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ตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ
พ.ศ. 2558 ก�ำหนดให้ทรัพย์สินที่สามารถน�ำมาเป็น
หลักประกันทางธุรกิจได้มีจ�ำนวน 6 ประเภท ได้แก่
(1) กิจการ (2) สิทธิเรียกร้อง (3) สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้
หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ (4) อสังหาริมทรัพย์
ในกรณีทผี่ ใู้ ห้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดยตรง (5) ทรัพย์สนิ ทางปัญญา (6) ทรัพย์สนิ อืน่ ตาม
ที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ล่าสุดมีข่าวดีส�ำหรับธุรกิจ SME ในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้เพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากกระทรวงพาณิชย์
ได้ อ อกกฎกระทรวงเพื่ อ เพิ่ ม ทรั พ ย์ สิ น อื่ น มาเป็ น
หลักประกันทางธุรกิจเพิม่ เติม คือ “ไม้ยนื ต้นทีม่ มี ลู ค่า
ทางเศรษฐกิ จ ” ซึ่ ง เป็ น ไปตามข้ อ เสนอของคณะ
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกไม้ยืนต้นในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการออม
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าใน
ประเทศไทย ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้
ระหว่างการปลูก โดยน�ำไปเป็นหลักประกันทางธุรกิจ
เพื่อกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินได้ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว ทุกหน่วยงานสนับสนุน
ให้เร่งออกกฎกระทรวงก�ำหนดให้ “ไม้ยนื ต้นทีม่ มี ลู ค่า
ทางเศรษฐกิจ” เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปเมื่อวันที่
24 กรกฎาคม 2561 ทีผ่ า่ นมา ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการตรวจ
พิ จ ารณาของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
โดยคาดว่าจะประกาศใช้ภายในเดือนกันยายน ปีนี้
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อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน
‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดี
ทั่วไทย’ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวม 5 ครั้ง
แบบมางานเดียวจบครบเครื่องเรื่องการค้า ทั้งงานแสดงและ
จ�ำหน่ายสินค้าของดีทั่วไทยจากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz
Club ทั่วประเทศ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ การให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำธุรกิจ การสัมมนา/เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่าย
ธุรกิจ เพือ่ พัฒนาศักยภาพทางการค้าและความเข้มแข็งอย่าง
ยัง่ ยืนให้แก่ผปู้ ระกอบการฐานราก พร้อมผลักดันธุรกิจการค้า
ของไทยจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศสู่ธุรกิจการค้าในระดับ
สากล
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กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นความส�ำคัญของการส่งเสริมพัฒนา
เครือข่ายธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง รวมทั้งให้ความส�ำคัญแก่
ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ Micro SMEs ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น (Local Economy) และส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศ โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก�ำหนดแนวทาง
ในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ
รายย่อยในระดับท้องถิ่น ด้วยการสร้างกลุ่มเครือข่ายธุรกิจในรูปแบบ
‘MOC Biz Club’ ขึน้ ในทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ ปัจจุบนั มีสมาชิกกว่า 11,000 ราย
และมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ โดยมุง่ หวังให้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club

เป็นศูนย์รวมของกลุ่มธุรกิจที่จะคอยช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน เป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้แก่ Micro
SMEs ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งระดับ
จังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดย
ด�ำเนินงานในรูปแบบ ‘ประชารัฐ’ ซึ่งมีพาณิชย์
จังหวัดเป็นแกนกลางเชื่อมโยงการท�ำงานร่วมกับ
เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เพื่อร่วมกันคิด
พัฒนา และด�ำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่
ตลอดระยะเวลาที่ ผ ่ า นมา กรมพั ฒ นา
ธุรกิจการค้าให้การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย
ธุรกิจ MOC Biz Club มาโดยตลอด ส�ำหรับการ
จัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรม
เชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ นับเป็นกิจกรรม
ที่ ส อดรั บ กั บ นโยบายรั ฐ บาลในการเสริ ม สร้ า ง
ความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจในท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถ
สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันแก่สมาชิก
เครื อ ข่ า ยฯ ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง จากภายใน
(Strength from Within) ก่อนที่จะเชื่อมโยงสู่
สากล (Connect to the World) ช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ
คือ
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1) งานแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าที่น�ำเสนอสินค้า
และบริการของดีทั่วไทย จากเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz
Club ทั่วประเทศ
2) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าในการต่อยอดธุรกิจ และ
พันธมิตรทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3) การให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำธุรกิจ จากผูเ้ ชีย่ วชาญ/
ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การบริหารจัดการ การตลาด
4) การสัมมนา/เสวนา และเชื่อมโยงเครือข่าย
ธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ นการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ทางการตลาด และมาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่างมือ
อาชีพ
การจัดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 :
มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ จัดขึ้นทั้งหมด
รวม 5 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร และอีก 4 ภูมิภาค
ได้แก่
• ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 - 8
กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่า ล�ำปาง
• ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง
วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
• ครัง้ ที่ 3 ระดับประเทศ (กรุงเทพฯ) ระหว่าง
วันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี
• ครั้ ง ที่ 4 ภาคตะวั น ออกและภาคกลาง
ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2561 ณ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต นนทบุรี
• ครั้งที่ 5 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม
- 2 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หาดใหญ่
สงขลา
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การจัดงาน MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ทั้ง 5 ครั้งได้รับผล
ตอบรับเป็นที่น่าพอใจมาก นับเป็นเวทีส�ำคัญของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ในการแสดงศักยภาพ
ทางการค้า และเปิดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการทุกระดับได้พนั ธมิตรทางธุรกิจ มีโอกาสพบปะเจรจาการค้าร่วมกัน
อีกทั้งประชาชนทั่วไทยยังได้เลือกชมและซื้อสินค้าของดีมีคุณภาพจากทั่วประเทศอีกด้วย
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

Application ‘โชวห่วย-ไฮบริด’
เปลี่ยนพ่ อค้าธรรมดาเป็นพ่ อค้าไฮเทค

SH

OP

จากสถิ ติ ข ้ อ มู ล ของ
กระทรวงพาณิ ช ย์ เมื่ อ ปี 2560
ธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก ทั้ ง ประเทศมี
มู ล ค่ า การซื้ อ ขายรวมกว่ า 1.83
ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.9
ของ GDP ประเทศไทย เป็นอันดับ 3
รองจากภาคบริการ (ร้อยละ 32.6)
และภาคการผลิต (ร้อยละ 27.7)
เกิดการจ้างงานกว่า 2.9 ล้านคน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.5 ของการ
จ้างงานทัง้ ประเทศ ซึง่ เป็นอันดับ 2
รองจากภาคบริการ (ร้อยละ 44.8)
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NO

W

ด้วยเหตุน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์
สนธิจิรวงศ์) จึงเล็งเห็นความส�ำคัญของธุรกิจค้าส่งค้าปลีกซึ่งเป็น
ฟันเฟืองส�ำคัญในการกระตุน้ เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เกิดการ
หมุนเวียน จึงสัง่ การให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งยกระดับธุรกิจค้าส่ง
ค้าปลีกให้มคี วามเข้มแข็งในทุกมิตทิ งั้ การประกอบธุรกิจ และการขยาย
ช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยน�ำเอา
ระบบอี-คอมเมิร์ซเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ โดยบูรณาการให้
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจ�ำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป และสินค้า
เอสเอ็มอีผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการยกระดับร้านค้าให้กลายเป็น
‘ร้านโชวห่วย-ไฮบริด’ ซึ่งนอกจากจะจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค
ผ่านทางหน้าร้านปกติแล้ว ยังสามารถจ�ำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป
และสินค้าเอสเอ็มอีผา่ นช่องทางออนไลน์ได้อกี ด้วย เพียงเจ้าของร้านค้าฯ
มีโทรศัพท์มอื ถือแบบสมาร์ทโฟน หรือ แทปเลท และดาวน์โหลดพร้อม
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น ‘โชวห่วย-ไฮบริด’ ของกระทรวงพาณิชย์ เพียง
เท่านี้ก็สามารถขยับสถานะเป็นพ่อค้า-แม่ค้าไฮเทคได้แล้ว

