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เม่ือเร็วๆ น้ี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสถาบันอนุญาโต 
ตุลาการ (Thailand Arbitration Center : THAC) ได้ลงนาม MOU 
ว่าด้วยการนำากระบวนการอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อ 
พิพาท มาเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทท่ีอาจเกิดข้ึนจาก 
การประกอบธุรกิจ เช่น ความเห็นท่ีแตกต่างกัน ความไม่เข้าใจกัน
ระหว่างกรรมการ ผู้ถือหุ้น ลูกหน้ี เจ้าหน้ี รวมถึงผู้ให้หลักประกัน  
เม่ือคุยกันไม่ลงตัวเกิดการฟ้องร้อง สุดท้ายต้องไปพ่ึงกระบวนการทาง 
ยุติธรรมโดยให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน ซ่ึงต้องใช้เวลานาน ส่งผลเสียต่อ 
ช่ือเสียงของท้ังสองฝ่าย ทำาให้ขาดความน่าเช่ือถือ และเป็นการ
ทำาลายสัมพันธภาพระหว่างหุ้นส่วน ผู้เก่ียวข้อง ซ่ึงอาจส่งผลให้ธุรกิจ 
หยุดชะงักดำาเนินการต่อไม่ได้

วิธีการช่วยลดปัญหาโดยไม่ต้องถึงศาล คือ ใช้กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ซ่ึงเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือก 
นอกศาล หรือ การระงับข้อพิพาทโดยไม่ได้ให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน 
แต่ให้บุคคลท่ีสาม ท่ีมีความเป็นกลางและเป็นอิสระ เรียกว่า 
“อนุญาโตตุลาการ” ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีพิพาท 
เข้ามาเป็นผู้ทำาการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทดังกล่าวและกำาหนดให้คู่กรณี
ต้องปฏิบัติตามคำาช้ีขาด คล้ายกับการระงับข้อพิพาทโดยศาล เพียงแต่
ไม่ได้วินิจฉัยช้ีขาดโดยศาล 

ข้อดีของการประนอมข้อพิพาทด้วยกระบวนการอนุญาโต 
ตุลาการ คือ 1) สะดวก ข้ันตอนไม่ยุ่งยากช่วยรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างคู่พิพาท 2) รวดเร็ว มีประสิทธิผล ใช้เวลาไม่นาน โดย 
คู่พิพาทสามารถเลือกบุคคลท่ีจะทำาหน้าท่ีอนุญาโตตุลาการหรือ 
ผู้ประนีประนอมข้อพิพาท จากผู้ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ี
พิพาทได้ ทำาให้การรับฟังพยานหลักฐานและตัดสินช้ีขาดข้อพิพาท
สามารถทำาได้รวดเร็ว 3) ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่ากระบวนการทาง
ยุติธรรม 4) รักษาความสัมพันธ์ของคู่กรณีหากคู่พิพาทสามารถตกลง
ระงับข้อพิพาทกันได้ จะทำาให้ลดข้อขัดแย้ง หรือข้อโต้เถียงระหว่างกัน 
5) รักษาช่ือเสียงและความลับทางธุรกิจของคู่พิพาท เน่ืองจากพยาน
หลักฐานและข้อมูลท่ีนำาเสนอไม่สามารถนำาไปใช้เป็นพยานหลักฐาน 
อ้างอิงในช้ันศาลได้ เว้นแต่อีกฝ่ายหน่ึงจะยินยอม และ 6) ลดปริมาณ
ข้อร้องเรียน และข้อพิพาทด้านการจดทะเบียน ท่ีจะเข้าสู่การพิจารณา
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมท้ังคดีท่ีจะขอให้นายทะเบียน 
เป็นพยานเพ่ือเข้าสู่การพิจารณาของศาล

นับว่าเป็นข่าวดีสำาหรับผู้ประกอบธุรกิจทุกราย ท่ีจากน้ีไป 
เม่ือมีข้อพิพาทเกิดข้ึน บางเร่ืองอาจไม่จำาเป็นต้องถึงข้ันไปฟ้องศาล 
แต่สามารถเลือกใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นทางเลือก 
ในการระงับข้อพิพาท ซ่ึงจะรวดเร็วกว่าและไม่ทำาให้การดำาเนินธุรกิจ
ของท่านสะดุดอีกต่อไป
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DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

แพลตฟอร์มกลาง 
“เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

กระทรวงพาณิชย์ กำาหนดแนวทางที่จะช่วยแก้ไข

ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดที่ออกตามฤดูกาลจำานวน

มากและตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร 

โดยจัดให้มีแพลตฟอร์มกลาง “เกษตรผลิต พาณิชย์

ตลาด” ซึ่งเป็นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สำาหรับซื้อขายสินค้าเกษตรในรูปแบบการค้าแบบ B2B 

(Business-to-Business) เป็นการซื้อขายสินค้าเกษตร

ปริมาณมากในแต่ละครั้ง ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ซื้อและ

ผู้ขายมาพบกัน ทำาให้เกิดตลาดใหม่ๆ ในการจำาหน่าย

สินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น

จากเดิม สำาหรับแพลตฟอร์มแบบ B2C (Business-to-

Consumer) มหีน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนดำาเนนิการ

Business-to-Business
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Business-to-Business
อย่างแพร่หลายอยูแ่ล้ว จงึไม่จำาเป็นต้องจดัทำาขึน้มาใหม่ 

เกษตรกรทีม่คีวามพร้อมในการจำาหน่ายสนิค้าออนไลน์

ในลักษณะขายปลีกสามารถเลือกใช้บริการได้เลย ซึ่ง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำาเนินการส่งเสริมพัฒนา

ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรในการเพิ่มช่องทางการค้า

ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 

การจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางฯ ดังกล่าว เพื่อ 

ช่วยต่อยอดจากการซื้อขายสินค้าเกษตรรูปแบบเดิม 

ทีเ่คยทำามาก่อน ช่วยแก้ไขปัญหาสนิค้าเกษตรในรูปแบบ

ต่างๆ และตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อย่าง

ตรงจุด คือ ต้องมีข้อมูลความต้องการขายสินค้าเกษตร 

(Supply) โดยมีการคัดเลือกกลุ่มสินค้าที่มีความพร้อม

เป็นกลุ่มเป้าหมายเพ่ือทดลองและเป็นต้นแบบให้กับ

กลุ่มสินค้าเกษตรอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตร

แปลงใหญ่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ม ี
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ผูจ้ดัการกลุ่มคอยช่วยเหลอืและทำาหน้าทีบ่รหิารจดัการ

สนิค้าภายในกลุม่อย่างเป็นระบบ และสนิค้ามมีาตรฐาน 

ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรนำาร่อง (Quick Win) กลุ่มแรก ได้แก่ 

