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“คลังข้อมูลธุรกิจ” ร่วมสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงพันธมิตรนิติบุคคล

สวัสดปีีใหม่ไทยค่ะ วารสารต้นสายปลายทางธุรกจิ  

ฉบับนี้มาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่

ส�าคัญของไทยที่เราจะได้มีโอกาสรดน�้าด�าหัวญาติผู้ใหญ่

ที่เคารพนับถือ แต่ในส่วนของภาคธุรกิจในช่วงเดือน

เมษายน - พฤษภาคมของทกุปี จะเป็นช่วงเวลาการน�าส่ง 

งบการเงนิของนติบิคุคลทีย่งัด�าเนนิกิจการอยูท่ัว่ประเทศ 

โดยธุรกิจที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

จะต้องน�าส่งงบการเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

จึงขอเชิญชวนให้นิติบุคคลน�าส่งงบการเงินภายในเวลา 

ที่ก�าหนด ซ่ึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดท�าระบบ 

น�าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Filing 

เพือ่อ�านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกจิ สามารถน�าส่ง 

งบการเงินผ่านทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางมาส่ง 

งบการเงินด้วยตนเอง

นอกจากนี้  กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า และ 

กรมสรรพากรยงัได้ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย 

การรบัและน�าส่งข้อมลูงบการเงนิให้กรมสรรพากร ส�าหรับ

ผู้ประกอบการที่ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD 

e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และยื่นแบบแสดง

รายการภาษี เ งินได ้นิ ติบุคคลผ ่านระบบเครือข ่าย

อินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร (e-Filing) เพื่ออ�านวย

ความสะดวกและลดภาระของผู้ประกอบการที่มีหน้าที่

ต้องยืน่งบการเงินท้ัง 2 หน่วยงาน ภายใต้แนวคดิหลกัคอื 

“ธุรกิจโปร่งใส ประเทศไทยมั่นคง ด้วยงบการเงิน 

ชุดเดียว” เป็นการอ�านวยความสะดวกด้านเวลาและ

ต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและก้าวสู่การให้บริการแบบ 

Paperless ตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนสู่

เศรษฐกิจดิจิทัลรองรับ Thailand 4.0

  กุลณี  อิศดิศัย

  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า



จากการร่วมมือกันในพธีิลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพฒันายกระดบั
ร้านค้าชุมชน” ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
แห่งชาติ ได้มีส่วนผลักดันให้เกิดการจัดงาน “สร้างเศรษฐกิจชุมชน รวมพลคนฐานราก” ขึ้น  
เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ด้วยการสร้างองค์ความรู้
ของการเป็นผู้ประกอบการ การพฒันาผลติภณัฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบรหิารจัดการ การตลาด 
และพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นร้านค้าประชารัฐไฮบริด 

สร้างเศรษฐกิจชุมชน 
รวมพลคนฐานราก
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การจัดงานดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากแนวทาง 

การปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ผ่านกลไก

กองทุนหมูบ้่านและชมุชนเมอืงในการเป็นศนูย์กลาง และโครงข่าย 

การเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ และการแก้ไขปัญหา

ของหมู่บ้านและชุมชน เพื่อยกระดับสู่ความส�าเร็จในยุค 4.0  

ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง

ย่ังยืน โดยใช้การตลาดยุคใหม่ในการเช่ือมโยงช่องทาง 

การตลาดต่างๆ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมถึงสามารถ 

ช่วยเหลือและสนับสนุนกันได้อย่างไม่มีรอยต่อ เพื่ออ�านวย

ความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภคสามารถเข้าถงึสินค้าและบรกิารของ

ร้านค้าได้ทุกท่ีและทกุเวลาอย่างแท้จรงิ (Omni-Channel) และ

สามารถเข้ามาช่วยบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ซ่ึงเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือทางการตลาด 

เพื่อเพิ่มยอดการค้าขายสินค้าให้กับร้านค้าชุมชน

ด้วยเหตุน้ีภายในงานจึงได้ถือโอกาสเปิดตัว “ร้านค้า

ประชารัฐไฮบริดต้นแบบ” ท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการ

บรหิารจัดการ เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า ให้บริการที ่

ลดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดความยุ่งยากในการช�าระเงินและ 

การส่งสินค้า ซึ่งก�าลังจะเกิดขึ้นในเมืองไทย นั่นคือ Cashless 

Society หรอืสงัคมไทยไร้เงนิสด ทัง้การรบัจ่ายด้วยเงนิออนไลน์ 

ไม่ว่าจะช็อปปิ้ง ช�าระบิลผ่าน QR Code
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นอกจากนี ้ยงัได้รับความร่วมมือจากภาคีเครอืข่าย อาทิ สมาชกิกองทุนหมูบ้่าน 

ผู้ประกอบการแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีที่ได้รับการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

และสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club และ OTOP Select รวมกว่า 200 ราย  

น�าสนิค้ามาร่วมจ�าหน่าย รวมถงึได้จดัพืน้ทีเ่จรจาธรุกิจ (Business Matching) ระหว่าง 

Buyer จ�านวน 14 ราย เช่น Tesco, Big C, Central, The Mall กับผู้ประกอบการ

ดังนั้น สิ่งส�าคัญและเป็นเคล็ดลับความส�าเร็จให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด คือ การตั้งเป้าหมายที่สูงกว่าแค่ตัวเลข

ทางธุรกิจ แต่เป็นเป้าหมายทางสังคมที่ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และตอกย�้าในความเชื่อของการ

ท�าธุรกิจ จึงเป็นความส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากความสามารถ พร้อมความโปร่งใสในการท�าธุรกิจที่ไม่ซ�้าใคร บวกความ

ตั้งใจที่จะท�าธุรกิจด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน

ท่ีร่วมออกบูธ รวมท้ังจัดพื้นที่คลินิกให้

ค�าปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ

สร้างแบรนด์ การพฒันาแพค็เกจิง้ ด้าน

การตลาด โดยผูเ้ชีย่วชาญมอือาชพีและ

สถาบันการศึกษา

ทั้งนี้ การสร้างความเข้มแข็งให้

ร้านค้าชุมชน สู่การเป็นภูมิคุ้มกันทาง

เศรษฐกิจและสังคม ช่วยสะท้อนความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

และทีส่�าคญัร้านค้าชมุชนจะสามารถอยู่

ร ่วมกับร ้านค้าสมัยใหม่ (Modern 

Trade) ได้ สามารถปรับตัวให้ด�าเนิน

ธุรกิจบนช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ 

ซึง่จะท�าให้ร้านค้าชุมชนมีความเข้มแข็ง 

และ มีส ่ วนช ่ วยในการขับ เค ล่ือน

เศรษฐกิจฐานราก
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หลายประเทศมีการพัฒนา QR Code 

มาเป็นส่ือกลางเพือ่ช�าระสนิค้า โดยใส่ข้อมูล

ที่จ�าเป็นส�าหรับการจ่ายเงินซื้อสินค้า และ 

น�ามาใช้ควบคู่กับแอปพลิเคชันในมือถือท่ี

เชือ่มต่อกบับตัรเครดติ บตัรเดบิต หรอืบญัชี

ธนาคารของเรา ซึ่งเป็นการช�าระเงินที่ได้รับ

ความนิยมอย่างมากในหลายประเทศ  

ปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้

ท�าการเปิดตัวระบบการช�าระเงินแบบใหม่

ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ขึ้นแล้ว

เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกในการ 

ช�าระเงนิซือ้-ขายสนิค้า และยังเป็นการปทูาง

เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าเข้าสู ่สังคม 

ไร้เงินสดได้ตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

และวงเงินในการซือ้สนิค้านัน้จะแตกต่างกนั

ไป ข้ึนอยูก่บัผูบ้รกิารแต่ละรายเป็นผู้ก�าหนด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ส�านักงานข่าวไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้อแนะนำ�ในก�รใช้จ่�ยผ่�น QR Code

ตรวจสอบข้อมูลร้านให้ถูกต้อง
ก่อนการยืนยันการจ่ายเงินทุกครั้ง
เช่น ชื่อผู้รับเงิน และจำานวนเงิน

ตั้งรหัส username / password
ของ mobile application ให้คาดเดายาก
และระมัดระวังไม่บอกรหัสกับผู้อื่น

• เลือกประเภทการชำาระเงิน เช่น 
บัตรเครดิต โอนเงินจากบัญชี 
หรือ e-Wallet จาก Application 
ในโทรศัพท์มือถือ 

