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วารสารต ้นสายปลายทางธุรกิจฉบับนี้  

มาพร้อมกับการเข้ารับต�าแหน่งอธิบดีคนใหม่ของ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยเป็นอธิบดีล�าดับที่ 27 

ของกรมฯ เก่าแก่แห่งนี้ ซึ่งดิฉันมีความมุ่งม่ันท่ี 

จะพัฒนาธุรกิจ SME และสร้างความเข้มแข็งให้

เศรษฐกิจฐานราก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ผลติภณัฑ์และธรุกิจบรกิาร โดยจะน�าเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ๆ มาเป็นเคร่ืองมือ

ในการขับเคลื่อนและพัฒนาภาคธุรกิจให้เห็นเป็น 

รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

นอกจากน้ี ยังมีเป้าหมายในการอ�านวย

ความสะดวกให้ภาคธุรกิจ โดยจะเพิ่มคุณภาพ 

และประสิทธิภาพการให ้บริการต ่างๆ ของ 

กรมพฒันาธรุกจิการค้า ให้มคีวามทนัสมยั สะดวก 

รวดเร็วขึ้น เป็นการตอบสนองความต้องการของ 

ผู ้ประกอบธุรกิจ และผู ้ ท่ีมีส ่วนได้เสียต่อการ 

ด�าเนินงานของกรมฯ เป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้าง

ความได้เปรียบทางการแข่งขันให้ภาคธุรกิจ ซึ่งจะ

เป็นฟันเฟืองท่ีส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยให้เติบโต สามารถแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน และอยู่บนพื้นฐานของการมีธรรมาภิบาล 

ทางธรุกิจ เพือ่รองรบัประเทศไทย 4.0 ตามนโยบาย

ที่รัฐบาลได้ตั้งไว้

กุลณี  อิศดิศัย

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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DBD Spotlight
เล่มนี้มีอะไรเด่น?

ประวัติ
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
คนที่ 27

นางกุลณี   อิศดิศัย
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การศึกษา - ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก West Virginia University  

   ประเทศสหรัฐอเมริกา

 - ปริญญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ
 2558 – 2560 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

 2557 – 2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

 2554 – 2557 รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 2552 – 2554 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 2550 – 2552 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก 

 2549 – 2550 ผู้อ�านวยการส�านักกิจกรรมงานแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก

 2546 – 2549 ผู้อ�านวยการส�านักบริการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก 

    (ปัจจุบัน คือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

ผลงานส�าคัญ
1  ในฐานะรองอธบิดีกรมส่งเสริมการส่งออก ได้ก�ากับดแูลสนิค้าและบรกิารเพ่ือการส่งออก เป้าหมายการส่งออก 

จดักจิกรรมส่งเสรมิการส่งออก โดยท�าข้อตกลงทางการค้ากบัประเทศคูค้่า (Strategic Partner) ทีส่�าคญั เช่น จนี สหภาพ

ยุโรป และประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งมีผลต่อการขยายการส่งออกของไทยปีละไม่ต�่ากว่าร้อยละ 12 - 15
2  ในฐานะรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ก�ากับดูแลข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ การวางแผนนโยบาย

การพฒันาธรุกจิในภาพรวม  การส่งเสริมผูป้ระกอบการ  และเป็นผูร้เิริม่ด�าเนนิโครงการรบังบการเงนิผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

(DBD e-Filing) 
3  ขณะด�ารงต�าแหน่งรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่รักษาการแทนอธิบดี 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม 
4  ท�าหน้าที่แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะคณะกรรมการสิทธิบัตร เพื่อวินิจฉัยค�าสั่งหรือค�าวินิจฉัยของ

อธบิดีกรมทรพัย์สนิทางปัญญา เกีย่วกบัการอนญุาต/ไม่อนญุาตให้ใช้สทิธบิตัรและอนสุทิธบิตัร การเพกิถอนสทิธบิตัรหรอื

อนุสิทธิบัตร และการพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตเกี่ยวกับค�าร้องขอขยายระยะเวลาการช�าระค่าธรรมเนียม ซึ่งมีผลต่อ

ประชาชนในการได้รบัความเป็นธรรมจากระบบสทิธบิตัร และเป็นผลดต่ีอการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมการประดษิฐ์

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของประเทศ

4 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



5  เป็นรองประธานคณะท�างานบริหารจัดการ และท�าการตลาดสินค้าข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ เพื่อเตรียมการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 84 พรรษา ในปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 

การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ให้มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล (IFOAM) โดยใช้ตลาดเป็นตัวน�าเพื่อเพิ่มมูลค่า และ 

ส่งเสริมตลาดข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในเชิงเศรษฐกิจ

ได้อย่างยั่งยืน
6  การปฏบิตังิานในฐานะหวัหน้าผูต้รวจราชการและพาณชิย์ภาค 1 (Mini MOC 1) ได้ติดตามผลการปฏิบตังิาน

ตามแผนงาน/โครงการของส�านักงานพาณิชย์จังหวัดในเขตที่ดูแลรับผิดชอบ (เขต 10 - 12) โดยให้ข้อแนะน�าในเร่ือง 

การก�ากับดูแลค่าครองชีพให้แก่ประชาชน การก�ากับดูแล/แก้ไขปัญหาการตลาดของสินค้าเกษตร การเชื่อมโยงเครือข่าย

กลุม่ผูป้ระกอบการ/วิสาหกจิชมุชน /ประชารฐั  การต่อยอดทางธรุกจิ การส่งเสริมพฒันาตลาดท้องถิน่/ชุมชน การพฒันา

ผลติภณัฑ์เพือ่ส่งเสริมการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับสินค้า และการระดมความคดิเพ่ือพฒันาธุรกิจช่องทางใหม่สู ่ Thailand 4.0 

รวมทั้งติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
7  เป็นผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย โดยเป็นประธานคณะอนุกรรมการ

ตดิตามการตรวจสอบการส่งออกยางพารา เป็นประธานอนกุรรมการการบรหิารจัดการปุย๋อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยพจิารณา

จัดท�าแนวทางการบรหิารปุย๋อย่างมรีะบบ ส่งผลดต่ีอเกษตรกรทีป่ลกูยางพารา ในการได้มาซึง่ปุย๋ทีม่คีณุภาพ ได้มาตรฐาน 

ราคาเป็นธรรม ส่งมอบถงึมอืเกษตรกรให้ทนัต่อความต้องการ และเป็นอนกุรรมการจดัท�ายทุธศาสตร์การค้าและการลงทนุ

ของยางพารา และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในขององค์กรการยางแห่งประเทศไทย

5ต้นสายปลายทางธุรกิจ



กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน 

DBD-LOGISTICS MANAGEMENT AWARD ขึ้น ซึ่งมีนายสนธิรัตน์  

สนธจิิรวงศ์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบ

โล่ประกาศเกยีรติคณุแก่ผู้ประกอบธรุกจิให้บริการด้านโลจิสติกส์ ที่

มุ่งมั่นและสามารถพัฒนาธุรกิจจนได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อ

สร้างโอกาสทางการตลาดและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ 

ตระหนักถึงความส�าคัญและประโยชน์ท่ีได้รับจากการพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ สู่มาตรฐานสากล  ซึ่งใน

อนาคตธุรกิจเหล ่านี้จะเป ็นฟ ันเฟ ืองส�าคัญที่จะช ่วยน�าพา

ประเทศไทยก้าวไปสูค่วามเป็นชาตแิห่งการค้าและบรกิาร (Trading 

and Service Nation) และเป็นผู้น�าด้านบริการโลจิสติกส์ ล�าดับ

ต้นๆ ของภูมิภาค

DBD - LOGIS T ICS 
MANAG EM EN T 

AWARD

6 ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ หมายรวมถึงธุรกิจให้บริการขนส่ง