กลุม่สหกรณ์ท่ีมศัีกยภาพและมคีวามพร้อม 40 ราย จาก 

25 จังหวัด ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ประกอบด้วยสินค้า 

ทีห่ลากหลาก อาท ิข้าว ไข่ไก่ เน้ือโคขนุ นำา้นม ผกั ผลไม้  

กาแฟ และสินค้าแปรรูปจากยางพารา

นอกจากข้อมลูด้านความต้องการขายสนิค้าเกษตร 

(Supply) แล้ว แพลตฟอร์มกลางฯ น้ี จะต้องมีข้อมูล

ความต้องการซื้อสินค้าเกษตร (Demand) ที่เป็นกลุ่มท่ี

มีกำาลังซื้อสินค้าในปริมาณมากในแต่ละคร้ัง ต้องการ

สินค้าเกษตรเพื่อไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือ

งานบรกิาร เช่น สมาคมการค้าต่างๆ (โรงแรม ร้านอาหาร  

โรงงาน) รวมถึง ผู้ประกอบการท้ังในและต่างประเทศ 
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ผ่านสำานักงานพาณิชย์จังหวัดและทูตพาณิชย์ใน 

ต่างประเทศ ท้ังน้ี แพลตฟอร์มกลางฯ นี้ยังสามารถ

ซื้อ-ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (Pre-order) เพื่อให้ผู้ที่มี

อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรได้พบกันและสามารถ

ซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าได้ ผ่านระบบการจับคู่

ธุรกิจ (Business Matching) การเจรจาทางธุรกิจ (Biz 

Chat) และการยื่นคำาขอเสนอซื้อขายสินค้า (Request) 

ซึง่จะต้องมีการกำาหนดคณุลกัษณะ หมวดหมูส่นิค้า และ

มาตรฐานสินค้าที่ต้องการ (Quality Control) ต่อไป

 ผูส้นใจสามารถเข้าใช้บรกิารซือ้ขายสนิค้าเกษตร

บนแพลตฟอร์ม “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ได้แล้ว

วนันีท้าง https://www.moc.go.th/ ซึง่ได้พฒันาต่อยอด

แพลตฟอร์มทีม่อียูแ่ล้วในลกัษณะการซือ้ขายแบบ B2B 

ได้แก่ Thaitrade.com (ตลาดค้าส่งระดับโลกของไทย)  

ที่รองรับผู้ซื้อต่างประเทศ และ Phenixbox.com (ศูนย์

ค้าส่งครบวงจรของเอกชน) ที่รองรับผู้ซื้อในประเทศ  

ซึง่สามารถดำาเนนิการได้ทนัท ีโดยสร้างหน้าสนิค้าเกษตร

เฉพาะ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” เพื่อทดสอบ 

ว่าการขายสินค้าเกษตรประสบผลสำาเร็จหรือไม่อย่างไร 

ซึง่นอกจากการนำาสินค้าเกษตรขายบนช่องทางออนไลน์

แล้ว ยังมีแผนจะจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (Online 

Business Matching) จากคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ  

เพื่อเพิ่มโอกาสขยายตลาดให้เกษตรกรไทยอีกด้วย
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดให้บริการ “ระบบ

ออกเลขประจำาตัวนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมาย

ต่างประเทศผา่นช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์” เพือ่อำานวย

ความสะดวกให้แก่นิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมาย 

ต่างประเทศที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย และ

เป็นธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ซึ่งคนต่างด้าวสามารถ

ประกอบธรุกจิได้โดยไมต้่องขออนญุาต ทัง้นีค้นตา่งดา้ว

ที่ยังไม่มีเลขประจำาตัวนิติบุคคล 13 หลัก หรือท่ีมี 

เลขประจำาตัวแล้วแต่ประสงค์ จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง

ขอ้มลู หรือแจง้ยกเลิกการประกอบธรุกจิในประเทศไทย 

โดยสามารถดำาเนินการผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 

กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานหลัก 

ในการออกเลขประจำาตัว 13 หลักให้แก่นิติบุคคล  

ระบบออกเลขประจ�าตัวนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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รวมถึงนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

ที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย และเป็นธุรกิจ 

ที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจ 

ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ซึ่งคนต่างด้าวสามารถ

ประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ดังนั้น เพื่อ

ประโยชน์ในการเข้าใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมฯ และเชือ่มโยงขอ้มลูไปยงัหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง  

เช่น กรมสรรพากร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

สำานักงานประกันสังคม เป็นต้น ซึ่งการดำาเนินการ 

ดังกล่าวสอดคล้องกับแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 

สังคมที่จะปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ

เพื่ออำานวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจให้ได้รับบริการ 

ที่รวดเร็ว และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 

ติดต่อหลายหน่วยงาน 

เนื่องจากที่ผ่านมา นิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตาม

กฎหมายต่างประเทศ เมื่อเข้ามาประกอบธุรกิจ 

ในประเทศไทย จะต้องเดินทางมาติดต่อยื่นขอมี 

เลขประจำาตัวโดยวิธีการ Walk In เท่านั้น ทำาให้ไม่ได้รับ 

ความสะดวกเท่าที่ควร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ 

ดำาเนินการออกแบบและจัดทำา “ระบบออกเลข 

ป ร ะ จำ า ตั ว นิ ติ บุ ค ค ล ที่ ตั้ ง ขึ้ น ต า ม ก ฎ ห ม า ย 

ต่างประเทศผา่นช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์” เพือ่อำานวย

ความสะดวกให้นิติบุคคลดังกล่าวได้มีเลขประจำาตัว 

สำาหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย รวมไป

ถึงการแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือแจ้งยกเลิก 

การประกอบธุรกิจในประเทศไทย ก็สามารถดำาเนินการ

ผ่านระบบได้เช่นเดียวกัน ทำาให้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว

มากขึ้นกว่าเดิม โดยเริ่มเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 

กรกฎาคม 2564 

การใช้ งานระบบฯ ดังกล่าว ผู้ รับ ผิดชอบ 

ในการดำาเนินการของคนต่างด้าว หรือผู้รับมอบอำานาจ 

จากผู้รับผิดชอบฯ จะต้องย่ืนขอรหัสผู้ใช้งานและ 

รหัสผ่าน (Username & Password) และยืนยันตัวตน 

ผ่านระบบฯ บนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

www.dbd.go.th ก่อน เมื่อได้รับรหัสแล้วให้ดำาเนินการ

ดังนี้ 1) เข้าสู่ระบบ 2)กรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสาร

หลักฐานต่างๆ ผ่านระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ความถูกต้อง 3) เจ้าหน้าที่แจ้งผลผ่านระบบ เพียงเท่านี้  

นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่เข้ามา

ประกอบธุรกิจในประเทศไทยก็จะได้รับความสะดวก

มากยิ่งขึ้น 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  กองบริหารการ

ประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ โทร.0 2547 4425-6 

หรือสำานักกฎหมาย โทร.0 2547 4470 หรือสายด่วน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570 และดูรายละเอียดเพิ่ม

