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 รางวัลองค์กรโปร่งใส

วารสารต้นสายปลายทางธุรกิจฉบับนี้ 

เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2560 เป็นช่วงส่งท้าย 

ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยในปี 2561 กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าจะด�าเนินงานในรูปแบบเชิงรุกให้

มากขึ้น พร้อมพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ

รูปแบบใหม่เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ 

ภาคธุรกิจ 

นอกจากนี ้เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็

ให้กับเศรษฐกิจฐานราก กรมพัฒนาธุรกิจการ

ค้า จะยงัคงเดนิหน้าสานต่อโครงการประชารฐั

สวสัดกิารร่วมกบักระทรวงการคลงั โดยยงัเปิด

รับสมัครร้านค้า ธงฟ้าประชารัฐเข้าร ่วม 

โครงการฯ เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ร้านค้าปลกีรายย่อย และร้านค้าชมุชน รวมทัง้

ช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผ่านบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป้าหมายสูงสุดเพื่อ 

ขบัเคลือ่นให้เศรษฐกิจฐานรากมคีวามเข้มแขง็ 

สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน แล้วพบกัน 

ปีหน้าค่ะ

กุลณี  อิศดิศัย

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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เม่ือวนัท่ี 17 ตลุาคม 2560 กระทรวงพาณชิย์ได้ลงพืน้ที่
ตรวจเย่ียมร้านธงฟ้าประชารฐัในเขตบางบอน กรงุเทพฯ ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 
จงัหวัดทีเ่ปิดใหผู้ม้รีายได้น้อยรบับตัรสวสัดกิารแหง่รฐั และสามารถ 
มาใช้สทิธิ พบว่า ผู้มีรายได้น้อยต่างคกึคกัและมาใช้สทิธิกันอย่างต่อเน่ือง 
โดยกระทรวงฯ ได้รบัสมัครร้านค้าในเขตกรงุเทพฯ เข้าร่วมโครงการ
แล้ว 1,100 ร้าน ครอบคลมุ 50 เขต รองรบัผู้มีสทิธิกว่า 5.5 แสนราย 
พร้อมประสานให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด�าเนินการตดิตัง้เครือ่ง EDC  
ให้ครบเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถใช้สทิธิได้อย่าง
รวดเรว็

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

พาณิชย์ น�าทีมลงพื้นที่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเขต

บางบอน ซึง่เป็นเขตท่ีมผู้ีมีรายได้น้อยได้รบัสทิธถืิอบัตรสวสัดิการแห่งรฐั

อยู่จ�านวนถึง 10,659 ราย โดยเป็นการด�าเนินงานตรวจตามความ

เรียบร้อยในการเปิดจ�าหน่ายสินค้าของร้านธงฟ้าประชารัฐ ภายใต้

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ 

ซึ่งเป็นวันแรกของการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยใน  

7 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร (ส�าหรับต่างจังหวัดได้เริ่มเปิดให้ 

ใช้สิทธิไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560)

บรรเทาภาระค่าครองชีพ 
ส�าหรับผู้มีรายได้น้อย

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

4 ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ ร้านบางบอนซุปเปอร์เซ็นเตอร์ และร้าน 

เซฟ-ด ีมนิมิาร์ท ซึง่เป็นร้านธงฟ้าประชารฐัในเขตบางบอน พบว่า ในช่วงเช้า

ประชาชนได้เดินทางไปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจุดท่ีตนเองได้ลงทะเบียน

ไว้ จากนัน้ได้เดนิทางเพือ่มาใช้สทิธยิงัร้านค้าจ�านวนมาก ท�าให้การซือ้สนิค้า

ของประชาชนเป็นไปอย่างคึกคัก โดยส่วนใหญ่จะใช้วงเงินในบัตรจับจ่าย

สนิค้าประเภท ข้าวสาร น�า้มนั เครือ่งปรงุรส และสนิค้าอปุโภคบรโิภค ของใช้

จ�าเป็นต่างๆ นอกจากนี้บรรยากาศการจ�าหน่ายสินค้าของร้านค้าโดย 

ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เน่ืองจากกระทรวงพาณิชย์ได้มีการ

ประสานและเตรียมความพร้อมร่วมกบัร้านค้าทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ อย่างใกล้ชิด

ในการส�ารองสนิค้าและการจดัล�าดับผูท้ีม่ารอใช้สทิธ ิเพ่ือป้องกนัความวุน่วาย

ที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งให้สามารถรองรับการเข้ามาใช้บริการของประชาชน 

โดยเฉพาะในช่วงแรกของการได้รับบัตร

ส�าหรับจ�านวนร้านธงฟ้าประชารัฐใน

กรุงเทพมหานคร ทางกระทรวงพาณิชย์ได ้

มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวน

ร้านค้าต่างๆ เข้าร่วมโครงการให้ครอบคลมุทัง้พืน้ที่ 

เพือ่อ�านวยความสะดวกและรองรบัการเข้ามาใช้

สิทธิของผู ้มีรายได้น้อยในกรุงเทพฯ จ�านวน 

552,278 ราย โดยขณะนีม้ร้ีานธงฟ้าประชารฐัใน

กรุงเทพฯ สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจ�านวน 

1,100 ร้านค้า (ข้อมลู ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2560) 

ครอบคลุม 50 เขต และมีจ�านวนร้านรองรับผู้มี

รายได้น้อยในแต่ละพื้นที่กระจายครอบคลุม 

ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

MILK

5ต้นสายปลายทางธุรกิจ



กระทรวงพาณิชย์ได้ด�าเนินการส่งรายชื่อ

ร้านธงฟ้าประชารัฐให้กรมบัญชีกลาง พร้อมกับให้

กรมบัญชีกลาง ประสานธนาคารกรุงไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ให้เร่งรัดด�าเนินการติดตั้งเครื่อง EDC ให้

แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมขอความร่วมมือจากร้านค้าที่

เข้าร่วมโครงการช่วยท�าความเข้าใจกบัประชาชนทีน่�า

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาซื้อสินค้าว่าไม่จ�าเป็นต้องใช้

เงินในบัตรให้หมดทันที แต่สามารถใช้ได้ตลอดทั้ง

เดอืน และวงเงนิของบตัรเดอืนตลุาคมนีรั้ฐบาลได้ทบ

ให้ไปใช้เดือนพฤศจิกายนได้ด้วยโดยจะไม่ตัดทันที

เมื่อสิ้นเดือน เพราะยังไม่มีการติดตั้งเครื่องรูดบัตรที่

ครอบคลุม อีกทั้งก�าชับร้านค้าให้ปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบอย่างเคร ่งครัดเพื่อป้องกันการน�าบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐไปใช้ผิดประเภท หากกระทรวง

