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การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำาให้ 
ทุกคนต้อง “อยู่บ้าน หยุดเช้ือ เพ่ือชาติ” อีกคร้ัง แต่ธุรกิจ 
ยังต้องไปต่อจะสะดุดหรือหยุดน่ิงไม่ได้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
จึงพัฒนากระบวนงานท่ีสามารถให้บริการได้ทุกท่ี ทุกเวลา  
เพ่ืออำานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชน
สามารถใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ใน 4 ด้าน ได้แก่

1. การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ โดยขอรับบริการ 
ผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th ต้ังแต่การจองช่ือนิติบุคคล
ออนไลน์ การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Registration) การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
(e-Secured) และการเช่ือมโยงข้อมูลการออกหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวท่ีได้รับการส่งเสริมจาก BOI 
(e-Foreign Certificate)

2. การให้บริการข้อมูลธุรกิจ ได้แก่ การให้บริการ
หนังสือรับรอง รับรองสำาเนานิติบุคคลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ท้ังในรูปแบบของเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (e-Service/ 
e-Certificate/ e-Certificate File) การให้บริการคลังข้อมูล 
ธุรกิจ (DBD Datawarehouse+) ผ่านเว็บไซต์ และ แอพพลิเคช่ัน 
DBD e-Service ท้ังระบบ Android และ IOS

3. การให้บริการด้านบัญชีและงบการเงินของนิติบุคคล 
ได้แก่ การให้บริการนำาส่งงบการเงินและสำาเนาบัญชีรายช่ือ 
ผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ระบบงานผู้ทำาบัญชี 
เพ่ือแจ้งยืนยันข้อมูลผู้ทำาบัญชีผ่านทางเว็บไซต์ (e-Accountant) 
และระบบการให้บริการงานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์
สำาหรับการดำาเนินการท่ีเก่ียวข้องกับบัญชีของนิติบุคคล 
(e-Permit) 

4. การให้บริการส่งเสริมธุรกิจ ครอบคลุมธุรกิจท้ัง
ออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การให้บริการอบรมออนไลน์ผ่าน 
www.dbdacademy.com และการขอเคร่ืองหมายรับรอง 
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered และ 
DBD Verified ผ่าน www.Trustmarkthai.com 

จึงขอเชิญชวนภาคธุรกิจและประชาชนเข้าใช้บริการ 
ของกรมฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ 
ท่ี www.dbd.go.th หรือ สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570
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DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

ต้อนรับ นายสินิตย์  เลิศไกร  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่

เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรฐัมนตรแีละรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย ์

พร้อมด้วยนายบุณยฤทธ์ิ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวง

พาณิชย์ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายสินิตย์ 

เลิศไกร ในโอกาสที่เข้ารับตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงพาณิชย์คนใหม่ ณ ห้องประชุมกิติยากร 

วรลักษณ์ สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

นายจุรินทร์ มั่นใจว่า จากประสบการณ์ของ 

นายสินิตย์ เลิศไกรในฐานะที่เคยทำาหน้าท่ีในฝ่าย

นิติบัญญัติซึ่งได้ส่ังสมมาตลอดการเป็นผู้แทนราษฎร  

5 สมัยของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะมีส่วนสำาคัญในการ

ก้าวเข้ามาทำาหน้าที่บริหารในตำาแหน่งรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี และจะช่วย 

ขับเคล่ือนให้นโยบายของกระทรวงพาณิชย์บรรลุเป้าหมาย
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จนประสบความสำาเรจ็ได ้ซึง่งานของกระทรวงพาณิชย์มี

อยู่จำานวนมากและมีผลกระทบต่อประชาชนทุกภาคส่วน 

อีกทั้งจะเป็นกำาลังสำาคัญที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยจับมือกับเพื่อน

ข้าราชการทุกท่านในการนำาพากระทรวงเดินหน้าไปสู่

ความสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเป็น

อย่างดี

ในการนี้ ทั้ง 2 คนได้ลงนามแบ่งงานของกระทรวง

พาณชิย์ ซึง่มภีารกิจกำากับดูแลการปฏบัิตงิานของ 7 กรม  

3 องค์การมหาชนกับอีก 1 รัฐวิสาหกิจ โดยได้มอบ

งานให้นายสินิตย์กำากับดูแลการปฏิบัติงานของ กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ 

กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ รวมถงึสถาบนัอัญมณี 

ไอทีดี และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ โดย 

นายจรุนิทรไ์ดก้างแผนงานป ี2564 จำานวน 14 แผนงาน 

ซึง่จะเปน็แผนแม่บทในการปฏบัิตริาชการของกระทรวง

พาณิชย์ให้นายสินิตย์ทราบและรับไปดำาเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

อำาลา นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล 
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  

รองนายกรัฐมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย์ 

ร่วมกับ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและ

ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีอำาลาอดีตรัฐมนตรี 

ชว่ยวา่การกระทรวงพาณชิย ์นายวรีศกัด์ิ หวงัศภุกจิโกศล  

พร้อมแสดงความยินดี ในโอกาสย้ายไปรับตำาแหน่ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ณ ห้องประชุม 

กิติยากรวรลักษณ์ สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวขอบคุณ

นายวีรศักดิ์ ว่า ตลอดระยะเวลาหน่ึงปีเศษที่ได้ทำางาน 

รว่มกนัมา นายวรีศกัดิม์สีว่นสำาคญัท่ีช่วยให้งานนโยบาย

ทุกประการของกระทรวงพาณิชย์บรรลุเป้าหมาย มีผล

สัมฤทธิ์เป็นที่พอใจของพ่ีน้องประชาชนทุกภาคส่วนได้ 

เป็นอย่างดี “ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณในความทุ่มเท 

เสียสละและตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรี 

ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

และในโอกาสพิเศษนี้ขอแสดงความยินดีกับตำาแหน่ง

ใหม่ที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ไป

ดำารงตำาแหนง่เปน็รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงคมนาคม

ถือว่ายังอยู่ในรัฐบาลเดียวกัน จะได้มีโอกาสทำางาน 

ร่วมกันต่อไป เป็นมงคลอย่างยิ่งสำาหรับท่านท่ีได้รับ 
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พระมหากรณุาธคิณุโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแตง่ตัง้ให้

รบัตำาแหนง่ใหมใ่นคณะรฐับาลนีอ้กีครัง้หนึง่” รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล กล่าวว่า ดีใจและ 

ไมอ่ยากจากกระทรวงพาณชิย์ ซึง่ตัง้แตไ่ดต้ำาแหน่ง ส.ส.  

และมาทำางานครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะ 

รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงกม็คีวามยนิดเีปน็อย่างย่ิง  

มีความรู้สึกอบอุ่น ในช่วงระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน 

ที่ผ่านมา ตนมีความสุขจะจดจำาแต่สิ่งดีๆ และท่านรอง 

นายกฯ ใหค้วามสำาคญักับตนและตนได้เรยีนรู ้1 ป ี8 เดอืน  

รู้สึกเหมือนไม่กี่วัน ถึงตนจะไปอยู่ที่กระทรวงคมมาคม 

แตก่ท็ำางานรว่มกบักระทรวงพาณชิย ์รว่มกบัท่านนายก

และท่านรองนายกฯ ได้เป็นอย่างดี

จากนั้นนายจุรินทร์ได้มอบโมเดลเรือสำาเภาเป็น

ที่ระลึกให้กับนายวีรศักด์ิ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง

พาณิชย์ ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ได้มามอบดอกไม้

เพื่อแสดงความขอบคุณเป็นจำานวนมาก
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
e-Registration ผ่าน “ผู้แทน”

กรมพัฒนาธรุกจิการค้า เปิดชอ่งทางใหม่เพ่ืออำานวยความสะดวกให้แกผู่ป้ระกอบธุรกจิในการยืน่คำาขอจด
ทะเบยีนจัดตัง้นติบิคุคลผา่นระบบจดทะเบยีนนิตบุิคคลทางอเิล็กทรอนิกส์ หรอื e-Registration โดยให้  “ผูแ้ทน” 
สามารถจัดทำาและยื่นคำาขอจดทะเบียนแทนผู้ที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล (หุ้นส่วน/หุ้นส่วนผู้จัดการในกรณีคำาขอ
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือผู้เร่ิมก่อการ/กรรมการ ในกรณีคำาขอจดทะเบียนบริษัทจำากัด) ได้ โดยที่บุคคล 
ผู้เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลดังกล่าวไม่จำาเป็นต้องมี Username & Password อันจะช่วยอำานวยความสะดวกแก่
ธุรกิจในการยื่นคำาขอจดทะเบียนนิติบุคคล และลดข้อจำากัดในการใช้ระบบ
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ปัจจุบันผู้ย่ืนคำาขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียน

นติบุิคคลทางอเิลก็ทรอนกิส ์(e-Registration) จะตอ้งเปน็

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ได้แก่ หุ้นส่วน/

หุ้นส่วนผู้จัดการในกรณี คำาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 

หรือผู้เริ่มก่อการ/กรรมการ ในกรณีคำาขอจดทะเบียน

บริษัทจำากัด โดยบุคคลดังกล่าวต้องมี Username & 

Password เพื่อเข้าระบบและลงลายมือชื่อ ซ่ึงเกิด 

ข้อจำากัดในการเข้าใช้งานแก่ผู้ ใช้บริการบางส่วน 

เนื่องจากในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะใช้

บริการจากผู้แทนรับจดทะเบียนให้เป็นผู้ดำาเนินการแทน 

เช่น บริษัทกฎหมายหรือสำานักงานบัญชี ในการจัดทำา

และยื่นคำาขอจดทะเบียน ส่งผลให้มีผู้ใช้ระบบน้อยและ

ผู้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

เทา่ทีค่วร เพือ่ให้ผูป้ระกอบการได้รบัการบรกิารทีส่ะดวก 

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงดำาเนิน

การปรับปรุงระบบเพิ่มเติม โดยเพิ่มช่องทางให้ผู้แทน 

6 ประเภท ได้แก่ ผู้ทำาบัญชี หัวหน้าสำานักงานบัญชี

คุณภาพ ผู้รับรองลายมือชื่อจดทะเบียนบริษัทมหาชน

จำากัด ผู้บังคับหลักประกัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

และผู้ที่ เป็นสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่ง 

เนติบัณฑิตยสภา สามารถจัดทำาและยื่นคำาขอ 

จดทะเบียนแทนผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นหุ้นส่วน/หุ้นส่วน 

ผู้จัดการในกรณีคำาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือ 

ผู้เร่ิมก่อการ/กรรมการ/ผู้ถือหุ้น ในกรณีคำาขอจดทะเบียน

บริษัทจำากัดได้ โดยผู้ประกอบการที่ เ ก่ียวข้องกับ

นิติบุคคลดังกล่าวไม่จำาเป็นต้องมี Username & 

Password ในการเข้าใช้ระบบอีกต่อไป ท้ังน้ี ผู้แทนจะต้อง 

ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อขอรับ Username & 

Password เพื่อเข้าระบบ ในส่วนของผู้ที่มีช่ือผู้ใช้และ

รหสัผา่น (Username & Password) อยูแ่ลว้ และประสงค์

จะดำาเนินการในฐานะผู้แทนให้ดำาเนินการเพ่ิมสิทธิ 

เป็นผู้แทนผ่านระบบได้ทันที ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 

ทั้งนี้ การเพิ่มช่องทางให้ผู้แทนสามารถจัดทำาและ

ย่ืนคำาขอจดทะเบียนแทนผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้อง

กับนิติบุคคล ถือเป็นมาตรการสนับสนุนให้มีผู้ใช้ระบบ

ออนไลน์ต่อยอดจากเดิม ที่กรมฯ ได้เปิดให้บริการ

ยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงรูปแบบ 

การกรอกแบบฟอร์มให้ง่ายย่ิงข้ึน รวมท้ังขยายระยะเวลา

และเพิ่มส่วนลดอัตราค่าธรรมเนียมแก่ห้างหุ้นส่วน

และบริษัทจำากัดที่จดทะเบียนผ่านระบบ จดทะเบียน

นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จากเดิม 

ลดใหร้อ้ยละ 30 เปน็ลดใหร้อ้ยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 ปี  

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566  

ซึ่งกรมฯ คาดหวังว่าการพัฒนารูปแบบการจดทะเบียน

ในครั้งนี้จะช่วยอำานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ 

ให้สามารถยื่นคำาขอจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้

ง่ายและสะดวกย่ิงข้ึน อีกท้ังยังช่วยบรรเทาความเดือด

ร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

ลดการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินธุรกิจ 

ซึ่งกรมฯ ขอเป็นหน่ึงกำาลังใจให้ผู้ประกอบการสามารถ

ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีพร้อมกัน
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โมเดลแฟรนไชส์
กับการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 เบาบาง

นายทศพล  ทังสุบุตร

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

กระทรวงพาณิชย์  ใช้โมเดลแฟรนไชส์ช่วยกระตุ้นธุรกิจไทยให้เติบโต หลังประสบปัญหาการแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด-19 ที่เริ่มจะคลี่คลายลง พร้อมชวนธุรกิจแฟรนไชส์ฉีดวัคซีนรูปแบบภูมิความรู้สร้างการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบ มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยจัดกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำาปี 2564 (Franchise Standard) ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สำานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้ 
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ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีมูลค่าการตลาดรวม

ประมาณ 2.5 แสนล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะขยาย

การเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

สัญชาติไทยมากกว่า 600 แบรนด์ ซึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่ง

เป็นธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่ม โดยกิจกรรม 

ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหาร 

จัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ทุกปี มีธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพฯ รวมทั้งสิ้น 351 กิจการ หากพิจารณารายได้ 

ข้ันต่ำาของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาฯ สามารถ

สร้างรายได้อยู่ที่ 1.8 ล้านบาท/ปี มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

อยู่ที่ 631.8 ล้านบาท และถ้าธุรกิจสามารถขยาย 

แฟรนไชส์ได้เพิ่มแม้เพียงแค่ 1 สาขา ก็จะเพิ่มมูลค่า 

ทางเศรษฐกจิให้เปน็ 1,263.6 ลา้นบาท ดงันัน้ แฟรนไชส์

จงึเปน็ธรุกจิทีก่ระทรวงพาณชิย์ใหค้วามสำาคญัและนำามา 

เป็นพระเอกในการดึงเศรษฐกิจไทยให้กลับมาเฟื่องฟู 

ได้อีกครั้ง หลังโควิด-19 เริ่มทุเลาเบาบางลง

กระทรวงพาณิชย์เช่ือม่ันว่าโมเดลของธุรกิจ 

แฟรนไชส์ จะเป็นเคร่ืองมือทางธุรกิจท่ีสำาคัญ ในการนำาพา

ประเทศให้ก้าวพ้นวิกฤตเศรษฐกิจหลังจากที่ต้องเผชิญ

กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่ง

ขณะนี้การดำาเนินธุรกิจมีความผ่อนคลายมากขึ้นและ 

เข้าสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความเข้ม

แข็ง โดยแฟรนไชส์จะเป็นโมเดลที่ช่วยขยายธุรกิจได้ 
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อย่างรวดเร็ว แต่ต้องเติบโตควบคู่ไปกับมาตรฐานการบริหาร