เติมได้ที่ www.dbd.go.th
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

ธุรกิจโฆษณา...
ดาวเด่นประจำาเดือนมิถุนายน 2564

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยตัวเลขการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจรายใหม่ครึ่งปี 2564 พบว่า ธุรกิจ
โฆษณามีแนวโน้มฟื้นตัวที่ดีและข้ึนท�าเนียบธุรกิจดาวเด่นประจ�าเดือนมิถุนายน 64 อานิสงส์จากความทันสมัย
ของเทคโนโลยทีีอ่นิเทอร์เน็ตเข้าถงึได้ง่ายและรวดเร็ว รวมท้ัง พฤตกิรรมผูบ้ริโภคท่ีอยูบ้่านและท่องโลกออนไลน์
มากขึ้น ส่งผลให้มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ทุกสื่อครึ่งปีแรกของปี 64 สูงถึง 53,640 
ล้านบาท
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ทำาให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีการทำางาน

และเรียนผ่านออนไลน์ที่บ้านมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณ 

การเข้าสู่ระบบออนไลน์ การใช้โซเชียลมีเดีย และการ

รับชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จากสถิติ

การใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือของผู้ใช้งานอายุระหว่าง 

16 - 64 ปี ในประเทศไทย พบว่า มีการใช้งานเฉล่ีย 

5.07 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก และ

หากนบัรวมการใช้อนิเทอร์เนต็ทัง้ระบบ คนไทยมกีารใช้ 

อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยวันละ 10 ชั่วโมง หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 41 ของการใช้เวลาภายใน 1 วัน ดังนั้น  

ภาคธุรกิจจึงให้ความสำาคัญและหันมาประกอบธุรกิจ 

ทำาการตลาดบนโลกออนไลน์มากขึ้น สอดคล้องกับ

ข้อมูลเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัล ปี 2563 ของสมาคม 

โฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ที่ภาคธุรกิจมีการใช้ 

งบประมาณซื้อสื่อโฆษณาดิจิทัลมูลค่าสูงถึง 21,058  

ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2562 

(19,555 ล้านบาท) และข้อมูลของบริษัท นีลเส็น 

ประเทศไทย จำากัด รายงานว่า ช่วงคร่ึงปีแรกของปี 

2564 (มกราคม - มิถุนายน) มีการใช้เม็ดเงินโฆษณา 

ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางรวมแล้วจำานวน 

53,640 ล้านบาท

และจากข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า ในปี 2564 (มกราคม -  

มิถุนายน) ธุรกิจโฆษณา มีจำานวนการจดทะเบียนฯ  

ท้ังสิ้น 557 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.59 เมื่อเทียบ

กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 (440 ราย) และทุน 

จดทะเบียนของธุรกิจโฆษณาในช่วงครึ่งปีแรก ปี 2564 

มีจำานวน 893.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.39  

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 (560.34  

ล้านบาท) เป็นการส่งสัญญาณแนวโน้มการฟื้นตัวท่ีดี

ของธุรกิจโฆษณาในประเทศไทย

ปัจจุบันมีธุรกิจโฆษณาท่ีดำาเนินกิจการอยู่จำานวน

ทั้งส้ิน 10,293 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.28 ของธุรกิจ

ทั้งหมดที่ดำาเนินกิจการอยู่ และมูลค่าทุน 52,668.81 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของมูลค่าทุนธุรกิจท่ี

ดำาเนินกิจการอยู่ ส่วนใหญ่ดำาเนินกิจการในรูปแบบ

บริษัทจำากัด จำานวน 8,868 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.15 

มูลค่าทุน 43,541.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.67

ธุรกิจโฆษณาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

จำานวน 6,365 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.84 รองลงมาคือ 

ภาคกลาง 1,990 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.33 ภาคเหนือ 

598 ราย คดิเป็นร้อยละ 5.81 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

435 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.23 ภาคใต้ 426 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 4.14 ภาคตะวันออก 368 ราย คิดเป็นร้อยละ 

3.58 และภาคตะวันตก 111 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.08
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หากพิจารณาในส ่วนของจังหวัด พบว ่า ม ี

การกระจายตัวอยู่ในปริมณฑลและจังหวัดขนาดใหญ่  

ได้แก่ นนทบรุ ี901 ราย ปทมุธานี 463 ราย สมทุรปราการ 

376 ราย เชียงใหม่ 293 ราย และชลบุรี 222 ราย  

แสดงให ้ เห็นว ่าการประกอบธุรกิจโฆษณามีการ 

กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เน่ืองจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในจุดศูนย์กลางของประเทศ  

สิ่ งอำานวยความสะดวก การคมนาคม จำานวน

ประชากร รวมทัง้ ธรุกจิอืน่ทีต้่องใช้บรกิารธรุกจิโฆษณา 

ในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือองค์กร จึงส่งผล 

ให้มีจำานวนการจัดตั้งสูงในพื้นที่ดังกล่าว

ในส ่วนของนักลงทุนชาวต ่างชาติที่ เข ้ ามา 

ประกอบธุรกิจโฆษณาในประเทศไทย ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2564 มีมูลค่าการลงทุนจำานวน 3,804.31 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.23 ของการลงทุนใน 

ธุรกิจโฆษณา โดยสัญชาติที่เข้ามาลงทุนสูงสุด 3 อันดับ

แรก ได้แก่ อเมริกัน 1,689.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อย

ละ 3.21 จีน 408.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.78 

และ เยอรมัน 345.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.66  

โดยปัจจัยสนับสนุนให้ชาวต่างชาติมาลงทุนในธุรกิจ

โฆษณาเป็นผลมาจากประเทศไทยมีการขยายตัวของ 

สื่อโฆษณาดิจิทัล โดยมีการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร

และเข้าถึงผู ้บริโภคมากขึ้น ประกอบกับบุคลากร 

ด้านโฆษณาของไทยมีศักยภาพในการผลิตสื่อโฆษณา

จนเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับสากล

ทัง้นี ้ปัจจยัสนบัสนนุให้ธรุกจิโฆษณาดจิทิลัมอีตัรา

การเตบิโตทีดี่ คือ การมช่ีองทางการส่ือสารทีห่ลากหลาย 

ภาคธุรกิจสามารถเลือกช่องทางการตลาดให้เข้าถึง 

กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจดุมากขึน้ การมแีพลตฟอร์ม

ทีเ่ข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ต้นทุนบางช่องทางมีค่าใช้จ่าย

ไม่สูงมาก การมีเทคโนโลยีที่สามารถรองรับให้ผู้บริโภค

เปิดรับส่ือได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะช่องทางโซเชียล 

