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สวัสดีปใี หม่ไทยค่ะ วารสารต้นสายปลายทางธุรกิจ
ฉบับนี้มาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่
ส�ำคัญของไทยที่เราจะได้มีโอกาสรดน�้ำด�ำหัวญาติผู้ใหญ่
ที่เคารพนับถือ แต่ในส่วนของภาคธุรกิจในช่วงเดือน
เมษายน - พฤษภาคมของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาการน�ำส่ง
งบการเงินของนิตบิ คุ คลทีย่ งั ด�ำเนินกิจการอยูท่ วั่ ประเทศ
โดยธุรกิจที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จะต้องน�ำส่งงบการเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
จึงขอเชิญชวนให้นิติบุคคลน�ำส่งงบการเงินภายในเวลา
ที่ก�ำหนด ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดท�ำระบบ
น�ำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Filing
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ สามารถน�ำส่ง
งบการเงินผ่านทางออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางมาส่ง
งบการเงินด้วยตนเอง
นอกจากนี้ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า และ
กรมสรรพากรยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย
การรับและน�ำส่งข้อมูลงบการเงินให้กรมสรรพากร ส�ำหรับ
ผู้ประกอบการที่ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD
e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และยื่นแบบแสดง
รายการภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร (e-Filing) เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกและลดภาระของผู้ประกอบการที่มีหน้าที่
ต้องยืน่ งบการเงินทัง้ 2 หน่วยงาน ภายใต้แนวคิดหลักคือ
“ธุรกิจโปร่งใส ประเทศไทยมั่นคง ด้วยงบการเงิน
ชุดเดียว” เป็นการอ�ำนวยความสะดวกด้านเวลาและ
ต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและก้าวสู่การให้บริการแบบ
Paperless ตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนสู่
เศรษฐกิจดิจิทัลรองรับ Thailand 4.0
		
		

กุลณี อิศดิศัย
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

สร้างเศรษฐกิจชุมชน

รวมพลคนฐานราก

จากการร่วมมือกันในพิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนายกระดับ
ร้านค้าชุมชน” ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และส�ำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ได้มีส่วนผลักดันให้เกิดการจัดงาน “สร้างเศรษฐกิจชุมชน รวมพลคนฐานราก” ขึ้น
เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ด้วยการสร้างองค์ความรู้
ของการเป็นผูป้ ระกอบการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ การบริหารจัดการ การตลาด
และพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นร้านค้าประชารัฐไฮบริด
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การจั ด งานดังกล่า วเป็น ผลสืบ เนื่องมาจากแนวทาง
การปฏิรูปเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ผ่านกลไก
กองทุนหมูบ่ า้ นและชุมชนเมืองในการเป็นศูนย์กลาง และโครงข่าย
การเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ และการแก้ไขปัญหา
ของหมู่บ้านและชุมชน เพื่อยกระดับสู่ความส�ำเร็จในยุค 4.0
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่ ง ยื น โดยใช้ ก ารตลาดยุ ค ใหม่ ใ นการเชื่ อ มโยงช่ อ งทาง
การตลาดต่างๆ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมถึงสามารถ
ช่วยเหลือและสนับสนุนกันได้อย่างไม่มีรอยต่อ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของ
ร้านค้าได้ทกุ ทีแ่ ละทุกเวลาอย่างแท้จริง (Omni-Channel) และ
สามารถเข้ า มาช่ ว ยบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือทางการตลาด
เพื่อเพิ่มยอดการค้าขายสินค้าให้กับร้านค้าชุมชน

ด้วยเหตุนี้ภายในงานจึงได้ถือโอกาสเปิดตัว “ร้านค้า
ประชารัฐไฮบริดต้นแบบ” ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการ
บริหารจัดการ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้บริการที่
ลดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดความยุ่งยากในการช�ำระเงินและ
การส่งสินค้า ซึ่งก�ำลังจะเกิดขึ้นในเมืองไทย นั่นคือ Cashless
Society หรือสังคมไทยไร้เงินสด ทัง้ การรับจ่ายด้วยเงินออนไลน์
ไม่ว่าจะช็อปปิ้ง ช�ำระบิลผ่าน QR Code
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นอกจากนี้ ยังได้รบั ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย อาทิ สมาชิกกองทุนหมูบ่ า้ น
ผู้ประกอบการแฟรนไชส์และเอสเอ็มอีที่ได้รับการพัฒนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และสมาชิกเครือข่าย MOC Biz Club และ OTOP Select รวมกว่า 200 ราย
น�ำสินค้ามาร่วมจ�ำหน่าย รวมถึงได้จดั พืน้ ทีเ่ จรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่าง
Buyer จ�ำนวน 14 ราย เช่น Tesco, Big C, Central, The Mall กับผู้ประกอบการ

ที่ร่วมออกบูธ รวมทั้งจัดพื้นที่คลินิกให้
ค�ำปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
สร้างแบรนด์ การพัฒนาแพ็คเกจิง้ ด้าน
การตลาด โดยผูเ้ ชีย่ วชาญมืออาชีพและ
สถาบันการศึกษา
ทั้งนี้ การสร้างความเข้มแข็งให้
ร้านค้าชุมชน สู่การเป็นภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกิจและสังคม ช่วยสะท้อนความ
มั่ น คงทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
และทีส่ ำ� คัญร้านค้าชุมชนจะสามารถอยู่
ร่ ว มกั บ ร้ า นค้ า สมั ย ใหม่ (Modern
Trade) ได้ สามารถปรับตัวให้ด�ำเนิน
ธุรกิจบนช่องทางออฟไลน์และออนไลน์
ซึง่ จะท�ำให้รา้ นค้าชุมชนมีความเข้มแข็ง
และมี ส ่ ว นช่ ว ยในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจฐานราก

ดังนั้น สิ่งส�ำคัญและเป็นเคล็ดลับความส�ำเร็จให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด คือ การตั้งเป้าหมายที่สูงกว่าแค่ตัวเลข
ทางธุรกิจ แต่เป็นเป้าหมายทางสังคมที่ต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และตอกย�้ำในความเชื่อของการ
ท�ำธุรกิจ จึงเป็นความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจากความสามารถ พร้อมความโปร่งใสในการท�ำธุรกิจที่ไม่ซ�้ำใคร บวกความ
ตั้งใจที่จะท�ำธุรกิจด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน
6
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เกร็ดความรู้
ก่อนเข้าสู่

สังคม
ไร้เงินสด

หลายประเทศมีการพัฒนา QR Code
มาเป็นสือ่ กลางเพือ่ ช�ำระสินค้า โดยใส่ขอ้ มูล
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการจ่ายเงินซื้อสินค้า และ
น�ำมาใช้ควบคู่กับแอปพลิเคชันในมือถือที่
เชือ่ มต่อกับบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชี
ธนาคารของเรา ซึ่งเป็นการช�ำระเงินที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมากในหลายประเทศ
ปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ท�ำการเปิดตัวระบบการช�ำระเงินแบบใหม่
ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ขึ้นแล้ว
เพื่ อ เป็ น การอ� ำ นวยความสะดวกในการ
ช�ำระเงินซือ้ -ขายสินค้า และยังเป็นการปูทาง
เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยเดิ น หน้ า เข้ า สู ่ สั ง คม
ไร้เงินสดได้ตามนโยบายของรัฐบาล
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
และวงเงินในการซือ้ สินค้านัน้ จะแตกต่างกัน
ไป ขึน้ อยูก่ บั ผูบ้ ริการแต่ละรายเป็นผูก้ ำ� หนด

จ่ายเงินออนไลน์ง่ายนิดเดียว

6060

• เลือกประเภทการช�ำระเงิน เช่น • สแกน QR Code ของร้านค้า
ผ่ า น Application ที่ อ ยู ่ บ น
บัตรเครดิต โอนเงินจากบัญชี
สมาร์ทโฟน
หรือ e-Walletบาจาก
Application
ท
็จ
ในโทรศัพท์มือถือบาท
โอนเง�นสำบเราท
OK

OK

6บบา60ทา0ท

จำนวน 60 �นสำเร็จ
โอนนเงวน 60 บาท
จำ

เร็จนเง�นสำเร็จ
โอนนเงวน�น6ส0ำบโอ
าท
บาท
จำ
จำนวน 60

OKO

K

• ใส่จ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งการจ่าย และ
กดยืนยันการช�ำระเงิน