จัดการที่ดี จึงจะทำาให้ธุรกิจขยายไปได้อย่างไม่รู้จบ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงมอบหมายให้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำาเนินการส่งเสริมและพัฒนา

ธรุกจิ แฟรนไชสอ์ยา่งต่อเนือ่ง เพือ่ใหม้กีารบรหิารจัดการ

ท่ีเป็นระบบ มีมาตรฐานคุณภาพ ดังน้ัน การจัดกิจกรรม 

ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหาร

จัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำาปี 2564 (Franchise 

Standard) ในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์

ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน ด้วยหลักสูตรติวเข้มข้น 6 วัน  

ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการพัฒนาใน 5 ขั้นตอน

คือ 1) สร้างองค์ความรู้ด้านคุณภาพมาตรฐาน 2) ให้ 

คำาแนะนำาโดยทีมที่ปรึกษาด้านแฟรนไชส์พื้นที่ ณ  

สถานประกอบธุรกิจ 3) เชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอด

ธุรกิจ 4) ศึกษาดูงาน ณ ธุรกิจแฟรนไชส์ต้นแบบ (Best 

Practice) และ 5) เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อนำาเสนอ

ศักยภาพของธุรกิจให้นักลงทุนและผู้บริโภคได้รู้จัก 

(Business Showcase) 

ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้

รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเครื่องหมาย Franchise 

Standard สำาหรับนำาไปใช้ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือ

บริการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการันตีคุณภาพ
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ธุรกิจ ได้เปิดประสบการณ์ในการเข้าไปศึกษาดูงาน

จากธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำาเร็จระดับประเทศ 

เพื่อต่อยอดธุรกิจผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจาก

พนัธมติรของกรมพฒันาธรุกจิการค้ารวมทัง้การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ธุรกิจให้แก่ผู้สนใจนำาธุรกิจแฟรนไชส์ไป

ประกอบอาชีพ ผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ อีกด้วย 

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้ายังเดินหน้าจัดงาน “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ  

ในส่วนภูมิภาค” เพื่อช่วยเยียวยาภาคธุรกิจที่ได้รับ 

ผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงช่วยเหลือคนตกงาน 

และคนที่ต้องการมีอาชีพเพื่อสร้างรายได้ โดยเลือก

นำาร่องท่ีจังหวัดนครราชสีมาเป็นแห่งแรกเน่ืองจากเป็น 

เมืองใหญ่ มปีระชากรจำานวนมาก อยู่ไมไ่กลจากกรงุเทพ 

และเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำาคัญของประเทศ ซ่ึงได้รับ

เกียรติจากนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า เป็นประธานเปิดงาน “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ

จังหวัดนครราชสีมา” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัล

นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27- 31 มีนาคม 2564  

โดยกรมฯ ไดคั้ดเลอืกแฟรนไชสท์ีป่ระสบความสำาเร็จเป็น

ที่รู้จักแล้วจำานวน 40 ราย ไปร่วมออกบูธนำาเสนอธุรกิจ

เพื่อให้ผู้ที่สนใจเลือกซื้อ เลือกลงทุนให้เหมาะสมกับ

กำาลังทรัพย์ของตนเอง โดยธุรกิจดาวเด่นที่ได้รับความ

นิยมสูงสุดภายในงาน คือ ธุรกิจซักอบผ้า รองลงมา

เป็นธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมภายในงานมีมูลค่า 

การซื้อขายกว่า 66,873,123 ล้านบาท
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ทกุวันที ่๑ เมษายน ของทกุป ีถอืเปน็ “วนัขา้ราชการพลเรอืน”  และเปน็วนัทีไ่ด้มกีารประกาศใช้บงัคับกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๒ อีกทั้งเป็น

เครือ่งแสดงถงึกตเวทคิณุสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวั รชักาลที ่๗ ซ่ึงเปน็

ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยขึ้นมา 

 โดยในทกุปสีำานักงาน ก.พ.จะมกีารมอบรางวลั  “ขา้ราชการพลเรอืนดีเดน่” เพ่ือยกยอ่งสง่เสรมิขา้ราชการ

ที่มีความประพฤติ และผลการปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วย

สร้างขวัญและกำาลังใจให้ข้าราชการกระทำาความดีตลอดไป โดยข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ “เข็มเชิดชู

เกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ซึ่งมีความหมายดังนี้

ครุฑ  เป็นประธานของเข็ม

เครื่องหมาย สื่อความหมายถึง  

ค ว ง ต ร า แ ผ่ น ดิ น อั น เ ป็ น 

เคร่ืองหมายแสดงถึง การงาน

ในหน้าที่ ราชการ ซึ่งข้าราชการ 

ผู้นั้นย่อมต้อง ปฏิบัติหน้าที่เป็น 

ข้ารับใช้แผ่นดิน

รัศมีทองเหนือครุฑ มาจาก

เพชรเปล่งรัศมีของตราสำานักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  

สื่อความหมายถึง คุณงามความดี 

ที่ได้รับการยกย่องเชิดชู

กรอบเหนือครุฑ เป็นรัศมี 

ของครุฑ รองรับรัศมีของเพชร

พื้นเข็มและสีต่างๆ สีน้ำาเงิน 

สือ่ความหมายถงึ สถาบนัพระมหา

กษัตริย์ สีทอง สื่อความหมายถึง 

ความเจริญรุ่งเรือง

เรือนเข็ม เส้นขอบรอบเข็ม

เครือ่งหมาย จดัวางตามลกัษณะ

องค์ประกอบภาพ รูปทรงสื่อ 

ความเป็นไทย

ขอ้ความ  “ขา้ราชการพลเรอืนดีเด่น” บนแถบพืน้ลงยาสขีาว อยูด้่านลา่ง สือ่ความหมายถงึ ขา้ราชการผูป้ระกอบ

คุณงามความดีและปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะข้าราชการพลเรือน

ดีเด่น

ที่มา : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม  สำ�นักง�น ก.พ.
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ข้าราชการดีเด่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ปี 2564

“จากวันที่ได้เข้ารับราชการตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปีนี้ 2564 ซึ่งเป็นปีที่จะเกษียณ

อายุราชการ พร้อมกับได้รับคัดเลือกจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เป็นข้าราชการ

พลเรือนดีเด่น นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแห่งชีวิต ซึ่งจากการปฏิบัติราชการ 

ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นงานในหน้าที่ประจำา งานที่ได้รับมอบหมายเฉพาะกิจ รวมถึง

งานขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละวัน อาจเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนว่า 

เราจะมีความถนัดหรือมีความชำานาญหรือไม่ แต่ส่ิงท่ีแน่นอนคือ ตัวเราเองที่มี 

ความตั้งใจในการทำางานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์

สุจริตถูกต้องตามกฎระเบียบแบบแผน เมื่อทุกชิ้นงานสำาเร็จลุล่วง สิ่งที่ได้มาก็คือ 

ความภาคภูมิใจ...ที่ทำาให้มีความสุขใจทุกครั้ง”

