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เมือ่ ต้นปีทผ่ี า่ นมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
ได้บูรณาการการทำ�งานร่วมกัน กับอีก 2 หน่วยงาน
พันธมิตร คือ สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) และ สำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) (DGA) เพื่ อ พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก าร
ออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Foreign Certificate
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และอำ � นวยความสะดวกให้ นั ก ลงทุ น
ต่างชาติทไี่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI สามารถ
เข้าสูก่ ระบวนการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า ว
พ.ศ. 2542 ที่ DBD กำ�กับดูแลอยู่ ได้รวดเร็วขึ้น โดย
ยื่นคำ�ขอผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว
(Single Unit) ที่ BOI และ DBD จะส่งไฟล์หนังสือรับรองฯ
ไปให้ทางออนไลน์
การเปิดให้บริการดังกล่าวเป็นการลดขั้นตอน
การติดต่อหน่วยงานภาครัฐ ลดต้นทุนในการดำ�เนิน
งานของผู้ประกอบการ และลดระยะเวลาในการยื่น
คำ�ขอจากเดิมใช้เวลา 30 วัน ลดลงเหลือภายใน 5 วัน
ทำ�ให้นักลงทุนต่างชาติมีทางเลือกในการรับบริการ
ที่ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อม
ทีด่ ใี นการดำ�เนินธุรกิจ เป็นการยกระดับให้ประเทศไทย
เป็นประเทศทีง่ า่ ยต่อการลงทุน (ease of doing business)
ส่งผลให้เกิดการลงทุนจากต่างชาติมากขึน้ และเป็นผล
ดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
นายทศพล ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ามีอายุครบ 98 ปี โดยตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาได้
มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว
ประหยั ด เวลา/ค่ า ใช้ จ่ า ย และได้ รั บ ความพึ ง พอใจ
สู ง สุ ด ขณะเดี ย วกั น ก็ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทาย
การเปลี่ยนแปลง และการบริหารความเสี่ยงบนบริบท
การเปลี่ ย นผ่ า นทั้ ง ของเศรษฐกิ จ โลกและเศรษฐกิ จ
ประเทศไทยที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นที่พึ่งแก่
ภาคธุรกิจและประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม โดย
ต้ อ งมี ก ารบริ ห ารราชการอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ควบคู่ ไ ปกั บ ความพอเหมาะกั บ
งบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรร ซึง่ ตลอดระยะเวลา 98 ปี
ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติราชการอย่างเต็ม
ความรูค้ วามสามารถ บริหารราชการอย่างมีธรรมาภิบาล
ทำ�ให้กรมฯ เป็นหน่วยงานภาครัฐชั้นนำ�ด้านบริการ
หน่วยงานหนึง่ ของประเทศ และพร้อมเป็นภาคีเครือข่าย
กับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเติบโตและความมั่นคง
แก่ระบบเศรษฐกิจของไทย
ในโอกาสที่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ก้ า วสู่ ปี ที่
99 ซึ่ ง เป็ น ปี ที่ ทุ ก คนต้ อ งการกำ � ลั ง ใจและพลั ง บวก
ในการผลั ก ดั น ให้ ส ามารถเดิ น ไปข้ า งหน้ า ด้ ว ย
ความมั่ น คง ท่ า มกลางสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโรคโควิด-19 ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกล้วนแต่ได้รับ
ผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้น รวมทั้งเป็นปีที่สุดแสนท้าทาย
สำ�หรับทุกภาคส่วนในการบริหารกิจการและกำ�หนด
ทิศทางการดำ�เนินชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่าง
บอบช้ำ�น้อยที่สุด กรมฯ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ
ที่ มี ห น้ า ที่ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ผู้ ป ระกอบการไทย
ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในทุกเวทีการค้า

ได้ กำ � หนดแคมเปญ ‘Powered by DBD’ เพื่ อ ใช้
เป็ น แนวทางในการดำ � เนิ น งานตลอดปี โดยมี
เป้าหมายสำ�คัญ คือ “การเสริมพลังสร้างความเข้มแข็ง
ให้ผปู้ ระกอบการและเอสเอ็มอีไทย ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ของประเทศให้มีความมั่นคง” โดยมุ่งผลักดันให้ธุรกิจ
ไทยมีศักยภาพด้านการผลิตและการบริหารจัดการที่ดี
ขึน้ ได้แก่ 1) ธุรกิจไทยมีผลิตภาพทีส่ งู ขึน้ มีความสามารถ
ในการแข่งขันทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ 2) ธุรกิจไทย
มีภมู คิ มุ้ กันทีด่ ี มีความมัน่ คงในการดำ�เนินธุรกิจ สามารถ
รับมือกับสถานการณ์ตา่ งๆ ทีม่ คี วามผันผวน ไม่แน่นอน
และซับซ้อน และ 3) การกระจายผลประโยชน์จาก
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทัว่ ถึง มีความเท่าเทียม
กัน และลดความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม
สำ�หรับรูปแบบการเสริมพลังให้ผปู้ ระกอบการไทย
คือ การให้ความรูด้ า้ นการบริหารจัดการธุรกิจและความรู้
ที่มีความจำ�เป็นต่อการดำ�เนินธุรกิจ รวมทั้ง กำ�หนด
มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถเดินต่อไปได้ มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
และ AI มาช่วยในการแก้ปัญหา “ปิดจุดอ่อน เสริม
จุดแข็ง” เพื่อลดต้นทุน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า
และบริการ รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดโดยขยาย
ช่องทางการตลาดให้มคี วามหลากหลายครอบคลุมกลุม่
เป้าหมายได้มากทีส่ ดุ ทัง้ ช่องทางออฟไลน์และออนไลน์
ปรับเปลี่ยนแนวคิดโดยใช้ความต้องการของตลาดเป็น
ตัวกำ�หนดการผลิตสินค้าและบริการ ภายใต้นโยบาย
“ตลาดนำ�การผลิต” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ธุรกิจ พัฒนาเทคโนโลยีให้สอดรับกับ “วิถีปกติใหม่”
(New Normal) เพื่ออำ�นวยความสะดวกภาคธุรกิจให้
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวสู่วิถี
ธุรกิจในยุคถัดไป (Next Normal) ด้วยความมั่นคง
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นอกจากนี้ ยั ง ส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิ จ และเป็ น กำ � ลั ง สำ � คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการ
ค้ า ของประเทศ เช่ น ธุ ร กิ จ บริ ก าร ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์
ผู้ประกอบการโอทอป เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club
สินค้าชุมชน ตลอดจน การสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ด้วยการยกระดับมาตรฐานการ
บริหารจัดการร้านค้าส่งค้าปลีกตามเกณฑ์มาตรฐาน
และพัฒนาสู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย ให้ร้านโชวห่วย
ในพื้นที่เป็นกลไกกระจายรายได้และเป็นกำ�ลังสำ�คัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น เนื่องจากเป็นแหล่ง
จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคของชุมชน เป็นช่องทางการ
กระจายสิ น ค้ า โอทอป และสิ น ค้ า ชุ ม ชนต่ า งๆ เป็ น
แหล่งจ้างงานที่สำ�คัญช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
ของประเทศให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งสร้างโอกาส
การเข้าถึงแหล่งทุนด้วยหลักประกันทางธุรกิจ และส่งเสริม
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ให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ
เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น แก่ ผู้ ร่ ว มลงทุ น และพั น ธมิ ต ร
ทางธุรกิจ ซึง่ จะทำ�ให้ธรุ กิจสามารถแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า พร้ อ มให้ ก ารส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนการดำ�เนินธุรกิจของผู้ประกอบการทุก
ระดับอย่างเต็มที่ สนับสนุนกลไกตลาดและส่งเสริม
ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จำ�เป็นต่อการบริหาร
จัดการธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพือ่ ให้ผป้ ู ระกอบการ
สามารถปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์การ
เปลี่ ย นแปลงด้ านต่ างๆ ของโลก เป็ น การยกระดั บ
คุณภาพการบริหารจัดการผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่กรมฯ ได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ผู้ประกอบการไทยอีกทางหนึ่ง

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 98 ปี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ลดค่าธรรมเนียมการจัดตั้งธุรกิจ
ผ่านระบบออนไลน์ 50%

กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจไทยมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคง
โดยต้องมีต้นทุนในการดำ�เนินธุรกิจที่ไม่สูงเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางธุรกิจ และที่สำ�คัญการติดต่อกับ
หน่วยงานราชการต้องมีความคล่องตัว จึงมอบหมาย
ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าพัฒนาการให้บริการ
ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการจดทะเบียนธุรกิจที่ต้อง
มีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และที่สำ�คัญต้อง
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนของภาคธุรกิจลง
กระทั่งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา กระทรวง
พาณิ ช ย์ ไ ด้ อ อกประกาศกฎกระทรวงกำ � หนดอั ต รา
ค่ า ธรรมเนี ย ม ลดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม และยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร
การขอสำ�เนาเอกสารพร้อมคำ�รับรอง และค่าธรรมเนียม
08
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อื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำ�กัด พ.ศ. 2563
เพือ่ ขยายระยะเวลาและเพิม่ ส่วนลดอัตราค่าธรรมเนียม
แก่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำ�กัดที่จดทะเบียนผ่านระบบ
จดทะเบียนนิตบิ คุ คลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
จากเดิมลดให้ร้อยละ 30 เป็นลดให้ร้อยละ 50 เป็น
ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31
ธันวาคม 2566
ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ผู้ประกอบการ
ที่จดทะเบียนนิติบุคคลผ่านทางระบบการจดทะเบียน
นิ ติ บุ ค คลทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ e-Registration
จะเสียค่าธรรมเนียมที่ถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งของการยื่น
ขอจดทะเบี ย นฯ แบบ walk in ที่ มี ค่ า ธรรมเนี ย ม
5,500 บาท โดยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำ�กัดผ่าน

ระบบ e-Registration ในอัตราใหม่นี้จะมีค่าธรรมเนียม
เหลือเพียง 2,750 บาท และห้างหุ้นส่วนจำ�กัดมีอัตรา
ค่ า ธรรมเนี ย มเพี ย ง 500 บาท การเปลี่ ย นแปลง/
การเพิ่มทุนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำ�กัดมีอัตรา
ค่าธรรมเนียม 250 บาทต่อ 1 ครั้ง
สำ � หรั บ การลดอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า ว
เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการปรับปรุงบริการ
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน
ที่ 2 มกราคม 2563 ที่ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวน
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของ
ทางราชการ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ต้ น ทุ น ของภาครั ฐ
ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น
และประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ เป็นการสนับสนุน
ให้ ผู้ ป ระกอบการยื่ น คำ � ขอจดทะเบี ย นผ่ า นระบบ
e-Registration มากขึ้น ทั้งนี้ ด้วยระบบ e-Registration
ผู้ประกอบการสามารถดำ�เนินการจดทะเบียนจัดตั้ง
เปลีย่ นแปลงฯ หรือเพิม่ ทุนได้งา่ ยทุกทีท่ กุ เวลา โดยไม่มี
เรื่องเวลา/สถานที่มาเป็นอุปสรรค ช่วยประหยัดเวลา

และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อันเป็นการช่วยบรรเทา
ผลกระทบของผู้ประกอบการที่ได้รับจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งในประเทศไทย
และทั่วโลกยังคงมีสถานการณ์ที่รุนแรง
แม้ว่าการลดอัตราค่าธรรมเนียมฯ ดังกล่าวอาจ
ทำ � ให้ รั ฐ สู ญ เสี ย รายได้ ล งกว่ า 165 ล้ า นบาทต่ อ ปี
แต่ ใ นทางกลั บ กั น ประเทศไทยจะได้ รั บ ประโยชน์
อย่างมหาศาล เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและ
ต้นทุนในการประกอบธุรกิจ เสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ ยังจะส่งผลต่ออันดับของไทยด้านการจัด
อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ หรือ Doing
Business ของธนาคารโลกที่คาดว่าจะมีอันดับที่ดีขึ้น
อีกด้วย ซึ่งภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 คลี่คลายลงจะทำ�ให้นักลงทุนชาวต่างชาติ
เกิ ด ความสนใจและเลื อ กประเทศไทยเป็ น จุ ด หมาย
ปลายทางในการมาลงทุนมากขึ้น

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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นโยบายการบริหารงาน
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ปี 2564
นายทศพล ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายทศพล ทังสุบตุ ร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่เข้ารับตำ�แหน่งอธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าคนใหม่ และเป็นอธิบดีคนที่ 29 ของกรมฯ
นี้ กางแผนนโยบายการบริ ห ารงานสำ � คั ญ ที่ ต้ อ งเร่ ง
ดำ�เนินการในปี 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทย
และ ทั่วโลกประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ทำ�ให้ทิศทางการดำ�เนินงานของภาครัฐเกิด
การเปลี่ยนแปลงหลายด้าน โดยเฉพาะด้านสุขอนามัย
ของประชาชน ด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข
ขณะที่ การดำ�เนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งให้
10
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แก่เศรษฐกิจของประเทศก็ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องและ
มี ค วามเข้ ม ข้ น มากขึ้ น เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยมี ร ะบบ
เศรษฐกิจที่กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง
การบริ ห ารงานภายในกรมฯ จะดำ � เนิ น งานให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวง
พาณิชย์ โดยจะสร้างบรรยากาศการทำ�งานแบบทีมเวิรค์
บูรณาการการทำ�งานเข้าด้วยกัน เกื้อกูลสนับสนุนกัน
ผสานให้เป็นหนึ่งเดียวทั้งภายนอกและภายในองค์กร
ข้าราชการและบุคลากรของกรมฯ ทุกคนทุกระดับจะ
ทำ�งาน ด้วยความโปร่งใส และต้องมีการปรับตัวให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี อยู่ตลอดเวลา เพื่อมุ่งสู่ความสำ�เร็จของ
องค์กรร่วมกัน

ภารกิจสำ�คัญเร่งด่วน 3 ด้าน ที่จะดำ�เนินการในปี
2564 นี้ ประกอบด้วย
1) การดูแลเอสเอ็มอีและเศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศแบบเข้มข้น เพื่อให้เป็นหัวใจหลักในการสร้าง
รายได้และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศให้
ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง โดยเฉพาะผู้ประกอบ

การสินค้าชุมชน โอทอป และสินค้าเกษตร เน้นการนำ�
เทคโนโลยีมาใช้และส่งเสริมให้เข้าสูช่ อ่ งทางการตลาดที่
ยัง่ ยืน ด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ และเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้อย่างทัว่ ถึง เพิม่ ช่อง
ทางการตลาดทัง้ ออฟไลน์และออนไลน์ ในรูปแบบ Omni
Channel (การขายแบบ 2 ทาง) ผ่านการจำ�หน่ายบนห้าง
ค้าปลีกสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า สนามบิน สถานทีท่ อ่ ง
เที่ยว ร้านค้าส่ง-ค้าปลีกชุมชนทั่วประเทศ รวมถึง การ
สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านเครือ
ข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ทั่วประเทศ เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่ ภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจด้วยธุรกิจแฟรน
ไชส์ ธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (เช่น ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
และธุรกิจร้านอาหาร) ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ และ
จะเชื่อมโยงธุรกิจ Startup กับ เอสเอ็มอี ส่งเสริมให้
เอสเอ็มอีใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม เทคโนโลยี ยกระดับ
และปิดจุดอ่อนการดำ�เนินธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
นอกจากนี้ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจค้าส่งค้า
ปลีกไทย ด้วยการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ
ร้านค้าส่งค้าปลีกตามเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาสู่
การเป็นสมาร์ทโชวห่วย ให้ร้านโชวห่วยในพื้นที่เป็น
กลไกกระจายรายได้และกำ�ลังสำ�คัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจท้องถิน่ เนือ่ งจากเป็นแหล่งจัดหาสินค้าอุปโภค
บริโภคของชุมชน เป็นช่องทางการกระจายสินค้าโอทอป
และสินค้าชุมชนต่างๆ และเป็นแหล่งจ้างงานที่สำ�คัญ
2) การสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการดำ�เนินธุรกิจของ
ไทย สร้างธุรกิจธรรมาภิบาลไทย สร้างความเชื่อมั่นให้
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คู่ค้า (Business Governance) โดยจะเน้นทั้งการกำ�กับ
ดูแลให้ภาคธุรกิจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง รวมถึง
การส่ ง เสริ ม ให้ ธุ ร กิ จ นำ � หลั ก ธรรมาภิ บ าลไปใช้ ใ น
การประกอบธุรกิจมากขึน้ โดยยกระดับธุรกิจตามเกณฑ์
มาตรฐาน ที่กรมฯ ได้จัดทำ�ขึ้น (อิงเกณฑ์มาตรฐาน
สากล) เพื่อเป็นธุรกิจต้นแบบ นอกจากนี้ จะใช้ระบบ
บั ญ ชี ม าตรฐานเข้ า มาช่ ว ยในการสร้ า งธรรมาภิ บ าล
แก่ ภ าคธุ ร กิ จ โดยให้ ส ามารถจั ด ทำ � บั ญ ชี ผ่ า นทาง
แอพพลิเคชั่น หรือทางออนไลน์ และสามารถนำ�ส่งงบ
การเงินประจำ�ปีได้โดยอัตโนมัติ ซึง่ จะช่วยให้ผปู้ ระกอบการ
หรือนักลงทุนนำ�ข้อมูลทางบัญชีทไ่ี ด้ชว่ ยในการตัดสินใจ
ลงทุ น เพิ่ม เติ ม หรื อ พั ฒ นาธุ ร กิ จ ของตนเอง รวมทั้ง
ยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีของผู้ประกอบการ
เช่ น การพั ฒ นาสำ � นั ก งานบั ญ ชี ส่ ู เ กณฑ์ คุ ณ ภาพ
การส่งเสริมสำ�นักงานบัญชีคุณภาพสู่สำ�นักงานบัญชี
ดิจิทัล และสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young &
Smart Accountant) ร่วมกับสถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศ

3) เดินหน้าพัฒนางานบริการด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ลดข้อจำ �กัดที่เป็นอุปสรรค
ในการประกอบธุรกิจ เช่น การนำ�เทคโนโลยี AI มา
ใช้ในการจองชื่อนิติบุคคล การพัฒนาระบบการออก
หนั ง สื อ รั บ รองการประกอบธุ ร กิ จ ของคนต่ า งด้ า ว
(e-Foreign Certificate) อำ�นวยความสะดวกนักลงทุน
ชาวต่ า งชาติ ก ารผลั ก ดั น การใช้ ร ะบบจดทะเบี ย น
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เป็นต้น
เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นประเทศที่ง่ายต่อการประกอบ
ธุรกิจ และน่าลงทุนให้มากยิ่งขึ้น

พร้อมทั้ง มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูล
กลางของกรมฯ ให้เป็น “Big Data” สำ�หรับผู้ประกอบ
การและระบบการค้าของไทย รวมถึงการให้บริการเชือ่ ม
โยงข้อมูลสู่หน่วยงานภาครัฐมากยิ่งขึ้น เพื่อการบริการ
ประชาชน และภาคธุรกิจ จนเป็นโครงข่ายที่ทรงพลังนำ�
มาซึ่งพันธมิตรทางการค้า และสามารถสร้างความเข้ม
แข็งให้แก่ธุรกิจไทยในระยะยาวต่อไป

ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(DBD) จับมือกับ 2 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ สำ�นักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) พัฒนาระบบการให้บริการ
แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยลงนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
การให้บริการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ เป็นการให้บริการออกหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Foreign Certificate) เป็นการนำ�เอา
เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ ไ ด้ รั บ คำ � แนะนำ � และ
ความช่วยเหลือจาก DGA มาใช้เพื่อออกหนังสือรับรอง
ในกรณีที่นักลงทุนต่างชาติได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จาก BOI ซึ่ งประกอบธุร กิจ ภายใต้ก ฎหมายว่ าด้ ว ย
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของ DBD ให้สามารถ
ยื่นคำ�ขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) และหนังสือ
รับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (DBD) ได้
ณ จุดเดียว (Single Unit) ที่ BOI โดยความร่วมมือ
ในครั้งนี้ เป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาล ด้านการ
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เพิ่ม ขีดความสามารถในการดึงดูดการลงทุ น จากนั ก
ลงทุนต่างชาติ เน้นอำ�นวยความสะดวกให้สามารถเริ่ม
ต้นประกอบธุรกิจได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยสร้างแรงดึงดูดการลงทุนจาก
นักลงทุนต่างชาติเพิ่มมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
สำ�หรับกระบวนการเชือ่ มโยงข้อมูลจะส่งผ่านระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มายัง DBD เพื่อ
ดำ�เนินการพิจารณาต่อจนแล้วเสร็จ กระทั่งออกเป็น
หนังสือรับรอง e-Foreign Certificate ถือได้ว่าเป็น
การบูรณาการการทำ�งานด้านเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างกัน
ในการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ได้แก่
การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Foreign Certificate) การชำ�ระเงิน
แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Payment) ใบเสร็ จ รั บ เงิ น
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Receipt) และการลงลายมื อ ชื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Digital Signature) เพื่ อ สามารถ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผูใ้ ช้บริการ

สามารถตรวจสอบสถานะ ชำ�ระค่าธรรมเนียม ตลอดจน
ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง e-Foreign Certificate ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ได้ทันที
การยื่นขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าว e-Foreign Certificate ทำ�ให้ลดระยะเวลา
จากเดิมตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดไว้ 30 วัน เป็นเหลือเพียง
ภายใน 5 วัน เป็นการลดต้นทุนการดำ�เนินการของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจชาวต่างชาติ เช่น ค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินการ
ลดการใช้กระดาษ ฯลฯ เป็นต้น อันจะเป็นการส่งเสริม
สภาพแวดล้อมทีด่ ใี นการดำ�เนินธุรกิจ และส่งผลให้ไทย
เป็นประเทศที่ง่ายต่อการทำ�ธุรกิจ (Ease of Doing
Business) อีกด้วย
ในส่วนของ BOI มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปรับลดขัน้ ตอน
การดำ�เนินการต่างๆ เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่
ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว ซึ่งการร่วมมือ
ระหว่างกันของทัง้ 3 หน่วยงานในครัง้ นี้ จะทำ�ให้การออก
หนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวใน
ประเทศไทย มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยนักลงทุน
ต่างชาติสามารถยืน่ ขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจ
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ถือเป็นอีกแรงขับเคลื่อนเพื่อ
สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ อือ้ ต่อการประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย
สำ�หรับสำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) (สพร.) หรือ DGA เป็นส่วนสำ�คัญในการผลักดันให้
การเข้ามาลงทุนในประเทศมีความสะดวกมากยิง่ ขึน้ ถือเป็น
การก้าวสู่มิติใหม่ของการลงทุนสำ�หรับผู้ประกอบการ
ในยุค New Normal โดยผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
การลงทุนจากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สามารถได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของ
คนต่างด้าวจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทันที เป็น
การลดภาระและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดย สพร.
มีสว่ นร่วมในการให้ค�ำ แนะนำ� และเชือ่ มโยงระบบบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของทัง้ สองหน่วยงานผ่านระบบ
ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ หรือ Government
Data Exchange Center (GDX) ทีม่ มี าตรฐาน มีความมัน่ คง
ปลอดภัย สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนือ่ ง และเชือ่ มัน่
ได้ว่าการดำ�เนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะเป็นไป
ตามธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) อย่างแน่นอน
ระบบการให้ บ ริ ก ารออกหนั ง สื อ รั บ รองแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Foreign Certificate) ขณะนี้พร้อม
ให้ บ ริ ก ารแล้ ว ตอบโจทย์ ทั้ ง ในแง่ ข องผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ในการเป็ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ พ ร้ อ มก้ า วสู่ ก ารเป็ น
องค์กรดิจทิ ลั อย่างเต็มรูปแบบ และในแง่ของผูร้ บั บริการ
ซึง่ เป็นนักลงทุนต่างชาติ ได้มที างเลือกในการรับบริการ
ทีง่ า่ ย สะดวก รวดเร็ว ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศด้านการลงทุนของนักลงทุนชาวต่างชาติ
โดยในแต่ละปีมีมูลค่าการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนกว่า 300,000 ล้านบาท
ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ร ะบบการให้ บ ริ ก ารรู ป แบบใหม่ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานพันธมิตรคาดว่า
จะมีนักลงทุนฯ มาใช้บริการ e-Foreign Certificate
จำ�นวนมาก ก่อให้เกิดประโยชน์ดา้ นการดึงดูดการลงทุน
และมี เ ม็ ด เงิ น ลงทุ น ไหลเข้ า มาในประเทศมากขึ้ น
นอกจากนี้ การให้ บ ริ ก าร e-Foreign Certificate
ยั ง สอดรั บ กั บ ทิ ศ ทางการดำ � เนิ น ชี วิ ต หรื อ รู ป แบบ
การทำ � ธุ ร กิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปสู่ ยุ ค New Normal
เพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 อีกด้วย
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