และขนถ่ายสินค้า บริการคลังสินค้า ธุรกิจตัวแทนออกของพิธีการทาง

ศลุกากร และธรุกจิรบัจดัการขนส่งสนิค้าระหว่างประเทศ ซึง่ธรุกจิเหล่าน้ี

ล้วนเป็นปัจจยัส�าคัญในการเพ่ิมประสทิธภิาพการด�าเนนิงานให้กบัธรุกจิ

ภาคอืน่ๆ ดงันัน้ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ จึงเป็นหัวใจส�าคัญของ

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ในภาพรวมของประเทศ เป็นธรุกจิหลกัทีม่คีวาม 

ส�าคัญในการขับเคลื่อนระบบการค้าและ

เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงได้ก�าหนด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

ฉบับที่ 3 ที่จะน�ามาใช้ตั้งแต่ปี 2560 - 2564 

ซึ่งธุรกิจโลจิสติกส์จะเป็นส่วนสนับสนุนให้

‘‘

‘‘

การให้บริการด้านโลจิสติกส์ 
จึงเป็นหัวใจสำาคัญของ 

การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนา

เศรษฐกิจในภาพรวมของ
ประเทศ เป็นธุรกิจหลักที่มี

ความสำาคัญในการ 
ขับเคลื่อนระบบการค้าและ

เศรษฐกิจของประเทศ

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

7ต้นสายปลายทางธุรกิจ



ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลาง

ด้านการขนส่งและโลจสิตกิส์ของภมิูภาค 

สู ่ความเป ็นชาติการค ้าและบริการ 

(Trading and Service Nation) โดยมี

เป้าหมายให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 

ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

ส�าหรบัการพฒันาระบบโลจสิตกิส์ 

ได้มุ ่งเน้นพัฒนามาตรฐานการบริหาร

จดัการ โดยต้ังเป้าหมายในการลดต้นทนุ

ทางด้านโลจสิตกิส์ลงจากร้อยละ 14 ให้เหลอื

ร้อยละ 12 ของ GDP ซึ่งมีหน่วยงาน

ราชการท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาโลจสิตกิส์

หลายหน่วยงานทีไ่ด้เร่งด�าเนนิการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ หลายโครงการ 

เพือ่สนบัสนนุกระบวนการทางด้านโลจสิตกิส์

ของประเทศ และอ�านวยความสะดวก 

ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทส�าคัญใน

การขับเคล่ือนธุรกิจไทยให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงของโลก จึงมุ ่ง 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ และยกระดับคุณภาพธุรกิจให้บริการด้าน

โลจิสติกส์ของไทย (Logistics Service Provider : LSP) ให้มีมาตรฐาน

สากล โดยมุ่งผลักดนัผู้ประกอบธรุกิจให้บริการโลจสิตกิส์มีความเข้มแขง็ 

สามารถแข่งขันได้อย่างยัง่ยนื พร้อมท้ังส่งเสรมิให้เกดิความเชือ่มโยงและ

รวมกลุ่มกนัจนเกิดเป็นพนัธมติรทางธรุกจิ และผูป้ระกอบธรุกจิให้บริการ

ด้านโลจิสติกส์ที่ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพจากกรมฯ สามารถพัฒนา

ธรุกจิได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 9001 ซึง่จะช่วยให้ธรุกจิมคีวามน่าเชือ่ถอื 

สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผูใ้ช้บรกิารจนเป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวางมากขึน้

ทัง้ในและต่างประเทศ พร้อมแข่งขนักบัผู้ให้บริการโลจสิตกิส์จากต่างชาติ 

ซึ่งหากธุรกิจของคนไทยมีศักยภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากลแล้ว กจ็ะสามารถอยูร่อดได้ท่ามกลางการแข่งขนัในระบบการค้าเสรี 

และบรรลุเป้าหมายสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการอย่างเต็มภาคภูมิ  

8 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



1. การขนส่งสินค้า (Freight Transportation and 

Forwarding) ซึ่งครอบคลุมงานทางโลจิสติกส์ที่

เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการขนส่งสินค้า 

ท้ังภายในและส่งออกนอกประเทศในรปูแบบต่างๆ 

ทั้งทางถนน ทางรถไฟ ทางทะเล และทางอากาศ

จ�ำแนกกำรให้บริกำร 
ของธุรกิจโลจิสติกส์ของไทย 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.freightmaxad.com

2. การจัดเก็บสินค้า ดแูล และบริหารคลังสินค้าและ

การให้บริการติดสลากสินค้าหรือบริการด้าน

บรรจุภัณฑ ์ (Warehous ing/ Inventory 

Management and Packing) รวมทั้งการ 

กระจายสินค้า

3. การให้บริการด้านพิธีการต่างๆ ที่เก่ียวกับงาน 

โลจสิตกิส์ (Non-Asset Based Logistics Services) 

ครอบคลุมงานพิธีการศุลกากร งานเอกสารต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้าหรือส่งออกสินค้า

4. การให้บริการงานโลจสิตกิส์ท่ีเก่ียวข้องกับการให้

บริการเสริม เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

งานที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ (Information and 

Communication Technology/ Consulting)

5. การให้บริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ เป็นการ

ให้บริการเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ

9ต้นสายปลายทางธุรกิจ



“MOC Biz Shop”
ร้านค้าต้นแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

	 กระทรวงพาณิชย์	 โดย
กรมพฒันาธรุกิจการค้า	 เปิดตวั
โครงการ	“พฒันาต้นแบบร้านค้า
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	 MOC	 Biz	
Shop”	 เม่ือวันท่ี	 30	 สิงหาคม	
2560	ณ	 ห้องบุรฉัตรไชยากร	
ส�านักงานปลดักระทรวงพาณชิย์	
โดยได้รับเกียรติจาก	 รัฐมนตร ี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	
(นายสนธิรัตน์	สนธิจิรวงศ์)	 เป็น
ประธาน	

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการ การออกแบบ

ผงัร้าน การจัดวางสนิค้าให้โดดเด่นสือ่ถึงเอกลกัษณ์อนังดงามของแต่ละท้องถิน่ 

รวมถึงเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้าท้องถ่ินให้อยู่ 

ในห่วงโซ่เดียวกัน

กระทรวงพาณิชย์ได้ด�าเนินการสนับสนุนภาคธุรกิจในภูมิภาคต่างๆ 

ทัว่ประเทศมาโดยตลอด และเข้าไปให้ความรูใ้นการบรกิารจดัการธรุกิจอย่าง

มอือาชพี ตลอดจนการเชือ่มโยงธรุกจิเข้าด้วยกนัเพือ่เก้ือกลูกนั และลดความ

เสี่ยงในการท�าธุรกิจเพียงล�าพัง จนเกิดการจัดตั้งเป็น MOC Biz Club ขึ้น 

ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 9,000 ราย 

10 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD



ธรุกจิเหล่านีเ้ปรียบเสมอืน

คนตวัเลก็ท่ีกระจายอยูท่ัว่ประเทศ

แต่มพีลงัมหาศาลในการขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจของประเทศ หาก

สามารถรวมพลังกันได้ก็จะท�าให้

ประเทศเดินหน้าได้ด้วยแรงจาก

เศรษฐกจิฐานราก (Local Economy) 

