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เ ร�่ ม ต น ธุ ร กิ จ อ ย า ง มี ทิ ศ ท า ง

คำ�นำ�
การเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสำ�คัญมากในการประกอบธุรกิจ ท่ามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยเฉพาะ “การเริ่มต้นธุรกิจ” จำ�เป็นอย่างยิ่ง
ที่ผู้เริ่มต้นธุรกิจต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้าน อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์
ทางธุรกิจ การวางแผนและกำ�หนดกลยุทธ์ธุรกิจ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามข้ อ กฎหมาย เพื่ อวางแผนการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งรอบคอบ ลดความเสี่ ย ง
และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ในฐานะหน่ ว ยงานที่ มี ภารกิ จ หลั ก ด้ า นการสร้ า ง
ความเข้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจไทย ได้ให้ความสำ�คัญในการเพิม่ องค์ความรูก้ ารประกอบ
ธุรกิจโดยเฉพาะการเริ่มต้นธุรกิจ ซึ่งเป็นรากฐานสำ�คัญในการพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน ดังนั้นจึงได้จัดทำ�คู่มือ “เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง”
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่จำ�เป็นเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจอย่างเป็นระบบ และ
มีการวางแผนบริหารจัดการธุรกิจที่ดี พร้อมกรณีศึกษาตัวอย่าง สำ�หรับผู้ประสงค์
จะเริ่มต้นธุรกิจและผู้ที่ดำ�เนินธุรกิจอยู่แล้ว ใช้เป็นแนวทางการประกอบธุรกิจที่ถูกต้อง
และมีทิศทางที่ชัดเจน
ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ คณะผู้จัดทำ�ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา เพื่อให้คู่มือ
มีความครบถ้วนสมบูรณ์และทันสมัย โดยเรียบเรียงและออกแบบคู่มือให้อ่านง่าย
สะดวกในการค้นหา ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่นำ�มาประมวลเป็น
องค์ความรู้ดังกล่าว คณะผู้จัดทำ�หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะจุดประกายความคิด
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ประกอบกับความมุ่งมั่น ความตั้งใจ
และความมั่นคงของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งหลักสำ�คัญก่อให้เกิดความสำ�เร็จของธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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• การจดทะเบียนธุรกิจ			
• การบริการข้อมูลธุรกิจ
• ธรรมาภิบาลธุรกิจ

		
• การประเมินความส�ำเร็จของธุรกิจ
		
• การจัดท�ำบัญชี			
• การวิเคราะห์งบการเงิน
		
• บริษัท ครอพฟี่ จ�ำกัด : สร้างโอกาสธุรกิจได้จากสิ่งใกล้ตัว
		
• บริษัท เน็ทเวิร์ค แอดไวเซอรี่ ทีม จ�ำกัด : หลีกเลี่ยงการแข่งขัน
			 สร้างบริการที่มีคุณภาพ
		
• บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จ�ำกัด : 30 ปี โมลีแคร์
			 มากกว่าการให้บริการ คือ มาตรฐานที่คุณพึงพอใจ
		
• ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ : สร้างเครือข่าย
			 เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
		
• บริษัท ซีแมนทิค ทัช จ�ำกัด : น�ำธุรกิจก้าวไกล ด้วยร้านค้าออนไลน์
			 เพิ่มยอดขายได้จริง
		
• สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
		
• แหล่งเงินทุน- สถาบันการเงิน
		
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

จุดประกายทางธุรกิจ

จุดประกายทางธุรกิจ

การสร้ า งธุ ร กิ จ ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งเริ่ ม จากการมี เ งิ น ลงทุ น จำ � นวนมากก่ อ น
แต่สิ่งสำ�คัญคือ ต้องเริ่มต้นจากความคิดที่ต้องการประกอบธุรกิจ ต้องการ
จะประสบความสำ � เร็ จ ในชี วิ ต มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมุ่ ง มั่ น แสวงหาโอกาส
เพื่อตกผลึกว่า “ต้องการจะทำ�ธุรกิจอะไร” โดยจะมีคำ�ถามที่ตามมามากมาย
เช่น “จะทำ�อย่างไร” “จะเริ่มต้นยังไง” “จะทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จอย่างไร” และ
“ไม่แน่ใจว่าจะทำ�ดีหรือไม่”
การสร้างและค้นหาไอเดียธุรกิจที่เหมาะกับเรา
1. ชีวิตประจำ�วันที่เราพบเห็นอยู่ทุกวัน

เชือ่ ว่าทุกคนต้องมีความรูส้ กึ ถึงสิง่ รอบตัวในแต่ละวัน แต่ละสถานที่ ที่ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการหรือไม่สามารถแก้ปัญหา หรืออำ�นวยความสะดวกได้เท่าที่คิด
4
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เช่น เดินเข้าซอยบ้าน อยากซือ้ น้�ำ เต้าหูท้ �ำ ไมไม่มขี าย ซอยนีม้ ี
คนอยู่มาก และปัจจุบันคนดูแลสุขภาพน่าจะขายได้ นำ�ไปสู่ความคิด
ในการเริ่มต้นที่จะตอบสนองความต้องการของตนเองและอีกหลายคน
ซึ่งต้องมากพอสำ�หรับการสร้างเป็นธุรกิจ เช่น พัฒนาการบริการ
รับซ่อมรถ/ล้างรถถึงบ้าน การบริการส่งผักสด ผลไม้ตามเมนู
สุขภาพเป็นประจำ�ที่บ้าน
2. สิ่งที่เรารัก ถนัด เก่ง จุดเด่น งานอดิเรก

เลื อ กประเภทธุ ร กิ จ ที่ เ หมาะสมกั บ ตนเองโดยดู จากความชอบ ความถนั ด
ความสนใจของตนเองเป็นหลัก รวมถึงบุคลิก ลักษณะนิสยั ของตนเอง โดยลองเรียบเรียง
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ดูว่าความสามารถ ความถนัด และความชอบที่แท้จริงของ
เราคืออะไร เช่น แม่บ้านชอบเย็บปักถักร้อย เปิดร้านขายอุปกรณ์ และสอนเย็บปัก
ถั กร้ อ ย อาจเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ จากงานที่ ต นเองทำ � อยู่ หรื อ
การต่อยอดธุรกิจของทางบ้าน เพราะการทำ�ในสิ่งที่เรารัก
และถนัด จะทำ�ให้มคี วามสุขและมีความสนใจอยากแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอยู่เสมอ
3. ดัดแปลงจากธุรกิจที่เคยพบเห็น ของเดิมนำ�มาปรับใหม่หรือ
เป็นนวัตกรรมใหม่

เราสามารถนำ�นวัตกรรมมาสร้างโอกาส และช่องทางใหม่ๆ ทีต่ า่ งออกไป นวัตกรรม
ไม่จำ�เป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ ของดั้งเดิมตั้งแต่บรรพบุรุษก็สามารถกลายเป็นนวัตกรรมได้
ด้วยการต่อยอดจากความคิดสร้างสรรค์ ทำ�ให้สนองความต้องการ
เพิม่ ขึน้ หรือสร้างความต้องการใหม่ เช่น การนำ�ผ้าขาวม้ามาทำ�
เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าต่างๆ ทำ�ปกสมุด กระเป๋าใส่ไอแพด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : The Department of Business Development
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4. ซื้ อ ธุ ร กิ จ เดิ ม ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว หรื อ มองหาธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ลดความเสี่ ย ง
การเริ่มต้นโดยลำ�พัง

4.1 ซื้ อ ธุ ร กิ จ เดิ ม ต้ อ งประเมิ น เหตุ ผ ลที่ ค นเดิ ม
ไม่ทำ� ต้องยอมรับภาระหรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยต้อง
มีวิธีและความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมั่นใจ
เช่น ลูกจ้างได้รับกิจการจากนายจ้างหรือผู้สูงวัยไม่มีทายาท
สืบทอดกิจการ
4.2 ธุรกิจแฟรนไชส์ มีบริษัทผู้ขายแฟรนไชส์วางระบบการบริหารจัดการ จัดหา
สินค้า/บริการซึ่งเป็นที่ยอมรับของตลาดแล้ว นับเป็นการลงทุนธุรกิจทางลัด ทำ�ให้เรา
ไม่ตอ้ งกังวลในเรือ่ งจะบริหารจัดการธุรกิจอย่างไร จะโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการอย่างไร แต่ก็ยังมีความเสี่ยง
หากผู้ขายแฟรนไชส์ ไม่มีระบบการบริหารจัดการที่อาจเกิด
ปัญหาทีส่ ง่ ผลต่อผูซ้ อื้ แฟรนไชส์ได้ ดังนัน้ ก่อนซือ้ แฟรนไชส์
มีหลักการที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ดังนี้
สำ�รวจและสอบถามจากผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์นั้นอยู่ก่อน เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ เช่น การลงทุนธุรกิจนี้ คุณภาพสินค้าที่ขายเป็นอย่างไร ลูกค้านิยม
หรือไม่ บริษัทแม่จัดส่งสินค้าให้ทันหรือไม่ และเพียงพอหรือไม่ อะไรคือปัญหา
ของธุรกิจนี้ ร้านของคุณทำ�กำ�ไรได้หรือไม่
สำ�รวจตนเอง มีความพร้อมในการบริหารงานหรือไม่ การทำ�ธุรกิจแฟรนไชส์
ไม่ ใช่เพียงแต่มีเงินลงทุนแล้วให้บริษัทแม่บริหาร แต่การทำ�ธุรกิจแฟรนไชส์เป็น
การลงทุนในธุรกิจที่มีการวางระบบไว้แล้ว ซึ่งผู้ลงทุนต้องลงมือทำ�เองหรือบริหารเอง
ตามระบบงานที่มีบริษัทแม่เป็นผู้สนับสนุน
●

●
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สำ�รวจบริษัทผู้ขายแฟรนไชส์ มีตัวตนอย่างไร ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ
ความชำ�นาญในธุรกิจ เป้าหมาย และกิจกรรมที่บริษัทแม่ดำ�เนินการ สามารถตรวจ
สถานะของบริษัท ได้จากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และ
ตรวจสอบว่า ได้รับเครื่องหมายรับรองเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
แฟรนไชส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือไม่ ซึง่ เครือ่ งหมายดังกล่าว
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะมอบให้แก่ธรุ กิจแฟรนไชส์ทผี่ า่ นการประเมินเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
มาตรฐานแฟรนไชส์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินยอดขายและระยะเวลาคืนทุนของสินค้า/บริการ โดยวิเคราะห์ว่า
มีตลาดตรงกับความต้องการ ลูกค้านิยมมากพอ และสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนือ่ ง
ไม่มีคู่แข่งมากเกินไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับทำ�เล และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในชุมชนนั้น
●