มีเดียท่ีมีการเติบโตของการลงเงินโฆษณาถึงร้อยละ 

20 โดยสื่อดิจิทัลที่มีเม็ดเงินการลงทุนในปี 2564 ได้แก่ 

Facebook ร้อยละ 32, YouTube ร้อยละ 23 และ  

TikTok มีแนวโน้มการเติบโตสูงอยู ่ที่ร ้อยละ 21  

การลงทุนในแต่ละส่ือมีมูลค่าเม็ดเงินสูงถึงพันล้านบาท  
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โดยการโฆษณาทางโซเชียลมี เดีย ในป ัจจุบันม ี

ความเหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีหรือผู้ที่เพิ่งเร่ิม

ต้นดำาเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็นช่องทางการสื่อสารกับ 

ผู้บริโภคได้อย่างสะดวกรวดเร็วและใช้เงินลงทุนที่ไม่สูง

มากนัก

อย่างไรก็ตาม การดำาเนินธุรกิจโฆษณาต้องคำานึง

ถึงกลุ ่มเป้าหมายแรกเป็นหลัก การเลือกช่องทาง 

การสือ่สาร การเลอืกช่วงเวลา ความถีท่ี่เหมาะสม รวมทัง้ 

การคิดนอกกรอบในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณา เพื่อให้

กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายเข้าใจในผลิตภัณฑ์

หรือสินค้าของลูกค้าได้อย่างถ่องแท้ จะทำาให้ธุรกิจ

โฆษณาสามารถอยู่รอดในตลาดและสามารถแข่งขันได้

อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
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รอบรั้ว DBD

การส่งเสริมธุรกิจไทย

ปัจจุบันระบบออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำาคัญ

ในการดำาเนินชีวิตรูปแบบใหม่ของทุกสังคมทั่วโลก 

เน่ืองจากกิจกรรมบนโลกปกติถูกปรับเปล่ียนไปอยู่บน

โลกออนไลน์มากขึ้น ทำาให้หนึ่งในความจำาเป็นข้ันพื้น

ฐานที่เพิ่มเติมขึ้นมา คือ สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มี 

ความรวดเรว็ เพ่ือรองรบัการใช้งานรปูแบบต่างๆ อย่างม ี

ประสิทธิภาพ ความทรงอิทธิพลของระบบออนไลน์

ส่งผลให้การค้าขายบนอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยม

และเป็นช่องทางการตลาดที่ทรงพลังสูงสุด อีกทั้ง 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให้

พ่อค้าแม่ค้าหันมานำาสนิค้าและบรกิารขึน้มาขายบนโลก

ออนไลน์มากขึน้ ย่ิงมผู้ีขายมากขึน้เท่าไร ความน่าเชือ่ถอื 

ก็ย่ิงมีความจำาเป็นมากขึ้นเท่านั้น เพราะโลกออนไลน์

เป็นโลกเสมือนจริงที่การแสดงตัวตนที่ชัดเจนจะทำาให้

คู่ค้า ลูกค้า และผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อผู้ค้ามากขึ้น

เพื่อให้ผู ้ประกอบการค้าขายออนไลน์มีตัวตน 

ที่ชัดเจนและช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า จึงร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร 4 องค์กร  

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญบนโลกดิจิทัลของประเทศไทย คือ 

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย สมาคมผู้ดูแล

ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
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เว็บไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ไทย และ สมาคมการค้าดิจิทัลไทย จัดโครงการ  

“ส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม 

ความสามารถในการแข่งขนั” เพือ่ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบ

การไทยเข้าสู่ระบบอี-คอมเมิร์ซมากขึ้น มีเว็บไซต์ธุรกิจ 

เป็นของตนเอง แสดงถึงความมตีวัตนของผูป้ระกอบการ 

ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีผู้เช่ียวชาญมืออาชีพคอยให ้

คำาปรึกษาแนะนำาในการทำาธุรกิจ ผู ้ประกอบการทั้ง

นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำาหรับคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็น 

นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาที่ได้รับเครื่องหมาย 

DBD Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว โดย 

ผูผ่้านการคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รบัฟรี ไม่มค่ีา

ใช้จ่าย คอื 1) จดทะเบยีนช่ือโดเมนและเปิดเวบ็ไซต์ธรุกิจ

ภายใต้ .co.th หรือ online.th หรือ shop.th พร้อมสร้าง 

เว็บไซต์เริ่มต้นธุรกิจเป็นเวลา 1 ปี 2) ค่าสมาชิก

วิสามัญและได้รับสิทธิประโยชน์ 1 ปี จาก 3 สมาคม 

(สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์

อเิลก็ทรอนกิส์ไทย และสมาคมการค้าดจิทิลัไทย) และ 3) 

ได้รับคำาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำาเว็บไซต์ การทำาธุรกิจ 

อีคอมเมิร์ซ และการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำาธุรกิจ 

รวมทั้ง อำานวยความสะดวกในการขอรับเครื่องหมาย 

DBD Registered ได้ทันทีสำาหรับนิติบุคคลที่ยังไม่มี

เครื่องหมาย 

โครงการส่งเสริมธรุกจิไทยใช้พาณิชย์อเิล็กทรอนกิส์ 

เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เริ่มเปิดลงทะเบียน

ตัง้แต่วันท่ี 1 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 2564 ทางเวบ็ไซต์ 

www.domain.online.th โดยรับสมัครจำานวนจำากัด 

เพียง 50,000 รายเท่านั้น และเมื่อลงทะเบียนฯ ครบ

ตามจำานวนแล้ว จะปิดระบบทันที

กรมพฒันาธรุกจิการค้า ขอเชญิชวนผูป้ระกอบการ

ทัง้นติบิคุคลและบคุคลธรรมดาทีไ่ด้รบัเครือ่งหมาย DBD 

Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เข้าร่วม

โครงการ “ส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เพิม่ความสามารถในการแข่งขนั” สำาหรบับคุคลธรรมดา

ที่ค้าขายผ่านระบบออนไลน์อยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้ขอรับ

เครื่องหมาย DBD Registered ให้ขอรับเครื่องหมายฯ 

ได้ทางเว็บไซต์ www.trustmarkthai.com หลังจากนั้น 

จึงจะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ้ ท่ี  L ine :  

@domainthai, e-Mail : info@domain.online.th และ

ส่วนส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5959 อีเมล : 

e-commerce@dbd.go.th
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การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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ภารกิจสำาคัญอีกประการหน่ึงท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าให้ความสำาคัญเป็นลำาดับต้นๆ คือ การต่อต้าน 

ทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยกรมฯ กำาหนดให้ 

“การทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นปัญหาระดับสีแดงเข้ม  

ท่ีบุคลากรทุกคนต้องตระหนักและยึดมั่นให้หนักแน่น 

สอดรบักบัหลกัการกำากับดูแลกิจการทีดี่ โปร่งใสตามหลกั

ธรรมาภิบาลของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การป้องกัน/ 

ปราบปรามการทจุรติและการส่งเสรมิคณุธรรมจริยธรรม

ของกรมฯ โดยกำาหนดให้ปี 2564 - 2565 เป็น 

ปีแห่งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำา 

โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” ที่มีการกำาหนดแผนปฏิบัติ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้อย่างชัดเจน 