อย่างมั่นคง สอดรับกับนโยบาย

ของรัฐบาลที่ต้องการเห็นคนไทย

มีความเป็นอยู่ที่ดี ผู ้ประกอบ

ธุรกิจในท้องถิ่นแข็งแรงสามารถ

แข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

“ธุรกิจเหล่านี้
เปรียบเสมือน
คนตัวเล็กที่
กระจายอยู่ 

ทั่วประเทศแต ่
มีพลังมหาศาล 
ในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของ

ประเทศ”

นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

11ต้นสายปลายทางธุรกิจ



โครงการ MOC Biz Shop จึงเป็นการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิไทยครัง้ส�าคญัด้วยคนตวัเลก็ โดยมร้ีานค้าผลติภัณฑ์

ท้องถิน่สนใจเข้าร่วมโครงการเพือ่พฒันาองค์ความรู้ และเพิม่ศักยภาพการแข่งขนักว่า 80 ร้านค้า ซึง่กระทรวงพาณชิย์

จะท�าหน้าท่ีสนบัสนนุและตวิเข้มธรุกจิดงักล่าวให้พร้อมเป็นต้นแบบ ไม่ว่าจะเป็นด้านค�าปรกึษาเชงิลกึในการออกแบบ 

การจัดวางสินค้า การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการศึกษาดูงานในธุรกิจค้าปลีกท่ีประสบความส�าเร็จ

อย่างสยามดิสคัฟเวอรี่-ดิเอ็กซ์พลอราทอเรียม ซึ่งได้รับรางวัล World Retail Award 2017 สาขา Store Design of 

the Year และร้านค้าปลีก ล.เยาวราช ที่สามารถเปลี่ยนธุรกิจแบบเดิมๆ ไปสู่ความน�าสมัย โดยในเฟสแรกจะจัด

ท�าให้เป็นร้านต้นแบบใน 10 จังหวัด ก่อนขยายให้ครบทั่วประเทศต่อไป

MOC Biz Shop

12 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



โครงการ MOC Biz Shop ด�าเนินการ

ภายใต้แนวคดิ พลิกธรุกจิก้าวล�า้สู่สากล เปลีย่น

แนวคิดธุรกิจสู่นวัตกรรม พร้อมส�าหรับความ

เป็นผู้น�าสมัย และสร้างประสบการณ์คุณค่าที่

เป ็นหนึ่ง และเสริมทักษะภายใต ้แนวคิด 

Retransform : Transforming Local Retail 

Experience มุง่หวงัสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตวัให้

เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนา

เศรษฐกิจรองรับยุค 4.0 สร้างความประทับใจ

ให้กบัผูบ้รโิภคและนกึถงึทกุคร้ังทีม่าเยอืน ซ่ึงจะ

เป็นแนวทางส�าคัญในการกระตุ ้นเศรษฐกิจ 

ระดับท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ 

ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนที่จะขยาย

ร้าน MOC Biz Shop ไปทั่วประเทศ เชื่อมโยง

เข้ากับแหล่งท่องเท่ียวและเข้าสู่การตลาดแบบ

ออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางด้านการตลาดที่ท�าให้

ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ทั่วถึงต่อไป

%
BUY

BUY
BUY

13ต้นสายปลายทางธุรกิจ



กระทรวงพาณชิย์  โดยกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า จัดพิธีมอบหนังสือรับรอง 

ผูผ่้านเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพการบรหิาร

จั ด ก า รธุ ร กิ จ ใ น ร ะบบแฟรน ไชส ์ 

(Franchise Standard Awards 2017) ซึ่ง

มีนายวิเชียร ชวลิต ท่ีปรึกษารัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงพาณชิย์ เป็นประธาน  

การจัดงานในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์และกลุ่มบุคคลที่ 

ได้รับสิทธิในการจ�าหน่ายสินค้าหรือบริการ 

ให้มกีารบรหิารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน

เป็นที่น่าเชือ่ถอื ให้ธรุกจิในระบบแฟรนไชส์

เติบโตอย่างมีศักยภาพ รวมถึงช่วยเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของธรุกจิ สร้าง

แรงจูงใจและกระตุ ้นให้ผู ้ประกอบธุรกิจ 

รายใหม่เล็งเห็นความส�าคัญและประโยชน์

ของการได้รับมาตรฐานแฟรนไชส์ ท�าให้มี

ความน่าเชื่อถือ สร้างความเช่ือมั่นให้กับ 

ผู้บริโภค เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ  พร้อมทั้งสามารถขยายตลาด

ในระดับสากล โดยในปีนี้มีธุรกิจที่สามารถ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ�านวน 60 ราย

ส�าหรบัแนวทางการคดัเลอืกธรุกิจเพ่ือเข้ารบัการพฒันาน้ัน กรมพฒันา

ธุรกิจการค้าได้ท�าการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ

ของธุรกิจ ได้แก่ 1) การประเมินตนเอง โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดท�า 

แบบทดสอบประเมินตนเอง (Self Assessment Franchise Test : SAFT)  

ซึง่ใช้แบบประเมนิตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพการบรหิารจดัการธรุกิจ

ในระบบแฟรนไชส์ 2) การประเมนิโดยผูต้รวจประเมนิ กรมฯ จะส่งทมีงาน

ท่ีปรึกษาเข้าไปตรวจประเมินผู้เข้าร่วมโครงการ ณ สถานประกอบการ โดยใช้

แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Total 

Quality Franchise Management : TQFM)  พร้อมให้ค�าปรึกษาแนะน�า 

Franchise 
Standard 
Awards 
2017

14 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD



เชิงลึกเก่ียวกับการพัฒนาหรือการปรับปรุงระบบการบริหาร

จดัการให้มมีาตรฐานคณุภาพ การแก้ไขปัญหา อปุสรรคในการ

ปฏบัิตงิาน เพือ่ยกระดบัการบริหารจดัการของธรุกจิแฟรนไชส์

ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ ณ สถานที่

ประกอบการของแต่ละราย ซึ่งมีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ  

จ�านวน 60 ราย แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจอาหารและ

เครื่องดื่ม 38 กิจการ กลุ่มธุรกิจบริการ 8 กิจการ กลุ่มธุรกิจ

ค้าปลีก 2 กิจการ กลุ่มธุรกิจความงามและสปา 4 กิจการ และ

กลุ่มการศึกษา 8 กิจการ 

ทั้งนี้ การคัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนา 

ยกระดับการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการ

บริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ เพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง

ในการศึกษา การสร้าง ปรับกระบวนงานและพัฒนาระบบ

งานการบริหารจัดการธุรกิจอื่นๆ ต่อไป

 ธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนาจากกรม

พฒันาธรุกจิการค้า จะสามารถสร้างอาชพี สร้างผู้ประกอบการ

รายใหม่ รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะ

เศรษฐกจิฐานราก (Local Economy) ในต่างจงัหวัด ซ่ึงการ

เร่ิมต้นธุรกิจแฟรนไชส์ขนาดเล็กท่ีมีโมเดลธุรกิจไม่ซับซ้อน 

ใช้เงนิลงทนุไม่มาก และมแีฟรนไชส์ซอร์เป็นพีเ่ล้ียงช่วยดแูล 

จะช่วยลดความเสี่ยงแก่ผู ้ประกอบการรายใหม่ท่ีไม่เคย

ด�าเนนิธรุกจิมาก่อน ตลอดจนเป็นการกระตุน้ และเสริมสร้าง

ความแขง็แกร่งให้เศรษฐกจิฐานราก (Local Economy) ของไทย 

ในการเป็นพลังขับเคลื่อนส�าคัญของระบบเศรษฐกิจให้

เติบโตได้อย่างยั่งยืน

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ 
กองส่งเสรมิและพฒันาธุรกจิ กรมพฒันาธรุกจิการค้า  
โทรศัพท์หมายเลข : 0 2547 5953 
E-mail : franchisedbd@gmail.com 
สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
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	 กระทรวงพาณิชย์	 ลงนาม	
MOU	ร่วมกับ	SME	Development		
Bank	 และธุรกิจแฟรนไชส์ปล่อย 
สนิเชือ่อดัฉดีเงนิลงทนุให้แฟรนไชส์ซอร์
ขยายธุรกิจกว้างไกล	 และผลักดัน 
คนรุน่ใหม่	Startup	 เป็นผูป้ระกอบการ 
แฟรนไชส์ซีจับจ่ายซื้อธุรกิจได้อย่าง
มั่นใจ	พร้อมคัดสรร	12	ธุรกิจน�าร่อง
ทั้งธุรกิจการศึกษา	ค้าปลีก	บริการ	
อาหารและเคร่ืองดื่ม	 อีกทั้ ง เป ิด
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศใช้	
“กิจการค�า้เป็นหลักประกัน”	ตอบโจทย์	
SMEs	 เข้าถึงเงินทุนได้ง่ายๆ	 ตาม
นโยบายยกระดับ	Local	Economy	
ในชุมชนต่างจังหวัด