●

5. การทำ�ธุรกิจออนไลน์ : ขายสินค้าทาง e-Commerce

การทำ�ธุรกิจผ่านทางออนไลน์ เป็นการเริ่มต้นธุรกิจที่ตัดค่าใช้จ่ายการเปิด
หน้าร้าน/การบริหารจัดการ สามารถขยายตลาดในวงกว้าง และเริม่ ต้นได้ทนั ทีเหมาะสม
กับยุคสมัย เป็นที่นิยมของลูกค้า อีกทั้งยังให้บริการได้ 7 วัน 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม
ต้ อ งกำ � หนดกลุ่ ม เป้ า หมายให้ ชั ด เจน การวางระบบการจั ด หาสิ น ค้ า ที่ เ หมาะสม
การจัดส่ง และการชำ�ระเงินที่น่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ที่สำ�นักงานเขตในกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล
หรือองค์การบริหารส่วนตำ�บล (อบต.) ตามที่ตั้งของสถานประกอบ
การหรือตามที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ หลังจากนั้น กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าจะทำ�การประเมินคุณสมบัติของเว็บไซต์ที่มี
การจดทะเบียนพาณิชย์เพือ่ ให้เครือ่ งหมายรับรอง DBD Registered
โดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำ�เครื่องหมายดังกล่าวไปติดบนเว็บไซต์ของตน อันเป็น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : The Department of Business Development
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การยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของผู้ประกอบธุรกิจ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการ
ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น
เว็ บ ไซต์ Trustmarkthai.com เป็ น เว็ บ ไซต์
ที่ให้บริการตรวจสอบข้อมูลธุรกิจและยืนยันตัวตน
ของผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เพือ่ สร้างความมัน่ ใจเบือ้ งต้นให้ผบู้ ริโภคก่อนตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการ
ออนไลน์ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.Trustmarkthai.com
เว็บไซต์ Thaicommercestore.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการด้าน
การตลาดแก่ ผลิตภัณฑ์ชุมชนทางออนไลน์ เช่น สินค้าหนึ่งตำ�บล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Production : OTOP) สินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) สินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic) สินค้า
ฮาลาล (Halal) และสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นธรรม (Fair Trade) เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานและเป็นช่องทางการกระจายสินค้าจากชุมชน
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้การสนับสนุนด้านการตลาด
แก่วิสาหกิจชุมชน ในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ ได้พัฒนา
Application ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนผ่าน Mobile Device เพือ่ เป็นอีกหนึง่ ช่องทางเข้าสูเ่ ว็บไซต์
Thaicommercestore
ทัง้ นี้ สอบถามรายละเอียดการจัดอบรมการเปิดร้านค้าออนไลน์ ได้ที่ กองพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า และดาวน์โหลดคูม่ อื ลัดเปิด
ร้านค้าออนไลน์ได้ดว้ ยตัวคุณ ได้ที่
www.dbd.go.th
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คู่มือ : เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง

สิง่ จำ�เป็นอีกประการ คือ การศึกษาข้อมูล ติดตามปัจจัยทีเ่ ป็นตัวกำ�หนดแนวโน้ม
ของธุรกิจที่ทำ�ให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ดังนี้
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจโลกสู่ยุคการค้าเสรี ตลาดเดียว
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสร้างสรรค์นวัตกรรม ความทันสมัยของ
การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคม
ผู้สูงอายุ
ความจำ�เป็นในการรักษาสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ความต้องการความสะดวกสบายกับการใช้ชีวิตประจำ�วันมากขึ้น
ความต้องการด้านสุขภาพ ความงาม และความปลอดภัยเพิ่มขึ้น
●

●

●

●

●

●

“ไม่ต้องเป็นความคิดใหญ่ แต่เป็นความคิดที่ชอบ และต้องเป็นความคิดที่ใช่”

		
		
		
		

●

●

●

●

ทำ�เป็นธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนเป็นรายได้
เหมาะกับระยะเวลา เงินทุน และความสามารถของเรา
ตลาดมีความต้องการ และมองเห็นลูกค้าชัดเจน
มีความแตกต่างจากที่มีอยู่ในตลาด เลียนแบบยาก

เมือ่ เราเริม่ ค้นพบโอกาสทางธุรกิจทีม่ คี วามเป็นไปได้แล้ว การเริม่ ต้นธุรกิจเป็นของ
ตนเองนัน้ เราต้องมีทง้ั ความรูค้ วามเข้าใจในสิง่ ทีต่ นเองจะทำ� และมีศลิ ปะในการบริหารงาน
บริหารคนอย่างเหมาะสม วางเป้าหมายให้ชัดเจน และตัดสินใจเลือกวิธีการดำ�เนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : The Department of Business Development
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เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น และตั ด สิ น ใจที่ ดี ขึ้ น ลองสำ � รวจตนเองว่ า 
มีความพร้อมมากน้อยเพียงไร
ทักษะการเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
รายการ

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

1. คุณกล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ และกล้าลงทุน
2. คุณพร้อม และสามารถทำ�งานหนักได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
3. คุณมีความคิดเป็นของตัวเอง และแตกต่าง
4. คุณมีความอดทนต่อปัญหาอุปสรรคที่เข้ามา
โดยไม่ท้อถอย และพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่
5. ครอบครัวสนับสนุนความคิด และการทำ�งานของคุณ
6. คุ ณ รู้ จั ก คนหลากหลาย ชอบพบปะผู้ ค นเพื่ อ สร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดี
7. คุณมองเห็นโอกาสจากสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ
8. คุณเป็นคนที่ยอมรับ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
9. คุณมีความมั่นคงทางการเงิน พร้อมรับความเสี่ยง
ทักษะทางธุรกิจ
รายการ

1. คุณรู้จักการจัดการทางการเงิน การจัดหาแหล่งเงินทุน
2. คุณสามารถบริหารจัดการบุคลากร
3. คุณสามารถวางแผนธุรกิจ
4. คุณสามารถวิเคราะห์ความต้องการ และมองเห็นโอกาส
ทางการตลาด
10 คู่มือ : เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง

ถ้าคุณตอบว่า ใช่  ✓✓✓ มากกว่า 8  ข้อ

ถ้าคุณเลือก ใช่ ส�ำหรับทักษะการเป็นผู้ประกอบธุรกิจมากกว่า 5 ข้อ และทักษะ
ทางธุรกิจมากกว่า 3 ข้อ คุณมีแนวโน้มหรือมีโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ไม่ยาก
เพื่อช่วยย�้ำคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่ดี ควรประกอบด้วยลักษณะ
ต่อไปนี้
อดทน
ยึดมั่น
ไม่ย่อท้อ

ชอบ
ความเสี่ยง

คิดอย่าง
สร้างสรรค์

กล้า
เปลี่ยน
แปลงถือ
เป็นโอกาส

1. อดทน ยึดมั่น ไม่ย่อท้อ วางเป้าหมายสู่ความสำ�เร็จ มีความทะเยอทะยานใน
ระดับสูง ถือเป็นหัวใจสำ�คัญทีจ่ ะเป็นพลังผลักดันให้ลกุ ขึน้ มาดำ�เนินการให้บรรลุเป้าหมาย
2. ชอบความเสี่ยง มีความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ตั้งแต่ก่อนจะเริ่ม
ดำ�เนินการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ และพยายามขจัดความเสี่ยงที่จะกระทบต่อธุรกิจ
แล้วจึงค่อยตัดสินใจดำ�เนินการ
3. คิดอย่างสร้างสรรค์ สร้างฝันให้ยิ่งใหญ่ ไปให้ถึง การเริ่มจากก้าวเล็กแล้วค่อย
ขยายใหญ่ขนึ้ สามารถมองจากจุดเล็กๆ โดยสร้างจากสิง่ ทีต่ นรัก แล้วสานฝันให้สามารถ
ขยายเป็นกิจการใหญ่โตได้
4. กล้าเปลี่ยนแปลงถือเป็นโอกาส มีความคิดเชิงบวกกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
มองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส และจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆ และใช้ประโยชน์จาก
การเปลี่ยนแปลงนั้นกับธุรกิจของคุณ
การสร้างทักษะทางธุรกิจ เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งหาความรู้ สร้างประสบการณ์ และปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ ศูนย์ปรึกษาธุรกิจ กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : The Department of Business Development
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แผนธุรกิจ :
กุญแจสู่การเริ่มต้นธุรกิจ

แผนธุรกิจ : กุญแจสู่การเริ่มต้นธุรกิจ

ก่อนที่จะเริ่มต้นหรือเมื่อธุรกิจเริ่มต้นแล้ว จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์
และประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ศักยภาพของ
ตัวเราอย่างรอบคอบ เพื่อจัดทำ�แผนธุรกิจ ที่จะสร้างความพร้อมในการเริ่มต้น
และก้าวเดินไปตามเป้าหมายสู่ความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน ความประมาทเพียงเล็กน้อย
ส่งผลต่อการสูญเสียหรือความล้มเหลวที่ยากจะแก้ไข
แผนธุรกิจ (Business Plan) คืออะไร ?

เป็นเครื่องมือที่มีความสำ�คัญยิ่งสำ�หรับทั้งผู้ที่ริเริ่มจะประกอบธุรกิจ เป็นเสมือน
แผนที่ในการเดินทางที่จะชี้แนะขั้นตอนต่างๆ ทีละขั้นตอนในกระบวนการเพื่อเริ่มต้น
ธุรกิจ โดยจะให้รายละเอียดต่างๆ ทั้งเรื่องของการดำ�เนินธุรกิจ การตลาด กลยุทธ์
การแข่งขัน การคาดคะเนทางการเงิน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่จะชี้นำ�ไปสู่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : The Department of Business Development
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ความสำ�เร็จหรือชี้ให้เห็นถึงจุดแข็งที่สามารถนำ�มาใช้ในการแข่งขัน หรือจุดอ่อนและ
ข้อควรระวังที่ต้องแก้ไขหรือเตรียมพร้อมป้องกัน ซึ่งจำ�เป็นต้องบันทึกเป็นเอกสาร คือ
แปลงความคิดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะช่วยให้สามารถติดตาม ตรวจสอบ
ทบทวน ในการดำ�เนินการหรือการปฏิบัติว่าเป็นไปตามสิ่งที่ ได้วางแผนไว้ และ
ผลทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็นเช่นใด จำ�เป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตรงจุดใดและด้วยวิธกี ารดำ�เนิน
การแบบใดที่จะทำ�ให้ธุรกิจมีผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะมาจากการจัดทำ�แผนธุรกิจนี่เอง
ที่จะบอกว่า “ปัจจุบันเราเดินอยู่ตรงไหน อนาคตจะไปอยู่ที่ใด ด้วยวิธีการอย่างไร”
แผนธุรกิจมีประโยชน์อย่างไร ?
●

●

เพือ่ ให้เราเข้าใจและเตรียมความพร้อมในสิง่ ทีต่ อ้ งทำ�อย่างชัดเจน และเป็นระบบ
ทำ�ให้คนอื่นเข้าใจว่าเรากำ�ลังทำ�อะไร มีโอกาสสำ�เร็จตามเป้าหมายหรือไม่
(ผู้ร่วมลงทุน สถาบันการเงิน)

กรอบการจัดทำ�แผนธุรกิจ
1. ชื่อของธุรกิจ (Name of Business)

ชื่อของธุรกิจถือเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้คนรู้จัก และจดจำ�ได้ว่าเราคือใคร และ
อาจสื่อถึงว่า ทำ�ธุรกิจอะไร
2. แนวคิดธุรกิจ (Business Idea)

เรากำ�ลังจะทำ�อะไร ทำ�ไมถึงเป็นธุรกิจนี้ ทำ�ไมไม่เลือกธุรกิจอื่น
จะขายใคร (กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย) ขายอย่างไร (ผลิตส่งขาย
ผลิตเองขายเอง หรือจ้างคนอื่นผลิต)
แนวทางการลงทุน ต้องใช้เงินเท่าไร ได้มาจากไหน ขายเท่าไร
ถึงจะคืนทุน
●

●

●

14 คู่มือ : เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง

คำ�ตอบ : …………………………………………………………………………
……………………………………………….........…………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………….......……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
.......……………………………………………...............................................
3. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Business Analysis)