ในเบือ้ งต้น กระทรวงพาณิชย์จะคัดเลือก
สินค้าจากผู้ประกอบการสินค้าชุมชน สินค้า
โอทอป และสินค้าเอสเอ็มอีที่ผ่านการส่งเสริม
จากกระทรวงฯ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพ
ผู้ผลิตมีก�ำลังการผลิตเพียงพอต่อการรองรับ
ค� ำ สั่ ง ซื้ อ จากร้ า นค้ า ทั่ ว ประเทศ ยอมรั บ
เงื่อนไขของการจัดส่งสินค้าและการรับช�ำระ
เงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (จะได้รบั เงินหลัง
จากผู้ซื้อสินค้าได้รับสินค้าแล้ว) โดยผู้ผลิต
สินค้าฯ จะต้องเป็นผูร้ บั ภาระต้นทุนการจัดส่ง
สินค้า โดยจะได้ส่วนต่างก�ำไร (Margin) จาก
การจ�ำหน่ายสินค้า
ด้านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วม
โครงการฯ จะต้ อ งดาวน์ โ หลดและติ ด ตั้ ง
แอพพลิเคชัน่ ‘โชวห่วย-ไฮบริด’ ของกระทรวง
พาณิชย์ ทางระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
(Android) และเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่

เกี่ยวข้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นดังกล่าวไปใช้งาน ผู้ใช้งานของร้านค้าฯ
จะต้องได้รับการยืนยันตัวตนจากกระทรวงพาณิชย์ก่อน จึงจะสามารถเข้าสู่
ระบบการซือ้ ขายสินค้าชุมชนออนไลน์ได้ ซึง่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำ� เนิน
การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้แก่ผผู้ ลิตสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป และสินค้า
เอสเอ็มอี เพือ่ เรียนรูว้ ธิ กี ารใช้แอพพลิเคชัน่ ฯ และน�ำสินค้าเข้าสูร่ ะบบออนไลน์
เพื่อรองรับการสั่งซื้อของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19
กรกฎาคม 2561
ในระยะแรกเริ่มนี้จะทดลองน�ำร่องใช้งาน แอพพลิเคชั่น ‘โชวห่วยไฮบริด’ กับระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ (Android) กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
ทีม่ ศี กั ยภาพในเขตกรุงเทพมหานครก่อน ประมาณ 1,400 ร้านค้า หลังจากนัน้
จะประเมินผลความส�ำเร็จ ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อด�ำเนินการ
ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ และขยายผลสู่การใช้งานทั่วประเทศต่อไป
และระยะถัดไปจะพัฒนาให้สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ IOS ได้ โดย
แอพพลิเคชัน่ ‘โชวห่วย-ไฮบริด’ จะสามารถใช้งานได้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม
2561 นี้เป็นต้นไป และคาดว่าเมื่อมีการใช้งานอย่างครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
แล้ว แอพพลิเคชั่นจะเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีค�ำสั่งซื้อมากขึ้น เศรษฐกิจฐานราก
ก็จะเกิดการกระตุ้นและเกิดการหมุนเวียนมากขึ้นเช่นเดียวกัน
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

ช่วยเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจไทยให้ยั่งยืน
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ธุ ร กิ จ
(Good Governance) เป็น
ประเด็นทีท่ วั่ โลกให้ความสนใจ
อย่างมากในช่วงสองทศวรรษ
ที่ผ่านมา ทั้งนี้หากองค์กรใด
ไม่มีธรรมาภิบาลนอกจากจะ
สร้างปัญหาให้กับองค์กรนั้น
แล้ ว ยั ง จะสร้ า งปั ญ หากั บ
ประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองได้

ส�ำหรับประเทศไทย เริ่มพูดถึงประเด็น
“ธรรมาภิบาล” ภายหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
ในปี 2540 “พิษต้มย�ำกุง้ ” ที่คนไทยโดยเฉพาะ
คนท�ำธุรกิจไม่เคยลืม ช่วงนัน้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์
และหุ้น เกิดการซื้อเพื่อเก็งก�ำไรกันอย่างมาก
ขณะที่ ภ าคอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ ก็ ล งทุ น
ขยายตัวอย่างมาก เพราะนักลงทุนสามารถกูเ้ งิน
จากต่างประเทศในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าใน
ประเทศ จากนโยบายเปิดเสรีทางการเงิน เรียกว่า
เป็ น ”ภาวะฟองสบู ่ ” ผู ้ ค นใช้ เ งิ น กั น อย่ า ง
ฟุม่ เฟือย เศรษฐีใหม่แต่ไม่จริงเต็มไปหมด แต่เมือ่
ฟองสบู่แตกคนกู้เงินต่างประเทศก็แห่ไปแลก
เงิ น ดอลลาร์ กั บ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยจน

10

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

เงินทุนส�ำรองประเทศหมด รัฐบาลต้องประกาศลอยตัว
ค่าเงินบาทแล้วเข้าสู่กระบวนการของ IMF
คนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบหนักๆ คือ นักธุรกิจ คนที่
ลงทุนกับหุ้น ที่ดิน บ้านและคอนโด เพราะไม่มีใครซื้อ
ใบโฉนดจึงไม่ต่างจากกระดาษเปล่า ส่วนคนกู้เงินมา
ขยายธุรกิจต้องเจอภาวะหนี้ท่วมตัว ขณะที่แวดวง
ก่อสร้าง ก็ไม่มเี งินทุนสร้างต่อกลายเป็นตึกร้าง หมูบ่ า้ น
จัดสรรร้าง ส่วนคนท�ำงานบริษัทก็โดนให้ออกเพื่อลด
ต้นทุนเป็นจ�ำนวนมาก เกิดเป็นปัญหาสังคมตามมา
จะเห็นได้วา่ ปัญหาทีก่ ล่าวมานีล้ ว้ นเป็นปัญหาทีเ่ กิดจาก
การขาดธรรมาภิบาลหรือขาดการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ทั้ ง สิ้ น น� ำ ไปสู ่ ก ารท� ำ ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง และ
การก่อหนี้ที่เกินตัวจนเกิดปัญหา

หลายปีที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหา
ส่วนใหญ่ยังมุ่งไปที่การกระตุ้นเศรษฐกิจ
ซึ่งยังไม่ประสบความส�ำเร็จในการแก้
ปัญหาเชิงโครงสร้าง เนือ่ งจากพฤติกรรม
ด้านธรรมาภิบาลของภาคเอกชนบางส่วน
ยังไม่เปลี่ยน ต้นตอของปัญหาจึงยังมีอยู่
ไม่ ว ่ า จะเป็ น เรื่ อ งความไม่ โ ปร่ ง ใส
การตกแต่งบัญชี การฉ้อโกง การปั่นหุ้น
การไม่ดแู ลผลประโยชน์ของลูกค้าและสังคม
และความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
แม้แต่การทุจริตคอร์รปั ชัน เมือ่ พฤติกรรม
ไม่เปลี่ยน การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจึงมี
ข้อจ�ำกัด ท�ำให้ความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุน
ยั ง ไม่ ดี ขึ้ น น� ำ ไปสู ่ ก ารถดถอยทาง
เศรษฐกิจ หัวใจส�ำคัญของการแก้ไข
ปัญหาจึงอยูท่ กี่ ารสร้างธรรมาภิบาลใน
ภาคเอกชนให้ดขี นึ้ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
ของนักลงทุน และเมือ่ ถึงจุดนัน้ การเติบโต
ของเศรษฐกิจก็ควรจะกลับมา
ปั ญ หาด้ า นธรรมาภิ บ าลของ
ประเทศไทยที่ชัดเจน สะท้อนให้เห็นได้

จากปัญหาคอร์รัปชันที่รุนแรงเป็นปัญหา
ทีต่ อ้ งแก้ไขและต้องท�ำทัง้ ในภาคราชการ
และภาคธุรกิจควบคูก่ นั ดังจะเห็นได้จาก
นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตซึง่ ปรากฏในยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ก�ำหนดพันธกิจในการสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บู ร ณาการ และปฏิ รู ป กระบวนการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ ง
ร ะ บ บ ใ ห ้ มี ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล โ ด ย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุกก�ำหนดกลยุทธ์หนึ่งคือ
การสนับสนุนให้ภาคเอกชนด�ำเนินการ
ตามหลักบรรษัทภิบาล
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ใน
ฐานะหน่วยงานหลักทีม่ บี ทบาทเกีย่ วข้อง
กับการประกอบธุรกิจโดยตรง เริ่มตั้งแต่
การบริการจดทะเบียนธุรกิจ การก�ำกับ