เมือ่วันที ่4 กนัยายน 2560 นางสาว

บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็น

ประธานร่วมกับ นายมงคล ลีลาธรรม 

กรรมการผู ้จัดการ ธนาคารพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย ในพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลง

ความร่วมมือภายใต้ “โครงการสินเชื่อ

MOU ปล่อยเงินกู้ ให้ธุรกิจแฟรนไชส์

สนบัสนนุธรุกิจท่องเทีย่วและผูป้ระกอบการ

ท่องเท่ียวชุมชน” ระหว่าง 3 หน่วยงาน 

ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห ่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME 

Development Bank) และธุรกิจแฟรนไชส์ 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะร ่วมมือกัน

พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย ใน “ธุรกิจ 

แฟรนไชส์” ให้สามารถเข้าถงึเงนิทนุเพือ่ใช้

หมนุเวยีนในกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอด

ธรุกจิ การพฒันาองค์ความรูด้้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรม ตลอดจนการส่งเสริมการ

ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์

โดยการด�าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา 

ได้จัดตั้งคณะท�างานร่วมกันคัดเลือกธุรกิจ

แฟรนไชส์ที่อยู ่ในการส่งเสริมและพัฒนา

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเป็นธุรกิจ

น�าร่องส�าหรับปล่อยสินเชื่อ โดยจะต้องเป็น

ธุรกิจที่มีค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์และการ

ลงทนุไม่ต�า่กว่า 1 ล้านบาท และมีคณุสมบตัิ

ต่างๆ ตรงตามท่ี SME Development 

Bank ก�าหนด จนได้ธุรกิจแฟรนไชส์น�าร่อง 

จ�านวน 12 ราย โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท 

ดังนี้ 

• ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 7 ธุรกิจ

ได้แก่ N&B Pancake, กาแฟดอยช้าง, 

FUJIYAMA GOGO, Billion Coffee,  

ยูนนาน/แซ่บ Classic by ส.ขอนแก่น, 

โชคดีติ่มซ�า และ Hokkaido Milk  

• ธุรกิจบริการ 3 ธุรกิจ ได้แก่ OTTERI 

Wash & Dry, โมลีแคร์ และ PD House 

• ธุรกิจการศึกษา 1 ธุรกิจ ได้แก่ โรงเรียน

กวดวิชาและภาษาบ้านวิชากร

• ธุรกิจค้าปลีก 1 ธุรกิจ ได้แก่ Teddy 

House
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ธุรกิจแฟรนไชส์ข้างต้นได้ผ่านการ

พจิารณาแล้วว่ามแีผนธรุกจิชดัเจน ทีผ่่านมา

ประสบผลส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจเป็น 

อย่างดี ฉะนั้น แฟรนไชส์ซีที่สนใจเลือกซื้อ

ธุรกิจเหล่านี้จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถพา 

เงนิทุนของท่านไปสูค่วามส�าเรจ็ได้ ลดความ

เสีย่งในการลงทนุด้วยตนเอง และมทีีป่รึกษา

ช่วยวางแผนธุรกิจแบบมืออาชีพ และที่

ส�าคัญจะได้รับการพิจารณาจากโครงการ

ปล่อยสนิเชือ่ส�าหรบัน�ามาลงทนุซือ้แฟรนไชส์ 

ใน 12 ธรุกจิดงักล่าว โดยมแีผนการใช้ธรุกจิ

แฟรนไชส์ท่ีซื้อมาเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน  

ซึ่งแฟรนไชส ์นับเป ็นธุรกิจแรกที่จะใช ้ 

หลักประกันทางธุรกิจประเภทกิจการมา 

ค�้าประกันสินเชื่อตามพระราชบัญญัต ิ

หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 

นอกจากนี้  ภายหลังการได ้รับ 

สนิเช่ือแล้ว กรมฯ และ SME Bank จะท�า 

การประเมินติดตามการด�าเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนือ่ง และเป็นพีเ่ลีย้งให้ค�าปรกึษาทัง้ด้าน

การเงิน การบัญชี และการขยายกิจการ

พร ้อมเชื่อมโยงเครือข ่ายให ้ เกิดความ 

เข้มแข็งแก่ธุรกิจต่อไป และหลังจากน้ีจะ

พจิารณาแฟรนไชส์ขนาดเลก็ เพือ่ให้ผูส้นใจ

ในระดับท้องถิ่นที่ต้องการมีอาชีพเป็นของ

ตนเอง สามารถลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ได้

อย่างมั่นใจและง่ายย่ิงข้ึน ซ่ึงเช่ือว่าจะ

เป็นการดันเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถ 

เข้าถึงแหล่งเงินทุนและสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกจิของไทยให้เตบิโตแบบก้าวกระโดด

ด้วยโมเดลธุรกิจแฟรนไชส์

ทางด้านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

(SME Development Bank หรือ ธพว.) ได้

ออกผ ลิต ภัณฑ ์ สิ น เ ช่ื อ เพื่ อ ยกระดั บ 

ผู ้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้

โครงการ “สินเช่ือเพื่อสนับสนุนธุรกิจ 

ท่องเท่ียวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว

ชุมชน” วงเงิน 7,500 ล้านบาท เพื่อสร้าง

โอกาสให้คนรุ่นใหม่ หรือกลุ่ม Startup ที่

ต้องการท�าธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถเข้าถึง

แหล่งเงินทุนน�าไปเริ่มต้นธุรกิจในชุมชน

แหล่งท่องเที่ยว หมู ่บ ้านอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ (CIV) หรือภูมิล�าเนา กระตุ้นให้

เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

ตามนโยบาย Local Economy ของรัฐบาล  

ส�าหรบัสินเช่ือดังกล่าว ผู้ประกอบการ

ที่เป็นบุคคลธรรมดา วงเงินสินเชื่อต่อราย 

ไม่เกิน 2 ล้านบาท กรณีจดทะเบียนภาษี

มูลค่าเพิ่ม (VAT) วงเงินต่อรายไม่เกิน  

5 ล้านบาท นิติบุคคลสูงสุดต่อรายไม่เกิน 

15 ล้านบาท โดยวงเงิน 5 ล้านบาทแรก 

ไม่ต้องใช้หลักประกัน สามารถใช้ บสย.  