โอนเง�นสำเร็จ
จำนวน 60 บาท

60บาท
OK

โอนเง�นสำเร็จ
จำนวน 60 บาท

60บาท
OK

• สแกน QR Code ของร้านค้า 
ผ ่าน Application ที่อยู ่บน 
สมาร์ทโฟน 

โอนเง�นสำเร็จ
จำนวน 60 บาท

60บาท
OK

โอนเง�นสำเร็จ
จำนวน 60 บาท

60บาท
OK

• ใส่จำานวนเงนิทีต้่องการจ่าย และ
กดยืนยันการชำาระเงิน

• ระบบ Application ของผู้ ให้
บริการจะส่งข้อมูลยืนยันการ
ชำาระเงนิ เช่น SMS หรอื E- mail 
เพื่อเป็นหลักฐานการชำาระเงิน

จ่ายเงินออนไลน์ง่ายนิดเดียวเกร็ดความรู้
ก่อนเข้าสู่

สังคม 
ไร้เงินสด
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“โครงการสร้างอาชีพเพ่ือผูม้รีายได้น้อย” เป็นโครงการเฟสที ่2 ต่อเนือ่งจาก 
โครงการบตัรสวัสดกิารแห่งรัฐของรัฐบาล ทีต้่องการช่วยเหลอืเพิม่เตมิแก่ผูท้ีถ่อืบตัร
สวัสดิการแห่งรัฐในเฟสแรก จ�านวน 11.4 ล้านคน โดยมีเป้าหมายส�าคัญ คือ 
ต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นจากความยากจน สามารถ 
พึ่งพาตนเองได้...ด้วยการมีงานท�า สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสิ่งจ�าเป็น 
พื้นฐานต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งต่างจากมาตรการในระยะแรกที่เน้นให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าครองชีพเพียงอย่างเดียว ท�าให้โครงการสร้างอาชีพ 
เพื่อผู้มีรายได้น้อยเป็นมาตรการท่ีจะสร้างความมัน่คงยัง่ยนืในการด�ารงชีพแก่ผู้มี
รายได้น้อย และลดการพึง่พงิรฐับาลในระยะยาว 

โครงการสร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย มุ่งส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถ
พึ่งพาตนเอง และมีอาชีพท่ีมั่นคง โดยด�าเนินการผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ 
ของหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมมือร่วมใจให้จัดโครงการสร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย
ประสบความส�าเร็จ โดยจ�าแนกออกเป็น 4 มาตรการหลักๆ ดังนี้

1. มาตรการส่งเสริมให้มีงานท�า เช่น โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อ 
ผู้มีรายได้น้อย ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ

2. มาตรการฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา เช่น โครงการเสริมทักษะผู้มี 
รายได้น้อยแบบมืออาชพี ได้แก่ ร้านอาหารมอือาชพี เสรมิสวยมอือาชพี และแม่บ้าน
มืออาชีพ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ

3. มาตรการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ 
แฟรนไชส์ ฯลฯ 

4. มาตรการเข้าถึงส่ิงจ�าเป็นพ้ืนฐาน เช่น โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์และกระทรวงการคลัง ฯลฯ

โครงการสร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย
กลไกส�คัญ...
สร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง...
ประชาชนด�รงชีพด้วยความมั่นคง

โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ 
เพื่อผู้มีรายได้น้อย 

กรมพฒันาธรุกิจการค้า ได้ร่วมมอื
กับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่ในการ 
ส่งเสริมของกรมฯ คัดเลือกแฟรนไชส์ที่มี
ขนาดไม่ใหญ่ ใช้เงินลงทุนไม่สูง และเป็น
ธรุกจิง่ายๆ ทีส่ามารถประกอบอาชพีได้ทนัที
มาให้ผู้มีรายได้น้อยเลือกซื้อน�าไปประกอบ
อาชพี เช่น ขา้วขาหมู กว๋ยเตี๋ยวประเภท
ต่างๆ ลกูช้ินทอด ข้าวเหนียวหมป้ิูง กาแฟ
โบราณ ฯลฯ เป็นต้น โดยแฟรนไชส์ดงักล่าว
จะเป็นพีเ่ลีย้งให้กบัผูม้รีายได้น้อยตลอดระยะ
เวลาทีป่ระกอบธรุกจิ ช่วยคิดวางแผนธุรกิจ
และการเงินให้โดยไม่จ�าเป็นต้องลองผิด
ลองถูกเอง ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยง
และเลี่ยงความล้มเหลวในการประกอบ
ธุรกิจได้ เนื่องจากผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่
ไม่เคยท�าธุรกิจมาก่อน ดังน้ัน การมี 
พี่เลี้ยงจะช่วยให้ธุรกิจด�าเนินไปได้ตลอด
รอดฝั่ง รวมถึงสามารถสร้างความเชือ่มัน่ให้
กับผู้ประกอบการรายใหม่ (ผู้มรีายได้น้อย)  
ในการก้าวเข้าสูก่ารมอีาชพีอย่างเตม็ตวั 
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นอกจากนี ้กรมฯ ยงัให้ความส�าคญั
กับแฟรนไชส์สร้างอาชีพในส่วนภูมิภาค 
ซึง่เป็นเศรษฐกจิฐานรากของประเทศมากขึน้ 
โดยเร่งสร้างมาตรฐานแก่แฟรนไชส์ท้องถิน่ 
หรือ Local Franchise โดยยกระดับให้ 
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานแฟรนไชส์เพ่ือสร้าง
ความน่าเชือ่ถอืแก่คูค้่าและลกูค้า มีการบรหิาร
จดัการอย่างเป็นระบบ และเป็นพีเ่ลีย้งคอย
ช่วยเหลือผู ้มีรายได้น้อยท่ีมีความสนใจ 
จะประกอบอาชีพและเลือกลงทุนผ่าน 
ระบบแฟรนไชส์ท่ีกรมฯ ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนอยู่

โครงการเสรมิสร้างทกัษะผูม้รีายได้น้อย 
แบบมืออาชีพ

เป็นโครงการทีช่่วยลดปัญหาช่องว่าง
คุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย และส่งผล
เชิงบวกต่อความม่ันคงในชีวิตด้านการ
ประกอบอาชีพ ทั้งในส่วนของการเป็น
เจ้าของกจิการเอง หรอืเป็นลกูจ้างในสถาน
ประกอบการ ซึง่จะช่วยผลกัดนัให้เศรษฐกจิ
ฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็ง และ
ลดการพึ่งพิงรัฐบาลในระยะยาว 

 ร้านอาหารมืออาชพี กรมฯ ได้
ต่อยอดการพฒันาทกัษะของผูม้รีายได้น้อย
และประชาชนท่ีได้รับการฝึกฝนอาชีพจาก
โรงเรยีนฝึกอาชพีกรุงเทพมหานคร หรอืบคุคล
ที่มีทักษะด้านการท�าอาหาร เป็นการเพ่ิม
ความรู ้ด ้านการเริ่มต ้นประกอบธุรกิจ 
ร้านอาหารแบบง่ายๆ ให้สามารถเริม่ต้นหรอื
ยกระดบัธรุกจิร้านอาหารตามหลกัการด�าเนนิ
ธุรกิจ โดยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น  
การวเิคราะห์ท�าเลท่ีตัง้ การคดิต้นทนุ การ

บรหิารจัดการ การท�าบญัชรีายรบั-รายจ่าย
และเรียนรู้กรณีศึกษาจากผู้ประกอบธุรกิจ 
ร้านอาหารที่ประสบความส�าเร็จ ซ่ึงได้จัด
อบรมไปแล้วระหว่างวนัที ่ 9-10 กุมภาพนัธ์ 
2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ช้ัน 6 กรมพฒันาธรุกิจการค้า มผีูเ้ข้ารบัการ
อบรมจ�านวนทัง้สิน้ 200 ราย

 เสรมิสวยมอือาชพี ได้ร่วมมอืกบั
โรงเรยีนเสรมิสวยคุณโจ สถาบนัการเสรมิสวย
ช่ือดงัของประเทศไทย เป็นผูถ่้ายทอดความรู้
แก่ผูเ้ข้ารับการอบรม โดยจะเน้นการพฒันา
คณุภาพการให้บรกิาร พ้ืนฐานความรู้ด้านการ
เสริมสวย การบริหารจัดการร้านเสริมสวย 
เทคนคิการออกแบบทีท่นัสมยั การดแูลรกัษา
เครือ่งมอืและสขุอนามยั รวมถงึเรยีนรูก้รณี
ศกึษา (Best Practice) จากผูป้ระกอบการที ่
ประสบความส�าเรจ็เพือ่น�าทกัษะไปสร้างรายได้ 
ที่มั่นคงต่อไป กรมฯ ได้จัดอบรมไปแล้ว
ระหว่างวนัที ่ 21-22 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ  
ห้องประชมุฉลาดลบเลอสรรค์ ชัน้ 4 ส�านกังาน
ปลัดกระทรวงพาณชิย์ มผีูเ้ข้ารบัการอบรม
จ�านวนทัง้สิน้ 200 ราย 