• ระบบ Application ของผู้ ให้
บริการจะส่งข้อมูลยืนยันการ
ช�ำระเงิน เช่น SMS หรือ E- mail
เพื่อเป็นหลักฐานการช�ำระเงิน

ข้อแนะนำ�ในการใช้จ่ายผ่าน QR Code
ตรวจสอบข้อมูลร้านให้ถูกต้อง
ก่อนการยืนยันการจ่ายเงินทุกครั้ง
เช่น ชื่อผู้รับเงิน และจำ�นวนเงิน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ส�ำนักงานข่าวไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตั้งรหัส username / password
ของ mobile application ให้คาดเดายาก
และระมัดระวังไม่บอกรหัสกับผู้อื่น
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โครงการสร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย
กลไกสำ�คัญ...
สร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็ง...
ประชาชนดำ�รงชีพด้วยความมั่นคง
“โครงการสร้างอาชีพเพือ่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ย” เป็นโครงการเฟสที่ 2 ต่อเนือ่ งจาก
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาล ทีต่ อ้ งการช่วยเหลือเพิม่ เติมแก่ผทู้ ถี่ อื บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐในเฟสแรก จ�ำนวน 11.4 ล้านคน โดยมีเป้าหมายส�ำคัญ คือ
ต้องการให้ผู้มีรายได้น้อยพัฒนาตนเองให้หลุดพ้นจากความยากจน สามารถ
พึ่งพาตนเองได้...ด้วยการมีงานท�ำ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสิ่งจ�ำเป็น
พื้นฐานต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งต่างจากมาตรการในระยะแรกที่เน้นให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าครองชีพเพียงอย่างเดียว ท�ำให้โครงการสร้างอาชีพ
เพื่อผู้มีรายได้น้อยเป็นมาตรการทีจ่ ะสร้างความมัน่ คงยัง่ ยืนในการด�ำรงชีพแก่ผมู้ ี
รายได้นอ้ ย และลดการพึง่ พิงรัฐบาลในระยะยาว
โครงการสร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย มุ่งส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถ
พึ่งพาตนเอง และมีอาชีพที่มั่นคง โดยด�ำเนินการผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ
ของหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมมือร่วมใจให้จัดโครงการสร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย
ประสบความส�ำเร็จ โดยจ�ำแนกออกเป็น 4 มาตรการหลักๆ ดังนี้
1. มาตรการส่งเสริมให้มีงานท�ำ เช่น โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อ
ผู้มีรายได้น้อย ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ
2. มาตรการฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา เช่น โครงการเสริมทักษะผู้มี
รายได้นอ้ ยแบบมืออาชีพ ได้แก่ ร้านอาหารมืออาชีพ เสริมสวยมืออาชีพ และแม่บา้ น
มืออาชีพ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ
3. มาตรการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
แฟรนไชส์ ฯลฯ
4. มาตรการเข้าถึงสิ่งจ�ำเป็นพื้นฐาน เช่น โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อ
สวัสดิการแห่งรัฐ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์และกระทรวงการคลัง ฯลฯ
8
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โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ
เพื่อผู้มีรายได้น้อย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รว่ มมือ
กับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่ในการ
ส่งเสริมของกรมฯ คัดเลือกแฟรนไชส์ที่มี
ขนาดไม่ใหญ่ ใช้เงินลงทุนไม่สูง และเป็น
ธุรกิจง่ายๆ ทีส่ ามารถประกอบอาชีพได้ทนั ที
มาให้ผู้มีรายได้น้อยเลือกซื้อน�ำไปประกอบ
อาชีพ เช่น ข้าวขาหมู ก๋วยเตี๋ยวประเภท
ต่างๆ ลูกชิน้ ทอด ข้าวเหนียวหมูปง้ิ กาแฟ
โบราณ ฯลฯ เป็นต้น โดยแฟรนไชส์ดงั กล่าว
จะเป็นพีเ่ ลีย้ งให้กบั ผูม้ รี ายได้นอ้ ยตลอดระยะ
เวลาทีป่ ระกอบธุรกิจ ช่วยคิดวางแผนธุรกิจ
และการเงินให้โดยไม่จ�ำเป็นต้องลองผิด
ลองถูกเอง ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยง
และเลี่ ย งความล้ ม เหลวในการประกอบ
ธุรกิจได้ เนื่องจากผู้มีรายได้น้อยส่วนใหญ่
ไม่ เ คยท� ำ ธุ ร กิ จ มาก่ อ น ดั ง นั้ น การมี
พี่เลี้ยงจะช่วยให้ธุรกิจด�ำเนินไปได้ตลอด
รอดฝั่ง รวมถึงสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ให้
กับผูป้ ระกอบการรายใหม่ (ผูม้ รี ายได้นอ้ ย)
ในการก้าวเข้าสูก่ ารมีอาชีพอย่างเต็มตัว

นอกจากนี้ กรมฯ ยังให้ความส�ำคัญ
กั บ แฟรนไชส์ ส ร้ า งอาชีพในส่ว นภูมิภาค
ซึง่ เป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศมากขึน้
โดยเร่งสร้างมาตรฐานแก่แฟรนไชส์ทอ้ งถิน่
หรือ Local Franchise โดยยกระดับให้
เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานแฟรนไชส์เพื่อสร้าง
ความน่าเชือ่ ถือแก่คคู่ า้ และลูกค้า มีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ และเป็นพีเ่ ลีย้ งคอย
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยที่ มี ค วามสนใจ
จะประกอบอาชี พ และเลื อ กลงทุ น ผ่ า น
ระบบแฟรนไชส์ทกี่ รมฯ ให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนอยู่

โครงการเสริมสร้างทักษะผูม้ รี ายได้นอ้ ย
แบบมืออาชีพ
เป็นโครงการทีช่ ว่ ยลดปัญหาช่องว่าง
คุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย และส่งผล
เชิ ง บวกต่ อ ความมั่ น คงในชี วิ ต ด้ า นการ
ประกอบอาชี พ ทั้ ง ในส่ ว นของการเป็ น
เจ้าของกิจการเอง หรือเป็นลูกจ้างในสถาน
ประกอบการ ซึง่ จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็ง และ
ลดการพึ่งพิงรัฐบาลในระยะยาว
ร้านอาหารมืออาชีพ กรมฯ ได้
ต่อยอดการพัฒนาทักษะของผูม้ รี ายได้นอ้ ย
และประชาชนที่ได้รับการฝึกฝนอาชีพจาก
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หรือบุคคล
ที่มีทักษะด้านการท�ำอาหาร เป็นการเพิ่ม
ความรู ้ ด ้ า นการเริ่ ม ต้ น ประกอบธุ ร กิ จ
ร้านอาหารแบบง่ายๆ ให้สามารถเริม่ ต้นหรือ
ยกระดับธุรกิจร้านอาหารตามหลักการด�ำเนิน
ธุรกิจ โดยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น
การวิเคราะห์ทำ� เลทีต่ งั้ การคิดต้นทุน การ

บริหารจัดการ การท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
และเรียนรู้กรณีศึกษาจากผู้ประกอบธุรกิจ
ร้านอาหารที่ประสบความส�ำเร็จ ซึ่งได้จัด
อบรมไปแล้วระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์
2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีผเู้ ข้ารับการ
อบรมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 200 ราย
เสริมสวยมืออาชีพ ได้รว่ มมือกับ
โรงเรียนเสริมสวยคุณโจ สถาบันการเสริมสวย
ชือ่ ดังของประเทศไทย เป็นผูถ้ า่ ยทอดความรู้
แก่ผเู้ ข้ารับการอบรม โดยจะเน้นการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ พืน้ ฐานความรูด้ า้ นการ
เสริมสวย การบริหารจัดการร้านเสริมสวย
เทคนิคการออกแบบทีท่ นั สมัย การดูแลรักษา
เครือ่ งมือและสุขอนามัย รวมถึงเรียนรูก้ รณี
ศึกษา (Best Practice) จากผูป้ ระกอบการที่
ประสบความส�ำเร็จเพือ่ น�ำทักษะไปสร้างรายได้
ที่มั่นคงต่อไป กรมฯ ได้จัดอบรมไปแล้ว
ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ
ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชัน้ 4 ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีผเู้ ข้ารับการอบรม
จ�ำนวนทัง้ สิน้ 200 ราย
แม่บา้ นมืออาชีพ ได้รว่ มมือกับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารแม่บา้ นมืออาชีพ โดยเน้นการ
ให้ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะทีส่ ำ� คัญส�ำหรับใช้
ปฏิบตั งิ านจริง เช่น หลักมนุษยสัมพันธ์และ
จิตวิทยาในงานบริการ หลักการและวิธดี แู ล
ท�ำความสะอาดอาคารสถานที่ การเรียนรู้
อุปกรณ์และน�้ำยาส�ำหรับท�ำความสะอาด
พื้นผิวประเภทต่างๆ ด้านสุขอนามัยในที่
ท�ำงาน เทคนิคการท�ำความสะอาดกระจก
และมุง้ ลวด เคล็ดลับการปูเตียงให้เรียบร้อย