เพือ่ใช้เป็นแนวทางให้ข้าราชการและบคุลากรของกรมฯ  

ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมทั้ง ส่งเสริมให้บุคลากร 

มีทัศนคติและค่านิยมที่ไม่ยอมรับการทุจริต มีจิตสำานึก

ต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล 

ในการทำางาน ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลักเพื่อขับเคลื่อน 

คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกรมฯ ประกอบด้วย  

1) ปลูกจิตสำานึก เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ 

ต่อต้านการทุจริตของบุคลากร 2) พัฒนาเครื่องมือ 

และกลไกการบริหารงานเพื่อป้องกันและปราบปราม

การทุจริต และ 3) สร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกัน 

การทุจริตและคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรและ

เครือข่ายกรมฯ

3 ยุทธศาสตร์หลักเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกรมฯ

ปลูกจ�ตสำนึก  พัฒนาเคร�่องมือ
และกลไกการบร�หารงาน

สร�างองค�ความรู�
ด�านการป�องกัน

การทุจร�ตและคุณธรรม

321
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โดยทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ จะเน้นการมีส่วนร่วมของ 

บุคลากรกรมฯ เป็นสำาคัญ มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น

เพื่อหาแนวปฏิบัติที่จะนำาไปสู่ผลสัมฤทธ์ิของโครงการฯ 

ขณะเดียวกัน จะปลูกจิตสำานึก “ยึดถือผลประโยชน์

ประเทศชาติเป็นหลัก” ให้เกิดขึ้นในใจของบุคลากร

ทุกระดับตั้งแต่ระดับบริหารถึงระดับปฏิบัติการ รวมถึง  

พนักงานราชการและลูกจ้าง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะทำาให้กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานภาครัฐสีขาวที่ปราศจาก 

การคอร์รปัชนั สามารถสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ ภาคธรุกิจ 

และประชาชนในการเข้ามารับบริการได้เป็นอย่างดี  

ดั่งคำาขวัญที่ว ่า “ยึดมั่นภารกิจ สุจริตต่อหน้าที่  

รวมพลัง DBD ต่อต้านคอร์รัปชัน”

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะติดตาม สอดส่อง  

ดูแลให ้ข ้าราชการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

อย่างสมำ่าเสมอ และดำาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง 

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนจริยธรรม เพื่อให้ความเป็นธรรม

แก่ทุกฝ่ายทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน สำาหรับ 

ผู้ท่ีพบเห็นการทจุริตคอร์รัปชนัของเจ้าหน้าทีก่รมพฒันา 

ธุรกิจการค้า สามารถแจ้งเป็นจดหมายปิดผนึกมาได้ท่ี  

สำานักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำาบล

บางกระสอ อำาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

11000 หรือ อีเมล : anticorruption@dbd.go.th  

โดยข้อความและชือ่ผูแ้จ้งเบาะแสจะปกปิดเป็นความลับ
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นอกจากนี้ ยังได้จัดทำาคลิปไวรัล “การต่อต้าน 

การทุจริตคอร์รัปชัน” (ชมคลิปได้ที่ https://youtu.be/ 

dp0JMgzxccU) เพื่อปลูกจิตสำานึกและกระตุ ้น 

ความรู้สึกด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ และ 

ส ่ ง เสริม ให ้ทุ กคนตระหนัก ถึงความสำ าคัญของ 

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นปัญหาสำาคัญ 

ที่ทำาให้ประเทศล้าหลังและไม่พัฒนา ทั้งนี้ ทุกคน

สามารถเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาระบบราชการไทย

ให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันได ้ 

ด ้วยการไม ่สนับสนุนให ้เกิดการทุจริตคอร ์รัปชัน  

คอยสอดส่องดูแลและเป็นกระบอกเสียงแจ้งเบาะแส

เพื่อสกัดยับย้ังไม ่ให ้การทุจริตคอร ์รัปชันภาครัฐ 

กระจายตัวออกไปในวงกว้าง

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำาคัญที่ประชาชน

ให้ความสำาคัญ จับตามอง และพร้อมร่วมตรวจสอบ  

ดังน้ัน ขอให้ข ้าราชการและเจ้าหน้าที่ รัฐให้ความ

สำาคัญกับการซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ 

เป็นสำาคัญ นอกจากจะเป็นการรักษาเกียรติภูมิให้แก่

ตนเองและครอบครัวแล้ว ยังส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐ

เป็นองค์กรที่ขาวสะอาดปราศจากมลทินอีกด้วย
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ปั้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ :
Online Marketing Genius รุ่นที่ 1

กรมพัฒนาธรุกิจการค้า ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ท้ังส�านกังานพาณิชย์จังหวดัท่ัวประเทศ 
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นน�า เครือข่ายธุรกิจ MOC  
Biz Club สถาบันการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านอีคอมเมิร์ซ เตรียมจัดอบรมออนไลน์ให้แก ่
ผู้ประกอบการฐานราก ทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ด้วยหลักสูตร “ปั้นร้านค้าออนไลน์
ขั้นเทพ : Online Marketing Genius” รุ่นที่ 1 (OMG#1) ภายใต้คอนเซปต์ “บุกตลาดออนไลน์ 
สร้างยอดขายทะลุล้าน” เพ่ือสร้างโอกาสทางการค้าออนไลน์ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศให้กลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ที่ประเทศไทยกำาลังเผชิญอยู่ ณ ขณะนี้ทวีความรุนแรง

มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของประชาชน

และผู ้ประกอบธุรกิจทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ผู้ประกอบการฐานรากท่ีกระจายอยู่ทั่วประเทศ และ

เป็นฟันเฟืองสำาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพ

รวม ซึ่งส่วนใหญ่จำาเป็นต้องหยุดกิจการลงชั่วคราวหรือ

บางรายต้องเลิกกิจการไป ส่งผลให้แรงงงานในชุมชน

ถูกเลิกจ้าง ประกอบกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าของ 

ผู้บริโภคได้เปล่ียนแปลงไปอย่างส้ินเชิง โดยหันมาซื้อ

สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ด้วยเหตุผลเหล่านี้

จึงเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญที่ผู้ประกอบการฐานรากจำาเป็น

ต้องเร่งศึกษา ทำาความเข้าใจ และปรับตัวให้ทันกับ 

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

กรมพฒันาธรุกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานภาครฐั 

ที่ส่งเสริมผู ้ประกอบธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ได้ให ้