พาณิชย์ตรวจสอบพบหรือได้รับเรื่องร้องเรียนจาก

ประชาชนว่ามีความผิดจริง จะด�าเนินการยึดเครื่อง 

EDC  พร้อมกับถอดรายชื่อออกจากการเข้าร่วมเป็น

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และด�าเนินคดีตามกฎหมาย

ต่อไป

โครงการร้านค้าธงฟ้าจะเป็นกลไกที่ช่วยค่าครองชีพให้กับ

ประชาชนได้อย่างแท้จริงแม้จะเป็นจ�านวนเงินไม่มากนัก โดยผู้ที่มี 

หรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าราคาถูก

จากร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการได้ตลอดเวลา โดยสินค้าท่ีจ�าหน่ายใน

ร้านค้ามกีลุ่มสินค้าทีผ่ลิตบางชนิดราคาถกูกว่าท้องตลาดทัว่ไป 15-20% 

และยงัจะส่งผลดใีนการช่วยสร้างความเข้มแขง็ให้กบัร้านค้าปลกีรายย่อย 

รวมถงึร้านค้าชมุชนทีเ่ข้าร่วมโครงการซึง่จะท�าให้เศรษฐกจิมรีากฐาน

ที่แข็งแรงและมั่นคงตามไปด้วย

6 ต้นสายปลายทางธุรกิจ



อาหารสด 
1. เนื้อสัตว์ทุกชนิด

2. ไข่สด

3. ผักและผลไม้

ของใช้ประจ�าวัน

21. สบู่ 

22. ผ้าอนามัย 

23. แชมพู ครีมนวดผม 

24. แป้งผงโรยตัว 

25. ยาสีฟัน 

26. แปรงสีฟัน 

27. ผงซักฟอก น�้ายาซักฟอก 

28. น�้ายาปรับผ้านุ่ม 

29. น�้ายาล้างจาน 

30. มีดโกนหนวด/ใบมีดโกน 

31. กระดาษช�าระ กระดาษเช็ดหน้า 

32. ยาก�าจัดยุงและแมลง 

33. น�้ายาล้างห้องน�้า 

34. น�้ายารีดผ้า 

35. ผ้าอ้อมส�าเร็จรูป 

36. ถ่านไฟฉาย 

37. หลอดไฟฟ้า 

ยารักษาโรค

38. ยาสามัญประจ�าบ้าน จ�าแนกเป็น

- ยาบรรเทาปวดลดไข้ 

- ยาแก้แพ้ ลดน�้ามูก 

- ยาแก้ไอ ขับเสมหะ 

- ยาดมหรือยาทาแก้วิงเวียน  

  หน้ามืด คัดจมูก 

- ยาแก้เมารถ เมาเรือ 

- ยาแก้ท้องเสีย 

- ยาระบาย 

- ยาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ 

แมลงสัตว์กัดต่อย 

- ยาส�าหรับโรคผิวหนัง 

- ยาใส่แผล ยาล้างแผล

46 สนิค้าจากร้านธงฟ้า 
ท่ีใช้บัตรสวสัดกิารแห่งรฐัจ่ายได้

ส�าหรบัสนิค้าทีจ่�าหน่ายในร้านค้าธงฟ้าประชารฐัและสามารถใช้สทิธบิตัรสวสัดกิารแห่งรฐัจ่ายได้ จากข้อมลูของส�านักจดัระบบราคา
และปริมาณสินค้า กรมการค้าภายใน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 มีทั้งหมด 46 รายการ ประกอบด้วย

สินค้าเพื่อการศึกษา 
5 รายการ

อาหารและเครื่องดื่ม

4. ข้าวสาร ข้าวเหนียว  

5. บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป 

6. อาหารกระป๋อง เช่น ปลากระป๋อง  

7. น�้าปลา 

8. น�า้ซอีิว๊ ซอสถัว่เหลอืง ซอสปรงุรส  

9. ซอสหอยนางรม ซอสมะเขือเทศ 

ซอสพริก 

10. น�้าส้มสายชู  

11. เกลือ  

12. เครื่องปรุงแต่งรสอาหารส�าเร็จรูป 

13. ผงชูรส 

14. น�้าตาล  

15. น�้ามันพืช 

16. นมสด นมเปรี้ยว นมถั่วเหลือง 

17. น�้าผลไม้พร้อมดื่ม  

18. นมข้นหวาน 

19. น�้าดื่ม 

20. น�้าแข็ง

44. ปุ๋ยเคมี 

45. ปุ๋ยอินทรีย์ 

46. เมล็ดพันธุ์พืช 

การใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อซื้อสินค้าดังกล่าวจะใช้วิธีรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายกับเครื่องรูดบัตร

อิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ของร้านค้า ผู้ถือบัตรจะไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าจริง ยกเว้นว่าจ�านวนเงินที่ใช้ซื้อสินค้าเกิน 

200 หรือ 300 บาท (ตามวงเงินที่ได้รับในแต่ละคน) ผู้ถือบัตรจะต้องจ่ายเงินสดเพิ่มไปให้กับทางร้านค้า

ทัง้นี ้ยงัมสีนิค้าบางประเภททีไ่ม่สามารถใช้บตัรสวสัดกิารแห่งรฐัซือ้ได้ เช่น สนิค้าฟุม่เฟือยต่าง ๆ  รวมทัง้บหุรี่

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ provincereport.moc.go.th

ขอบคุณข้อมูลจาก https://money.kapook.com

สินค้าอุปโภค บริโภค  
38 รายการ

39. เครื่องแบบนักเรียน 

40. เครื่องเขียน เช่น ดินสอ ปากกา 

ยางลบ ไม้บรรทัด เป็นต้น 

41. สมุด 

42. แบบเรียน หนังสือเสริมความรู้ 

43. อุปกรณ์การศึกษา 

วัตถุเพื่อเกษตรกรรม  
3 รายการ
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DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD

	 นางกุลณี	อิศดิศัย	อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ล�าดับที่	27	ได้ก�าหนด
นโยบายการด�าเนินงานในภารกิจส�าคัญเป้าหมายหลักท่ีจะต้องเร่งด�าเนินการ 
ในปี	2561	เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์	
ใน	3	ด้าน	ดังนี้