นางพรทิพย์ สังข์ศรีแก้ว

นักวิชาการพาณิชย์ชำานาญการพิเศษ

“ข้าราชการ เป็นอาชีพที่มีเกียรติสูงยิ่ง นับแต่วันที่ได้เข้ารับราชการวันแรก  

(วันท่ี 1 มิถุนายน 2547) ก็ได้บอกกับตัวเองว่า จะมุ่งมั่นตั้งใจทำางานด้วย 

ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในความคิดและการกระทำา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม 

และสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้สมกับเกียรติของคำาว่า ‘ข้าราชการ’ 

การปฏิบัติงานราชการไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ง่ายหรือยาก ล้วนมีความสำาคัญ

ด้วยกันทั้งสิ้น ปัญหาและอุปสรรคไม่ใช่สิ่งขวางกั้นแต่เป็นบทเรียนและเป็น 

ส่วนสำาคัญในการสร้างโอกาส ความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ให้ปฏิบัติงานต่างๆ ที่หลากหลาย คือ ประสบการณ์ให้ได้เรียนรู้ เป็นเข็มทิศชี้นำา

ให้กา้วไปสูค่วามสำาเรจ็ในอนาคต ตลอดจนความรว่มแรงรว่มใจของเพือ่นรว่มงาน 

ทีช่ว่ยสง่เสรมิและผลักดนัให้การทำางานบรรลเุปา้หมาย และสำาคญัทีส่ดุ คอื ตวัเรา 

จำาเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ ไม่หยุดพัฒนา สนุกและ

มีความสุขกับการทำางาน ปฏิบัติงานราชการอย่างเต็มกำาลังและความสามารถ 

เป็น ‘ข้าราชการมืออาชีพ’ เพื่อให้ ‘อาชีพข้าราชการ’ บรรลุตามเจตนารมณ์และ

อุดมการณ์ในการสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนและประเทศชาติ” นางสาวบุศณีย์ คงเจริญ 

นักวิชาการพาณิชย์ชำานาญการ
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DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 
ของนายทะเบียน
บนหนังสือรับรองนิติบุคคล 

เป็นของจริง มีผลทางกฎหมาย

รัฐบาลมีเป้าหมายในการอำานวยความสะดวก

ให้ประชาชนในการขอรับบริการจากหน่วยงาน 

ภาครัฐ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแผน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า จึงขานรับนโยบาย และพร้อมขับเคลื่อนการให้

บริการของกรมฯ ให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยในปี 2561 

ได้เริ่มให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(Digital Signature) ในหนังสือรับรองและรับรองสำาเนา

เอกสารของนิติบุคคล (DBD e-Service) ซึ่งกำาหนดให้

มีช่องทางการรับเอกสารได้ 4 ช่องทาง คือ 1) รับด้วย 

ตนเอง 2) รับที่ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ  

3) รับทางไปรษณีย์ EMS และ 4) รับเป็นไฟล์เอกสาร 

(e-Certificate File) โดยเอกสารที่ให้บริการดังกล่าว

ถือเป็นรูปแบบการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่มีความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ และมีผล 

ทางกฎหมายตามมาตรา 9 และมาตรา 26 แห่ง 

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ.2544 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ท่ี  2 )  

พ.ศ. 2551 เช่นเดียวกับลายมือชื่อบนกระดาษท่ีใช้

กันโดยทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบ

หนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 

จาก QR Code และ Ref.No. ท่ีปรากฏตรงส่วนล่าง

ของหนังสือฯ โดยต้องมีข้อมูลปรากฏตรงกัน และ 

ในส่วนของรูปแบบกระดาษ สามารถตรวจสอบได้จาก  

1) QR Code 2) Ref.No. 3) Micro Text ข้อความ

ขนาดเล็ก ซึ่งหากถ่ายสำาเนาจะไม่สามารถอ่านได้ และ  

4) ลายน้ำาตราสัญลักษณ์ DBD ต้องคมชัด ซ่ึงหาก 

นำาเอกสารตัวจริงไปถ่ายสำาเนาจะมีสีเข้มขึ้น ไม่คมชัด
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แม้การ ใช้ลายมือชื่ ออิ เ ล็ กทรอนิก ส์ ในทุ ก 

ช่องทางการบริการ ทดแทนการลงลายมือชื่อด้วย 

หมึกปากกาของนายทะเบียน เพื่อให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน ได้ดำาเนินการอย่างเต็มรูปแบบแล้ว แต่

เร่ิมนำาร่องที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำา 

และสำานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต ใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งการให้บริการดังกล่าว เป็น 

การให้บริการเฉพาะนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

กรุงเทพมหานครเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมไปถึง 

สว่นภมูภิาค กรมฯ จงึมีนโยบายทีจ่ะขยายการใหบ้รกิาร

ด้วยลายมอืช่ืออิเล็กทรอนกิส์ของนายทะเบยีนกระจาย

ไปสู่ส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ เพื่ออำานวยความสะดวก 

ให้แก่ภาคธุรกิจ ลดการเดินทาง ลดต้นทุนของ 

ผู้ประกอบการให้สามารถดำาเนินธุรกิจไ ด้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อ 

ทุกภาคส่วน โดยจะเร่งดำาเนินการให้สำานักงานพาณิชย์

ทั่วประเทศสามารถให้บริการออกหนังสือรับรองและ

รับรองสำาเนาเอกสารนิติบุคคล โดยใช้ลายมือช่ือ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมทั้งในอนาคตจะสามารถใช้

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการส่วนอื่นๆ  

สวนบริการขอมูลอิเล็กทรอนิกส  กองขอมูลธุรกิจ

โทร. 0 2547 5994  หรือ 0 2547 5160

แฟกซ 0 2547 5993  อีเมล onlinedocument@dbd.go.th 

www.dbd.go.th  Call Center 1570

            คำเตือน

สามารถตรวจสอบหนังสือรับรองรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสภายใน 90 วัน 

นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

23

1

4

การตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส

DBD e-Certificate File

ตรวจสอบผาน QR Code ซึ่งปรากฏอยูที่มุมลางดานขวา

ของไฟลหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส

ตัวอยาง

ตรวจสอบที่คุณลักษณะของไฟล

หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส (PDF File)

ตรวจสอบดวยเลข Ref No. ผานเว็บไซต www.dbd.go.th

 โดยกรอกเลข  Ref  No. ลงในชองคนหา
ตรวจสอบโดยการคลิกที่เลข Ref No. ซึ่งระบบจะ Link ไปที่หนา

ตรวจสอบหนังสือรับรองผานเว็บไซต www.dbd.go.th
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ต่อไปได้เช่นเดียวกัน จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในการนำาลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ไปให้บริการ

ในส่วนภูมิภาค โดยจะมีการอบรมให้ความรู้ และ 

ให้คำาปรึกษาการใช้ลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส์  

รวมถึง การตอบข้อซักถามจากเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งาน 

อย่างละเอียด และมีแผนจะเปิดให้บริการเป็น 2 ระยะ 

คือ ระยะแรก (ประมาณกลางปี 2564) จะให้บริการ ณ 

สำานักงานพาณิชย์จังหวัดในเขตปริมณฑล โดยจะทำา 

การประเมินผล วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และ

ดำาเนินการปรับปรุงเพื่อให้การใช้งานมีความสมบูรณ์

มากท่ีสุด หลังจากนั้น ระยะท่ี 2 จะเปิดให้บริการ 

ณ สำานักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้ 

มีการประเมินผลเป็นระยะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอยืนยันว่าลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของนายทะเบียน

บนหนังสือรับรองและรับรองสำาเนาเอกสารนิติบุคคล 

ที่ขอผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต (DBD e-Serv ice)  

