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ช่วงนี้ มีข่าวแก๊งมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อเจ้าหน้าที่

กรมพฒันาธรุกจิการค้า โทรศพัท์ตดิต่อประชาชนในหลากหลาย
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อพัเดทข้อมูลให้เป็นปัจจบุนั หากไม่ด�าเนนิการจะมคีวามผดิ  

โดยให้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนและกรอกข้อมูลส่วนตัวและ 

ข้อมลูนติิบคุคล สดุท้ายอาจน�าไปสูค่วามเสียหายถงึทรพัย์สนิ

ของผู้ประกอบการ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอยืนยันว่า กรมฯ ไม่มี

นโยบายด�าเนนิการดงักล่าวแต่อย่างใด และขอเตอืนประชาชน
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ในลักษณะดังกล่าวสามารถแจ้งข้อมูลไปที่ คณะท�างานศูนย์

ต่อต้านข่าวปลอมกรมพฒันาธุรกจิการค้า โทร. 0 2547 4465 
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

เพ่ือผลักดันให้การปฏิบัติราชการบรรลุได้ตาม

วิสัยทัศน์ฯ ต้องพัฒนาและยกระดับการให้บริการ

ทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการผู้รับบริการภายใต้

การเปลี่ยนแปลงยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้ได้

มากยิ่งขึ้น ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือหลัก

ในการขับเคล่ือนการท�างานและอ�านวยความสะดวก

ให้บริการทุกภาคส่วนอย่างครบวงจร ทั้งการเพ่ิม 

ความฉลาดของระบบงาน และการเชือ่มโยงแลกเปลีย่น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
100 ปี

ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อส่งมอบ

บริการแบบทุกที่ทุกเวลา ผู ้รับบริการทั้งภาครัฐและ

เอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลได้อย่าง 

เต็มประสิทธิภาพและรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ควบคู ่การสร ้าง 

ความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการด้วยการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยของระบบและข้อมูลสารสนเทศตามหลัก

มาตรฐานสากล
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นับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2466 จนถึง 
ปัจจุบัน กรมพัฒนาธรุกิจการค้าก�าลังก้าวเข้า
สู่ปีที ่100 ในวนัท่ี 16 มกราคม 2566 ตอกย�า้
การเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีให้บริการและเดิน
เคยีงข้างภาคธรุกจิและประชาชนมาเป็นระยะเวลา
ท่ียาวนาน ซึง่ได้ก�าหนดวสัิยทัศน์ “เป็นองค์กร
ภาครัฐชั้นน�าด้านบริการดิจิทัลอย่างเต็มรูป
แบบภายในปี 2570 และสร้างพลงัขบัเคลือ่น
ธรุกจิไทยให้ย่ังยืนด้วยนวตักรรม” ทีจ่ะใช้เป็น 
หัวใจหลักในการปฏบัิตริาชการ พร้อมก้าวเข้าสู่
ปีที ่100 ภายใต้พันธกจิ 4 ด้าน คือ 1) พัฒนา
ระบบทะเบียนธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้
มีความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย  
2) สร้างคุณธรรมและนวตักรรมการให้บรกิาร
ข้อมูลธรุกจิ 3) พัฒนาผู้ประกอบการทุกระดบั 
ให้เข้มแข็ง แข่งขันได้ และ 4) ก�ากบัดูแล และส่งเสรมิ
ธรุกิจ ให้มีการพัฒนาอย่างยัง่ยนื

ส�าหรับการส่งเสริมภาคธุรกิจ มุ่งบูรณาการพัฒนา

ศักยภาพและสร้างความพร้อมของผู ้ประกอบการ 

ให้ก้าวทันโลกธุรกิจวิถีใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

และนวตักรรม พร้อมการปรบัตัวเข้าสูต่ลาดการค้าออนไลน์ 

ควบคู่การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการประกอบ

ธุรกิจในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ ก�ากับ

ดูแลธุรกิจให้ด�าเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อ

สร้างบรรยากาศการค้าการลงทุน และการด�าเนินธุรกิจ 

ที่เติบโตอย่างย่ังยืน นอกจากน้ี ยังได้มีการเตรียม 

ความพร้อมบุคลากรของกรมฯ ให้สอดคล้องและรับ 

วิสัยทัศน์ใหม่ ภายใต้ค่านิยมองค์กร “Super DBD” 

สร้างพลังการเปลี่ยนแปลง “Super DBD: Power of 

Change” ประกอบด้วย S = Service mind บรกิารด้วยใจ  

U = unified เป็นน�า้หนึง่ใจเดยีว P = people มุง่ประชาชน 

เป็นศนูย์กลาง E = energetic ต่ืนตัว น�าการเปลีย่นแปลง 

R = reliable เป็นที่ไว้วางใจ เชื่อถือได้
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และในโอกาสที่กรมฯ ก�าลังจะก้าวสู ่ปีท่ี 100  

ได้มีการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หรือ  

โลโก้ 100 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อใช้ประกอบ

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมฯ ตลอดปี 

2566 โดยตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจะใช้เป็น 

ตราสญัลกัษณ์หลกัในโอกาสเฉลมิฉลองครบรอบ 100 ปี  

กรมพฒันาธรุกิจการค้า ทีอ่อกแบบโดย นางสาวพชิชาพร  

สรุมานนท์ และนางสาวบญุสิตา ภววงษ์ศกัดิ ์ข้าราชการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นสัญลักษณ์รูปวงกลมที่

ไม่มีที่สิ้นสุด หรือ Endless Circle สื่อถึงการเคลื่อนที่ไป 
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ข้างหน้าและการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ 

ยังมีค�าขยายความหมายของตราสัญลักษณ์ให้เห็น

ภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือ “ก้าวสู่ศตวรรษใหม่กับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า” เ พ่ือสร ้างการจดจ�า 

แก่ทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ กรมฯ ได้ก�าหนดเป้าหมายและทิศทาง 

การท�างานที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ 

มาสร้างและพัฒนางานบริการต่างๆ ให้ครอบคลุม 

ทุกภารกิจอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ให้สนองความต้องการของภาคธุรกิจและประชาชน 

ด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้

จ่าย ขณะเดยีวกนั จะสร้างความพร้อมผูป้ระกอบการให้

ก้าวทันโลกธุรกิจวิถีใหม่ภายใต้การก�ากับดูแลท่ีเอ้ือต่อ 

การประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการค้า

และการลงทุน รองรับการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน พร้อม