ตลอดจนสร้างโอกาสด้านอาชพีเพือ่
ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ของชมุชน
จากงานบรกิาร เช่น งานช่างประเภท
ต่างๆ งานให้บริการหัวหน้าแม่บ้าน 
เป็นต้น

• ยกระดับและพัฒนาส่งเสริมร้านค้า
ปลีกในชุมชนให ้มีระบบบริหาร
จัดการร ้านค ้าท่ีมีประสิทธิภาพ  
ลดต้นทุนทางการค้า พร้อมทั้งเพิ่ม
ศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจโดยน�า
ระบบเทคโนโลยีมาใช ้ โดยจะ 
ต่อยอดโครงการโชวห่วยไฮบริด
เชื่อมกับ e-Commerce, Counter 
Service ไปรษณีย์ไทย รวมทั้งบัตร
ส วั ส ดิ ก า ร แห ่ ง รั ฐ เ พื่ อ พัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ 
(Local Economy) โดยจะพัฒนา
ร้านค้าชุมชนให้เกิดการแข่งขัน 
มี แหล ่ ง รั บซื้ อ สิ นค ้ าชุ มชนใน 
ภูมิภาคระหว่างภูมิภาค เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

นโยบายการบริหารงานของ
“นางกุลณี อิศดิศัย”  

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 

1.	 สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ	 SMEs	 และเศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศ

การดูแล SMEs และเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ถือเป็นหัวใจหลักในการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ SMEs และ
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs 
กลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่, สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club, OTOP ผู้ประกอบการ
ชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม โดย
• พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็น Smart Enterprises เสริมสร้างแนวคิด
และทกัษะของผูป้ระกอบธรุกิจทีดี่ มคีวามเป็นมอือาชพี รวมถงึสามารถสร้างมลูค่า
เพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ กอปรกับใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

• พัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ (Offline to Online) เพื่อเป็นช่องทางในการ 
กระจายสินค้าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซ้ือสินค้าได้สะดวก เช่น การน�าเสนอ
ผลติภณัฑ์ การจดัท�าบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัการค้าออนไลน์ การบรหิารจดัการร้านค้า
ออนไลน์ และส่งเสรมิธรุกจิ e-Commerce เพิม่โอกาสทางการค้าและขยายตลาด
ให้ทันต่อเศรษฐกจิยุคดจิทัิล และเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคัญในการสร้างความน่าเชือ่ถือ

• สร้างมาตรฐานและโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจบริการ อาทิ ธุรกิจร้านอาหาร 
ธรุกจิบรกิารสขุภาพ ธรุกจิดูแลผู้สงูอาย ุ ธรุกิจแฟรนไชส์ ธรุกิจให้บรกิารโลจิสติกส์ฯ  

นโยบายการบริหารงานของ
“นางกุลณี อิศดิศัย”  

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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2.		 พัฒนาระบบการให้บริการอ�านวยความสะดวกทาง
ธุรกิจ	 โดยน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ	 เน้นคุณภาพมากข้ึน	 รวมทั้งเป็น
คลังข้อมูลธุรกิจของประเทศ	(Big	Data)

การน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยในการ
พัฒนาระบบการให้บริการอ�านวยความสะดวกทางธุรกิจ เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพและคณุภาพทางธรุกิจ อาท ิการเริม่ต้นธรุกจิ
ที่ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยรวมขั้นตอนการจดทะเบียน
ให้เหลอืเพยีง 1 ขัน้ตอน (จากระบบเดมิจะมขีัน้ตอนที ่1 จองช่ือ 
ขัน้ตอนที ่2 จดทะเบยีนบริษัท โดยระบบใหม่จะรวมขัน้ 1 + 2 
ให้เหลือเพียงขั้นตอนเดียว) โดยรวมข้ันตอนการจองชื่อ
นิติบุคคลและการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Registration) ให้อยูใ่นขัน้ตอน/หน้าเดยีวกนั ซ่ึงการพฒันา
บริการในส่วนนี้จะสอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับความยาก
ง่ายในการประกอบธรุกิจของธนาคารโลกทีเ่น้นการบรกิารภาครฐั
ทีม่ปีระสทิธิภาพและคุณภาพ เพิม่ช่องทางการจองชือ่นติบิคุคล
ผ่าน Mobile Application ดังนี้
• พัฒนาการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ท�าค�าขอผ่าน Smart Phone 
เพ่ือขอหนังสือรับรองได้ทุกที่ทุกเวลา นอกเหนือจากการ 
ขอหนังสือรับรองฯ ผ่านธนาคาร

• พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลธุรกิจของกรมฯ  
สู่การเป็น Business Intelligence โดยการให้บริการค้นหา
ข้อมูลและจับคูท่างธุรกจิ (Business Matching) ให้สามารถ
ตดิต่อทางธรุกจิได้โดยง่าย เพิม่ข้อมลูการตดิต่อผ่าน e-Mail 
จากเดิมที่มีเพียงเบอร์โทรศัพท์/โทรสารเท่านั้น

• วิเคราะห์แนวโน้มทางธุรกิจ การพยากรณ์ผลการประกอบ
ธุรกิจจากอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินเพื่อให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิจารณาข้อมูลเชิงลึก และเพิ่ม
ประสทิธภิาพการเข้าถึงข้อมลูได้อย่างสะดวกรวดเรว็ส�าหรับ
ประกอบการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ และจะใช้ข้อมูลธุรกิจท่ี
กรมฯ มอียูต่ัง้เป็นศนูย์กลางคลงัข้อมลูธรุกจิเชือ่มโยงข้อมลู
ธุรกิจกับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้เป็นฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ของประเทศหรือ Big Data ต่อไป

3.		 ส่งเสริมและสร้างมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลแก  ่
ภาคธุรกิจ	สร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้า

โดยจะเน้นทัง้มาตรการป้องปรามและมาตรการส่งเสรมิ 
ได้แก่ การตรวจสอบแนะน�าการปฏบิติัตามกฎหมายเพือ่ก�ากบั
ดูแลให้ภาคธุรกิจปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ติดตามควบคุม
ธุรกิจกลุ่มเส่ียง เช่น นิติบุคคลไทยท่ีมีคนต่างด้าวถือหุ้น  
(นอมินี) การส่งเสริมให้ธุรกิจน�าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
ประกอบธุรกิจมากขึ้น
• ยกระดับธุรกิจตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมฯ จัดท�าขึ้น  
ซึ่งอิงตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

• สร้างธุรกิจต้นแบบและประกวดธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล 
ดีเด่นในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