น่านอน การท�ำความสะอาดห้องน�้ำอย่าง
ถูกวิธี เป็นต้น ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะสามารถ
น�ำความรู้ที่ได้ไปสมัครเข้าเป็นพนักงาน
ประจ�ำของโรงแรมหรือธุรกิจอื่นที่ต้องการ
แม่บ้านที่มีคุณภาพ และน�ำความรู้ที่ได้ไป
ประกอบธุรกิจส่วนตัวและรับจ้างอิสระได้
โดยภายในงานสมาคมโรงแรมไทย และบริษทั
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
(Home Pro) ได้เข้ามาร่วมคัดเลือกผูเ้ ข้ารับ
การอบรมที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อก�ำหนด
ของทัง้ 2 หน่วยงาน ให้มโี อกาสได้รว่ มงาน
ด้วย กรมฯ ได้จดั อบรมไปแล้วระหว่างวันที่
5-7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสนม
สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มีผเู้ ข้ารับการอบรมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 200 ราย
กรมฯ เตรียมขยายผลและกระจาย
โอกาสในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ใน
ส่วนภูมภิ าค น�ำร่อง 10 จังหวัดทีม่ รี ายได้นอ้ ย
ทีส่ ดุ ในประเทศ ได้แก่ ชัยนาท กาฬสินธุ์
อ�ำนาจเจริญ นราธิวาส ปัตตานี บุรีรัมย์
แม่ฮอ่ งสอน ตาก น่าน และนครพนม โดยตัง้
เป้าหมายว่าจะมีผมู้ รี ายได้นอ้ ยเข้าร่วมการฝึก
ทักษะอาชีพ จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 3,000 ราย
การอบรมเสริมทักษะผูม้ รี ายได้นอ้ ย
แบบมืออาชีพ ทั้ง 3 หลักสูตรนี้ จะช่วย
เสริมสร้างทักษะวิชาชีพทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารสร้าง
รายได้ที่เพิ่มขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นในการ
เข้ า สู ่ ก ารมี อาชี พ อย่ า งยั่ งยื น ซึ่ง จะเป็น
ส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ
ฐานราก ผู้มีรายได้น้อยชีวิตความเป็นอยู่
ทีด่ ขี นึ้ อย่างยัง่ ยืน

ส�ำหรับผูส้ นใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5951 - 55 โทรสาร 0 2547 5952 และ 0 2547 5957 อีเมล : promotion@dbd.go.th
สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th
ต้นสายปลายทางธุรกิจ

9

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

e-Accounting for SMEs

นวัตกรรมทางบัญชี เพื่อสร้างธุรกิจสีขาว
ตลอด 95 ปีที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า มีภารกิจในการให้บริการภาคธุรกิจ
และประชาชนหลากหลายมิ ติ ทั้ ง ด้ า นการ
จดทะเบี ย นธุ ร กิ จ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาธุ ร กิ จ
บริการคลังข้อมูลธุรกิจที่ทันสมัย รวมถึงก�ำกับ
ดูแลธุรกิจไทยให้มธี รรมาภิบาล พร้อมตรวจสอบได้
ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องปลูกฝังให้ภาคธุรกิจ
ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ เป็ น เส้ น ทางหลั ก
ในการท�ำธุรกิจและสร้างมาตรฐานตามหลักเกณฑ์
ของสากล เพราะปัจจุบันธุรกิจไม่เพียงแต่จะมี
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กลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี หรือเป็นบริษัทที่มีฐาน
ลูกค้าและส่วนแบ่งทางการตลาดมากเพียงใด
ก็ต้องหันกลับมาสู่การสร้างธรรมาภิบาลในการ
ด�ำเนินธุรกิจด้วย เพราะแนวโน้ม (Trend) ธุรกิจ
ในระดั บ โลกถื อ เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ และเป็ น สิ่ ง ที่
นักธุรกิจต้องท�ำเพือ่ ให้ทกุ ส่วนในกลไกของตลาด
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเติบโตก้าวหน้า โดย
ไม่ใช่แค่รบั ผิดชอบต่อสังคม ผูบ้ ริโภค สิง่ แวดล้อม
เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงคูค่ า้ พันธมิตรทางธุรกิจหรือ
ซัพพลายเออร์ที่จะต้องอยู่ร่วมกันได้ด้วย

ในโอกาสครบรอบ 95 ปี กรมพัฒนา
ธุ ร กิ จ การค้ า จึ ง จั ด กิ จ กรรมสร้ า งความ
ตระหนักรูใ้ ห้ธรุ กิจไทย ใส่ใจหลักธรรมาภิบาล
สร้างธุรกิจสีขาวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้
เติบโต ได้เปิดตัวโปรแกรม e-Accounting
for SMEs นวัตกรรมทางบัญชีช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกธุ ร กิ จ ท� ำ บั ญ ชี ไ ด้ ค ล่ อ งตั ว
เชือ่ มต่อข้อมูลได้หลากหลาย วิเคราะห์ธรุ กิจ

ได้ แ ม่ น ย� ำ พร้ อ มมอบหนั ง สื อ รั บ รอง
ส�ำนักงานบัญชีคุณภาพ 13 ราย และ
มอบรางวั ล ธรรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ ดี เ ด่ น
ประจ� ำ ปี 2560 ระดั บ ประเทศและ
จังหวัด รวม 25 ราย เชื่อมั่นวางอนาคต
เศรษฐกิจไทยต้องสดใสด้วยธุรกิจสีขาว
โฟกั ส ที่ ค วามโปร่ ง ใสและคุ ณ ภาพ
ในการท�ำธุรกิจ
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ซึ่งมีกิจกรรมส�ำคัญภายในงานประกอบด้วย
1) กิจกรรมเปิดตัวโปรแกรม e-Accounting for
SMEs เป็นโปรแกรมบัญชีส�ำหรับ SMEs มีการท�ำงาน
ทีค่ รบวงจรผ่านระบบ Cloud ตัง้ แต่เริม่ ต้นรายการค้า
จนถึงการบันทึกบัญชีและจัดท�ำงบการเงิน เพือ่ พัฒนา
ศั ก ยภาพของ SMEs ให้ ส ามารถประเมิ น สถานะ
ทางการเงินเพื่อวางแผนการตัดสินใจทางธุรกิจได้