มี ผลทางกฎหมาย ขอผู้ ประกอบการ ม่ันใจ ว่า

เอกสารที่ได้รับมีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้  

พร้อมเตรียมขยายการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  

บนหนังสือรับรองในส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ อำานวย
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ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ลดการเดินทาง ลดต้นทุน

ทางธุรกิจ เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วน 

และเพือ่รว่มมอืกนัรกัษาระยะหา่งทางสงัคม ลดจำานวน 

ผู้ ใช้บริการที่ต้องเดินทางออกจากสถานที่ทำางาน 

หรือที่พักเพ่ือมารับบริการยังส่วนให้บริการของกรมฯ  

ซ่ึงอาจส่งผลให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการ

แพร่กระจายโรคโควิด-19 จึงขอเชิญชวนภาคธุรกิจ 

และประชาชนเลือกใช้บริการขอหนังสือรับรอง

และรับรองสำาเนา ผ่านช่องบริการออนไลน์ หรือ 

DBD e-Service ซึ่งเอกสารที่ได้รับจะเป็นลายมือชื่อ 

ทางอเิล็กทรอนกิสข์องนายทะเบยีน ท่ีมคีวามปลอดภยั  

สามารถตรวจสอบได้ และมีผลทางกฎหมาย ซึ่ง 

การใช้บริการผ่านระบบออนไลน์จะเป็นทางเลือก 

ที่ดีและปลอดภัยที่สุดในสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคขณะนี้ 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่กองขอ้มลูธรุกจิ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5994, 0 2547 

5160 e-Mail : onlinedocument@dbd.go.th สายด่วน 

1570 และ www.dbd.go.th
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ขยายพื้นที่ค้าขายให้ธุรกิจ
และเกษตรกรไทยMOU

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และบริษัท แอสเสท เวิร์ด 

คอร์ป จำากัด (มหาชน) ผู้ดำาเนินธุรกิจศูนย์ ค้าส่งสำาหรับ

จัดแสดงและจำาหน่ายสินค้าแบบวันสต็อป ครบวงจร 

ใจกลางกรุงเทพฯ ได้ ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุน 

และส่งเสริมผู้ประกอบการไทยและเกษตรกรไทย 

ณ อาคารเออีซี เทรดเซ็นเตอร์ พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำา  

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

ในการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างมี

ศักยภาพ ส่งเสริมและผลักดันธุรกิจและสหกรณ์

การเกษตรเข้าสู่ชอ่งทางการคา้ทัง้ออฟไลนแ์ละออนไลน์

มากข้ึน ช่วยขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุม 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีที่ยืนในตลาดทั้งภายในประเทศ 

และต่างประเทศ ขณะเดียวกันช่วยสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ และมลูคา่ทางการคา้ พร้อมกระตุน้เศรษฐกจิ 

ฐานรากของประ เทศให้ ขับ เค ล่ือนไปข้ า งหน้ า 

ด้วยความเข้มแข็ง โดยขอบเขตความร่วมมือใน MOU ฉบับน้ี  

กรมพฒันาธรุกจิการคา้จะเปน็ผูส้นบัสนนุผูป้ระกอบการ 

และเกษตรกรไทยที่มีศักยภาพ และผ่านการพัฒนา 

ภายใตก้ารสง่เสรมิของกรมฯ เขา้สูช่อ่งทางการจำาหนา่ย

สินค้าแบบ Omni Channel ของเออีซี เทรดเซ็นเตอร์ฯ 

ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม

ร้านค้าออนไลน์ www.Phenixbox.com 

สำาหรับกิจกรรมแรกหลังจาก MOU กรมฯ ได้นำา 

ผู้ประกอบการแฟรนไชส์และสหกรณ์การเกษตร เขา้รว่ม 

งาน |Food Chapter Summer Fest ระหว่างวันท่ี 1 

เม.ย. - 31 พ.ค.64 จำานวน 70 บูธ โดยผู้ประกอบการ
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ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่แต่อย่างใด ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่าย 

ในการเช่าพื้นที่ระยะยาวของผู้ประกอบการและ

เกษตรกรไทย รวมถึงช่วยให้มีช่องทางการจัดจำาหน่าย

สนิคา้ท้ังในประเทศและตา่งประเทศในรปูแบบออนไลน์

และออฟไลน์ ตลอดจนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทย 

ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้สนับสนุนข้อมูลด้าน 

การตลาด พร้อมให้คำาแนะนำา และส่งเสริมการจับคู่

ทางธุรกิจ ประกอบกับการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการสื่อสารของ 

กรมฯ อีกด้วย โดยเล็งเห็นความสำาคัญของเทคโนโลยี

ดิ จิทัลที่จะเข้ามาเป็นกุญแจสำาคัญเพื่อส่งเสริมให้

ธุรกิจประสบความสำาเร็จในการทำาการค้าท้ังในและ

ต่างประเทศ จึงได้สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรที่มี

ศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญด้านการค้า และเทคโนโลยี

ดิจิทัลเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ดังน้ัน บริษัท  

แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำากัด (มหาชน) จึงเป็น

พันธมิตรภาคเอกชนที่จะเข้ามามีส่วนช่วยให้ภาคธุรกิจ 

มีช่องทางการจำาหน่ายท่ีกว้างข้ึน และต่อยอดความสำาเร็จ 

ไปสู่การสร้างมูลค่าทางการค้าให้กับประเทศได้ใน

อนาคต

ผู้สนใจสามารถสอบถามหรือติดตามกิจกรรม 

ความร่วมมืออื่นๆ ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

และบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำากัด (มหาชน) ได้ที่ 

ส่วนนวัตกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 

โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5961 และ www.dbd.go.th 
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กลยุทธ์ ในการพิจารณา
ทรัพย์หลักประกัน และการบังคับหลักประกัน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา “กลยุทธ์ใน

การพิจารณาทรัพย์หลักประกันและการบังคับหลัก

ประกัน” ให้กับ กลุ่มผู้รับหลักประกัน (สถาบันการเงิน

และผู้รับหลักประกันอื่นตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง 

เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้ประกอบธุรกิจ

แฟ็กเตอริ่ง ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อแบบ 

ลิสซ่ิง และผู้ประกอบธุรกิจให้สินเช่ือ พิโกไฟแนนซ์ เป็นต้น) 

และผู้บังคับหลักประกัน (ในกรณีที่ธุรกิจนำาทรัพย์สิน

ประเภทกิจการมาเป็นหลักประกัน) สำาหรับเน้ือหา 

การสัมมนาแบง่เปน็ 3 หวัข้อหลกั โดยได้เชญิผูเ้ชีย่วชาญ

ดา้นหลกัประกนัทางธุรกิจมาให้ความรูพ้รอ้มแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น เรื่อง การพิจารณาทรัพย์สินที่นำามาเป็น

หลักประกันได้ตามกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ 6 

ประเภท ได้แก่ 1) กิจการ 2) สิทธิเรียกร้อง เช่น บัญชี

เงินฝาก สิทธิการเช่า ลูกหนี้การค้า 3) สังหาริมทรัพย์ 

ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น สินค้าคงคลัง เครื่องจักร 

รถยนต์  4 )  อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ ให้หลักประกัน 

ประกอบธรุกจิอสงัหารมิทรพัยโ์ดยตรง เชน่ ทีด่นิจดัสรร/ 

หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม 5) ทรัพย์สินทางปัญญา  

เช่น เคร่ืองหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และ  

6) ทรัพย์สินอื่น ซึ่งขณะนี้คือ ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกัน

การชำาระหน้ีได้ โดยไม่ต้องส่งมอบการครอบครองให้ 

แก ่เจา้หนี ้ทำาใหผู้้ประกอบธรุกิจยงัสามารถใช้ทรพัยส์นิ

นั้นต่อยอดทางธุรกิจหรือผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อ 

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป

นอกจากนี ้ยงัมวีทิยากรจากธนาคารเพือ่การเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งเป็นธนาคารแรก 

ที่รับไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันแล้ว มาแลกเปลี่ยน

ความคดิเห็นเร่ือง วิธีการประเมนิมลูคา่ไม ้การพจิารณา

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD
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ประเภทไม้ยืนต้น ที่ผ่านมาการนำาทรัพย์สินประเภท

ต้นไม้มาเป็นหลักประกันยังมีข้อจำากัดของธนาคาร

พาณิชย์ที่ยังไม่รับไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันเพราะ

เป็นเรื่องใหม่และไม่มีความเชี่ยวชาญในการประเมิน

มูลค่าต้นไม้ รวมถึงการพิจารณาไม้ยืนต้นและแนวทาง 

การติดตามตรวจสอบ ซึ่งจะสร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้แก่ผู้ เข้าร่วมสัมมนาที่ เป็นทั้ งธนาคารพาณิชย์

และผู้บังคับหลักประกันให้สามารถนำาไปปรับใช้กับ 

การพิจารณาปล่อยสนิเชือ่ได ้และการบรรยายถา่ยทอด

ประสบการณต์รง เรือ่ง ประสบการณใ์นการบังคบัทรพัย์

ประเภทกิจการจากผู้บังคับหลักประกัน การสัมมนา

ในครั้งนี้เป็นการติวเข้มผู้รับหลักประกันให้เป็นพี่เลี้ยง

ช่วยให้คำาปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการนำาทรัพย์สิน

แต่ละประเภทมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ 

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 

ได้ เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับ 

ผู้ขอสินเชื่อมากขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่สนใจสมัคร 

เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งต่อไปที่มีกำาหนดจะจัดขึ้น 

ในเดือนพฤษภาคม 2564 สามารถติดตามการเปิดรับ

สมัครไดท้ี ่กองทะเบยีนหลกัประกนัทางธรุกจิ เบอร์โทร 

0 2547 4944 Email : Training.stro@gmail.com

ตั้งแต่กรมฯ เริ่มจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน

ทางธุรกิจ (4 กรกฎาคม 2559) จนถึงปัจจุบันมีผู้รับ 

หลักประกันแล้วจำานวน 317 ราย และมีผู้บังคับ 

หลักประกันจำานวน 333 ราย ทั้งนี้ สถิติการจดทะเบียน

สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2564) มีผู้มาขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน 

ทางธุรกิจแล้ว จำานวน 592,748คำาขอ จำานวนเงินสูงสุด

ที่ใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน รวมทั้งสิ้น 9,431,986 

ล้านบาท โดยสิทธิเรียกร้องยังคงเป็นทรัพย์สินที่ใช้ 

เป็นหลักประกันมากที่สุด ร้อยละ 76.81 (มูลค่า 

7,244,831 ล้านบาท) รองลงมา สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ 

ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ 

เครื่องจักร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน สัตว์พาหนะ ร้อยละ  

23.15 (มลูค่า 2,183,525 ล้านบาท) ทรพัย์สินทางปญัญา 

ร้อยละ 0.02 (มูลค่า 1,985ล้านบาท) กิจการ ร้อยละ 

0.01 (มูลค่า 1,114 ล้านบาท) อสังหาริมทรัพย์ท่ีใช้ 

ในการประกอบธุรกิจ ร้อยละ 0.004 (มูลค่า 397 ล้านบาท) 

และไม้ยืนต้น ร้อยละ 0.001 (มูลค่า 134 ล้านบาท) 
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ฝันเฟื่องยานยนต์ ไฟฟ้า 
ยกเลิกขายรถเครื่องยนต์
ผลิตอีวีในประเทศทั้งหมดปี 2035

ยังมีความพยายามในการเ ดินหน้าผลักดัน 

การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) รูปแบบต่างๆ รวมถึง 

การผลักดันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตระดับโลก 

ลา่สดุมขีอ้เสนอท้ังในเรือ่งการแบนรถยนต์ใช้เครือ่งยนต์

สันดาปภายใน และการเร่งเครื่องการผลิตให้เร็วขึ้นกว่า

ที่กำาหนด

เป้าหมายในปี 2035 ซึ่งเร็วกว่าที่กำาหนดเอาไว้ 

เดิมก่อนหน้าน้ีราวครึ่งทศวรรษ มีรายงานข่าวว่า 

มกีารเสนอให้รฐับาลออกประกาศแบน หา้มจดทะเบยีน

รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในทั้งหมด เพื่อ

กระตุ้นการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ ใน

ประเทศไทยให้เติบโต

นอกจากนี้ ก็มีการเสนอให้รัฐบาลประกาศบังคับ

ให้มีการผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

ทั้ง 100% หมายถึงว่าจะห้ามมีการนำาเข้ารถยนต์ไฟฟ้า

เขา้มาทำาตลาดนัน่เอง ซึง่กด็แูนวโนม้วา่รัฐบาลเองก็อาจ

จะรบัในหลกัการนี ้แตป่ฏเิสธไมไ่ด้วา่มผีูป้ระกอบการได้

รับผลกระทบหลายราย

เสนอจดทะเบียนรถใหม่ได้แต่พลังงานไฟฟ้า

มีรายงานว่าท่ีประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ 

ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้พิจาณาหาแนทางเพื่อผลักดันให้ 

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและ 

ชิ้นส่วนที่สำาคัญของโลก โดยมีแนวทางที่สำาคัญก็คือ 

การผลักดันนโยบายแบนเครื่องยนต์สันดาปภายในปี 

2035 หรืออีก 14 ปีข้างหน้า

โดยมีมาตรการเร่งด่วนในการกระตุ้นการใช้งาน

รถยนต์ไฟฟ้ารปูแบบตา่ง ๆ  ในประเทศไทย การกำาหนด

มาตรฐานและการจัดตั้งหน่วยงานทดสอบท่ีเกี่ยวข้อง 

กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าท้ังระบบ รวมถึงการผลักดัน 

โครงการรถยนต์สาธารณะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า

อย่างเต็มที่

นอกจากน้ี ยังมีเน้ือหาท่ีสำาคัญท่ีอาจจะส่งผลกระทบ 

ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในประเทศไทย เช่น การเรียกร้อง 

ให้มีการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตและภาษีการใช้

รถประจำาป ีซึง่จะทำาใหร้ถเก่าตอ้งเสียภาษสูีงขึน้ รวมถงึ

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน ทัง้การสนบัสนนุการใชง้าน

และการกำาจัดซาก เป็นต้น

ใครอยากขายรถไฟฟ้าต้องผลิตในประเทศเท่านั้น

นอกจากนี้ ก็มีรายงานข่าวอีกว่า รัฐบาลปิ๊งไอเดีย 

ในเร่ืองของการผลักดันการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

อย่างเป็นรูปธรรม โดยระบุว่า หากใครต้องการท่ีจะ

ทำาตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ ก็จำาเป็นท่ีจะต้อง 

ผลิตทั้งหมดภายในปี 2035 ซึ่งเร็วกว่าแผนงานเดิม 

ที่กำาหนดเอาไว้ 5 ปี

รถยนต์ไฟฟ้าที่จำาหน่ายในประเทศไทย จะต้อง 

ผลิตในประเทศมากกว่า 50% ตามแผนงานในปี 2030 

เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานการผลักดันประเทศไทย 

เป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลก ที่รองรับทั้ง

ตลาดในประเทศและตลาดสง่ออก ภายใตแ้ผนงาน 15 ปี 

ที่วางเอาไว้อย่างชัดเจน

ภายใต้แผนการดังกล่าว ประเทศไทยจะทำาการ

ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ ถึง 1.051 ล้านคันในปี 

2025 แบ่งออกเป็นรถยนต์นั่งและรถปิกอัพ 4 แสนคัน 

รถจักรยานยนต์ 6.2 แสนคัน และรถเชิงพาณิชย์ 3.1 
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หมื่นคัน ก่อนจะเพิ่มยอดผลิตสะสมเป็น 6.22 ล้านคัน

