbd.go.th และ DBD Application คาดว่าจะเปิดบริการได้กลางปี 2561

เป้าหมายการพัฒนาบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2561
กรมฯ จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาให้
ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจสามารถจองชื่อนิติบุคคล ผ่านโมบาย
แอปพลิเคชัน (Mobile Application) การให้บริการหนังสือ
รั บ รองนิ ติ บุ ค คลรองรั บ AEC ในการออกหนั ง สื อ รั บ รอง
นิติบุคคล 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ และจะสร้างนวัตกรรมการให้
บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อน�ำไปใช้เป็นไฟล์แนบการยื่นจดแจ้ง อนุมัติ อนุญาตจาก
หน่วยงานต่างๆ ทีต่ อ้ งพัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ตาม
นโยบายรัฐบาล e-Government ท�ำให้สะดวกในการตรวจสอบ
การจัดเก็บเอกสาร ลดการใช้กระดาษ และลดพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ และ

เพื่อเอื้อต่อการตัดสินใจประกอบธุรกิจ รวมทั้งจะมีการพัฒนา
ฐานข้อมูลนิติบุคคลและงบการเงินให้เป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์
สถานการณ์การประกอบธุรกิจ พยากรณ์แนวโน้มการลงทุน
ในแต่ละพื้นที่ ส�ำหรับด้านการส่งเสริมธุรกิจจะมุ่งสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของฐานข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ กฎระเบียบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นโยบายสนับสนุน SMEs ของรัฐบาล
การการตรวจสอบความพร้อมการเป็นผูป้ ระกอบการ Prompt
Entrepreneur Check การตรวจสถานะทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนา
ของธุรกิจ Prompt Business Check การพัฒนาบทเรียนทาง
ออนไลน์ การเชือ่ มโยงจับคูส่ ร้างพันธมิตรธุรกิจและฐานข้อมูล
เพื่อค้นหาการให้บริการของธุรกิจต่างๆ ทางออนไลน์

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมได้ที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 และที่ www.dbd.go.th

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ประวัติ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

วุฒิการศึกษา
2521 - 2525
2525 - 2528
2530

วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ จากสถาบันบรรจุภัณฑ์ ประเทศอินเดีย

(Certificate in Packaging Technology Indian Institute of Packaging)

ประวัติต�ำแหน่งการท�ำงาน (อดีต)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารโครงการเพิม่ ศักยภาพหมูบ่ า้ นและชุมชนเพือ่ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
คณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)
อนุกรรมการบริหารส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ช่วยเหลือ SME (Rescue Center)
คณะกรรมการชี้น�ำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพนวัตกรรม และมาตรฐานภาคอุตสาหกรรม
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คณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการท�ำเหมืองแร่ทองค�ำ
ของบริษัทอัครา รีซอร์สเซส จ�ำกัด
ที่ปรึกษาคณะกรรมการก�ำกับดูแลงานด้านต่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาคณะท�ำงานพัฒนาการออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมไทย (High Value Thailand)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการด�ำเนินงานในการขับเคลื่อนอุทยานเทคโนโลยีประเทศไทย (Thailand Techno Valley)
เลขานุการคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ
โฆษกคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ
คณะกรรมการการปฏิรูปคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (The Federation Thai SME)
รองประธานกรรมการ คณะกรรมการสังเคราะห์ภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
อนุกรรมาธิการศึกษาเตรียมการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ
อนุกรรมาธิการศึกษาเตรียมการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิรูปประเทศกรรมาธิการยกร่าง
รัฐธรรมนูญ
กรรมการสรรหา กรรมการขับเคลื่อนตลาดการลงทุนทางสังคม และกรรมการรับรองกิจการเพื่อสังคม ส�ำนักงานสร้างเสริม
กิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ประวัติต�ำแหน่งทางสังคม (อดีต)
รองประธานและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กรรมการบริหาร มูลนิธิไทยพีบีเอส
อนุกรรมการคณะท�ำงานพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ผู้อ�ำนวยการโครงการผู้น�ำ - น�ำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change)
กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
กรรมการวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ฝ่ายฆราวาส
เลขาธิการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการองค์การสะพานปลา
กรรมการบริหารสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
อุปนายกสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
ประธานชมรม Y-ME สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
กรรมการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
กรรมการก่อตั้ง Y.E.O. (THAILAND)
กรรมการมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดดุสิตาราม
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ประวัติ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์
ชื่อ

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร
(นามสกุลอ่านว่า บุน-ยะ-ประ-พัด-สอน)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท MA (Econs.) Western Michigan University. U.S.A.