ก้าวเดินไปข้าวหน้าเคียงข้างภาคธุรกิจและประชาชน

ด้วยความมั่นใจ และเป็นองค์กรภาครัฐที่เป็นส่วนหนึ่ง

ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศให้มีความมั่นคง

ตลอดไป



DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

บริการใหม่ผ่าน 
LINE OA 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มุ่งเน้นการน�าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสร้างสรรค์
และพัฒนางานด้านบรกิารต่างๆ ของกรมฯ ให้ครอบคลุมทกุภารกจิอย่างต่อเน่ือง โดยมีการปรับ
กระบวนงานทั้งงานบริการหน้าบ้าน และงานบริการหลังบ้านให้เป็นระบบดิจิทัลแบบ End-to-End 
Process เพื่อน�าไปสู่การให้บริการแบบทุกที่ ทุกเวลา โดยที่ผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่
กรมฯ ให้เสียเวลา รวมถึงคุณภาพของการให้บริการที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้
จ่าย หรอืลดต้นทุนของภาคธรุกิจ ส่ิงส�าคญัคือ ท�าอย่างไรให้การบรกิารของกรมฯ สามารถตอบ
สนองความต้องการของภาคธรุกิจและประชาชนได้อย่างตรงจุดมากทีส่ดุ โดยเฉพาะการให้บริการ
ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ก�าลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน
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ล่าสุด เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัด

ท�า LINE OA ชื่อบัญชี “DBD.Registration” เพื่อให้

ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคล ผ่านแอป

พลิเคชัน LINE ซึ่งเป็นบริการใหม่ที่ต้องการอ�านวย

ความสะดวก เพิ่มความรวดเร็ว ไขข้อข้องใจ และ

เตรียมความพร้อมก่อนด�าเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง/ 

แก้ไขเปล่ียนแปลง/ ยกเลกิการจดทะเบยีนนติบิคุคล ใช้

งานง่ายๆ เพยีงเพิม่เพือ่น LINE ประเภทบญัชีทางการ 

(LINE Official Account หรือ Line OA) ชื่อบัญชี “DBD.

Registration” หรือค้นหาจาก LINE ID โดยพิมพ์ 

“@058pnhyc” โดยระยะแรกจะเปิดให้บรกิารระหว่างวนั

และเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยได้ 

จัดทีมเจ้าหน้าท่ี หรือ แอดมิน คอยตอบข้อซักถาม 

ผู้ประกอบการ หรือผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนพัฒนาการจดทะเบียน กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

โทร 0 2547 4431-2 e-Mail: regisadmin@dbd.go.th สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

ของภาคธุรกิจและประชาชนจ�านวน 10 คน เพื่อรองรับ

ปริมาณค�าถามหรือ ข้อสงสัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้าน

การจดทะเบียนนิติบุคคลและคาดว่า การให้บริการฯ 

ผ่านแอปพลเิคชนั LINE จะได้รบัผลตอบรับทีดี่ เนือ่งจาก

ปัจจุบันมีการใช้ช่องทางการสื่อสารทางแอปพลิเคชัน 

LINE เป็นจ�านวนมากอยู่แล้ว อีกทั้ง ผลการส�ารวจ

ของ Thailand Digital Stat 2022, we are social พบว่า  

ส่ือโซเชียลมีเดียที่คนไทยนิยมมากที่ สุด ปี 2565  

คอื Facebook (ร้อยละ 93.3) รองลงมา คอื LINE  (ร้อยละ 

92.8) และ FB Messenger (ร้อยละ 84.7) ดังนั้น การ

ให้บรกิารฯ ดงักล่าว น่าจะตอบสนองความต้องการของ

ภาคธุรกิจและประชาชนได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น
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DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

MOU
การส่งเสริมการวางระบบบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชน

เมื่อเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานและ
สักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการวางระบบบัญชีให้แก่
วิสาหกิจชุมชน ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ นับเป็น
โอกาสอันดีที่ 3 หน่วยงานพันธมิตรจะได้ร่วมกันสร้างความเติบโตให้กับวิสาหกิจชุมชนไทยอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยพ้ืนฐานการจัดท�าบัญชีให้ถูกต้อง ซึ่งถือว่าส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจให้เติบโตเข้มแข็ง พร้อมสนับสนุน
การใช้โปรแกรมบัญชีส�าเร็จรูปเพ่ือช่วยบริหารธุรกิจได้อย่างง่าย รวมถึงการสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ 
การจัดท�าบัญชีที่ถูกต้องเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้สามารถขยายช่องทางการตลาดแก่วิสาหกิจชุมชนได้  
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นายสินิตย ์ เลิศไกร รัฐมนตรีช ่วยว ่าการ

กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้

เร่งยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน โดยเข้าไป

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในหลายมิติ เช่น การเชื่อมโยง

ตลาด สร้างโอกาสทางการค้า ตลอดจนกิจกรรมยกระดบั

สนิค้าท้องถิน่ในชุมชน ประกอบกบัมอบหมายหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้องลงพื้นที่ส�ารวจความต้องการและปัญหา

อุปสรรคที่ธุรกิจต้องเจอเพื่อที่กระทรวงฯ จะได้น�ามา

ก�าหนดนโยบายส่งเสริมให้ตรงจุด ทั้งนี้ พบว่าวิสาหกิจ

ชมุชนยังมโีอกาสในการพัฒนาอีกมาก แต่ก็มคีวามท้าทาย 

คือ ยังขาดทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจและการบริหาร

จดัการทรพัยากรทีใ่ช้ในการด�าเนินธรุกจิ ดังนัน้ การจดัท�า

บัญชีที่ถูกต้องจะเป็นเครื่องมือส�าคัญที่ช่วยสะท้อน

นายสินิตย์  เลิศไกร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายทศพล  ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ให้มองเห็นปัญหาอุปสรรคของธุรกิจได้อย่างถ่องแท้ 

โอกาสนี้ รู ้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงและต้องขอขอบคุณ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการเกษตร และ 

คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ที่มาร่วมมือกันสร้างวิสาหกิจชุมชนของไทยให้พัฒนา

ต่อไปได้ ซึ่ง MOU ฉบับนี้จะพาวิสาหกิจชุมชนก้าวสู่

ความส�าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ และจะเป็นกลุ่มธุรกิจ

ส�าคญัของประเทศท่ีช่วยกระจายรายได้ในชมุชน น�าพา

เศรษฐกิจไทยให้เติบโต

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
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ให้เข้มแข็ง โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมสร้างความรู ้

เกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคล การท�าบัญชีและ

ภาษี รวมถึง ร่วมกับสมาคมส�านักงานบัญชีคุณภาพ

จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ

หน้าท่ีความรบัผดิชอบทางกฎหมายของวิสาหกจิชุมชน 

และเข้าไปช่วยแนะน�าการจัดท�าบัญชีและงบการเงิน 

ให้แก่วิสาหกิจชุมชน จ�านวนทั้งสิ้น 308 ราย ส�าหรับ

ความร่วมมือกับพันธมิตรในครั้งนี้กรมฯ จะเสริมองค์ 

ความรู ้ให ้วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดท�าบัญชีและ

ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายบัญชี และ 

มีเครื่องมือโปรแกรมบัญชีส�าเร็จรูปมาช่วย รวมไปถึง 

การสร้างทักษะการบริหารธุรกิจให้เป็นมืออาชีพ และ

ขยายช่องทางการค้าให้กว้างขึ้น

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริม

การเกษตร กล่าวว่า การด�าเนนิงานภายใต้ความร่วมมอื 

MOU กรมส่งเสรมิการเกษตรจะคดัเลอืกวสิาหกจิชมุชน

ที่มีศักยภาพเพื่อเข้าร่วมพัฒนา พร้อมศึกษาวิเคราะห์

ผลลัพธ์ที่ วิสาหกิจชุมชนได้รับจากการจัดท�าบัญชี 

อย่างเป็นระบบ รวมถงึประชาสมัพนัธ์ และสร้างองค์ความรู้ 

ในการจัดท�าบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชนในวงกว้าง 

ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจและทักษะที่จ�าเป็น 

ในการประกอบกิจการต่อไป โดยคาดหวังว่าโครงการนี้ 

จะช่วยให้วสิาหกิจชมุชนตระหนักและรับรู้ถึงความส�าคญั 

ของการจัดท�าบัญชี น�ามาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพและ 

เป็นประโยชน์ในการบรหิารจดัการ ตลอดจนช่วยเสริมสร้าง

โอกาสทางการค้าและขยายช่องทางการตลาดให้แก่

วิสาหกิจชุมชน อีกทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับศักยภาพ

และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งจนเติบโต 

ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

รศ.ดร.วเิลศิ ภรูวิชัร คณบดคีณะพาณชิยศาสตร์

และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า 

บทบาทของคณะฯ จะช่วยสนับสนุนการวางระบบบญัชี

ให้กับวสิาหกิจชมุชน พร้อมกับการจดัท�าบญัชีให้เหมาะสม

กบัวสิาหกจิชมุชนด้วยโปรแกรมบญัชสี�าเรจ็รปูอย่างง่าย

เพือ่น�าข้อมลูมาใช้บริหารและตดัสินใจทางธุรกจิ มากไป

กว่านั้นยังสร้างประสบการณ์การท�างานของนิสิตให้มี

โอกาสท�างานจริงกับวิสาหกิจชุมชน รวมถึงช่วยพัฒนา

นายนวนิตย์  พลเคน 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
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ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการ 

ของตลาด ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นิสิตท่ีเป็นรุ่นใหม่ได้

ใช้ความรู้ความสามารถที่เรียนไปพัฒนาและแก้ปัญหา

ให้กับวิสาหกิจชุมชนได้จริง

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นทันทีภายหลังจากการ MOU 

ในครั้งนี้ ทั้ง 3 หน่วยงานจะสร้างวิสาหกิจชุมชนที่มี

ความพร้อมและมีศักยภาพขึ้นมาเป็นต้นแบบ 6 ราย  

ซึง่ผ่านการคดัเลือกมาจากแต่ละภมูภิาคของประเทศไทย

เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับวิสาหกิจชุมชนที่ก�าลังก้าวเข้าสู่ 

การพัฒนาได้ศึกษาความส�าเร็จและน�าไปปรับใช้  

โดยวิสาหกิจชุมชน 6 รายดังกล่าวประกอบไปด้วย  

1) ภาคกลาง : รังไหมประดิษฐ ์ จังหวัดสระบุ รี  

2) ภาคตะวันตก : ศูนย์ข้าวชุมชนต�าบลไร่มะขาม  

จังหวัดเพชรบุรี 3) ภาคตะวันออก : มังคุดแปลงใหญ่

คิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

: ผ้าไหมมดัหมีบ้่านหวัฝาย จงัหวดัขอนแก่น 5) ภาคใต้ : 

หตัถกรรมกระจูดวรรณ ีจังหวัดพัทลงุ และ 6) ภาคเหนอื : 

พฒันาผลิตภัณฑ์พชืผักสมนุไพรและผลไม้ จังหวัดล�าพนู

ปัจจบุนัมวีสิาหกจิชมุชนทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิดทะเบยีน

จากส�านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จ�านวน 

82,500 รายทั่วประเทศไทย และเป็นนิติบุคคลจ�านวน 

1,300 ราย มทีนุจดทะเบยีนรวมกันกว่า 650 ล้านบาท 

ครอบคลมุทัง้การผลติสนิค้าในหลากหลายกลุม่ผลติภัณฑ์ 

เช่น อาหาร ของใช้ และสมนุไพร และการให้บรกิาร เช่น 

การท่องเที่ยว และสุขภาพ เป็นต้น

รศ.ดร.วิเลิศ  ภูริวัชร 
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตือนภาคธุรกิจระวังมิจฉาชีพปลอมแปลงใบส�าคัญแสดงการจดทะเบียน 
ห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือ แบบ พค.0401 หลอกว่าธุรกิจของตนเองมีความน่าเชื่อถือ จดทะเบียน 
จัดตัง้ธรุกจิจรงิ และชกัชวนเข้าร่วมลงทุน ทัง้ทีค่วามจรงิตรวจสอบแล้วไม่มตีวัตน แนะก่อนร่วมลงทนุ 
หรือท�าธุรกรรมควรเช็คข้อมูลนิติบุคคลผ่านช่องทางของกรมฯ ให้มั่นใจก่อนทางแอปพลิเคชัน  
DBD e-Service และ www.dbd.go.th ป้องกันความผิดพลาดและสูญเสียทรัพย์สิน

เช็คข้อมูลนิติบุคคลให้ชัวร์
ก่อนตัดสินใจลงทุน 
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กรมพัฒนาธุรกิจการค ้ามีภารกิจส�าคัญด้าน

การให้บรกิารจดทะเบยีนธรุกจิ บรกิารข้อมลูนติบิคุคลแก่

ประชาชน ควบคูกั่บการก�ากับดูแลธุรกิจให้มธีรรมาภบิาล  

ซึ่งกรมฯ ได้ติดตามและตรวจสอบการด�าเนินธุรกิจ 

ของภาคธรุกจิมาโดยตลอดเพือ่สร้างความปลอดภยัให้แก่ 

ผูใ้ช้บรกิาร และเกดิความน่าเชือ่ถอืในงานบริการของกรมฯ 

ล่าสดุ ได้รบัเรือ่งร้องเรยีนจากประชาชนและมกีารตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง พบว่า มีธุรกิจหรือผู้ไม่หวังดีได้น�าใบส�าคัญ