ค�้ า ป ระกั น  ซึ่ ง จ ะ ได ้ รั บกา รชด เชย 

ค่าธรรมเนียม บสย. ใน 4 ปีแรก ระยะเวลา

การกู้ยืมรวม 7 ปี กรณีใช้หลักประกันตาม

เกณฑ์ธนาคาร คิดอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 

อัตราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1.5 ต่อป ี 

ปีที ่2 เป็นต้นไป อตัราดอกเบีย้ร้อยละ MLR 

- 1.0 ต่อปี กรณีใช้หลักประกัน บสย. 

คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี ลูกค้าจะได้รบั

การช่วยเหลือค่าธรรมเนียม บสย. ฟรี 4 ปี 

ปีละ 1.75% รวม 7% โดยรัฐบาลช่วยเหลือ 

4% และอีก 3% เป็นการช่วยเหลือจาก

ธนาคาร ท้ังนี้ ต้องเป็นผู้ประกอบการที ่

ช�าระหนี้ปกติตามเกณฑ์ของธนาคาร 

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
โทรศัพท์หมายเลข : 0 2547 5953 E-mail : franchisedbd@gmail.com และ www.dbd.go.th
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ยกเลิก

กรมพฒันาธรุกจิการค้า ประกาศยกเลกิ

การปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียน

นิติบุคคลทุกประเภท โดยให้เปลี่ยนเป็นการ

ช�าระด้วยเงนิสดแทน เพือ่อ�านวยความสะดวก

แก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ เริ่มตั้งแต่

วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

จดทะเบียนนิติบุคคลยุคใหม ่
ทันสมัย และคล่องตัว 
ด้วยการชำาระเงินสด 
แทนปิดอากรแสตมป์

สืบเนื่องมาจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้

ด�าเนินการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพื่อปรับปรุงระบบ

การจดทะเบียนนิติบุคคลให้มีความทันสมัย และ

สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร โดยได้ปรับปรุง

กระบวนการจดทะเบียน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ที่ เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนระบบไปใช้วิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ และรวมไปถึงปัญหาเก่ียวกับการ

ช�าระค่าอากรแสตมป์ส�าหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

การจดทะเบียนบางประเภท เช่น หนงัสอืบริคณห์สนธิ 

ข้อบังคับ และหนังสือมอบอ�านาจ เป็นต้น 

แรกเริ่มเดิมทีนั้นใช้วิธีการปิดอากรแสตมป ์

เป็นดวง แต่ส�าหรับการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) นั้นไม่สามารถใช้ 

วธีิการดังกล่าวได้ จงึได้มกีารปรบัเปลีย่นวธิกีารช�าระ

ค่าอากรแสตมป์ใหม่โดยให้ช�าระเป็นตัวเงินแทน 

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

และกรมสรรพากร

ตั้งเเต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 

นิติบุคคลทุกประเภทที่ยื่นขอจดทะเบียน

ทั้งผ่านระบบ e-Registration และ  

แบบ walk in ต้องชำาระค่าอากรแสตมป์

เป็นตัวเงินเท่านั้น
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ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้ออกประกาศเกี่ยวกับอากร

แสตมป์ ฉบับที่ 56 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 เรื่อง ก�าหนด

วิธีการช�าระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรส�าหรับ

ตราสารบางลักษณะ และเสนอออกระเบียบกระทรวงการคลัง

ว ่าด ้วยการรับช�าระและน�าส ่งเงินค ่าอากรแสตมป์จาก 

การจดทะเบียนนติิบคุคล พ.ศ. 2560 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2560 

เพ่ือก�าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับช�าระ 

อากรแสตมป์เป็นตัวเงิน เช่น การออกใบเสร็จรับเงิน การน�า

เงินส ่งคลัง การท�ารายงาน และการหักเงินค่าใช ้จ ่าย 

ในการจัดเก็บอากรแสตมป์ เป็นต้น 

ผู้ประกอบการและประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4440, 0 2547 4431 
E-Mail : Regis@dbd.go.th หรือ สายด่วน 1570  และ www.dbd.go.th

โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 18 เมษายน 2560  

ซึ่งเป ็นวันที่ เริ่มเป ิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) โดยรับช�าระค่าอากรแสตมป์

เป ็นตัวเงินส�าหรับเอกสารจดทะเบียนที่ยื่นผ ่านระบบ 

e-Registration แต่ส�าหรับการย่ืนจดทะเบียนนิติบุคคลผ่าน 

ช่องทางปกติ (walk in) นั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อนุโลม

ให้สามารถปิดอากรแสตมป์เป็นดวงได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 

2560 และจากวันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป นิติบุคคล 

ทกุประเภททีย่ืน่ขอจดทะเบยีนทัง้ผ่านระบบ e-Registration 

และแบบ walk in ต้องช�าระค่าอากรแสตมป์เป็นตวัเงินเท่าน้ัน

การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์

19ต้นสายปลายทางธุรกิจ



	 “เท้า”	 นับเป็นอวัยวะที่ส�าคัญย่ิงของร่างกาย	 โดยในทาง
กายภาพเท้าเปน็ที่รองรบัโครงสร้างใหญ่ทัง้หมดของร่างกาย	ฉะนั้น	
สิง่ทีค่อยโอบอุม้และคุม้กันเท้าจะต้องมคีวามพิเศษ	และต้องคุ้มครอง	
สนับสนุนให้เท้าของเราท�างานได้อย่างเต็มที่	

ใช่เลย!!...มันคือ “รองเท้า” โดยรองเท้าที่ดีต้องเข้าใจเท้า ผู้ผลิต

รองเท้าที่ดีต้องใส่ใจเท้า ง่ายๆ ธรรมดาๆ แต่ไม่ง่ายที่เราจะพบเจอรองเท้า

ทีเ่หมาะสม และนัน่เองจงึกลายเป็นทีม่าของความประณตีในวันน้ีของรองเท้า

ที่มีชื่อแบรนด์ว่า...“มอคเทลส์ (Mocktail’s)”

จากความชื่นชอบในงานประดิษฐ์ บวกกับความคิดการเป็น 

นายตัวเอง จึงผลักดันให้ คุณวริษา เลิศชัยวรกุล (เก๋) ผันตัวเองเข้าสู่

ธุรกิจผู้ผลิตแบรนด์รองเท้าได้อย่างน่าชื่นชม โดยเธอย้อนความหลังว่า  

“มอคเทลส์” แบรนด์รองเท้า	
		ที่สร้างด้วยมือ	เรียงร้อยด้วยใจ

20 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

SMEs	Telling
เปิดมุมธุรกิจ



ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

090 659 5641
www.mocktailsshoes.com

www.facebook.com/mocktailsshoes
mocktailsshoes

@mocktailsshoes

ตัวเองนั้นมีแววเป็นแม่ค้ามาตั้งแต่เด็ก 

แถมยังชอบท�าพวกงานประดิษฐ์อีกด้วย 

ดังนั้น เวลาโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยมี

กจิกรรมให้ท�าของมาขาย เธอจงึไม่พลาด

ที่จะเข้าร่วมด้วยเสมอ และรู้สึกดีทุกครั้ง

ที่ ได ้ เห็นคนใส ่ของที่ตัว เองเป ็นคน

ออกแบบ ซึ่งนิสัยนี้ติดตัวเธอมาตลอด 

แม้แต่ตอนท่ีท�างานประจ�าเป็นผูต้รวจสอบ

บัญชี พอถึงวันหยุด แทนที่จะนอนเล่น

อยู่กับบ้าน เธอกลับชวนเพื่อนๆ ไปรับ 

รองเท ้ามาขายแบกะดินที่ตลาดนัด

สวนจตจัุกร และท�าแบบนีอ้ยู่เป็นปี จงึได้

เห็นลู ่ทางสดใส จึงได้ลาออกมาท�า 

เต็มตัว ซึ่งครั้งแรกยอมรับว่ารู้สึกหวั่นใจ

พอสมควร แต่ความอยากเป็นเจ้านาย 

ตัวเองมีมากกว่า บวกกับความคิดว่า 

“หากไม่กล้าออกเดนิก้าวแรก กค็งไม่มี

ก้าวต่อไปตามมา” จงึตดัสนิใจท�าตามฝัน 

กระทั่งเมื่อหันมาท�าจริงจัง ก็ได้

เปลี่ยนจากการรับมาขายเป็นออกแบบ

คุณวริษา	เลิศชัยวรกุล	(เก๋)	
เจ้าของธุรกิจ	ผู้ก่อตั้ง	แบรนด์	
“มอคเทลส์	(Mocktail’s)”