ความสำาคญักบัผูป้ระกอบการฐานรากเสมอมา จงึร่วมกบั 

หน่วยงานพันธมิตร เช่น สำานักงานพาณิชย์จังหวัด 

สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา หอการค้าจังหวัด  

สมาคมผู ้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย 

e-Marketplace และโลจสิตกิส์ฯ เตรยีมจดัอบรมออนไลน์ 

หลักสูตร “ปั ้นร้านค้าออนไลน์ขั้นเทพ : Online 

Marketing Genius” รุ่นที่ 1 (OMG#1) ขึ้น ระหว่าง 

วนัที ่2-31 สงิหาคม 2564 โดยหลกัสตูรดงักล่าว กำาหนด

จดัขึน้ในรปูแบบออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชนั Zoom เพือ่

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการตลอดออนไลน์ (Digital 

Marketing) อย่างเข้มข้น จำานวน 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง  

พร้อมฝึกปฏิบัติ (Workshop) ทดลองขายสินค้า 

บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร ์ซช้ันนำาอย่าง Shopee, 

Lazada, JD Central และ Amvata เพื่อกระตุ้นยอด 

การซื้อ-ขายสินค้า การทำาโปรโมชัน และการส่งเสริม 

การขาย เพ่ือให้ผู ้ประกอบการได้รับความรู ้ เกิด

ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ท่ีอยู่บน

แพลตฟอร์มได้อย่าง มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ  

หลังจากน้ัน กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรจะร่วมกัน 

คัดเลือกผู้ประกอบการจำานวน 3 ราย เพื่อเป็นผู้แทน 

ของแต่ละกลุ่มจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันนำาเสนอ 

ผลงานการพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ 

(Pitching) ในงานมหกรรม Thailand e-Commerce Expo 

2021 เพือ่เป็น “สดุยอด e-Commerce Genius แห่งปี”  

รวมถึงจะได้รับสิทธิในการเข้ารับคำาปรึกษาเชิงลึก 

จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ แบบตัวต่อตัว ทั้งด้าน 

การนำาเสนอเรื่องราว (Story Telling) ด้านการนำาเสนอ

สินค้า (Product Presentation) ด้านการทำาตลาด

ออนไลน์ (Digital Marketing) และด้านการนำาเสนอ 

ผลงาน (Pitching) และจะได้รับสิทธิพิเศษจากกรม 

พัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานพันธมิตรอีกด้วย

ผูส้นใจสามารถสอบถามเพิม่เตมิได้ที ่กองพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร.0 2547 

5961 และสายด่วน 1570 หรอืดรูายละเอยีดทางเวบ็ไซต์ 

www.dbd.go.th
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพ
สำานักงานบัญชี พ.ศ.2564

การจัดทำาบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

และมาตรฐานการบัญชีนั้นเป็นสิ่งสำาคัญที่สามารถ

สะทอ้นผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงนิทีแ่ทจ้รงิ

ของกจิการได ้จากการสำารวจเบือ้งตน้ พบว่า มนีติบิคุคล

จำานวนมากทีใ่ชบ้รกิารสำานกังานบญัชใีนการจดัทำาบญัชี

และงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพิจารณาแล้ว

ว่าสำานักงานบัญชีมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนให้

ธุรกิจจัดทำางบการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้องสอดคล้อง

กบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกอ่ใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ

แก่ผู้ใช้งบการเงิน ในด้านการตัดสินใจ การลงทุน ซึ่งจะ 

เป็นผลกระทบในภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศให้ 

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

กรมฯ จึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงือ่นไขในการรับรองคณุภาพสำานกังานบญัช ีพ.ศ.2564  

ให้ทันสมัย ครอบคลุม เหมาะสมกับสภาวการณ์และ

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพที่เปล่ียนแปลงไป  

ดงัน้ี 1) ปรับปรุงข้อกำาหนดการรับรองคณุภาพสำานกังาน

บญัชแีนบทา้ยประกาศฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบัขอ้กำาหนด 

มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015  

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD
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ซึง่ขอ้กำาหนดเพิม่เติมในเรือ่ง บรบิทองคก์รของสำานกังาน 

บัญชี และการดำาเนินการต่อความเสี่ยงและโอกาส 

เป็นต้น 2) การยกเลิกแบบคำาขอรับหนังสือรับรอง 

(ร.สบ.๑) แบบคำาขอต่ออายุหนังสือรับรอง (ร.สบ.๒)  

และแบบคำาขอท่ัวไป (ร.สบ.๓) โดยการยื่นคำาขอทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบสำานักงานบัญชีคุณภาพ 

(e-Accfirm)

นอกจากนี ้ยงักำาหนดเคร่ืองหมายรบัรองสำานกังาน

บัญชีคุณภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สำานักงานบัญชี

ไทยปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับ 

ต่อสาธารณชน และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดย

อ้างอิงจากมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นการยกระดับ

ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสู่การเป็น

สำานักงานบัญชีดิจิทัล (Digital Accounting Firm)

สำาหรับ สิทธิประโยชน์ของสำานักงานบัญชีที่ได้รับ 

การรับรองจากกรม คือ 1) ได้รับหนังสือรังรอง 2) ได้รับ 

การเผยแพร่ชื่อและที่ตั้ งของสำานักงานบัญชี ให้

สาธารณชนทราบ 3)ใช้เครื่องหมายรับรองตลอดอายุ 

ของหนังสือรับรอง (3 ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือ

รับรอง) 4) หัวหน้าสำานักงานบัญชี หุ้นส่วนผู้จัดการ 

หรือกรรมการในสำานักงานบัญชี ซึ่งเป็นสมาชิกของ 

สภาวชิาชพีบญัชหีรอืขึน้ทะเบยีนไวก้บัสภาวิชาชพีบญัช ี 

เป็นผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำากัด

สามารถลงลายมือช่ือต่อหน้าได้ตามที่นายทะเบียน

กลางประกาศกำาหนด 5) หัวหน้าสำานักงานบัญชีเป็น

ตัวแทนของผูป้ระกอบการในการจดทะเบียนห้างหุน้ส่วน

และบริษัทให้หัวหน้าสำานักงานบัญชีเป็นตัวแทนของ 

ผูป้ระกอบการในการจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่นและบรษัิท 

โดยมอีำานาจหน้าทีต่ามทีก่ำาหนดไว้ในระเบยีบสำานกังาน

ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียน 

ห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคล

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

สำานักงานบัญชีมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุน 

ให้ธุรกิจจัดทำาบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมาย  

ดังนั้น การได้รับการรับรองเป็นสำานักงานบัญชีคุณภาพ

จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสำานักงานบัญชีให้มี 

การจัดทำาบัญชีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจมีคุณภาพย่ิงขึ้น  

ถือเป็นการยกระดับคุณภาพสำานักงานบัญชีไทย 

สู่มาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นการสร้างทางเลือก

ให้ลูกค้าได้มีโอกาสใช้บริการของสำานักงานบัญชีท่ีมี 

มาตรฐานการใหบ้ริการสอบถามรายละเอยีดและขอ้มลู 

เพิม่เตมิ ไดท้ีส่ว่นสง่เสรมิพฒันาสำานกังานบญัชคีณุภาพ 

กองกำากับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร  

02 547 5981, 02 547 4414 อีเมล์ accountingdbd 

@hotmail.com และ www.dbd.go.th
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อาชีพอะไรจะมั่นคง และมาแรง
หลังวิกฤตโควิด-19

“อาชีพอะไรจะมาแรงกันนะ?” ค�าถามน้ีคงอยู่ในใจใครหลายคน จากข้อมูลท่ีถูกส�ารวจผ่านแบบส�ารวจ
ทางสังคมออนไลน์ อาชีพเหล่านี้ในอีก 10 ปีข้างหน้าที่คนคิดว่าจะมาแรง!

