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สรา้งธรุกจิ เขา้สูเ่กณฑม์าตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ
ประจาํปี

STEP

01

STEP

02

STEP

03

STEP

04

STEP

05

คณุสมบตัขิองธุรกจิที�สมคัร
เป็นนิตบิคุคลประเภท หา้งหุน้สว่นจาํกดั หา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีน บรษิทัจาํกดั
จดทะเบยีนจดัตั�งเป็นนิตบิคุคลมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ปี
ไม่เป็นนิตบิคุคลลม้ละลาย

ธรุกจิกรอกขอ้มูลการสมคัรทางออนไลน์ พรอ้มสง่เอกสาร
ประกอบการสมคัร แบบ ธธ
ดาวนโ์หลด แบบ ธธ

เจา้หนา้ที�ตรวจสอบคณุสมบตัแิละความถกูตอ้งครบถว้น ของเอกสารประกอบการสมคัร
ผูต้รวจประเมนิเขา้ตรวจประเมนิตามเกณฑม์าตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ

คูม่อืเกณฑม์าตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ

เสนอผลการตรวจประเมนิตามเกณฑม์าตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ
ตอ่คณะกรรมการกาํกบัมาตรฐานธรรมาภบิาลเพื�อพจิารณาตดัสนิ
คาํตดัสนิของคณะกรรมการถอืเป็นที�สิ �นสดุ

ธรุกจิที�ผ่านการรบัรองตามเกณฑม์าตรฐาน
ธรรมาภบิาลธรุกจิจะไดร้บั

หนังสอืรบัรองและเคร ื�องหมายรบัรองมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ
นําเคร ื�องหมายรบัรองไปแสดงรว่มกบัเคร ื�องหมายการคา้
หมายเหตขุอ้ความรบัรองมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ ในหนังสอืรบัรองนิตบิคุคล
เผยแพรป่ระชาสมัพนัธธ์รุกจิใหส้าธารณชนทราบผ่านเว็บไซต ์ของกรมพฒันาธรุกจิการคา้

กองธรรมาภบิาลธรุกจิ กรมพฒันาธรุกจิการคา้
โทรศพัท ์ สายดว่น

รบัชมวดีทีศัน์
รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์
มาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ

สมคัรผ่านเว็บไซต ์

หรอื
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีนโยบายส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ
ดำาเนินกิจการโดยนำาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ได้กำาหนดจัดทำาโครงการ 
“สร้างธุรกิจ SME เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ” 
ซ่ึงธุรกิจท่ีเข้าร่วมจะได้รับการประเมินมาตรฐานธรรมาภิบาล
ธุรกิจพร้อมวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและข้อเสนอแนะตามหลัก 
ธรรมาภิบาลธุรกิจจากผู้ตรวจประเมิน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  
และธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การรับรองตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กำาหนด จะได้รับหนังสือรับรองซ่ึงมีอายุ 3 ปี พร้อมทั้งได้รับ 
การหมายเหตุข้อความการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 
ในหนังสือรับรอง นิติบุคคล รวมถึงได้รับการเผยแพร่ชื่อและ 
ที่ตั้งของธุรกิจบนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกด้วย

นอกจากนี้ ธุรกิจยังจะได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน 
ธรรมาภิบาลธุรกิจ ซ่ึงสามารถนำาไปแสดงร่วมกับเครื่องหมาย 
การค้าของธุรกิจ หรือแสดงบนเครื่องเขียน เอกสาร สื่อโฆษณา
ประชาสมัพนัธข์ององคก์ร เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ใหแ้กป่ระชาชน
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

ธุรกิจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ทุกข้อ ดังนี้

1. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภท ห้างหุ้นส่วนจำากัด 
ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน บริษัทจำากัด 

2. จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. ไม่เป็นนิติบุคคลล้มละลาย

สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า www.dbd.go.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
สว่นสง่เสรมิและพฒันาธรรมาภบิาลธรุกจิ กองธรรมาภบิาลธรุกจิ  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4417 และ e-mail : 
goodgov.dbd@gmail.com

04 DBD Spotlight :
 เล่มนี้มีอะไรเด่น?
 รางวัล... 

แห่งความภาคภูมิใจ
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 รางวัลสำานักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น 

ประจำาปี 2564

10 DBD Smart Works :
 รอบรั้ว DBD
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 “จับคู่กู้เงิน” ช่วยร้านอาหาร 
 กับ SMEs ส่งออก “ฝ่าโควิด”

20 DBD Smart Works :
 รอบรั้ว DBD
 DBD ชวน ฟิน กิน ไทย ซีเล็คท์

22 DBD Smart Works :
 รอบรั้ว DBD
 ขยายการให้บริการลงลายมือช่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
 บนหนังสือรับรอง และสำาเนาเอกสาร

ทางทะเบียนของนิติบุคคล
 แทนการลงนามด้วยปากกา 

ครอบคลุมทุกจังหวัดท่ัวประเทศ 

24 DBD Good Time : 
 ปกิณกะ
 3 กฏ เปิดตัวสินค้าออนไลน์อย่างไร

ให้ประสบความสำาเร็จ  

26 DBD Solution :
 Q & A
 เปิด 5 เทรนด์ ติดสปีดธุรกิจ
 หลังโควิดมีอะไรบ้าง

นายทศพล  ทังสุบุตร

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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สรา้งธรุกจิ เขา้สูเ่กณฑม์าตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ
ประจาํปี

STEP

01

STEP

02

STEP

03

STEP

04

STEP

05

คณุสมบตัขิองธุรกจิที�สมคัร
เป็นนิตบิคุคลประเภท หา้งหุน้สว่นจาํกดั หา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีน บรษิทัจาํกดั
จดทะเบยีนจดัตั�งเป็นนิตบิคุคลมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ ปี
ไม่เป็นนิตบิคุคลลม้ละลาย

ธรุกจิกรอกขอ้มูลการสมคัรทางออนไลน์ พรอ้มสง่เอกสาร
ประกอบการสมคัร แบบ ธธ
ดาวนโ์หลด แบบ ธธ

เจา้หนา้ที�ตรวจสอบคณุสมบตัแิละความถกูตอ้งครบถว้น ของเอกสารประกอบการสมคัร
ผูต้รวจประเมนิเขา้ตรวจประเมนิตามเกณฑม์าตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ

คูม่อืเกณฑม์าตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ

เสนอผลการตรวจประเมนิตามเกณฑม์าตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ
ตอ่คณะกรรมการกาํกบัมาตรฐานธรรมาภบิาลเพื�อพจิารณาตดัสนิ
คาํตดัสนิของคณะกรรมการถอืเป็นที�สิ �นสดุ

ธรุกจิที�ผ่านการรบัรองตามเกณฑม์าตรฐาน
ธรรมาภบิาลธรุกจิจะไดร้บั

หนังสอืรบัรองและเคร ื�องหมายรบัรองมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ
นําเคร ื�องหมายรบัรองไปแสดงรว่มกบัเคร ื�องหมายการคา้
หมายเหตขุอ้ความรบัรองมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ ในหนังสอืรบัรองนิตบิคุคล
เผยแพรป่ระชาสมัพนัธธ์รุกจิใหส้าธารณชนทราบผ่านเว็บไซต ์ของกรมพฒันาธรุกจิการคา้

กองธรรมาภบิาลธรุกจิ กรมพฒันาธรุกจิการคา้
โทรศพัท ์ สายดว่น

รบัชมวดีทีศัน์
รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์
มาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ

สมคัรผ่านเว็บไซต ์

หรอื



DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

รางวัล 
แห่งความภาคภูมิใจ

04 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



นับตั้งแต ่ป ี  2546 เป ็นต ้นมา สำานักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือสำานักงาน 

ก.พ.ร. จึงจัดให้มีการมอบรางวัล “คุณภาพการให้

บริการประชาชน” มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง 

ปี 2555 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นรางวัล “บริการภาครัฐ 

แห่งชาติ” และต่อมาในปี 2560 ได้เปลี่ยนชื่อ 

เป็นรางวัล “รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ”  

ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับรางวัลมาโดยตลอด

ในปี 2564 นี ้มคีวามพเิศษกว่าทกุครัง้ เนือ่งจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำาให ้

ไม่สามารถจดังานในรูปแบบปกตไิด้ สำานักงาน ก.พ.ร. 

จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลผ่านระบบออนไลน์รูปแบบ 

Virtual Event โดยได้รับเกยีรตจิากนายวษิณุ เครอืงาม  

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับถึง 2 รางวัลพร้อมกัน และ 

หน่ึงในน้ันยังเป็นรางวัลระดับดีเด่นด้วย นำามาสู ่

ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2546 เหน็ชอบ 
ให้ทุกส่วนราชการด�าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการลงร ้อยละ 30-50 ประกอบกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 มาตรา 27  
ก�าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการกระจายอ�านาจ 
การตัดสินใจเพื่อให ้ เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอน 
การปฏิบัติราชการ และมาตรา 29 ก�าหนดให้ส่วนราชการ 
ต้องจัดท�าแผนภูมิขั้นตอนระยะเวลาการด�าเนินการ และ 
เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

05  ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ความภาคภมูใิจให้แก่บคุลากรในองค์กรได้มขีวญักำาลงั

ใจที่จะพัฒนางานบริการเพื่อภาคธุรกิจไทยที่เข้มแข็ง

ต่อไป รางวัลทั้ง 2 ประเภทที่ได้รับ คือ 

รางวัลที่ 1 ระดับดีเด่น ประเภทยกระดับ

การอำานวยความสะดวกในการให้บรกิาร ใน 2 ผลงาน 

คอื “ยกระดบัการให้บริการอ�านวยความสะดวกใน

การให้บริการด้วยบริการดิจิทัล” ด้วยการพัฒนา 

ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส ์ 

(e-Registration) โดยนำาระบบยืนยันตัวตนทาง

อเิลก็ทรอนกิส์ รปูแบบ e-KYC มาใช้ในการจดทะเบยีน

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำาให้ผู้ใช้บริการสามารถ

ทราบผลการใช้บริการได้แบบ Real Time และผลงาน 

ระบบ “เชื่อมโยงระบบข้อมูลขอหนังสือรับรอง

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (e-Foreign 

Certificate)” เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน หรือ BOI และสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

หรือ สพร. พฒันาระบบเชือ่มโยงข้อมลูเพือ่ให้บรกิาร

ได้แบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (Single Unit) โดยนักลงทุน

ต่างชาติที่รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI สามารถ

แจ้งความประสงค์เพือ่ขอหนงัสอืรบัรองการประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าวได ้โดยไม่ต ้องมาติดต่อท่ี 

กรมพฒันาธรุกจิการค้าอกีครัง้ สำาหรบัรางวลัประเภทนี ้

สำานักงาน ก.พ.ร. จะมอบให้แก่หน่วยงานที่มี 

การพัฒนางานบริการเพื่ออำานวยความสะดวกให้แก่

ประชาชน ตั้งแต่การยกเลิกข้อกำาหนดในกฎหมาย  

กฎระเบยีบทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการให้บริการ ลดขัน้ตอน  

ระยะเวลาการให้บริการ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรม

การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อให้

บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา 

และค่าใช้จ่าย

รางวัลที่ 2 ระดับดี ประเภทบูรณาการข้อมูล

เพื่อการบริการ ในผลงาน “การเชื่อมโยงข้อมูล 

เริม่ต้นธุรกจิ” เป็นการรวมข้ันตอนการจดทะเบยีนธรุกจิ 
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ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การจดทะเบียนภาษี 

มลูค่าเพิม่ของกรมสรรพากร และการขึน้ทะเบยีนลกูจ้าง 

ของสำานักงานประกันสังคมให้อยู่ในขั้นตอนเดียว ซึ่ง 

ผู ้ใช้บริการสามารถยื่นขอใช้บริการดังกล่าวได้ ณ  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพียงจุดเดียว ลดขั้นตอน 

การเดนิทางเพือ่ไปตดิต่ออกี 2 หน่วยงาน และประหยดั

ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็นให้แก่ภาคธุรกิจ สำาหรับรางวัลนี ้

จะมอบให้แก่หน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบงาน

บริการให้เชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานผ่านระบบดิจิทัลตั้งแต่ 3 หน่วยงานขึ้นไป

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอขอบคุณสำานักงาน 

ก.พ.ร. ที่มองเห็นความมุ ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนา

ประสิทธิภาพงานบริการของกรมฯ และจะสร้างสรรค์

งานบริการชั้นเลิศเพื่อผู ้ใช้บริการอย่างไม่หยุดนิ่ง 

อย่างไรก็ดีความสำาเร็จสูงสุดของการได้รับรางวัล 

ในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจและเกียรติยศ

ให้แก่องค์กร แต่เป็นการที่ภาคธุรกิจและประชาชน

ได้รับความสะดวก รวดเร็วจากการใช้บริการของ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

ซึ่งตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ทำาให้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม  

ลดการเดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานราชการ จาก

การพัฒนาระบบให้บริการดังกล่าวสะท้อนให้เห็น 

เป็นรูปธรรมแล้วว่าทำาให้ผู ้ใช้บริการสามารถเดิน

หน้าธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับ 

ความปลอดภัยด้านสุขภาพด้วย 

07  ต้นสายปลายทางธุรกิจ



DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจในการส่งเสริม

พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่

ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจในทุกสาขา และหนึ่งใน

ธุรกิจที่กรมฯ ให้ความสำาคัญมาโดยตลอด คือ ธุรกิจ

บริการวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีความสำาคัญ

อยา่งยิง่ในกระบวนการของการทำาธรุกจิ เนือ่งจากธุรกิจ

ขนาดเล็กและขนาดกลางส่วนใหญ่เลือกใช้บริการด้าน 

การจัดทำาบัญชีและรายงานทางการเงินจากสำานักงานบัญชี  

ซ่ึงแนวทางท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำาเนินการ 

มาอย่างต่อเนื่อง คือ การรับรองคุณภาพให้แก่ 

สำานักงานบัญชีที่มีการปฏิบัติงานและดำาเนินธุรกิจ

ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานสากลจนเป็นที่รู้จัก

ในนาม “ส�านักงานบัญชีคุณภาพ” 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องสร้างศักยภาพ 

ให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs มีการปรับตัวเพื่อ

ให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจาก “ดิจิทัล” ได้

เข้ามามีบทบาทสำาคัญกับแวดวงธุรกิจอย่างหลีก

เล่ียงไม่ได้ เกิดแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่เปลี่ยนรูปแบบ

ธุรกิจจากเดิมไปสู่ดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะการตลาด

แบบออนไลน์ซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ทางด้านการเงินและบัญชีเองก็มี เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำา

ธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมถึงอำานวยความสะดวก

ให้ผู้บริโภคในการจ่ายเงินซื้อสินค้า บริการ รวมถึง 

การรับ - จ่ายรายการอื่นๆ ในชีวิตประจำาวันจึงเร่ง 

ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับสำานักงานบัญชีท่ีผ่าน 

การรับรองคุณภาพจากกรมฯ สู่การเป็น “ส�านักงาน

บัญชีดิจิทัล (Digital Accounting Firm)” ซึ่ง

หมายถึงการก้าวไปสู่การเป็นสำานักงานบัญชีท่ีมีการ

บริหารงานและให้บริการแก่ลูกค้าแบบครบวงจรด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้า

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมฯ จึงจัดประกวด

สำานักงานบัญชีคุณภาพที่มีความพร้อมและสามารถ

ปรับเปลี่ยนไปเป็นสำานักงานบัญชีดิจิทัล เพื่อให้เข้า

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ส�านักงานบัญชีดิจิทัล 

ดีเด่น ประจ�าปี 2564” (Best Digital Accounting Firm 

Award 2021) โดยแบง่ออกเปน็ 3 ระดบั คอื PLATINUM 

AWARD, GOLD AWARD และ SILVER AWARD  

ซึ่งสำานักงานบัญชีเหล่านี้จะเป็นต้นแบบและกระตุ้น

ให้สำานักงานบัญชี รวมไปถึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ทั่วประเทศได้มีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง

ใหม่ๆ ซึ่งมีสำานักงานบัญชีคุณภาพที่ผ่านหลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขการพิจารณาและได้รับประกาศเกียรติคุณ 

ในปีนี้มีจำานวน 7 สำานักงาน และมีสำานักงานบัญชี

คุณภาพที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยมและ

ได้รับรางวัลสำานักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจำาปี 2564 