แสดงการจดทะเบยีนห้างหุน้ส่วนบริษทั (แบบ พค.0401) 

ซึง่เป็นเอกสารทีก่รมฯ ได้ออกให้หลังจากทีรั่บจดทะเบยีนฯ 

เพื่อแสดงว่าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว และน�าไป

ปลอมแปลงเป็นชื่อธุรกิจของตนเอง

จากการตรวจสอบรายชือ่และเลขทะเบยีนนติบุิคคล

ไม่พบว่า มกีารจดทะเบยีนจดัตัง้ธุรกิจจริง และมีการตดัต่อ

ข้อความที่ระบุอยู่ในแบบ พค.0401 ให้มีลักษณะว่า

ธุรกิจได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งกับกรมฯ และน�าไปอ้าง

ความน่าเชื่อถือแก่ประชาชนที่พบเห็น ซึ่งถือว่าเป็น 

การปลอมแปลงเอกสารทางราชการ สร้างความเสียหาย 

ต่อความน่าเชื่อถือในการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลของ 

กรมฯ อย่างมาก และเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน ซ่ึงขณะนี้ 

กรมฯ อยูร่ะหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพือ่ด�าเนนิคดี

เอาตัวผู้กระท�าผิดมาลงโทษต่อไป

จึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังก่อนที่ 

จะตัดสินใจร่วมลงทุนหรือท�าธุรกรรมกับใคร โดยต้อง

ตรวจสอบความมีตัวตนของธุรกิจให้มั่นใจเสียก่อน  

ส�าหรับการตรวจสอบแบบ พค.0401 ว่าเป็นของจริง

หรือไม่ สามารถพิจารณาได้จากชื่อของนิติบุคคลต้อง

พิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านั้น และต้องมีลายน�้าเป็น

ตราสัญลักษณ์กระทรวงพาณิชย์ หรือน�าเลขทะเบียน

นิติบุคคลไปตรวจสอบได้ 2 ช่องทางคือ 1) Mobile 

Application: DBD e-Service และ 2) เวบ็ไซต์กรมพฒันา

ธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เท่านั้น (ค้นหาได้ท้ัง 

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) เลอืกหวัข้อบริการออนไลน์ 

>> บริการข้อมูลธุรกิจ >> DBD DataWarehouse+  

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ อีกทั้งสามารถเข้าใช้งานระบบ

จากทุกที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

การกระท�าความผิดเกี่ยวกับการถือหุ ้นแทน

คนต่างด้าว (นอมินี) ส่วนใหญ่เกิดจากการท่ีมีคนไทย

ยอมรับผลประโยชน์ หรือสมยอม หรือที่ปรึกษา

กฎหมายแนะน�าให้หลกีเลีย่งกฎหมาย นอมนิเีป็นปัญหา

ใหญ่ระดับประเทศที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

และภาพลักษณ์ของประเทศในวงกว้าง หากไม่สามารถ

แก้ไขปัญหานี้ได้จะท�าให้ไทยเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ 

และสญูเสยีรายได้เป็นอย่างมาก กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

ได้ก�าหนดแนวทางการป้องปรามธรุกจิทีม่ลัีกษณะนอมนิี 

ทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล กล่าว

คือ ก่อนจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล ก�าหนดให้ส่ง

เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะ

การเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นคนไทยที่ลงทุน

หรือถือหุ้นในนิติบุคคลร่วมกับคนต่างด้าว เพื่อแสดง 

ความน่าเชือ่ถอืว่าคนไทยทีร่่วมลงทุนมฐีานะทางการเงนิ 

ที่สามารถลงทุนเองได้ และภายหลังจดทะเบียนเป็น

ตรวจนอมินีเข้ม 
ทั้งก่อนและหลังจัดตั้งนิติบุคคล
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นิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดท�าข้อมูล

นิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง และก�าหนดเป็นแผนงานโครงการ

ประจ�าปีเพื่อด�าเนินการตรวจสอบเชิงลึกต่อไป ซึ่งบาง

กรณีอาจมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 

เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ต�ารวจท่องเที่ยว กรม 

การท่องเที่ยว เป็นต้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีการด�าเนินการตรวจ

สอบคนไทยที่ถือหุ้นแทนคนต่างด้าว (นอมินี) หรือ มี

การสนบัสนนุให้คนต่างด้าวประกอบธรุกจิโดยหลีกเลีย่ง 

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 

คนต่างด้าว พ.ศ. 2542 การตรวจสอบเพื่อให้ได ้

ข้อเทจ็จรงิว่ามกีารถอืหุน้แทน

คนต่างด้าวนั้น ได้พิจารณา

ลั ก ษ ณ ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ 

ข้อบ่งชีห้ลายด้าน เช่น ธุรกิจ

ที่มีคนต ่างด ้าวลงทุนหรือ 

ถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 แต่

ให้คนต่างด้าวเป็นผู้มีอ�านาจ

กระท�าการ หรือให ้สิทธิ 

การออกเ สียงลงคะแนน  

การจ่ายเงินปันผล การแบ่ง

คืนทุนเมื่อ เ ลิก กิจการแก ่

คนต่างด้าวมากกว่าคนไทย 

นอกจากนี้ แหล่งท่ีมาของ

เงินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

เป็นการกู้ยืมจากคนต่างด้าว 

หรือมีการกู ้ยืมหรือให้กู ้ยืม

เงินแก ่คนต่างด ้าว โดยมี

เงื่อนไขที่ผิดปกติในทางการ

ค ้าหรือทางธุรกิจการเ งิน

ทั่วไป เป็นต้น

ปี 2564 - 2565 กรมฯ ได้ตรวจสอบนิติบุคคลไทย 

ที่มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นที่อาจมีลักษณะนอมินี โดยมี

เป้าหมาย 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจท่องเที่ยวและ 

เกีย่วเนือ่งกบัท่องเท่ียว 2) ธรุกจิค้าทีด่นิ อสงัหาริมทรัพย์ 

การถือครองอสังหาริมทรัพย์ และ 3) ธุรกิจบริการ  

ผลการตรวจสอบพบนิติบุคคลที่อาจกระท�าผิดใน

ลักษณะนอมนีิ จ�านวนทัง้ส้ิน 148 ราย (จ.ภเูก็ต 140 ราย  

จ.เชียงใหม่ 4 ราย จ.สุราษฎร์ธานี 3 ราย และ

กรุงเทพมหานคร 1 ราย) โดยตรวจพบกรณีบุคคล

มีชื่อเป็นผู้ถือครองหุ้นในหลายบริษัท ซึ่งเมื่อประเมิน
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ความสามารถในการถือหุ้นหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้น