คาถาพารวย

ของคนโชวห่วยยุคใหม่

สมัยนี้ การแข่งขันในวงการค้าปลีกรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกออนไลน์ หรือค้าปลีกสมัยใหม่
ชาวโชวห่วยหลายคน อาจต้องพึ่งพาของขลังหรือมนตร์คาถาตามที่ต่างๆ เพื่อให้กิจการของตัวเองอยู่รอด
ไปได้ ท่ามกลางความท้าทายและการแข่งขันต่างๆ แต่ของดีที่ ไหน ก็ ไม่สู้เท่ากับทำ�เอง วันนี้ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เลยนำ�เคล็ดลับดีๆ มาฝากชาวโชวห่วย เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการพัฒนากิจการอีกแรง จริงๆ แล้ว คาถา
ในการบริหารร้านค้าโชวห่วยก็มีง่ายๆ ดังต่อไปนี้

“สินค้าหลากหลาย เรียงเด่นเห็นง่าย ขายราคาดี
มีโปรโดนใจ ติดป้ายให้เด่น เน้นสร้างความต่าง”
1. สินค้าหลากหลาย
สิ น ค้ า ที่ ต อบโจทย์ ผู้ บ ริ โ ภค ถื อ เป็ น ก้ า วแรก
ที่จะทำ�ให้ร้านค้าโชวห่วยประสบความสำ�เร็จ ร้านค้า
โชวห่วยจึงต้องศึกษาและเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าเป็น
อย่ างดี และจัดหาสิ่ง ที่ลูก ค้า ต้อ งการ เพื่ อให้ ลูกค้ า
สามารถมาหาสินค้าที่ร้านเราแล้วจบ ไม่ต้องไปหาที่อื่น
เอาสตางค์ไปให้ใครๆ
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2. เรียงเด่นเห็นง่าย
สินค้าเพียงอย่างเดียว ยังไม่พอ การเรียงสินค้า
ภายในร้ า นก็ สำ � คั ญ ไม่ แ พ้ กั น เพราะจะทำ � ให้ ลู ก ค้ า
หาสิ น ค้ า ได้ ง่ า ย ช็ อ ปสะดวก เกิ ด ความต่ อ เนื่ อ ง
ไม่ลืมนู่นลืมนี่ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับ
ลู ก ค้ า ข อ ง เร า โดยหลั ก การเรี ย งก็ ง่ า ยๆ เช่ น
เรียงให้สัมพันธ์กับการใช้แยกของกินของใช้ออกจากกัน
สินค้าขนาดเล็กไว้ชั้นบน และไม่ควรวางสินค้าที่มีกลิ่น ไว้ใกล้กับสินค้าที่ดูดกลิ่น เช่น แป้งกับน้ำ�ยาซักผ้า ทิชชู
กับน้ำ�ยาล้างห้องน้�ำ เป็นต้น

3. ขายราคาดี
ราคาถือเป็นเรื่องใหญ่สำ�หรับผู้บริโภคสมัยใหม่ ร้านโชวห่วยต้อง
ตั้งราคาที่เหมาะสม ไม่แพงมากเกินไป จนลูกค้าส่ายหน้าไปหาร้านอื่น
แต่ ต้ อ งไม่ ถู ก จนขาดทุ น และเข้ า เนื้ อ ตั ว เองนอกจากนี้ เวลาตั้ ง ราคา
อย่าลืมนึกถึงต้นทุนอื่นๆ ในร้าน เช่น ค่าน้ำ�ค่าไฟ ค่าแรงบุคลากรด้วย
เพราะถ้าลืมเดี๋ยวจะขาดทุนไม่รู้ตัว

4. มีโปรโดนใจ
จัดโปรโมชัน คืนกำ�ไรให้ลกู ค้าบางครัง้ บางคราว เพือ่ ดึงความสนใจ
ให้กบั ลูกค้า นอกจากนี้ โปรโมชันร้านเราต้องโปรโมทให้ลกู ค้าและชุมชน
ของเรารู้ด้วย ซึ่งเดี๋ยวนี้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์มีหลากหลายให้
เลือก ไม่ว่าจะเป็นแจ้งด้วยตัวเอง ปิดประกาศไว้หน้าร้าน วิทยุชุมชน
บอกในไลน์กลุ่มที่ส่งสวัสดีตอนเช้ากันทุกวัน หรือจะเล่น facebook,
Instagram ก็ไม่ว่ากัน ลูกค้าอยู่ที่ไหน แจ้งไปในช่องทางนั้นได้เลย
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5. ติดป้ายให้เด่น

Promotion

ป้ายราคาและป้ายประชาสัมพันธ์ภายในร้านนั้น
ต้ อ งให้ เ ห็ น เด่ น ชั ด เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า รั บ ทราบข้ อ มู ล และ
ตั ด สิ น ใจได้ ถู ก ต้ อ ง การติ ด ป้ า ยราคาจะทำ � ให้ ลู ก ค้ า
รู้ สึ ก ปลอดภั ย ไม่ โ ดนเจ้ า ของร้ า นโกง หรื อ เวลาเรา
ไม่อยู่ร้าน ให้อาตี๋ที่บ้านคิดเงินแทน ก็ไม่ต้องมีปัญหา
คิดเงินผิดอีกด้วย

29

199

59

39

6. เน้นสร้างความต่าง
วลีที่ว่า “คนสมัยนี้ชอบของแปลก” ก็คงไม่ผิดเท่าไหร่นัก เพราะ
คนเดี๋ยวนี้ ชอบอะไรที่มีเอกลักษณ์ แปลกใหม่ ซึ่งจะทำ �ให้ร้านของเรา
เฉิดฉายขึ้นมาได้ ซึ่งร้านโชวห่วยที่มีความต่างแล้วดังเป็นพลุก็มีอยู่มาก
เช่น ร้าน ล เยาวราช หรือร้านอีหล่า มาร์เก็ต ซึง่ เน้นเอกลักษณ์ของตนเอง
มาแต่ ง ร้ า นใหม่ ให้ เ ข้ า กั บ ท้ อ งถิ่ น แต่ ก ารสร้ า งความต่ า งก็ ไ ม่ ใช่
การตกแต่งร้านใหม่เพียงอย่างเดียว ตัวเรานี่แหละ สร้างความต่างได้
เหมือนกัน ถ้าเราเป็นคนที่เป็นมิตร เฟรนด์ลี่ คุยง่าย เราก็เป็นเสน่ห์
ของร้านเราได้โดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียว
และนีก่ ค็ อื คาถาง่ายๆ ทีจ่ ะทำ�ให้โชวห่วยประสบความสำ�เร็จ แต่ถา้ อยากได้ไอเทมเสริม มาเติมพลัง ก็อาจลองใช้
POS มาบริหารร้านค้า ซึ่งเดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงเลย เพราะ POS จะช่วยเรื่องระบบสต๊อกสินค้าให้เราบริหารสต๊อก
ได้ง่าย ทุนไม่จม ของไม่ขาด และยังช่วยให้เราทำ�บัญชี ยื่นภาษีได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
นอกจากให้คาถาในวันนี้แล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังสามารถเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจของร้านค้าโชวห่วย
ให้ ร้ า นของท่ า นเติ บ โตได้ อ ย่ า งแข็ ง แกร่ ง และต่ อ สู้ ไ ด้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดยเฉพาะโครงการ “สมาร์ ท โชวห่ ว ย”
ที่เราร่วมกับพันธมิตร มายกระดับร้านต่างๆ ให้แข่งขันได้ในทุกมิติ สนใจโครงการดังกล่าว เข้าไปคลิกกันได้เลยที่
https://www.dbd.go.th หรืออยากจะติดต่อกันทางอื่น ทั้ง Facebook (กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ) และโทรศัพท์
เบอร์ 02-547-5986 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาร้านค้าโชวห่วยของท่าน เพราะวันนี้
โลกเปลี่ยนไป โชวห่วยไทยต้องก้าวให้ทัน

Facebook กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
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สมัครเข้าโครงการสมาร์ทโชวห่วย
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Application “ชีวิตมีสุข”