ในอีก 5 ปีถัดไป

ในปี 2030 ประเทศไทยจะผลิตรถยนต์และปิกอัพ

ไฟฟา้ 2.93 ลา้นคนั รถจกัรยานยนตไ์ฟฟา้ 3.13 ล้านคนั 

และรถเชิงพาณิชย์ 1.56 แสนคัน ก่อนที่ตัวเลขจะเพิ่ม

เปน็ 18.41 ล้านคนัในป ี2035 แบง่ออกเปน็รถยนตแ์ละ

ปิกอัพ 8.62 ล้านคัน จักรยานยนต์ 9.33 ล้านคัน และ

รถเชิงพาณิชย์ 4.58 แสนคัน

ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ตัวเลขการผลิต แต่ตัวเลข

การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ ก็จะต้องเดิน

หน้าไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงรัฐบาลเองก็ได้ประกาศ 

ต้ังคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อผลักดัน ส่งเสริมและศึกษา

ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิจากการใช้งานรถไฟฟา้อย่างเตม็

รูปแบบในอนาคต

ฝันที่เกือบจะเฟื่องกับเวลาที่จำากัดเพียง 15 ปี

เอาจริงๆ แล้วในมุมมองของ AutoFun Thailand 

กค็อ่นขา้งเหน็ดว้ยกับการเดินหนา้ผลกัดันรถยนตไ์ฟฟา้

ในประเทศไทยอยา่งเต็มรปูแบบ เพียงแต่เราสงสยัจรงิๆ 

ว่า รัฐบาลจะสามารถเดินหน้าผลักดันโครงการขนาดนี้

ไปได้อย่างไร ด้วยเวลาที่จำากัดขนาดนั้น แถมมีอุปสรรค

อยู่มากมาย

หนึ่ง คือการผลักดันให้ค่ายรถทุกรายหันกลับมา

เดินหน้าผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากัน

อย่างเต็มรูปแบบนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอน ย่ิง 

ผู้ผลิตรายใหญ่บางรายน้ัน ต้องบอกว่าไม่ได้แสดงท่าที

ที่สนใจอย่างชัดเจน ว่าจะเดินหน้าโครงการนี้อย่างไร

สำาหรับตลาดประเทศไทยในอนาคต

สอง หากมองเรื่องของประเด็นการห้ามนำาเข้า

รถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาทำาตลาด น่ันก็หมายถึงการต้อง

ประกาศยกเลิกข้อตกลงทางด้านการค้า โดยเฉพาะกับ

ประเทศจนี ทีเ่ปน็ฐานการผลิตเพือ่ส่งออกรถยนต์ไฟฟา้

มาประเทศไทยหลายรุ่น ยกตัวอย่างเช่น MG ZS EV 

(เอ็มจี แซดเอส อีวี) หรือ MG EP (เอ็มจี อีพี) ก็เช่นกัน

สาม สำาหรับตลาดรถจักรยานยนต์ อย่าว่ากัน

ถึงรถไฟฟ้าที่มีผู้ผลิตรายย่อยพยายามจะเดินหน้าทำา

ตลาดอยู่ หากมองไปที่ผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศไทย 

ที่ทำาตลาดรถยนต์แบบไฮบริดอยู่ ก็น่าจะพอพูดได้ว่า 

มันไม่ประสบความสำาเร็จเอาเสีนเลย สำาหรับกลุ่ม 

ผู้บริโภคชาวไทย ที่ยังต้องการเวลามากกว่านี้

สี่ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของไทยที่จะ

สนับสนุนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้านั้น ยังอยู่ในระดับ 

ต่ำามาก และแม้จะดูแผนงานในการขยายของทุก 

หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนมารวมกนัแล้ว กย็งัยาก

ที่จะบอกได้ว่า จะเป็นรากฐานสำาคัญในการผลักดัน

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าให้เติบโตต่อไปในอนาคต

สุดท้ายนั้น คำาถามที่ต้องตอบมากกว่าก็คือ  

ความต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยนั้น พร้อม 

หรือยังท่ีจะเดินหน้าไปกับโครงการรถยนต์ไฟฟ้า

ประเภทต่างๆ เพราะหากเป็นการบังคับให้ผู้บริโภค 

ใช้งาน ก็มีโอกาสท่ีพวกเขาจะไม่ใช้ประโยชน์ของรถกลุ่มน้ี 

อย่างเต็มที่ เช่น ใช้ปลั๊กอินไฮบริดแต่ไม่เคยเสียบชาร์จ 

เป็นต้น

แน่นอนว่าตลาดโลกนั้น ยานยนต์ทุกรูปแบบ

มุ่งหน้าสู่การเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบอยู่

แล้ว แต่รัฐบาลเองก็ต้องหามาตรการในการผลักดัน

ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการและ

ผู้ใช้งาน สามารถเดินไปพร้อมๆ กันได้ แบบไม่เกิด

ปัญหาตามมา จนอาจจะเกิดการย้ายฐานการผลิตหรือ

การเสียโอกาสด้านสินค้าใหม่ๆ ตามมาได้ในอนาคต 
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ลงทุนอะไรดี? 
10 ธุรกิจส่วนตัว
และอาชีพอิสระ

ที่น่าลงทุนใน ปี 2021

TO DO

เขา้สูปี่ 2021 แลว้หลายๆ คนคงมกีารวางแผนทีจ่ะทำา
ธุรกิจส่วนตัว หรืออยากจะออกจากงานประจำา ออกจาก 
ลูปเดิมๆ มาสู่อาชีพอิสระ แต่เชื่อว่าหลายคนที่คิดอยากจะ
มีธุรกิจส่วนตัวนี้ก็คงคิดถึงความเสี่ยงว่าธุรกิจที่ จะทำานั้น 
จะไปรอดหรือไม่ โดยในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์และแนะนำา
ธุรกิจที่มีแนวโน้มจะเจริญเติบโตและอยู่ รอดในปี 2564 นี้
จะมีธุรกิจไหนบ้างมาดูกัน

  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สำาหรบัธรุกจิอสงัหารมิทรพัย ์กย็งัคงเปน็ธรุกจิทีย่งัคง 
ร้อนแรงและทำาเงินได้ดีตลอดมา โดยการทำาธุรกิจอสังหาฯ  
ก็คือการพัฒนาท่ีดินในรูปแบบต่างๆ เช่นการซื้อ ขาย 
หรือให้เช่าที่อยู่อาศัย อาคารสำานักงาน ศูนย์การค้า นิคม
อุตสาหกรรม บ้าน คอนโด รวมทั้งที่ดินด้วย ซึ่งหลายคน
คิดว่าการทำาธุรกิจประเภทนี้ต้อง เป็นนายทุน มีเงินทุน
ก้อนใหญ่ในการทำา แต่คุณสามารถเร่ิมต้นได้ด้วยการเป็น
นายหน้า ไม่ว่าจะเป็นนาย หน้าขายบ้าน ขายที่ดิน รับฝาก
คอนโดให้เช่า รับเปอร์เซ็นจากเงินที่ขายได้ ซึ่งอาจจะได้สูง
ถึง 3-12% ของ มูลค่าอสังหาฯ ที่ขายได้เลยทีเดียว