ดังกล่าวแล้วเป็นท่ีน่าสงสัยว่าอาจมีการถือหุ้นแทน 

คนต่างด้าว และได้น�าส่งข้อมลูให้กรมสอบสวนคดพีเิศษ 

(DSI) ท�าการสืบสวนสอบสวนในเชิงลึก ซึ่งขณะนี้  

กรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างด�าเนินการสืบสวน

การกระท�าความผดิกลุม่บคุคลดงักล่าว และอกีกลุม่หนึง่

มีพฤติกรรมอันน่าสงสัยว่ามีคนไทยให้ความช่วยเหลือ 

หรือสนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจกับคนต่างด้าว 

หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว ซึ่งอยู ่ระหว่างรวบรวม 

และสรุปผลก่อนส่งด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ส�าหรับป ี 2566 กรมฯ ได ้ก�าหนดแนวทาง 

ในการก�ากบัดแูลและตรวจสอบธรุกจิทีม่ลีกัษณะนอมนีิ

อย่างต่อเน่ือง และจะตรวจสอบธรุกิจทีปั่จจบุนัเป็นข่าว

พบกลุ่มชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย 

โดยอาศัยนอมินีคนไทยเพิ่มเติมด้วย ซึ่งนอกจาก 

จะมีการตรวจสอบการกระท�าผิดกฎหมายแล้ว ยังได้ 

เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพ่ือให้นิติบุคคล

ต่างด้าวมคีวามเข้าใจพระราชบญัญัตกิารประกอบธรุกจิ

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ระเบียบขั้นตอนแนวทาง 

การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

สาระส�าคัญของกฎหมาย ธุรกิจที่ห้ามคนต่างด้าว

ประกอบธรุกิจ ตลอดจน โทษทีจ่ะได้รับหากมีการฝ่าฝืน 

กฎหมาย เพื่อสร ้างความรู ้ความเข ้าใจเกี่ยวกับ 

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และก�ากับดูแลให้

ธุรกิจมีธรรมาภิบาลปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอเตือนคนไทยที่ให้

ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือถือหุ้นแทนคนต่างด้าว 

เพื่อให้คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจโดยหลีกเล่ียง

หรือฝ่าฝืนกฎหมาย คนไทยที่ถือหุ้นแทนคนต่างด้าว

ในลักษณะนอมินี รวมทั้ง กรรมการบริษัทก็ต้องรับผิด

ด้วย โดยมีความผิดโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ 

ตั้งแต่ 100,000 - 1,000,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

และยังมโีทษปรบัรายวนัอกีวนัละ 10,000 - 50,000 บาท 

จนกว่าจะเลิกฝ่าฝืน
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ผู้ท�าบัญชีเช็กลิสต์
สิ่งที่ต้องท�าเพื่อก้าวสู่ผู้ท�าบัญชีที่มีคุณภาพ

นักบัญชี เป็นวิชาชีพเฉพาะทางที่เก่ียวข้องกับ 

ภาคธุรกิจแบบแยกออกจากกันไม่ได้ ธุรกิจที่เป็น

นิติบุคคล เช่น บริษัทจ�ากัด ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด จ�าเป็น

ต้องมี “ผู้ท�าบัญชี” ที่รับผิดชอบในการจัดท�าบัญชี 

ของธุรกิจ เพื่อให้มีการแสดงผลการด�าเนินงาน ฐานะ

การเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของธุรกิจที่

เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี 

พระราชบัญญัติการบัญชีจึงได้มีการก�าหนดหน้าที่ 

และความรับผิดชอบของผู ้ท�าบัญชีไว้ชัดเจน โดยม ี

การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบกับผู้มีหน้าท่ี

จัดท�าบัญชี และผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชีหรือธุรกิจ ต้องจัด 

ให้มีผู้ท�าบัญชีซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีภูมิล�าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

2. มคีวามรูภ้าษาไทยเพยีงพอทีจ่ะท�าหน้าท่ีเป็น

ผู้ท�าบัญชีได้ 

3. เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีหรือขึ้นทะเบียน

กับสภาวิชาชีพบัญชี 

4. ไม ่ เคยต ้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให ้จ�าคุก  

ในมาตรา 39(3) แห่ง พ.ร.บ.วชิาชีพบญัช ีพ.ศ.2547 เว้นแต่ 

ต้องค�าพิพากษา หรือ พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
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5. มคีณุวฒุกิารศึกษา แบ่งตามขนาดของธรุกจิได้  

2 ระดับ คือ 

 1) ไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือ 

เทียบเท ่า สามารถเป ็นผู ้ท�าบัญชีให ้กับธุรกิจได ้

ทุกประเภทและทุกขนาดกิจการ 

 2) ต�า่กว่าปรญิญาตร ีแต่ไม่ต�า่กว่าอนปุริญญา 

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี 

หรือเทียบเท่า สามารถเป็นผู ้ท�าบัญชีให้กับธุรกิจ 

ได้เฉพาะห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และบริษัทจ�ากัด ที่ ณ 

วันปิดบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา มีทุกรายการต่อไปนี้ คือ 

ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 

30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท

 เมือ่เป็นผูท้�าบญัชแีล้วต้องปฏิบตัติามเงือ่นไข

ของการเป็นผู้ท�าบัญชีตามที่กฎหมายก�าหนด ดังนี้

 1. เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

 2. แจ้งรายละเอยีดการท�าบญัชใีนระบบงาน

ผูท้�าบญัช ีe-Accountant ภายใน 30 วนันับแต่วนัเริม่ท�า 

บัญชี ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการที่แจ้งไว้  

ต้องแจ้งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

 3. พัฒนาความรู้ต่อเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี 

(CPD) ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน มีชั่วโมงบัญชี 

ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง โดยสามารถแจ้ง CPD ได้ทันที

หลงัท�ากจิกรรม แต่ไม่เกิน 30 ม.ค. ของปีถดัไป โดยแจ้ง 

ผ่านทางระบบ e-Accountant หรือระบบ CPD Online 

ของสภาวิชาชีพบัญชี

 4. ยืนยันรายชื่อธุรกิจที่รับท�าบัญชี และ

ยืนยันการเป็นสมาชิกวิชาชีพบัญชี ผ่านทางระบบ 

e-Accountant ภายในวันที่ 30 ม.ค. ของปีถัดไป  

(เริ่มยืนยันตั้งแต่ 1 ม.ค. เป็นต้นไป)