อย่างถูกต้อง เสริมสร้างความเข้มแข็งของ SMEs อย่างเป็นระบบ
รองรับเทคโนโลยีทั้งปัจจุบันและในอนาคตเชื่อมโยงกับระบบการส่ง
งบการเงินทางอินเทอร์เน็ตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD e-Filing)
พร้อมทัง้ เชือ่ มต่อกับระบบ e-Taxation ของกรมสรรพากร และระบบ
e-Payment ของธนาคาร ภายใต้โครงการ National e-Payment
Master Plan ซึง่ จะเป็นการผลักดันและเตรียมความพร้อมธุรกิจ SMEs
ให้เข้าสูย่ คุ Thailand 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ทันสมัย และประหยัด รองรับการพัฒนา
และเติบโตของ SMEs อันเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ
2) กิจกรรมการมอบรางวัล 2 ประเภท ได้แก่ พิธมี อบหนังสือ
รับรองส�ำนักงานบัญชีคุณภาพ แก่ส�ำนักงานบัญชีที่ผ่านการประเมิน
จาก กรมฯ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ISO จ�ำนวน 13 ราย
เป็นการยกระดับส�ำนักงานบัญชีไทยให้มีความน่าเชื่อถือและเข้าสู่
เกณฑ์มาตรฐานสากลเพิม่ ขึน้ ปัจจุบนั กรมฯ ได้มอบหนังสือรับรองแก่
ส�ำนักงานบัญชีคณ
ุ ภาพแล้วจ�ำนวนทัง้ สิน้ 152 ราย ซึง่ ส�ำนักงานบัญชี
คุ ณ ภาพจะได้ รั บ การเผยแพร่ ผ ลงานให้ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก เพื่ อ ประกาศ
เกียรติคณ
ุ และเป็นต้นแบบให้สำ� นักงานบัญชีรายอืน่ ๆ ได้ดำ� เนินธุรกิจ
อย่างถูกต้อง
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และพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาล
ธุรกิจดีเด่นประจ�ำปี 2560 มีธุรกิจที่ได้
รับรางวัลจ�ำนวนทัง้ สิน้ 95 ราย แบ่งออก
เป็นรางวัลระดับประเทศ จ�ำนวน 6
รางวัล และรางวัลระดับจังหวัด จ�ำนวน
89 รางวัล เป็นของกรุงเทพฯ 19 รางวัล
และภูมิภาค 70 รางวัล (ในส่วนของ
ภูมิภาคจะได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผูม้ อบรางวัล) โดย กรมฯ ได้
ด�ำเนินโครงการประกวดธรรมาภิบาล
ธุ ร กิ จ ดี เ ด่ น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ป ี
2554 จนถึงปัจจุบัน มีธุรกิจที่ได้รับ
รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแล้วทัง้ สิน้ 487
ราย ซึ่งธุรกิจเหล่านี้จะเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ให้เกิดธุรกิจสีขาวเต็มทุกพื้นที่ ซึ่งเป็น
พืน้ ฐานส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้เศรษฐกิจไทยมี
ความเข้มแข็ง แข่งขันได้ และเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นแบบอย่าง
ที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ธุรกิจ
รายอื่นๆ ต่อไป
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมฯ
เชื่อมั่นว่าจะสร้างการรับรู้ให้ภาคธุรกิจ
หั น มาให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การน� ำ หลั ก

ธรรมาภิบาลธุรกิจไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง ด�ำเนินธุรกิจโดยไม่มุ่งเอาแต่
ประโยชน์และก�ำไรในลักษณะทุนนิยม แต่จะให้ความส�ำคัญกับการมีคุณภาพของ
ธุรกิจในการปฏิบตั ติ นตามกฎหมาย ความซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
ดังนัน้ ก้าวต่อไปของการพัฒนาธุรกิจไทยให้กา้ วหน้าต่อไปได้ทงั้ ในระดับ
ประเทศและสากล จะยึดหัวใจส�ำคัญในการปลูกฝังให้ภาคธุรกิจมีธรรมาภิบาล
และมีมาตรฐานในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์ของสากล ให้ความส�ำคัญ
กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้าง
ประเทศไทยให้ใสสะอาดด้วยหลักธรรมาภิบาล ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นภารกิจที่
ส�ำคัญและท้าทายการท�ำงานอีกหนึ่งมิติ โดยกรมฯ จะมุ่งสนับสนุนและสร้าง
ขวัญก�ำลังใจให้แก่ภาคธุรกิจทีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ นเป็นธุรกิจทีด่ ใี ห้เป็นแบบอย่าง
แก่ภาคธุรกิจไทยต่อไป
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วม
ส่ ง ต่ อ ความสุ ข เพื่ อ สั ง คม โดยจั ด
กิจกรรม Social Gift Fair ขึ้น และเชิญ
ธุรกิจ Social Enterprise กว่า 40 ราย
มาน�ำเสนอสินค้า เจรจาธุรกิจ และ
รับค�ำปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ จะช่วย
ให้ธุรกิจ SE เข้าระบบนิติบุคคลเพื่อ
เติบโตในธุรกิจได้อย่างมัน่ คง พร้อมทัง้
ได้รบั ความเชือ่ มัน่ จากผูบ้ ริโภค ส่งผลดี
ต่อการจ้างงานในชุมชน และเศรษฐกิจ
ฐานราก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญในการส่งเสริมและพัฒนา
ธุ ร กิ จ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม (Social
Enterprise : SE) ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญ
ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง
ประเทศไทย ด�ำเนินการพัฒนาธุรกิจ
ในกลุ่มดังกล่าวให้มีความเข้มแข็ง

ที่ ผ ่ า นมาได้ ด� ำ เนิ น การศึ ก ษา
แนวทางการสร้ า งระบบนิ เ วศน์ ข อง
การเกิด และพัฒนาธุรกิจในลักษณะนี้
เพื่ อ จั ด ท� ำ แผนการพั ฒ นาให้ ต ่ อ เนื่ อ ง
สนั บ สนุ น การท� ำ ธุ ร กิ จ ในรู ป แบบ
นิติบุคคล และส่งเสริมพัฒนาด้วยการ
อบรมให้ความรู้ที่จ�ำเป็นต่อการประกอบ
ธุรกิจ ปัจจุบันมีธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ที่ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น กั บ
ส�ำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม
แห่งชาติ (สกส.) จ�ำนวน 101 ราย
ประกอบกั บ กรมฯ มี เ ป้ า หมายที่ จ ะ
พัฒนาธุรกิจฯ ให้มีผลก�ำไรเพิ่มขึ้นเพื่อ
น�ำกลับคืนสู่ชุมชน ตลอดจนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นตามมา

ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว จึงจัด
งาน “Social Gift Fair ส่งต่อความสุข
เพื่อสังคม” ขึ้น โดยเป็นกิจกรรมภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
การตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ไทย
ปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อผลักดันให้ธุรกิจวิสาหกิจเพื่อสังคม
เข้าสูร่ ะบบการจดทะเบียนธุรกิจเพือ่ สร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรก่อให้เกิด
ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภคน� ำ ไปสู ่ ก าร
กระตุ้นการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
SE มากขึน้ ตลอดจนการเข้าร่วมงานของ
ธุรกิจในครั้งนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายการ
ผลิ ต สิ น ค้ า และบริ ก ารเกิ ด โอกาสการ
ขยายตัวของธุรกิจด้วย
กิจกรรมในงาน Social Gift Fair
ส่งต่อความสุขเพือ่ สังคม ประกอบไปด้วย
4 โซนหลัก ได้แก่

โซนที่ 1 กิจกรรมน�ำเสนอสินค้า/
บริการและการจ�ำหน่ายสินค้า จ�ำนวน
40 ราย เป็นการแสดงผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมใน 5 ด้าน คือ 1)
อาหารและสุขภาพ 2) การศึกษา 3)
พลังงานและสิง่ แวดล้อม 4) พัฒนาชุมชน
และสังคม และ 5) เด็ก เยาวชน สตรี
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
โซนที่ 2 การเจรจาทางธุ ร กิ จ
(Business Matching)
โซนที่ 3 การให้ค�ำปรึกษาการ
ด�ำเนินธุรกิจเพือ่ สังคมและสร้างเครือข่าย
โดยองค์กรที่มีส่วนร่วมเพื่อสัง คมจาก
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความเข้มแข็ง
อาทิ Ma D Club, Nise, CroP และ Tsis
โซนที่ 4 กิจกรรมสอยดาวส่งต่อ
ความสุ ข และโปรโมชั่ น สิ น ค้ า ดี ๆ
มากมาย”

ธุ ร กิ จ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม เป็ น
ธุรกิจที่ก�ำลังเข้ามามีบทบาทต่อการท�ำ
ธุรกิจในประเทศไทยและของโลก โดย
เป็นการค้าเพื่อสร้างสรรค์ผลประโยชน์
เชิงบวกต่อสังคมอันเป็นเป้าหมายหลักใน
การท�ำธุรกิจ ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิน่
และพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิง่ แวดล้อม
ในพื้นที่ของวิสาหกิจฯ ซึ่งจะเป็นการแก้
ปั ญ หาทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศได้อย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรม
อย่างไรก็ดี ธุรกิจรูปแบบนีไ้ ม่ได้
มุ ่ ง แสวงหาก� ำ ไรอย่ า งสู ง สุ ด เพื่ อ
ตอบแทนผูถ้ อื หุน้ หรือหุน้ ส่วน แต่นำ� ผล
ก�ำไรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ไปลงทุนใน
กิ จ การของตนเองหรื อ เพื่ อ ใช้ ใ นการ
พัฒนาสังคมสร้างประโยชน์ในส่วนรวม
เป็นหลัก
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“คลังข้อมูลธุรกิจ”