 แม่บ้านมอือาชพี ได้ร่วมมอืกบั 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการอบรม 
เชงิปฏบิตักิารแม่บ้านมอือาชพี โดยเน้นการ
ให้ความรูแ้ละพฒันาทักษะทีส่�าคญัส�าหรบัใช้
ปฏบิตังิานจรงิ เช่น หลกัมนุษยสมัพนัธ์และ
จติวทิยาในงานบรกิาร หลกัการและวธิดีแูล
ท�าความสะอาดอาคารสถานที่ การเรียนรู้
อุปกรณ์และน�้ายาส�าหรับท�าความสะอาด 
พ้ืนผิวประเภทต่างๆ ด้านสุขอนามัยในที่
ท�างาน เทคนคิการท�าความสะอาดกระจก
และมุง้ลวด เคลด็ลบัการปเูตยีงให้เรยีบร้อย

น่านอน การท�าความสะอาดห้องน�้าอย่าง 
ถกูวธิ ี เป็นต้น ผูเ้ข้ารบัการอบรมจะสามารถ
น�าความรู ้ที่ได้ไปสมัครเข้าเป็นพนักงาน
ประจ�าของโรงแรมหรือธุรกิจอื่นที่ต้องการ 
แม่บ้านที่มีคุณภาพ และน�าความรู้ที่ได้ไป
ประกอบธุรกิจส่วนตัวและรับจ้างอิสระได้  
โดยภายในงานสมาคมโรงแรมไทย และบริษทั 
โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ�ากดั (มหาชน) 
(Home Pro) ได้เข้ามาร่วมคดัเลอืกผูเ้ข้ารบั
การอบรมท่ีมีคุณสมบัติตรงตามข้อก�าหนด
ของท้ัง 2 หน่วยงาน ให้มโีอกาสได้ร่วมงาน
ด้วย กรมฯ ได้จดัอบรมไปแล้วระหว่างวันที่ 
5-7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสนม  
สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
มผีูเ้ข้ารบัการอบรมจ�านวนทัง้สิน้ 200 ราย 

กรมฯ เตรียมขยายผลและกระจาย
โอกาสในการสร้างอาชพีและสร้างรายได้ใน
ส่วนภูมิภาค น�าร่อง 10 จังหวัดทีม่รีายได้น้อย
ทีส่ดุในประเทศ ได้แก่ ชยันาท กาฬสนิธุ์ 
อ�านาจเจริญ นราธิวาส ปัตตานี บุรีรัมย์ 
แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน และนครพนม โดยตัง้
เป้าหมายว่าจะมผีูม้รีายได้น้อยเข้าร่วมการฝึก
ทกัษะอาชพี จ�านวนไม่น้อยกว่า 3,000 ราย 

การอบรมเสรมิทกัษะผูม้รีายได้น้อย
แบบมืออาชีพ ทั้ง 3 หลักสูตรนี้ จะช่วย 
เสรมิสร้างทกัษะวชิาชพีท่ีจะน�าไปสูก่ารสร้าง
รายได้ที่เพิ่มขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นในการ 
เข้าสู่การมีอาชีพอย่างย่ังยืน ซึ่งจะเป็น 
ส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ฐานราก ผู้มีรายได้น้อยชีวิตความเป็นอยู ่
ทีด่ขีึน้อย่างยัง่ยนื 

ส�าหรับผูส้นใจสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ที ่กองส่งเสรมิและพฒันาธรุกจิ กรมพฒันาธรุกจิการค้า 

หมายเลขโทรศพัท์ 0 2547 5951 - 55 โทรสาร 0 2547 5952 และ 0 2547 5957 อเีมล : promotion@dbd.go.th 

สายด่วน 1570 หรอื www.dbd.go.th
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

e-Accounting for SMEs 
นวัตกรรมท�งบัญชี เพื่อสร้�งธุรกิจสีข�ว

ตลอด 95 ปีที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า มีภารกิจในการให้บริการภาคธุรกิจ 

และประชาชนหลากหลายมิติ ท้ังด้านการ 

จดทะเบียนธุรกิจ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ 

บริการคลังข้อมูลธุรกิจที่ทันสมัย รวมถึงก�ากับ

ดแูลธรุกิจไทยให้มธีรรมาภบิาล พร้อมตรวจสอบได้ 

ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องปลูกฝังให้ภาคธุรกิจ 

ยึดหลักธรรมาภิบาลธุรกิจเป็นเส้นทางหลัก 

ในการท�าธรุกจิและสร้างมาตรฐานตามหลกัเกณฑ์ 

ของสากล เพราะปัจจุบันธุรกิจไม่เพียงแต่จะมี

กลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี หรือเป็นบริษัทที่มีฐาน

ลูกค้าและส่วนแบ่งทางการตลาดมากเพียงใด 

ก็ต้องหันกลับมาสู่การสร้างธรรมาภิบาลในการ

ด�าเนนิธรุกจิด้วย เพราะแนวโน้ม (Trend) ธุรกิจ

ในระดับโลกถือเป็นเรื่องส�าคัญและเป็นสิ่งที ่

นกัธรุกจิต้องท�าเพือ่ให้ทกุส่วนในกลไกของตลาด

สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเติบโตก้าวหน้า โดย

ไม่ใช่แค่รบัผดิชอบต่อสงัคม ผูบ้รโิภค สิง่แวดล้อม

เท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงคูค้่า พนัธมติรทางธรุกจิหรือ

ซัพพลายเออร์ที่จะต้องอยู่ร่วมกันได้ด้วย
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ในโอกาสครบรอบ 95 ปี กรมพฒันา

ธุรกิจการค้า จึงจัดกิจกรรมสร้างความ 

ตระหนกัรูใ้ห้ธรุกจิไทย ใส่ใจหลกัธรรมาภบิาล  

สร้างธุรกิจสีขาวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้

เติบโต ได้เปิดตัวโปรแกรม e-Accounting 

for SMEs นวัตกรรมทางบัญชีช่วยอ�านวย

ความสะดวกธุรกิจ ท�าบัญชีได้คล่องตัว 

เช่ือมต่อข้อมลูได้หลากหลาย วเิคราะห์ธุรกิจ 

ได้แม่นย�า พร้อมมอบหนังสือรับรอง

ส�านักงานบัญชีคุณภาพ 13 ราย และ

มอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด ่น

ประจ�าปี 2560 ระดับประเทศและ 

จังหวัด รวม 25 ราย เชื่อมั่นวางอนาคต

เศรษฐกิจไทยต้องสดใสด้วยธุรกิจสีขาว 

โฟกัสที่ ความโปร ่ ง ใสและคุณภาพ 

ในการท�าธุรกิจ
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ซึ่งมีกิจกรรมส�าคัญภายในงานประกอบด้วย  

1) กิจกรรมเปิดตัวโปรแกรม e-Accounting for 

SMEs เป็นโปรแกรมบัญชีส�าหรับ SMEs มีการท�างาน

ทีค่รบวงจรผ่านระบบ Cloud ตัง้แต่เริม่ต้นรายการค้า

จนถงึการบันทกึบญัชีและจดัท�างบการเงิน เพือ่พัฒนา

ศักยภาพของ SMEs ให้สามารถประเมินสถานะ

ทางการเงินเพื่อวางแผนการตัดสินใจทางธุรกิจได้

อย่างถูกต้อง เสริมสร้างความเข้มแข็งของ SMEs อย่างเป็นระบบ

รองรับเทคโนโลยีท้ังปัจจุบันและในอนาคตเช่ือมโยงกับระบบการส่ง

งบการเงนิทางอนิเทอร์เนต็ของกรมพฒันาธรุกจิการค้า (DBD e-Filing) 