ทำ�บัญชีรับ-จ่าย สร้างวินัยทางการเงิน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ส่งผลกระทบถึงภาคธุรกิจและประชาชนทั่วทุกมุมโลก
โดยเฉพาะประชาชนที่ต้องปรับเปลี่ยนการดำ�เนินชีวิต
ประจำ�วันจากที่เคยทำ�เป็นปกติ (Normal) เป็นวิถีปกติ
ใหม่ (New Normal) และ วิถีปกติถัดไป (Next Normal)
ทีต่ อ้ งใช้ความระมัดระวังในการดำ�เนินชีวติ มากขึน้ ทัง้ การ
เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน
การสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า การดูแลสุขภาพ
ร่างกายให้สะอาด/แข็งแรงตลอดเวลา และอีกสิ่งหนึ่ง
ที่ต้องพึงระวัง/ใส่ใจเป็นพิเศษ คือ การใช้จ่ายเงินที่มีอยู่
อย่างจำ�กัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากหลายคน
ถูกลดเงินเดือน หรือถูกเลิกจ้าง ต้องนำ�เงินที่เก็บสะสม
ออกมาใช้จา่ ย หรือได้รบั เงินช่วยเหลือจากภาครัฐ ทำ�ให้
การบริหารเงินและการใช้ชวี ติ อย่างพอเพียงเป็นสิง่ จำ�เป็น
ที่สุดในยุคโควิด-19 เช่นนี้
20
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กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จการค้ า มี แ นวคิ ด ที่ต้อ งการให้
ประชาชนดำ�เนินชีวติ โดยเฉพาะเรือ่ งการใช้จา่ ยเงินอย่าง
รอบคอบมากทีส่ ดุ สามารถบริหารจัดการรายรับ-รายจ่าย
อย่างมีประสิทธิภาพได้ดว้ ยตัวเอง เน้นวางแผนการใช้จา่ ย
ก่อนหยิบเงินออกจากกระเป๋า มีการจัดทำ�รายรับ-รายจ่าย
-เงินเก็บเพือ่ การออม ทราบการใช้จา่ ยทีแ่ ท้จริงของตนเอง
ในแต่ลPICะวัน สร้างวินยั ทางการเงิน สร้างความเข้มแข็ง
และความมั่นคงในชีวิตระยะยาว แต่ปัญหาที่พบ คือ
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยให้ความสำ�คัญกับการบันทึก
การรับจ่ายของตนเอง มองการจัดทำ�บัญชีเป็นเรือ่ งยาก
ทำ�ให้เกิดการละเลย และไม่ให้ความสำ�คัญต่อการจับจ่าย
ใช้สอยในแต่ละวัน รวมถึง ไม่สามารถลดค่าใช้จ่าย
ทีไ่ ม่จ�ำ เป็นในชีวติ ลงได้ ทำ�ให้รสู้ กึ ว่าเงินไม่พอใช้ หมดเร็ว
รายรับไม่พอรายจ่าย โดยไม่ทราบสาเหตุวา่ เป็นเพราะอะไร
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้เกิดปัญหาทางครอบครัวและ

สังคมตามมา เช่น การกู้ยืมเงินนอกระบบ การทะเลาะ
วิวาทระหว่างคนในครอบครัว การลักขโมย ฯลฯ
จึงได้รว่ มกับ บริษทั คริสตอลซอฟท์ จำ�กัด (มหาชน)
จัดทำ� Application “ชีวิตมีสุข” ขึ้น สำ�หรับให้ประชาชน
และผู้ประกอบการรายย่อยใช้บันทึกรายรับ-รายจ่าย
ในชีวิตประจำ�วัน โดยออกแบบให้ใช้งานง่าย ผ่านทาง
สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ได้ทุกที่ทุกเวลา และไม่มี
ค่าใช้จ่าย รวมทั้ง ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นว่าการทำ�
บัญชีไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
ได้ฟรีทาง Google Play ด้วยระบบแอนดรอยด์ เวอร์ชั่น
5 ขึ้ น ไป (ระยะเริ่ ม ต้ น ใช้ ง านได้ เ ฉพาะระบบ
แอนดรอยด์เท่านัน้ ) กรอกรหัสผูใ้ ช้งาน/รหัสผ่าน/อีเมล์/
ชื่อ/หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ >>
เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน “ชีวิตมีสุข” >> บันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน โดยผูใ้ ช้งานสามารถเรียกดูยอดเงิน
คงเหลือ/รายงานประจำ�วัน-รายเดือน-รายปี ทัง้ แบบแผน
ภาพวงกลม หรือรายงานสรุปรายละเอียด นอกจากนี้
ยังสามารถบันทึกรูปภาพของรายงาน หรือแชร์รูปภาพ
ไปยังเฟสบุ๊ค ไลน์ และอีเมลได้ทันที

นอกจากนี้ เมื่อผู้ใช้งานมีการลงทะเบียนเพื่อเข้า
ใช้งานแล้ว ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานบันทึก
รายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้ผู้ใช้งานไม่ลืมที่จะลงบัญชีฯ สามารถลงรายละเอียด
รายรับและรายจ่ายได้แบบทันที (Real Time) ทำ�ให้
สามารถรู้ ส ถานะทางการเงิ น ที่ แ ท้ จ ริ ง ของตนเองได้
ทันที ช่วยให้การวางแผนการใช้เงินในอนาคตคุ้มค่า
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถดาวน์โหลด
เพือ่ ใช้งานได้ตงั้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม หวังว่า
Application “ชีวติ มีสขุ ” จะเป็นตัวช่วยสำ�คัญในการปรับเปลีย่ น
รูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนและผู้ประกอบการ
รายย่อยจากปกติเป็นปกติใหม่ที่มีคุณค่า มีการใช้จ่าย
อย่างมีเหตุผล ส่งเสริมให้เกิดวินัยทางการเงินมากขึ้น
ขอเชิญชวนให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย
ดาวน์โหลดและทดลองใช้ Application “ชีวิตมีสุข” แล้ว
จะรู้ว่าของมันต้องมี และการทำ�บัญชีง่ายนิดเดียว...
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“สินค้าที่ ใช้ ได้สองทาง” (Dual - Use items)

“สินค้าที่ ใช้ ได้สองทาง” เป็นถ้อยคำ�ที่หลายคนอาจไม่คุ้นหูสักเท่าไรนัก เนื่องจากเป็นถ้อยคำ�ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับ
กฎหมายใหม่นั่นคือ พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง
พ.ศ. 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
อั น ที่ จ ริ ง กระทรวงพาณิ ช ย์ ไ ด้ อ อกประกาศ
กระทรวงพาณิชย์โดยอาศัยอำ�นาจตามพระราชบัญญัติ
การส่งออกไปนอกและการนำ�เข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕ กำ�หนดมาตรการ
เกี่ ย วกั บ ส่ ง ออกสิ น ค้ า ที่ ใช้ ไ ด้ ส องทางไว้ ก่ อ นหน้ า นี้
แล้ว นัน่ คือ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ ง กำ�หนดให้
สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและ
กำ�หนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ
ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกำ�หนดให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากอยู่ระหว่าง
การดำ�เนินการร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำ�ลาย
ล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์
เลื่อนการบังคับใช้ออกไปถึงสองครั้ง ซึ่งครั้งล่าสุดได้มี
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว
แล้วโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อที่จะ
ใช้กฎหมายควบคุมสินค้าทีใ่ ช้ได้สองทางเพียงฉบับเดียว
ความเป็นมาว่าทำ�ไมต้องมีกฎหมายเกีย่ วกับสินค้า
ทีใ่ ช้ได้สองทางนี้ อันเนือ่ งมาจากสถานการณ์การก่อการ
ร้ายได้เกิดขึน้ ในหลายประเทศ เช่น การโจมตีโดยใช้แก็ส
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พิษที่สถานีรถไฟกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่
๒๐ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๙๕ หรือการโจมตีตึกเวิลด์เทรด
เซ็นเตอร์ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เมือ่ วันที่ ๑๑ กันยายน
ค.ศ. ๒๐๐๑ ประเทศสมาชิกสหประชาชาติจึงได้มีการ
ประชุ ม และมี ข้ อ มติ ค ณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห่ ง สห
ประชาติที่ ๑๕๔๐ (๒๐๐๔) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๔๗ กำ�หนดให้ประเทศสมาชิกรวมทั้งประเทศไทย
ต้องมีมาตรการภายในประเทศในการป้องกันการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง (Weapon of
Mass Destruction: WMD) ได้แก่ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธ
เคมี อาวุธชีวภาพ และอาวุธอื่นใด ที่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิตมนุษย์จำ�นวนมากหรือต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้าย
แรง และมีมาตรการภายในประเทศเพือ่ กำ�กับดูแลอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้องกับ
ระบอบควบคุมการส่งออกสากล (Related Materials)
ซึ่งครอบคลุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางด้วย และต่อมาคณะ
รัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้า
ต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ�ระบบการ
บริหารการค้าสินค้าที่ใช้ได้สองทางของไทย (e-Trade
Management of Dual-Use Items: DUI) เพื่อกำ�กับดูแล
สินค้าทีใ่ ช้ได้สองทางร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
อีก 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการอุตสาหกรรมทหาร กรม

โรงงานอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำ�นัก
งานปรมณูเพื่อสันติ สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ และกรมศุลกากร โดยในระยะแรกได้อาศัย
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำ�เข้ามา
ซึง่ สินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕ ออกประกาศกระทรวง
พาณิ ช ย์ เรื่ อ ง กำ � หนดให้ สิ น ค้ า ที่ ใช้ ไ ด้ ส องทางเป็ น
สินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำ�หนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการจั ด ระเบี ย บในการส่ ง ออกไปนอกราช
อาณาจั ก ร พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า ขอบเขต
การกำ�หนดมาตรการตามกฎหมายยังไม่สามารถควบคุม
๒ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การเป็นนายหน้าและสินค้า
ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารการส่งออก
สินค้าทีใ่ ช้ได้สองทาง ได้มมี ติในการประชุมครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๖
เมือ่ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้กรมการค้าต่างประเทศ
พิจารณายกร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุม
สินค้าทีใ่ ช้ได้สองทางให้เป็นไปตามหลักสากลต่อไปด้วย
กรมการค้าต่างประเทศจึงได้ดำ�เนินการยกร่างพระราช
บัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้นใหม่
เพื่อทดแทนประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับเดิม
ความหมายของคำ�ว่า “สินค้าที่ใช้ได้สองทาง”
ตามคำ � นิ ย ามในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารควบคุ ม สิ น ค้ า
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพทำ�ลายล้าง
สูง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมายความว่า สินค้าทีน่ �ำ ไปใช้ได้ทงั้ ใน
ทางพลเรื อ นและทางทหาร โดยสามารถนำ � ไปใช้
ออกแบบ พัฒนา ผลิต ใช้ ดัดแปลง จัดเก็บหรือลำ�เลียง
อาวุธที่มีอานุภาพทำ�ลายล้างสูง หรือนำ�ไปกระทำ�ด้วย
ประการใดๆ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ อาวุธทีม่ อี านุภาพทำ�ลายล้าง
สู ง นั่ น คื อ สิ น ค้ า ที่ ใช้ ไ ด้ ส องทาง เป็ น สิ น ค้ า ที่ ใช้ ใ น
ทางพาณิชย์ทว่ั ไป แต่สว่ นประกอบภายในสินค้าดังกล่าว

อาจนำ � ไปใช้ ทำ � อาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพทำ � ลายล้ า งสู ง ได้
ซึ่ง สิ น ค้ า เหล่ า นั้น อาจถู ก กำ � หนดมาตรการในการส่ ง
ออก ส่งกลับ ถ่ายลำ� ผ่านแดน การเป็นนายหน้าหรือ
การดำ�เนินการอื่นใดเพื่อแพร่ขยายสินค้าดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์อาจประกาศกำ�หนดมาตรการ
สำ � หรั บ สิ น ค้ า และกิ จ กรรมที่ ค วบคุ ม ได้ ต ามมาตรา
๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้อง
กั บ การแพร่ ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพทำ � ลายล้ า งสู ง
พ.ศ. ๒๕๖๒
สำ�หรับสินค้าที่ใช้ได้สองทางที่อยู่ในความควบคุม
ของหน่วยงานต่างๆ ยกตัวอย่าง เช่น ทอเรียม (Thorium)
ใช้ ผ ลิ ต ไส้ ต ะเกี ย ง เคลื อ บลวดทั ง สเตนในอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำ�ไปผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของสำ�นักงานปรมณูเพื่อสันติ
เชื้อไวรัส (Virus) ใช้ผลิตเซรุ่ม และสามารถนำ�ไปใช้
ผลิตอาวุธชีวภาพได้ โดยสามารถทำ�ลายระบบทางเดิน
หายใจและระบบประสาท อยู่ภายใต้การควบคุมของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สารโปแตสเซียมไซยาไนต์
(Potassium Cyanide) ใช้ทำ �ความสะอาดโลหะและ
สกัดสินแร่ รวมทั้งสามารถนำ�ไปใช้ผลิตอาวุธเคมีได้
โดยสามารถทำ�ลายหลอดลม และเป็นพิษต่อประสาท
ส่ ว นกลาง ซึ่ ง อยู่ ใ นความควบคุ ม ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศจะพิจารณา
ควบคุมสินค้าที่มิได้มีหน่วยงานใดควบคุมดูแล ซึ่งตาม
ประกาศกระทรวงพาณิ ช ย์ ฉ บั บ เดิ ม ได้ กำ � หนดราย
การสินค้าที่เข้าข่ายอาจเป็นสินค้าที่ใช้ได้สองทางได้
เป็นจำ�นวนถึง ๓๐๐ รายการ ดังนัน้ การทีร่ ฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงพาณิชย์จะพิจารณากำ�หนดมาตรการสำ�หรับ
สินค้าและกิจกรรมใดนั้น คงต้องคำ�นึงถึงผลกระทบต่อ
ผูป้ ระกอบการส่งออกของไทยและเศรษฐกิจของประเทศ
เป็นหลักด้วย

บทความโดย นางสาวอุมา ชมพูชาติ ผู้อำ�นวยการกองกฎหมาย กรมการค้าต่างประเทศ
ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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DBD Good Time
ปกิณกะ

หนทางสู่อนาคตที่ ไร้มลพิษ...
กับโซล่าเซลล์ โปร่งใส

มองซ้าย มองขวา ตอนนีก้ พ็ บเจอแต่ปญ
ั หามลพิษจากฝุน่ ละออง แต่จะดีแค่ไหน ถ้าฝุน่ ละออง
อย่าง PM 2.5 หายไปอย่างถาวร แล้วถูกแทนที่ด้วaยพลังงานสะอาด? ซึ่งหนึ่งในพลังงาน
สะอาดที่น่าสนใจนั่นก็คือ “พลังงานจากแสงอาทิตย์” ซึ่งนำ�มาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า
โดยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
24
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โดยในปัจจุบันมีหลายๆ ครอบครัวได้ทำ�การติดตั้ง
แผงโซล่ า เซลล์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ใช้ พ ลั ง งานที่ ไ ด้ จ าก
ธรรมชาติ อย่างพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งนอกจากจะช่วย
ลดมลพิษได้แล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน
แบบระยะยาวอีกด้วย แต่ดว้ ยรูปแบบของแผงโซล่าเซลล์
ในปัจจุบันมีลักษณะที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นัก แถม
ไม่เหมาะแก่การนำ�ไปตกแต่ง ซึง่ ก็เคยมีบางคนคิดเล่นๆ
ว่าจะดีกว่านี้ไหม ถ้าหากแผงโซล่าเซลล์จะมีรูปแบบ
โปร่งใสเหมื อนกระจก จะได้นำ�ไปติดตั้ง และประดั บ
ได้งา่ ยขึน้ และในตอนนีแ้ ผงโซล่าเซลล์แบบโปร่งใสก็ไม่ใช่
เรื่องในจินตนาการอีกต่อไปแล้ว เพราะล่าสุดนักวิจัย
จาก Michigan State University ได้พฒ
ั นาแผงโซล่าร์เซลล์
โปร่งใส อันนำ�ไปสู่พลังงานสะอาดได้เป็นผลสำ�เร็จ โดย
แผงโซล่าร์เซลล์โปร่งใสตัวนี้ มีชื่อเรียกว่า transparent
luminescent solar concentrator หรือเรียกกันย่อๆ ว่า
TLSC
เห็ น ใสๆ แบบนี้ ก็ มี ค วามเจ๋ ง อยู่ ใ นตั ว เช่ น กั น
ด้วยลักษณะโปร่งใสจนมองไม่เห็นแผงวงจรใดๆ บน
ตั ว กระจกเลย ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี ก ารใช้ โ มเลกุ ล ของ
สารอินทรียท์ สี่ ามารถดูดซับคลืน่ แสงนัน่ เอง ทำ�ให้เรามอง
ไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่งโซล่าร์เซลล์โปร่งใสจะทำ�งาน
โดยดูดซับรังสีเฉพาะแค่รังสี UV และอินฟราเรด แล้วใช้
พลังงานรังสีอินฟราเรด มากระตุ้นเซลล์ไฟฟ้าให้สร้าง
พลังงาน ซึ่งคุณสมบัติของรังสีช่วงที่เลือกดูดซับมานั้น
จะไม่สามารถเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า จะต่างจากโซล่าร์เซลล์
แบบเก่าที่มีลักษณะทึบ เนื่องจากเปิดรับรังสีในช่วงที่
กว้างกว่า ทำ�ให้เซลล์ไฟฟ้ารับพลังงานในวงจรจึงต้อง
เป็นสีทึบ แต่กับตัวโซล่าร์เซลล์โปร่งใสที่เลือกจับเฉพาะ
รังสีที่มองไม่เห็นด้วยตานี้ เซลล์ไฟฟ้าจะปล่อยให้แสง
ในช่วงอื่นๆ ทะลุผ่านไป ไม่จำ�เป็นต้องแสดงสีทึบเพื่อ