 5. รับท�าบัญชีได้ไม่เกิน 100 รายต่อปีปฏิทิน 

(โดยนับตามจ�านวนรายธุรกิจ ไม่ได้นับตามรอบป ี

บัญชีงบการเงิน)

ทัง้น้ี ผู้ท�าบญัชีสามารถศกึษารายละเอียดเพิม่เติม

ได้จาก พ.ร.บ.การบัญช ี2543 และประกาศ กรมพัฒนาธรุกจิ

การค้า เรือ่ง ก�าหนดคุณสมบตัแิละเงือ่นไขของการเป็น 

ผู้ท�าบญัช ีพ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 

และหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นจะมีบทลงโทษ  

คอื ปรบัไม่เกนิ 10,000 บาท และอาจส่งผลต่อการน�าส่ง 

งบการเงินทางระบบ DBD e-filing

ผู ้ท�าบัญชีมีบทบาทส�าคัญในการจัดท�า และ 

น�าเสนอข้อมูลทางบัญชีของนิติบุคคล คุณภาพของ 

ผู้ท�าบัญชีย่อมส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูลทางด้าน 

บัญชี ผู้ท�าบัญชีจ�าเป็นต้องมีความรู้ และประสบการณ์ 

ในการจัดท�าบัญชี และน�าเสนองบการเงิน การอัพเดต

ความรู้ทางด้านบัญชี ภาษีอากรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ให้กบันกับญัชอีย่างสม�า่เสมอ จะช่วยเพิม่ประสิทธิภาพ

การท�างานให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อมลู ณวนัที ่30 พฤศจกิายน 2565 ประเทศไทย

มีผู้ท�าบัญชีจ�านวน 79,437 คน มีส�านักงานบัญชี 

รวมทั้งสิ้น 10,244 แห่ง และเป็นส�านักงานบัญชี 

คุณภาพ จ�านวน 166 แห่ง สอบถามรายละเอียด

และข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ส่วนส่งเสริมพฒันาวชิาชพี

บญัช ี กองก�ากบับญัชธีรุกจิ กรมพฒันาธรุกิจการค้า  

โทร 02 547 4395 และ www.dbd.go.th
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

เตือนธุรกิจและประชาชน

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับเรื่องร้องเรียนจาก

ประชาชนว่า มีผู ้ไม่หวังดีโทรศัพท์หรือส่งข้อความ 

ไปยังผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนผ่านทางสื่อสังคม

ออนไลน์ (Social Media) ที่สร้างปลอมขึ้นมาอย่าง 

Facebook และแอปพลิเคชัน Line โดยแอบอ้างใช้ชื่อ

รหสัประจ�าตวั (Username) เป็นช่ือกรมพฒันาธรุกจิการค้า 

และใช้โลโก้กรมฯ เป็นรูปโปรไฟล์ พร้อมขอตรวจสอบ

ธุรกิจเรื่องต่างๆ หรือเสนอเงินให้ความช่วยเหลือแก ่

ผู ้ประกอบธุรกิจที่ ได ้รับผลกระทบจากโควิด-19  

โดยให้กดเพิ่มเพื่อนทาง Line เพื่อขอข้อมูล รวมถึง 

การปลอมแปลงหน้าเว็บไซต์ให้มีรูปแบบคล้ายกับ 

หน้าเว็บไซต์กรมฯ หรือบางกรณีหลอกลวงให้กดลิงค์

เวบ็ไซต์ บางรายแจ้งให้คลกิเปิดไฟล์เอกสารทีแ่นบมาด้วย  

ทั้งที่ผู ้เสียหายไม่ได้มีการติดต่อกับกรมฯ มาก่อน 

ท�าให้ภาคธุรกิจหรือประชาชนบางรายต้องสูญเสียเงิน 

ในบัญชีจากการหลงเชื่อข้อมูลเท็จดังกล่าว เรื่องนี้ 

ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการให้บริการของ 

กรมฯ อย่างมาก ท่ีส�าคัญยังท�าให้ประชาชนได้รับ 

ความเสียหายหรือสูญเสียทรัพย์สินอีกด้วย 

 ปัจจุบันมิจฉาชีพได้เปลี่ยนกลวิธีการหลอกลวง

ให้แนบเนียนย่ิงข้ึน โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลย ี

เข้าถึงทุกคน และได้แอบอ้างเอาหน่วยงานราชการ 

มาใช้สร้างความเสียหาย การกระท�าลักษณะดังกล่าว

ระวังตกเป็นเหยื่อโจร “ฟิชชิ่ง” อ้างชื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หลอกถามข้อมูลส่วนตัว
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เรียกว่า การฟิชชิง (Phishing) เป็นการหลอกลวงผ่าน 

ช่องทางการสื่อสารท่ีเข้าถึงแต่ละบุคคล เช่น โทรศัพท์ 

อีเมล Social Media และเว็บไซต์ปลอม เพื่อล่อลวง

เอาข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้โจรกรรม ซึ่งจะใช้การสร้าง

สถานการณ์ให้เกิดความกลัว หรือได้รับผลประโยชน ์

บางอย่าง จนหลงเชื่อท�าตามและบอกข้อมูลส่วนบุคคล

ไป ท้ังนี้ ขอให้ประชาชนระมัดระวังการเปิดรับข้อมูล 

จากแหล่งที่ไม่มั่นใจ และรู ้ทันกลโกงของมิจฉาชีพ 

สามารถสังเกตจากถ้าได้รับอีเมลควรเป็นช่ือที่รู ้จัก 

หรือติดต่อไว้เท่านั้น หากระบุให้คลิกลิงค์หรือเปิด

ไฟล์ต้องแน่ใจว่าไม่มีความผิดปกติ เมื่อน�าเมาส์ไปชี้

ที่ลิงค์ URL จะต้องมี URL ที่ตรงกันกับหน่วยงานท่ี

ติดต่อเท่านั้น อีกทั้ง การเข้าใช้งานในเว็บไซต์ควรพิมพ์  

URL โดยตรงจะปลอดภัยกว่าการเข้าใช้งานผ่านลิ้งค์

 กรมพฒันาธุรกิจการค้า ขอยืนยันว่า ไม่มนีโยบาย

ที่จะติดต่อหรือทักไปหาประชาชนก่อน เพื่อขอ 

ข้อมูลส่วนบุคคล หรือเสนอเงินช่วยเหลือ โดยท่ี

ประชาชนท่านนั้นไม่ได้สอบถามข้อมูลมา รวมถึงให้

ความช่วยเหลือภาคธุรกิจด้วยเงิน จึงฝากให้ประชาชน

พึงระวังหากไม่ได้ด�าเนินการติดต่อใดๆ กับกรมฯ 

แต่ได้รับข้อมูลหรือการติดต่อจากบุคคลในลักษณะ 

ดังกล่าวให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพ 

ให้พึงระวังอย่าหลงเชื่อหรือกดไฟล์เอกสารท่ีแนบมา

โดยไม่สังเกตความผิดปกติ และปฏิเสธการให้ข้อมูล

ส่วนบุคคลแก่บุคคลอื่นอย่างเด็ดขาด ขอให้ประชาชน

มั่นใจได้ว่ากรมฯ มีระบบการเก็บรักษาข้อมูลนิติบุคคล

เป็นอย่างดตีามมาตรฐานความปลอดภยัด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด

เกี่ยวกับภารกิจและกิจกรรมของกรมฯ หรือข้อมูล

โครงการส่งเสริมผู ้ประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ได้ที ่

สายด่วน 1570 หรือ เว็บไซต์ www.dbd.go.th และ  

FB: DBD Public Relations

23  ต้นสายปลายทางธุรกิจ



DBD Good Time
ปกิณกะ
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DBD Good Time
ปกิณกะ

นิสัยยอดแย่ทางการเงิน
1. ไม่วางแผนการเงิน

 การมีเป้าหมายทางการเงิน จ�าเป็นต้องวางไว้

ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว คนที่ไม่วางแผน

จึงมักจะพบว่า ตัวเองมักมีเรื่องเร่งด่วนอ่ืนโผล่มาก่อน

ถงึเป้าหมายเป็นระยะๆ ระหว่างการออม เช่น อยากซือ้รถ

เพราะต้องย้ายที่ท�างานใหม่ไปไกลและเดินทางล�าบาก

กว่าเดิม อยากได้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เห็นในโฆษณา 

หรือแม้แต่อยากต่อเติมห้องนอน ฯลฯ สิ่งที่ไม่ได้อยู่ใน

แผนเหล่าน้ีจะท�าให้เราหยุดออมส�าหรับเป้าหมาย

วัยเกษียณ แล้วหันไปจ่ายเพ่ือเรื่องอื่นๆ ที่คิดว่า 

ส�าคัญกว่า และไม่ได้อยู ่ในแผนไว้แต่แรก จนท�าให ้

การออมส�าหรับเป้าหมายหลักลดระดับความเข้มข้น 

ลงไปจากความต้องการ

6
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ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.nanosoft.co.th/tips-business/107.php
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2. ใช้จ่ายแบบไม่รอบคอบ

 บางคนประมาทเพราะคิดว่าตัวเองมีหลักประกัน

ในอนาคต เช่น คิดว่ายังมีเงินจากกองทุนประกันสังคม 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการ หรือ… ฯลฯ ส�ารองอยู่เสมอ โดยหลงลืม 

ไปว่า รายได้จากกองทุนเหล่านี้ พอถึงเวลาเข้าจริงๆ  

ก็ ไม ่ เพียงพอส�าหรับค ่าใช ้จ ่ายหลังเกษียณหรือ 

เหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความเจ็บไข้ได้ป่วย 

ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน

3. สร้างหนี้ ไว้จนเกินตัว

 เป็นเหตุให้ต้องเอาเงินที่จะได้มาในอนาคตไป 

หักหนี้ท่ีก่อไว้ เช่น ปล่อยให้ตัวเองเป็นหน้ีบัตรเครดิต

ทับถม จนต้องกู้เงินจากกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ หรือ 

เงินจากกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ เงินจากประกันชีวิต  

จนท้ายที่สุดไม่มีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณ

4. ไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินสดเท่าไหร่

 ได้เงนิมาเท่าไหร่กใ็ช้ไปเท่าทีม่ ีเงนิหมดกเ็บกิธนาคาร

ออกมาใช้อยู ่เรื่อยๆ ไม่มีการกันเงินไว ้เป ็นก้อน 

เป็นประเภทว่าประเภทไหนใช้ได้เมื่อไร พูดง่ายๆ  

คือไม่เคยท�าบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองอย่างเป็น

กิจจะลักษณะ

5. รายได้ต�่า แต่มีรสนิยมสูง

 คือพวกที่ชอบใช้จ่ายเงินเกินตัว จนแต่ไม่เจียม  

เวลาได้เงินมาก็คิดถึงแต่เรื่องจะใช้เงินอย่างไรจนหมด 

ไม่เหลือเก็บ แถมยังเหนียวหน้ี โดยเฉพาะหน้ีบตัรเครดติ 

ที่มักประวิงเวลาตัวเองด้วยการทยอยจ่ายแต่จ่ายหน้ี 

ข้ันต�่า ท�าให้ต้องเสียค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 

ทบต้นหลายตลบ กว่าจะรู้ตัวก็หมดทั้งบัญชี ไม่มีเหลือ

ให้เบิก เลยจ�าเป็นต้องกู ้หนี้ยืมสินให้เสียดอกเบ้ีย 

หนักขึ้นไปอีก

6. บริหารเงินแบบไม่มีความรู้

 เห็นใครเขาฮิตอะไรก็แห่ไปลงทุนตามเขา ซื้อทอง

ซื้อหุ ้นแบบไม่เคยท�าการบ้าน วันๆ ก็เอาแต่ตาม 

กระแสโดยไม่สนใจศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้ง 

ไม่มีการจัดสรรสินทรัพย์ที่ดีพอ ซ่ึงเป็นหัวใจส�าคัญ 

ในการเพิ่มพูนความมั่งคั่ง 
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DBD Solution
Q & A
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ข้อดีและข้อเสียของการม ี

Mobile Payment

ข้อดี
●	 เป็นช่องทางการช�าระเงินที่สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารหรือตู้ ATM ก็สามารถตัดเงินจ่าย 

ค่าสินค้าได้ทันทีเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้แล้ว

●	 ท�าธุรกรรมอื่นๆ บนโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ ทุกเวลา

●	 ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างธนาคารเดียวกัน เช่น การโอนเงิน ถึงแม้จะเป็นการโอนข้ามเขต

หรือข้ามจังหวัดก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่ถ้าไปท�าธุรกรรมผ่านเคาว์เตอร์ธนาคารหรือตู้ ATM ก็จะคิด 

ค่าธรรมเนียมอย่างน้อย 10 บาทต่อรายการ

●	 สามารถเก็บสะสมแต้มเมือ่เข้าใช้งาน โดยมหีลายธนาคารทีด่งึดดูลกูค้าโดยการให้สะสมแต้มเมือ่มกีารใช้จ่าย

ผ่านบัญชีออนไลน์ท�าให้ผู้บริโภคสามารถเก็บแต้มไว้แลกสิทธิพิเศษอื่นๆได้

●	 เชค็ยอดเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ง่าย ส�าหรับใครทีเ่ปิดร้านค้าออนไลน์ก็จะเป็นอีกหน่ึงช่องทางทีเ่พิม่ความสะดวก