วิเคราะห์ธรรมชาติของธุรกิจ ตายและโตเพราะอะไร อย่างไร
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ค้นหาจุดอ่อน จุดแข็งของธุรกิจ
โอกาสและอุปสรรค ที่เราต้องเผชิญจากภายนอก อะไรมีมากกว่ากัน จะใช้ประโยชน์
หรือแก้ไขได้หรือไม่ วิเคราะห์คู่แข่งในธุรกิจเป็นใคร มีดีอย่างไร เราจะสู้ได้หรือไม่
อย่างไร วิเคราะห์ลกู ค้าเป็นใคร พฤติกรรมการซือ้ เป็นอย่างไร ทำ�ไมถึงซือ้ ใครตัดสินใจ
ซื้อที่ไหน
●

●

4. วางเป้ า หมาย (Goals) ทิ ศ ทางและความคาดหมายที่ ต้ อ งการไปให้ ถึ ง
ในระยะสั้น และระยะยาว

วิสัยทัศน์ (Vision)
ภาพ หรือตำ�แหน่งที่เราต้องการจะเป็นในอนาคต หรือเราอยากให้ธุรกิจไปถึง
ในอนาคต เช่น “ตู้ขนมประจำ�บ้านของทุกครอบครัว”
พันธกิจ (Mission)
หน้าที่หลักของธุรกิจ ธุรกิจของเราเกิดมาทำ�ไม และดำ�รงอยู่เพื่ออะไร
เป็นเป้าหมายระยะยาว เช่น “ผลิตเบเกอรี่ที่มีรสชาติและความแตกต่าง ตอบสนอง
ทุกเวลา”
●

●
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วัตถุประสงค์ (Objective)
เป้าหมายทางธุรกิจทีค่ ณ
ุ ต้องการไปให้ถงึ ในระยะเวลาทีก่ �ำ หนดไว้อย่างชัดเจน
เช่น “ขยายสาขาร้านเบเกอรี่ไม่น้อยกว่า 10 สาขา ภายใน 2 ปี”
กลยุทธ์ (Strategy)
แนวทางหลักที่ธุรกิจเลือกใช้เพื่อให้ถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว การเดินทาง
สู่ เ ป้ า หมายทางธุ ร กิ จ ที่ ต้ อ งการ อาจมี ห ลายทางที่ จ ะไปให้ ถึ ง ซึ่ ง ต้ อ งวิ เ คราะห์
ความเป็นไปได้ และโอกาสที่จะใช้เป็นกลยุทธ์ ในการไปให้ถึงในระยะสั้น และบรรลุ
เป้าหมายในระยะยาว
●

●

เป้าหมาย

ต้องการไม่น้อยกว่า 10 สาขา ใน 2 ปี
ยอดขายเติบโต ร้อยละ 20 ต่อปี

ทางเลือก
●
●
●
●

●

ขายแฟรนไชส์
เปิดสาขาเอง
คอนเนอร์ในร้านสะดวกซื้อ
ผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือก
ผลิตเองทั้งหมด หรือ
สร้างพันธมิตรร่วมวางจำ�หน่าย
สร้างผลิตภัณฑ์หลักที่มีชื่อเสียง
ของตนเอง

5. กลวิธี (Tactic) เดินตามกลยุทธ์

5.1 แผนการตลาด
อธิบายภาพรวมตลาดในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต / กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย /
สภาพการแข่งขัน และคู่แข่งของกิจการ / กลยุทธ์ทางการตลาดที่เลือกใช้

16 คู่มือ : เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง

ผลิตภัณฑ์/บริการ (Product) สิง่ ทีจ่ ะสนองตอบความจำ�เป็นหรือความต้องการ
ของลูกค้า (Customer Needs and Wants)
มีลักษณะเด่นอย่างไร ได้เปรียบ เสียเปรียบคู่แข่งอย่างไร สินค้ายุคใหม่ เน้น
การสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ แตกต่างของรูปแบบและการใช้งาน
การกำ�หนดราคาขาย (Price) ต้นทุนสำ�หรับลูกค้า (Cost to the Customer)
อาจขึน้ อยูก่ บั ความรุนแรงของการแข่งขัน ผูน้ �ำ ตลาด ประเภท และภาพลักษณ์
ของสินค้า กำ�ไรที่ต้องการของธุรกิจ กำ�หนดราคาเพื่อแข่งขันในตลาด ราคาสร้าง
ภาพลักษณ์/กลุ่มลูกค้าเฉพาะ เงินสด/เครดิต เป็นต้น
การจัดจำ�หน่าย (Place) ความสะดวกในการซื้อ (Convenience)
ต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าเป็นใคร มีวิธีซื้ออย่างไร สถานที่วางจำ�หน่ายที่เหมาะสม
กับสินค้า คู่แข่งมีช่องทางอย่างไร ธุรกิจต้องการขายลักษณะใด ขายส่ง ขายปลีก
ร้านทั่วไป ร้านเฉพาะทาง ขายตรง หรือ e-Commerce รวมถึงจำ�นวนของธุรกิจอื่น
ธุรกิจเดียวกัน และการสัญจรของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การสือ่ สารสร้างการยอมรับ (Communication)
เป็นเครื่องมือสื่อสารสร้างการรับรู้ และความต้องการของธุรกิจให้เกิดขึ้นกับ
กลุม่ ผูบ้ ริโภค ซึง่ วิธกี ารสือ่ สาร การกระตุน้ ผูบ้ ริโภคอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วง
เวลาที่จำ�เป็นตามสถานการณ์ของธุรกิจและสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา
จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ การให้ทดลองใช้ ปากต่อปาก Social Network หรือ
การลดแลกแจกแถม เป็นต้น
●

●

●

●

6. แผนดำ�เนินงาน (Production)

การวางแผนจัดซื้อ-การใช้วัตถุดิบ และทรัพยากรการผลิต/ขาย/บริการอะไร
จากใคร กระบวนการ วิธีการผลิต ทำ�อย่างไร เครื่องมือ เครื่องจักรหามาจากไหน
●
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●

●

●

รูปแบบของธุรกิจ ทำ�เลที่ตั้ง
การบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร ใครคือผู้บริหาร รวมหรือกระจายอำ�นาจ
พนักงานมาจากไหน ทักษะความรู้ แผนการพัฒนาบุคลากรอย่างไร

7. แผนการเงิน/แผนงบประมาณ (Budgeting)

แผนการเงินเปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่มาหล่อเลี้ยงธุรกิจให้อยู่รอดและ
อยู่ได้ จะแสดงรายละเอียดของแหล่งเงินทุน การใช้เงินทุน ประมาณการทางการเงิน
และอัตราผลตอบแทนของธุรกิจ ระยะเวลาการคืนทุน การจ่ายชำ�ระหนี้ ประกอบด้วย
งบลงทุน ค่าเครื่องมือ เครื่องจักร การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นทุนคงที่ ต้นทุนรวมคงที่ไม่ว่าจะผลิต/ขายไปเท่าใด แต่เมื่อคำ�นวณเป็น
ต้นทุนต่อหน่วยจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำ�นวนของการผลิต/ขาย/บริการ
เช่น ค่าเช่าร้าน ค่าโฆษณา
ต้นทุนผันแปร ต้นทุนรวมที่เปลี่ยนแปลงไปตามจำ�นวนของการผลิต/ขาย/
บริการ เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน
งบกำ�ไรขาดทุน ผลการดำ�เนินงาน รายได้หักต้นทุนและค่าใช้จ่าย
วิเคราะห์อัตราผลตอบแทนการลงทุน จุดคุ้มทุน ระยะเวลาการคืนทุน
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ความสามารถในการทำ�กำ�ไร การวิเคราะห์
นโยบายทางการเงิน
●

●

●

●

●

●

8. พันธมิตรเครือข่ายธุรกิจ (Alliance)

การสร้างพันธมิตรและเครือข่ายธุรกิจ เป็นสิง่ จำ�เป็นในยุคปัจจุบนั เพราะจะทำ�ให้
เรามีพลังทีแ่ ข็งแรงมากขึน้ ทัง้ ด้านการจัดหาวัตถุดบิ การขยายตลาด การบริหารจัดการ
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางธุรกิจ ทำ�ให้เราสามารถแก้ปัญหาได้โดยเร็ว และสร้าง
โอกาสในการร่วมกันซื้อ ร่วมกันขาย ร่วมกันพัฒนานำ�ไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจให้สัมฤทธิ์ผล
18 คู่มือ : เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง

9. แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

การกำ�หนดรายละเอียดสิ่งที่ต้องทำ�ตามแผนกลยุทธ์ กลวิธีที่กำ�หนดไว้ ระบุ
รายละเอียดกิจกรรมที่จะทำ�ตลอดปี ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ เพื่อให้มีความชัดเจน
ในการดำ�เนินงานที่จะทำ�ให้บรรลุเป้าหมายภายในเวลาที่กำ�หนด
10. การควบคุมและประเมินผล (Control and Evaluation)

ในการทำ�ธุรกิจต้องมีการตรวจสอบ ประเมินผลการดำ�เนินงาน สถานะของธุรกิจ
ที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ กลวิธี และแผนปฏิบัติการที่กำ�หนดไว้
อย่างเป็นระยะ เช่น การวิเคราะห์ยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด ค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย
และตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านต่างๆ เช่น การสร้างยอดขาย การบริหารจัดการต้นทุน
เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ทันสถานการณ์
11. แผนรองรับความเสี่ยงและแผนฉุกเฉิน (Risk and Emergency)

การกำ�หนดมาตรการสำ�รองสำ�หรับการขาดแคลนสิ่งจำ�เป็นในการดำ�เนินธุรกิจ
ผลกระทบที่อาจส่งผลให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักลง หรือไม่เป็นไปตามคาดหมาย เช่น
การขาดแคลนวัตถุดิบ การขัดข้องของบริการสาธารณะ การขัดข้องของเครื่องมือ
เครื่องจักร หรือการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ เป็นต้น

หัวใจสำ�คัญ คือ มุ่งมั่นลงมือทำ�ด้วยตนเอง
ด้วยความอดทน จึงจะประสบความสำ�เร็จ
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สร้างตัวตนทางธุรกิจกับ

สร้างตัวตนทางธุรกิจกับ

เมื่อตัดสินใจประกอบธุรกิจแล้ว ต้องตัดสินใจต่อไปอีกว่า จะจัดตั้งธุรกิจ
รูปแบบใด ทีจ่ ะสร้างตัวตนทางธุรกิจของเราได้อย่างเหมาะสมและเกิดความน่าเชือ่ ถือ
ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาทั้งประเภทธุรกิจ ขนาด และเงินทุน เป้าหมาย
ของธุรกิจ ความจำ�เป็นในการบริหารจัดการ ข้อได้เปรียบเสียเปรียบ และ ข้อปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย
การจดทะเบียนธุรกิจ
1. ธุรกิจเจ้าของคนเดียว

ธุรกิจเจ้าของคนเดียวเป็นการลงทุนคนเดียว จัดตั้งธุรกิจง่าย กำ�ไร-ขาดทุน
รับผิดชอบคนเดียว คิด ตัดสินใจคนเดียว ทำ�ให้รวดเร็ว แต่อาจขาดความรอบคอบ
สถานะทางกฎหมาย เรียกว่า บุคคลธรรมดา มีข้อบังคับกฎหมายน้อย โดยธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : The Department of Business Development
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บางประเภทต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำ�นักงานเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล และ
อบต. ในพื้นที่ตั้งของธุรกิจ เช่น การซื้อมาขายไป พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจำ�หน่าย
เทป ซีดี
2. ธุรกิจที่มีการลงทุนร่วมกัน