ดูแล และตรวจสอบให้ธรุ กิจมีการปฏิบตั ิ
ถู ก ต้ อ งตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดเปรี ย บ
เสมือนเป็นต้นสายปลายทางธุรกิจ ที่
ผ่านมามีนิติบุคคลจดทะเบียนเพิ่มขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี และจากสถิ ติ
การปฏิบัติตามกฎหมายของนิติบุคคล
โดยเฉพาะเกีย่ วกับการยืน่ งบการเงินยังคง
พบว่า ตัวเลขจ�ำนวนนิติบุคคลที่ฝ่าฝืน
ไม่ยนื่ งบการเงินยังคงมีอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
การบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว
จึงไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา

หัวใจส�ำคัญของการ
แก้ ไขปัญหา
จึงอยู่ที่การสร้าง
ธรรมาภิบาลในภาค
เอกชนให้ดีขึ้น
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงมีมาตรการส่งเสริม
ธุรกิจให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ที่เรียกว่า เป็นมาตรการสร้างธรรมาภิบาลในภาค
ธุรกิจ ส่งเสริมให้ธุรกิจน�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้
โดยเริ่มจากการจัดประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจขึ้น
ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา แต่เนื่องจากการจัด
ประกวดมีลกั ษณะเป็นการมอบรางวัลให้กบั ธุรกิจที่
มีธรรมาภิบาลอยู่แล้ว และเป็นการตัดสินปีต่อปี
ไม่มีความต่อเนื่อง
นอกจากนัน้ การประกวดเกิดความเหลือ่ มล�ำ้
หรือมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างธุรกิจ
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลธุรกิจแตกต่างกัน มีแนวโน้ม
ที่ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมจะได้รับรางวัล
มากกว่า ประกอบกับไม่มีระบบการติดตามตรวจ
ประเมินภายหลังจากที่ได้รับรางวัลไปแล้ว ด้วย
ข้อจ�ำกัดทีก่ ล่าวมา จึงเกิดแนวคิดใหม่โดยการจัดท�ำ
เกณฑ์มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจขึ้น เพื่อ
พัฒนาศักยภาพและยกระดับธุรกิจให้เข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล โดยในการจัดท�ำร่าง
เกณฑ์มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ ได้ศึกษา
แนวทางของหลายๆ หน่วยงาน อาทิ สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute
of Directors - IOD) องค์การเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา (Organisation for
Economic Co-operation and Development
- OECD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The
Stock Exchange of Thailand - SET) รวมทั้ง
มีการรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรหรือหน่วยงาน
ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภาควิชาการ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่
ใช้เป็นกรอบในการประเมินมาตรฐานธรรมาภิบาล
ธุรกิจขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจน�ำไปใช้ โดยออก
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาล
ธุรกิจ พ.ศ. 2561 ดังนี้
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ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ พ.ศ. 2561 ลง
วันที่ 18 มกราคม 2561
เกณฑ์ทใี่ ช้ในการประเมินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ
6 หลัก ดังนี้
1. หลักนิติธรรม คือ การก�ำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย โดยค�ำนึงถึงสิทธิเสรีภาพ และความยุตธิ รรมของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการมีมาตรการป้องกันการกระท�ำผิด
กฎหมายและใช้เป็นแนวปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรม
2. หลักคุณธรรม คือ การยึดมัน่ ความถูกต้องดีงาม ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ท� ำ หน้ า ที่ ข องตนอย่ า งเต็ ม ความสามารถด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
และเสมอภาค มีการส่งเสริมจิตส�ำนึกและพฤติกรรมการท�ำงานตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ และส่งเสริมสนับสนุนยกย่องผู้กระท�ำความดี
3. หลักความโปร่งใส คือ การสร้างความไว้วางใจซึง่ กันและกัน
โดยด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส ก�ำหนดขั้นตอนที่ชัดเจน มีระบบ
ควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ มีการสือ่ สารข้อมูลและเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
4. หลักการมีสว่ นร่วม คือ การเปิดโอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝ่าย
ทั้งภายในและภายนอกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยร่วมรับรู้
แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมกันพัฒนา
สร้างสรรค์ผลงาน
5. หลักความรับผิดชอบ คือ การทีผ่ เู้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายตระหนัก
ในสิทธิหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลการกระท�ำของตน
ตลอดจนมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานก�ำหนดการให้รางวัล
และการลงโทษไว้อย่างชัดเจน มีจิตสาธารณะและเอื้ออาทรต่อสังคม
6. หลักความคุ้มค่า คือ ธุรกิจมีการบริหารจัดการและใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
มีกิจกรรมหรือแผนงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการประหยัด ลดค่าใช้จ่าย
และเพิ่มรายได้ ตลอดจนสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การประเมิ น ในแต่ ล ะหลั ก จะมี ตั ว ชี้ วั ด เป็ น
เกณฑ์ให้ธรุ กิจต้องปฏิบตั ิ โดยธุรกิจทีจ่ ะผ่านการรับรอง
มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามตัวชี้วัด
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
• คุณสมบัติของธุรกิจที่จะขอเข้ารับการประเมิน
เพือ่ ให้ได้การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจะต้อง
เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือบริษัทจ�ำกัดที่จัดตั้งมา
แล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีและไม่เป็นนิติบุคคลล้มละลาย
• วิ ธี ก ารขอรั บ รองให้ ยื่ น ค� ำ ขอพร้ อ มเอกสาร
หลักฐานต่างๆ เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาล
ตามตัวชี้วัดที่ก�ำหนดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตาม
แบบฟอร์มที่ก�ำหนด (แบบ ธธ.1)
• ธุรกิจต้องเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐาน
ธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยผู้ตรวจประเมินที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าตั้งขึ้น ซึ่งจะต้องยินยอมและอ�ำนวยความ
สะดวกตามสมควรในการเข้าตรวจประเมินของผู้ตรวจ
ประเมิน และเมื่อตรวจประเมินแล้ว กรมจะแจ้งสรุปผล
การประเมินพร้อมข้อเสนอแนะตามเกณฑ์มาตรฐาน
ธรรมาภิบาลธุรกิจให้ทราบ
• ธุรกิจที่ผลการประเมินผ่านเกณฑ์จะได้รับการ
รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า มีก�ำหนดเวลาการรับรอง 3 ปี และได้รับการ
หมายเหตุข้อความการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาล
ธุรกิจในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
• ธุรกิจที่ได้รับการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาล
ธุรกิจจะต้องยื่นรายงานการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
ธรรมาภิบาลธุรกิจต่อกรมทุกปีเพื่อเป็นการสอบทานว่า
ธุรกิจยังคงมีมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจอยู่
• นอกจากได้รบั การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาล
ธุรกิจแล้ว ธุรกิจยังได้รบั อนุญาตให้ใช้เครือ่ งหมายรับรอง
เป็นสัญลักษณ์ประดิษฐ์รูปดอกบัวประกอบอักษรโรมัน
“G” พร้อมค�ำว่า “ธรรมาภิบาลธุรกิจ” และ “Good
Governance” เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องคุ ณ งามความดี
ความบริสทุ ธิเ์ ปรียบเสมือนสาระส�ำคัญของหลักธรรมาภิบาล
ที่ ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ฐานของหลั ก การที่ ดี มี คุ ณ ธรรมเป็ น
เครือ่ งน�ำทางซึง่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะได้ประชาสัมพันธ์
เครื่องหมายรับรองดังกล่าวให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป

โดยธุรกิจสามารถน�ำเครื่องหมายรับรองไปแสดงร่วมกับ
เครื่องหมายการค้าของธุรกิจ หรือแสดงบนเครื่องเขียน เอกสาร
หรือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ แต่ต้องไม่น�ำไปใช้ในลักษณะที่
ท�ำให้เกิดความเสียหายต่อกรม หรือน�ำไปใช้อา้ งอิงในลักษณะทีก่ อ่
ให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดหรือผิดวัตถุประสงค์ของการรับรอง
ซึง่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะได้ประชาสัมพันธ์เครือ่ งหมายรับรอง
ดังกล่าวให้เป็นที่แพร่หลายต่อไป