พร้อมทัง้เชือ่มต่อกบัระบบ e-Taxation ของกรมสรรพากร และระบบ 

e-Payment ของธนาคาร ภายใต้โครงการ National e-Payment 

Master Plan ซึง่จะเป็นการผลกัดันและเตรยีมความพร้อมธุรกิจ SMEs 

ให้เข้าสูย่คุ Thailand 4.0 โดยใช้เทคโนโลยเีข้ามาบรหิารจดัการธรุกจิ

อย่างมปีระสทิธภิาพ สะดวก ทนัสมัย และประหยดั รองรบัการพฒันา

และเติบโตของ SMEs อันเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ

2) กิจกรรมการมอบรางวลั 2 ประเภท ได้แก่ พธิมีอบหนงัสือ

รับรองส�านักงานบัญชีคุณภาพ แก่ส�านักงานบัญชีที่ผ่านการประเมิน

จาก กรมฯ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ISO จ�านวน 13 ราย 

เป็นการยกระดับส�านักงานบัญชีไทยให้มีความน่าเชื่อถือและเข้าสู่

เกณฑ์มาตรฐานสากลเพิม่ขึน้ ปัจจบุนักรมฯ ได้มอบหนงัสอืรับรองแก่

ส�านกังานบญัชคีณุภาพแล้วจ�านวนทัง้สิน้ 152 ราย ซึง่ส�านกังานบญัชี

คุณภาพจะได้รับการเผยแพร่ผลงานให้เป็นท่ีรู ้ จักเพ่ือประกาศ

เกยีรตคิณุ และเป็นต้นแบบให้ส�านกังานบญัชรีายอืน่ๆ ได้ด�าเนนิธรุกิจ

อย่างถูกต้อง 

12 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



และพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาล

ธุรกิจดีเด่นประจ�าปี 2560 มีธุรกิจที่ได้

รบัรางวลัจ�านวนทัง้สิน้ 95 ราย แบ่งออก

เป็นรางวัลระดับประเทศ จ�านวน 6 

รางวัล และรางวัลระดับจังหวัด จ�านวน 

89 รางวัล เป็นของกรุงเทพฯ 19 รางวัล 

และภูมิภาค 70 รางวัล (ในส่วนของ

ภูมิภาคจะได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการ

จังหวดัเป็นผู้มอบรางวัล) โดย กรมฯ ได้

ด�าเนินโครงการประกวดธรรมาภิบาล

ธุรกิจดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 

2554 จนถึงปัจจุบัน มีธุรกิจที่ได้รับ

รางวลัธรรมาภิบาลดเีด่นแล้วทัง้สิน้ 487 

ราย ซึ่งธุรกิจเหล่านี้จะเป็นก�าลังส�าคัญ

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ให้เกิดธุรกิจสีขาวเต็มทุกพื้นที่ ซึ่งเป็น

พืน้ฐานส�าคัญท่ีจะท�าให้เศรษฐกจิไทยมี

ความเข้มแข็ง แข่งขันได้ และเจริญ

เติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นแบบอย่าง

ที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ธุรกิจ 

รายอื่นๆ ต่อไป

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมฯ 

เชื่อมั่นว่าจะสร้างการรับรู้ให้ภาคธุรกิจ

หันมาให้ความส�าคัญกับการน�าหลัก 

ธรรมาภิบาลธุรกิจไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ด�าเนินธุรกิจโดยไม่มุ่งเอาแต่

ประโยชน์และก�าไรในลักษณะทุนนิยม แต่จะให้ความส�าคัญกับการมีคุณภาพของ

ธรุกิจในการปฏบัิติตนตามกฎหมาย ความซือ่สตัย์ สจุรติ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ดงันัน้ ก้าวต่อไปของการพัฒนาธรุกิจไทยให้ก้าวหน้าต่อไปได้ท้ังในระดบั

ประเทศและสากล จะยดึหวัใจส�าคญัในการปลูกฝังให้ภาคธุรกจิมธีรรมาภบิาล 

และมีมาตรฐานในการด�าเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์ของสากล ให้ความส�าคัญ

กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง

ประเทศไทยให้ใสสะอาดด้วยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีนับเป็นภารกิจที่

ส�าคัญและท้าทายการท�างานอีกหนึ่งมิติ โดยกรมฯ จะมุ่งสนับสนุนและสร้าง

ขวญัก�าลังใจให้แก่ภาคธุรกจิทีป่ระพฤติปฏบิตัตินเป็นธรุกจิทีด่ใีห้เป็นแบบอย่าง

แก่ภาคธุรกิจไทยต่อไป

13ต้นสายปลายทางธุรกิจ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วม 

ส ่งต ่อความสุขเพื่อสังคม โดยจัด

กิจกรรม Social Gift Fair ขึ้น และเชิญ

ธุรกิจ Social Enterprise กว่า 40 ราย 

มาน�าเสนอสินค้า เจรจาธุรกิจ และ

รบัค�าปรึกษาจากผู้เช่ียวชาญ ซึง่จะช่วย

ให้ธุรกิจ SE เข้าระบบนิติบุคคลเพื่อ

เติบโตในธุรกจิได้อย่างมัน่คง พร้อมท้ัง

ได้รบัความเชือ่มัน่จากผู้บริโภค ส่งผลดี

ต่อการจ้างงานในชมุชน และเศรษฐกจิ

ฐานราก

กรมพฒันาธุรกจิการค้า ได้เลง็เหน็ 

ถงึความส�าคญัในการส่งเสรมิและพฒันา

ธุ รกิจวิสาหกิจ เพื่ อสั งคม (Soc ia l 

Enterprise : SE) ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญ 

ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง

ประเทศไทย ด�าเนินการพัฒนาธุรกิจ 

ในกลุ่มดังกล่าวให้มีความเข้มแข็ง 

Social 
Gift 
Fair

ส่งต่อความสุข
เพื่อสังคม

ที่ผ ่านมาได้ด�าเนินการศึกษา

แนวทางการสร ้างระบบนิเวศน์ของ 

การเกิด และพัฒนาธุรกิจในลักษณะน้ี

เพื่อจัดท�าแผนการพัฒนาให้ต่อเน่ือง 

สนั บสนุ นการท� า ธุ ร กิ จ ในรู ปแบบ

นิติบุคคล และส่งเสริมพัฒนาด้วยการ

อบรมให้ความรู้ท่ีจ�าเป็นต่อการประกอบ

ธุรกิจ ปัจจุบันมีธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม

ในประ เทศ ไทย ท่ี ข้ึ นทะ เบี ย นกั บ

ส�านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม

แห่งชาติ (สกส.) จ�านวน 101 ราย 

ประกอบกับ กรมฯ มีเป้าหมายท่ีจะ

พัฒนาธุรกิจฯ ให้มีผลก�าไรเพิ่มขึ้นเพื่อ 

น�ากลับคืนสู่ชุมชน ตลอดจนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นตามมา

14 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD



ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงจัด

งาน “Social Gift Fair ส่งต่อความสุข

เพื่อสังคม” ขึ้น โดยเป็นกิจกรรมภายใต้

โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ

การตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ไทย 

ปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อผลักดันให้ธุรกิจวิสาหกิจเพ่ือสังคม

เข้าสูร่ะบบการจดทะเบยีนธรุกจิเพือ่สร้าง

ความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรก่อให้เกิด

ความเชื่อมั่นต่อผู ้บริโภคน�าไปสู ่การ 

กระตุ้นการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

SE มากขึน้ ตลอดจนการเข้าร่วมงานของ

ธุรกิจในครั้งนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายการ

ผลิตสินค้าและบริการเกิดโอกาสการ

ขยายตัวของธุรกิจด้วย

กิจกรรมในงาน Social Gift Fair 

ส่งต่อความสขุเพือ่สงัคม ประกอบไปด้วย 

4 โซนหลัก ได้แก่ 

โซนที่ 1 กิจกรรมน�าเสนอสินค้า/

บริการและการจ�าหน่ายสินค้า จ�านวน 

40 ราย เป็นการแสดงผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมใน 5 ด้าน คือ 1) 

อาหารและสุขภาพ 2) การศึกษา 3) 

พลังงานและสิง่แวดล้อม 4) พฒันาชมุชน

และสังคม และ 5) เด็ก เยาวชน สตรี 

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

โซนที่ 2 การเจรจาทางธุรกิจ 

(Business Matching) 

โซนที่ 3 การให้ค�าปรึกษาการ

ด�าเนนิธรุกิจเพือ่สงัคมและสร้างเครอืข่าย 

โดยองค์กรท่ีมีส่วนร่วมเพื่อสังคมจาก 

ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความเข้มแข็ง 

อาทิ Ma D Club, Nise, CroP และ Tsis 

โซนที่ 4 กิจกรรมสอยดาวส่งต่อ

ความสุข และโปรโมชั่นสินค ้า ดีๆ 

มากมาย”

ธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็น

ธุรกิจท่ีก�าลังเข้ามามีบทบาทต่อการท�า

ธุรกิจในประเทศไทยและของโลก โดย

เป็นการค้าเพื่อสร้างสรรค์ผลประโยชน์

เชงิบวกต่อสงัคมอนัเป็นเป้าหมายหลกัใน

การท�าธรุกิจ ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิน่ 

และพฒันาชมุชน สงัคม หรือสิง่แวดล้อม 

ในพื้นที่ของวิสาหกิจฯ ซึ่งจะเป็นการแก้

ป ัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศได้อย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรม 