สบายไม่ต้องไปรอเข้าคิวนานๆ อีกต่อไป

●	 ลดปัญหาเรื่องโจรกรรม, การเสี่ยงจากการถือเงินสด

●	 เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารการเงิน แบบReal Time

●	 ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลการท�ารายการ

●	 การสัง่ช�าระเงนิหรอืรบัช�าระเงินกจ็ะได้รบัข้อความยนืยนัการตดับญัชแีละข้อความยนืยันการน�าเงนิเข้าบญัชี

โดยไม่ต้องสอบถามผลของการท�ารายการโดยตรง

●	 เสริมสร้างความคล่องตัวในการท�างาน สามารถเลือกใช้บริการกับธนาคารต่างๆ ที่เข้าร่วมให้บริการหรือ 

เปลื่ยนไปใช้ธนาคารอื่นก็ท�าได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องเปลื่ยนโปรแกรมหรือขั้นตอนการท�างานแต่อย่างใด

●	 เปิดด�าเนินการค้า 24 ชั่วโมง อย่างไร้พรมแดนทั่วโลก

●	 ใช้งบประมาณลงทุนน้อย ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์

●	 ช่วยประเทศชาติลดต้นทุนการผลิตเหรียญและธนบัตรลง

หลังจากที่มีกระแส ท้ังด้านบวกและด้านลบมาแล้ว ก็ยอมรับว่าในปัจจุบันสมาร์ทโฟน ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิต
ประจ�าวันของเราอย่างมาก ท�าให้ระบบ Mobile Payment ก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของเราไป
ด้วยแล้วน่ันเอง เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยนี้ได้เปล่ียนจากการซื้อของจากร้านค้าไปเป็นการส่ังซื้อสินค้า 
ผ่านทางระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นจากหน้าเว็บไซต์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพราะการซื้อขายเด๋ียวนี้ก็ง่าย
เพียงแค่คลิกเดียว อีกท้ังยังรองรับการจ่ายเงินหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการตัดเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ
การจ่ายผ่าน Internet Banking ซึ่งแน่นอนว่าช่องทางการช�าระเงินเหล่าน้ีช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับลูกค้า
ได้เป็นอย่างดี แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การท�าธุรกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบบน้ีย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนั้น  
ผู้บริโภคอย่างเราๆ จะละเลยไม่ได้ จึงควรมาดูกันดีกว่าว่าข้อดีและข้อเสียของการช�าระเงินออนไลน์ที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง
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ข้อเสีย
●		 ระวงัการตัง้ PIN/Password ทีง่่ายต่อการคาดเดา และต้องเกบ็รกัษา User ID และ Password ให้เป็นความลบั

ส่วนบุคคล พร้อมทั้งเปลี่ยน Password เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

●		 ไม่ควรละเลย SMS หรืออเีมลทีไ่ด้รบัจากธนาคาร และควรตรวจสอบยอดเงนิคงเหลอืทุกครัง้ท่ีมกีารช�าระเงนิ

●		 ควรศึกษารูปแบบธุรกรรมและวิธีการรักษาความปลอดภัยที่ผู้ให้บริการเสนอก่อนตัดสินใจใช้บริการ

●		 ตดิตามข่าวสารเกีย่วกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ และวธิกีารรักษาความปลอดภยัของข้อมูลในการใช้โทรศัพท์มือถอื 

โดยเฉพาะกรณีที่ใช้งานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

●		 กรณีที่ใช้บริการ Mobile Payment โดยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ควรตรวจสอบโปรโมชั่นและค่าใช้จ่ายจาก 

ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใช้ และเลือกโปรโมชั่นที่เหมาะกับพฤติกรรมการใช้งาน เพื่อประหยัด

ค่าใช้จ่าย

●		 เนื่องจากความสะดวกสบายที่มีให้ตลอดเวลา อาจท�าให้หลายๆ คนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวได้

●		 ระบบรกัษาความปลอดภยัของแต่ละธนาคารอาจรัดกมุไม่พอ ซึง่หากมผู้ีรู้รหสัหรือเราหลงเข้าเวบ็ไซต์ธนาคาร

ปลอม แม้แต่เผลอโหลดโปรแกรมที่แอบติดตั้งโปรแกรมดักอ่านข้อมูล อาจท�าให้คุณสูญเสียเงินได้เช่นกัน

●		 มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลานานส�าหรับผู้ที่เข้าใช้บริการครั้งแรก เพราะเนื่องจากการท�าธุรกรรมทาง 

การเงินแบบออนไลน์ แต่ละธนาคารจะต้องออกแบบการใช้งานให้ปลอดภัยและรัดกุมที่สุด ดังนั้นส�าหรับ 

คนที่ไม่ช�่าชองการใช้งานด้านนี้ก็อาจจะมีปัญหาในการสมัครเข้าใช้บริการครั้งแรกอยู่บ้าง

●		 ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

●		 ประเทศของผู้ซื้อและผู้ขายจ�าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ

●		 การด�าเนินการด้านภาษีต้องชัดเจน

●		 ผู้ซื้อและผู้ขายจ�าเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

 บอกเลยว่าถึงแม้ทุกวันน้ีประเทศเราจะยังไม่ได้เข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างแท้จริง แต่การมาถึงของ Mobile 

Payment ก็ช่วยให้ชีวิตเราง่ายข้ึน และสะดวกสบายมากข้ึนกว่าในอดีตแบบหน้ามือเป็นหลังมือ. โดยข้อมูลตัวเลข

จากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ระบุว่าคนไทยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ยังใช้แค่เงินสด ไม่ใช้บัตรเครดิต, บัตรเดบิต  

ในการซื้อของซึ่งถ้ามองว่าตัวเลขน้ีเป็นอุปสรรคของ Mobile Payment ที่จะ

เข้ามามีบทบาทก็อาจมองได้ แต่ถ ้ามองอีกมุมหน่ึง ก็หมายความตลาดน้ี

ยังมีพื้นท่ีให้เติบโตได้อีกมากด้วยเช่นกัน. “เงินออนไลน์” น้ัน จึงสามารถ

ช่วยอ�านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตได้มากทีเดียว อย่างน้อยที่สุดก็ช่วยให ้

ทุกคนมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นทั้งมีเวลาให้กับครอบครัว มีเวลาเพื่อเพิ่มพูน 

ทกัษะความรูใ้ห้ตนเอง และมเีวลาทีจ่ะสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ได้มากขึน้ จนอาจกลายเป็น 

สิ่งใหญ่ๆ ได้
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