  ธุรกิจแฟรนไซส์

หากมเีงนิเกบ็สกักอ้นอยากทีจ่ะมีธรุกจิเปน็ของตวัเอง
แต่ก็ยังไม่มีไอเดียว่าจะทำาอะไรดี หรือมีธุรกิจในใจอยู่ แล้ว
แต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง การซื้อแฟรนไซส์คงเป็นตัวเลือกที่ดี

ที่สุด ซึ่งแฟรนไชส์ในปัจจุบันก็มีให้เลือก หลากหลาย ตั้งแต่
รา้นอาหาร เคร่ืองด่ืม การศกึษา และอืน่ๆ รวมท้ังเงนิในการ
ลงทุนก็ไม่ได้เยอะมาก แลก กับฐานของลูกค้าและแบรนด์
ของแฟรนไชส์ รวมท้ังคำาปรึกษาแนะนำา ท่ีจะช่วยให้ธุรกิจ
แฟรนไชส์ของคุณ เติบโตได้ดีอีกด้วย

  ธุรกิจร้านกาแฟ (cafe)

ถือเป็นธุรกิจในฝันของใครหลายคนที่จะมีคาเฟ่เล็กๆ 
น่ารักๆ ซึ่งก็เหมาะกับปี 2021 ที่คนเริ่มนิยมเข้าร้าน คาเฟ
กันมากขึ้นเห็นได้จากรีวิวต่างๆ บนโซเชียล และนอกจาก
กาแฟและอาหารที่อร่อยแล้ว ที่ขาดไม่ได้เลย สำาหรับคาเฟ
ก็คือมุมถ่ายรูปสวยๆ ที่จะดึงดูดลูกค้าให้มาเข้าร้าน ดังนั้น
หากคุณต้องการที่จะมีธุรกิจเป็นของ ตัวเองก็อย่ารอช้า
เพราะปีหน้า cafe มาแน่นอน
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  ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ

จากเหตุการณ์ที่ ผ่ านมาจนถึ งปัจ จุบันนี้ ทั้ ง ใน
ประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับโรคระบาดโควิด-19 
การ ทำาธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจึงเป็นอีกธุรกิจที่จะ
เติบโตในปี 2021 ทุกคนต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ มากขึ้น 
การใหค้รมีบำารงุ อาหารเสรมิ รวมทัง้การผลติหนา้กากกเ็ป็น
ธุรกิจที่น่าลงทุนในปี 2564 เช่นกัน

  ขายของออนไลน์ 

อาชีพยอดฮิตสำาหรับการขายของออนไลน์ ไม่ว่า
ของที่ขายจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างต้องอาศัยการขาย  
ในช่องทางออนไลน์ด้วยถึงจะอยู่รอด ไม่ว่าจะเป็นการทำา
เว็บไซต์เป็นของตัวเอง การไลฟส์ดผา่นชอ่งทางโซ เชียลตา่งๆ  
และฝากขายบนร้านค้าออนไลน์ เช่น Shopee, Lazada 
และอื่นๆ อีกมากมายทุกอย่างในปี 2021 ต้องเน้นการขาย
ออนไลน์เป็นหลัก

  ทำาสื่อออนไลน์ (Web/ Youtube)

เรียกว่าเป็นธุรกิจแห่งอนาคตเลยก็ว่าได้ จากการทำา 
content ในเว็บไซต์ของตัวเอง และการทำา vdo อัพโหลดใน
ซ่อง Youtube ของตัวเอง ซึ่งการทำาสื่อออนไลน์นี้ปัจจุบัน
เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เพราะเป็น งานที่อิสระได้ใช้ 
ไอเดียของตัวเองได้เต็มท่ี รวมท้ังผลตอบแทนท่ีดีแบบไม่ต้อง
ลงทุนอะไรอีกด้วย

  ร้านบุฟเฟต์ (ชาบู, หมูกระทะ)

สำาหรบัใครทีอ่ยากมธีรุกจิเปน็รา้นอาหารแตย่งัไมรู่ว้า่
จะเป็นร้านแนวไหนดี เราขอแนะนำาร้านบุฟเฟต์ชาบู หรือ
หมูกระทะ ซีฟูด ถึงแม้ว่าจะมีร้านบุฟเฟต์อยู่แล้วเยอะแยะ 
เต็มไปหมด แต่ก็รับรองเลยว่ายังเหลือทำาเลดีๆ อีกมาก ลองหา 
วัตถุดิบดีๆ ราคาไม่สูงมากเพื่อดึงดูดลูกค้าในระยะยาว
รับรองเลยว่าปี 2021 นี้รายได้ดี เติบโตไวแน่นอน

  ตัวแทนจำาหน่าย

ตัวแทนจำาหน่ายเป็นอีกหนึ่งอาชีพท่ีสามารถสร้าง
รายได้ให้คุณได้แบบไม่ต้องลงทุนอะไรมากมาย ใช้เพียง 
ความขยันและกลยุทธ์ทางการตลาดในการขายสินค้า 
ชิ้นนั้นเท่านั้น ซ่ึงปัจจุบันก็มีสินค้าหลายๆ อย่างให้ขาย 
แบบเป็นตัวแทนขายได้แบบไม่ต้องสต๊อกสินค้า หาลูกค้า
ที่สนใจสินค้าแล้วค่อยส่งออเดอร์ให้กับร้านค้า ต้นทาง 
เรารอรบัเปอรเ์ซน็ตจ์ากการขายเทา่นีก้ม็รีายไดแ้บบไมต่อ้ง
ลงทุนอะไรแล้ว

  นำาเข้าอะไหล่รถยนต์

เน่ืองด้วยทุกวันน้ีใครๆ ก็มีรถยนต์ส่วนตัวกันท้ังน้ัน ดังน้ัน 
เมื่อมีรถก็ต้องมีการเสื่อมสภาพตามการใช้งาน บางครั้ง 
อาจจะเป็นอะไหล่เล็กๆ น้อยๆ ท่ีเสียจะเข้าศูนย์ก็ต้องมี
ค่าช่างประจำาศูนย์ที่สูง ดังนั้นก็สั่งอะไหล่จาก อู่หรือผู้นำา
เข้าอะไหล่ข้างนอกจึงเป็นทางเลือกที่ดี ธุรกิจนำาเข้าอะไหล่
รถยนต์จึงเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มท่ีจะ เจริญเติบโตได้ดีในปี 
2021 นี้

จากธรุกิจและอาชพีตา่งๆ ทีก่ลา่วมาขา้งตน้เปน็เพยีง
การวิเคราะห์และการคาดการณ์ เท่านั้น ทั้งนี้ยังมีปัจจัย
หลายๆ อย่างท่ีจะทำาให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโตและทำากำาไร 
ได้มาก รวมทั้งธรุกิจอื่นๆ ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงก็เช่นกัน ดังนั้น
ลองเอาไอเดียจากธุรกิจที่เรา แนะนำาไปศึกษาเพิ่มเติมและ
วางแผนการตลาดให้ดีมีชัยแน่นอน



2

1

ราย

ตอนรับ นายสินิตย  เลิศไกร
รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงพาณิชยคนใหม

อำลา นายวีรศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล
อดีตรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงพาณิชย

โมเดลแฟรนไชส
กับการกระตุนเศรษฐกิจ
หลังโควิด-19 เบาบาง
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