2.1 ห้างหุ้นส่วน เป็นการลงทุนของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงร่วมกัน
ทำ�ธุรกิจ เพื่อแบ่งผลตอบแทนตามสัดส่วนการลงทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทุกคนที่ลงทุน และเป็นหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบในหนี้สิน
ไม่จำ�กัดจำ�นวน หากจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เรียกว่า ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด จดทะเบียน และมีสถานะเป็นนิติบุคคล โดยจำ�แนกความ
รับผิดชอบในหนี้สินของผู้เป็นหุ้นส่วน 2 ประเภท คือ ไม่เกินจำ�นวนเงินที่ได้ลงทุนไป
และประเภทที่ไม่จ�ำ กัดจำ�นวนโดยหุน้ ส่วนประเภทนีจ้ ะมีอ�ำ นาจในการตัดสินใจทางธุรกิจ
ข้อดี มีการระดมทุนเพิ่มขึ้น มีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่
เป็นธุรกิจครอบครัว ความน่าเชื่อถือระดับปานกลาง
ข้อเสีย การระดมทุนเพื่อขยายกิจการทำ�ได้ยาก ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้เป็น
หุ้นส่วน
2.2 บริษัทจำ�กัด จดทะเบียน และมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง
ไม่น้อยกว่า 3 คน ลงทุนโดยแบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้น มูลค่าหุ้นละเท่ากัน บริหาร
ในรูปแบบคณะกรรมการบริษทั ความรับผิดชอบ ไม่เกินจำ�นวนค่าหุน้ ทีย่ งั ชำ�ระไม่ครบถ้วน
ข้ อ ดี จะทำ � ให้ ร ะดมทุ น ง่ า ยและมาก จำ � กั ด ความรั บ ผิ ด ชอบหนี้ สิ น
การบริหารธุรกิจมีการพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือสูง
ข้ อ เสี ย มี ขั้ น ตอนการจั ด ตั้ ง และข้ อ บั ง คั บ ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ตาม บริ ห ารใน
รูปคณะกรรมการ และบางเรือ่ งต้องนำ�เสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ มิให้เกิดผลกระทบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจไม่คล่องตัวในบางสถานการณ์
●

●

●

●

●

●
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สถานที่ยื่นจดทะเบียนธุรกิจ

เขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
และสำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 - 6 ได้แก่ ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก
สุรวงศ์ บางนา และแจ้งวัฒนะ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)
นอกเขตกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ที่ สำ�นักงานพาณิชย์
จังหวัดทั่วประเทศ
สำ�หรับธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ สามารถยื่นจดทะเบียนข้ามเขตจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทจำ�กัดได้ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการอำ�นวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจจากเดิมที่ต้อง
ยื่นคำ�ขอจดทะเบียน ณ จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสำ�นักงานใหญ่เท่านั้น
●

●

ข้อปฏิบัติหลักตามกฎหมายเมื่อจดทะเบียนนิติบุคคล

การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลธุรกิจของบริษัท ให้นำ�มาจดทะเบียนภายใน
ระยะเวลาที่กำ�หนด
ต้องจัดทำ�บัญชี และนำ�ส่งงบการเงินแสดงผลการดำ�เนินงานของ
นิตบิ คุ คลเป็นประจำ�ทุกปี โดยสามารถจัดส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing)
นิติบุคคลสามารถยื่นขอหนังสือรับรองซึ่งแสดงความมีตัวตนของนิติบุคคล
คัดสำ�เนาทะเบียนธุรกิจ เพื่อใช้ในการดำ�เนินธุรกรรมทางธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และสถาบันการเงิน โดยการให้บริการหนังสือรับรอง สามารถยื่นขอได้ที่
ศูนย์บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั่วประเทศ หรือขอหนังสือรับรองนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านธนาคารมากกว่า 3,900 แห่ง
นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังให้บริการออกหนังสือรับรอง
นิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย
สอบถามการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างถูกต้อง ได้ที่
กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สอบถามการส่งงบการเงิน และการขอหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล ได้ท่ี กองข้อมูลธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
●

●

●
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การบริการข้อมูลธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการพัฒนาข้อมูลนิติบุคคล งบการเงินให้เป็น
คลังข้อมูลธุรกิจที่สมบูรณ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกิจที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ ได้แก่
ข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคล
ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน
ข้อมูลการลงทุนของชาวต่างชาติ
ค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจ
ค้นหาโอกาสทางธุรกิจ
การจัดอันดับธุรกิจ
นอกจากนี้ ยั ง ให้ บ ริ การตรวจสอบข้ อ มู ล นิ ติ บุ ค คลผ่ า น
Smartphone “DBD e-Service” เพิ่ ม ความสะดวกในการตรวจสอบข้ อ มู ล
นิ ติ บุ ค คลได้ โ ดยง่ า ย สะดวก รวดเร็ ว โดยมี ข้ อ มู ล สำ � คั ญ ได้ แ ก่ เลขทะเบี ย น
ชื่อวันที่จดทะเบียน ที่ตั้ง ทุนจดทะเบียน หมวดหมู่ธุรกิจ วัตถุประสงค์ ปีที่ส่ง
งบการเงิ น คณะกรรมการของนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง สามารถค้ น จาก
เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือชื่อของนิติบุคคลอีกทั้ง ได้เพิ่มเติม
ข้อควรทราบ เช่น การไม่นำ�ส่งงบการเงินประจำ�ปี สถานที่ตั้ง
ไม่ ส ามารถตรวจสอบได้ หรื อ ไม่ ต รงตามที่ ร ะบุ ไ ว้ มี ทุ น
จดทะเบียนสูงเกินจริง เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ประชาชนและธุรกิจ
ที่ต้องระมัดระวังในการทำ�ธุรกิจกับนิติบุคคลรายดังกล่าว
สอบถามได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
●

●

●

●

●

●
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ธรรมาภิบาลธุรกิจ  :  สร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจ

ธุ ร กิ จ ควรนำ � หลั ก ธรรมาภิ บ าลมาเป็ น แนวในการปฏิ บั ติ ง านให้ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมายอย่ า งเปิ ด เผย โปร่ง ใส ตรวจสอบได้ เพื่ อ ให้ อ งค์ กรเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี
ธรรมาภิบาลธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างความเชื่อมั่น
แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยหลักการสำ�คัญ 6 ประการ
1. หลักนิติธรรม : ผู้บริหารองค์กรธุรกิจจะต้องมีการกำ�หนดข้อบังคับให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยคำ�นึงถึงสิทธิ เสรีภาพ
ความยุติธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. หลักคุณธรรม : ผู้บริหารองค์กรธุรกิจจะต้องยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม
สำ�นึกในหน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน
พนักงาน พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน
อดทน และมีระเบียบวินัย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : The Department of Business Development
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3. หลักความโปร่งใส : ผูบ้ ริหารองค์กรธุรกิจจะต้องมีความโปร่งใสในการประกอบ
ธุรกิจ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาโดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง
อย่างชัดเจน
4. หลักการมีสว่ นร่วม : ผูบ้ ริหารองค์กรธุรกิจจะต้องมีการเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย มีสว่ นร่วมในการบริหารแต่ละระดับของการตัดสินใจ ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ผลประโยชน์ หรือวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นๆ
5. หลักความรับผิดชอบ : ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ จะต้องตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่
ความสำ�นึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย รวมทัง้
มีความใส่ใจในปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง
6. หลักความคุ้มค่า  : ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ จะต้องมีการบริหารจัดการและ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำ�กัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรธุรกิจ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยมีนโยบายเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สอบถามการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจได้ที่ กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
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การประเมินความสำ�เร็จของธุรกิจ

การประเมินความสำ�เร็จของธุรกิจ

เมื่อได้ประกอบธุรกิจแล้ว ต้องมีการตรวจสอบ ประเมินผลการประกอบ
ธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาว่า เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไร
ที่ต้องแก้ไข โดยประเมินในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการองค์กร ยอดขาย
รายได้ ผลประกอบการ ซึ่งอาจเปรียบเทียบการดำ�เนินธุรกิจของตนเองในแต่ละ
ช่วงเวลา หรือเปรียบเทียบกับธุรกิจรายอื่น
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจที่จะ
อยู่รอดได้จำ�เป็นต้องมีการพัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า จึงได้จัดทำ�เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องมือประเมินผล
การบริหารจัดการของธุรกิจที่จะนำ�มาวิเคราะห์สภาพปัญหาหรือความจำ�เป็นที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และ
สามารถพัฒนาศักยภาพที่จะแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
28 คู่มือ : เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ คืออะไร

ข้อกำ�หนดขั้นต่ำ�ของการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การสร้าง
ผลประกอบการทีด่ ี การเติบโตในทุกสภาวะ และการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า/
ผู้ใช้บริการ
เครือ่ งมือในการตรวจวัดระดับคุณภาพการบริหารจัดการของธุรกิจ เปรียบเสมือน
การตรวจสุ ข ภาพร่ า งกาย ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สามารถใช้ ป ระเมิ น หาจุ ด อ่ อ น
จุดแข็งในธุรกิจของตนเอง เพื่อนำ�ไปกำ�หนดวิธีการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ
ธุรกิจได้อย่างตรงประเด็น รวมถึงใช้เทียบเคียง (Benchmarking) กับธุรกิจอื่นที่มี
วิธปี ฏิบตั ทิ ปี่ ระสบความสำ�เร็จมากกว่า เพือ่ นำ�วิธปี ฏิบตั นิ นั้ มาปรับใช้กบั ธุรกิจของตนเอง
●

●

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ ให้ประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร
●

●

●

●

ธุรกิจมีคุณภาพสูงขึ้น มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ
ลดการสูญเสีย ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ธุรกิจพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีทศิ ทาง และเติบโตอย่าง

ยั่งยืน
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เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ 5 หมวดหลัก

เกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพธุ ร กิ จ มุ่ ง เน้ น ให้ ธุ ร กิ จ มี การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาองค์ กร
อย่างรอบด้านและต่อเนื่อง โดยครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 หมวดหลัก ดังนี้
หมวดที่ 1 การบริหารจัดการธุรกิจ : ในหมวดนีจ้ ะเป็นการวัดประเมินวิธกี ารกำ�หนด
แนวทางปฏิบัติพื้นฐาน และการดำ�เนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูง
ประกอบด้วย กรอบแนวคิดทางธุรกิจหรือปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
เช่น กฎหมาย ระเบียบของภาครัฐ เศรษฐกิจ สังคม ลูกค้า รวมถึงโครงสร้างของธุรกิจ
แผนงาน และวิธีการทำ�งาน วิธีการสื่อสาร การบริหารจัดการข้อมูล และเป้าหมาย
ที่ธุรกิจต้องการจะเป็นในอนาคต
หมวดที่ 2 การตลาด และการใส่ใจต่อลูกค้า  : เป็นการวัดประเมินกระบวนการ
บริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าของธุรกิจ ประกอบด้วย การจัดเก็บ
ข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลทางการตลาด เช่น ความถี่ในการใช้บริการ หรือปริมาณ
การซื้อในรอบ 1 เดือนของลูกค้ารายนี้หรือกลุ่มนี้ การนำ�ข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์
เช่น การนำ�ข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์ เพื่อใช้สร้างโอกาสทางการตลาด การทำ�โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างความผูกพันกับลูกค้า หรือคู่ค้าของธุรกิจนั้นๆ
หมวดที่ 3 การให้บริการ : เป็นการวัดประเมินที่ประกอบด้วย การกำ�หนดรูปแบบ
วิธกี ารในการให้บริการ การสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ รวมไปถึงวิธกี าร
ติดตาม ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อวิธกี ารให้บริการของพนักงาน เพือ่ ทบทวน
และปรับปรุงวิธีการบริการให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าภายใต้มาตรฐาน
เดียวกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะการให้บริการของแต่ละธุรกิจ เช่น กำ�หนดพื้นที่
และสิ่งอำ�นวยความสะดวกในการให้บริการ วิธีการต้อนรับ วิธีการให้บริการ คุณภาพ
การบริการ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาบุคลากร : เป็นการวัดประเมินความสามารถในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของธุรกิจ ที่ประกอบด้วย แผนงานด้านบุคลากร ที่แสดงถึง
ความต้องการบุคลากรหรืออัตรากำ�ลัง ความสามารถหรือคุณสมบัติของบุคลากร
ทีต่ อ้ งการ การกำ�หนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ การออกระเบียบข้อบังคับในการปฏิบตั งิ าน
การติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การพั ฒ นาองค์ ความรู้ และทั ก ษะ
ในการปฏิบตั งิ าน การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการ รางวัล และมาตรการทางวินยั
หมวดที่ 5 ผลประกอบการ : จะเป็นการวัดประเมิน การติดตามตรวจสอบ
การวิเคราะห์ และประเมินผลลัพธ์ของการดำ�เนินงานในส่วนงานต่างๆ ของธุรกิจ
โดยรวมถึงการติดตามควบคุมตัวชีว้ ดั ทีก่ �ำ หนดไว้ตามแผนงาน และผลลัพธ์ทางการเงิน
ที่ธุรกิจได้รวบรวมจัดทำ�ไว้ในรูปของบัญชี ซึ่งในหมวดนี้จะสะท้อนถึงระดับความสำ�เร็จ
ของการดำ�เนินงานในรูปของผลลัพธ์จากการบริหารจัดการหลัก 4 หมวดข้างต้น
สอบถามได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
การจัดทำ�บัญชี คืออะไร