ร่วมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
พันธมิตรนิติบุคคล

55%
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“กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ” เป็ น
หน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการข้อมูลธุรกิจแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป จึงได้
พัฒนา “คลังข้อมูลธุรกิจ” เพือ่ เป็นศูนย์กลาง
ข้ อ มู ล ของนิ ติ บุ ค คลที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ใน
ประเทศไทย ซึง่ เปรียบเสมือนสมุดหน้าเหลือง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาคธุรกิจที่รวบรวม
และให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล การประกอบธุ ร กิ จ
สถานทีต่ งั้ สถานภาพ และสถานะการด�ำเนิน
ธุรกิจของนิตบิ คุ คล รวมถึงการค้นหาคูค่ า้ ทาง
ธุรกิจ

โดยผู ้ ป ระกอบการและประชาชนทั่ ว ไปสามารถใช้
บริการสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th
และ Application DBD e-Service ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้
ทัง้ ระบบ IOS และ Android และนับตัง้ แต่เปิดให้บริการเป็นต้น
มาได้มผี เู้ ข้ามาใช้งานแล้วเป็นจ�ำนวนมากถึง 5,254,549 ครัง้
ท�ำให้ผู้ใช้บริการสามารถน�ำข้อมูลทางธุรกิจไปใช้ประโยชน์
ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ เพื่อประกอบการตัดสินใจใน
การด�ำเนินธุรกิจ ต่อยอดธุรกิจ สร้างเครือข่าย ขยายการลงทุน
ร่วมกับนิติบุคคลที่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมฯ
แต่เนือ่ งจาก ปัจจุบนั กรมฯ ได้เปิดให้บริการจดทะเบียน
นิตบิ คุ คลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพือ่ อ�ำนวยความ
สะดวกแก่นิติบุคคลควบคู่ไปกับการให้บริการจดทะเบียนแบบ
walk-in ในรูปแบบเอกสาร ซึ่งการจดทะเบียนในรูปแบบ
ดังกล่าวนั้นกลับพบว่า มีการแจ้งข้อมูลนิติบุคคลบางส่วนที่
ยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะรายละเอียดเรือ่ งหมายเลขโทรศัพท์
เว็บไซต์ทางการค้า หรืออีเมลเพื่อติดต่อ
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
ติดต่อเจรจาธุรกิจ และสร้างโอกาสอย่างมากในการให้คคู่ า้ หรือ
ลู ก ค้ า เป้ า หมายได้ เ ข้ า ถึ ง นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ

ขยายตัวทางธุรกิจ เชือ่ มโยงการด�ำเนินธุรกิจทัง้ ในประเทศและ
ระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการมีตัวตน
ของนิติบุคคล รวมถึงเพิ่มความน่าเชื่อถือในการร่วมด�ำเนิน
ธุรกิจอีกด้วย
ฉะนั้น เพื่อความสมบูรณ์ของการสร้างคลังข้อมูล
ธุรกิจ กรมฯ จึงขอความร่วมมือนิติบุคคลทุกภาคส่วน
รวมไปถึงธุรกิจที่ก�ำลังจะจดทะเบียนฯ ให้โปรดระบุข้อมูล
การติดต่อให้ครบถ้วน และหากมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลขอให้
แจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูล
ให้ทันสมัย และเชื่อมโยงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรได้
อย่างเบ็ดเสร็จ
ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจจากการเข้าถึง
ได้ของคู่ค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนั้นยังเป็นการ
ร่วมกันสร้างฐานข้อมูลธุรกิจของประเทศไทยให้มคี วามสมบูรณ์
ช่วยให้ภาคธุรกิจไทยสามารถค้นหาข้อมูลและจับคู่ทางธุรกิจ
ได้โดยง่าย สะดวกมากยิง่ ขึน้ และส่งผลต่อการสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเติบโตและแข็งแรงยิ่งขึ้นใน
อนาคต

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำ�ปี 2560
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางรุจิรา พฤกษผา

นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานเลขานุการกรม

เส้นทางสูก่ ารรับราชการเริม่ จากการเป็นลูกจ้าง
ชั่ ว คราวที่ ก รมทะเบี ย นการค้ า เมื่ อ พ.ศ. 2538
และสอบบรรจุเป็นลูกจ้างประจ�ำได้ใน พ.ศ. 2541
เมื่อกรมฯ ย้ายจากท่าเตียนมาอยู่ที่สนามบินน�้ำ
ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ จาก “กรมทะเบี ย นการค้ า ” เป็ น
“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ท�ำให้ภารกิจในการปฏิบตั ิ
หน้าที่มีมากขึ้นทั้งในงานด้านช่างซ่อมบ�ำรุงทั่วไป
งานตรวจสอบอาคาร และดูแลจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
จ�ำเป็นต่อการใช้งานซ่อมแซม ซึ่งในการปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง จะปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อการท�ำงาน รวมถึงแบ่งปันความรู้
ความสามารถให้กับผู้ร่วมงานอยู่เสมอ
นับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตการรับราชการ ที่ได้
รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ลูกจ้าง
ประจ�ำ) ประจ�ำปี 2560 สร้างความภาคภูมิใจ และ
เป็นแรงผลักดันให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไปอย่าง
ไม่ย่อท้อ

18

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

ความกตัญญูรคู้ ณ
ุ และการตอบแทนคุณแผ่นดิน
เป็นคุณสมบัติขั้นสูงที่ช่วยยกระดับให้ข้าราชการ
ธรรมดาๆ คนหนึง่ เป็นข้าราชการทีม่ เี กียรติ มีศกั ดิศ์ รี
และมีคณ
ุ ค่า ทัง้ ต่อตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน และ
ประเทศชาติ เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่จะหล่อหลอมให้
คนยึดมัน่ ในความดี ยึดถือปฏิบตั ชิ อบ ซือ่ สัตย์สจุ ริต
และเป็นพรอันประเสริฐทีจ่ ะช่วยให้ขา้ ราชการมีความ
เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ฉะนั้น ข้าราชการอย่า
ท้อถอยในการท�ำความดี ความกตัญญู และรู้คุณ
แผ่นดิน ขอจงอุทิศทุ่มเทการท�ำงานอย่างเต็มความ
สามารถ คงไว้ซึ่งอุดมการณ์เริ่มแรกในการเข้ารับ
ราชการ คือ บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข ให้ประชาชน และ
ตอบแทนคุณประเทศชาติที่ให้ที่อยู่ ที่กิน ที่อาศัย
เพียงเท่านี้ เราก็จะมีความภาคภูมิใจที่เราได้เกิดมา
เป็นข้าราชการแล้ว

นายปฏิวัติ เชื้อสิงห์
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ ช2
กองคลัง

ผู้ ได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

นางสาวจิตตนาถ อ่องลออ

นางสาวบุศณีย์ คงเจริญ

นางปาณัสม์ อิ่มรัตน์

นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ
กองก�ำกับบัญชีธุรกิจ

นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ

นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ

นางสาวกิจติญา วงษ์เนตร์

จ่าตรีหญิงวาสนา เย็นใจ

นางสาวจริยา ธาดาบุษบง

นายบริรักษ์บรี บุรีรักษ

นายเจษฎา บ�ำเพ็ญอยู่

นางสาวอภิญญา บุญมาก

นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

นิติกรช�ำนาญการ
ส�ำนักกฎหมาย

นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ
กองข้อมูลธุรกิจ

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ช�ำนาญงาน
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