ดักจับนัน่ เอง แต่การทีเ่ ลือกจับเฉพาะรังสีทม่ี องไม่เห็นนัน้
ทำ�ให้ประสิทธิภาพในการแปลงเป็นพลังงานลดน้อยลง
เพราะแผงโซล่าร์เซลล์แบบทึบนั้นสามารถเก็บพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้ราว ๆ 15 - 18% แต่ในขณะทีแ่ ผงโซล่าร์เซลล์
แบบโปร่งใสสามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ได้เพียง
5% เท่านั้น จึงเป็นสาเหตุให้นักวิจัยในปัจจุบันยังต้อง
คิดค้นพัฒนากันต่อไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น
กว่าเดิม
และด้วยความโปร่งใสของเจ้าแผงโซล่าเซลล์ TLSC
สามารถนำ�ไปดัดแปลงในการใช้งานได้อย่างมากมาย
ซึ่ ง ในอนาคตกระจกบนอาคารต่ า งๆ อาจจะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงโดยมีการนำ�เทคโนโลยีนี้มาใช้ ยังไม่หมด
เพียงแค่นไี้ ม่วา่ จะเป็นรถยนต์ หรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
อาจจะมีแผ่นโซล่าเซลล์นี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วย
ผลิตพลังงานไฟฟ้าสำ�รองไว้ในแบตเตอรี่ นอกจากนี้ยัง
สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตต่างๆ เช่น การติดตั้ง
แผงโซล่ า ร์ เซลล์ แ บบโปร่ ง ใสแทนกระจกของอาคาร
ซึ่ ง ถื อ ว่ า สามารถประหยั ด ได้ ม ากขึ้ น โดยลดต้ น ทุ น
การติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์แบบเก่า แถมยังสามารถเป็น
ทั้ ง กระจกและแหล่ ง แปลงพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ไ ปได้
ในตัวของ TLSC เอง แต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้ TLSC ยัง
อยูใ่ นขัน้ ตอนการทดลองในช่วงแรกๆ เท่านัน้ ในอนาคต
อาจจะมี ก ารพั ฒ นามากกว่ า นี้ ซึ่ ง ผู้ พั ฒ นาก็ ยั ง ไม่ ไ ด้
เปิดเผยข้อมูล แต่ในอนาคตอันใกล้เชื่อว่าบริษัทไฟฟ้า
พลังงานสะอาดทัง้ หลายน่าจะสนใจและเตรียมพร้อมรับ
เทคโนโลยีนี้เป็นแน่ เพื่อโลกที่สวยงามปราศจากมลพิษ
ในอนาคต!

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.bangkokbankinnohub.com/th/transparent-solar-cells/
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รู้จัก “สยามไบโอไซเอนซ์”
ผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย
“สยามไบโอไซเอนซ์” บริษทั ที่ “แอสตร้าเซนเนก้า”
เลือกให้เป็นผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย โดย
ช่วงเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา “ประชาชาติธุรกิจ”
สัมภาษณ์ “อภิพร ภาษวัธน์” ประธานกรรมการบริหาร
บริ ษั ท สยามไบโอไซเอนซ์ จำ � กั ด และที ม ผู้ บ ริ ห ารถึ ง
วัตถุประสงค์ของการก่อกำ�เนิด “สยามไบโอไซเอนซ์” และ
เป้าหมายในอนาคต ขณะที่ประเทศไทยประกาศที่จะเป็น
“เมดิคอลฮับ” ของภูมภิ าค แต่โจทย์ทา้ ทายคือประเทศไทย
ยังต้องนำ�เข้าทั้งยาและเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ
เป็นหลัก ซึ่งหมายถึงการที่ต้องพึ่งพาต่างประเทศ และ
ที่สำ�คัญทำ�ให้ต้นทุนการรักษาพยาบาลของคนไทยสูงขึ้น
โดยเฉพาะประชาชนฐานรากทีจ่ ะประสบปัญหาไม่สามารถ
เข้าถึงยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้ ในช่วงเริม่ ต้นก่อตัง้ กิจการช่วงปี 2552
บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำ�กัด อยู่ภายใต้สำ�นักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ จึงริเริ่มลงทุนในธุรกิจยา โดยก่อตั้ง
บริ ษั ท สยามไบโอไซเอนซ์ จำ � กั ด ด้ ว ยการร่ ว มมื อ กั บ
มหาวิทยาลัยมหิดลในการวิจัยพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น
ผู้ผลิตยาที่เรียกว่า “ไบโอฟาร์มา” ตั้งแต่ต้นน้ำ�ไปจนถึง
ปลายน้�ำ ทัง้ ยังร่วมมือกับ CIMAB รัฐวิสาหกิจยาอันดับหนึง่
ของประเทศคิวบา จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “เอบินิส” เพื่อวิจัย
พัฒนายารักษาโรคมะเร็งและโรคแพ้ภูมิตัวเอง
ทุนลดาวัลย์สู่ผู้ผลิตยา
“อภิพร ภาษวัธน์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท
สยามไบโอไซเอนซ์ จำ�กัด และบริษัท เอเพ็กซ์เซล่า จำ�กัด
กล่าวว่า เป้าหมายของทุนลดาวัลย์ในการลงทุนในธุรกิจ
ยา ไม่ได้มุ่งเรื่องผลกำ�ไรทางธุรกิจ แต่เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางด้ า นยาและความมั่น คงทางด้ า นสาธารณสุ ข ให้ กับ
คนไทย เพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสยามไบโอ
ไซเอนซ์เป็นผู้ผลิตยาที่ใช้เทคโนโลยีไบโอฟาร์มา (ชีววัตถุ)
ที่สร้างมาจากธรรมชาติ ไม่ใช้ยาเคมี โดยมีการวิจัยและ
ผลิตยาอย่างครบวงจร ตัง้ แต่ตน้ น้�ำ ถึงปลายน้�ำ เป็นแห่งแรก
ในประเทศไทย มีเป้าหมายเพือ่ ให้คนไทยได้รบั ยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
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ในราคาทีส่ มเหตุสมผลเข้าถึงได้เนือ่ งจากประเทศไทยนำ�เข้า
ยาเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ตลาดยาปีละกว่า 2 แสนล้านบาท
ปัจจุบันสัดส่วนของยานำ�เข้าสูงถึง 80% ทำ�ให้ไทยขาดดุล
การค้าด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง จนทำ�ให้ประเทศไทย
ไม่สามารถก้าวสู่การเป็น “เมดิคอลฮับ” อย่างแท้จริง
10 ปีแห่งความอดทน
“อภิพร” บอกว่า ธุรกิจยาเป็นธุรกิจทีต่ อ้ งอาศัยความ
อดทนมากๆ เพราะนอกจากต้องใช้เวลาในการวิจยั พัฒนา
อีกสิ่งสำ�คัญคือการสร้างความเชื่อมั่น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ยาทีผ่ ลิตในประเทศ ดังนัน้ การทีไ่ บโอฟาร์มาเป็นอุตสาหกรรม
อนาคต และเป็นหนึ่งใน new S-curve ของประเทศ จึงต้อง
มีความอดทนในการที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมา เพื่อช่วยให้คน
ไทยสามารถเข้าถึงยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี ด้วยราคาทีต่ �ำ่ กว่ายานำ�เข้า
จากต่างประเทศ “ปัจจุบนั บริษทั เข้าสูป่ ที ี่ 10 จนถึงขณะนี้
มีการลงทุนไปแล้วประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยปี 2559
บริษัทเริ่มผลิตยาออกจำ�หน่ายมี 2 รายการ คือยาเพิ่ม
เม็ดเลือดแดงสำ�หรับผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย และ
ยาเพิ่มเม็ดเลือดขาวสำ�หรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับคีโมและ
ภูมติ า้ นทานลดลง ซึง่ ยาทัง้ 2 รายการได้ผา่ นการรับรอง
จากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้ รั บ
การบรรจุเข้าบัญชียาของสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) และสำ�นักงานประกันสังคมแล้ว”
นอกจากนี้สยามไบโอไซเอนซ์ยังเป็นโรงงานยาแห่งเดียว
ของประเทศที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
สากล PIC/s GMP, ISO 9001 : 2015, ISO 17025 : 2016
ทำ�ให้ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ อย่างเช่น อย.,
เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่จ้างให้บริษัทผลิตยาบางชนิด
รวมถึ ง ผลิ ต ยารั ก ษาสั ต ว์ ใ ห้ กั บ เครื อ เบทาโกร เป็ น ต้ น
“บริษัทจึงตั้งเป้าในช่วง 5 ปีนับจากนี้จะวิจัยและพัฒนา
ยาเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 40 รายการ โดยเฉพาะการ
พัฒนายารักษามะเร็ง ซึง่ ได้รว่ มทุนกับรัฐวิสาหกิจยาของ
คิวบา ซึ่งกำ�หนดที่จะเริ่มผลิตจัดจำ�หน่ายได้ในปี 2564