วัน เดือน ปีเกิด

19 พฤษภาคม 2499

ประวัติการรับราชการ
2525
2528
2536
2539
2541
2544
2548
2550
เมษายน 2552 - กันยายน 2552
ตุลาคม 2552 - เมษายน 2553
พฤษภาคม 2553 - มิถุนายน 2557
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เศรษฐกร 3 กองนโยบายการพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
เศรษฐกร 6 ประจ�ำส�ำนักงานที่ปรึกษาการพาณิชย์ ณ นครเจนีวา
ผู้อ�ำนวยการกอง กองการค้าพหุภาคี กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
อัครราชทูตที่ปรึกษา ส�ำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์
นักวิชาการพาณิชย์ 9 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการค้าพหุภาคี
รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
อธิบดีกรมการค้าภายใน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

กรกฎาคม 2557 - กันยายน 2559
ปลัดกระทรวงพาณิชย์
ธันวาคม 2559 - 23 พฤศจิกายน 2560 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
30 พฤศจิกายน 2560 - ปัจจุบัน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประวัติการศึกษาอบรม
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 36 ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2550
โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Senior Executive Programme, London Business School, 2010
Thai Institute of Directors
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
ผลงานส�ำคัญในอดีต
ด�ำเนินการให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก
เจรจาปัญหาการเปิดตลาดข้าวและการก�ำหนดโควตาไก่แช่แข็งกับสหภาพยุโรป
เจรจาการจัดท�ำ FTA ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เปรู EFTA และสหภาพยุโรป
เสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบ AEC Blueprint ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AEC Charter
ต�ำแหน่งส�ำคัญทางราชการ
ประธานคณะกรรมการระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
ประธานคณะท�ำงานระบายสินค้าเกษตรตามโครงการแทรกแซงของรัฐบาล
เลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลระดับราคาสินค้า
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ
เลขานุการกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร
ประธานคณะกรรมการน�้ำตาลทราย
ต�ำแหน่งส�ำคัญอื่นๆ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านกฎระเบียบทางการค้าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กรรมการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2552 กรรมการบริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า
พ.ศ. 2553 กรรมการอิสระองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
พ.ศ. 2554 กรรมการบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจ�ำกัด
พ.ศ. 2554 ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
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งานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ
เพื่อผู้มีรายได้น้อย
กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย
ซึ่งเป็นการขยายผลจากโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยผู้มีรายได้น้อยให้มี
อาชีพ มีธุรกิจเป็นของตัวเอง โดยคัดสรรธุรกิจแฟรนไชส์ราคาไม่แพงกว่า
50 แบรนด์มาให้เลือกซือ้ และเป็นพีเ่ ลีย้ งในการเริม่ ต้นด�ำเนินธุรกิจ พร้อมทัง้
เชิญธนาคารรัฐมาปล่อยสินเชือ่ เงินกู้ ดอกเบีย้ ต�ำ่ โดยมีบรรษัทประกันสินเชือ่
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ช่วยค�้ำประกัน
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การจัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพือ่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย เป็นการต่อยอดจากโครงการบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลทีส่ นับสนุนให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ยสามารถประกอบอาชีพเลีย้ งดูตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาช่องว่างระหว่างคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย
ส่งผลเชิงบวกให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นในภาพรวม กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าจึงได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมฯ
ซึง่ เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ทมี่ มี าตรฐานและมีการบริหารจัดการทีด่ มี าเป็นพีเ่ ลีย้ ง ร่วมกับธนาคาร
ของรัฐในการให้สินเชื่อเพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพให้ผู้มีรายได้น้อย

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

15

ธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมออกบูธแสดง
ธุรกิจในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภท
อาหารและเครื่องดื่มขนาดเล็ก ถ้าผู้มีรายได้
น้อยสนใจลงทุนในแบรนด์ใดก็สามารถเจรจา
ซื้อ-ขายกันได้ทันทีภายในงานประกอบกับมี
ธนาคารออมสินมาพิจารณาให้สินเชื่อโดยมี
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
(บสย.) ค�้ำประกันสินเชื่อให้ผู้สนใจและผู้มี
รายได้ น ้ อ ยที่ จ ะลงทุ น ในระบบแฟรนไชส์
รวมไปถึงมีการสัมมนาเรื่อง ความรู้เบื้องต้น
เกีย่ วกับแฟรนไชส์ การท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
ง่ายๆ อย่างไรให้มีก�ำไรยั่งยืน และหลักการ
เลือกซือ้ แฟรนไชส์ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าสัมมนามีขอ้ มูล
ส�ำหรับสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนด้วย
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ส� ำ หรั บ แบรนด์ ที่ ม าร่ ว มงานเป็ น
แฟรนไชส์ที่มีมูลค่าการซื้อขายต่อธุรกิจอยู่ที่
10,000-50,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่มี
ราคาไม่สูงมาก เหมาะส�ำหรับผู้จะเริ่มต้น
ธุรกิจแต่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน เช่น
แบรนด์พิซซ่าอาหม่วย, แหม่ม ซาลาเปา
ลาวา, โจ๊กแต้จิ๋ว, กิมซุนหมูปิ้งประเทศไทย,
ร้านประจ�ำ Delivery, ต�ำระวิง mini, อาโก
กาแฟโบราณ, เต้าหู้ลุงเหน่ง, ชาตันหยง, สุข
อุทยั ผัดไทยแฟรนไชส์, Laundry Care Mini,
The Hen Noodle, น�้ำหอมกัลยา, อร่อยจัง,
ลูกชิ้นพิษณุโลก ราม่า, สเต็กขั้นเทพ, นม
เหนียว ปังปิ้ง, ไจแอ้นลูกชิ้นระเบิด, ซูโม่
ลูกชิ้นปลาระเบิด, อู้ฟู่ลูกชิ้นปลาเยาวราช,
ราชาหมูระเบิด และชาบังนัน เป็นต้น