และผลติเอง ท้ังท่ีไม่มคีวามรูใ้ดๆ เก่ียวกับ

รองเท้าเลย โดยอาศัยลองผิดลองถูก 

ค่อยๆ เรยีนรูจ้นเข้าใจในทกุขัน้ตอนของ

การผลิตรองเท้า และสร้างแบรนด์ของ 

ตัวเอง โดยใส่เสน่ห์ความเป็นตัวของ 

ตวัเองลงไปในทกุขัน้ตอนการผลติ แต่ทว่า..

การท�างานทกุอย่างย่อมต้องมปัีญหาเป็น

เร่ืองปกติ แต่แทนที่จะจมอยู่กับความ

ทุกข์ เธอกลับคิดต่างว่า.. “ปัญหาที่เจอ 

คือ โจทย์ข้อหนึ่งที่เราต้องผ่านไปให้ได้ 

ต้องรูส้กึสนุกกบัมัน ดีกว่ามัวมาน่ังท้อใจ  

เพราะไม่อย่างน้ัน...เราจะไม่ก้าวหน้า

ไปไหนเลย” จวบจนทุกวันน้ีจึงมุ่งมั่น

อย่างเต็มที ่และต้ังใจจะขยายสาขาไปให้

ทั่วทุกภาคของประเทศ รวมถึงหัวเมือง

หลักในต่างประเทศอีกด้วย

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์รองเท้า

แบรนด์ “มอคเทลส์ (Mocktail’s)” คือ

ความทันสมัย สดใส และสวมใส่สบาย 

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เพราะชีวิตคือความ

สนุก” คอลเล็กชั่นส ่วนใหญ่ได ้รับ 

แรงบันดาลใจมาจากรสชาติของชีวิต  

ที่ถูกน�ามาแปรเปลี่ยนให้เป็นสีสันของ

รองเท้า ด้วยเทคนิคผลิตพเิศษต่างๆ ของ

การผสมส ีท�าให้เกิดฟอร์มและเส้นสายที่

สวยงาม อกีท้ังการเลือกวสัดทุีม่ทีีม่าทีไ่ป 

ท�าให้รองเท้า “มอคเทลส์ (Mocktail’s)” 

ไม่เพียงแต่จะถูกใจผู้ใส่ แต่ยังมีเรื่องราว

ที่ท�าให้เกิดความประทับใจอีกด้วย

แบรนด์ “มอคเทลส์ (Mocktail’s)” 

ผลิตภายใต้บรษิทั พามาบายวรษิา จ�ากดั 

โดยการออกแบบของ คุณเก๋ “วริษา  

เลิศชัยวรกุล” ผู้ก่อตั้งและดีไซเนอร์  

โดยขณะนีม้อียู่ 3 สาขา คือ ท่ีห้าง ZEN 

Central world ชั้น 2, เดอะมอลล์

บางกะปิ ชั้น 1 และ ห้างไดอาน่า 

หาดใหญ่ นอกจากนี้ยังส่งออกไปยัง

ประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ กัมพูชา 

ฮ่องกง และญีปุ่่น อกีทัง้ยงัส่งออกไปยงั

ประเทศแคนาดาอกีด้วย

“ป ัญหาท่ีเจอ คือ 
โจทย์ข ้อหน่ึงท่ีเรา
ต ้องผ ่านไปให ้ ได ้ 
ต้องรู้สึกสนุกกับมัน 
ดีกว่ามัวมานั่งท้อใจ 
เพราะไม่อย่างนั้น...
เราจะไม ่ก ้าวหน ้า 
ไปไหนเลย”

21ต้นสายปลายทางธุรกิจ

แบรนด	์“มอคเทลส์ (Mocktail’s)” 
ได้รบัแรงบนัดาลใจมาจากเครือ่งดืม่
ทีมี่ส่วนผสมของผลไม้หลากหลาย
ทั้งชนิดและรสชาติ	หรือเรียกได้ว่า
เป็น	 “เครื่องดื่มรสผลไม้ท่ีไม่ใส่
แอลกอฮอล์” 	 ซึ่งถือได ้ว ่าเป ็น
ตัวแทนของความสนกุ	ใส่ใจสขุภาพ	
ความร่าเริงสดใส	 และมีชีวิตชีวา	
โดยถ้าดื่ม เครื่องดื่ม “มอคเทลส์” 
แล้วไม่เมา การใส่รองเท้าแบรนด์ 
“มอคเทลส์” ก็จะไม่เจ็บเช่นกัน



โลกปัจจุบันก�าลังเดินเข้าสู่วงจรสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ดังนั้นปัจจัยส�าคัญของการค้าขายต่อไป 

ย่อมหนีไม่พ้นการพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นหลัก แต่ในความเป็นจริงแล้วมีผู้ประกอบการไทยกว่า 90% ที่ยังไม่ได้ใช้และ 

ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างสมบูรณ์

เชื่อมต่อโลกธุรกิจ 
   ผูกติดกับยุคดิจิทัล

ด้วยประสบการณ์ที่คร�่าหวอด 

ในแวดวงไอทีมาตลอด 12 ปี ท�าให้  

คุณสิทธิ วัจน ์ เวชยาพันธุ ์ (บอย) 

ประธานกรรมการบรษิทั อนิเตอร์ วชิัน่ 

บิสซิเนสกรุ๊ป จ�ากัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์, 

เว็บแอปพลิเคชั่น, โมบายล์แอปพลิเคชั่น 

และระบบออนไลน์ต่างๆ ให้กับบริษัท 

ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มากมาย 

มองเห็นปัญหาดังกล่าวของธรุกจิเอสเอม็อี 

โดยตระหนักว ่าถึงเวลาแล้วที่จะน�า

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบรหิารจดัการ

ธรุกจิให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

“เดมิทีธรุกจิของเราคล้ายคลงึกบั

ธุรกจิรบัเหมาก่อสร้าง คอืเมือ่จบโปรเจก็ต์

หน่ึงก็ต้องไปหาโปรเจ็กต์ใหม่ แน่นอนว่า.. 

แต่ละโปรเจก็ต์สร้างรายได้เป็นเงินก้อนโต 

แต่ในทางตรงกนัข้ามกลบัไม่มอีะไรการนัตี

ได้เลยว่า..อนาคตข้างหน้าจะมีโปรเจ็กต์

เข้ามาหรือไม่? ท�าให้ในระยะยาวบริษัทอาจจะไปได้ไม่สวยนัก และอย่างที่รู้กันว่า..