19

SMEs Telling
เปิดมุมธุรกิจ

SMEP

ผงชงพร้อมดื่มให้พลังงาน...
่ ส�ำหรับนักกีฬา
จุดเริม
่ มัน
่ ต้นความมุง

สมั ย นี้ ก ารแข่ ง ขั น กี ฬ าในหลาย
ประเภทได้มกี ารพัฒนาเข้าสูใ่ นระดับอาชีพ
มากยิง่ ขึน้ ซึง่ ความส�ำเร็จทุกการแข่งขันนัน้
ล้วนต้องแลกมาด้วยแรงกาย แรงใจของ
นักกีฬา ทีต่ อ้ งหมัน่ ฝึกฝน อดทน และมุง่ มัน่
เพื่อเป้าหมายเดียว คือค�ำว่า “ชัยชนะ”
ปัจจุบัน วิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้า
มามี ส ่ ว นช่ ว ยพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งระบบ
ภายในร่างกายให้มศี กั ยภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้
นักกีฬาดึงประสิทธิภาพและขีดจ�ำกัดขั้นสุด
มาใช้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ผลิตภัณฑ์
“SMEP ผงชงพร้อมดืม่ ให้พลังงาน” สามารถ
ตอบโจทย์ และเสริมสร้างความมั่นใจทุกครั้ง
ยามลงสู่สนาม
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จุดเริม่ ต้นความส�ำเร็จต้องย้อนกลับไปเมือ่ 7 ปีทแี่ ล้ว
“บริษัท เดอะไดเอ็ทปั๊ม จ�ำกัด” คือส่วนหนึ่งของผู้อยู่
เบื้องหลังความส�ำเร็จของนักฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีก
ที่สามารถพาทีมหนีจากการตกชั้นได้ส�ำเร็จ
แรกเริม่ จากการได้รบั ความไว้วางใจให้เข้ามาดูแลเรือ่ ง
โภชนาการของนักฟุตบอลทีมหนึ่ง และแม้ว่าจะจัดโปรแกรม
อาหารตามหลั ก โภชนาการอย่ า งไรก็ ไ ม่ ส ามารถชดเชย
พลังงาน และไม่สามารถเร่งกระบวนการฟื้นคืนสภาพของ
นักกีฬาได้ จ�ำเป็นต้องใช้อาหารเสริมเข้ามาช่วยเพื่อเร่ง
กระบวนการฟืน้ คืนสภาพ แต่ในเวลานัน้ อาหารเสริมด้านกีฬา
ในท้องตลาดยังมีนอ้ ย เนือ่ งจากเป็นสินค้าน�ำเข้าและมีราคาสูง
ท�ำให้สโมสรอาจต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่อวันค่อนข้างมาก

บริษัทฯ จึงได้พัฒนาสูตรผงชงพร้อมดื่มที่ให้พลังงานอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเร่งกระบวนการฟื้นคืนสมรรถภาพของร่างกาย
ตั้งแต่ก่อนแข่งขัน ระหว่างแข่งขัน และหลังการแข่งขัน ผลปรากฏว่า
นักฟุตบอลสามารถวิ่งได้ตลอดเกม และไม่เสียประตูช่วงท้ายเกมเหมือน
ที่เคยเป็น จนในที่สุดก็สามารถพาทีมรอดจากการตกชั้นได้

“เปลี่ยนขีดจ�ำกัดให้เป็น
ความส�ำเร็จด้วย SMEP
หรื อ Smart Energy
่ ที่
Pump ผงชงพร้อมดืม
ถู ก ออกแบบมาตั้ ง แต่
ชนิ ด ของพลั ง งานที่ ใ ช้
ปริมาณของพลังงานที่
ใช้ และระยะเวลาการดึง
พลั ง งานมาใช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้องและเห็นผลจริง”

จากความส�ำเร็จในครั้งนั้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นท�ำให้
ตัดสินใจพัฒนาสูตรอาหารเสริมด้วยตัวเองเพื่อช่วยขยาย
ขีดจํากัดพลังงานของนักกีฬา เริ่มต้นด้วยการค้นคว้าจาก
งานวิจัย ติดต่อตัวแทนนําเข้าวัตถุดิบคุณภาพที่ต้องการ
ตลอดจนผสมสู ต รเอง ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจทั้ ง หมด
จึงได้ก�ำเนิดผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมคุณภาพอย่าง SMEP ผงชง
พร้อมดืม่ ให้พลังงานด้วยระบบการโหลดพลังงานทีส่ ามารถ
เร่งกระบวนการฟืน้ คืนสภาพตัง้ แต่กอ่ นแข่งขัน ระหว่างแข่งขัน
และหลังการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
SMEP ผงชงดื่มโหลดพลังงาน ประกอบไปด้วยการให้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
3 ระบบที่นักกีฬาต้องใช้ ดังนี้

• สูตรป้องกันการล้า (B-Pump) ผงชงดื่มก่อนออกก�ำลังกาย จะช่วยเก็บสะสมพลังงานส�ำรองและลดความเป็น
กรดในกล้ามเนื้อ ท�ำให้ใช้พละก�ำลังได้นานขึ้น และลดการเกิดตะคริวในระหว่างการฝึกซ้อมหนักหรือแข่งขัน
• สูตรเติมพลัง (E-Pump) ผงชงดื่มระหว่างออกก�ำลังกาย จะช่วยเติมพลังงาน และทดแทนน�้ำ รวมถึงแร่ธาตุที่
เสียไป ซึง่ กระบวนการเหล่านีท้ ำ� ให้นกั กีฬามีแรงออกก�ำลังกายได้นานขึน้ โดยไม่รสู้ กึ เหนือ่ ยหรืออ่อนเพลีย ป้องกัน
อาการล้า รักษาระดับน�้ำตาลในเลือดให้คงที่ รักษาสมดุลน�้ำและแร่ธาตุในร่างกาย
• สูตรฟืน้ ฟูสมรรถภาพ (R-Pump) ผงชงดืม่ หลังออกก�ำลังกาย จะช่วยเร่งการเก็บสะสมพลังงานส�ำรองของนักกีฬา
และกระตุ้นการซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บ รวมถึงลดการสลายตัวของกล้ามเนื้อหลังการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน
อย่างหนักเป็นเวลานาน นอกจากนี้ การดื่มเครื่องดื่ม R-Pump หลังออกก�ำลังกายภายใน 30 นาที ยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมที่ดีเยี่ยมส�ำหรับการฝึกซ้อมหรือแข่งขันในครั้งต่อไป

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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SMEs Innovation
ธุรกิจ 4.0

เครือ่ งหอมผสานของแต่งบ้าน
ไอเดียสะท้อนความเป็นไทย
ในสไตล์โมเดิรน์

คุณฐาณิญา เจนธุระกิจ
Executive Director/ เจ้าของแบรนด์ THANIYA

“THANIYA” เป็ นอีกหนึง่ แบรนด์ตวั อย่างที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
ไอเดียในการขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างน่าชืน่ ชม ด้วยการผสมผสานกันอย่าง
ลงตัวระหว่าง “เครื่องหอม” กับงาน “เครื่องเบญจรงค์” สร้างจุดเด่น
ให้ตัวสินค้า เพิ่มมูลค่าเพื่อการต่อยอด อีกทั้งสามารถขยายตลาด
ทัง้ ภายในประเทศ และก้าวไปสูร่ ะดับสากล
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จากต้นทุนธุรกิจในครัวเรือนต่อยอด
สูแ่ บรนด์ THANIYA เคล็ดลับอยูท่ กี่ ารกล้าทีจ่ ะ
เปลีย่ นแปลง ซึง่ “คุณฐาณิญา เจนธุระกิจ”
Executive Director/ เจ้าของแบรนด์
THANIYA เล่าให้ฟังว่า “แต่แรกเริ่มเดิมที
ครอบครัวของแม็ทช์ท�ำธุรกิจเครื่องหอม
อยู่แล้ว โดยเมื่อก่อนเป็นการรับจ้างผลิต
(OEM) ส่งร้านสปาและแบรนด์อนื่ ๆ จนกระทัง่
เรียนจบด้านวิศวกรรมอุตสาหการ จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Engineering
Business Management จาก Warwick
University ประเทศอังกฤษ จึงกลับมาช่วย
บริหารธุรกิจที่บ้าน โดยส่วนตัวเป็นคนที่
ชื่นชอบงานศิลปะ พวกงานคราฟต์แบบ
ไทยๆ จึงเกิดไอเดียอยากจะน�ำสิ่งที่เรา
ชืน่ ชอบมาบวกกับธุรกิจทีเ่ ราท�ำ สุดท้ายเลย
เกิดมาเป็นเแบรนด์ THANIYA”
THANIYA หยิ บ เอาลู ก เล่ น ใน
เอกลักษณ์เครือ่ งลายครามทีป่ ระเทศไทย
มี ม าช้ า นาน คื อ การเขี ย นสี ฟ ้ า คราม
ลงบนเครือ่ งเคลือบสีขาวมาออกแบบฟิวชัน่
กั บ ดี ไ ซน์ ส มั ย ใหม่ ตามปรั ช ญาของ