อย่างไรก็ดีการจัดโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย ครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นโดยจะ
ขยายผลการจัดงานไปยังภูมิภาคอื่นๆ ด้วย เพื่อกระจายความรู้ในการท�ำธุรกิจและการพัฒนาผู้มีรายได้น้อย
ที่อยู่ในต่างจังหวัดให้มีอาชีพที่มั่นคงเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก น�ำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีท�ำให้
คนไทยทีม่ รี ายได้นอ้ ยสามารถลืมตาอ้าปากได้ ลดการพึง่ พาสวัสดิการจากรัฐและเป็นส่วนส�ำคัญของการพัฒนา
ประเทศไทยต่อไป
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

เพิ่มธนาคารพันธมิตร
ให้บริการ

e-Certificate

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขยายความร่วมมือออกหนังสือรับรองนิติบุคคล e-Certificate เพิ่มอีก 2 ธนาคาร คือ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารเกียรตินาคิน รวมเป็น 9 ธนาคาร มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศถึง 4,177 สาขา
หลังเปิดให้บริการมา 6 ปี มีประชาชนเข้าใช้บริการถึง 731,231 ราย ตอกย�้ำ!!! ช่วยนักธุรกิจสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย
เดินทางง่าย ท�ำธุรกิจคล่องตัว

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า
ปั จ จุ บั น กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ได้ เ ปิ ด ให้
บริ ก ารออกหนั ง สื อ รั บ รองและรั บ รองส� ำ เนา
เ อ ก ส า ร นิ ติ บุ ค ค ล ท า ง อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ์
(e-Certificate) ผ่ า นธนาคาร ซึ่ ง ได้ น� ำ
เทคโนโลยี “ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
Digital Signature” มาใช้ เริ่มเปิดให้บริการ
ตั้งแต่ 20 มกราคม 2555 เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกให้กับภาคธุรกิจ ที่ผ่านมามีธนาคาร
พันธมิตรที่เปิดให้บริการมีจ�ำนวน 7 ธนาคาร
คือ กรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ออมสิน
ไทยพาณิ ช ย์ ธนชาต และมิ ซู โ ฮ ในวั น นี้
(19 ธันวาคม 2560) กรมฯ ได้ขยายความร่วมมือ
กับธนาคารชั้นน�ำเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง โดยได้
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคาร
18
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กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารเกียรตินาคิน จ�ำกัด (มหาชน)
ท�ำให้ปัจจุบันมีธนาคารพันธมิตรที่เปิดให้บริการ e-Certificate จ�ำนวน 9
ธนาคาร รวมทั้งสิ้น 4,177 สาขาทั่วประเทศ
ส�ำหรับบริการที่ธนาคารพันธมิตรจะให้บริการออกหนังสือรับรอง
นิติบุคคล และเอกสารประเภทต่างๆ ประชาชนสามารถยื่นค�ำขอผ่าน
อินเทอร์เน็ตล่วงหน้า และสามารถเดินทางมารับเอกสารได้ที่สาขาของ
ธนาคารทัว่ ประเทศทีม่ สี ญ
ั ลักษณ์ e-Certificate หรือเดินทางมาขอรับบริการ
ได้ที่สาขาของธนาคารโดยตรง โดยธนาคารจะเปิดให้บริการในวันท�ำการ
ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. ซึ่งมีบริการครอบคลุมการออกเอกสาร ดังนี้
1) หนังสือรับรองนิติบุคคลของห้างหุ้นส่วน บริษัทจ�ำกัด และบริษัทมหาชน
จ�ำกัด 2) รับรองส�ำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบัญชีรายชื่อของ
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนบริษัทจ�ำกัด บริษัทจ�ำกัดมหาชน 3) หนังสือรับรอง
ข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
4) รับรองส�ำเนาเอกสารทางทะเบียน และงบการเงิน การประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว 5) รับรองส�ำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน ทะเบียนสมาชิก
สมาคมการค้าและหอการค้า

“วันนี้นับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่กรมฯ ในฐานะ
ภาครัฐกับสถาบันทางการเงินซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชน
จะได้ บู ร ณาการร่ ว มกั น เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบธุรกิจ ท�ำให้ประชาชนผู้ใช้บริการประหยัดเวลา
ในการเดินทาง ซึง่ การออกหนังสือรับรองและรับรองส�ำเนา
เอกสารของนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)
ผ่านธนาคาร เป็นไปตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
โดยส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศรับรองระบบการพิมพ์
ออกในระบบหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท�ำให้เอกสารทีอ่ อกโดยระบบฯ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับต้นฉบับเอกสารทาง
ราชการทั่วไป”
นายซูดาร์โก ฮาร์โซโน ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้า
รายย่อย และลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
(มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ มีความยินดี
ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Certificate กับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยธนาคารจะให้บริการผ่านทาง
SME Business Center ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการอ�ำนวย