เครื่องมือบันทึก และวัดผลการดำ�เนินธุรกิจ
จัดทำ�บัญชีเพื่ออะไร

บันทึกเหตุการณ์ทางการค้า ทำ�ให้ทราบผลการดำ�เนินงาน ฐานะทางการเงิน
และสถานะของธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา
ให้เจ้าของกิจการได้ทราบจำ�นวนสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนเท่าใด และอย่างไร
ในแต่ละช่วงเวลา
ใช้ประกอบการตัดสินใจ การบริหารธุรกิจของเจ้าของกิจการ การลงทุนของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการให้สินเชื่อของแหล่งเงินทุน
เป็นเครื่องมือป้องกันทุจริต และการสูญหายของสินทรัพย์
●

●

●

●
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ใครใช้ข้อมูลทางบัญชี
ภายในกิจการ
●

●

กรรมการอำ�นวยการ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
หัวหน้าฝ่าย/แผนก และพนักงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
เพื่อวิเคราะห์การดำ�เนินงาน
วางแผน ควบคุม และบริหารจัดการ
ของธุรกิจ

ภายนอกกิจการ
●

●

ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่สนใจจะลงทุน
ผู้ขายสินค้าหรือเจ้าหนี้อื่นๆ
สถาบันการเงินหรือบุคคลที่ให้
กิจการกู้ยืม ลูกค้า หน่วยงาน
รัฐบาล สาธารณชน
ใช้เพื่อ ตรวจสอบสถานะ และ
ความน่าเชื่อถือของธุรกิจ
ในการลงทุน การติดต่อธุรกิจ
การให้เครดิต สินเชื่อ

หลังจากที่ได้มีการจัดทำ�บัญชีแล้ว สามารถแสดงผลการดำ�เนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของธุรกิจ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ในรูปของงบการเงิน
งบการเงิน

รายงานที่แสดงข้อมูลผลการประกอบธุรกิจ โดยมีงบการเงินที่ควรทราบ ได้แก่
งบแสดงฐานะการเงิน แสดงฐานะการเงินของธุรกิจ (สินทรัพย์ หนี้สิน และ
ส่วนของเจ้าของ) การลงทุน และแหล่งที่มาของเงินทุน ความมั่นคง สภาพคล่อง
ความเสี่ยงในปัจจุบัน ศักยภาพ การเจริญเติบโต และความสามารถทางการแข่งขัน
ของธุรกิจในอนาคต
●

งบกำ�ไรขาดทุน แสดงถึงผลการดำ�เนินงานของกิจการ (รายได้ ค่าใช้จ่าย)
ในรอบระยะเวลาหนึ่ง สามารถใช้ในการประเมินความสามารถที่จะสร้างความเติบโต
ของรายได้ การลดลงของค่าใช้จ่าย
●

งบกระแสเงินสด บอกถึงสภาพคล่องของกิจการในระยะเวลาหนึ่ง โดยแสดง
ถึงแหล่งที่มา และการใช้ไปของเงินสด
●

32 คู่มือ : เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25XX
หน่วย : บาท
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด				
สินค้าคงเหลือ 						
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์					
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น
				
หนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		
ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน/ผู้ถือหุ้น		
รวมหนี้สินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน

1,000
2,000
8,000
11,000
1,500
2,000
7,500
11,000
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งบกำ�ไรขาดทุน

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25XX
หน่วย : บาท
รายได้
รายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการ
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

8,000
5,000
3,000
2,500
500

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25XX
กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน 		
กระแสเงินสดจากการลงทุน 		
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 		
กระแสเงินสดของกิจการเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด		
เงินสดคงเหลือและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด		
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หน่วย : บาท
134,000
(109,500)
(75,000)
(50,500)
119,500
69,000

การวิเคราะห์งบการเงิน

ตัวเลขของงบการเงิน สามารถนำ�มาวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio
Analysis) เพื่อวัดผลสำ�เร็จในการดำ�เนินธุรกิจ เปรียบเทียบการดำ�เนินงานในแต่ละ
ช่วงเวลาของธุรกิจ และเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นหรือในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ
อุตสาหกรรมอื่นๆ
การวัดสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วน

อัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน
(Current Ratio)

รายการคำ�นวณ

สินทรัพย์หมุนเวียน (เท่า)
หนี้สินหมุนเวียน

แสดงถึง
●

●

อัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว
(Quick Ratio or Acid
Test Ratio)

สินทรัพย์หมุนเวียน-สินค้าคงเหลือ (เท่า)

หนี้สินหมุนเวียน

●

●

ความสามารถ
ในการชำ�ระหนี้
มีสินทรัพย์
หมุนเวียนมาก
พอชำ�ระหนี้ได้
เพียงใด
ค่าเหมาะสม 2 : 1
สภาพคล่อง
ทีแ่ ท้จริงของธุรกิจ
ค่าเหมาะสม 1 : 1

การวัดประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราส่วน

รายการคำ�นวณ

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
ของลูกหนี้การค้า
(Account Receivable
Turnover)

ขายเชื่อสุทธิ (ครั้ง/รอบ)
ลูกหนี้การค้าถัวเฉลี่ย
ลูกหนี้ถัวเฉลี่ย = ลูกหนี้ต้นงวด+ปลายงวด

2

แสดงถึง
●

●

การบริหารลูกหนี้
และการแปลง
สภาพหนี้
เป็นเงินสดได้เร็ว
ค่าสูงแสดงถึง
ความสามารถ
ในการบริหาร
ลูกหนี้ให้
แปลงสภาพ
เป็นเงินสดได้เร็ว
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การวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio, Financial Ratio)
อัตราส่วน

รายการคำ�นวณ

อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อสินทรัพย์
(Debt to Asset Ratio)

หนี้สินรวม (เท่า)
สินทรัพย์รวม

แสดงถึง
●

●

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
(Debt to Equity Ratio)

หนี้สินรวม (เท่า)
ส่วนของเจ้าของ

●

●

สัดส่วนของ
เงินทุนที่มาจาก
การก่อหนี้
ค่าสูงแสดงถึง
ความเสี่ยง
ทางการเงินสูง
สัดส่วนของ
เงินทุนจาก
การกู้ยืม
ค่าสูงแสดงถึง
การกู้ยืมเงินสูง
มีภาระที่จะต้อง
ชำ�ระหนี้ที่สูง
กระทบกำ�ไร

การวัดความสามารถในการทำ�กำ�ไร (Profitability Ratio)
อัตราส่วน

รายการคำ�นวณ

อัตรากำ�ไรขั้นต้น
(Gross Profit Margin)

กำ�ไรขั้นต้น x 100 (%)
ยอดขาย

แสดงถึง
●

●
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ความสามารถ
ในการทำ�กำ�ไร
ค่าสูงสะท้อน
คุณภาพของธุรกิจ
ในการแสวงหา
รายได้และ
การควบคุมต้นทุน

การวัดความสามารถในการทำ�กำ�ไร (Profitability Ratio)
อัตราส่วน

อัตรากำ�ไรจาก
การดำ�เนินงาน
(Operating Profit
Margin)

รายการคำ�นวณ

กำ�ไรก่อนหักภาษี
และดอกเบี้ยจ่าย x 100 (%)
ยอดขาย

แสดงถึง
●

●

อัตรากำ�ไรสุทธิ
(Net Profit Margin)

กำ�ไรสุทธิ x 100 (%)
ยอดขาย

●

●

อัตราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์
(Return On Assets :
ROA)

กำ�ไรสุทธิ x 100 (%)
สินทรัพย์รวม

●

●

ความสามารถใน
การจัดการและ
หารายได้หลัง
หักค่าใช้จ่าย
เป็นความสามารถ
ในการทำ�กำ�ไร
ค่าสูงแสดงถึง
ความสามารถและ
ประสิทธิภาพใน
การจัดการได้ดี
ความสามารถใน
การทำ�กำ�ไรสุทธิ
การควบคุมค่า
ใช้จ่ายเทียบกับ
ยอดขาย
ค่าสูงแสดงถึง
ความสามารถใน
การเปลี่ยน
ยอดขายเป็นกำ�ไร
ได้มาก
ความสามารถ
ในการทำ�กำ�ไร
สุทธิจาก
สินทรัพย์รวม
ของธุรกิจ
ค่าสูงแสดงถึง
ความสามารถ
ในการบริหาร
สินทรัพย์เพื่อให้
เกิดเป็นกำ�ไร
ได้มาก
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การวัดความสามารถในการทำ�กำ�ไร (Profitability Ratio)
อัตราส่วน

รายการคำ�นวณ

อัตราผลตอบแทนจาก
ส่วนของผู้ถือหุ้น
(Return On Equity :
ROE)

กำ�ไรสุทธิ x 100 (%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

แสดงถึง
●

●

ผลตอบแทนต่ อ
ส่วนทุนของธุรกิจ
ว่าให้ผลเฉลี่ย
ระดับใด เป็น
ความสามารถ
ในการทำ�กำ�ไร
จากเงินทุนของ
ผู้ถือหุ้น
ค่าสูงแสดงถึง
โอกาสที่ผู้ถือหุ้น
จะได้รับ
ผลตอบแทนสูง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีการพัฒนาสำ�นักงานบัญชีคุณภาพ เพื่อ
ยกระดับการจัดทำ�บัญชีของธุรกิจให้เกิดความน่าเชือ่ ถือ ความเชือ่ มัน่
ของธุรกิจ โดยสามารถปรึกษาการจัดทำ�บัญชี และการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ
ได้ที่ กองกำ�กับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570 หรือปรึกษาเพื่อ
การบริการทางบัญชีได้ ณ สำ�นักงานบัญชีคุณภาพทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสำ�นักงานบัญชี
ที่ผ่านการประเมินเกณฑ์คุณภาพของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หากจะใช้บริการสำ�นักงานบัญชี ควรเลือกใช้สำ�นักงาน
ที่ให้บริการจัดทำ�บัญชีที่ถูกต้อง ตรงตามข้อเท็จจริงและ
สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ
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เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ  :  
เพื่อนร่วมทางสู่ความสำ�เร็จ
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เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ  :  
เพื่อนร่วมทางสู่ความสำ�เร็จ