(Best Digital Accounting Firm Award 2021) จำานวน 

12 สำานักงาน ซึ่งกรมฯ คาดหวังว่า การจัดประกวด

สำานักงานบัญชีคุณภาพจะช่วยกระตุ้นและผลักดัน

ให้สำานักงานบัญชีตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงของ

ระบบเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่ได้ก้าวเข้าสู่ 

ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digtal Economy) เพื่อให้มีการปรับ

 รางวัลส�านักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจ�าปี 2564
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โฉมการให้บริการด้วยรูปแบบที่ทันสมัย สามารถนำา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการเพื่อสร้างความ

เชื่อมั่นในข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงินได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการจัดส่งเอกสาร  

ลดการสูญหายและความผดิพลาดในการสง่ขอ้มลู รวมถึง 

การให้บริการในบทบาทที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร

มากขึ้นในฐานะเพื่อนคู่คิดของธุรกิจ SMEs และสร้าง

ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอแสดงความยินดีกับ

สำานักงานบัญชีที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในปีนี้  

ซึ่งบริษัทที่ได้รับรางวัลต่างเป็นแบบอย่างท่ีดี และ 

มบีทบาทสำาคญัในการสนบัสนนุใหธ้รุกจิจดัทำาบญัชแีละ 

งบการเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการการันตี 

ได้ว่าธุรกิจมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นข้อมูลประกอบ

การตัดสินใจให้นักลงทุน หรือคู่ค้า ตัดสินใจร่วมทุน 

ไดง้า่ยขึน้ เนือ่งจากเกดิความเชือ่มัน่วา่ธรุกจิจะสามารถ

เจริญเติบโตและมีความมั่นคง ดังน้ัน การที่สำานักงาน

บัญชีที่รับทำาบัญชีให้แก่ธุรกิจต่างๆ ได้รับการรับรอง

เป็นสำานักงานบัญชีคุณภาพจะเป็นการส่งเสริมและ

พัฒนาให้มีการจัดทำาบัญชีมีคุณภาพยิ่งขึ้น ถือเป็น 

การยกระดับคุณภาพสำานักงานบัญชีไทยสู่มาตรฐาน

สากล ตลอดจนเป็นการสร้างทางเลือกให้ลูกค้าได้

มีโอกาสใช้บริการของสำานักงานบัญชีที่มีมาตรฐาน 

การให้บริการอย่างมืออาชีพ 

รายชื่อส�านักงานบัญชีที่ ได้รับรางวัล
“ส�านักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจ�าปี 2564” (Best Digital Accounting Firm Award 2021)

PLATINUM AWARD GOLD AWARD SILVER AWARD 

1. บริษัท สำานักงาน เอ็ม เอ็ม เอ็นซินดิเคท  

 จำากัด

2. บริษัท ทีพีเค ตรวจสอบบัญชีและกฎหมาย  

 จำากัด

3. บริษัท หัวหินการบัญชีและกฎหมาย จำากัด

4. บริษัท ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ แอนด์  

 เมเนจเม้นท์ จำากัด
ไม่มี 

1. บริษัท เจ พี การบัญชีและที่ปรึกษา จำากัด

2. บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง   

 เซอร์วิส จำากัด

3. บริษัท สำานักงานทองทวีการบัญชีและ  

 กฎหมาย จำากัด

4. บริษัท แก้วจิรภัทร การบัญชี จำากัด

5. บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำากัด

6. บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท  

 จำากัด

7. บริษัท ซี.แอล.การบัญชีและกฎหมาย จำากัด

8. บริษัท แคทแอคเคาน์ติ้งแอนด์แท็กซ์ จำากัด

09  ต้นสายปลายทางธุรกิจ



DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจ�าปี 2564 : 
Together is Power 2021

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดงาน  
“Together is Power 2021” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดรับกับมาตรการควบคุมการระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 
ซ่ึงเป็นการจัดงานสัมมนาสมาคมการค้าและมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจ�าปี 2564 เพื่อสร้างขวัญ 
และก�าลังใจให้แก่สมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ประกอบกับกระตุ้นให้สมาคม
การค้าพัฒนาองค์กรและบทบาทในการพัฒนาธุรกิจของประเทศ น�าพาธุรกิจฟันฝ่าวิกฤต พร้อมผลักดัน 
ให้ธุรกิจไทยสามารถเติบโตตามมาตรฐานธุรกิจสากล
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สมาคมการค้าที่เข้ารับรางวัลในครั้งน้ี ได้ผ่าน

การตัดสินจากคณะกรรมการที่มาจากกรมพัฒนาธุรกิจ 

การค้า, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอตุสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยนำาหลัก Balanced 

Scorecard : BSC มาใช้ในการประเมนิศกัยภาพสมาคม

การค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศใน 4 มิติ คือ 

(1) ผลสำาเรจ็ตามพนัธกิจ พจิารณาจากการเตบิโต

ของสมาชิก, สมรรถนะทางการเงิน, การให้

บริการ, ความมีส่วนร่วมของสมาชิก, และ 

การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

(2) ความสามารถในการบริหารจัดการ พิจารณา

จากวสิยัทศัน์, พนัธกจิ, ค่านยิม และการปฏบิตัิ

ตามกฎระเบียบและพระราชบัญญัติสมาคม

การค้า 

(3)  คุณภาพการให้บริการ พิจารณาจากความ 

พึงพอใจของสมาชิก/หน่วยงานภายนอก และ 

นำามาพัฒนาสมาคมการค้าให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

(4)  การพัฒนาองค์กร พิจารณาจากการบริหาร

ด้วยหลักธรรมาภิบาล, การพัฒนาบุคลากร 

ให ้มีความพร ้อมต ่อการเปลี่ ยนแปลง ,  

การพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศ และความคดิ 

สร้างสรรค์ในการดำาเนินกิจกรรมของสมาคม

การค้า

ในปีนี้สมาคมการค้าที่ได้รับ “รางวัลสมาคม 

การค้าดเีด่น” มจีำานวน 27 สมาคม แบ่งเป็น 50 รางวลั 

ตามรายมิติ โดยแยกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 จัดตั้ง 1-5 ปี จำานวน 2 สมาคม 2 รางวัล 

คือ สมาคมการค้าวิทยากรและที่ปรึกษา (ได้รับรางวัล

สมาคมการค้ายอดเยีย่ม) และสมาคมการค้าบสิคลบัไทย

กลุ่มที่ 2 จัดตั้ง 6-15 ปี จำานวน 7 สมาคม 14 

รางวัล คือ สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

และโทรคมนาคมไทย (ได้รับรางวัลสมาคมการค้า 

ยอดเยีย่ม), สมาคมอตุสาหกรรมทนู่าไทย, สมาคมเหลก็

แผ่นรีดร้อนไทย, สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และ 

ห้องเย็น, สมาคมขนส่งสินค้าและโลจสิตกิส์ไทย, สมาคม

สำานกังานบญัชคีณุภาพ และสมาคมเหลก็แผ่นรีดเยน็ไทย 

กลุ่มที่ 3 จัดตั้ง 16 ปีขึ้นไป จำานวน 18 สมาคม 

34 รางวัล คือ สมาคมประกันชีวิตไทย (ได้รับรางวัล

สมาคมการค้ายอดเย่ียม), สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้า

ทางอากาศไทย (ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม), 

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (ได้รับ

รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม), สมาคมตัวแทนออก

ของรับอนุญาตไทย, สมาคมเครื่องทำาความเย็นไทย, 

สมาคมการขายตรงไทย, สมาคมรถเช่าไทย, สมาคม
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ไทยบรกิารท่องเทีย่ว, สมาคมธรุกจิบ้านจดัสรร, สมาคม

โรงแรมไทย, สมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมการค้าไทย

ไหหลำา, สมาคมธรุกจิรบัสร้างบ้าน, สมาคมอตุสาหกรรม

เยื่อและกระดาษไทย, สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและ

เครื่องกลไทย, สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ไทย, สมาคมธรุกจิท่องเทีย่วภายในประเทศ และสมาคม

ผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ และมีการมอบ “รางวัล 

ผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น” ให้กับผู้บริหารสมาคม

การค้า จำานวน 7 รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทที่ 1 รางวัลนายกสมาคมการค้าดีเด่น 