ความสะดวก รวดเร็ว ให้กับลูกค้าธุรกิจ ทั้งนี้ ธนาคารฯ ได้มีการ
พัฒนาทางด้านดิจทิ ลั แบงกิง้ และนวัตกรรมทางการเงินหลายด้าน
เพือ่ สนับสนุนลูกค้า SME ธนาคารจึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะสามารถ
ร่วมมือกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในด้านอื่นๆ เพื่อผลักดัน
ลูกค้า SME ต่อไป”
ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสายพัฒนาระบบงาน
ช่ อ งทางขายและผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธนาคารเกี ย รติ น าคิ น จ� ำ กั ด
(มหาชน) บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า
“ธนาคารฯ ขอขอบคุณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ได้เชื่อมั่นและเปิดโอกาสให้ธนาคารได้เข้าร่วมในโครงการให้
บริการออกหนังสือรับรองและรับรองส�ำเนาเอกสารนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่
ผูป้ ระกอบการธุรกิจและประชาชนสามารถใช้บริการผ่านเครือข่าย
ธนาคารพันธมิตรได้ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า จากข้อมูล
พบว่ามีสัดส่วนผู้ใช้บริการ e-Certificate เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยธนาคารเกียรตินาคินได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ธนาคารมัน่ ใจว่าระบบ
e-Certificate จะช่วยผลักดันให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลทางการเงินที่ทันสมัย รวดเร็ว รองรับอัตราการ
ขยายตัวของผู้รับบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้
กับภาคธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ การให้บริการ e-Certificate มีผู้ใช้บริการให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา มีผู้มา
ใช้บริการมากถึง 731,231 ราย และระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2560 มีผู้ใช้บริการจ�ำนวน176,598 ราย ขยายตัว
มากถึงร้อยละ 14 เทียบจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2559 ส�ำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 1570
หรือค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.dbd.go.th
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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SMEs Telling
เปิดมุมธุรกิจ

น้อมนำ�แนวพระราชดำ�ริในหลวงรัชกาลที่ 9
...พอเพียง...พัฒนาบ้านเกิด...เกือ้ กูลชุมชน

สร้างมูลค่าเพิม่ ...อำ�นวยประโยชน์ ให้ผเู้ กีย่ วข้อง...เติบโตไปด้วยกัน

จุดกำ�เนิด “บ้านมะขาม” สินค้าแบรนด์ ไทยที่ใครยากจะเลียนแบบ
“บ้านมะขาม” ค�ำง่ายๆ ที่บ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้มะขามเป็น
วัตถุดบิ หลักในการผลิตสินค้า สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ทโี่ ดดเด่นเฉพาะตัว
และสร้างการจดจ�ำแก่ผู้พบเห็นได้ไม่ยาก ซึ่งจนถึงปัจจุบันได้กลายเป็น
สินค้าแบรนด์ไทยประเภทอาหารทานเล่นที่ติดตลาดผู้บริโภคทั้งประเทศ
รวมถึ ง ดั ง ไกลไปต่ างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ ปุ่ น จีน อิน เดีย
กลุม่ ประเทศอาเซียน และกลุม่ ประเทศตะวันออกกลาง ทีส่ ำ� คัญคือ เป็นมะขาม
ติดแบรนด์เจ้าแรกที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย...แต่ใครจะรู้ว่ากว่า
“บ้านมะขาม” จะเป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้ ต้องผ่านความท้าทายและ
การเปลี่ยนแปลง...อย่างมากมาย
คุณนิวัฒน์ และ คุณพัชรี โฆวงศ์ประเสริฐ
ผู้ก่อตั้งบ้านมะขาม

“บ้านมะขามมุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้น�ำด้าน
ผลิตภัณฑ์มะขามแปรรูป โดยใช้คุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผสานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เพื่อความเป็นหนึ่งสู่ตลาดไทยและตลาดโลก”
20
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แนวคิด “CSV : Creating Shared Value” หรือ การสร้างประโยชน์
ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกร ท้องถิ่น สังคม พนักงาน
และผู ้ บ ริ โ ภค เป็ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการก่ อ ตั้ ง และบริ ห ารงานของ
บ้านมะขามทีต่ งั้ ใจสร้างมูลค่าเพิม่ ก่อประโยชน์สงู สุด และเติบโตไปพร้อมกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ขณะเดียวกันได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ...เศรษฐกิจพอเพียง...พัฒนาบ้านเกิด...เกื้อกูลชุมชน เข้ามาเป็น
หลักคิดในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจและสานฝันสร้างแบรนด์คนไทยหัวใจ
มะขามขึน้ จนท�ำให้ธุรกิจ “บ้านมะขาม” เติบโต แข็งแกร่ง เป็นที่ยอมรับ และ
ครองใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