อย่างไรกดี็ ธรุกจิรปูแบบนีไ้ม่ได้

มุ ่ งแสวงหาก�าไรอย ่างสู งสุดเพื่ อ

ตอบแทนผู้ถอืหุ้นหรอืหุน้ส่วน แต่น�าผล

ก�าไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ไปลงทนุใน

กิจการของตนเองหรือเพื่อใช้ในการ

พฒันาสงัคมสร้างประโยชน์ในส่วนรวม

เป็นหลัก

15ต้นสายปลายทางธุรกิจ



55%

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” เป ็น 

หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการข้อมูลธุรกิจแก ่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป จึงได้

พฒันา “คลงัข้อมลูธรุกจิ” เพือ่เป็นศนูย์กลาง

ข ้อมูลของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย ซึง่เปรียบเสมอืนสมดุหน้าเหลอืง

แบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาคธุรกิจที่รวบรวม

และให ้บริการข ้อมูลการประกอบธุรกิจ  

สถานทีต่ัง้ สถานภาพ และสถานะการด�าเนนิ

ธุรกจิของนติบิคุคล รวมถงึการค้นหาคู่ค้าทาง

ธุรกิจ 

“คลังข้อมูลธุรกิจ”
ร่วมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
พันธมิตรนิติบุคคล

16 ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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โดยผู ้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสามารถใช้

บริการสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์  www.dbd.go.th 

และ Application DBD e-Service ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้

ทัง้ระบบ IOS และ Android และนบัตัง้แต่เปิดให้บรกิารเป็นต้น

มาได้มผีูเ้ข้ามาใช้งานแล้วเป็นจ�านวนมากถงึ 5,254,549 ครัง้ 

ท�าให้ผู้ใช้บริการสามารถน�าข้อมูลทางธุรกิจไปใช้ประโยชน ์

ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ เพื่อประกอบการตัดสินใจใน

การด�าเนนิธุรกิจ ต่อยอดธรุกจิ สร้างเครอืข่าย ขยายการลงทนุ 

ร่วมกับนิติบุคคลที่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมฯ

แต่เนือ่งจาก ปัจจบุนั กรมฯ ได้เปิดให้บริการจดทะเบียน

นติบิคุคลทางอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Registration) เพือ่อ�านวยความ

สะดวกแก่นิติบุคคลควบคู่ไปกับการให้บริการจดทะเบียนแบบ 

walk-in ในรูปแบบเอกสาร ซึ่งการจดทะเบียนในรูปแบบ 

ดังกล่าวนั้นกลับพบว่า มีการแจ้งข้อมูลนิติบุคคลบางส่วนท่ี

ยงัไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะรายละเอยีดเรือ่งหมายเลขโทรศัพท์ 

เว็บไซต์ทางการค้า หรืออีเมลเพื่อติดต่อ 

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ

ตดิต่อเจรจาธุรกจิ และสร้างโอกาสอย่างมากในการให้คู่ค้าหรอื

ลูกค้าเป้าหมายได้เข้าถึงนิติบุคคลที่จะส่งผลให้เกิดการ 

ขยายตัวทางธรุกิจ เชือ่มโยงการด�าเนนิธรุกิจทัง้ในประเทศและ

ระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการมีตัวตน

ของนิติบุคคล รวมถึงเพิ่มความน่าเช่ือถือในการร่วมด�าเนิน

ธุรกิจอีกด้วย

ฉะนั้น เพื่อความสมบูรณ์ของการสร้างคลังข้อมูล

ธุรกิจ กรมฯ จึงขอความร่วมมือนิติบุคคลทุกภาคส่วน  

รวมไปถึงธุรกิจที่ก�าลังจะจดทะเบียนฯ ให้โปรดระบุข้อมูล 

การติดต่อให้ครบถ้วน และหากมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูขอให้ 

แจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูล 

ให้ทันสมัย และเชื่อมโยงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรได้

อย่างเบ็ดเสร็จ

ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจจากการเข้าถึง

ได้ของคู่ค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนั้นยังเป็นการ

ร่วมกนัสร้างฐานข้อมูลธรุกิจของประเทศไทยให้มคีวามสมบูรณ์ 

ช่วยให้ภาคธุรกิจไทยสามารถค้นหาข้อมูลและจับคู่ทางธุรกิจ

ได้โดยง่าย สะดวกมากยิง่ขึน้ และส่งผลต่อการสร้างเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโตและแข็งแรงยิ่งขึ้นใน

อนาคต

17ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำาปี 2560
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เส้นทางสูก่ารรบัราชการเริม่จากการเป็นลกูจ้าง

ชั่วคราวที่กรมทะเบียนการค้าเมื่อ พ.ศ. 2538  

และสอบบรรจุเป็นลูกจ้างประจ�าได้ใน พ.ศ. 2541 

เมื่อกรมฯ ย้ายจากท่าเตียนมาอยู่ท่ีสนามบินน�้า  

ได้เปลี่ยนชื่อจาก “กรมทะเบียนการค้า” เป็น  

“กรมพฒันาธรุกจิการค้า” ท�าให้ภารกจิในการปฏบิติั

หน้าที่มีมากข้ึนท้ังในงานด้านช่างซ่อมบ�ารุงท่ัวไป 

งานตรวจสอบอาคาร และดูแลจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ี

จ�าเป็นต่อการใช้งานซ่อมแซม ซึ่งในการปฏิบัติงาน

ทุกครั้ง จะปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุต่อการท�างาน รวมถงึแบ่งปันความรู้

ความสามารถให้กับผู้ร่วมงานอยู่เสมอ 

นับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตการรับราชการ ที่ได้

รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ลูกจ้าง

ประจ�า) ประจ�าปี 2560 สร้างความภาคภูมิใจ และ

เป็นแรงผลักดันให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไปอย่าง 

ไม่ย่อท้อ 

นายปฏิวัติ เชื้อสิงห์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ ช2

กองคลัง

นางรุจิรา พฤกษผา
นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการพิเศษ
ส�านักงานเลขานุการกรม

ความกตญัญรููค้ณุ และการตอบแทนคณุแผ่นดนิ 

เป็นคุณสมบัติข้ันสูงท่ีช่วยยกระดับให้ข้าราชการ 

ธรรมดาๆ คนหนึง่ เป็นข้าราชการทีม่เีกยีรต ิมศีกัดิศ์รี 

และมคีณุค่า ท้ังต่อตนเอง ครอบครวั หน่วยงาน และ

ประเทศชาติ  เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่จะหล่อหลอมให้

คนยดึมัน่ในความด ียดึถอืปฏบิตัชิอบ ซือ่สตัย์สจุริต 

และเป็นพรอนัประเสรฐิทีจ่ะช่วยให้ข้าราชการมคีวาม

เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ฉะนั้น ข้าราชการอย่า

ท้อถอยในการท�าความดี ความกตัญญู และรู้คุณ

แผ่นดิน ขอจงอุทิศทุ่มเทการท�างานอย่างเต็มความ

สามารถ คงไว้ซึ่งอุดมการณ์เริ่มแรกในการเข้ารับ

ราชการ คือ บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข ให้ประชาชน และ

ตอบแทนคุณประเทศชาติที่ให้ที่อยู่ ที่กิน ที่อาศัย 

เพียงเท่านี้ เราก็จะมีความภาคภูมิใจที่เราได้เกิดมา

เป็นข้าราชการแล้ว

18 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD



ผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

นางสาวจิตตนาถ  อ่องลออ
นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ

กองก�ากับบัญชีธุรกิจ

นางสาวบุศณีย์  คงเจริญ
นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ

กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ

นางปาณัสม์  อิ่มรัตน์
นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ

กองธรรมาภิบาลธุรกิจ

นางสาวกิจติญา  วงษ์เนตร์
นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

จ่าตรีหญิงวาสนา  เย็นใจ
นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

นางสาวจริยา  ธาดาบุษบง
นักวิชาการพาณิชย์ช�านาญการ

กองข้อมูลธุรกิจ

นายบริรักษ์บรี  บุรีรักษ
นิติกรช�านาญการ
ส�านักกฎหมาย

นายเจษฎา บ�าเพ็ญอยู่
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นางสาวอภิญญา  บุญมาก
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ช�านาญงาน

กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

19ต้นสายปลายทางธุรกิจ



20 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

SMEs Telling
เปิดมุมธุรกิจ

SMEP 
ผงชงพร้อมดื่มให้พลังงาน...
จดุเริม่ตน้ความมุง่มัน่ส�าหรบันกักฬีา 

สมัยน้ีการแข ่งขันกีฬาในหลาย

ประเภทได้มกีารพัฒนาเข้าสู่ในระดบัอาชพี

มากยิง่ขึน้ ซ่ึงความส�าเรจ็ทกุการแข่งขนัน้ัน

ล้วนต้องแลกมาด้วยแรงกาย แรงใจของ

นกักีฬา ทีต้่องหม่ันฝึกฝน อดทน และมุ่งม่ัน

เพื่อเป้าหมายเดียว คือค�าว่า “ชัยชนะ” 