• น�าระบบบัญชีมาตรฐานเข้ามาช่วยสร้างธรรมาภิบาลให้แก่
ภาคธรุกจิ (สามารถจดัท�าบญัชผ่ีานทาง Application หรือ 
ทางออนไลน์) และจัดท�าระบบ e-Accounting เพ่ือให้ 
ผู้ประกอบการ SMEs สามารถจัดท�ารายรับรายจ่าย และ 
งบแสดงฐานะการเงินได้โดยง่าย สามารถน�าส่งงบการเงิน
ประจ�าปีได้โดยอตัโนมัต ิซึง่จะท�าให้ SMEs มกีารจดัท�าบญัชี
ที่ถูกต้อง สามารถประเมินสภาพคล่องทางการเงิน และ
สามารถด�าเนินงานได้

	 นอกจากนี	้การบรหิารงานภายในกรมฯ	จะมกีารด�าเนนิงานในลักษณะ	Team	Work	และบรูณาการการท�างาน
ด้วยความเก้ือกูลและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน	พร้อมเดินหน้าสู	่DBD	4.0	ท่ีจะรกัษาไว้ซ่ึงต้นสายปลายทางธุรกิจท่ีขับเคลือ่น
ด้วย	“ยิ้มแย้ม	โปร่งใส	ใส่ใจบริการ”
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ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย ์  โ ด ย 

กรมพัฒนาธรุกจิการค้า ได้จดักจิกรรม

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาคม 

การค้าให้มีความเข้มแข็งมาอย่าง 

ต่อเนือ่ง และเมือ่วนัที ่16 ตลุาคม 2560 

ได้จัดงาน “Together is Power 2017” 

ขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท 

เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อมอบรางวัลสมาคม

การค้าดีเด ่นและผู ้บริหารสมาคม 

การค้าดเีด่นประจ�าปี 2560 หรอื Trade 

Association Prestige Award (TAP 

Award) ทั้งนี้ มีนายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง 

ผู ้ ช ่ วย รัฐมนตรีประจ�ากระทรวง

พาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล 

การจดังานครัง้นีเ้ป็นความร่วมมอื

ระหว ่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับ 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพือ่มอบ

ประกาศเกียรติคุณให้แก่สมาคมการค้า 

ที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศตามหลัก 

Ba lanced Scorecard 4 ด ้าน  

ได ้แก ่  1 )  ผลส� า เร็ จตามพันธกิจ  

2) ความสามารถในการบริหารจัดการ  

3) คุณภาพการให้บริการ และ 4) การ

พัฒนาองค์กร 

สมาคมการคา้ดีเด่น 
ประจำาปี 2560
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นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลให ้

ผู ้บริหารสมาคมการค้าและผู ้บริหาร

สมาคมการค้ารุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมิน

จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมการค้า 

360 องศา ในคุณลักษณะของผู้บริหาร  

6 ด้าน คอื 1) ความยุตธิรรม ความเทีย่งธรรม 

ความซื่อสัตย์โปร่งใส 2) การสร้างความ

ร่วมมือกับองค์กรภายนอก 3) การสร้าง

ความเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นให้แก่

องค์กร 4) การสร้างความเจรญิเติบโตให้

แก่องค์กร 5) การสร้างภาพลักษณ์และ

ชื่อเสียงให้องค์กร และ 6) ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ให้กับองค์กร

ส�าหรับการมอบรางวัลสมาคม

การค้าดีเด่นและผู้บริหารสมาคมการค้า

ดีเด่น ประจ�าปี 2560 เป็นอีกหนึ่ง

กิจกรรมท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้

ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับต้ังแต่ปี 

2556 โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิด

การสร้างเครือข่าย และเชดิชเูกยีรตใิห้กบั

สมาคมการค้าท่ีมีการบริหารจัดการเป็น

เลิศ รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้สมาคม 

การค้ามีการพัฒนาองค์กรและบทบาท 

ในการพฒันาธรุกิจ พร้อมผลกัดนัสมาคม

การค้าให้เป็นผู้น�าสมาชิก ในการยก

ระดับมาตรฐานธุรกิจให้เข้มแข็ง โดยใน

ปีนี้มีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัลฯ แบ่ง

เป็น 4 ประเภท รวม 25 สมาคม และ 

ผู้บริหารสมาคมการค้า รวม 6 ราย ดังนี้

1. รางวัลสมาคมการค ้ายอดเ ย่ียม  
มี ส ม า ค ม ก า ร ค ้ า ท่ี ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล  
รวม 5 สมาคม

2. รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ  
มี ส ม า ค ม ก า ร ค ้ า ท่ี ไ ด ้ รั บ ร า ง วั ล  
รวม 20 สมาคม

3. รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น 
มีผู ้บริหารสมาคมการค้าท่ี ได ้รับ
รางวัล รวม 3 ราย

4. รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ 
มีผู ้บริหารสมาคมการค้าท่ี ได ้รับ
รางวัล รวม 3 ราย
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การด�าเนินการที่ผ่านมามีสมาคมการค้าที่ได้รับรางวัล

สมาคมการค้าดีเด่น จนถึงปี 2560 รวม 41 สมาคม และ 

ผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น รวม 25 ราย ซึ่งผู้ได้รับรางวัล

กลุ่มนี้นับเป็นต้นแบบของสมาคมการค้าที่ดี และจะเป็นก�าลัง

ส�าคัญของภาคธรุกิจในการพฒันาเศรษฐกิจไทยให้เตบิโตอย่าง

ยั่งยืน

นอกจากการมอบรางวัลแล้ว ภาคบ่ายยังได้รับเกียรติ

จาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม มาปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “แนวทางการพัฒนา

กลุ่มธุรกิจให้สอดคล้องกับ S-Curve” และ ดร.คณิศ 

แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา

ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่มาบรรยายให้ความรู้

เก่ียวกับแผนพฒันา ECC เพือ่เสรมิสร้างองค์ความรูใ้ห้สมาคม

การค้ามคีวามพร้อมส�าหรบัรองรบัทศิทางการพฒันากลุม่ธรุกจิ 

S-Curve และแผนพัฒนา ECC ตามนโยบายของกระทรวง

พาณิชย์ท่ีมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มธุรกิจบริการ

ของไทยในการเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

กระทรวงพาณชิย์และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกบัสมาคมการค้าและผู้บริหารสมาคม 