คุณนิวัฒน์ และ คุณพัชรี โฆวงศ์ประเสริฐ
ผู้ก่อตั้งบ้านมะขามเล่าให้ฟังว่า...จุดก�ำเนิด
ของบ้านมะขามเริม่ ต้นตัง้ แต่ปี 2540 ซึง่ เป็น
ปีที่ประเทศไทยก�ำลังประสบปัญหาวิกฤต
เศรษฐกิ จ แต่ ด ้ ว ยความตั้ ง ใจจริ ง ที่ จ ะ
กลั บ ไปพั ฒ นาบ้ า นเกิ ด ที่ อ� ำ เภอหล่ ม สั ก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ดินแดนมะขามหวานที่มี
รสชาติ อ ร่ อ ยที่ สุ ด ในประเทศ รวมทั้ ง
ได้น้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักคิดในการ
พั ฒ นาต่ อ ยอดมะขามหวานที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
อยูแ่ ล้วให้เป็นทีร่ จู้ กั และมีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น และ
พลังเกษตรกรในชุมชน เป็นแรงขับเคลื่อน
(Community Power) เพือ่ ให้เกิดผลิตภัณฑ์
มะขามติดแบรนด์เจ้าแรกของประเทศไทย
เริ่ ม แรกก็ ป ระสบปั ญ หาต่ า งๆ
มากมาย เช่น การไม่เป็นที่ยอมรับของ
เกษตรกรในพื้นที่ วัตถุดิบหลัก (มะขาม
หวาน) ในการผลิตมีไม่เพียงพอ ผลิตภัณฑ์
ทีผ่ ลิตออกมา (มะขามแกะเมล็ด) มีตวั มอด
มะขาม รวมทั้ ง ปั ญ หาอื่ น ๆ อี ก หลาย
ประการ ฯลฯ แต่ดว้ ยความอดทนและความ
พยายามท�ำความเข้าใจกับเกษตรกรในพืน้ ที่
รวมถึ ง การใช้ ห ลั ก การเกื้ อ กู ล ที่ ใ ห้ ค วาม
ส�ำคัญกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆ แก่เกษตรกร
การจ้างงานคนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
เพื่ อ กระจายรายได้ แ ก่ ค นในชุ ม ชนและ
ไม่ตอ้ งเดินทางไปท�ำงานนอกพืน้ ที่ การสร้าง

ห้อ งเย็น เพื่ อเก็ บ ผลผลิ ต (ท� ำ ให้ ผ ลผลิ ต
ไม่ลน้ ตลาด) การรับซือ้ ผลผลิต (มะขามหวาน)
100% จากเกษตรกรในพื้นที่ การประกัน
ราคาผลผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
มะขามหวาน การตั้งเป็นกลุ่มชุมชนบ้าน
มะขามเพื่ อ สร้ า งรายได้ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะ
และสร้างความเจริญให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็น
การสร้างประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน และที่ส�ำคัญที่สุด คือ การให้
ความจริ ง ใจกั บ ผู ้ ที่
เ กี่ ย ว ข ้ อ ง ทั้ ง ห ม ด
บ้ า นมะขามจึ ง เป็ น
ที่ ย อ ม รั บ ข อ ง ผู ้ ที่
เกีย่ วข้องและสามารถ
ด� ำ เนิ น กิ จ การอย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยความ
แข็งแกร่งจนถึงปัจจุบนั

คุ ณนิ วัฒ น์ กล่ า วต่ อว่า ส�ำหรับ
การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บ้านมะขาม
เราไม่ได้ทมุ่ งบในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
มากนัก เราจะใช้ “ความจริงใจ” และ
“คุณภาพสินค้า” ในการสร้างแบรนด์ให้
เป็นที่รู้จัก โดยจะส่งมอบสินค้าคุณภาพดี
ได้มาตรฐาน รสชาติอร่อย ภายใต้ความซือ่ สัตย์
และจริงใจถึงมือคู่ค้าและลูกค้า ซึ่งนับเป็น
หั ว ใจหลั ก ในการบริ ห ารธุ ร กิ จ และเป็ น
รากฐานส�ำคัญที่สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้
แก่บา้ นมะขาม ผลทีไ่ ด้ คือ การส่งต่อค�ำพูด
แบบปากต่อปาก สะท้อนคุณภาพที่ดีของ
สินค้า สะอาด รสชาติอร่อย มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย ท�ำให้เกิดภาพลักษณ์เชิงบวกกับ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ้ า นมะขาม และนั่ น คื อ การ
ประชาสัมพันธ์ทที่ รงพลังมากทีส่ ดุ นอกจากนี้
ยั ง รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู ้ บ ริ โ ภค
ทุกๆ คนด้วยความเต็มใจ และพร้อมทีจ่ ะน�ำ
ความคิ ด เห็ น นั้ น มาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพ/
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบ้ า นมะขามให้ มี ค วาม
สมบูรณ์มากที่สุด
ขณะเดียวกัน บ้านมะขามก็ต้อง
รักษาคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง

ต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ทนั กับไลฟ์สไตล์ของผูบ้ ริโภค
ที่ มี ค วามต้ อ งการที่ ห ลากหลายและ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว โดยยึดหลัก
Demand Driven หรือ การผลิต
สินค้าตามความต้องการของผูบ้ ริโภค
ซึง่ เราจะต้องท�ำการศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภคเป็นระยะ เพื่อให้ทราบถึง
ความต้องการและสามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการนั้ น ได้ อ ย่ า งตรงจุ ด
มากทีส่ ดุ เช่น “กล้วยกรอบแก้วไส้มะขาม”