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถเพิกถอนการรับรอง
ได้หากเห็นว่าธุรกิจมีระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลต�่ำ
กว่าเกณฑ์การรับรอง หรือธุรกิจมีการกระท�ำทีอ่ าจก่อ
ให้เกิดความเสียหายต่อการรับรอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคาดหวังว่า เกณฑ์มาตรฐานด้าน
ธรรมาภิบาลธุรกิจ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาล
ธุรกิจ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 จะเป็นจุดเริ่มต้น
ของการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึน้ กับภาคธุรกิจของไทย อันเป็น
การพั ฒ นาศั ก ยภาพของธุ ร กิ จ ไทยให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
มีภมู คิ มุ้ กันต่อความเปลีย่ นแปลงและผลกระทบต่างๆ ซึง่ จะท�ำให้
ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน สามารถแข่งขันได้
ในเวทีการค้าโลก ซึ่งกรมจะได้มีการส่งเสริมให้ธุรกิจมีการ
ด�ำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจให้มากขึ้น
โดยธุรกิจที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
บทความโดย
นายจิตรกร ว่องเขตกร
นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

‘ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ’
กับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ

“กระทรวงพาณิ ช ย์ ” เตรี ย ม
น�ำเสนอคณะรัฐมนตรี ออกประกาศให้
น�ำ “ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ”
มาใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ
ประเภทใหม่ หวังส่งเสริมให้ประชาชน
ปลู ก ไม้ ยื น ต้ น ในที่ ดิ น ตั ว เองเพื่ อ การ
ออม พร้อมสร้างมูลค่าและเพิม่ พืน้ ทีป่ า่
รวมทั้งใช้เป็นหลักประกันขอกู้เงินใน
อนาคต

14

ต้นสายปลายทางธุรกิจ

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ในฐานะเป็นหน่วยงานที่
ก�ำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมายหลัก
ประกันทางธุรกิจ มีแนวทางเพื่อต้องการ
ช่วยเหลือให้ธุรกิจ SME สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้เพิม่ มากขึน้ จึงเร่งออกกฎ
กระทรวงเพื่ อ เพิ่ ม ทรั พ ย์ สิ น อื่ น มาเป็ น
หลักประกันทางธุรกิจเพิ่มเติม อันได้แก่
“ไม้ยนื ต้นทีม่ มี ลู ค่าทางเศรษฐกิจ” ซึง่ เป็น
ไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรปู
ประเทศด้ า นสั ง คม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนปลูกไม้ยนื ต้นในทีด่ นิ กรรมสิทธิ์
เพื่อการออมในอนาคต การสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มพื้นที่ป่าใน
ประเทศไทย อีกทัง้ ประชาชนยังสามารถ
ใช้ประโยชน์ระหว่างการปลูก โดยน�ำไป
เป็นหลักประกันทางธุรกิจเพื่อกู้ยืมเงิน
กับสถาบันการเงินได้ด้วย

ส�ำหรับในเบื้องต้นนั้น กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าได้เปิดรับฟังความคิดเห็น
จากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว อาทิ ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคม สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน
กรมป่าไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
สมาคมธนาคารไทยและธนาคารรัฐ เช่น
ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน SME Bank โดย
ทุกหน่วยงานต่างสนับสนุนให้กระทรวง
พาณิชย์เร่งออกกฎกระทรวงก�ำหนดให้
“ไม้ยนื ต้นทีม่ มี ลู ค่าทางเศรษฐกิจ” เป็น
หลักประกันทางธุรกิจ โดยขณะนี้ อยู่
ระหว่างเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดว่าจะเป็นไป
ตามแผนที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสังคมตั้งเป้าหมายไว้ภายในเดือน
กันยายน 2561

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ห ลั ก ป ร ะ กั น ท า ง ธุ ร กิ จ
พ.ศ. 2558 ก�ำหนดให้ทรัพย์สินที่สามารถน�ำมา
เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้มีจ�ำนวน 6 ประเภท
ได้แก่
( 1 ) กิจการ
(2) สิ ท ธิเรียกร้อง เช่น สั ญญาเช่า บั ญ ชี
เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า เป็นต้น
(3) สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ผู้ ใ ห้ ห ลั ก ประกั น ใช้ ใ น
การประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้าคงคลัง
หรือวัตถุดิบ เป็นต้น
(4) อสังหาริมทรัพย์ในกรณีท่ผ
ี ู้ให้หลักประกัน
่ น
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง เช่น ทีด
ิ
จัดสรร หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น
(5) ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมาย
การค้า ลิขสิทธิ์ เป็นต้น
(6) ทรัพย์สินอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งขณะนี้ทรัพย์สินที่น�ำมาจดทะเบียนสั ญญา
หลักประกันทางธุรกิจมีครบตาม (1) - (5) แล้ว

ส่วนรายชื่อไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า
ประกอบไปด้วย สัก พะยูง ชิงชัน กระซิก
กระพี้เขาควาย สาธร แดง ประดู่ป่า
ประดู่บ้าน มะค่าโมง มะค่าแต้ เคี่ยม
เคีย่ มคะนอง เต็ง รัง พะยอม ตะเคียนทอง
ตะเคียนหิน ตะเคียนชันตาแมว ไม้สกุล
ยาง สะเดา สะเดาเทียม ตะกู ยมหิน
ยมหอม นางพญาเสื อ โคร่ ง นนทรี
สั ต บรรณ ตี น เป็ ด ทะเล พฤกษ์ ปี บ
ตะแบกนา ตะแบกเลือด เสลา อินทนิล
น�ำ้ นากบุด ไม้สกุลจ�ำปี แคนา กัลปพฤกษ์
ราชพฤกษ์ สุพรรณิการ์ เหลืองปรีดิยาธร
มะหาด มะขามป้ อ ม หว้ า จามจุ รี
พลับพลา กันเกรา กะทังใบใหญ่ หลุมพอ
กฤษณา ไม้หอม เทพทาโร ฝาง ไผ่ทกุ ชนิด
ไม้ ส กุ ล มะม่ ว ง ไม้ ส กุ ล ทุ เ รี ย น และ
มะขาม เป็นต้น

หากต้องการรายละเอียดเพิม่ เติม สามารถสอบถามได้ที่ กองทะเบียนหลัก
ประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 5048
E-Mail : Stro@dbd.go.th หรือ สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
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ประเทศไทยกับกฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ
หากกล่าวถึง “กฎหมายหลักประกัน
ทางธุรกิจ” หลายคนอาจไม่เคยทราบว่าเป็น
กฎหมายเกี่ยวกับอะไร ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่
อาจไม่รู้จักกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
เนื่องจากประเทศไทยเพิ่งมีการตราพระราช
บัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เมื่อ
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 และมีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 นับจากวันที่
กฎหมายมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบนั รวมระยะ
เวลาเกื อ บ 2 ปี เ ต็ ม ที่ ป ระเทศไทยได้ น� ำ
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจมาบังคับใช้ ซึง่
ถือเป็นกฎหมายใหม่สำ� หรับประเทศไทย ดังนัน้
มาท� ำ ความรู ้ จั ก กั บ กฎหมายหลั ก ประกั น
ทางธุ ร กิ จ ให้ ม ากขึ้ น ว่ า มี ที่ ม าอย่ า งไร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกีย่ วข้องในส่วนใดบ้าง
และที่ ส� ำ คั ญ คื อ มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งไรกั บ
ประเทศไทย
ในอดีตที่ผ่านมา ช่องทางการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจไทยสามารถ
ใช้ได้เพียง 2 ช่องทาง คือ จ�ำน�ำและจ�ำนอง
16
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โดยกฎหมายให้จำ� น�ำเฉพาะสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์ทเี่ คลือ่ นทีไ่ ด้)
เท่ า นั้ น และต้ อ งส่ ง มอบทรั พ ย์ สิ น ที่ จ� ำ น� ำ ให้ แ ก่ ผู ้ รั บ จ� ำ น� ำ
ส่วนการจ�ำนอง กฎหมายก�ำหนดให้จำ� นองได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์
หรื อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์ บ างประเภทเท่ า นั้ น ด้ ว ยข้ อ จ� ำ กั ด
ทางกฎหมายข้างต้นส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ประมาณ 2.8 ล้านราย (ส�ำนักงานวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม : ข้อมูล ณ ปี 2556) เข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ยาก หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ขอสินเชื่อกับสถาบัน
การเงินได้ยาก เนื่องจากปัญหาของ SMEs ไทยส่วนใหญ่ ไม่มี
ทรัพย์สินที่จ�ำนองได้ตามประเภทที่กฎหมายก�ำหนด ขณะ
เดียวกันถ้าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จ�ำน�ำให้แก่ผู้รับจ�ำน�ำ SMEs
ก็ไม่สามารถน�ำทรัพย์สินเหล่านั้นมาประกอบธุรกิจได้ ซึ่งสร้าง
ปัญหาในการกู้ยืมเงินและไม่มีทุนหมุนเวียนในธุรกิจ ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม
อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ำกัดข้างต้นได้ถูกปลดล็อกและเปิด
ทางเลือกใหม่ในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กบั SMEs ไทย เนือ่ งจาก
ได้มีการตราพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
ขึ้น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่ง
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจของไทยได้อาศัยหลักการมาจาก