“THANIYA” ผลิ ต ภั ณ ฑ์เ ครื่ อ งหอม
เบญจรงค์ไทย นอกจากโดดเด่นด้วยดีไซน์
ร่วมสมัยแล้ว ยังคงเอกลักษณ์ความเป็ นไทย
ด้วยการท�ำมือ (หัตถกรรม) แบบ 100 %
ทุกชิ้นผ่านกระบวนการผลิตเครื่องเซรามิก
ตัง้ แต่ปั้น เผา และวาดลวดลาย อีกทั้งยังมี
ส่ว นผสมของทองเหลื อ ง ซึ่ ง ต้อ งใช้ค วาม
เชีย่ วชาญเฉพาะจากช่างที่มฝี ี มือ
ในส่วนของเทียนหอม ความพิเศษอยู่ที่
วัตถุดบิ ท�ำมาจากถัว่ เหลือง ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ด่น
คือ เมือ่ ละลายแล้วจะกลายเป็ นน�ำ้ มันหอมระเหย
ใช้นวดตัวได้ อีกทัง้ กลิ่นหอมที่ได้มาจากการ
สกัดดอกไม้สด เมื่อน�ำไปนวดตัวจะช่วยให้
รูส้ กึ ผ่อนคลายและสดชืน่ นอกจากนี้ การเลือก
ใช้ถวั ่ เหลืองทีม่ วี ตั ถุดบิ จากธรรมชาติ 100%
และการผลิตที่คดั สรรวัตถุดบิ และการผลิตที่
ใส่ใจ ให้ลกู ค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สดุ ไม่มีสารเคมี
ตกค้าง และปลอดภัยส�ำหรับผูใ้ ช้

แบรนด์ Art x Craft x Contemporary x Oriental x Elegance โดยลดทอนลวดลาย
และลายเส้นประเพณีออกบ้าง ผนวกกับรูปทรงเรขาคณิต ก่อให้เกิดลวดลายทีเ่ ป็น Modern
Contemporary เข้ากับเทรนด์ของคนรุน่ ใหม่มากขึน้ เพิม่ การใช้สเี ขียวและสีดำ� สร้างลาย
ทูโทนสีดุดันและทรงพลังบนเครื่องเคลือบขาว
อย่างไรก็ตาม ยังคงรักษา Process การผลิตซึ่งทรงคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทย
ไว้อยู่ คือ การใช้เทคนิควาดลวดลายด้วยมือ ทักษะและประสบการณ์ของช่างฝีมอื แต่ละคน
ล้วนก่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวในงานแต่ละชิ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มออปชั่นให้สามารถใช้
ประโยชน์จากเครื่องลายครามได้มากขึ้นด้วย
ส�ำหรับในอนาคต นักธุรกิจสาวเก่งอย่างคุณแม็ทช์หมายมัน่ ไว้ทจี่ ะขยายธุรกิจไปยัง
ต่างประเทศ “ปกติ ธุรกิจแบรนด์ THANIYA นั้น 70% เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว เป้าหมายใน
ประเทศไทยมองว่า..ต้องการขยายหน้าร้านไปยังสถานทีท่ มี่ นี กั ท่องเทีย่ วเยอะๆ เช่น ดิวตีฟ้ รี
เซ็นทรัลเวิลด์ ดิไอคอนสยาม หรือตามโรงแรมชั้นน�ำทั่วไป นอกจากนี้ ในปัจจุบันเรายัง
เจาะกลุ่มพวกสินค้าของขวัญ ของพรีเมี่ยมให้กับหน่วยงานต่างๆ ส่วนเป้าหมายในตลาด
ต่างประเทศ เราก็มีแนวคิดต้องการจะเปิดร้าน เช่น ในอังกฤษ อิตาลี อเมริกา สวีเดน
เกาหลี ญี่ป่นุ หรือสิงคโปร์ ซึ่งประเทศเหล่านีล้ ้วนแต่เป็นลูกค้าหลักของ แบรนด์ THANIYA
ทั้งนั้น”
ก่อนท้องฟ้าจะสดใส ก่อนดอกไม้จะผลิบาน สรรพสิง่ ย่อมเคยผ่านมรสุมด้วยกันมา
ไม่มากก็นอ้ ย เฉกเช่นเดียวกันกับการประกอบธุรกิจ โดยก่อนทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จและ
ได้รับการยอมรับ ก็มักจะพบเจออุปสรรคและปัญหานานัปการด้วยกันเสมอ ซึ่งอยู่ที่ว่าเรา
จะรับมืออย่างไร?
“ส�ำหรับการท�ำธุรกิจ แม็ทช์คดิ ว่า..เป็นปกติทจี่ ะต้องเจอกับความท้าทายใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
สิ่งเหล่านั้นก็จะท�ำให้เราโตขึ้น ได้เรียนรู้ ลองผิดลองถูก จนกลายมาเป็นประสบการณ์
ในชีวิต แต่แม็ทช์โชคดีที่ทีมงานมีน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน ท�ำงานกันเป็นทีม ท�ำให้สิ่งท้าทาย
เหล่านั้นผ่านไปได้โดยง่าย นอกจากนี้ เราควรต้องรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า และยินดี
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ”

ค�ำคมข้อคิดส�ำหรับนักธุรกิจยุคใหม่
..การได้ท�ำในสิ่งที่ใจรักมักดีเสมอ.. “คือมี
หลายๆ คนบอกว่า.. การที่เราท�ำในสิ่งที่
เรารักมักจะประสบความส�ำเร็จ! แม็ทช์
เห็นด้วยนะ เพราะตัวแม็ทช์เองคิดว่า..
การท�ำในสิ่งที่เรารัก ท�ำให้เรามีความ
พยายาม มีความอดทน มุง่ มัน่ ซึง่ สิง่ เหล่านี้
ต่างหากทีจ่ ะท�ำให้เราประสบความส�ำเร็จ
อย่างที่สอง คือ ทีมงาน ทีมงานมีส่วน
ส�ำคัญมากๆ ในการผลักดันและช่วยกัน
ให้ เ ราไปยั ง จุ ด มุ ่ ง หมายที่ ต ้ อ งการ
นอกจากนี้ เราควรมีจุดยืน Unique Key
Point ทีจ่ ะท�ำให้เราแตกต่าง และสามารถ
ไปอยู่ในใจลูกค้าได้ค่ะ”

Website : www.thaniya1988.com
Facebook : Thaniya1988
ต้นสายปลายทางธุรกิจ

23

DBD Good Time
ปกิณกะ

ธุรกิจไม่พุ่ง..
เพราะ 8 ต้นทุน
ที่มองไม่เห็น !

สภาวะเศรษฐกิจทีไ่ ม่ด.ี .บางทีอาจจะไม่ใช่ตน
้ เหตุของการล้มเลิกกิจการของผูป
้ ระกอบการ! เพราะในธุรกิจ
ต่างๆ บางทีก็มีต้นทุนที่ผู้ประกอบการมองไม่เห็นจนเป็นผลท�ำให้ธุรกิจนั้นไปไม่รอด ฉะนั้น ลองมาดูกัน
ซิว่า..ต้นทุนที่ว่านี้มีอะไรกันบ้าง?