การค้าทีไ่ด้รับรางวลัอนัทรงเกยีรต ิ ซึง่รางวลัดงักล่าวน้ีสะท้อนให้เหน็ถงึความทุม่เท มุง่มัน่ และเสียสละของทกุท่าน ทีม่ ี

ส่วนร่วมกนัขบัเคลือ่นการท�างานของสมาคมการค้าจนประสบความส�าเรจ็ รวมถงึการก้าวไปสูก่ารเป็นต้นแบบทีด่ใีห้กบั

สมาคมการค้าอืน่ๆ ได้ตระหนกัและเหน็ความส�าคัญของการพฒันาการบริหารจัดการธรุกจิสู่เกณฑ์มาตรฐานสากลต่อไป 
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รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น  
20 สมาคม 

1. สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย
2. สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
3. สมาคมนักธุรกิจอาเซียน
4. สมาคมเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย
5. สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น
6. สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
7. สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
8. สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ไทย
9. สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
10. สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
11. สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
12. สมาคมการขายตรงไทย
13. สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
14. สมาคมการบรรจุภัณฑ์ ไทย
15. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
16. สมาคมอาคารชุดไทย
17. สมาคมโรงแรมไทย
18. สมาคมร้านขายยา
19. สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
20. สมาคมการค้ามันสำาปะหลังไทย

รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้า 
รุ่นใหม่ 3 ราย

1. นางสาวณัฏฐ์ปพัชช์  ชัยศิริกุล 
 กรรมการสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-
 สากล
2. นายสุภาพ  สุวรรณพิมลกุล
 เลขาธิการสมาคมอตุสาหกรรมไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส์
 และโทรคมนาคมไทย
3. นายสุนทร  สถาพร   
 อุปนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

รางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม  
5 สมาคม 

1. สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล 
2. สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และ
 โทรคมนาคมไทย 
3. สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
4. สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ         
5. สมาคมประกันชีวิตไทย

รางวัลผู้บริหารสมาคมการค้าดีเด่น  
3 ราย

1. นายอู๋ จื้อ อี้
 นายกสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล 
2. นายวิษณุ ลิ่มวิบูลย์
 นายกสมาคมอตุสาหกรรมไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส์และ
 โทรคมนาคมไทย  
3. นายอธิป  พีชานนท์ 
 นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
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รางวัลองค์กรโปร่งใส

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข ้ารับ 

“รางวัลชมเชยองค ์กรโปร ่งใส” จาก

ส�านักงานคณะกรรมการป ้องกันและ 

ปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ (ส�านกังาน 

ป.ป.ช.) ภายใต้โครงการมอบรางวลัองค์กร

โปร่งใส ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 (NACC 

Integrity Awards) โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็น

เครื่องหมายการันตีเกียรติยศท่ีแสดงถึง

ความมีคณุธรรม จรยิธรรม และความซือ่ตรง 

ในการด�าเนินงานขององค์กรท่ีเหมาะสม 

ในการเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สาธารณชน  

เพื่อสร้างค่านิยมการบริหารจัดการองค์กร

ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณใน

วิชาชพี และมคีวามรบัผิดชอบต่อสังคมได้

เป็นอย่างดี

ส�าหรับการจัดงานในครั้งน้ี มี 24 องค์กรท้ังภาครัฐบาล 

รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่ได้เข้าร่วมรับรางวัล ซึ่งเกณฑ์การตัดสินที่ 

ส�านักงาน ป.ป.ช. ใช้ประกอบการพิจารณานั้นแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านองค์กรปฏิบัติภารกิจและมีการแสดงออกถึงความ

พร้อมรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีม่มีาตรการแก้ไขถ้ามปัีญหาหรือ

มีผลกระทบจากการด�าเนินงาน องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่าง

ระมัดระวังข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้รับ

บรกิาร สทิธทิางกฎหมาย และความคาดหวงัของสงัคม มกีารสร้าง

ความสัมพันธ์และรับฟังความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยกรมฯ มี 

นโยบายการก�ากับองค์การที่ดี เป็นแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรยึดถือ

ปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ตรวจสอบการท�างานได้ และมีช่องทางที ่

หลากหลายเพ่ือเปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกองค์กรและ

ติดตามผลการด�าเนินงานที่เป็นระบบ ประกอบกับที่ผ่านมา กรมฯ ได้

ให้ความส�าคัญกับการน�านวัตกรรมเทคโนโลยีมาให้บริการภาคธุรกิจ

และประชาชนเพือ่อ�านวยความสะดวกรวดเรว็ในการรบับริการ ลดความ

เสี่ยงการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ได้แก่ การ 

จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration), การน�าส่ง

DBD Smart Works
รอบรั้ว DBD
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งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing), การเปิดเผย

ข้อมูลและให้บริการข้อมูลนิติบุคคลผ่านแอพพลิเคชั่น DBD 

e-Service, การขอหนังสือรับรอง

นิติบุคคลผ่านธนาคารพาณิชย ์ 

(e-Certificate) และการส่งเสรมิให้

ธุรกิจสามารถเข้าถึงเงินทุนด้วย

กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ 

(DBD e-Secured)

2. ด้านองค์กรมีการปฏิบัติ

ภารกจิตามหลักนติิธรรม ผูบ้ริหาร

กรมฯ ได้แสดงเจตจ�านงในการ

บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

พร้อมแสดงออกในเวทีต่างๆ อย่าง

ต่อเนื่อง การจัดท�าตัวชี้วัดในระดับ

ต ่างๆ เพื่อเป ็นเคร่ืองก�าหนด

ทิศทางและการติดตามการด�าเนิน

งานของบุคลากรในกรมฯ รวมถงึการสร้างความมีส่วนร่วมของ

คนในองค์กร (Gen X, Y) ให้ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพและ

อยู่บนพื้นฐานของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

3. ด้านการปฏบิตังิานตามภารกจิขององค์กรให้ความ

ส�าคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามแนวทาง

จริยธรรมที่เป็นสากล กรมฯ ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการ

ด้านธุรกิจแก่ประชาชนจึงยึดหลักการสิทธิมนุษยชนและให้

บริการท่ีเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

และส่งเสริมให ้บุคลากรมีการ

พัฒนาตนเองผ ่านหลักสูตรที่

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอยู่เสมอ 

4. ด้านองค์กรด�าเนินงาน

ด้วยความโปร่งใส กรมฯ ใช้หลัก

คณุธรรมจรยิธรรมเป็นแนวทางใน

การตดัสนิความถกูต้อง ก�ากับดแูล

การด�าเนินงานให้เป ็นไปตาม

ภารกิจและมาตรฐานวิชาชีพ เพิ่ม

พื้นท่ีให้บุคคลภายนอกเข้ามามี

ส ่วนร ่วมเป ็นกรรมการในการ

ด�าเนินงาน กิจกรรมและโครงการ

ต่างๆ ของกรมฯ

ทั้งนี้ รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสในครั้งนี้นับเป็น 

ครั้งที่ 3 แล้วที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับ และเป็น 

1 ใน 2 หน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ (กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า และส�านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์) ทีไ่ด้รบัรางวัล

ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน (ครั้งที่ 6 และ 7) 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับน้ัน ถือเป็นพลังส�าคัญให้กรมฯ และบุคลากรมีขวัญก�าลังใจในการท�างาน

และมุง่หวังผลส�าเรจ็ท่ีดย่ิีงข้ึนต่อไป พร้อมท้ังพัฒนาก้าวสู่ความเป็นองค์กรผู้น�าด้านการให้บริการธรุกจิทีม่ธีรรมาภิบาล 

โปร่งใสตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนและสร้างความเชื่อมั่น

ต่อนักลงทุนต่างชาติในอนาคต



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.

2560-2564) ก�าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์ส�าคัญ 

ในการป้องกนัการทุจรติเชงิรกุ เพือ่ให้หน่วยงานภาครฐัมกีารด�าเนนิงานอย่างโปร่งใส 

มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้ง

การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งรัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศของพลเอก ประยุทธ์ 

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก�าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐทุกระดับเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องด�าเนินการแก้ไขอย่าง 

เร่งด่วน ทุกหน่วยงานต้องรวมพลังเพื่อก�าจัดให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยภายใต้

ยุทธศาสตร์ดังนี้

1. เสริมสร้างจิตส�านึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานโดยยึดมั่น

ในหลักคุณธรรม จริยธรรม

2. บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และความโปร่งใสภาครัฐ

3. เสรมิสร้างความเข้มแขง็ในการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และบรูณาการ

หน่วยงานทกุภาคส่วนในการส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และความโปร่งใสภาครัฐ

กรมพฒันาธรุกจิการค้า ขานรบันโยบาย

ของรฐับาลอย่างเคร่งครดั โดยแปลงยทุธศาสตร์

ชาติมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการ

ก�าหนดมาตรการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ดังนี้

1. ส่งเสรมิและพัฒนาบคุลากรของกรมฯ ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติ ภายใต้
วินัยข ้าราชการพลเรือน และประมวล
จริยธรรม

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
บุคคลภายนอกในการปฏิบัติราชการของ 
กรมฯ โดยเปิดโอกาสให้เข้าร่วมเป็นคณะ
กรรมการในการด�าเนินงานด้านต่างๆ เช่น 
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของ 
คนต่างด้าว คณะกรรมการก�ากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี เป็นต้น

นโยบายการป้องกัน
   และ ปราบปรามการทุจริต 
   ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

16 ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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3. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น/สายด่วน 1570/จดหมาย และการจัดกิจกรรม
อบรม สัมมนาต่างๆ

4. จัดท�าและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบโทรทัศน ์
ภายในกรมฯ เว็บไซต์ 

5. จัดโครงการและกจิกรรมเพือ่ปลกูจิตส�านกึท่ีดีให้แก่บคุลากร และผูมี้ส่วนได้เสยีต่อการด�าเนนิงานของกรมฯ ในรปูแบบต่างๆ 
6. เข้ารับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  

Assessment : ITA) ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
7. เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
8. เข้าร่วมกิจกรรมจัดท�ามาตรฐานความโปร่งใสของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โครงการคณุธรรมน�าชวีติ หวัข้อ “สจุรติ

กาย ไม่เบียดบงัผลประโยชน์ส่วนรวม” 

ณ เสถยีรธรรมสถาน กรุงเทพฯ เม่ือวนั

พธุท่ี 1 พฤศจิกายน 2560

โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

หวัข้อ “ข้าราชการแบบไหนในใจประชาชน” 

คร้ังที ่1 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวดันนทบรีุ 

เมือ่วนัเสาร์ที ่18 พฤศจกิายน 2560

โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

หัวข้อ “ข้าราชการแบบไหนในใจ

ประชาชน” คร้ังท่ี 2 ณ กรมพฒันาธรุกจิ

การค้า เม่ือวนัพธุท่ี 29 พฤศจิกายน 2560

17ต้นสายปลายทางธุรกิจ



18 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทในเครือของสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษในประชาคมมาตรฐานสากล (UK National Standard Body) ที่ได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเปน็ทางการจากองค์กร ISO ในการตรวจประเมินด้านการบริหารจัดการความปลอดภยัของข้อมูลสารสนเทศ ตามมาตรฐาน 
ISO ในประเทศไทย  การได้รบัใบรบัรองมาตรฐานครัง้นีเ้ป็นการประกาศถงึความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขัน้สงูของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ว่าสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ ใช้บริการ และเป็นการตอกย�้าให้กรมฯ เพิ่มประสิทธิภาพการอ�านวยความสะดวกแก ่
ภาคธุรกิจ พร้อมยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่หน่วยงานภาครัฐแห่งนวัตกรรม รวมทั้งก้าวสู่การเป็น Digital Department

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานแรกในกระทรวงพาณิชย์ท่ีได้รับใบรับรอง 

มาตรฐานฯ ดังกล่าว โดยรับรองให้ “ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Registration)” “ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured 

transaction)” และ “ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)” ของกรมฯ มีการบริหารจัดการ

ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานสากล

สิ่งส�าคัญในการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ ข้อมูลสารสนเทศของผู้ใช้

บริการต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและปลอดภัย ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้

มีการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (Information Security 

Management System: ISMS) ตามมาตรฐานการจัดการข้อมูลด้านการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ เพื่อให้

DBD Smart Works
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ข้อมูลและระบบงานสารสนเทศของกรมฯ มีความปลอดภัย  

ถูกต้อง และพร้อมใช้งาน ส่งผลให้ผู ้ใช ้ระบบทั้งภายในและ 

ภายนอกกรมฯ เกิดความเช่ือมั่นและความพึงพอใจในบริการ  

รวมถึงหากเกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้ระบบขัดข้อง กรมฯ ก็สามารถ