จากช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาท�าให้เกิดการปรับเปล่ียนเร่ืองของการท�างาน เรารวมอาชีพท่ีจะมาแรง 
หลังจากนี้มาฝากกัน

อันดับหนึ่ง “นักการตลาดออนไลน์”

ทุกวันนี้ผู้คนใช้โทรศัพท์มือถือเช็คข้อมูลข่าวสาร

กันแทบจะทุกวินาที แน่นอนที่สุดว่าสิ่งที่เราเช็ค ข้อมูล

ที่เราดู มันไม่ได้ฟรีเสมอไป สิ่งที่ติดตามมากับข้อมูล 

ก็คือ โฆษณา ที่นักการตลาดออนไลน์เป็นผู้ออกแบบ 

ผลติโฆษณาแบบเนยีนๆ ทำาใหเ้ราตอ้งควกัเงนิซ้ือสินค้า 

หรือบริการที่นักการตลาดต้องการส่ือสารให้ผู้รับข้อมูล

ได้รบัรูถึ้งเรือ่งราวของผลติภณัฑต์า่งๆ อาชพีในอนาคต

ที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้น นักการตลาดออนไลน์ ใครเก่ง 

มีฝีมือจริง รับรองไม่ตกงาน

อันดับที่สอง “นักเขียน Application”

ถ้าในอดีตนักเขียนเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์คง

เป็นที่นิยม แต่ในปัจจุบัน และอนาคตอาชีพที่จะมาแรง 

คงหนีไม่พ้นนักออกแบบ เขียนโปรแกรม Application 

บนมือถือ Smart Phone เน่ืองจากผู้คนในยุคข้อมูล

ข่าวสารต้องการเสพข้อมูลที่ดูง่าย มีการจัดหมวดหมู่

อย่างเป็นระเบียบ ค้นหาง่าย อ่านง่าย สบายตา หรือ

แม้แต่ Application ที่ช่วยอำานวยความสะดวกในด้าน

ต่างๆ ก็เป็นเรื่องที่จำาเป็นอย่างยิ่งในอนาคตอันใกล้

อันดับที่สาม “เจ้าของ Start Up”

กิจกรรมที่มาแรงในยุคนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าเหล่า 

Start Up น้ันเป็นทีนิ่ยมกันมาก วัยรุ่นหลายคนมีฝนัใหญ่

อยากประสบความสำาเรจ็ตัง้แตอ่ายยุงันอ้ย เปน็อายนุอ้ย 

ร้อยล้าน ต่างก็ตบเท้าเข้ามาลองเชิงทำาธุรกิจ Start Up 

และแน่นอนที่สุดว่าเทรนด์ของ Start Up เพิ่งจะเริ่มต้น

เท่านั้นเอง ใครมีไอเดียดีๆ อย่าเก็บเอาไว้ ลองเอามัน

ออกมาสร้างฝันให้เป็นจริง ถ้าทำาสำาเร็จรับรองรวย !

24 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.krungsri.com/th/plearn-plearn/popular-jobs-in-the-next-covid-crisis
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อันดับที่สี่ “นักบริหารความสัมพันธ์”

อาชีพนี้ออกจะแปลกเสียหน่อย แต่รับรองว่า 

ทำาเงินจริงจัง ในยุคนี้คนเรามักจะขัดแย้งกันบ่อยจาก 

การโพสต่อว่ากันไปมาบนสื่อออนไลน์ต่างๆ บางครั้ง

กระทบกบัสนิคา้ หรอืบรกิารของบรษิทัใหญ่ๆ  แตไ่มรู้่วา่ 

จะแก้ปัญหาอย่างไร เนื่องจากหากบริษัทเหล่าน้ัน 

ชี้แจงด้วยตนเองอาจทำาให้คนที่รับข้อมูลรู้สึกไม่เชื่อ

ถือ ทำาให้เกิดอาชีพใหม่ขึ้นมา นักบริหารความสัมพันธ์  

โดยคนกลุ่มนีอ้าจเป็นบลอ็กเกอร ์หรอื Influencer เกง่ๆ 

ที่มีคนติดตามอยู่เยอะ เวลาโพสอะไรไปก็จะมีน้ำาหนัก

มากกว่าที่เจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้โพสเอง ใครทำาให้ 

คนเชื่อถือ หรือติดตามได้ รับรองทำาเงินได้แน่นอน

อันดับที่ห้า “กูรูออนไลน์”

อาชีพทำาเงินอีกอาชีพก็คือ กูรูออนไลน์ เพราะ 

ในยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่ข้อมูลเป็นเรื่องที่ใครๆ 

ก็เข้าถึงได้ แต่ข้อมูลดิบๆ ที่ไม่ได้ผ่านการคิดวิเคราะห์

แยกแยะออกเป็นส่วนๆ หรือไม่ได้ผ่านการย่อย 

ให้เข้าใจง่ายๆ ก็จะไม่ได้รับความนิยม สำาหรับคน 

ที่คิดจะพัฒนาตัวเอง มักจะเลือกอ่านข้อมูลที่ถูกย่อย 

มาเปน็อย่างด ีเขา้ใจงา่ย ไมซ่บัซอ้น นัน่จงึเกิดอาชพีใหม ่

คอื กรูอูอนไลน ์อยา่ง Plearn เพลนิ by Krungsri GURU  

ที่คอยให้คำาวิเคราะห์ คิด แนะนำา ชี้ทางให้กับมือใหม่  

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุน ไปจนถึงการตกแต่งบ้าน  

แต่งหน้าทาปาก ทำาสวย ทำาหล่อ ลงทุน ออกกำาลังกาย 

ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนทำาเงินได้ ถ้าเรารู้จริง เป็นของจริง 

รับรองว่ามันจะทำาเงินให้กับคุณอย่างคาดไม่ถึง

อันดับที่หก “นักการตลาดอสังหาริมทรัพย์”