การเปิดประตูโลกให้เชือ่ มต่อกันทุกประเทศ ทำ�ให้เกิดภาวะการแข่งขันทีม่ ากขึน้
ส่งผลต่อการพัฒนากลยุทธ์ทางการค้า การตลาด รูปแบบการบริหารจัดการ
ธุรกิจที่จะทำ�ให้เกิดความแข็งแกร่งในการดำ�เนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องและเติบโต
การสร้างพันธมิตร และเครือข่ายทางธุรกิจ เป็นปัจจัยหลักที่มีการนำ�มาสร้าง
ขีดความสามารถของธุรกิจให้เพิ่มขึ้น
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ให้อะไร

เครือข่ายธุรกิจ (Business Networking) คือ ความร่วมมือระหว่างธุรกิจในรูปแบบ
ต่างๆ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจนกลายเป็นพันธมิตรที่ก่อให้เกิดการรักษา
หรือสร้างผลตอบแทนการประกอบธุรกิจที่เพิ่มขึ้นร่วมกัน
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ต้นทุนที่ลดลง

เนือ่ งจากการรวมพลัง การเจรจาต่อรองทางการค้า การร่วมกันพัฒนาการบริหาร
จัดการธุรกิจให้เกิดการประหยัดต้นทุน
ลดต้นทุน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย การบริหารร่วมกัน
เข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนาที่มีราคาสูงโดยลงทุนร่วมกัน
แบ่งหน้าที่ และร่วมกันผลิตสินค้าที่มีความซับซ้อนสูงได้
แบ่งหน้าที่กัน ตามความชำ�นาญพิเศษของแต่ละธุรกิจ
เรียนรู้เทคนิคการผลิต และการบริหารธุรกิจระหว่างกัน
●

●

●

●

●

ขยายตลาดเดิม สร้างตลาดใหม่
●

●

●

●

●

●

เจาะตลาดที่ต่างคนต่างถนัด (Niche Market)
ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ทแี่ ต่ละธุรกิจถนัด พัฒนาสินค้าใหม่ออกสูต่ ลาด
ร่วมกันผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้ารายใหญ่ และตลาดที่มีขนาดใหญ่ได้
ร่วมกันพัฒนาสินค้า เพิ่มส่วนแบ่งตลาด และสร้างผลกำ�ไร
ร่วมกันดำ�เนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการขาย การตลาด
ร่วมกันเจรจาต่อรอง (Negotiation) เพื่อให้ได้ข้อตกลง และเงื่อนไขที่ดีกว่า

รูปแบบเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ

แนวทางการสร้างเครือข่ายมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างได้รับ
ประโยชน์ จากความร่ ว มมื อ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น เครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต รแบบถาวรหรื อ
แบบชั่วคราวในแต่ละช่วงเวลา เช่น
รูปแบบเครือข่ายทีร่ วมตัวกันตามแนวดิง่ (Vertical Networks) เป็นการร่วมมือ
ทีม่ กี ารดำ�เนินการในแต่ละขัน้ ตอนตลอดสายของการผลิตจนถึงการนำ�สินค้าและบริการ
สู่มือผู้บริโภค เช่น กลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีก (ผู้ผลิต -- ร้านค้าส่ง --- ร้านค้าปลีก --ผู้ให้บริการขนส่ง)
●
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รูปแบบเครือข่ายที่รวมตัวกันตามแนวนอน (Horizontal Networks) เป็น
การร่วมมือทีม่ กี ารดำ�เนินการในธุรกิจทีอ่ ยู่ในระดับเดียวกัน มีความเชือ่ มโยงเกีย่ วเนือ่ ง
สนับสนุนกัน หรือทำ�ธุรกิจประเภทเดียวกัน และตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
เช่น กลุ่มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว
●

การสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เล็งเห็นประโยชน์และความสำ�คัญในการสร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจ มีความเข้มแข็ง มีการปรับตัว
เท่าทันสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ รวมถึงการสร้างโอกาส และขยาย
ตลาดของธุรกิจไทยในระดับสากล จึงได้มกี ารส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ
ดังนี้
จัดตั้งศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz Club ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางสนั บ สนุ น และผลั ก ดั น การประกอบธุ ร กิ จ ของ
ผูป้ ระกอบธุรกิจระดับพืน้ ที่ในส่วนภูมภิ าค มีการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างเครือข่ายธุรกิจ เพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิก Biz Club โดยเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจ มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์ การประกอบธุรกิจระหว่างสมาชิก ร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาธุรกิจ
แต่ละพื้นที่ รวมทั้ง การหาช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่เพิ่มเติมให้สมาชิก เช่น
การค้าขายผ่านออนไลน์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ
พัฒนาเครือข่ายธุรกิจ โดยสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและจับคู่พันธมิตร
ธุรกิจ ทั้งภายในสมาชิกพื้นที่เดียวกัน และระหว่างพื้นที่ (Internal Business Matching)
ประสานให้เกิดการพัฒนาและใช้ทรัพยากรทางธุรกิจระหว่างกันอย่างครบวงจร
●

●

●

42 คู่มือ : เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง

เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
ทั้งด้านองค์ความรู้ แหล่งเงินทุน และช่องทางการตลาด
นอกจากนี้ได้ขยายความเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ Biz Club สู่ “เครือข่ายธุรกิจ
บิสคลับประเทศไทย” (Biz Club Thailand : BCT) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ
รายพื้นที่มากยิ่งขึ้น
สอบถามและสมัครสมาชิก Biz Club ได้ที่ กองธุรกิจการค้าภูมิภาค กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า หรือ www.bizclubdbd.com
สร้างเครือข่ายพันธมิตรกลุม่ ธุรกิจ การเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของ
ธุรกิจอีกทางหนึ่ง คือ การสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจรายสาขา
และกลุ่มธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกัน ทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจำ�เป็นต้องพัฒนาทั้งต้นน้ำ�
กลางน้�ำ และปลายน้�ำ นำ�ไปสูก่ ารได้เปรียบทางการแข่งขันจากการลดต้นทุน และสร้าง
โอกาสทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างความร่วมมือ และเกื้อกูล ที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของแต่ละธุรกิจให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ อาทิ การเชื่อมโยง
เครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก การเชื่อมโยงสมาคมการค้ารายกลุ่มธุรกิจ
●

●
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ธุรกิจสำ�เร็จได้ถ้าลงมือทำ�
(Case Study)

ธุรกิจสำ�เร็จได้ถ้าลงมือทำ� (Case Study)
กรณีศึกษาของผู้ประกอบธุรกิจที่ลงมือทำ�ด้วยความมุ่งมั่น
ตั้งใจ ไม่ย่อท้อ จนก้าวสู่ความสำ�เร็จ
ธุรกิจผักปลอดภัย ไร้สารตกค้าง มาตรฐานส่งออก :  บริษัท ครอพฟี่ จำ�กัด
อำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (สำ�นักงาน)  
อำ�เภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (โรงงาน) www.okcrophy.com

“สร้างโอกาสธุรกิจได้จากสิ่งใกล้ตัว”

ธุรกิจผักสดภายใต้แบรนด์ “ครอพฟี”่ ของคุณอุดมรัตน์ อยูแ่ สง เป็นธุรกิจ
ผักปลอดภัย ไร้สารตกค้าง สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้า
ตัวแรกที่ได้รับความนิยมและผ่านมาตรฐานสากลจนสามารถส่งออกและจัดจำ�หน่าย
ในประเทศญี่ปุ่น คือ กระเจี๊ยบเขียวฝักสด และได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยเน้น
พัฒนาสินค้าประเภทผักสดทีส่ ะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสำ�หรับลูกค้าภายในประเทศ
ด้วยการสร้างแบรนด์ “คุณโอเค”
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กลยุทธ์การขาย : รักษาคุณภาพและมาตรฐาน สร้างงานเกษตรกรไทย

Product ชูจุดขายที่ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากคุณอุดมรัตน์ ทำ�งานคลุกคลีในธุรกิจ
ผลิตผักสดมายาวนาน ทำ�ให้มีความรู้และประสบการณ์ด้านสินค้าเกษตรอย่างลึกซึ้ง
ตลอดทัง้ ระบบ อาทิ การคัดเลือกเมล็ดพันธุพ์ ชื ทีไ่ ด้คณุ ภาพ การควบคุมกระบวนการผลิต
ในโรงงานที่ได้มาตรฐาน ระบบการขนส่งและจัดจำ�หน่ายสินค้าเองทั้งหมด โดยทำ�
การเกษตรแบบมีสัญญา (Contact Farming) กับกลุ่มเกษตรกร ในระบบการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices : GAP) และผลิตสินค้า
ในโรงบรรจุภายใต้ระบบการปฏิบตั ทิ ดี่ ีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice
: GMP) ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค โดยจุดเด่น
ของบริษัทอยู่ที่การรักษาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง
Place ช่องทางการจัดจำ�หน่ายที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริโภคผักปลอด
สารพิษที่ได้มาตรฐานสูงในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น และ
บริษัทกำ�หนดเป้าหมายที่จะขยายกลุ่มลูกค้าเข้าสู่ตลาด AEC โดยเพิ่มประเภทสินค้า
ให้มีความหลากหลาย ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และพัฒนาคุณภาพสินค้า
ให้ได้ตามมาตรฐานสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศได้
กุญแจสู่ความสำ�เร็จ : เรียนรู้และพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

คุณอุดมรัตน์ พยายามหาความรู้ คำ�แนะนำ�ต่างๆ นำ�ไปปฏิบัติตามลำ�ดับ
ขั้นตอนที่ได้รับการแนะนำ�อย่างต่อเนื่อง โดยได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ
ผู้ประกอบธุรกิจสู่ความเป็นมืออาชีพของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้รับคำ�ปรึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญ จนสามารถนำ�ไปปรับใช้ในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำ�
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น นำ�เครือ่ งจักรเข้ามาใช้ในการแปรรูป
สินค้าเพื่อควบคุมคุณภาพและเพิ่มยอดขาย การทำ�ตลาดผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อสื่อสาร
ให้ความรูใ้ นเรือ่ ง การรักษาสุขภาพแก่ลกู ค้าและผูส้ นใจทัว่ ไป สร้างการรับรูข้ องแบรนด์
ครอพฟี่ในวงกว้าง
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ธุรกิจสำ�นักงานบัญชี :  บริษัท เน็ทเวิร์ค แอดไวเซอรี่ ทีม จำ�กัด
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  www.thaiaccounting.com

“หลีกเลี่ยงการแข่งขัน สร้างบริการที่มีคุณภาพ”

บริษัท เน็ทเวิร์ค แอดไวเซอรี่ ทีม จำ�กัด (Network Advisory
Team : NAT) บริการรับทำ�บัญชีเชิงบริหาร โดยสามารถนำ�รายงาน
ทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ทนั การณ์ เป็นสำ�นักงานบัญชีทผี่ า่ น
การรับรองคุณภาพสำ�นักงานบัญชีจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กลยุทธ์การตลาด