รับมือและกู้คืนระบบได้อย่างทันท่วงที 

ทั้งน้ี การน�ามาตรฐาน ISO 27001 มาใช้งาน ประกอบ

ด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ประการ ได้แก่ 

1) การจัดท�าระบบ (Establish) การจัดการความมั่นคงของ

สารสนเทศ (ISMS) คอื การเตรยีมการวางแผนเพือ่ปกป้องสารสนเทศ 

2) การน�าไปปฏบิตั ิ(Implement) คอื น�าแผนจากขัน้ตอนการ

จัดท�าระบบ (Establish) ไปปฏิบัติจริง โดยท�าตามเอกสารคู่มือและ

ลงบันทึกในแบบฟอร์ม 

3) การด�ารงรักษาระบบและประเมินขีดความสามารถของ

ระบบการจัดการ (Maintain and Monitor) คือ ปฏิบัติควบคู่ไปกับ

การท�างานปกติ พร้อมทั้งด�าเนินการตรวจประเมินภายในระบบ 

การจัดการ 

4) การปรบัปรุงอย่างต่อเนือ่ง (Continual Improvement) คอื 

การทบทวนผลการท�าระบบและหาจุดปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้อง

มีหลักฐาน (ท้ังเอกสารและผลการปฏิบัติ) ที่น่าเช่ือถือสะท้อน 

ความเป็นจริงและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

สารสนเทศ (Information Security Management 

System: ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 

เป ็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ มีการ

ประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2005 (ISO 27001: 

2005) ส�าหรับ ISO/IEC 27001: 2013 คือ เวอร์ชัน

ล่าสุดที่มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 

2013 โดยองค์กร ISO (International Organization 

for Standardization) และหลงัจากประกาศใช้กไ็ด้

รับความสนใจจากองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน 

ทั่วโลก น�ามาใช้งานและขอการรับรองดังกล่าว 

(Certification) 

ส�าหรับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 

มีอายุรับรอง 3 ปี และในแต่ละปีจะต้องมีการ

ตรวจติดตามผลการด�าเนินงาน (Surveillance 

Audit) อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบริหาร

จัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศตาม

มาตรฐาน ISO 27001: 2013 จ�าเป็นต้องมมีาตรการ

ที่ เหมาะสมกับความเสี่ ยงของสารสนเทศ 

(Information Security Risk) ซึ่งตาม Annex 

A ของ ISO 27001: 2013 มทีัง้หมด 14 ข้อก�าหนด 

114 มาตรการควบคุม ที่องค์กรต้องน�าไปปรับใช้

และปฏิบัติให้เกิดผลจริงด้วยจึงจะผ่านการตรวจ

ประเมิน



 เฉกเช่นเดียวกัน หากอัตราความต้องการในภาคอสงัหารมิทรพัย์มมีากขึน้ 
ธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวเนื่องกันอย่างเช่น “เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน” ก็ล้วนมี
ทิศทางที่ดีในเชิงเศรษฐกิจ ฉะนั้นด้วยสโลแกน  “สร้างสรรค์ ความแตกต่าง  
ที่เหนือกว่า” จึงผลักดันให้ บริษัท ยูโรเดคคอร์ จ�ากัด ภายใต้การบริหารของ 
“คณุชัชวาลย์ ตัง้ตงฉนิ” กรรมการผูจ้ดัการ มุง่มัน่เพือ่รกุตลาดธรุกจิเฟอร์นิเจอร์
และของแต่งบ้าน กระทั่งสามารถเปิดตัวโชว์รูมแห่งแรกขึ้นมา ภายใต้ชื่อ “U-RO 
DECOR”
 กว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่ในทุกวันนี้แรกเริ่มเดิมที คุณชัชวาลย์ผ ่าน
ประสบการณ์การท�างานด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านมากว่า 25 ปี  
รวมถงึมโีอกาสเดนิทางไปร่วมงานทีเ่กีย่วกบัธรุกิจนีจ้ากหลากหลายพืน้ทีข่องแต่ละ
ประเทศทั่วทุกมุมโลก โดยได้เห็นรูปแบบการดีไซน์ สไตล์สินค้า ได้สัมผัสชิ้นงาน 
ความแตกต่าง ทั้งด้านวัตถุดิบ การผลิต และการเติบโตของตลาดเฟอร์นิเจอร์  
จึงท�าให้เกิดไอเดียการสร้างธุรกิจการน�าเข้าสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน 
และเม่ือได้มารวมกับโอกาสท่ีได้น�าเสนอไอเดียกับ คุณสมชาย เวชากร  
ประธานบริษัท ยูโรเปี้ยน ฟู้ด จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารและ

	 “ที่อยู่อาศัย”	นับเป็นปัจจัยสี่ที่ส�าคัญยิ่งต่อ
การด�ารงชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน	โดยเฉพาะหาก

มองถึงตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์	โดยในแต่ละปี	ไม่ว่าจะเป็น 

สิ่งปลูกสร้าง	บ้าน	คอนโด	หรืออาคารส�านักงาน 
ต่างผดุขึน้ราวกับดอกเหด็เพือ่รองรบัปรมิาณประชากร 

ที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกหัวระแหง

สร้างสรรค์ ความแตกต่าง ท่ีเหนือกว่า 
   ด้านเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน

คุณชัชวาลย์	ตั้งตงฉิน 
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ยูโรเดคคอร์	จ�ากัด

20 ต้นสายปลายทางธุรกิจ
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ขนมขบเคี้ยวภายใต้แบรนด์ ยูโร่คัสตาร์ด
เค้ก, เอลเซ่, เวเฟอร์ปักกิ่ง, โอโจ้ และเยลลี่
ป ีโป้ เป็นต้น ซึ่งเป็นผู ้ที่ เป ี ่ยมไปด้วย 
วิสัยทัศน ์ในการวางนโยบายการสร ้าง 
รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้
เกดิการจดัตัง้บริษทั ยูโรเดคคอร์ จ�ากดั และ
เปิดตัวโชว์รูมขึ้นแห่งแรกภายใต้ชื่อ “U-RO 
DECOR” บนพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อรุกตลาดธุรกิจในกลุ่ม
ค้าปลีก-ค้าส่งเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน 
ภายใต้แนวคดิ “สร้างสรรค์ความแตกต่าง 
ที่เหนือกว่า” ด้วยงบลงทุน 300 ล้านบาท 
 โดยจะน�าเข้าสินค้าจากท่ัวโลกมา 
สร้างปรากฏการณ์ สร้างสไตล์ และสร้าง 
ไอเดยีตกแต่งบ้านในมมุมองใหม่ๆ ซึง่สนิค้า
ที่คัดสรรมากว่า 1,000 รายการน้ันจะเน้น
ความเป็นโมเดิร์นที่ออกแบบด้วยรูปทรง 
ฟรฟีอร์ม จดุเด่นของเฟอร์นเิจอร์ทีท่กุชิน้จะ
มีเอกลักษณ์เฉพาะในแบบท่ีไม่เหมือนใคร 
อีกทั้งคุณภาพชั้นเยี่ยมได้มาตรฐานของ 
ยโูรเดคคอร์ เน้นจดุขายทีค่ณุภาพและราคา
ไม่แพง สามารถทดลองได้เสมอืนใช้จรงิก่อน
ตัดสินใจซื้อ