ปัจจุบัน วิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้า

มามีส่วนช่วยพัฒนาและเสริมสร้างระบบ

ภายในร่างกายให้มศีกัยภาพมากยิง่ขึน้ เพือ่ให้

นักกีฬาดึงประสิทธิภาพและขีดจ�ากัดขั้นสุด

มาใช้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ผลิตภัณฑ์ 

“SMEP ผงชงพร้อมดืม่ให้พลงังาน” สามารถ

ตอบโจทย์ และเสริมสร้างความมั่นใจทุกครั้ง

ยามลงสู่สนาม

จดุเริม่ต้นความส�าเร็จต้องย้อนกลับไปเมือ่ 7 ปีท่ีแล้ว 
“บริษัท เดอะไดเอ็ทปั๊ม จ�ากัด” คือส่วนหนึ่งของผู้อยู ่
เบื้องหลังความส�าเร็จของนักฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก 
ที่สามารถพาทีมหนีจากการตกชั้นได้ส�าเร็จ

แรกเร่ิมจากการได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาดแูลเร่ือง
โภชนาการของนักฟุตบอลทีมหนึ่ง และแม้ว่าจะจัดโปรแกรม
อาหารตามหลักโภชนาการอย่างไรก็ไม่สามารถชดเชย
พลังงาน และไม่สามารถเร่งกระบวนการฟื้นคืนสภาพของ
นักกีฬาได้ จ�าเป็นต้องใช้อาหารเสริมเข้ามาช่วยเพื่อเร่ง
กระบวนการฟ้ืนคนืสภาพ แต่ในเวลานัน้อาหารเสริมด้านกฬีา 
ในท้องตลาดยังมน้ีอย เน่ืองจากเป็นสนิค้าน�าเข้าและมรีาคาสงู 
ท�าให้สโมสรอาจต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่อวันค่อนข้างมาก



21ต้นสายปลายทางธุรกิจ

SMEP ผงชงดื่มโหลดพลังงาน ประกอบไปด้วยการให้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
3 ระบบที่นักกีฬาต้องใช้ ดังนี้
• สูตรป้องกันการล้า (B-Pump) ผงชงดื่มก่อนออกก�าลังกาย จะช่วยเก็บสะสมพลังงานส�ารองและลดความเป็น 

กรดในกล้ามเนื้อ ท�าให้ใช้พละก�าลังได้นานขึ้น และลดการเกิดตะคริวในระหว่างการฝึกซ้อมหนักหรือแข่งขัน

• สูตรเติมพลัง (E-Pump) ผงชงดื่มระหว่างออกก�าลังกาย จะช่วยเติมพลังงาน และทดแทนน�้า รวมถึงแร่ธาตุที่

เสยีไป ซึง่กระบวนการเหล่านีท้�าให้นกักฬีามแีรงออกก�าลงักายได้นานขึน้ โดยไม่รูส้กึเหนือ่ยหรืออ่อนเพลยี ป้องกนั

อาการล้า รักษาระดับน�้าตาลในเลือดให้คงที่ รักษาสมดุลน�้าและแร่ธาตุในร่างกาย

• สตูรฟ้ืนฟสูมรรถภาพ (R-Pump) ผงชงด่ืมหลงัออกก�าลงักาย จะช่วยเร่งการเกบ็สะสมพลงังานส�ารองของนกักฬีา 

และกระตุ้นการซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บ รวมถึงลดการสลายตัวของกล้ามเนื้อหลังการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน

อย่างหนักเป็นเวลานาน นอกจากนี้ การดื่มเครื่องดื่ม R-Pump หลังออกก�าลังกายภายใน 30 นาที ยังเป็นการ

เตรียมความพร้อมที่ดีเยี่ยมส�าหรับการฝึกซ้อมหรือแข่งขันในครั้งต่อไป

บริษัทฯ จึงได้พัฒนาสูตรผงชงพร้อมด่ืมที่ให้พลังงานอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเร่งกระบวนการฟื้นคืนสมรรถภาพของร่างกาย
ต้ังแต่ก่อนแข่งขัน ระหว่างแข่งขัน และหลังการแข่งขัน ผลปรากฏว่า 
นักฟุตบอลสามารถว่ิงได้ตลอดเกม และไม่เสียประตูช่วงท้ายเกมเหมือน 
ที่เคยเป็น จนในที่สุดก็สามารถพาทีมรอดจากการตกชั้นได้

“เปลี่ยนขีดจ�ำกัดให้เป็น
ควำมส�ำเร็จด้วย SMEP 
หรือ Smart Energy 
Pump ผงชงพร้อมดืม่ที่
ถูกออกแบบมำตั้งแต่
ชนิดของพลังงำนที่ใช้ 
ปริมำณของพลังงำนที่
ใช้ และระยะเวลำกำรดึง
พลังงำนมำใช้ได้อย่ำง
ถูกต้องและเห็นผลจริง”

จากความส�าเร็จในครั้งนั้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นท�าให้
ตัดสินใจพัฒนาสูตรอาหารเสริมด้วยตัวเองเพื่อช่วยขยาย
ขีดจ�ากัดพลังงานของนักกีฬา เริ่มต้นด้วยการค้นคว้าจาก
งานวิจัย ติดต่อตัวแทนน�าเข้าวัตถุดิบคุณภาพที่ต้องการ 
ตลอดจนผสมสูตรเอง ด้วยความมุ ่งมั่นต้ังใจทั้งหมด 
จึงได้ก�าเนิดผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมคุณภาพอย่าง SMEP ผงชง
พร้อมดืม่ให้พลงังานด้วยระบบการโหลดพลงังานทีส่ามารถ 
เร่งกระบวนการฟ้ืนคนืสภาพตัง้แต่ก่อนแข่งขนั ระหว่างแข่งขนั 
และหลังการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง



SMEs Innovation
ธุรกิจ 4.0

จากต้นทนุธรุกิจในครวัเรอืนต่อยอด

สูแ่บรนด์ THANIYA เคลด็ลบัอยู่ทีก่ารกล้าทีจ่ะ

เปล่ียนแปลง ซ่ึง “คณุฐาณิญา เจนธรุะกจิ” 

Executive Director/ เจ้าของแบรนด์ 

THANIYA เล่าให้ฟังว่า “แต่แรกเร่ิมเดิมที

ครอบครัวของแม็ทช์ท�ำธุรกิจเคร่ืองหอม 

อยู่แล้ว โดยเมื่อก่อนเป็นกำรรับจ้ำงผลิต 

(OEM) ส่งร้ำนสปำและแบรนด์อืน่ๆ จนกระทัง่

เรียนจบด้ำนวิศวกรรมอุตสำหกำร จำก

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั และ Engineering 

Business Management จำก Warwick 

University ประเทศอังกฤษ จึงกลับมำช่วย

บริหำรธุรกิจที่บ้ำน โดยส่วนตัวเป็นคนที ่

ชื่นชอบงำนศิลปะ พวกงำนครำฟต์แบบ

ไทยๆ จึงเกิดไอเดียอยำกจะน�ำสิ่งที่เรำ 

ชืน่ชอบมำบวกกับธรุกิจทีเ่รำท�ำ สดุท้ำยเลย

เกิดมำเป็นเแบรนด์ THANIYA”

THANIYA หยิบเอาลูกเล ่นใน

เอกลกัษณ์เครือ่งลายครามทีป่ระเทศไทย

มีมาช้านาน คือ การเขียนสีฟ้าคราม 

ลงบนเครือ่งเคลอืบสขีาวมาออกแบบฟิวชัน่ 

กับดีไซน ์สมัยใหม่ ตามปรัชญาของ 

เครือ่งหอมผสานของแต่งบา้น 
ไอเดียสะทอ้นความเป็นไทย 
ในสไตลโ์มเดิรน์ 

“THANIYA” เป็นอีกหนึง่แบรนดต์วัอย่างท่ีใชค้วามคิดสรา้งสรรคแ์ละ
ไอเดยีในการขายผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งนา่ชืน่ชม ดว้ยการผสมผสานกนัอย่าง
ลงตวัระหว่าง “เคร่ืองหอม” กบังาน “เคร่ืองเบญจรงค”์ สรา้งจดุเดน่
ใหต้ัวสินคา้ เพ่ิมมลูค่าเพ่ือการต่อยอด อีกทั้งสามารถขยายตลาด 
ทัง้ภายในประเทศ และกา้วไปสูร่ะดบัสากล