เริ่มแรกใช้กลยุทธ์ด้านราคา ค่าบริการให้ต่ำ�กว่าคู่แข่ง ส่งผลให้ต้องทำ�งาน
ในปริมาณมาก เพือ่ ให้มรี ายได้เพียงพอต่อค่าใช้จา่ ย ส่งผลต่อคุณภาพงาน และการบริการ
ที่ลดต่ำ�ลง ทำ�ให้ต้องลงมือวิเคราะห์ และสร้างความเข้าใจลักษณะของธุรกิจ พบว่า
ผู้รับบริการต้องการคุณภาพของงาน และการบริการที่ดี อีกทั้ง ธุรกิจต้องพัฒนา
องค์ความรู้ให้ทันสมัย ทันสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : The Department of Business Development
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ปรับกลยุทธ์ใหม่ หลังจากการวิเคราะห์ตลาด และสถานการณ์ทางธุรกิจ ทำ�ให้
เห็นความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องสร้างความแตกต่างในการจัดทำ�บัญชี โดยมุง่ เน้นการจัดทำ�บัญชี
เพือ่ ใช้ประโยชน์ทางการบริหารจัดการธุรกิจเป็นหลัก พร้อมไปกับการกำ�หนดกลุม่ ลูกค้า
เป้าหมายที่ชัดเจน กลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ต้องการใช้ระบบบัญชีที่มีคุณภาพ
มีความน่าเชื่อถือทั้งภายในประเทศ/ต่างประเทศ และพร้อมจะจ่ายในราคาที่สูงกว่าเดิม
และใช้วิธีเริ่มจากลูกค้ากลุ่มเล็กๆ บอกต่อ หรือแนะนำ� จนบริษัท NAT สามารถดำ�เนิน
ธุรกิจได้อย่างยั่งยืนในปัจจุบัน
แผนงานในอนาคต

การรวมกลุ่ ม ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ส่ ง ผลให้ สำ � นั ก งานบั ญ ชี ต้ อ งมี
การปรับตัว จึงเป็นช่องทางทีจ่ ะนำ�ศักยภาพของสำ�นักงานฯ ทีม่ อี งค์ความรู้ และคุณภาพ
มาตรฐาน จะขยายไปยังการดำ�เนินธุรกิจฝึกอบรมสำ�นักงานบัญชีให้สามารถพัฒนา
การบริการจัดทำ�บัญชีในรูปแบบมาตรฐานสากลเพื่อรองรับ AEC
กุญแจสู่ความสำ�เร็จ

ระบบงานที่มีมาตรฐาน ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
ทำ�งานด้วยคุณภาพและส่งมอบบริการที่ดีแก่ลูกค้า
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ธุรกิจแฟรนไชส์ คาร์แคร์ : บริษัทคาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำ�กัด
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
www.molycare.com, www.carlack68.co.th

“30 ปี โมลีแคร์ มากกว่าการให้บริการ คือ มาตรฐานที่คุณพอใจ”

ศูนย์เคลือบสี โมลีแคร์ บายคาร์แลค ก่อตัง้ โดย คุณกฤษฎ์ กาญจนบัตร
ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจคาร์แคร์ ประเภทศูนย์เคลือบสีรถยนต์ครบวงจร
ที่ได้มาตรฐานเป็นรายแรกของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์คาร์แลค
จากประเทศเยอรมนี
กลยุทธ์การตลาด : สร้างคุณภาพด้านบริการ ผสานนวัตกรรม ล้ำ�หน้าคู่แข่ง

Product กลยุทธ์การตลาดของโมลีแคร์ คือ การสร้างความแตกต่างด้านภาพลักษณ์
ของศูนย์บริการ ที่มีพนักงานคอยให้บริการตามมาตรฐานที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด
โดยบริการขัดเคลือบสีรถยนต์ที่มีหัวขัด 2 หัว (Cyclo) คุณภาพสูงจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเน้นนวัตกรรมการพัฒนาน้�ำ ยาเคลือบสีนาโนเทคโนโลยีภายใต้แบรนด์
คาร์แลค 68 จากประเทศเยอรมนี ซึ่งสินค้าและบริการทั้งหมดบริษัทได้รับสิทธิในการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : The Department of Business Development
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ดำ�เนินธุรกิจในประเทศไทยแต่เพียงผูเ้ ดียว ต่อมาบริษทั ได้พฒ
ั นารูปแบบธุรกิจเป็นระบบ
แฟรนไชส์โดยได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนามาตรฐานธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ทำ�ให้บริษัทมีการบริหารจัดการสาขาที่แข็งแกร่งและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ควบคู่ไปกับการสร้างตราสินค้า
Place มีช่องทางการให้บริการที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย : โมลีแคร์เน้นไปที่รถยนต์
ส่วนบุคคลขนาด 4 ที่นั่ง และรถยนต์เอนกประสงค์ขนาด 7 ที่นั่ง เนื่องจากเป็นตลาด
ขนาดใหญ่ นอกจากนั้น ยังบริการเคลือบแก้ว โมลี-คริสตัลให้กับรถยนต์ซุปเปอร์คาร์
ซึ่งเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)
การสร้างตราสินค้า :

โมลีแคร์ มีกลยุทธ์การสร้างตราสินค้า โดยเน้นการสื่อสารภาพลักษณ์ตราสินค้า
ผ่านสื่อใน 3 มาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจแก่ลูกค้า ได้แก่ การสร้าง
ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน พัฒนาสินค้าตามมาตรฐาน และฝึกอบรมพนักงานในด้าน
การให้บริการที่ได้มาตรฐาน
กุญแจสู่ความสำ�เร็จ : มุ่งมั่น เรียนรู้ ค้นคว้า พัฒนาตนเอง ไม่หยุดนิ่ง

โมลีแคร์ พร้อมก้าวต่อไปในฐานะผู้นำ�ธุรกิจแฟรนไชส์คาร์แคร์ที่ได้รับรางวัล
มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ดีเด่น ด้านการจัดการกระบวนการประจำ�ปี 2554
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้สนใจเข้าสู่ระบบธุรกิจ
แฟรนไชส์ และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการ
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ธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก :  ห้างหุ้นส่วนจำ�กัดไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
อำ�เภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี www.chaisaeng.com

“สร้างเครือข่าย เสริมความแข็งแกร่ง ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก”

ห้างไชยแสง ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เป็นธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของคนไทย
ที่มีพัฒนาการ และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับ และปรับตัวให้อยู่รอดได้ในยุคที่มีการแข่งขัน
อย่างรุนแรง ปัจจุบันสามารถขยายพื้นที่ให้บริการถึง 10,000 ตารางเมตร สินค้าและ
บริการมีความหลากหลายมากขึ้น เป็นที่ยอมรับจากประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี และ
จังหวัดใกล้เคียง
กลยุทธ์การตลาด

บริการและสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ดี เช่น มีที่จอดรถที่พอเพียง บริการ
รถรับ - ส่งสำ�หรับลูกค้าไปยังที่จอดรถ
บรรยากาศภายในร้าน ตกแต่ง และการจัดเรียงสินค้าสร้างความสะดวก
ในการเลือกซื้อสินค้า ราคาสินค้าที่ถูก และสามารถแข่งขันได้ในตลาด
●

●
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จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สร้างความแปลกใหม่ และความตื่นเต้นให้กับ
ลูกค้า เช่น จัดงานเทศกาลคืนกำ�ไร (Birthday Sale) งานวันขอบคุณลูกค้า VIP
งานขอบคุณสมาชิกค้าส่งไชยแสงโฮลเซลส์ และมีกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ลูกค้าทั้ง
ค้าปลีกและค้าส่งตลอดปี
มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ต่อ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และการพัฒนาชุมชน
●

●

กุญแจสู่ความสำ�เร็จ :

ตั้งเป้าหมาย และดำ�เนินการอย่างมุ่งมั่นที่จะเป็นห้างสรรพสินค้าที่เป็นหนึ่ง
ด้านบริการ ความหลากหลายของสินค้า มีความทันสมัยที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี และ
จังหวัดใกล้เคียง ด้วยหลักในการดำ�เนินธุรกิจ 5 ประการ
ความซื่อสัตย์สุจริต
ความขยันหมั่นเพียร
ความมีคุณธรรม
ความจริงใจ
การรักษาเครดิตต่อคู่ค้า
เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทำ�ให้
ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการตลาด
พัฒนาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
โดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการ ช่วยลดต้นทุน เพิม่ ยอดขายจากสินค้า
ที่สร้างผลกำ�ไร
สร้างเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ร่วมกับสมาชิกร้านค้าปลีก เพือ่ พัฒนาธุรกิจ
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการรักษาและขยายลูกค้า สร้างความสัมพันธ์
และความผูกพันที่ยืนยาว
●

●

●

●

●

●

●

●
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บริการร้านค้าออนไลน์ บริษัท ซีแมนทิค ทัช จำ�กัด  
549/9 ซ.สาธุประดิษฐ์ 34 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง www.BentoWeb.com

“นำ�ธุรกิจก้าวไกล ด้วยร้านค้าออนไลน์ เพิ่มยอดขายได้จริง”

บริษัท ซีแมนทิค ทัช จำ�กัด ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หรือ e-Commerce ประเภท Web Application โดยคุณณัฐเศษ
ศิรินันท์ธนานนท์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจจัดทำ�เว็บไซต์ www.BentoWeb.com เพื่อให้
บริการระบบร้านค้าสำ�เร็จรูปออนไลน์ พร้อมทั้งเครื่องมือจัดการร้านค้าออนไลน์แบบ
เต็มรูปแบบและครบวงจร พัฒนาความสามารถของระบบให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และตรงกับความต้องการของธุรกิจให้มากทีส่ ดุ สำ�หรับผูป้ ระกอบธุรกิจทีส่ นใจสร้างร้าน
ค้าออนไลน์ให้สามารถเริม่ ต้นธุรกิจผ่านระบบ e-Commerce, Mobile Commerce, และ
Social Commerce ได้ง่ายยิ่งขึ้น
การเริ่มต้นธุรกิจ e-Commerce เกิดขึ้นจากการได้มีโอกาสสร้างเว็บไซต์
ให้กับธุรกิจประเภทต่างๆ จำ�นวนหนึ่ง จนบริษัทได้ค้นพบว่า ขนาดตลาดของธุรกิจ
ที่ให้บริการด้าน e-Commerce ในประเทศไทยยังมีน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจ
ทั้งหมด และได้ประเมินสถานการณ์แนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจ e-Commerce
ในประเทศพบว่า ยังมีโอกาสทำ�ตลาดได้อีกมาก ดังนั้น บริษัทจึงต้องการพัฒนาระบบ
ร้านค้าออนไลน์ และสร้างเครื่องมือที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
อย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ เพื่อจูงใจให้ธุรกิจทั่วไปที่ยังไม่มั่นใจในการใช้บริการเปิดร้านค้า
ออนไลน์ หรือยังไม่เคยเริม่ ต้นธุรกิจออนไลน์ เนือ่ งจากกังวลเรือ่ งต้นทุนทีส่ งู ให้สามารถ
ทำ�ธุรกิจ e-Commerce และสร้างยอดขายได้อย่างยั่งยืน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : The Department of Business Development
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กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัทได้เลือกกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจเปิดร้านค้าออนไลน์
แต่ยังขาดความรู้และความมั่นใจในระบบการสร้างร้านค้าออนไลน์ โดยบริษัทได้
ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ระบบการสั่งซื้อและชำ�ระเงินค่าสินค้าและบริการ
จากลูกค้าในทุกช่องทาง เช่น Smartphone, Tablet
จัดทำ�สือ่ ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เพือ่ เสริมสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับ
ระบบ e-Commerce ในภาพกว้าง และเป็นการสร้างแบรนด์เพื่อนำ�เสนอภาพลักษณ์
ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ รั บ รู้ ถึ ง การใช้ ง านเว็ บ ไซต์ ที่ ง่ า ย เป็ น ศู น ย์ ร วมทุ ก เครื่ อ งมื อ
ทางการตลาดออนไลน์และการจัดการทุกอย่างที่ต้องการ
●