อีกเมกะเทรนด์ที่กำาลังจะเกิดขึ้นในบ้านเราก็คือ 

รถไฟฟ้าสายสีต่างๆ จะกำาเนิดเกิดขึ้นอย่างมากมาย 

และรวดเรว็ ทำาใหม้กีารพลกิหนา้ดนิใหม ่ๆ  เพิม่กอ่สรา้ง

คอนโดมิเนียมริมรถไฟฟ้า ติดสถานีรถไฟฟ้า และ

แน่นอนที่สุดว่ามีของจะขายมากมายขนาดนี้ก็ต้องการ

นักการตลาดมาโปรโมทสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสัง

หาฯ ประเภทคอนโดมิเนียม ใครทำาตลาดเก่งๆ รับรอง

เงินเดือนสูงลิ่ว มีการดึงตัวกันไปมา และจะกลายเป็น

มนุษย์ทองคำาอย่างไม่ต้องสงสัย

อันดับทีเ่จด็ “ผูดู้แลเครอืขา่ยระบบคอมพวิเตอร์”

อาชีพนี้จะคอยสนับสนุน หรือ Support ทุกอาชีพ

ที่เกี่ยวข้องกับตลาดออนไลน์ สื่อออนไลน์ Social 

Media รูปแบบต่างๆ ที่บริษัทใหญ่ๆ จะใช้โฆษณา

ประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเอง ตลอดจนข้อมูลใน

ลักษณะของ Big Data ที่บริษัทใหญ่ๆ ต้องใช้ในการ

วิเคราะห์ความเป็นไปของกิจการ ดังนั้นผู้ดูแลเครือข่าย

ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่จึงมีความจำาเป็นสูง ใคร

เก่งด้านนี้เตรียมตัวไว้ได้เลย

ข้อสรุปของอาชีพทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแนวทาง 

หรือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หากคนรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารกันมากๆ และหันไปทำาอาชีพคล้ายกันไปหมด 

อาชีพเหล่านั้นก็อาจจะหมดเสน่ห์ และกลายเป็นอาชีพ

ล้นตลาดเหมอืนกับทีเ่คยเกิดกับอาชพีอืน่ ๆ  กเ็ปน็ไปได ้

ทางทีดี่เราควรเรยีนในสิง่ทีเ่ราถนดั เลอืกประกอบอาชพี

ที่เหมาะสมกับเรา และสอดคล้องกับตลาด ก็จะประสบ

ความสำาเร็จได้อย่างแน่นอนที่สุด
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4 เทคนิคในการจัดบ้านช่วง

“สภาพแวดล้อม”  จัดว่าเป็นตัวแปรสำาคัญที่ทำาให้การทำางาน 

ที่ออฟฟิศ และท่ีบ้านมีประสิทธิภาพต่างกันเลยล่ะครับ ซ่ึง 

การจัดพื้นที่ทำางานเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนนั้น เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ 

ช่วยสร้างบรรยากาศในการทำางานให้รู้สึกจดจ่อกับการทำางาน

เป็นอันดับแรก และเอื้อต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

ในช่วงน้ี ท่ีท�างานของใครหลายๆ คน
เร่ิมท่ีจะให้ Work From Home กันแล้ว 
ใช่ไหม แต่การที่จะจัดข้าวของภายในบ้าน
ที่มีพ้ืนท่ีจ�ากัด ให้กลายเป็นห้องท�างาน 
ทีเ่หมาะสมน้ัน ไม่ใช่เรือ่งง่ายอย่างทีค่ดิเลย

4 เทคนิคในการจดับา้น ทีจ่ะชว่ยเพ่ิมการทำา�งานใหม้ปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึน้

Work   F r om  Home

สภาพแวดล้อม 
เพิ่มประสิทธิภาพ



สำาหรับใครที่มีอาการปวดหลังมาก่อนแล้ว หรือมองว่าอาจจะต้อง Work From  

Home ไปอีกนาน ควรมองหาเก้าอ้ีสำานักงานที่มีระบบ Ergonomic หรือ  

การยศาสตร์ เพ่ือให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีและมีความสะดวกสบายในการทำางาน  

และที่สำาคัญควรหลีกเลี่ยงการใช้โต๊ะญ่ีปุ่นน่ังทำางาน เพราะจะทำาให้เจ็บเข่า 

จากการนัง่ขดัสมาธิเป็นเวลานาน นอกจากนีจ้ะทำาใหรู้ส้กึปวดเมือ่ยสง่ผลให้เกิดความหงดุหงดิ และทำาใหก้ารทำางาน

ไม่มีประสิทธิภาพไปด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  https://home.frasersproperty.co.th/Blog/
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เลือกเก้าอี้ขนาดใหญ่
เพื่อป้องกันการปวดหลัง

วิวสวยๆ
ช่วยให้ผ่อนคลายความเครียด

ต้นไม้ใบเขียว
ช่วยเพิ่มความสดชื่น

“อากาศถา่ยเทสะดวก” การเปดิหนา้ตา่งเปน็อีกหน่ึงวธิทีีท่ำาใหอ้ากาศภายในบา้น 

ถ่ายเทได้ด ีแต่ทางทีด่ีควรติดตัง้เครื่องกรองอากศไวใ้นบ้านด้วย ซึ่งเป็นอีกทางเลือก

หนึ่งสำาหรับใครที่มีอาการภูมิแพ้ก็จะสามารถช่วยบรรเทาให้ดีขึ้น

“ปลูกต้นไม้ขนาดเล็ก” การปลูกต้นไม้ขนาดเล็ก กะทัดรัด ไว้ในบ้านนั้น 

เปน็การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว  ทำาใหรู้ส้กึผ่อนคลาย สบายใจ สบายตา และ หาก

เลือกสายพันธุ์ที่สามารถฟอกอากาศได้นั้น จะยิ่งช่วยทำาให้สดชื่นไปทั้งวันเลยครับ แต่ถ้าทำางานจนเหนื่อยล้ามากๆ 

แอดมินแนะนำาให้ลองแวะพักสายตา ชื่นชมต้นไม้สีเขียว จะสามารถทำาให้คลายเครียดได้ดีครับ เพียงแค่ปลูกต้นไม้

ไว้ซักต้น ก็เพิ่ม Performance ในการทำางานให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลย

การทำางานทีบ่า้นฟงัดเูหมอืนเปน็เรือ่งแสนสบายแตพ่อไดท้ำาจริงๆ อาจไมไ่ดเ้ป็นแบบน้ันครับ ปญัหาทีค่นสว่นใหญ่

ต้องประสบเมื่อทำางานที่บ้านคือ “ไม่ได้งาน” หรือเผลอพักผ่อนจน “งานเข้า” อย่างไรแล้วลองนำา 4 เทคนิคไป

ปรับใช้กันดู



ระบบออกเลขประจำตัวนิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ

ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส 

ธุรกิจโฆษณา…
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