ซึง่ บริษทั จะเป็นฐานผลิตให้กบั คิวบาและละตินอเมริกา”
“ไบโอฟาร์มา” ลุยตั้งแต่ต้นน้�ำ
“ดร.ทรงพล ดีจงกิจ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท
สยามไบโอไซเอนซ์ จำ�กัด อธิบายถึงกระบวนการผลิตยา
ของบริษทั ว่า เริม่ จากการวิจยั พัฒนาสารตัง้ ต้นชีววัตถุ หรือ
“ไบโอฟาร์มา” ซึ่งเป็นโปรตีนจากสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกัน
กับที่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์ตามธรรมชาติ ซึ่งได้จาก
กระบวนการหมักเชื้อจุลินทรีย์ จากนั้นใช้ชีววัตถุดังกล่าว
มาผลิตเป็นตัวยา ซึง่ ยาชนิดดังกล่าวจะทำ�หน้าทีเ่ ลียนแบบ
โปรตีนที่มีอยู่ในร่างกายของผู้ป่วย เพื่อรักษาโรคต่างๆ
อย่างเช่น โรคมะเร็ง โรคไต และโรคภูมิแพ้ตนเอง (ข้อ
อักเสบรูมาตอยด์ สะเก็ดเงิน) “ข้อดีของยาประเภทนี้คือ
ส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับยา
เคมีชนิดอื่นๆ และสามารถเข้าไปรักษาได้อย่างตรงจุด
ด้วยการเข้าไปทำ�ลายเซลล์กำ�เนิดโรคโดยไม่ส่งผลกระ
ทบอวัยวะส่วนอื่น ซึ่งต่างจากยาเคมีที่จะทำ�ลายเซลล์ดี
ในร่างกายไปด้วย เดิมสารตั้งต้นผลิตยาต้องนำ�เข้าจาก
ต่างประเทศ แต่สยามไบโอไซเอนซ์ได้วิจัยและพัฒนา
กระบวนการหมักและเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อสกัดชีววัตถุได้
เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาการนำ�เข้า และยาทั้ง 2 รายการ
ที่ผลิตก็ช่วยให้ลดการนำ�เข้ายาจากต่างประเทศ ขณะ
ที่ผู้ป่วยได้รับยาที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้ ปัจจุบัน
ยาของบริษทั เป็นทีย่ อมรับ โรงเรียนแพทย์ทกุ แห่งได้น�ำ
ยาเพิ่มเม็ดเลือดแดงและยาเพิ่มเม็ดเลือดขาวไปใช้ใน
การรักษาแล้ว ซึง่ ช่วยสร้างความมัน่ ใจ ทำ�ให้โรงพยาบาล
เล็กๆ ยอมรับและนำ�ไปใช้มากขึ้น”
โจทย์ ใหญ่ “ความเชื่อมั่น”
“ธวัชชัย พิเศษกุล” กรรมการบริหาร บริษัท เอเพ็กซ์
เซล่า จำ�กัด บริษัทในเครือทำ�หน้าที่ด้านการขายกล่าว
เสริมว่า แม้วา่ ราคายาของบริษทั จะถูกกว่ายานำ�เข้า 2-3 เท่า
ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงยาได้มากขึ้น
รวมถึ ง ยาของบริ ษั ท จะไปอยู่ ใ นบั ญ ชี ย าของ สปสช.
และสำ�นักงานประกันสังคมแล้ว แต่การทำ�ตลาดยังต้อง
เข้าไปสร้างความเข้าใจและการยอมรับกับแพทย์ของแต่ละ

โรงพยาบาลอย่างมาก อุปสรรคสำ�คัญมาจากเรื่องของ
ความไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของยา เพราะคนส่วนใหญ่
ยังเชื่อมั่นในยานำ�เข้าจากต่างประเทศมากกว่า “สิ่งสำ�คัญ
คือต้องเปลี่ยนทัศนคติทั้งของผู้ป่วยและแพทย์ หาก
สามารถทำ � ให้ แ พทย์ เชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพของยาได้ จ ะ
ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยมัน่ ใจไปด้วย แต่ปจั จุบนั ถือว่าเป็นทีย่ อมรับ
มากขึ้ น โดยปี ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท สามารถจำ � หน่ า ยยา
ทัง้ สองชนิดได้ประมาณ 1 ล้านหลอด จากความต้องการ
ใช้ทั้งหมดประมาณ 4 ล้านหลอด” นอกจากนี้เพื่อสร้าง
ความเชื่ อ มั่ น ต่ อ คุ ณ ภาพยาดั ง กล่ า ว ด้ า นหนึ่ ง บริ ษั ท
จะขยายการส่งออกยามากขึ้น เพื่อให้ได้รับการยอมรับ
จากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นอีกวิธีที่จะทำ�ให้คนไทยยอมรับ
และเชื่อมั่นในคุณภาพยาของบริษัทไทยมากขึ้น ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทได้มีการส่งออกไปยังเมียนมาและกัมพูชาแล้ว และ
จะขยายการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต
ขณะเดียวกันบริษัทจะผลักดันเรื่องการได้รับรองมาตรฐาน
จากยุโรป ทั้งในส่วนของโรงงานการผลิตและการนำ�ยา
ทีผ่ ลิตได้ไปขึน้ ทะเบียนทีย่ โุ รป โดยสิง่ ต่างๆ เหล่านีจ้ ะค่อยๆ
สะสมคะแนนเพือ่ พิสจู น์และตอกย้�ำ ถึงคุณภาพยาของบริษทั
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกลับมาในประเทศ
ต่อยอดสู่ “เวชสำ�อาง”
นอกจากนีส้ ยามไบโอไซเอนซ์ยงั แตกบริษทั ลูกทีช่ อื่ ว่า
“อินโนไบโอคอสเมด” ดำ�เนินธุรกิจเวชสำ�อาง โดยใช้
ชีววัตถุทใี่ ช้ในการผลิตยามาเป็นองค์ประกอบ สำ�หรับเรือ่ งนี้
“นฤมล ชุนหกรณ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนไบโอ
คอสเมด จำ�กัด บอกว่า ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์หลัก
ได้แก่ แบรนด์ “อาร์เดอร์มสิ ” ผลิตภัณฑ์บ�ำ รุงผิวเพือ่ ลดเลือน
ริว้ รอยและผลิตภัณฑ์ลดปัญหาผมร่วง และแบรนด์ “ยูเดอร์มา”
ผลิตภัณฑ์ลดเลือนรอยแผลเป็น “ซึง่ ผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่เรียกว่าฮิวเมน
อีจเี อฟ หรือโปรตีนทีช่ ว่ ยในการเจริญเติบโต
ของเซลล์ผิว ซึ่งได้มาจากกระบวนการผลิต
เดี ย วกั น กั บ การผลิ ต ยา” จึ ง นั บ เป็ น
ความก้ า วหน้ า ทางด้ า นการวิ จั ย และ
พัฒนา “ยา” สำ�หรับอนาคตอย่างยั่งยืน
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