●

กุญแจสูค่ วามสำ�เร็จ : ให้คณ
ุ ได้มากกว่า

บริษัทเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้ความสำ�คัญกับการบริการหลังการขาย
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ควบคู่ กั บ การเสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การทำ � ธุ ร กิ จ
ผ่านระบบ e-Commerce โดยบริษัทได้จัดทำ�เว็บไซต์ www.BentoWeb.com เพื่อให้
บริการแนะนำ� มีคู่มือการใช้งาน รวบรวมองค์ความรู้และคำ�ถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ
การเปิดร้านค้าออนไลน์ สร้างช่องทางให้ธุรกิจที่สนใจขอรับคำ�ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ
ผ่านระบบออนไลน์ ได้ เปิดโอกาสให้สามารถสมัครและทดลองใช้งานได้ฟรี ไม่มี
วันหมดอายุ
บริษัทได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความชัดเจน ครบถ้วน และนำ�เสนอเครื่องมือ
ทางการตลาดและเทคโนโลยีด้านการจัดการร้านค้าออนไลน์ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจในระบบให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ได้ ดำ �เนิ น การจดทะเบี ย น
ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ
DBD Verified ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี
2557-2558 และรางวั ล อื่ น เช่ น ชนะเลิ ศ การประกวดการนำ � เสนอแผนธุ ร กิ จ
ในงาน Thailand Online Expo 2013 รางวัลผูม้ ผี ลงานในการนำ�ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม าสร้ า งสรรค์ ป ระโยชน์ ต่ อ สั ง คมอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ในโครงการ
วิทยาศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ 2556 ของวุฒิสภา
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ภาคผนวก

ภาคผนวก
แหล่งเงินทุน

ถือเป็นสิง่ สำ�คัญสำ�หรับผูป้ ระกอบธุรกิจในการลงทุนหรือการขยายกิจการ ทัง้ เพือ่
กระจายความเสี่ยง และเพิ่มความสามารถในการประกอบกิจการ
ที่มาของแหล่งเงินทุน

เงินของเจ้าของกิจการ
ผู้ร่วมทุน โดยการลงทุนร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงาน
การกู้ยืมเงิน สถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนอื่น
สินเชื่อสำ�หรับผู้ประกอบธุรกิจ มี 2 ประเภท

สินเชือ่ ระยะสัน้ : เพือ่ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยชำ�ระคืนเฉพาะดอกเบีย้
สินเชื่อระยะยาว : สินเชื่อที่มีระยะเวลาเกิน 1 ปี กู้เพื่อการลงทุน สร้างโรงงาน
ซื้อเครื่องจักร เป็นต้น
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

แหล่งเงินทุนมีทงั้ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินภาครัฐและเอกชน เพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบธุรกิจได้หลายรูปแบบ เช่น การให้สินเชื่อ การค้ำ�ประกันเงินกู้ โดยสิ่งสำ�คัญ
ที่ผู้ประกอบธุรกิจจะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ มีดังนี้
ต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ เพราะผู้ให้กู้จะให้ความสำ�คัญ
กับความสามารถในการชำ�ระหนี้ และระบบการทำ�บัญชีที่ถูกต้อง
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการกู้ ยื ม กู้ เ พื่ อ ขยายกิ จ การ หรื อ เป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
ในการดำ�เนินธุรกิจ
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การป้องกันความเสีย่ ง ผูก้ ตู้ อ้ งแสดงให้เห็นว่า ตนมีความพร้อม มีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ ป็น
หลักประกัน ว่าจะไม่น�ำ เงินไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ รวมถึงพฤติกรรมในการผิดนัดชำ�ระหนี้
ข้อมูลของแหล่งเงินทุน ผู้กู้ต้องศึกษาข้อมูล ระเบียบ เงื่อนไข และประเภทของ
บริการสินเชื่อ จากแหล่งเงินกู้ให้เข้าใจอย่างถูกต้องชัดเจน
แหล่งเงินทุน/สถาบันการเงิน

สำ�นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) www.sme.go.th
เป็นหน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีการจัดทำ�โครงการ
สนับสนุน การประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ หรือการร่วมลงทุนในบริษทั จำ�กัดหรือบริษทั
มหาชนจำ�กัดที่เป็น SMEs ในรูปแบบกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital, VC)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) www.tcg.or.th
เป็นสถาบันของรัฐ ให้บริการค้ำ�ประกันสินเชื่อร่วมกับสถาบันการเงินให้แก่
ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ทุกประเภทธุรกิจ
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แหล่งเงินทุน/สถาบันการเงิน
รายชื่อสถาบันการเงิน

แหล่งข้อมูล

ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารซีไอเอ็มบี
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย
ธนาคารทิสโก้
ธนาคารธนชาต
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์เพื่อรายย่อย
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์
ธนาคารไอซีบีซี

www.gsb.or.th
www.exim.go.th
www.baac.or.th
www.ibank.co.th
www.ktb.co.th
www.bangkokbank.com
www.kasikornbank.com
www.krungsri.com
www.kiatnakin.co.th
www.cimbthai.com
www.tmbbank.com
www.scb.co.th
www.tcrbank.com
www.tisco.co.th
www.thanachartbank.co.th
www.uob.co.th
www.lhbank.co.th
www.sc.com
www.icbcthai.com
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจในและต่างประเทศ สิ่งที่จะต้องคำ�นึงถึง คือ กฎเกณฑ์เงื่อนไข
ที่ต้องปฏิบัติ กฎระเบียบของหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น
การกำ�กับดูแลให้เกิดความปลอดภัยของประชาชน ความรับผิดชอบต่อสังคม ความมัน่ คง
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ด้านภาษี
ประเภท

หน่วยงาน

แหล่งข้อมูล

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์

กรมสรรพากร

www.rd.go.th

ภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย

กรมสรรพสามิต

www.excise.go.th

ภาษีการนำ�เข้า-ส่งออกสินค้า

กรมศุลกากร

www.customs.go.th

ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำ�รุงท้องที่

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อบต. อบจ. เทศบาล
เมืองพัทยา และ
กรุงเทพมหานคร

www.dla.go.th
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ด้านแรงงาน
ประเภท
●

●

●

●

●

●

●

ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ
ใหม่ เมื่อมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน
ขึน้ ไป โดยขึน้ ทะเบียนนายจ้าง
และขึน้ ทะเบียนลูกจ้างเพือ่ เป็น
ผู้ประกันตน
แจ้ ง เปลี่ ย นแปลงข้ อ เท็ จ จริ ง
ของผู้ประกอบธุรกิจ (นายจ้าง)
การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคม
การจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำ�กว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ำ�
การยื่นข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทำ�งานเมื่อมีลูกจ้างตั้งแต่ 10
คนขึ้นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน
การยื่ น ขอใบอนุ ญ าตทำ � งาน
(Work Permit) ของแรงงาน
ต่างด้าวที่เป็นแรงงานมีทักษะ
การยื่ น จดทะเบี ย นแรงงาน
ต่างด้าว

60 คู่มือ : เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง

หน่วยงาน

แหล่งข้อมูล

สำ�นักงานประกัน
สังคม

www.sso.go.th

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

www.labour.go.th

กรมการจัดหางาน

www.doe.go.th

การอนุญาตการผลิต การจำ�หน่าย การนำ�เข้า-ส่งออก การรับรองมาตรฐาน
ประเภท

หน่วยงาน

แหล่งข้อมูล

น้�ำ มันเชือ้ เพลิง รถยนต์ เครือ่ งปรับ
อากาศ สุรา ยาสูบ บุหรี่ เครือ่ งดืม่
เครื่องสำ�อาง และสินค้า ฟุ่มเฟือย
อื่นๆ

กรมสรรพสามิต

www.excise.go.th

สถานีบริการน้ำ�มันเชื้อเพลิง

กรมธุรกิจพลังงาน

www.doeb.go.th

สินค้าที่ต้องได้รับอนุญาตนำ�เข้า
ใบรับรองถิ่นกำ�เนิดสินค้า
ประกอบการค้าข้าว ผลิต นำ�เข้า
จำ�หน่าย ซ่อม เครื่องชั่งตวงวัด
กำ�หนดสินค้าควบคุม กำ�หนดราคา
สินค้า การปิดป้ายแสดงราคาสินค้า

กรมการค้า
ต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน

www.dft.go.th

ผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ยา เครือ่ งมือแพทย์ เครือ่ งสำ�อาง
วัตถุอนั ตราย และสารตัง้ ต้นวัตถุ
เสพติด
ผลิต จำ�หน่าย นำ�เข้า สารเคมี
พันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี
อาหารสัตว์ ตั้งสถานพยาบาล
สัตว์ ค้าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์

สำ�นักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)

www.fda.moph.go.th

กรมวิชาการเกษตร

www.doa.go.th

กรมปศุสัตว์

www.dld.go.th

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น
อบต. อบจ.
เทศบาล เมืองพัทยา
กรุงเทพมหานคร

www.dla.go.th

กิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
สถานที่ จำ � หน่ า ยอาหาร และ
สถานที่สะสม ภาษีป้าย
การจำ�หน่ายสินค้าในที่หรือ
ทางสาธารณะ เสริมสวย/แต่งผม

www.dit.go.th
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ประเภท

หน่วยงาน

รับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เป็นหน่วยตรวจให้กับสถาบัน
มาตรฐานต่างประเทศ รับรอง
ฉลากเขียว รับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน รับรองระบบงาน
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

สำ�นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

www.tisi.go.th

กรมปศุสัตว์

www.dld.go.th

รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
อาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
รับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำ�
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ�

กรมวิชาการเกษตร

www.doa.go.th

กรมประมง

www.fisheries.go.th

จดทะเบียนตราสินค้า
เครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธ์ สิทธิบัตร
สิทธิผบู้ ริโภค ด้านโฆษณา สลาก
สัญญา สินค้าที่อาจเป็นอันตราย

กรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา

www.ipthailand.go.th

สำ�นักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

www.ocpb.go.th
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แหล่งข้อมูล

ธุรกิจบริการ
ประเภท

หน่วยงาน

ธุรกิจหอพัก อพาร์ตเม้นท์ ห้องเช่า

สำ�นักงานส่งเสริม
สวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุ (สท.)

ขออนุญาตจัดตั้ง ต่ออายุ
ใบอนุญาตโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก
ขายทอดตลาด การพนัน
โรงรับจำ�นำ� ค้าของเก่า
ค้าอาวุธปืน

●

●

กรุงเทพมหานคร
ติดต่อที่
ศูนย์บริการ
ประชาชน
กรมการปกครอง
กระทรวง
มหาดไทย
ต่างจังหวัด
ติดต่อที่ ทีว่ า่ การ
อำ�เภอท้องที่ใน
พื้นที่ตั้งของ
ธุรกิจ

แหล่งข้อมูล

www.opp.go.th

www.dopa.go.th

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : The Department of Business Development
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ประเภท

หน่วยงาน

ภัตตาคาร ไนต์คลับ บาร์
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการ

www.dla.go.th

คุ้มครองและส่งเสริมแพทย์
แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เช่น
ตำ�รับยาไทย

กรุงเทพมหานคร
ติดต่อที่
สำ�นักงานเขต
ในพื้นที่ตั้งของ
ธุรกิจ
ต่างจังหวัด
ติดต่อที่
อบต. เทศบาล
กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

กิจการสปาเพือ่ สุขภาพ กิจการนวด
เพื่อสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

www.hss.moph.go.th

●

แหล่งข้อมูล

●
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www.dtam.moph.go.th

563 ถนนนนทบุุร� ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร� 11000 สายดวน 1570