โลกปัจจุบันมีสตาร์ทอัพเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เราจึงพัฒนา “พีโอเอส วิชั่น” 

(POS Vision) ขึ้นมาเพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยท�าให้เอสเอ็มอี ได้มีโอกาสเข้าถึง

เทคโนโลยี

“พีโอเอส วิชั่น” (POS Vision) เป็นระบบขาย POS (Point of Sales) ที่เป็น

คลาวด์เวบ็แอปพลเิคชัน่ทีม่าพร้อมเวบ็ไซต์ขายของออนไลน์ (e-Commerce) ดงันัน้ 

ผู้ใช้งานจะสามารถมีระบบขายของหน้าร้าน หรือ ออกบูธ และมีเว็บไซต์ขายสินค้า

ออนไลน์ไปด้วยได้ในบญัชเีดยีวกัน รวมไปถงึการบรหิารจดัการคลงัสนิค้า ราคา และ

รายงานยอดขายต่างๆ ก็สามารถท�าได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์

22 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

SMEs	Innovation
ธุรกิจ 4.0



ปัจจุบันมผู้ีสมคัรใช้งานแล้วมากกว่า 600 ร้านค้า ภายในระยะ

เวลาเพียงแค่ 3 เดือนหลังจากการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยทาง

ทมีงานได้มกีารพฒันาระบบอย่างต่อเนือ่ง และมกีารวางแผนเชือ่มต่อ

ระบบกับพาร์ทเนอร์เพิ่มเติมหลายราย ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ด้าน

การจัดส่งสินค้า การรับช�าระเงิน และบริการอื่นๆ นอกจากนี้ยัง 

สามารถรบัท�าโซลชูัน่ระบบขายให้กับองค์กรขนาดกลางไปถงึขนาดใหญ่

ให้ตรงตามความต้องการของแต่ละโครงการต่างๆ อีกด้วย

ส�าหรบัในเฟสถดัไปได้วางเป้าหมายถงึการ

บรหิารจดัการอย่างไรให้ยัง่ยนื และมองว่ามนัเป็น

เร่ืองของอีโคซิสเต็มส์อีคอมเมิร์ซท่ีต้องครบวงจร 

และมีความสมบูรณ์ ซึง่หาก “พโีอเอส วช่ัิน” (POS 

Vision) เข้มแข็งในตลาดไทยแล้ว จากน้ันใน

อนาคตก็ต้องขยายไปตลาดต่างประเทศในแถบ

เอเชียต่อไป

สนใจบริการติดต่อ www.posvision.co 

“ไอเดียเราอยากให้ธุรกิจเล็กๆ มี
โอกาส และช่วงแรกๆ ผมอยากให้
ทกุคนใช้งานฟรี ให้ลองใช้งานก่อน 
แต่เราจะให้ฟรีแค่สาขาเดียว เพราะ
เชือ่ว่าสกัวนัเขาจะเตบิโตข้ึน มสีาขา
เพิ่มขึ้น วันนั้นค่อยมาคิดค่าใช้จ่าย 
ซึ่งจะคิดเพียงแค่ 399 ต่อเดือน 
ต่อสาขา”

คุณสิทธิวัจน์ เวชยาพันธุ์ (บอย)
ประธานกรรมการ 

บริษัท อินเตอร์ วิชั่น บิสซิเนสกรุ๊ป จ�ากัด

“โดยจุดประสงค์ที่คิดค้นท�าแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมา เนื่องจากได้

พบว่าผู้ประกอบการรายเล็กก็อยากได้เทคโนโลยีมาช่วยท�าการค้า  

แต่มีงบประมาณจ�ากัด ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีลูกค้าหลายรายมาติดต่อให้

เราท�าเวบ็ให้ แล้วเขาก็อยากได้ระบบขายหน้าร้านเพิม่ อยากได้ระบบ

สต๊อกสินค้าที่ลิงก์กันด้วย ซึ่งมันมีโซลูชั่นที่ท�าได้ แต่ราคามันสูงมาก 

ซ่ึงเขาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าที่ขายของไปในแต่ละวันจะคุ้มกับค่าใช้จ่าย

หรือไม่?”

นอกจากมปัีญหาเรือ่งเงินทุนไม่หนาพอแล้ว ผูป้ระกอบการยงั

มองว่า ระบบต่างๆ ส่วนใหญ่มีการใช้งานยุ่งยาก คือต้องไปซื้อ

อปุกรณ์อีกหลายอย่างเพิม่เตมิ ในขณะเดียวกันพืน้ทีข่องร้านซึง่บางที

กเ็ป็นลกัษณะของบูธทีม่ขีนาดเลก็ ถ้าจะต้องใช้ระบบหรอืแค่ต้องวาง

เครื่องเก็บเงินเพียงอย่างเดียวพื้นที่ก็ไม่พอแล้ว ยิ่งต้องมีการเชื่อมต่อ

สายไฟกย็ิง่ยุง่วุน่วายเข้าไปอกี  ยิง่ถ้าเครือ่งเกดิเสยีแล้วจะไปเรยีกให้

ใครมาซ่อม 

ทั้งนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวจึงถูกพัฒนามาให้ใช้งานได้ง่าย  

ด้วยการออกแบบโดยยึดความต้องการของผูใ้ช้งานเป็นหลกั ไม่ว่าจะ

เป็นผู้ประกอบการรุ ่นไหนก็สามารถใช้งานระบบขายนี้ผ่านเว็บ 

เบราว์เซอร์ได้ทันที โดยการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ 

www.posvision.co ไม่ต้องดาวน์โหลด หรอืตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ใดๆ 

สามารถใช้งานได้กับทกุอปุกรณ์ ทกุที ่ทกุเวลาแบบเรียลไทม์ ทีม่กีาร

เชือ่มต่อกบัอินเทอร์เนต็ แต่ทีเ่รยีกว่าเป็นทเีดด็กคื็อ จะให้ผูป้ระกอบการ

ได้ใช้กันแบบฟรีๆ!!
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“เงิน” ถือเป็นเรื่องใหญ่ ซ่ึงไม่จ�ากัดวงแค่กับธุรกิจขนาดเล็ก แต่ในธุรกิจระดับบ๊ิกไซส์ ก็นับว่าเป็นปัจจัย
ส�าคญัท่ีไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ากันเลย โดยเฉพาะผู้ประกอบการยุคใหม่สมัยน้ี! เรือ่งเงนิน้ันแทบจะเป็นปัจจยัหลกัสงูสดุ
ในการด�าเนินธุรกิจ ฉะนั้น วันนี้จึงขอน�า 5 เคล็ดลับทางการเงินต้องรู้! ที่น่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการทุกคนน�าไป
ปฏิบัติ และปรับใช้เพื่อไปสู่ความส�าเร็จได้ในอนาคต

ทางการเงินต้องรู้.. 
ส�าหรับผู้ประกอบการเริ่มต้น !

เคล็ดลับ 5 
ท�าบัญชีรายรับ-
รายจ่ายให้ชัดเจน

1. 

อย่าไปเสียเวลากับ
อะไรที่ไม่คุ้ม

3. 

ได้เงินแค่ไหนก็ไม่คุ้ม 
ถ้ายังท�างาน  

80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

4. 
พยายามหัดลอง 
ขอส่วนลดดูบ้าง?

5. 

เข้าใจรอบการใช้จ่าย
ของตัวเอง

2. 
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1. ท�าบัญชีรายรับ- 
รายจ่ายให้ชัดเจน
ข้อผิดพลาดใหญ่สุดที่เห็นกันได้

ทัว่ไปเลยกคื็อ บรษิทัของผูป้ระกอบการ 

นั้นๆ ไม่มีการท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย! 