จำานวน 3 ราย ได้แก่

(1) นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจ 

คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น,

(2) นางกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง นายกสมาคม

อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ

โทรคมนาคมไทย 

(3) นางสาวศิริธร ศรทฤทธิ์ นายกสมาคมไทย

แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 

ประเภทที ่2 รางวลักรรมการศกัยภาพดเีด่น จำานวน 

4 ราย ได้แก่

(1) นางสาวอังคณา ฉัตรแก้ว เลขาธิการสมาคม

การค้าบิสคลับไทย

(2) นายศุภโชติ แสงสุขเอ่ียม กรรมการสมาคม

ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

(3) นายพฤฒิ เมาลานนท์ อุปนายกสมาคม

อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ

โทรคมนาคมไทย 

(4) นายสมฤกษ์ วรรณกลาง กรรมการสมาคมไทย

แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ 

ซึง่ผู้บรหิารสมาคมทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก เป็นผูท้ีผ่่าน

คุณลักษณะใน 5 ด้าน คือ 1) การสร้างเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และความซื่อสัตย์โปร่งใส 2) ความสามารถ

ในการบริหารงานสมาคมการค้า 3) การเผยแพร่ข้อมูล

และสร้างความร่วมมือต่อองค์กร 4) การสร้างความ

เจริญเติบโตให้แก่สมาคมการค้า และ 5) ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ให้แก่สมาคมการค้า 

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ : 

รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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นอกจากนี ้การมอบรางวลัในข้างต้นแล้ว ภายในงาน 

ยังมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการส่งเสริม  

การส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ และ 

การแก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดราคาต�่า เพื่อ

การฟ ื ้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศ”  โดย 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเน้นยำ้าว่า โรค 

โควดิ-19 ยงัจะอยูกั่บประเทศไทยและกับโลกไปอกีนาน 

สิ่งที่ต้องคิดและต้องทำาคือ จะนำาเศรษฐกิจฝ่าวิกฤต 

โควดิไปสู่ความสำาเรจ็ร่วมกันได้อย่างไร การทำางานร่วมกนั 

ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอกชน จึงต้องยึด

หลัก “รัฐหนุนเอกชนน�า” เพราะเอกชนคือทัพหน้าใน

การทำารายได้เข้าประเทศ โดยมีรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุน 

ดังนั้นรัฐและเอกชนต้องจับมือร่วมกันอย่างเข้มแข็ง 

แน่นแฟ้น ในส่วนของภาคเอกชนไทย รองนายกฯ  

แนะให้เร่งปรับตัวให้ทันสถานการณ์โลก และเตรียม

การรองรับมาตรการกีดกันทางการค้าที่จะเข้มข้นขึ้น 

เป็นลำาดับ โดยจะมีมาตรการใหม่ๆ ที่มิใช่ภาษีมา

เป็นกำาแพงกั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรการสิ่งแวดล้อม 

มาตรการแรงงาน มาตรการสิทธิมนุษยชน สุขอนามัย 

หรือภาษีคาร์บอน เพื่อเป้าหมายกีดกันทางการค้าหรือ

ปกป้องการค้าของประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ภาคเอกชนต้อง

เร่งศกึษาหาประโยชน์จาก FTA และการทำาสญัญาการค้า

ระบบ พหุภาคี โดยเฉพาะ RCEP กำาลังจะมีผลบังคับใช้

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษจาก รศ.ดร.

สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์ นกัวชิาการอสิระด้านเศรษฐกจิ

และการเมือง เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจโลกและไทย :  

ชี้ทางผู้ประกอบการไทยไปต่ออย่างไร” ซึ่งผู ้เข้า

ร่วมงานที่เป็นทั้งสมาคมการค้าและนักธุรกิจจะมอง

เห็นโอกาสทางการค้าและนำาไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้ 

ในที่สุด สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยทำาให้ 

ทกุฝ่ายโดยเฉพาะสมาคมการค้าเข้ามามบีทบาทสำาคญั

ในการนำาพาธรุกจิไทยร่วมมอืร่วมใจกนัจบัมอืเพือ่ฝ่าฟัน

อุปสรรคในครั้งนี้ไปพร้อมกัน 

สำาหรับการจัดงาน “Together is Power 2021” 

คร้ังนี้เป็นผลมาจากการดำาเนินนโยบายการค้าของ 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ ในการเร่งส่งเสรมิและ

พัฒนา SMEs เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย

ภาคธุรกิจการค้าของไทย อีกทั้งสะท้อนถึงความสำาเร็จ

ของสมาคมการค้าที่สามารถเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยง 

เครือข่ายธุรกิจระหว่างกัน และให้กำาลังใจแก่สมาคม 

การค้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างยอดเยี่ยม รวมทั้งสร้าง 

การมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกภายในเครือข่ายเพื่อช่วย

เหลือและผลักดนัแนวทางแก้ปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิ 

ของตนเองให้แก่รัฐบาลได้กำาหนดนโยบายส่งเสริม 

และช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมกบัธรุกจิในแต่ละกลุม่ ซ่ึงจะเป็น 

บทบาทสำาคัญที่พาประเทศไทยให ้ เติบโตไปได ้ 

อย่างก้าวกระโดด
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

EAT GOOD FOOD TRUCK 
ยกทัพสร้างอาชีพ

กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกทัพร้านอาหารเคลื่อนท่ี (Food Truck) 
จ�าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณ Parc Paragon ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่าง
วันที่ 15 - 19 กันยายน 2564 ภายใต้งาน “Eat Good Food Truck ยกทัพสร้างอาชีพ”  
เพ่ือช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขยายตลาดต่อยอดธุรกิจและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภค 
พร้อมส่งเสริมให้ผู้ท่ีสนใจลงทุนในธุรกิจประเภทอาหารและเครื่องดื่มเข้าสู่ธุรกิจฟู้ดทรัคมากขึ้น  
ผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

14 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน  

“EAT GOOD FOOD TRUCK ยกทัพสร้างอาชีพ” 

ตามนโยบายของรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงพาณชิย์ (นายจรุนิทร์ ลกัษณวศิษิฏ์) ทีม่อบหมาย 

ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งสร้างความเข้มแข็งแก ่

ผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีทุกขนาด พร้อมทั้งพัฒนา 

ช่องทางการตลาดใหม่ๆ แก่ภาคธุรกิจเพื่อขยายฐาน

ลูกค้าและเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด เป็นการเพิ่ม 

ขดีความสามารถทางการแข่งขนัให้แก่ธุรกิจ ในระยะยาว 

กรมฯ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐมีภารกิจในการเสริม

สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ สร้างโอกาส 

ทางการตลาด และสร ้างผู ้ประกอบการรายใหม่ 

ให ้มีโอกาสประสบความสำาเร็จ จึงเร ่งผลักดันให้ 

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีประเภทอาหารและเครื่องดื่ม 

เข้าสู่ธุรกิจฟู้ดทรัคมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ 

ให้แก่ผู ้ที่กำาลังมองหาธุรกิจเป็นของตนเอง รวมทั้ง

เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและโอกาสการเข้าถึง 

ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

การเข้าสู่ธุรกิจฟู้ดทรัค แม้จะใช้เงินลงทุนไม่สูง 

มากนัก การประกอบธุรกิจมีความยืดหยุ ่นและมี 

ความเสีย่งทีต่ำา่กว่าเมือ่เทยีบกบัร้านอาหารทัว่ไป แต่ด้วย 

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

โควดิ-19 ทำาให้ธรุกจิได้รบัผลกระทบเป็นอย่างมาก ดงันัน้  

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเพิ่มโอกาส

ทางธุรกิจ กรมฯ จึงได้จัดงาน “EAT GOOD FOOD 

TRUCK ยกทพัสร้างอาชพี” เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุ

ให้ผู้ประกอบการได้มีพื้นที่จำาหน่ายสินค้า และแสดง

ศักยภาพในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเป็นสื่อกลาง 

ในการเข้าถึงแหล่งทุน เน่ืองจากธุรกิจฟู้ดทรัคสามารถ

นำามาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจประเภทกิจการได้ 

โดยกรมฯ ได้เชิญสถาบันการเงินเข้าร่วมกิจกรรมให้ 

คำาปรึกษาแนะนำาสินเชื่อ ตลอดจนให้คำาปรึกษาและ

เพิ่มพูนความรู้ที่จำาเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ

สร้างจดุแขง็ในการประกอบธรุกจิ แก่ผูป้ระกอบการ และ

ผู้สนใจทั่วไป โดยสถาบันการเงินสามารถประเมินผล

ประกอบการเพื่อพิจารณาให้สินเชื่อ แก่ผู้ประกอบการ

ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการ 

ทำาธุรกิจฟู้ดทรัคหรือต้องการเงินลงทุนสามารถเข้าถึง

แหล่งทุนจากสถาบันการเงินได้สะดวกและง่ายมาก

ข้ึน รวมทั้ง ได้เชิญพันธมิตรที่มีความรู้ความชำานาญ 

กลุ่มธุรกิจฟู้คทรัคมาให้คำาปรึกษาและเพิ่มพูนความรู้ 

ที่จำาเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างจุดแข็งใน

การประกอบธรุกจิอกีด้วย และด้วยเอกลักษณ์ของธรุกจิ

ในแบบรถขายอาหารเคลื่อนที่ เป็นธุรกิจที่นักลงทุน 

รุ่นใหม่ให้ความสนใจ สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะใช้ 

เงินลงทุนไม่สูงนัก เริ่มต้น (รถใหม่) ประมาณ 5 แสน -  

1 ล้านบาท และมต้ีนทนุในการดำาเนนิกจิการแปรผนัตาม

ยอดขาย ต้นทุนคงที่ค่อนข้างตำ่า ธุรกิจฟู้ดทรัคจึงเป็น 

การลงทุนที่คุ้มค่า ยั่งยืน และสร้างรายได้อย่างแท้จริง 
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SMEs
DBD Smart Works

รอบรั้ว DBD

“จับคู่กู้เงิน” ช่วยร้านอาหาร กับ SMEs 
ส่งออก “ฝ่าโควิด”

กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวผลสัมฤทธิ์โครงการจับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับร้านอาหาร และ 
จับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ 
ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 
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SMEs
ผลการดำาเนินโครงการ “จับคู่กู้เงิน” ซึ่งกระทรวง

พาณิชย ์ ได ้รับความร ่วมมือจากสถาบันการเงิน  

ดำาเนินการมาจนจบโครงการในเฟสที่หน่ึงแล้ว โดย 

แบ่งโครงการ “จับคู่กู้เงิน” ออกเป็น 2 ส่วน คือ

โครงการที่ 1 จับคู ่ กู ้ เงิน ระหว่าง สถาบัน 

การเงิน กับ ร้านอาหาร 

โครงการที่ 2  จับคู ่ กู ้ เงิน ระหว่าง สถาบัน 

การเงิน กับ SMEs ส่งออก

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ 1 จับคู่กู้เงินสถาบัน

การเงินกับร้านอาหาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน - 7 

กันยายน 2564 มี 5 สถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการ

ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

แห่งประเทศไทย (SME D Bank) และบรรษัทประกัน

สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมีการอนุมัติ

วงเงินกู้เพื่อต่อ ลมหายใจให้กับธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งใน

ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากำาลังประสบปัญหาเพราะ

สถานการณ์โควิด และต้องการเข้าถึงแหล่งเงินเพื่อใช้

เป็นทุนหมุนเวียน โดยผลการดำาเนินการมาจนถึงปิด

โครงการในเฟสแรก มีการอนุมัติวงเงินไปแล้วทั้งสิ้น 

2,600 ล้านบาท โดยอนมุตัสิินเชือ่เงือ่นไขผ่อนปรนพเิศษ 

จำานวน 2,865 ราย และยังรออนุมัติอีกจำานวนหนึ่ง 

คาดว่าจะอยู่ในวงเงินอีกประมาณ 220 ล้านบาท

โครงการที่ 2 จับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับ SMEs 

ส่งออก เริ่มดำาเนินการตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม - 7 

กันยายน 2564 โดยความร่วมมือระหว่างธนาคาร 

เพือ่การส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) 

กบั บรรษทัประกนัสินเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
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ซึ่งได้มีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อไปแล้ว 1,010 ล้านบาท 

ผู้ยื่นกู้จำานวน 190 ราย โดยทั้ง 2 โครงการสามารถ

อนุมัติวงเงินไปแล้วรวมกว่า 3,600 ล้านบาท จำานวน

ทั้งสิ้น 3,055 ราย และจะดำาเนินการต่อไปในเฟสที่สอง 

โดยจะต่ออายุโครงการออกไปอีก 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 

กันยายน - 7 พฤศจิกายน 2564 โดยคาดว่าเฟสที่ 2 นี้

จะสามารถอนุมัติวงเงินต่อลมหายใจให้กับธุรกิจ SMEs 

ส่งออกได้อีก ไม่ตำ่ากว่า 2,000 ล้านบาท 

โครงการ “จบัคูกู่เ้งนิ” สถาบนัการเงนิกบัร้าน
อาหาร สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการช่วย
อนุมัติประกอบด้วย

ธนาคารออมสิน จำานวน 1,453 ราย วงเงินอนุมัติ

สินเชื่อรวม 1,021.37 ล้านบาท 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) จำานวน 216 ราย วงเงินอนุมัติสินเชื่อรวม 

217.10 ล้านบาท 

ธนาคารกรุงไทย จำานวน 176 ราย วงเงินอนุมัติ 

สินเชื่อรวม 247.69 ล้านบาท 

ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย (SME D Bank) จำานวน 146 ราย วงเงนิ

อนุมัติสินเชื่อรวม 205.66 ล้านบาท

บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

(บสย.) จำานวน 874 ราย วงเงนิอนุมตัสินิเช่ือรวม 907.93 

ล้านบาท 

ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแยกตาม
ภูมิภาค ดังนี้

กรุงเทพมหานคร จำานวน 860 ราย วงเงินอนุมัติ

สินเชื่อรวม 465.65 ล้านบาท 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน 1,230 ราย 

วงเงินอนุมัติสินเชื่อรวม 1,584.54 ล้านบาท 

ภาคใต้ จำานวน 247 ราย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 

รวม 142.22 ล้านบาท 

ภาคเหนือ จำานวน 372 ราย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ

รวม 302.29 ล้านบาท 

ภาคกลาง จำานวน 156 ราย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ

รวม 105.08 ล้านบาท
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โครงการ “จับคู่กู ้เงิน” สถาบันการเงินกับ 
SMEs ส่งออก ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ
แยกตามภูมิภาค ดังนี้ 

กรงุเทพมหานครและปริมณฑล จำานวน 120 ราย 

วงเงินอนุมัติสินเชื่อรวม 746.80 ล้านบาท 

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จำานวน 10 ราย วงเงนิ

อนุมัติสินเชื่อรวม 29.60 ล้านบาท 

ภาคใต้ จำานวน 16 ราย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 

รวม 68.20 ล้านบาท 

ภาคเหนือ จำานวน 16 ราย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ

รวม 41.40 ล้านบาท 

ภาคกลาง จำานวน 28 ราย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 

รวม 125.20 ล้านบาท 

โดยได้รับเงื่อนไขการขอสินเชื่อพิเศษ ดอกเบี้ย

พิเศษ 3.99% ต่อปี ไม่ต้องมีหลักทรัพย์คำ้าประกัน 

ใช้เพยีง บสย. คำา้ประกนัเท่านัน้ และปลอดค่าธรรมเนยีม 

2 ปี อนุมัติวงเงินภายใน 7 วันทำาการ รับกรมธรรม์

ประกันการส่งออกฟรี 1 Shipment รับสิทธิประโยชน์

ในการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรด้านการค้าระหว่าง

ประเทศของกระทรวงพาณิชย์และศูนย์ความเป็น 

เลิศทางการค้าของ EXIM Bank

การที่กระทรวงพาณิชย์ จับมือ กับสถาบันการเงิน  

นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ในภาพรวมของ

รัฐบาลที่มีหลายกระทรวง แต่กระทรวงพาณิชย์กับ

สถาบันการเงินร่วมมือกันในโครงการ ”จับคู่กู้เงิน” นี้

คาดว่าจะช่วยปล่อยวงเงินสินเชื่อเพิ่มเงินหมุนเวียน

ให้กับธุรกิจร้านอาหารและ SMEs ส่งออกได้ไม่ตำ่ากว่า 

6,000 ล้านบาท 

ในส่วนของภาคธรุกจิโดยนายกสมาคมร้านอาหาร

ไทยและสตรีทฟู ๊ดได้แสดงความเห็นว่า อยากให้มี

โครงการดีๆ อย่างนี้เพื่อมาช่วยต่อยอดลมหายใจ 

ให้กับผู้ประกอบการ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปอีกยาวนาน

เพียงใด แต่การที่ธุรกิจจะอยู่รอดได้จำาเป็นจะต้องมี 

สายป่านที่ยาวขึ้น เพราะฉะนั้นวงเงินจากโครงการจับคู่ 

กู ้เงินนี้ อย่างน้อยจะช่วยเยียวยาและช่วยให้ธุรกิจ 

เดินต่อไปได้ ขอขอบคุณโครงการดีๆ ของกระทรวง

พาณิชย์และ ขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์) ที่ได้คิดโครงการนี้ขึ้นมา 
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

กรมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ จดัแถลงข่าว 

ความสำาเรจ็ในกจิกรรม “DBD ชวน ฟิน กนิ ไทย ซเีล็คท์”  

(วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ณ ร้านอาหารข้าว)  

ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสินิตย์ 

เลศิไกร) ได้มอบหมายให้กรมพฒันาธรุกจิการค้านำาร่อง

เร่งช่วยเหลือร้านอาหารไทยที่อยู่ภายใต้โครงการ Thai 

SELECT จำานวน 70 ร้านในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้าง ซึ่ง 

เริ่มกิจกรรมฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 และสิ้นสุด 

ในวันที่ 15 กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 45 วัน ท้ังนี้  

ต้องขอบคุณสตาร์ทอัพและแพลตฟอร์มสั่งอาหารชั้น

นำาของไทยที่ได้ร่วมมือกันเป็นพันธมิตรในคร้ังนี้ ได้แก่  

โรบนิฮูด้ (Robinhood) แอปพลเิคชนัฟูด้เดลเิวอรสีญัชาติ

ไทย และฮังกร้ี ฮับ (Hungry Hub) แพลตฟอร์มจอง 

ร้านอาหาร โดยได้ออกโปรโมชัน่ส่วนลดกระตุน้การตลาด 

DBD ชวน ฟิน กิน ไทย ซีเล็คท์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงความส�าเร็จของ
กิจกรรม “DBD ชวน ฟิน กิน ไทย ซีเล็คท์” สร้าง
การรับรู ้และยอดขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ให้แก่ร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai 
SELECT ในเขตพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ�านวน 70 ร้าน  
พร ้อมขอบคุณความร ่ วมมือจากพันธมิตร 
สตาร์ทอัพที่ช่วยกันสนับสนุนให้ธุรกิจร้านอาหาร
ได้เดินหน้าต่อ รวมจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 45 วัน  
มีผู ้สนใจเข ้าติดตามเกือบล ้านวิว สร ้างยอด 
ออเดอร์ถึง 4,000 ครั้ง และยอดขายพุ ่งกว่า 
ร้อยละ 10 เล็งขยายกิจกรรมไปยังร้านอาหาร 
Thai SELECT ทั่วประเทศ เพื่อสร ้างการรับรู ้ 
ให้เป็นที่รู้จัก ธุรกิจร้านอาหารได้โอกาสปรับตัว และ 
ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารระดับพรีเมียมในราคา
ย่อมเยา
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และการบริโภคของประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์  

ซ่ึงได้ร่วมกับเพจ Sale here เว็บไซต์ปันโปร และ 

เว็บไซต์ Kollective ตลอดจนสื่ออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง

สายอาหารหลายท่านก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสนบัสนนุ

ผู้ประกอบการร้านอาหาร Thai SELECT ให้สามารถ 

ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้

จากผลการจัดกิจกรรมฯ ที่ผ่านมาพบว่า ได้รับ

กระแสตอบรบัในการสัง่อาหารจากผูบ้รโิภคเป็นอย่างดี  

และร้านอาหารมียอดขายภาพรวมเติบโตขึ้นเป็น 

อย่างมาก โดยมีจำานวนการสั่งซื้อจากผู้บริโภคมากถึง 

4,000 ครัง้ และสร้างยอดขายให้แก่ร้านอาหารได้เพิม่ขึน้ 

คดิเป็น 10% ของยอดขายทีเ่พ่ิมขึน้ มยีอดค่าใช้จ่ายเฉลีย่

ต่อรายการต้ังแต่ 450-1,600 บาท รวมทั้งสตาร์ทอัพ 

ยังช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ร้านอาหาร 

Thai SELECT ทั้ง 70 ร้านที่ร่วมกิจกรรมให้เป็นที่รู้จัก

แก่ผู ้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น โดยพบว่า มีผู้เข้ารับ  

ชมคลิปร้านอาหาร Thai SELECT ผ่าน influencer 

มากกว่า 4 แสนวิว และรับรู้ผ่านสื่อมวลชนประเภท

ต่างๆ ถึง 8 ล้านวิว ซึ่งการรับรู้ทั้งหมดนี้จะสร้างวงจร 

การสั่งซื้ออาหารได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มากไปกว่านั้นยัง

ช่วยส่งเสรมิให้ร้านอาหารขนาดเลก็เข้าถงึโอกาสในการ

ปรับตัวนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำาตลาดออนไลน์ 

จากความสำาเร็จดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

ได้เตรียมเดินหน้าสร้างความร่วมมือกับพาร์ทเนอร ์

ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อออกมาตรการช่วยเหลือ 

ระยะยาวซึ่งจะขยายไปสู่ร้านอาหารทั่วประเทศให้มี

ยอดขายเพิ่มมากขึ้นและสามารถดำาเนินกิจการต่อไป

ได้ด้วยความเข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่น

ให้ร้านอาหารไทย ปัจจบุนัมธีรุกจิร้านอาหารไทยทีไ่ด้รบั 

มาตรฐานตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ที่ออกโดย 

กรมพฒันาธรุกจิการค้าจำานวนรวม 940 ร้าน ตัง้อยูใ่นเขต

กรงุเทพมหานคร 238 ร้าน ภาคเหนอื 154 ร้าน ภาคกลาง  

238 ร้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 115 ร้าน ภาคใต้ 

143 ร้าน ภาคตะวันออก 52 ร้าน

แม้ว ่าขณะน้ีการดำาเนินธุรกิจของร้านอาหาร 

ในพื้นที่เสี่ยงฯ จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นผลมาจาก 

การผ่อนคลายมาตรการล๊อคดาวน์ของรัฐบาลท่ีจำากัด

การนั่งรับประทานอาหารที่ร้าน ซึ่งผู้บริโภคสามารถ

กลับมาใช้บริการภายในร้านอาหารได้ภายใต้เงื่อนไข

ที่กำาหนด ทำาให้ธุรกิจร้านอาหารค่อยๆ กลับมาคึกคัก

มากขึ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

จะเข้าไปสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ตลอดจน

สร้างการรับรู้ให้ร้านอาหาร Thai SELECT เป็นท่ีรู้จัก

เพื่อกระตุ ้นการบริโภคของประชาชนอย่างต่อเนื่อง  

โดยคาดการณ์ว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 คลี่คลายลงในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของปี  

2564 ธุรกิจร้านอาหารจะเริ่มทยอยฟื้นตัวเนื่องจาก

ประชาชนมีความมั่นใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง
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ขยายการให้บริการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
บนหนังสือรับรอง และสำาเนาเอกสารทางทะเบียนของนิติบุคคล
แทนการลงนามด้วยปากกา ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขยายการให้บริการ 

ภาคธุรกิจและประชาชน โดยนำาเทคโนโลยี Public 

Key Infrastructure (PKI) อำานวยความสะดวก 

ในการลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) 

มาใช้ในเอกสารหนังสือรับรองรายการทางทะเบียน 

และรบัรองสำาเนาเอกสารของนติบิคุคล แทนการลงนาม 

ด้วยปากกาของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัททั่วประเทศ 

เ พ่ือให้สอดรับกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ

ประเทศไทย ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำานวย

ความสะดวกแก่ประชาชนในทุกช่องทางการบริการ  

โดยเบื้องต้นได้นำาร่องให้บริการไปแล้วในส่วนกลาง 

ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำา สำานักงาน 

พัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต ในกรุงเทพมหานคร 

และ 5 จังหวัดนำาร่อง ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ 

นครศรีธรรมราช และอุดรธานี

การขับ เคลื่ อนนโยบายการให้บ ริการด้ วย

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนายทะเบียนขยายไปสู่ 

ส่ วนภู มิ ภ าคครอบคลุ มทุ กจั งหวั ดทั่ วประ เทศ  

เพื่ออำานวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจ เป็นการลด 

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD
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การเดินทาง ลดต้นทุน เสริมสร้างศักยภาพของ