กฎหมายของสหรั ฐ อเมริ ก า ที่ เ รี ย กว่ า Uniform
Commercial Code Article 9 เรื่อง Secured
Transaction และกฎหมายของประเทศอังกฤษ ทีเ่ รียก
ว่า Floating Charge โดยปรับเนือ้ หาให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติและบริบทของประเทศไทย โดยหัวใจ
ส�ำคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ สามารถน�ำ
ทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่าทางเศรษฐกิจมาเป็นหลักประกัน
โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สิน แล้วทรัพย์สินที่มีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจหมายถึงอะไรบ้าง ตามพระราชบัญญัติ
หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ พ.ศ. 2558 ได้ ก� ำ หนด
ทรัพย์สินที่สามารถน�ำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้
มีดังนี้

หลักประกันทางธุรกิจด้วย ซึง่ “ผูบ้ งั คับหลักประกัน” หมายถึง บุคคล
คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันตกลงกัน
ให้เป็นผู้บังคับหลักประกัน อย่างไรก็ดี ผู้บังคับหลักประกันต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยต้องเป็น
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือการประเมินราคาทรัพย์สนิ ซึง่ ปัจจุบนั
มีผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตเป็นผูบ้ งั คับหลักประกันจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จ�ำนวน 404 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561) ส�ำหรับการ
ด�ำเนินการทางทะเบียนเป็นหน้าที่ของผู้ให้หลักประกัน หรือผู้รับหลัก
ประกันแล้วแต่กรณี โดยกฎหมายก�ำหนดให้จัดตั้งส�ำนักงานทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท�ำหน้าที่ในการรับ
จดทะเบียน แก้ไขเปลีย่ นแปลง หรือยกเลิกสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

1. กิจการ
2. สิทธิเรียกร้อง เช่น สิทธิเรียกร้องในบัญชี
เงินฝาก สิทธิเรียกร้องในการเช่าอาคาร
ลูกหนี้การค้า
3. สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร สินค้า
คงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
4. อสังหาริมทรัพย์ ในกรณีทผี่ ใู้ ห้หลักประกัน
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง เช่น
ธุรกิจบ้านจัดสรร ธุรกิจคอนโดมิเนียม
5. ทรัพย์สนิ ทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร
เครื่องหมายการค้า
6. ทรัพย์สินอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ทัง้ นี้ การก่อให้เกิดสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
ประกอบด้วย สัญญาหลักประกันทางธุรกิจและการ
ด�ำเนินการทางทะเบียน โดยสัญญาหลักประกันทาง
ธุรกิจ คือ สัญญาซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า “ผู้ให้
หลักประกัน” จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลก็ได้
เอาทรัพย์สินตราไว้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า
“ผู้รับหลักประกัน” ต้องเป็นสถาบันการเงิน หรือ
บุคคลอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง เพื่อเป็นการ
ประกันการช�ำระหนี้ โดยไม่ตอ้ งส่งมอบทรัพย์สนิ นัน้ แก่
ผู้รับหลักประกัน กรณีที่น�ำกิจการมาเป็นหลักประกัน
จ� ำ เป็ น ต้ อ งระบุ ชื่ อ ผู ้ บั ง คั บ หลั ก ประกั น ในสั ญ ญา

ความพิเศษประการหนึ่งของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
คือ มีการบังคับหลักประกันที่รวดเร็ว ทั้งกรณีการบังคับหลักประกัน
ที่เป็นทรัพย์สินและกรณีการบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ กล่าวคือ
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจได้วางแนวบังคับหลักประกันเป็น 2 กรณี
คือ
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1. กรณี ที่ คู ่ สั ญ ญา “ผู ้ รั บ หลั ก
ประกัน” และ “ผูใ้ ห้หลักประกัน”
ตกลงกั น ได้ หลั ง มี เ หตุ บั ง คั บ
หลั ก ประกั น กรณี นี้ ผู ้ รั บ หลั ก
ประกั น และผู ้ ใ ห้ ห ลั ก ประกั น
ไม่เสียเวลาในการฟ้องศาลและ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ทางศาล
2. กรณีที่คู่สัญญาทั้ง “ผู้รับหลัก
ประกัน” และ “ผูใ้ ห้หลักประกัน”
ตกลงกั น ไม่ ไ ด้ เนื่ อ งจากข้ อ
โต้แย้งประการใดก็ตาม ก็ต้อง
ฟ้องศาลตามกระบวนการปกติ
แต่ ก ฎหมายหลั ก ประกั น ทาง
ธุรกิจถือค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่ง
ของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด ซึ่ง
แตกต่างจากกระบวนการยุตธิ รรม
ปกติที่ถือค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่ง
ศาลฎีกาให้เป็นทีส่ ดุ เป็นการลด
เวลาและกระบวนการในการ
พิจารณาคดีให้รวดเร็วขึ้น
ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา มีสถิติการจดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
ถึง วันที่ 12 มิถุนายน 2561 มีจ�ำนวนค�ำขอจดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ จ�ำนวน 206,066 ค�ำขอ มูลค่า
4,785,737 ล้านบาท ทรัพย์สินที่น�ำมาจดทะเบียนสัญญาหลัก
ประกันทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูงสุด 3 ประเภทแรก ได้แก่ สิทธิ
เรียกร้องประเภทบัญชีเงินฝาก มูลค่า 2,496,956 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 52.17 สิทธิเรียกร้องประเภทลูกหนี้การค้า สัญญา
จ้าง สัญญาซื้อขาย มูลค่า 1,083,850 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
22.65 สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (สินค้าคงคลัง
วัตถุดิบ เครื่องจักร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน) มูลค่า 1,055,588
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.06 โดยในระยะแรกของการ
จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ สิทธิเรียกร้องประเภท
บัญชีเงินฝากธนาคารเป็นทรัพย์สนิ ทีน่ ำ� มาเป็นหลักประกันมาก
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ที่สุด รองลงมา คือ สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ต่อมามีการน�ำทรัพย์สินทางปัญญามาจดทะเบียนในเดือน
ธันวาคม 2559 อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกัน
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง มีการน�ำมาจดทะเบียน
ในเดือนธันวาคม 2560 และกิจการมีการน�ำมาจดทะเบียนใน
เดือนเมษายน 2561 ท�ำให้ขณะนี้มีทรัพย์สินมาจดทะเบียน
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจครบทุกประเภท จากสถิติการจด
ทะเบียนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า SMEs ได้รับสินเชื่อผ่าน
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจมากขึ้น สามารถน�ำเงินทุนไป
หมุนเวียนในธุรกิจหรือขยายกิจการได้ อีกทั้งสถาบันการเงิน
รับหลักประกันที่หลากหลายประเภทมากขึ้น ซึ่งต่างเป็นส่วน
ช่วยสนับสนุน SMEs ในการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจ ถือเป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง