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

21

ผลิตภัณฑ์สุดฮิตของบ้านมะขามขณะนี้ เกิดจากการผสม
ผสานที่ลงตัวระหว่างกล้วยหักมุกคุณภาพดีจากจังหวัด
ก�ำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก ตาก และกาญจนบุรี ทีไ่ ด้รบั
การคัดสรรมาเป็นพิเศษ หลังจากนัน้ น�ำไปทอดจนเหลือง
กรอบ ไล่นำ�้ มันออกจนหมด น�ำมาประกบไส้มะขามหวาน
จากเพชรบู ร ณ์ ต ้ น ต� ำ รั บ เฉพาะของบ้ า นมะขามที่ ก วน
จนหนืดนุม่ รสชาติเมือ่ รับประทาน...ละมุนลิน้ หวานอมเปรีย้ ว
นิดๆ กรอบนอกนุ่มหนืดใน...
นอกจากนี้ ยังมีอกี หลากหลายผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดจาก
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคที่ ต ้ อ งการของทานเล่ น
ที่สะดวก สะอาด อร่อย หยิบเข้าปากง่าย สามารถทาน
เป็นค�ำๆ ได้ มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น มะขามแกะ
เมล็ดอบแห้ง มะม่วงอบแห้งน�้ำปลาหวาน ฯลฯ เป็นต้น
ซึง่ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา บ้านมะขามได้ให้ความส�ำคัญ
กั บ ลู ก ค้ า เป็ น หลั ก แสวงหาความต้ อ งการของลู ก ค้ า
อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ลกู ค้าของบ้านมะขามมีความพึงพอใจ
ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ้ า นมะขามทุ ก ชิ้ น และมี ค วามเชื่ อ มั่ น
ในคุณภาพของสินค้าอยู่ระดับสูง และด้วยปรัชญาที่ว่า
“บ้ า นมะขามมุ ่ ง มั่ น สู ่ ค วามเป็ น ผู ้ น� ำ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
มะขามแปรรูป โดยใช้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผสานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพือ่ ความเป็น
หนึง่ สูต่ ลาดไทยและตลาดโลก” รวมทัง้ ต้องการยกระดับ
สิ น ค้ า โอทอปไทยให้ ภ าพลั ก ษณ์ ดู ดี แ ละเป็ น ที่ รู ้ จั ก
ในวงกว้าง ท�ำให้บ้านมะขามไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง
และผลิตภัณฑ์ โดยน�ำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาช่วยต่อยอด
การบริ ห ารจั ด การและปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และหนึง่ ในนวัตกรรมทีบ่ า้ นมะขาม
ได้ท�ำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยสุรนารี และส�ำนักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) คือ การน�ำ
นวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาตัวมอดในมะขาม ซึ่งถือเป็น
ปัญหาหลักของผลิตภัณฑ์มะขาม และเป็นปัญหาส�ำคัญ
ต่ อ การส่ ง ออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ปจ� ำ หน่ า ยยั ง ต่ า งประเทศ
รวมทัง้ เป็นการเพิม่ ศักยภาพในการผลิต ซึง่ จากการร่วมกัน
วิจัยและพัฒนาท�ำให้ได้ “เครื่องก�ำจัดมอดมะขามด้วย
คลื่นความถี่วิทยุ” ที่สามารถก�ำจัดตัวและไข่มอดมะขาม
ได้ 100% โดยยังคงรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการของ
มะขามครบครั น และเครื่ อ งก� ำ จั ด มอดมะขามฯ นี้
ยังได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นระดับประเทศอีกด้วย
ทั้ ง นี้ จนถึ ง ปั จ จุ บั น บ้ า นมะขามมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
มากกว่า 70 ชนิด แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สินค้า
เพื่อสุขภาพ (มะขามแกะเมล็ด) 2) อาหารทานเล่น เช่น
กล้วยกรอบแก้วไส้มะขาม ฯลฯ และ 3) สินค้า Food &
เครื่องก�ำจัดมอดมะขามด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
22
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Drink เช่น น�้ำมะขามปรุงรส โดยสินค้าทั้ง 3 กลุ่ม มีจ�ำหน่ายในห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง และ
ส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย โดยสัดส่วนการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบ้านมะขามแบ่งเป็น ภายในประเทศ 85% และส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศ 15% ในอนาคตคาดว่าจะสามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกระแสผลิตภัณฑ์บ้านมะขาม
ในต่างประเทศก�ำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

และจากยอดขายทีเ่ ติบโตขึน้ ทุกปี ก้าวต่อไปของบ้าน
มะขาม คือ การน�ำธุรกิจสู่การเป็นบริษัทมหาชน และเข้าสู่
ตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีความพร้อม เพื่อเป็นการขยายธุรกิจ
ท� ำ ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ระยะยาว เพิ่ ม ความ
ยืดหยุ่นในการบริหารการเงินจากการมีช่องทางการระดม
ทุนที่หลากหลาย ตลอดจนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
และความน่าเชือ่ ถือให้แก่คคู่ า้ รวมถึงการเพิม่ ก�ำลังการผลิต
เพือ่ รองรับการเติบโตของตลาดด้วยการสร้างโรงงานแห่งใหม่
ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการผลิตสินค้าของบ้านมะขามครบ
วงจรมากที่สุด