ผู้ประกอบการให้สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อ 

ทุกภาคส่วน โดยให้สำานักงานพาณิชย์จังหวัดสามารถ

ให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำาเนาเอกสาร

นิติบุคคล โดยใช้ลายมือช่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และ

ในอนาคตจะสามารถใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ในการให้บริการส่วนอื่นๆ ต่อไป 

เพื่อให้ภาคธุรกิจและประชาชนมีความเข้าใจ 

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับรองเอกสารในรูปลายมือ 

ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอแจ้ง 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

1. หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นหนังสือที่รับรองความถูกต้องของข้อความทาง

ทะเบียนที่นิติบุคคล ได้ยื่นจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า ณ วันที่ออกหนังสือรับรอง ซึ่งรายการ

ทางทะเบียนดังกล่าว นิติบุคคลสามารถ จดทะเบียน

เปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุน้ีหนังสือรับรอง

นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์จึงมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน

จนกว่า จะมีการยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูล

กับกรมฯ 

2. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่นายทะเบียนได้

รับรองในหนังสือรับรองและสำาเนาเอกสารต่างๆ ได้

ผา่นกระบวนการในการดำาเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน จึงมีผลบังคับใช้

เช่นเดียวกับเอกสารทางราชการทั่วไป มีความม่ันคง

ปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสามารถ

ใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการตามกฎหมายได้

3. การตรวจสอบหนั งสือรับรองนิติ บุคคล 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ 

ความถูกต้องของข้อมูลบนเอกสารที่ออกได้ 3 วิธี ได้แก่ 

1) QR Code ซึ่งระบบจะเชื่อมต่อไปที่หน้าตรวจสอบ

บนเว็บไซต์กรมฯ 2) Micro Text ข้อความขนาดเล็ก  

ซึ่ งไม่สามารถอ่านได้ เมื่อมีการถ่ายสำาเนา และ  

3) ลายน้ำา (Water Mark) สัญลักษณ์ DBD

ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) กรมฯ 

ได้มีการออกหนังสือรับรอง และรับรองสำาเนาเอกสาร

ทางอเิล็กทรอนกิส์ใหแ้กภ่าคธรุกจิและประชาชน จำานวน

ทัง้สิน้ 7,746,362 ราย และคาดวา่หลงัจากเปดิใหบ้รกิาร

พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จะทำาให้

การออกหนังสือรับรองฯ มจีำานวนเพิม่ข้ึนอย่างตอ่เนือ่ง  

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริการ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจ 

การค้า โทร 0 2547 5160 สายด่วน 1570 และ  

www.dbd.go.th
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DBD Good Time
ปกิณกะ
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DBD Good Time
ปกิณกะ

เปิดตัวสินค้าออนไลน์อย่างไร
ให้ประสบความสําเร็จ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจเป็นอย่างมาก และแน่นอน 
ว่าท�าให้อีกหนึ่งกิจกรรมในแวดวงการตลาดต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กันอย่างกะทันหัน ซึ่งนั่นก็คือ 
งานอีเวนต์จัดแสดงเปิดตัวสินค้าต่างๆ ที่ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก�าหนด และบางงานอาจถูกยกเลิกไปเลย 
ซ่ึงสิ่งที่เป็นปัญหาของงานอีเวนต์จัดแสดงเปิดตัวสินค้าที่ว่านี้ ก็คือเรื่องของสถานที่ ที่ไม่สามารถจัดงานได้ 
ในชว่งสถานการณ์เชน่นี ้ดังนัน้ ทางออกกค็อื การปรบัเปลีย่นหนัมาจดัแสดงบนชอ่งทางแพลตฟอรม์ออนไลน ์
ซ่ึงก�าลังเป็นที่นิยมแพร่หลายอย่างมากในช่วงน้ี ซึ่งการปรับ เปลี่ยนกลยุทธ์จากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์  
ถา้มกีารวางแผนและด�าเนนิงานอยา่งรอบคอบ อเีวนตอ์อนไลน์อาจมีขอ้ดมีากกวา่อเีวนตอ์อฟไลน์เสยีดว้ยซ้�า  
เพราะสามารถก�าหนดเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างกว่า สร้างการมีส่วนร่วมกับ 
อีเวนต์ได้มาก และยังสามารถติดตามผลได้เกือบเรียลไทม์ในต้นทุนที่น้อยกว่าอีกด้วย 

3 
กฎ
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ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://digitorystyle.com/article/3-online-product-launch/
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กฏข้อแรก : ก่อนการเปิดตัวสินค้าออนไลน์  

(Pre-Launch) ควรเตรียมความพร้อมวางกลยุทธ์ล่วง

หนา้ กฎข้อแรกของการจดัอเีวนตเ์ปดิตวัสนิคา้ออนไลน ์

คือ การเตรียมตัววางแผนและเตรียมงานให้พร้อมเสร็จ

ต้ังแตเ่นิน่ๆ อาจใช้สือ่เพือ่ดึงดูด และกระตุน้ความสนใจ 

มีหลักในการประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์ที่เข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมายให้ได้อย่างตรงจุด และอีกเคล็ดลับที่จะทำาให้

ประสบความสำาเร็จง่ายขึ้นในการเปิดตัวสินค้าออนไลน์

นั่นก็คือ ควรปล่อยข้อมูลต่างๆ ให้ผู้คนได้รับรู้ก่อน 

การเปิดตัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

กฎข้อสอง : ระหว่างเปิดตัวสินค้าออนไลน์ 

(Launch) ควรสร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้ระลึก

อยูเ่สมอวา่วนัเปดิตวัสนิคา้ถอืเปน็ไฮไลตข์องสนิคา้ใหม ่

และเป็นจุดที่จะแสดงความสำาเร็จของการวางแผนและ 

ดำาเนินงานมาตั้งแต่ต้น ดังนั้นเป้าหมายของการจัด 

อีเวนต์เปิดตัวสินค้าออนไลน์ที่ควรให้ความสำาคัญมาก

ที่สุดก็คือ ดึงดูดให้ผู้คนมาเข้าร่วมงานให้ได้มากที่สุด 

เทา่ทีจ่ะทำาได ้แต่ในยคุโควดิ-19 อยา่งทกุวนัน้ี ผูค้นสว่น

ใหญ่อาจไม่มีเวลาว่างมากนัก แนะนำาให้ลองใช้เทคนิค

การส่งสัญญาณแจ้งเตือนล่วงหน้าเป็นระยะๆ เพื่อให้ 

ผู้คนสนใจและได้เตรียมตัว หรืออาจลองใช้เทคนิค 

นับถอยหลังเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเกิดความรู้สึกอยาก 

เข้าร่วมและไม่ตกกระแสนั่นเอง และเมื่อทำาการดึงดูด

ผูค้นเขา้มาในอเีวนตอ์อนไลนไ์ดแ้ลว้กต็อ้งไมลื่มท่ีจะทำา

ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับงานอย่าง ต่อเนื่องและสร้าง

ความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมมากที่สุด

กฎข้อสาม : หลังการเปิดตัว (Post-Launch) 

เขา้ไปอยูใ่นใจผูค้นใหไ้ด ้เมือ่การจดัอเีวนตเ์ปดิตวัสนิคา้

ออนไลน์จบลงแล้ว แต่การดำาเนินงานต้องยังไม่จบ  

ควรพยายามเพ่ิมการประชาสัมพันธ์สินค้าให้มากกว่าเดิม  

ขึ้นไปอีกสองเท่า และต้องทำาให้ผู้คนประทับใจ 

รวมถึงรู้สึกวา่สินคา้ใหมน้ั่นตอบโจทย์ชวีติหรือไลฟส์ไตล์

ของพวกเขาได้ในระยะยาวอีกด้วย 

แน่นอนว่าการจัดอีเวนต์เปิดตัวสินค้าออนไลน์

ไม่ใช่เรื่องที่ทำาครั้งเดียวแล้วจบไปเหมือนเมื่อก่อนแล้ว  

แต่ เป็นการสื่อสารที่ต้องทำาเป็นขั้นตอน และมี 

ความต่อเนื่องกันตั้งแต่ก่อนการเปิดตัวสินค้า ไปจนถึง

หลังเปิดตัวสินค้าแล้ว ลองนำาเทคนิค 3 ข้อนี้ไปปรับ 

และประยุกต์ใช้สำาหรับการเปิดตัวสินค้าออนไลน์  

ก็จะทำาให้ประสบความสำาเร็จได้ไม่ยาก หากทุกคน 

ยังมองภาพไม่ออกว่าจะทำาคอนเทนต์อย่างไรให้ถูกใจ

ลูกค้า
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วันที่ 1 กันยายน 2564 นางสาวมิเชล ดูเอิสท์ 