จ า ก ส ถิ ติ ก า ร
จดทะเบียนที่ผ่านมา
แสดงให้เห็นว่า SMEs
ได้ รั บ สิ น เชื่ อ ผ่ า น
กฎหมายหลักประกัน
ท า ง ธุ ร กิ จ ม า ก ขึ้ น
สามารถน�ำเงินทุนไป
หมุ น เวี ย นในธุ ร กิ จ
หรือขยายกิจการได้
อย่ า งไรก็ ต าม การพั ฒ นาในด้ า นต่ า งๆ ไม่ ว ่ า
จะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเงิน และสังคม ล้วนแล้วแต่มี
ตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานสากลเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการ
วัดระดับเพื่อแสดงถึงความมีมาตรฐานเดียวกัน โดยผล
ที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบมาตรฐานกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าประเทศนั้นๆ มีความแข็งแกร่ง
ด้านใดหรือต้องมีการพัฒนาปรับปรุงในด้านใดบ้าง ซึ่งเป็น
ตัวผลักดันให้ประเทศต่างๆ พัฒนาตัวเองตลอดเวลาให้
เทียบเท่ามาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือที่เรียกว่า
“Best Practice” ในทีน่ จี้ ะกล่าวถึงการจัดอันดับความยากง่าย
ในการประกอบธุ ร กิ จ (Ease of Doing Business)
ซึง่ ธนาคารโลกได้จดั ท�ำดัชนีชวี้ ดั ความยากง่ายในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นประจ�ำทุกปี
หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าแล้วเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลัก
ประกันทางธุรกิจอย่างไร
การจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
หรือที่เรียกว่า Ease of Doing Business ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ด้าน โดยด้านที่ 5 การได้รับสินเชื่อ
(Getting Credit) ประกอบด้วย
1. ด้านความลึกของข้อมูลเครดิต (Depth of credit
information index) คะแนนเต็ม 8 คะแนน
2. ด้ า นความมี ศั ก ยภาพของสิ ท ธิ ท างกฎหมาย
(Strength of legal rights index) คะแนนเต็ม 12 คะแนน
ซึ่งจะพิจารณาความคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้
ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ และการคุม้ ครองสิทธิ
ของเจ้าหนี้มีประกันตามกฎหมายล้มละลาย

ปัจจุบัน กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจมีการใช้อย่างแพร่
หลายทัว่ โลก แต่อาจมีชอื่ เรียกทีแ่ ตกต่างกันตามบริบทของประเทศ
เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา
เป็นต้น ซึ่งผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
Ease of Doing Business ปี 2018 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
(2017) ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 26 ของโลกจากทั้งหมด 190
ประเทศทั่วโลก โดยตัวชี้วัดด้านการได้รับสินเชื่อ (Getting
Credit) อยู่อันดับที่ 42 ดัชนีด้านความมีศักยภาพทางกฎหมาย
ได้รับ 7 คะแนน แม้ว่าผลการจัดอันดับตัวชี้วัดด้านการได้รับ
สินเชือ่ (Getting Credit) ของไทยจะดีขนึ้ จากปี 2017 (อันดับ 82)
แต่รฐั บาลได้พยายามผลักดันให้ผลการจัดอันดับในปีตอ่ ๆ ไปดีขนึ้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ
SMEs ในการเข้าถึงแหล่งทุนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับตัวชี้วัด
ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best
Practice) จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัดทุกด้าน รวมถึง
กฎหมายหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ พร้ อ มกั บ การพั ฒ นาระบบจด
ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในตัวชี้วัด
ด้านการได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) อย่างต่อเนื่อง

บทความโดย
นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
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ส่วน “คุณเศรษฐไชย อนันตธนโชคดี”
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด จบการศึกษา
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาเทคโนโลยี ห ลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มาช่วยดูแลในส่วน
ของการเพาะปลูกในไร่แม่นาย พะเยา
รวมถึงการคัดเลือกวัตถุดิบและผลิตผล
ทางการเกษตรจากไร่แม่นาย พะเยา
และเกษตรลูกไร่ในพื้นทีภ่ าคเหนือตั้งแต่
ต้นน�้ำ เพื่อให้ได้คุณภาพดี ตรงตาม
เกณฑ์ ที่ กิ จ การก� ำ หนด ด้ ว ยการน� ำ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ห ลั ง การ
เก็บเกี่ยว (Post-harvesting) ก่อนป้อน
เข้าสู่สายการผลิตต่อไป

จากความชืน่ ชอบและหลงใหลในการดืม่ ไวน์ของครอบครัวอนันตธนโชคดี
กอปรกับส�ำนึกรักบ้านเกิดในการอยากพัฒนาที่ดิน และเพิ่มมูลค่าของผลิตผล
ทางการเกษตรในท้องถิ่น จึงเกิดแนวคิดในการท�ำไร่เกษตรแบบปลอดภัย และ
กิจการผลิตไวน์ผลไม้ควบคู่กันไป ภายใต้ชื่อ “เดอะ แม่นายส์ ไวน์เนอรี่”
ด้ ว ยการบริ ห ารของครอบครั ว
โดยมี “กาย พิลาสลักษณ์ อนันตธนโชคดี”
ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และ ปริญญาโท
สาขาการตลาด คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบ
ในส่ ว นของงานด้ า นการผลิ ต และงาน
ด้านการตลาด โดยปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริหาร

คุณเศรษฐไชย อนันตธนโชคดี
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

พิลาสลักษณ์ อนันตธนโชคดี
กรรมการบริหาร
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ในส่ ว นของไร่ แ ม่ น าย พะเยา
“ครอบครั ว อนั น ตธนโชคดี ” ล้ ว นมี
ความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะส่งมอบ
คุ ณ ค่ า และผลิ ต ผลทางการเกษตรที่ มี
คุณภาพและปลอดสารพิษให้แก่ผบู้ ริโภค
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

การเกษตร และในส่วนของไวน์ลำ� ไย
ของเดอะ แม่นายส์ ไวน์เนอรี่ ยังได้
รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 8
ประเภทไวน์ที่ท�ำจากผลไม้ ในการ
ประกวดไวน์ ภู มิ ป ั ญ ญาแห่ ง ชาติ
โดยมหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ ซึ่ ง
รางวัลครั้งนั้นช่วยเป็นแรงผลักดัน
และก� ำ ลั ง ใจให้ ค รอบครั ว มุ ่ ง มั่ น
พั ฒ นาคุ ณ ภาพของกระบวนการ
ผลิตเพื่อให้ได้น�้ำไวน์ที่มีคุณภาพดี
ยิง่ ขึน้ เสมอ ด้วยการวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรจากความร่วมมือระหว่าง
องค์กรชั้นน�ำในประเทศไทย อาทิ
สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ว.ว.)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 โดย อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ภ าคเหนื อ
ผ่านการใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เข้ามาช่วยในด้านการควบคุมศัตรูทางการ ล้านนา ล�ำปาง เป็นต้น
เกษตร เทคโนโลยี ก ารเพาะปลู ก และ
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว อีกทั้งยังเลือกใช้
นวัตกรรมที่เหมาะสมกับก�ำลังความสามารถ
และขนาดพื้นที่ของไร่แม่นาย พะเยาอีกด้วย
บนเนือ้ ทีก่ ว่าสามสิบไร่ของทีน่ ไี่ ด้มกี ารปลูกทัง้
ข้าวหอมมะลิ 105, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, มัลเบอร์รี่,
ล�ำไย, กระท้อน, ส้มโอ และสะเดา
ในส่วนของสายการผลิตไวน์ผลไม้นั้น
ได้มีการเลือกใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคู ่ ไ ปกั บ ภู มิ ป ั ญ ญาไทย ทั้ ง กระบวน
คัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการหมักไวน์ผลไม้
กระบวนการบ่ ม ไวน์ ผ ลไม้ น านอย่ า งน้ อ ย
หนึ่งปี และกระบวนการบรรจุ ภายใต้แบรนด์
“Dreamy Valley” ซึ่ ง แสดงถึ ง ลั ก ษณะ
โดยในปี พ.ศ. 2554 ไวน์นำ�้ ผึง้
ภูมิประเทศของจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นหุบเขา ของเดอะ แม่นายส์ ไวน์เนอรี่ ได้รบั
และแวดล้ อ มด้ ว ยสภาพอากาศที่ บ ริ สุ ท ธิ์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ไวน์ลิ้นจี่
เย็นสบาย ได้แก่ ไวน์นำ�้ ผึง้ (Mead), ไวน์ลนิ้ จี,่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ไวน์ล�ำไย และไวน์มัลเบอร์รี่
และไวน์ มั ล เบอร์ รี่ ได้ รั บ รางวั ล
ในปี พ.ศ. 2549 ไวน์น�้ำผึ้ง ของเดอะ ชมเชย ประเภทไวน์ผลไม้คณุ ภาพระดับ
แม่นายส์ไวน์เนอรี่ ได้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับ พรี เ มี ย ม ใ น ง า น T r o p i c a l
ที่ 1 ประเภทไวน์ ที่ ท� ำ จากผลิ ต ผลทาง International Wine Symposium