คุณนิวัฒน์ และ คุณพัชรี โฆวงศ์ประเสริฐ ได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จ�ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
• หลักสูตร e-Commerce Training (พ.ศ.2547)
• หลักสูตรเสริมสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ 		
		 (Franchise B2B) รุ่นที่ 10 พ.ศ.2551

ขอบคุณข้อมูลจาก
เรื่อง : ชลกร พีรคุปต์
ภาพ : เดชา ตั้งวิพัฒนพงค์
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Good Time
ปกิณกะ

8

แอปพลิเคชันล�้ำๆ..
ส�ำหรับนักธุรกิจยุคใหม่
วันนี้การท�ำธุรกิจไม่ได้จ�ำกัดอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง แต่เราสามารถจัดการธุรกิจได้ในทุกๆ ที่
บนโลกใบนี้ (ขอแค่เพียงมีสญ
ั ญาณอินเทอร์เน็ต) เนือ่ งจากปัจจุบนั ได้มกี ารคิดสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน
ขึ้นมารองรับความต้องการของผู้คนในทุกไลฟ์สไตล์ และนี่คือแอปพลิเคชันที่น่าสนใจส�ำหรับนักธุรกิจ
ยุคใหม่ที่อยากจะแนะน�ำ

2 QuickBooks
1 Trello

เป็นเหมือนบอร์ดหรือกระดานทีเ่ ราแปะกระดาษโน้ต
ติดไว้อปั เดตขัน้ ตอนและความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ
ให้ตวั เราและทีมได้ทราบทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้อง สิง่ ทีก่ ำ� ลังท�ำ
ใครท�ำอะไร ทีไ่ หน ฯลฯ ท�ำให้การท�ำงานหรือโครงการต่างๆ
กลายเป็นเรื่องง่ายและสนุกขึ้นมาได้
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เป็นแอปพลิเคชันช่วยจัดการบัญชีที่สามารถท�ำได้
ทัง้ ส่งใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบยอดการช�ำระ ฯลฯ นอกจากนี้
ยังส่งรูปถ่ายและข้อความได้อีกด้วย เป็นแอปพลิเคชัน
ที่ใช้งานง่ายอีกหนึ่งตัว ไม่จ�ำเป็นต้องมีพื้นฐานทางบัญชี
ก็เข้าใจได้ไม่ยาก

3 Dropbox

แอปพลิเคชันฝากไฟล์ (File Storage) ตัวนี้ยังคง
ความสะดวกในการเข้าถึงไฟล์บนคลาวด์ได้ทันทีจาก
โทรศัพท์ของคุณ และสามารถที่จะบันทึกไฟล์ เปิดไฟล์
และแชร์ไฟล์ไปยังทุกอุปกรณ์ ส่งต่อให้ผู้อื่นได้โดยไม่ต้อง
ส่งเป็นอีเมล รองรับไฟล์เกือบทุกประเภท ทัง้ รูปภาพ วิดโี อ
เอกสาร

6 Square

เป็นแอปพลิเคชันที่ท�ำงานกับบัตรเครดิตทั้ง Visa,
MasterCard, Discover และ American Express
มีค่าธรรมเนียมต�่ำ แต่ต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะใช้งานได้
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการธุรกิจ

4 Evernote

7 Twitter

5 Oanda Currency
Converter

8 Investing.com

คิดอะไรได้ อยากท�ำอะไรบ้าง อยากบันทึกข้อมูล
ถ่ายภาพและเก็บรูปภาพ เก็บเว็บไซต์ เก็บไฟล์เสียง
ก็ ส ามารถบั น ทึ ก ได้ ทั น ที และเปิ ด ดู ไ ด้ จ ากทุ ก ที่ ที่ มี
อินเทอร์เน็ต ความดีงามของแอปฯ นี้คือสามารถใช้ได้กับ
ทุ ก ระบบปฏิ บั ติ ก ารและท� ำ งานร่ ว มกั น ได้ ไ ม่ มี ป ั ญ หา
แอปพลิเคชันที่มีไว้เพื่อเก็บไอเดียดีๆ ที่อาจป๊อปอัปมา
เมื่อไรก็ไม่รู้ มีเก็บไว้ในเครื่องรับรองว่าไม่เสียหลาย

เป็ น แอปพลิ เ คชั น ที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ ทุ ก คนที่ ต ้ อ ง
เดิ น ทางไปต่ า งประเทศ ช่ ว ยในการค� ำ นวณอั ต รา
แลกเปลี่ยน ณ เวลานั้น เปรียบเทียบค่าเงินสกุลต่างๆ
อัปเดตวันต่อวัน สามารถเลือกที่จะแลกเงินในวันที่ได้
คุม้ ค่าทีส่ ดุ ท�ำงานได้ในโหมดออฟไลน์ มีอตั ราแลกเปลีย่ น
และกราฟให้ดูย้อนหลังได้