1. ดอกเบี้ ย ที่ เ กิ ด จาก 2. เงินเดือนพนักงาน
3. สินค้าที่หายไป
การกู้เงินลงทุน
เป็นปัญหาของการค้าปลีกทีเ่ สีย่ งต่อ
จากงานวิ จั ย ของ Joseph G.
เป็นเรือ่ งธรรมดาของการท�ำธุรกิจที่
ต้องมีการกู้ยืมเงิน ยิ่งธุรกิจใหญ่..วงเงิน
ก็ยิ่งสูง ผู้ประกอบการบางรายอาจขาด
สภาพคล่องในการบริหารจัดการเรื่องนี้
ยิง่ เป็นผูล้ งทุนใหม่ทไี่ ม่มกี ารจัดท�ำระบบ
บั ญ ชี อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ หรื อ บางที
ผู ้ ป ระกอบการอาจมี เ ครดิ ต ไม่ ดี พ อ
ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้จะสูงกว่าปกติ
เมื่อดอกเบี้ยสูง รายจ่ายในการเริ่มต้นก็
สูง เป็นภาวะเสี่ยงต่อการเลิกกิจการก็
เป็นได้
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Hadzima Jr. of the MIT Sloan School
of Management ต้นทุนเงินเดือนของ
พนักงานหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 1.25 ถึง
1.4 เท่า ของที่บริษัทต้องจ่าย ซึ่งส่วนที่
เพิ่มมานั้นมาจาก ภาษี, ผลตอบแทน
ชดเชย, ค่าประกัน, วันหยุด, วันลา รวม
ไปถึงโบนัส
สมมุติ ถ้าบริษทั มีพนักงานเงินเดือน
20,000 บาท 3 คน ต้นทุนหนึ่งปีค�ำนวณ
ได้ 20,000 x 3 x 12 = 720,000 บาท
แต่ค่าใช้จ่ายจริงๆ จะมากกว่านั้น 1.2
เท่า จะเท่ากับ 864,000 บาท ซึง่ มากกว่า
ที่คุณค�ำนวณตอนแรกถึง 142,000 บาท
เลยทีเดียว

สินค้าหายได้ตลอดเวลา และทุกชิ้นที่
หายก็หมายถึงต้นทุนทีเ่ ราต้องแบกรับ ใน
สหรัฐฯ มีการคาดการณ์ว่า..มีของหาย
แล้วจับไม่ได้ถึง 6% หรือคิดเป็น 45,000
ล้านเหรียญในสหรัฐฯ ทุกๆ ปี การที่
ธุรกิจจะหาทางจัดการกับเรื่องนี้ก็เป็น
ความส�ำคัญที่จ�ำเป็นเช่นกัน

4. ต้นทุนจากประกัน
ด้านต่างๆ
ธุรกิจที่ดีต้องวางแผนเผื่อเรื่องนี้ให้
ครอบคลุม ในช่วงเริม่ ต้นธุรกิจเราอาจไม่
ต้องเสียค่าประกันมากมาย แต่เมือ่ ธุรกิจ
เริม่ มีชอื่ เสียง รายได้มากขึน้ การประกัน
ด้านต่างๆ ก็จ�ำเป็น ไม่ว่าจะเป็นประกัน
ธุรกิจ ประกันหนี้สิน ประกันอุบัติเหตุ
หรือประกันทรัพย์สิน แต่ทุกการประกัน
ก็ คื อ รายจ่ า ยของธุ ร กิ จ หากวางแผน
เรื่องนี้ไม่ดี งานนี้มีจุกได้เหมือนกัน

7. ค่าธรรมเนียม
และใบอนุญาต
ในการท� ำ ธุ ร กิ จ ให้ ถู ก ต้ อ ง มี
กฎหมายมารองรับมากมาย และต้องผ่าน
การรับรองจากหน่วยงานในแต่ละสาขา
หากท� ำ ผิ ด ไปจากกฎหมายระบุ ก็
หมายถึ ง การโดนปรั บ ที่ ท� ำ ให้ เ สี ย เงิ น
จ�ำนวนมาก เช่น มีร้านอาหาร แต่ท�ำ
คราฟต์เบียร์โดยไม่แจ้ง ซึง่ ก็มกี ฎข้อห้าม
ในเรื่องปริมาณและการบรรจุ ที่อาจท�ำ
ให้โดนได้ทั้งโทษปรับและจ�ำคุก ซึ่งเป็น
ปัญหาของธุรกิจที่อาจไม่เคยรู้

5. ข้อพิ พาททางธุรกิจ

6. ภาษีภาคธุรกิจ

การเกิดปัญหาระหว่างการท�ำธุรกิจ
เป็นรายจ่ายที่ไม่มีใครอยากเสีย เพราะ
การจ้างทนายแต่ละครั้ง การขึ้นศาล
ตัดสินคดีความ รวมถึงการเดินเรื่องนั้น
หมายถึงต้นทุนจ�ำนวนมาก บางครั้งการ
ยอมจบหรือไกล่เกลีย่ จะเป็นวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ที่
ท�ำให้เราไม่ต้องเสียเงินก้อนใหญ่โดยไม่
จ�ำเป็น

ใครที่ก้าวมาเป็นนายตัวเองจะรู้ว่า..
แต่ละเดือนภาษีภาคธุรกิจนัน้ ไม่ธรรมดา
บางทีถึงกับเรียกว่า..ยุ่งยากได้ทีเดียว
ทางที่ดีควรจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีมา
จัดการในเรื่องนี้ ยิ่งธุรกิจโต ภาษียิ่งมาก
หนทางที่ดีที่สุดคือ “ต้องลดหย่อนภาษี”
จะช่วยได้มาก

8. ค่าอุปกรณ์ส�ำนักงาน
แม้ จ ะเป็ น ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก
ผู้ประกอบการมองว่า..เป็นต้นทุน
เล็กน้อย แต่พอรวมๆ กันก็ไม่นอ้ ยนัก
กั บ อุ ป กรณ์ ทั้ ง คอมพิ ว เตอร์ ,
พริ้นเตอร์, เครื่องเขียน, ทิชชู และ
น�้ ำ ดื่ ม รวมๆ แล้ ว ก็ อ าจเป็ น
หลักพันหลักหมื่นได้เหมือนกัน ยัง
ไม่ ร วมกั บ ค่ า เสื่ อ มสภาพและ
การปรับปรุงให้ทันยุคสมัย หาก
ไม่มีการวางแผนการใช้เงินส่วนนี้
รับรองว่า..มีปัญหาเหมือนกัน

ต้นทุนที่เหมือนกับเป็นการล่องหนเหล่านี้อาจจะไม่ได้ท�ำให้เห็นภาพชัดเจนว่า..มีผลกระทบกับธุรกิจอย่างไร? ยิ่งใน
ธุรกิจที่โตวันโตคืน มีรายได้ดี เรื่องพวกนี้แทบไม่อยู่ในหัว แต่วันใดก็ตามที่ธุรกิจมีปัญหาก็มักจะมองย้อนกลับมา
และเจอรอยรั่วต่างๆ ที่ว่านี้ ทางที่ดีกันไว้จะได้ไม่ต้องตามแก้ เพราะบางทีแก้ไขมันก็ไม่ทันแล้ว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://www.thaismescenter.com
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Solution
Q&A

“องค์ความรู้ทางธุรกิจที่จำ�เป็น
ต่อการประกอบธุรกิจ”
ตอบ
ในการเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ นั้ น
ผู้ประกอบการควรมอง
ธุ ร กิ จ ใ น ภ า พ ร ว ม
อย่างครอบคลุม เพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถ
ตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ ได้
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิง่ ขึน้ และช่วยพัฒนา
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันในระยะยาว ทั้งนี้
สามารถสรุปขั้นตอนใน
การเริม่ ต้นประกอบธุรกิจ
ได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้

การวิเคราะห์กิจกรรม
ทางธุรกิจ
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ

1. วิเคราะห์ตลาด

• เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย: พิจารณา
ลักษณะการใช้งาน สินค้าและบริการ
ลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรม
ความต้องการของลูกค้า
• น�ำเสนอคุณค่าแก่ลูกค้า: หาคุณค่าที่
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายต้องการ น�ำเสนอ
สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์
• ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย: ศึกษาและ
เลือกช่องทางทีเ่ หมาะสม พัฒนาช่องทาง
เข้าถึงลูกค้า
• รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า: ศึกษา
วิ ธี รั ก ษาความสั ม พั น ธ์ ที่ ต รงกั บ ความ
ต้องการของกลุม่ ลูกค้า ประเมินผล และ
พัฒนาการรักษาความสัมพันธ์ลูกค้า

2. วิเคราะห์รายได้และต้นทุน

• รูปแบบของรายได้: ศึกษาและออกแบบ
รู ป แบบรายได้ ที่ ต อบโจทย์ ก ลุ ่ ม ลู ก ค้ า
เป้าหมาย
• ตั้งราคา: ตั้งราคาจากคุณค่าที่ลูกค้า
ได้รับ (Value-Based Pricing) และใช้
เทคนิคทางจิตวิทยาในการตั้งราคาเพื่อ
ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
• บริหารต้นทุน: ท�ำความเข้าใจลักษณะ
ของต้ น ทุ น วิ เ คราะห์ ห าต้ น ทุ น หลั ก
วางแผนและประเมินการบริหารต้นทุน
• สร้างระบบบัญชี: ใช้ระบบบัญชีช่วย
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการ
ด�ำเนินงาน