2011 ซึ่งในปีนั้นได้รับเกียรติจากผู้ทรง
คุณวุฒิด้านไวน์ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศมาเป็นสักขีพยาน
แม้วา่ ..รางวัลเหล่านีจ้ ะเป็นเครือ่ งมือ
พิ สู จ น์ คุ ณ ภาพของไวน์ ผ ลไม้ ร ะดั บ
พรีเมียมของ เดอะแม่นายส์ไวน์เนอรี่
เราก็ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของ
น�้ ำ ไวน์ ใ ห้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ผ่ า นนวั ต กรรมใน
กระบวนการผลิต (Process Innovation)
และนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ (Product
Innovation) ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล โดยการก้าวไปสู่การวิจัยร่วมกับ
ส�ำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช. หรือ
N I A ) แ ล ะ อุ ท ย า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STEP) เพื่อให้
บรรลุถึงวิสัยทัศน์เราที่จะน�ำไวน์ผลไม้
ไทยไปสู่ตลาดไวน์โลกให้ได้
ส� ำ หรั บ ในปี 2561 นี้ ทาง
เดอะ แม่นายส์ ไวน์เนอรี่ ได้มโี ครงการ
พัฒนาไร่แม่นาย ให้นักท่องเที่ยวและ
ผู ้ ส นใจได้ มี โ อกาสแวะมาเยี่ ย มชม
ต้นก�ำเนิดของเดอะ แม่นายส์ ไวน์เนอรี่
แหล่ ง ผลิ ต ไวน์ ผ ลไม้ คุ ณ ภาพระดั บ
พรีเมียมของประเทศไทย แล้วพบกัน
เร็วๆ นี้

หจก. เดอะ แม่นายส์ ไวน์เนอรี่
189 ม.9 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

www.instagram.com/themaenaiswinery
www.facebook.com/themaenaiswinery
โทรศัพท์ 054-445-184, 081-888-2346,
081-888-2346
อีเมล์ maenaiwinery@gmail.com
Line@ themaenaiswinery
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“นมแพะ” เป็นนมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ทั่วโลก แต่กลับยังไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในไทย
มากนัก เนือ่ งด้วยคนส่วนใหญ่ชนิ กับการบริโภคนมวัวมากกว่า
รวมไปถึงอาจมีความกังวลในเรื่องรสชาติ กลิ่น คุณประโยชน์
รวมไปถึงราคาที่ค่อนข้างสูงกว่านมชนิดอื่นๆ แต่ปัจจุบันได้
มีการเผยแพร่ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของนมแพะ
ออกมามากมาย อาจกล่าวได้ว่า...นมแพะเป็นนมที่ดีที่สุด
อีกชนิดหนึ่งที่ควรค่าแก่การบริโภค
คุณสมบัติที่ส�ำคัญของนมแพะอีกประการ ก็คือ
มีความเหมาะสมและใกล้เคียงกับนมคนมากที่สุด
ดังนั้น ในกลุ่มคุณแม่ที่ไม่มีน�้ำนม จึงมักจะใช้
นมแพะให้ทารกดื่มแทนน�้ำนม เพราะนมแพะ
มีโปรตีนทีง่ า่ ยต่อการย่อย ซึง่ ร่างกายสามารถน�ำ
ไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยป้องกันอาการท้องอืด
ท้องผูก ลดอาการอึดอัดไม่สบายท้อง ท�ำให้ทารกน้อย
นอนหลับสบายและอารมณ์ดี
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ถึงแม้วา่ ... นมแพะจะเป็นน�ำ้ นมทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี แต่กลับไม่คอ่ ย
ได้รับความนิยมในการน�ำมาดื่มมากนัก เนื่องจากมีกลิ่นเหม็นสาบ
เลยท�ำให้นมแพะที่เราพบเห็นในท้องตลาดส่วนใหญ่จะน�ำไปใช้
ส�ำหรับสัตว์เลีย้ ง ไม่วา่ จะเป็นน้องหมา น้องแมว หรือสัตว์เลีย้ งอืน่ ๆ
ที่สามารถดื่มนมได้ โดยช่วยในเรื่องของขนที่เงางามและนุ่มสลวย
สัตว์เลี้ยงทานแล้วท้องไม่อืด ประกอบกับได้สุขภาพที่ดี รวมถึง
เสริมความแข็งแรงของกระดูก เป็นต้น ดังนัน้ การทีจ่ ะท�ำให้นมแพะ
เป็นทีย่ อมรับกับนักดืม่ นม จึงจ�ำเป็นต้องท�ำให้กลิน่ เหม็นสาบให้หาย
ไปให้ได้
“AM Goat” ได้มองเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พยายาม
ขจัดปัญหาเรื่องกลิ่นของนมแพะ ซึ่งมีที่มาหลายอย่างประกอบกัน
ดังนัน้ กระบวนการแก้ไขจึงเริม่ ต้นตัง้ แต่อาหารทีใ่ ช้เลีย้ งแพะ ความ
สะอาดและสุขลักษณะของฟาร์ม กระทั่งขั้นตอนการรีดนมแพะ
เพราะทุกขั้นตอนของการเลี้ยงต่างก็มีผลต่อการเกิดกลิ่นของนม
หากเกิดปัญหาในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็จะท�ำให้เกิดกลิ่นขึ้นได้
ตลอด ประกอบกับการเลี้ยงของเกษตรกรยังไม่ได้เป็นฟาร์มขนาด
ใหญ่ ยังคงเป็นการเลีย้ งในครัวเรือน ซึง่ จะเป็นการเลีย้ งบนโรงเรือน
ที่สะอาด ซึ่งท�ำให้การควบคุมท�ำได้ง่าย จึงสามารถขจัดปัญหา
เรื่องกลิ่นไปได้
AM Goat ผลิตจากน�้ำนมแพะสดแท้ 100% และเป็น
นมแพะจากฟาร์มออแกนิกของเกษตรกรไทย ไม่มกี ลิน่ เหม็นสาบ
จึงท�ำให้นมแพะ AM Goat พร้อมที่จะก้าวไปสู่โลกกว้าง เพื่อ
น�ำเสนอให้ภายนอกทราบว่า นมแพะของไทยเป็นนมแพะที่มี
คุณภาพ ไม่มีกลิ่นเหม็นสาบ ประกอบกับนมแพะเป็นนมที่มี
คุณประโยชน์ท่ีมากมายอยู่แล้ว ดังนั้น พวกเราควรส่งเสริม
ให้หันมาดื่มนมแพะกันมากๆ
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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เคล็ดลับการท�ำธุรกิจให้สร้างสรรค์แบบ

Marketing 4.0
Marketing 4.0 คื อ “การตลาดที่ เ อา
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย เพื่อให้เข้าถึง
ผู้บริโภคหรือลูกค้ามากยิ่งขึ้น” ซึ่งแน่นอน
ว่า...เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปพฤติกรรมของ
ผู ้ บ ริ โ ภคก็ ย ่ อ มเปลี่ ย นแปลงตามเช่ น
เดียวกัน ทั้งนี้ การขายของ หรือการท�ำ
การตลาดจะไม่หยุดอยู่แค่ที่หน้าร้านอีก
ต่ อ ไป แต่ จ ะก้ า วมาสู ่ โ ลกออนไลน์ ด ้ ว ย
ฉะนั้น การท�ำธุรกิจยุค พ.ศ. นี้จึงต้องมี
เคล็ดลับที่สร้างสรรค์พร้อมก้าวทันกระแส
อยู่เสมอ
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เคล็ดลับที่