ยังน่าจะเป็นแอปพลิเคชันสังคมออนไลน์ที่อัปเดต
ข้อมูลต่างๆ ได้ว่องไว รวดเร็ว โดยเฉพาะข่าวประเภท
ข่าวด่วน!! ส�ำหรับในแวดวงธุรกิจทวิตเตอร์ยังมีประโยชน์
อยูม่ ากส�ำหรับข้อมูลดีๆ ใหม่ๆ เราสามารถฟอลโลว์บคุ คล
ทีน่ า่ สนใจ ไม่วา่ จะทัง้ ผูท้ รงอิทธิพลทางเศรษฐกิจระดับโลก
นักลงทุนคนส�ำคัญ นักวิเคราะห์หุ้น เทรดเดอร์ต่างๆ แม้
กระทั่งไอคอนที่เราสนใจ
  

ส�ำหรับนักลงทุน นักเทรดก็ไม่ควรพลาดแอปพลิเคชัน
นีเ้ ช่นกัน เพราะสามารถอัปเดตข้อมูลความเคลือ่ นไหวการ
ลงทุนแบบเรียลไทม์ในระดับโลก ทัง้ ข้อมูลหุน้ ข้อมูลสินค้าต่างๆ
อัตราแลกเปลี่ยน หรือตราสารหนี้ มีปฏิทินเศรษฐกิจ
ข่าวสารและการวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบอัปเดต มีการแจ้งเตือน
ส�ำหรับตราสารที่ติดตามอยู่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือ
บทความวิเคราะห์ใหม่ๆ ฯลฯ

ขอบคุณข้อมูลจาก
businesslinx.globallinker.com
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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สนใจ
“ธุรกิจบริหารสินทรัพย์”

ต้องเริ่มต้นกันอย่างไร ?

€

$

$

$

$

$

€
£
1

(1) บ ริ ห า ร จั ด ก า ร อ า ค า ร ชุ ด
ได้แก่ อาคารทีพ
่ กั อาศัย อาคาร
ส�ำนักงาน
(2) บริหารจัดการทรัพย์สินแนวราบ
ได้แก่ บ้านจัดสรร
(3) นายหน้ า และที่ ป รึ ก ษาด้ า น
ทรั พ ย์ สิ น
(4) บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ของสถาบันการเงิน
บริษัทที่ประกอบกิจการทาง
ด้านนีค้ วรมีความรูท้ างด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรที่ดินหรือการ
บริหารอาคารห้องชุด เพื่อให้ด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างราบรืน่ รวมถึงการท�ำสัญญา
ภาษี และค่าธรรมเนียมในการโอน
กรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์

ตอบ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ เป็นธุรกิจประเภทการบริการเกี่ยวกับ
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนจาก
การด�ำเนินการต่างๆ ได้แก่ ส่วนแบ่งการขายจากมูลค่าสินทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการบริการตามที่ ได้ตกลงกันไว้ หรือการค้า
เก็งก�ำไรในสินทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งจะขอแบ่งประเภทของธุรกิจ
บริหารสินทรัพย์ ดังนี้
ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์
1) หาท�ำเลหรือสินทรัพย์ที่มีศักยภาพ ธุรกิจจะต้องมีความสามารถ
ในการหาท�ำเล หรือสินทรัพย์ที่มีคุณภาพเพื่อขาย หรือท�ำก�ำไรจากสินทรัพย์นี้
ในอนาคต ซึง่ ราคาของสินทรัพย์อาจเกิดจากพืน้ ฐานของสินทรัพย์ ได้แก่ ขนาด
ลักษณะเบื้องต้นของที่ดิน ข้อจ�ำกัดของสินทรัพย์ทางด้านกฎหมาย รวมไปถึง
ความต้องการของตลาด ทั้งนี้ควรศึกษาปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อราคา
สินทรัพย์ในอนาคต ได้แก่ แผนลงทุนด้านคมนาคมของภาครัฐบาล เช่น
โครงการรถไฟฟ้า ทางด่วน ทางหลวงตัดใหม่ หรือการลงทุนของภาคเอกชน
ได้แก่ การสร้างห้างสรรพสินค้า ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม
เป็นต้น
2) ดูแนวโน้มราคาตลาดและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการประกอบ
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างก�ำไรจากการเก็บค่าธรรมเนียมจากการบริการ
หรือส่วนแบ่งจากราคาขาย อาจใช้ประโยชน์จากการเก็งก�ำไรโดยอาศัยการ
รับรู้ข้อมูลที่ไม่เท่ากันของผู้ซื้อและผู้ขายในเรื่องของราคาสินทรัพย์ ท�ำให้
ส่วนต่างของราคานั้นเป็นก�ำไรของธุรกิจ ทั้งนี้ในปัจจุบันการตรวจสอบราคา
เฉลี่ยของสินทรัพย์สามารถค้นหาได้ง่ายขึ้น จากการส�ำรวจราคาสินทรัพย์ที่
ใกล้เคียงผ่านอินเทอร์เน็ต ท�ำให้ผใู้ ห้บริการด้านบริหารสินทรัพย์จำ� เป็นต้องหา
กลยุทธ์ทางการตลาดด้านต่างๆ มาใช้ นอกจากการประชาสัมพันธ์ทางการ
ตลาดแล้ว ยังต้องมีความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
• การท�ำสัญญา (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิตกิ รรม
และสัญญา)
• การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน (พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน)
• ข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการจัดสรรทีด่ นิ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและพาณิชยกรรม
• พระราชบัญญัติอาคารชุด
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