รองประธานฝ่ายวิจัย การ์ทเนอร์ กล่าวว่า ผลจากการ

แพร่ระบาดโควิด-19 ช่วงแรก ทำาให้ผู้ผลิตหลายราย

นำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การดำาเนินการงานให้รวดเร็วขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

สำาหรับการเตรียมความพร้อมและความท้าทายท่ีจะเกิดข้ึน

ในระยะยาว ล่าสุด การ์ทเนอร์ ได้เปิด 5 เทรนด์ธุรกิจ 

ซึง่จะชว่ยใหผู้บ้รหิารดา้นไอทใีนอตุสาหกรรมการผลติได้

เตรยีมตวั รองรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

สำาหรับเทรนด์แรก คือ การผสานประสบการณ์

ดิจิทัลเข้ากับตัวสินค้า (Digital + Product Experience) 

ถอืเปน็การผสมผสานระหวา่งตวัสนิคา้และบรกิารดจิทิลั

เขา้ดว้ยกนั เพือ่นำาเสนอประสบการณใ์นรปูแบบใหมท่ีม่ี

เอกลักษณ์ให้เข้ากับลูกค้า กลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคทั่วไป 

การ์ทเนอร์ เปิด 5 เทรนด์ ช่วยธรุกจิตดิสปีดหลงัโควดิ แนะ ผสานประสบการณ์ดจิทิลั เข้ากบัสนิค้า 
ลดช่องว่าง เชื่อมผู้บริโภคเข้าหาแบรนด์ แปลงข้อมูลเป็นโอกาสสร้างการเติบโตให้ธุรกิจระยะยาว

เพราะการแพร่ระบาดโควิด ทำาให้การสร้างปฏิสัมพันธ์

และการติดต่อกับลูกค้ามีข้อจำากัด ดังนั้นการผสานรวม

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับตัวสินค้าจะช่วยลดอุปสรรค 

ดา้นการจดัการแพลตฟอรม์ใหต้รงกบัความตอ้งการของ

ผู้บริโภค ซึง่ไมไ่ดเ้ปน็เพยีงบริการเสริมแตยั่งสามารถเพิม่

รูปแบบการทำาธุรกิจดิจทิลัใหม่ๆ  ให้ผู้ผลิตสามารถรกัษา

ความสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การ์ทเนอร์คาดว่าปี 2568 บริษัทผู้ผลิตสินค้า

อุปโภคบริโภคชั้นนำา 50 อันดับแรกจะลงทุนในแอป

พลิเคชั่นของแบรนด์ตนเองมากข้ึน โดยใช้ AI และฝัง

เทคโนโลยีลงไปในสินค้า เพิ่มวิดีโอที่เป็นหนึ่งในข้อมูล

ดิจิทัล และผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับไอทีและทีมวิจัย

และพัฒนา

เปิด 5 เทรนด์ 
ติดสปีดธุรกิจ
หลังโควิดมีอะไรบ้าง



ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.prachachat.net/ict/news-751910
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เทรนด์ 2 ประสบการณ์ครบจบในที่เดียว (Total 

Experience) คอื วธิกีารทีผู่บ้รหิารดา้นไอทใีชเ้ทคโนโลยี

และการโต้ตอบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

ซ่ึงการใช้แนวทางนี้ ผู้บริหารด้านไอทีสามารถเลือก

ใช้แพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำาหรับเช่ือมต่อกับลูกค้า 

พันธมิตรและพนักงานได้

ยกตัวอย่างเช่น พนักงานท่ีมีบทบาทเป็นผู้เช่ียวชาญ

แบรนด์หรือเจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าและตอบคำาถาม

ต่างๆ โดยการท์เนอรค์าดวา่ในป ี2567 องคก์รทีมุ่ง่เน้น 

Total Experience จะทำาผลงานได้ดีกว่าคู่แข่ง 25% โดย

เฉลี่ย จากการวัดความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงาน

เทรนด ์3 ความรว่มมอืของพันธมติรในระบบนเิวศ 

(Ecosystem Partnerships) ซึง่การท์เนอร ์เชือ่วา่ องคก์ร

ระดับโลกหลายรายสามารถใช้ประโยชน์จากความร่วมมือ 

ในระบบนิเวศสร้างโอกาสการเติบโตที่มากกว่าและ 

ไม่จำากัดอยู่ในตลาดขนาดใหญ่ที่มีความพร้อม แต่ยัง

รวมไปถึงตลาดที่กำาลังพัฒนา ในอุตสาหกรรมการผลิต 

การร่วมมือในระบบนิเวศสามารถสร้างสรรค์ไอเดีย 

เพื่อทำาอะไรใหม่ๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อโลก  

เปิดโอกาสให้ชุมชนใหม่ๆ ที่ยังพัฒนาได้อีกและยัง 

เขา้ไมถ่งึโอกาส และลดการปลอ่ยมลพิษผา่นการทำางาน

ระยะไกล

เทรนด์ 4 การสร้างรายได้จากข้อมูล (Data 

Monetization) ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยให้ผู้บริหารด้าน

ไอทีในอุตสาหกรรม สามารถผลิต วางแผนเพิ่มรายได้ 

จากการแปลงสินค้าและให้บริการในรูปแบบดิจิทัล  

ซึ่งการ์ทเนอร์คาดการณ์ภายในปี 2567 ครึ่งหนึ่งของ

สินทรัพย์ขององค์กรภาคการผลิตขนาดใหญ่ระดับโลก

จะประสบความสำาเร็จจากการสร้างรายได้ด้วยข้อมูล

“การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็วของ

องค์กรภาคการผลิตจะเกิดการสร้างฐานข้อมูล

ขนาดใหญ่ ดังนั้นผู้บริหารด้านไอทีสามารถแบ่งปัน

และสร้างรายได้เพิ่มจากข้อมูลจ�านวนมหาศาลน้ี

ผ่านเครือข่ายระบบนิเวศขององค์กร ซึ่งแนวทางนี้

จะแปลงข้อมูลเป็นทรัพย์สินและสร้างบริการใหม่ๆ 

เพื่อน�าองค์กรไปสู่ธุรกิจรูปแบบใหม่” 

สำาหรับเทรนด์สุดท้าย คือ การให้บริการผ่าน 

อุปกรณ์ (Equipment as a Service: EaaS) ถือเป็น 

โมเดลเชิงพาณิชย์ที่หลายธุรกิจใช้  สำาหรับชำาระ 

ค่าธรรมเนียมในขั้นตอนการดำาเนินงานของสินทรัพย์

ที่เกิดขึ้นเป็นประจำาแทนที่การจัดซื้ออุปกรณ์ รูปแบบ

ลักษณะนี้ โดยจะฝังเทคโนโลยี Internet of Things (IoT)  

เพื่อใช้ประโยชน์จากการออกแบบทั่วไปและปรับ 

เฟรมเวิร์กให้เข้ากับอุตสาหกรรม เพื่อให้สินทรัพย์ 

และการคน้หาทางแกไ้ขในสินทรัพย์มปีระสิทธภิาพสงุสดุ

ทั้งนี้การ์ทเนอร์คาดว่าปี 2566 ผู้ผลิตเครื่องมือ 

20% ในอุตสาหกรรมจะสนับสนุนการให้บริการผ่าน

อุปกรณ์ (EaaS) ด้วยการเพิ่มความสามารถการควบคุม

อตุสาหกรรมระยะไกล (Industrial IoT) จากโรงงานทีเ่ปน็

ฐานการผลิต จากปัจจุบันที่แทบจะเป็นศูนย์
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