1

ตอบสนองตัวตนของคนยุคใหม่
ผูค้ นในยุคนีเ้ ราเรียกกันสัน้ ๆ ว่า Generation Me
เป็นยุคทีผ่ คู้ นสนใจแต่เรือ่ งของตัวเอง อยากรู้ อยากดู
อยากเห็น ในสิ่งที่ตนสนใจเท่านั้น การตลาดยุค 4.0
(Marketing 4.0) ควรต้องเข้าใจพฤติกรรมนี้ และปรับ
เปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของคนยุคใหม่
เพราะคนยุค ME จะไม่ชอบดูโฆษณาประชาสัมพันธ์
สินค้าแบบตรงๆ อีกต่อไป ฉะนัน้ ผูป้ ระกอบการและ
เจ้าของกิจการ SME ควรต้องเข้าใจ และหาแนวทาง
การตลาดให้ตรงกับพฤติกรรมเป้าหมาย
ยกตัวอย่างเช่น คนยุคนีช้ อบดูรวี วิ สินค้ามากกว่า
การดูโฆษณาสินค้า ดังนัน้ ควรต้องหาแนวทางทีท่ ำ� ให้
เราสามารถสื่อสารคุณสมบัติสินค้าของเรา โดยไม่ได้
โฆษณาให้คนดูรู้สึกร�ำคาญจนเกินไป

เคล็ดลับที่

2

เคล็ดลับที่

3

ตอบสนองจิตวิญญาณของผู้เสพสื่อ

ข้อมูลส�ำคัญอยูบ่ นโลกดิจทิ ลั

ค�ำว่า “จิตวิญญาณของผู้เสพสื่อ” นั้น จะเป็น
ตัวบ่งบอกตัวตนของลูกค้า หากผู้ประกอบการและ
เจ้าของกิจการ SME สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของ
ผู้ที่รับรู้ข่าวสารข้อมูลที่เราต้องการจะสื่อออกไปได้
แล้ว อะไรๆ ก็จะง่ายขึ้นมากทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น
กลุม่ คนทีใ่ ช้ชวี ติ รักอิสระและมีความเป็นปัจเจกบุคคล
อย่างชัดเจน เราต้องหาสินค้าที่บ่งบอกความเป็น
จิตวิญญาณนั้นๆ เพื่อสื่อสารให้ตรงถึงลูกค้ากลุ่มนี้
เป็นต้น

จากสถิตทิ ศี่ กึ ษากันมาพบว่า ผูค้ นเข้าไปออนไลน์
บนโลกอินเทอร์เน็ตมีกว่าหลายสิบล้านคน ท�ำให้เกิด
การเสพข้อมูลข่าวสารอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ว่ากัน
ว่า...ข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตเพียงไม่กี่วันเท่ากับ
ข้อมูลของโลกในอดีตหลายสิบปี ตัง้ แต่มกี ารออนไลน์
เกิดขึ้นข้อมูลส�ำคัญได้ถูกถ่ายทอดเข้าสู่โลกดิจิทัล
ส�ำหรับผูป้ ระกอบการและเจ้าของกิจการ SME ยุค 4.0
แล้วการหาต�ำแหน่งบนโลกอินเทอร์เน็ตเป็นสิง่ จ�ำเป็น
และไม่ควรมองข้ามอีกต่อไป

เคล็ดลับที่

4

ท�ำการตลาดบน Social Network อย่างรูเ้ ท่าทัน

Social Network สมัยนี้เป็นเหมือนดาบสองคม
เพราะมี ทั้ ง ด้ า นมื ด และด้ า นสว่ า ง นั ก การตลาด
ผู้ประกอบการ และเจ้าของกิจการ SME ที่ชาญฉลาด
ควรรู้จักการใช้ Social Network อย่างสร้างสรรค์
เพราะกระแสบางอย่างอยู่ได้แค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้น
อย่าตามกระแสมากเกินไปจนขาดความเป็นตัวของ
ตั ว เอง ทางที่ ดี ค วรเริ่ ม ให้ ข ้ อ มู ล ความรู ้ ที่ มี คุ ณ ค่ า
แล้วน�ำมาโยงเข้ากับสินค้าของเราจะดีกว่า

เคล็ดลับที่

5

ท�ำการตลาดอย่าง “สร้างสรรค์”

ผูป้ ระกอบการและเจ้าของกิจการ SME สมัยใหม่
หากคิดแต่จะขายสินค้าแสวงหาผลก�ำไรแต่ เ พี ย ง
อย่างเดียว การตลาดแบบนี้อาจจะอยู่ยากเพราะ
เมื่ อ มี ป ั ญ หาสุ ด ท้ า ยมั น ก็ จ ะถู ก “ตี ก ลั บ ” มาสู ่
ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ SME ได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นลองท�ำตลาดอย่างสร้างสรรค์ ไม่ท�ำให้
สังคมโดยภาพรวมเสื่อมลง ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม กับ
ลูกค้า ผู้คนภายในสังคมให้มากขึ้นแล้วสินค้าและ
กิจการของคุณจะยั่งยืนได้อย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม ในการตลาดยุค 4.0 (Marketing 4.0) แม้จะมีเคล็ดลับอะไรทีช่ ว่ ยให้ธรุ กิจด�ำเนินไปได้อย่างราบรืน่
อีกมากมาย แต่เคล็ดลับที่ส�ำคัญที่สุดอยู่ที่ทัศนคติของผู้ใช้การตลาดเป็นตัวช่วยเพิ่มยอดขาย หากเรามีทัศนคติ
ในทางที่ไม่สร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจไม่เป็นอย่างที่คิด ในทางกลับกันถ้าผู้ประกอบการและเจ้าของ
กิจการ SME หันมาท�ำกิจการอย่างสร้างสรรค์ ใส่ใจสังคมโดยภาพรวม ก็จะดีทงั้ กิจการส่วนตัวและสังคมส่วนรวม
นั่นเอง
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
www.krungsri.com
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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TFRS 9

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
TFRS 9 “เครื่องมือทางการเงิน” การค้า) เป็นต้น สัญญาเงินกู้ยืมถือเป็น TFRS 9 บังคับใช้กับกิจการใด
คืออะไร
เครือ่ งมือทางการเงิน เนือ่ งจากก่อให้เกิด
TFRS 9 บังคับใช้ในการจัดท�ำงบ

“เครือ่ งมือทางการเงิน” หมายถึง
ข้ อ ตกลงใดๆ ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด สิ น ทรั พ ย์
ทางการเงิน (Financial Asset) ของ
กิจการหนึ่ง และในเวลาเดียวกันก็ก่อให้
เกิ ด หนี้ สิ น ทางการเงิ น (Financial
Liability) หรือ ตราสารทุน (Equity
Instrument) ของอีกกิจการหนึง่ ตัวอย่าง
ของเครือ่ งมือทางการเงิน เช่น หุน้ กู้ หุน้
สามัญ หุ้นบุริมสิทธิ สัญญาเงินกู้ยืม การ
ซือ้ ขายเป็นเงินเชือ่ (ลูกหนีก้ ารค้า เจ้าหนี้
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สินทรัพย์ทางการเงิน สถาบันการเงินหรือ
กิจการใดๆ ที่ให้กิจการอื่นกู้ยืมเงินตาม
สัญญากู้เงิน (บัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืม)
และก่อให้เกิดหนี้สินทางการเงินส�ำหรับ
กิจการทีเ่ ป็นผูก้ ยู้ มื เงิน ลูกหนีก้ ารค้าและ
เจ้าหนี้การค้าที่เกิดจากการซื้อขายเป็น
เงิน เชื่อ ก็ถือเป็นเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากก่อให้เกิดสินทรัพย์ทางการเงิน
(ลูกหนี้การค้า) ส�ำหรับผู้ขาย และก่อให้
เกิดหนี้สินทางการเงิน (เจ้าหนี้การค้า)

การเงินของกิจการทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับ
สาธารณะ เช่น บริษทั มหาชนจ�ำกัด และ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่
ครอบคลุมถึงกลุ่มสถาบันการเงินที่อาจ
จะได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วนกิจการ
ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หรือ ธุรกิจ SMEs ไม่ต้องน�ำมาตรฐานฯ
กลุ่มนี้มาใช้ในการจัดท�ำงบการเงิน