ซ่ึงเวลาที่ไม่มีบันทึกให้เห็นได้ชัดเจนนั้น 

เรากจ็ะไม่สามารถล่วงรูว่้า..ท�าอะไรเกนิงบ

ไปบ้าง? ค่าด�าเนนิการตรงไหนทีต่ดัออก

ได้หรือไม่จ�าเป็นบ้าง? ซึง่ยิ่งเราปล่อยทิง้

ไว้นานเท่าไร? ค่าย้อนหลังที่จะต้องใส่

เพื่อแยกให้เห็นตัวเลขได ้ชัดก็จะยิ่ง 

มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นแล้ว เคล็ดลับทาง 

การเงิน ข้อแรกก็คือ ควรรีบท�าบัญชี

รายรับ-รายจ่ายตั้งแต่แรกเสียดีกว่า

2. เข้าใจรอบการใช้จ่าย
ของตัวเอง
เคล็ดลบัทางการเงนิข้อต่อมาคอื 

ต้องรู้ด้วยว่า..ช่วงเดือนใดเราใช้จ่ายเงิน

ส่วนไหนมากหน่อย? ช่วงไหนของเดือน

เรามีสินค้าที่ต้องซื้อ ต้องขาย? ช่วงเวลา

ไหนของปีธุรกิจเราจะต้องใช้เงินจ�านวน

มาก เพื่อจ่ายค่าบ�ารุงรักษา? หรืออะไร

กต็าม? ท่ีต้องรูต้รงนีเ้พราะจะได้เตรยีมตัว

รับมือกับยอดเงินที่ต้องจ่ายได้ทัน ไม่ใช่

พอต้องการจะใช้ที ก็ต้องไปหยิบยืมจาก

คนอื่นมาที (แบบนี้ไม่โอเคเลย)

3. อย่าไปเสียเวลากับ
อะไรที่ไม่คุ้ม
ถ้าเรามพีนกังานทีม่คีวามสามารถ

เฉพาะทางอยูก่บัตวั บางครัง้เราก็จะรู้สกึ

มั่นใจไปเองว่า..เขาคนน้ันคงเชี่ยวชาญ

พอท่ีจะแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างที่เรา

ก�าลังประสบอยู่ได้ (ถึงแม้ว่าจะเป็น

ทักษะคนละด้านเลยก็ตาม) ซึ่งหากเป็น

ใครก็อยากลองให้เขาคนน้ันได้ลงมือ

แก้ไขปัญหาใช่ไหมล่ะ? แต่ทว่าอยากให้

ลองคดิกลบักนัด ูถ้าปัญหาทีค่ณุอยากแก้

เป็นปัญหาเพียงเล็กน้อย โดยสามารถใช้

อย่างอืน่ทดแทนกนัได้ แต่คณุเองกลบัให้

พนักงานคนดังกล่าวลงมาท�า แล้ว 

พวกเขาก็เสียเวลาในการท�างานหลักไป 

แบบน้ันแล้วจะเป็นการเสียเวลาไปอย่าง

ไม่คุ้มค่าเลยแหละ

4. ได้เงินแค่ไหนก็ไม่คุ้ม 
ถ้ายังท�างาน  
80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตามหวัข้อเลย ไม่มทีางคุม้ได้เลยนะ 

ถ ้าคุณต ้องท�างานเป ็นบ ้าเป ็นหลัง 

เพื่อแลกกับก�าไรหรือเพียงแค่ประคอง

ธุรกิจต่อไป การท�างานมากชั่วโมงต่อวัน

ไม่ได้มีผลแค่กับตัวคุณเอง สุขภาพ

ร่างกายของคุณเองเท่านั้น แต่ยังส่งผล

ต่อความสมัพนัธ์กบัคนรอบตวัในระยะยาว

อีกด้วย ต่อให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จ 

แต่ไม่มีใครสักคนร่วมช่ืนชมไปด้วยกัน 

แบบนั้นยังจะเรียกว ่าความส�าเร็จที ่

แท้จริงได้อีกเหรอ?

5. พยายามหัดลอง 
ขอส่วนลดดูบ้าง?
การต่อรองราคาไม่ใช ่เรื่องน่า

แปลกใจอะไร? ซึ่งมันดีกว่ากันเยอะ 

เลยนะ ถ้าเราลองขอส่วนลดจากคู่ค้า 

ดูว่า..เขาให้เราได้เท่าไร? จะลดให้เรา 

แค่ไหน? เพราะประโยชน์ที่แท้จริงก็ได้

กับตัวเราเองอยู่ดี ยิ่งถ้าเรามัวแต่เกรงใจ

หรือเขินอาย ไม่กล้าขอต่อรองราคาหรือ

ขอส่วนลด เราก็ต้องทนรับกับตัวเลขนั้น

ไปตลอดชีวิตการท�าธุรกิจนั่นละ 

และนี่ก็คือ 5 เคล็ดลับทางการเงิน ที่หวังว่า..ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทุกคนจะได้อ่าน ศึกษา ท�าความเข้าใจ 
และน�าไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้อย่างราบรื่นต่อไป 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.bangkokbanksme.com
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การช�าระค่าธรรมเนียม และ 
การรับหนังสือส�าคัญการจดทะเบียน  
ผ่านการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Registration) ต้องท�าอย่างไร?

ค�าถาม

ค�าตอบ
เมื่อได้ยื่นค�าขอจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Registration แล้ว ผู้ขอจดทะเบียนสามารถ

พิมพ์ใบช�าระเงินจากระบบดังกล่าว และน�าไปช�าระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATM  

และ Internet Banking ผ่าน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ และทหารไทย

ค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียน 
จัดตั้งบริษัท แบ่งออกได้เป็น 5 ส่วน คือ

 ค่าธรรมเนียมการจดบริคณห์สนธิ 500 บาท ต่อทุนจดทะเบียน 

1 ล้านบาท 

 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท 5,000 บาท ต่อ 

ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท 

 ค่าใบส�าคัญการจดทะเบียน 100 บาท 

 ค่าอากรแสตมป์ 200 บาท ส�าหรับหนังสือบริคณห์สนธิและ 

เพิ่มเติมอีก 200 บาท กรณีที่มีข้อบังคับ 

 ค่าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 50 บาท
BANK

24 hours

ATM24h
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ในขั้นตอนสุดท้ายของการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้ด�าเนินการบันทึกค�าขอ

จดทะเบียน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) และยื่นขอจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมช�าระ 

ค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว นายทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะด�าเนินการตรวจค�าขอจดทะเบียนและพิจารณา

อนุมัติจดทะเบียนการจัดตั้งนิติบุคคลให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน โดยจะส่งข้อมูลและเอกสารกระดาษให้ผู้ขอจดทะเบียน  

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

การรับหนังสือส�าคัญการจดทะเบียน
หนังสือรับรองนิติบุคคล และใบเสร็จการช�าระเงิน

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดส่งผ่านทางอีเมล์

ของผูข้อจดทะเบยีนทีไ่ด้แจ้งไว้ เพือ่แจ้งว่า ได้มกีารจด

ทะเบยีนนติบิคุคลตามค�าขอของผูจ้ดทะเบยีนเรยีบร้อย

แล้ว พร้อมท้ังส่งรหัสผูใ้ช้งานและรหสัผ่าน (Username 

and Password) ของนิติบุคคล เพื่อใช้ส�าหรับการลง

ลายมือชื่อตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ของนิติบุคคล 

และ/หรอืเข้าใช้งานระบบการน�าส่งงบการเงนิผ่านทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ต่อไป

เอกสารกระดาษ ซึ่งประกอบไปด้วย ใบเสร็จ 

รบัเงนิช�าระค่าธรรมเนยีมการจดทะเบยีน และใบส�าคญั

การจดทะเบียน ผ่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 

ตามท่ีอยู่ท่ีผู้ขอจดทะเบียนได้ระบุไว้ (กรณีที่ผู้ขอจด

ทะเบียนได้มีการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลเพิ่มเติม 

กรมจะจัดส่งให้ผ่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษน้ีไป 

พร้อมกัน)

 (e-Filing) 

 (EMS) 