 คุณฐาณิญา เจนธุระกิจ
Executive Director/ เจ้าของแบรนด์ THANIYA
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แบรนด์ Art x Craft x Contemporary x Oriental x Elegance โดยลดทอนลวดลาย

และลายเส้นประเพณอีอกบ้าง ผนวกกบัรปูทรงเรขาคณิต ก่อให้เกดิลวดลายทีเ่ป็น Modern 

Contemporary เข้ากบัเทรนด์ของคนรุน่ใหม่มากข้ึน เพิม่การใช้สเีขยีวและสดี�า สร้างลาย 

ทูโทนสีดุดันและทรงพลังบนเครื่องเคลือบขาว 

อย่างไรก็ตาม ยังคงรักษา Process การผลิตซึ่งทรงคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทย 

ไว้อยู่ คือ การใช้เทคนคิวาดลวดลายด้วยมอื ทกัษะและประสบการณ์ของช่างฝีมอืแต่ละคน  

ล้วนก่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวในงานแต่ละชิ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มออปชั่นให้สามารถใช้

ประโยชน์จากเครื่องลายครามได้มากขึ้นด้วย

ส�าหรบัในอนาคต นกัธรุกจิสาวเก่งอย่างคณุแมท็ช์หมายมัน่ไว้ทีจ่ะขยายธรุกจิไปยงั

ต่างประเทศ “ปกติ ธุรกิจแบรนด์ THANIYA นั้น 70% เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว เป้ำหมำยใน

ประเทศไทยมองว่ำ..ต้องกำรขยำยหน้ำร้ำนไปยังสถำนทีท่ี่มนีกัท่องเทีย่วเยอะๆ เช่น ดวิตีฟ้รี 

เซ็นทรัลเวิลด์ ดิไอคอนสยำม หรือตำมโรงแรมชั้นน�ำทั่วไป นอกจำกนี้ ในปัจจุบันเรำยัง

เจำะกลุ่มพวกสินค้ำของขวัญ ของพรีเมี่ยมให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ส่วนเป้ำหมำยในตลำด

ต่ำงประเทศ เรำก็มีแนวคิดต้องกำรจะเปิดร้ำน เช่น ในอังกฤษ อิตำลี อเมริกำ สวีเดน 

เกำหล ีญี่ปุ่น หรือสิงคโปร ์ซึ่งประเทศเหล่ำนีล้้วนแต่เป็นลกูค้ำหลกัของ แบรนด์ THANIYA 

ทั้งนั้น”

ก่อนท้องฟ้าจะสดใส ก่อนดอกไม้จะผลบิาน สรรพส่ิงย่อมเคยผ่านมรสมุด้วยกนัมา

ไม่มากกน้็อย เฉกเช่นเดยีวกันกบัการประกอบธรุกจิ  โดยก่อนทีจ่ะประสบความส�าเรจ็และ

ได้รับการยอมรับ ก็มักจะพบเจออุปสรรคและปัญหานานัปการด้วยกันเสมอ ซึ่งอยู่ที่ว่าเรา

จะรับมืออย่างไร? 

“ส�ำหรบักำรท�ำธรุกจิ แมท็ช์คดิว่ำ..เป็นปกตทิีจ่ะต้องเจอกับควำมท้ำทำยใหม่ๆ อยู่เสมอ 

สิ่งเหล่ำนั้นก็จะท�ำให้เรำโตขึ้น ได้เรียนรู้  ลองผิดลองถูก จนกลำยมำเป็นประสบกำรณ์ 

ในชีวิต แต่แม็ทช์โชคดีที่ทีมงำนมีน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน ท�ำงำนกันเป็นทีม ท�ำให้ส่ิงท้ำทำย

เหล่ำนั้นผ่ำนไปได้โดยง่ำย นอกจำกนี้ เรำควรต้องรับฟังควำมคิดเห็นของลูกค้ำ และยินดี

ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรำให้ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ”

ค�าคมข้อคิดส�าหรบันกัธรุกจิยคุใหม่ 

..การได้ท�าในสิ่งที่ใจรักมักดีเสมอ.. “คือมี

หลายๆ คนบอกว่า.. การที่เราท�าในสิ่งที่

เรารักมักจะประสบความส�าเร็จ! แม็ทช์

เห็นด้วยนะ เพราะตัวแม็ทช์เองคิดว่า.. 

การท�าในสิ่งที่เรารัก ท�าให้เรามีความ

พยายาม มคีวามอดทน มุง่มัน่ ซึง่สิง่เหล่านี้

ต่างหากทีจ่ะท�าให้เราประสบความส�าเรจ็ 

อย่างที่สอง คือ ทีมงาน ทีมงานมีส่วน

ส�าคัญมากๆ ในการผลักดันและช่วยกัน

ให ้ เราไปยั งจุด มุ ่ งหมายที่ ต ้ องการ 

นอกจากนี้ เราควรมีจุดยืน Unique Key 

Point ท่ีจะท�าให้เราแตกต่าง และสามารถ

ไปอยู่ในใจลูกค้าได้ค่ะ” 

Website : www.thaniya1988.com

Facebook : Thaniya1988
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“THANIYA” ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหอม
เบญจรงค์ไทย นอกจากโดดเด่นดว้ยดีไซน์
ร่วมสมยัแลว้ ยงัคงเอกลกัษณค์วามเป็นไทย
ดว้ยการท�ามอื (หัตถกรรม) แบบ 100 % 
ทกุชิ้นผ่านกระบวนการผลิตเคร่ืองเซรามิก 
ตัง้แตป้ั่น เผา และวาดลวดลาย อีกทั้งยังมี
ส่วนผสมของทองเหลือง ซ่ึงตอ้งใชค้วาม
เชีย่วชาญเฉพาะจากชา่งท่ีมฝีีมอื

ในส่วนของเทียนหอม ความพิเศษอยู่ท่ี
วตัถดุบิท�ามาจากถัว่เหลอืง ซ่ึงมคีณุสมบตัเิดน่ 
คือ เมือ่ละลายแลว้จะกลายเป็นน�า้มนัหอมระเหย
ใชน้วดตวัได ้ อีกทัง้กลิ่นหอมท่ีไดม้าจากการ
สกัดดอกไมส้ด เมื่อน�าไปนวดตัวจะช่วยให ้
รูสึ้กผอ่นคลายและสดชืน่ นอกจากนี ้การเลอืก 
ใชถ้ัว่เหลอืงท่ีมวีตัถดุบิจากธรรมชาต ิ100% 
และการผลิตท่ีคดัสรรวตัถดุบิและการผลิตท่ี
ใส่ใจ ใหล้กูคา้ไดร้ับส่ิงท่ีดีท่ีสดุ ไมม่ีสารเคมี
ตกคา้ง และปลอดภยัส�าหรบัผูใ้ช ้



สภาวะเศรษฐกจิทีไ่มด่.ี.บางทอีาจจะไมใ่ช่ตน้เหตขุองการลม้เลกิกิจการของผูป้ระกอบการ! เพราะในธุรกิจ
ต่างๆ บางทีก็มีต้นทุนที่ผู้ประกอบการมองไม่เห็นจนเป็นผลท�าให้ธุรกิจนั้นไปไม่รอด ฉะนั้น ลองมาดูกัน
ซิว่า..ต้นทุนที่ว่านี้มีอะไรกันบ้าง?

3. สินค้าที่หายไป
เป็นปัญหาของการค้าปลกีทีเ่สีย่งต่อ

สินค้าหายได้ตลอดเวลา และทุกชิ้นที่

หายก็หมายถึงต้นทุนท่ีเราต้องแบกรับ ใน

สหรัฐฯ มีการคาดการณ์ว่า..มีของหาย

แล้วจับไม่ได้ถึง 6% หรือคิดเป็น 45,000 

ล้านเหรียญในสหรัฐฯ ทุกๆ ปี การที่

ธุรกิจจะหาทางจัดการกับเรื่องนี้ก็เป็น

ความส�าคัญที่จ�าเป็นเช่นกัน 

ธุรกิจไม่พุ่ง..
เพราะ 8 ต้นทุน
ที่มองไม่เห็น !

1. ดอกเบี้ยที่ เกิดจาก
การกู้เงินลงทุน
เป็นเรือ่งธรรมดาของการท�าธรุกิจที่

ต้องมีการกู้ยืมเงิน ยิ่งธุรกิจใหญ่..วงเงิน

ก็ยิ่งสูง ผู้ประกอบการบางรายอาจขาด

สภาพคล่องในการบริหารจัดการเรื่องนี้ 

ย่ิงเป็นผูล้งทุนใหม่ทีไ่ม่มกีารจัดท�าระบบ

บัญชี อย ่ า งมี คุณภาพ หรื อบางท ี

ผู ้ประกอบการอาจมีเครดิตไม ่ดีพอ 

ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกู้จะสูงกว่าปกติ 

เมื่อดอกเบี้ยสูง รายจ่ายในการเริ่มต้นก็

สูง เป็นภาวะเสี่ยงต่อการเลิกกิจการก็

เป็นได้

2. เงินเดือนพนักงาน
จากงานวิจัยของ Joseph G. 

Hadzima Jr. of the MIT Sloan School 

of Management ต้นทุนเงินเดือนของ

พนักงานหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 1.25 ถึง 

1.4 เท่า ของที่บริษัทต้องจ่าย ซึ่งส่วนที่

เพ่ิมมาน้ันมาจาก ภาษี, ผลตอบแทน

ชดเชย, ค่าประกัน, วันหยุด, วันลา รวม

ไปถึงโบนัส 

สมมติุ ถ้าบรษัิทมพีนักงานเงนิเดอืน 

20,000 บาท 3 คน ต้นทุนหนึ่งปีค�านวณ

ได้ 20,000 x 3 x 12 = 720,000 บาท 

แต่ค่าใช้จ่ายจริงๆ จะมากกว่าน้ัน 1.2 

เท่า จะเท่ากับ 864,000 บาท ซึง่มากกว่า

ที่คุณค�านวณตอนแรกถึง 142,000 บาท

เลยทีเดียว 
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DBD Good Time
ปกิณกะ



8. ค่าอุปกรณ์ส�านักงาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

http://www.thaismescenter.com

5. ข้อพิพาททางธุรกิจ
การเกิดปัญหาระหว่างการท�าธรุกิจ

เป็นรายจ่ายที่ไม่มีใครอยากเสีย เพราะ

การจ้างทนายแต่ละครั้ง การข้ึนศาล

ตัดสินคดีความ รวมถึงการเดินเรื่องนั้น

หมายถึงต้นทุนจ�านวนมาก บางครั้งการ

ยอมจบหรอืไกล่เกลีย่จะเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุท่ี

ท�าให้เราไม่ต้องเสียเงินก้อนใหญ่โดยไม่

จ�าเป็น 

4. ต้นทุนจากประกัน
ด้านต่างๆ
ธุรกิจท่ีดีต้องวางแผนเผื่อเร่ืองนี้ให้

ครอบคลุม ในช่วงเริม่ต้นธรุกจิเราอาจไม่

ต้องเสยีค่าประกนัมากมาย แต่เมือ่ธรุกจิ

เริม่มชีือ่เสยีง รายได้มากขึน้ การประกนั

ด้านต่างๆ ก็จ�าเป็น ไม่ว่าจะเป็นประกัน

ธุรกิจ ประกันหนี้สิน ประกันอุบัติเหตุ 

หรือประกันทรัพย์สิน แต่ทุกการประกัน

ก็คือรายจ่ายของธุรกิจ หากวางแผน 

เรื่องนี้ไม่ดี งานนี้มีจุกได้เหมือนกัน 

6. ภาษีภาคธุรกิจ
ใครที่ก้าวมาเป็นนายตัวเองจะรู้ว่า..

แต่ละเดอืนภาษภีาคธรุกจินัน้ไม่ธรรมดา 

บางทีถึงกับเรียกว่า..ยุ ่งยากได้ทีเดียว 

ทางท่ีดีควรจ้างผู้เช่ียวชาญด้านบัญชีมา

จัดการในเรื่องนี้ ยิ่งธุรกิจโต ภาษียิ่งมาก 

หนทางที่ดีที่สุดคือ “ต้องลดหย่อนภาษี” 

จะช่วยได้มาก 

7. ค่าธรรมเนียม  
และใบอนุญาต
ในการท� า ธุ รกิจให ้ถู กต ้อง มี

กฎหมายมารองรบัมากมาย และต้องผ่าน

การรับรองจากหน่วยงานในแต่ละสาขา 

หากท�าผิดไปจากกฎหมายระบุ ก ็

หมายถึงการโดนปรับที่ท�าให้เสียเงิน

จ�านวนมาก เช่น มีร้านอาหาร แต่ท�า 

คราฟต์เบียร์โดยไม่แจ้ง ซึง่กม็กีฎข้อห้าม 

ในเรื่องปริมาณและการบรรจุ ที่อาจท�า 

ให้โดนได้ทั้งโทษปรับและจ�าคุก ซึ่งเป็น

ปัญหาของธุรกิจที่อาจไม่เคยรู้ 

ต้นทุนที่เหมือนกับเป็นการล่องหนเหล่านี้อาจจะไม่ได้ท�าให้เห็นภาพชัดเจนว่า..มีผลกระทบกับธุรกิจอย่างไร? ยิ่งใน

ธุรกิจที่โตวันโตคืน มีรายได้ดี เรื่องพวกน้ีแทบไม่อยู่ในหัว แต่วันใดก็ตามที่ธุรกิจมีปัญหาก็มักจะมองย้อนกลับมา

และเจอรอยรั่วต่างๆ ที่ว่านี้ ทางที่ดีกันไว้จะได้ไม่ต้องตามแก้ เพราะบางทีแก้ไขมันก็ไม่ทันแล้ว

 

 

แม ้จะเป ็นธุรกิจขนาดเล็ก  

ผู้ประกอบการมองว่า..เป็นต้นทุน

เลก็น้อย แต่พอรวมๆ กนัก็ไม่น้อยนกั 

กับอุปกรณ ์ ท้ังคอมพิวเตอร ์ ,  

พริ้นเตอร์, เครื่องเขียน, ทิชชู และ

น�้ า ด่ืม รวมๆ แล ้วก็อาจเป ็น 

หลักพันหลักหมื่นได้เหมือนกัน ยัง

ไม ่ รวมกับค ่า เสื่ อมสภาพและ 

การปรับปรุงให้ทันยุคสมัย หาก 

ไม่มีการวางแผนการใช้เงินส่วนน้ี 

รับรองว่า..มีปัญหาเหมือนกัน 

25ต้นสายปลายทางธุรกิจ



1. วิเคราะห์ตลาด
• เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: พิจารณา

ลักษณะการใช้งาน สินค้าและบริการ 

ลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรม

ความต้องการของลูกค้า

• น�าเสนอคุณค่าแก่ลูกค้า: หาคุณค่าที่

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต้องการ น�าเสนอ

สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์

• ช่องทางการจัดจ�าหน่าย: ศึกษาและ

เลือกช่องทางทีเ่หมาะสม พฒันาช่องทาง

เข้าถึงลูกค้า

• รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า: ศึกษา

วิธีรักษาความสัมพันธ์ที่ตรงกับความ

ต้องการของกลุม่ลกูค้า ประเมนิผล และ

พัฒนาการรักษาความสัมพันธ์ลูกค้า

2. วิเคราะห์รายได้และต้นทุน
• รปูแบบของรายได้: ศกึษาและออกแบบ

รูปแบบรายได้ท่ีตอบโจทย์กลุ ่มลูกค้า 

เป้าหมาย

• ตั้งราคา: ตั้งราคาจากคุณค่าที่ลูกค้า

ได้รับ (Value-Based Pricing) และใช้

เทคนิคทางจิตวิทยาในการตั้งราคาเพื่อ

ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

• บริหารต้นทุน: ท�าความเข้าใจลักษณะ

ของต้นทุน วิเคราะห์หาต้นทุนหลัก 

วางแผนและประเมินการบริหารต้นทุน

• สร้างระบบบัญชี: ใช้ระบบบัญชีช่วย

เก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการ

ด�าเนินงาน

“องค์ความรู้ทางธุรกิจที่จำาเป็น
  ต่อการประกอบธุรกิจ” 

ในการเริ่มต้นธุรกิจน้ัน  
ผู้ประกอบการควรมอง
ธุ ร กิ จ ใ น ภ า พ ร ว ม 
อย่างครอบคลุม เพื่อให ้
ผู้ประกอบการสามารถ
ตัดสินใจทางธุรกิจได ้
อย ่ าง มีประสิท ธิภาพ 
มากย่ิงข้ึน และช่วยพฒันา 
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันในระยะยาว ท้ังน้ี
สามารถสรุปข้ันตอนใน
การเริม่ต้นประกอบธุรกิจ
ได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้

ตอบ

การวิเคราะห์กิจกรรม
ทางธุรกิจ

“องค์ความรู้ทางธุรกิจที่จำาเป็น
  ต่อการประกอบธุรกิจ” 

26 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Solution
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