	 “สนิค้าของเราน�าเข้าจากต่างประเทศ
มากกว่า	 90%	 เน้นคุณภาพดี	 มีดีไซน์และ
ราคาไม่สูง	 การหาสินค้าที่ดีมีคุณภาพได้
มาตรฐานของยูโรเดคคอร์นั้น	 ทางทีมงาน
ต้องเดนิทางไปหาสนิค้าทกุแห่งทัว่ทกุมมุโลก	
ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา,	 เยอรมนี,	 อิตาลี,	

ฝรั่งเศส,	 จีน,	 ฮ่องกง,	
อิ น เ ดี ย , 	 เ วี ยดนาม	
มาเลเซยี	เป็นต้น	ทกุงาน	
แสดงสินค้าที่เราไปจะ
เป็นงานทีม่ซีพัพลายเออร์	
(Supplier)	 จากทั่วโลก
มารวมตวักนั	เราเริม่จาก
เลือกสินค ้าที่มีดี ไซน ์
เรียบง่ายทันสมัยแต่มี
ดไีซน์ทีแ่ตกต่าง	ตรวจสอบ
ดูรายละเอียดเก่ียวกับ
ความประณีตในการท�างาน	 และแน่นอน
ที่สุด	ราคาต้องดีที่สุด	ลูกค้ายอมรับได้”	
	 โดย	 3	 องค์ประกอบหลักๆ	 ที่เรา 
มุง่เน้นและให้ความส�าคญัก่อนน�าสนิค้าออก
สู่ตลาด	คือ
	 1)	ดูทุกจุด	 ไม่มีละเว้น	แม้กระทั่ง
โรงงานท่ีผลิตสินค้านั้นๆ	 เราต้องเข้าไป
เย่ียมชมเพ่ือดูกรรมวิธีผลิตว่า..ต ้องได้
มาตรฐานเชื่อถือได้	
	 2)	 ผ่านการตรวจสอบจากทีมงาน
ต่างประเทศ	ทั้งคุณภาพและความแข็งแรง	
ความปลอดภัย	และดีไซน์
	 3)	 ผ่านการตรวจมาตรฐาน	 (QC)	
ภายในองค์กร	 ก่อนน�าสินค้าออกสู่ตลาด	
ต้องสมบูรณ์	 100%	 เท่านั้น	 การคัดเลือก
สนิค้าเราม่ันใจจริงๆ คุณชัชวาลย์กล่าวเสรมิ
 ณ ปัจจบุนั ในส่วนของยอดการขาย
และเป้าหมายอยูใ่นระดับทีว่่ามาถกูทางแล้ว 
เ น่ืองจากอัตราการเติบโตของธุรกิจมี 

แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ยๆ และด้วยพฤตกิรรม
ผู้บริโภคในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่ทางด้าน
การซื้อผ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ  
จึงมองเห็นศักยภาพตรงจุดนี้ และได้เน้น
ขยายการค้าในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งปัจจุบัน 
ยูโรเดคคอร์มียอดขายดีติด 1 ใน 5 ร้านที่
ขายดใีน Lazada จนเป็นพนัธมิตรทีแ่นบแน่น 
นอกจากนียั้งมสีนิค้าทีจ่ดัจ�าหน่ายในช่องทาง
ออนไลน์อื่น อาทิ Shopee, 11Street, 
HomePro, Orami เป็นต้น 
 
 ส�าหรับผู ้ ท่ี มีใจรักและชื่นชอบ
สินค้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านด้วย
สไตล์ในแบบที่คุณฝัน สามารถแวะมา
สัมผัสด้วยตัวคุณเอง “สร้างสรรค์ ความ
แตกต่าง ที่เหนือกว่าที่ U-RO DECOR”

ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยติวานนท์ 14 (ซอยเดียวกับสถาบัน

บ�าราศนราดูร) ถ.ตวิานนท์ ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุร ี11000 

(อยู่ในซอยเข้ามาประมาณ 200 เมตร)  

เวลาท�าการ : วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 10.30 - 18.00 น.  

หยุดวันนักขัตฤกษ์

เบอร์ติดต่อ : 0 2580 6010  แฟ็กซ์ : 0 2580 5835

เว็บไซต์ : www.u-rodecor.com

เฟซบุ๊ก : URODECORFANPAGE
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การท�าธรุกจิในวนันีย้ากขึน้เร่ือยๆ ถ้าเราไม่แตกต่าง (ไปในทศิทาง

ทีด่กีว่า) ถ้าเราไม่ถูกกว่า ถ้าเราไม่ดีกว่า ดูเหมือนจะอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆ

ผู้ประกอบการ SME อย่างเราๆ ท่านๆ ในทุกวันนี้ต้องดีกว่า  

เร็วกว่า ถูกกว่า และแตกต่าง มิเช่นนั้นดูเหมือนว่าโลกธุรกิจจะไม่มีที่ให้

เรายืน ผมชอบค�ากล่าว Jack Ma ที่ว่า

“SME ในวันนี้ล�าบากมาก และพรุ่งนี้จะยิ่งล�าบากกว่านี้อีก 
แต่ยังโชคดีนะที่มีวันมะรืนนี้ทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้น”

ในส่วนนวัตกรรมใหม่ๆ ส�าหรับผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่ๆ 

ยากทีจ่ะคดิขึน้มาเองได้ มส่ีวนน้อยนกัทีจ่ะคดินวตักรรมใหม่ๆ มาใช้ได้

อย่างดเีหมอืนปัจจุบนัทีม่อียู ่ส�าหรับผมเลอืกทีจ่ะน�านวตักรรมทีม่อียูแ่ล้ว

และคนที่คิดนั้นคิดมาดีอยู่แล้ว น�ามาพัฒนาต่อยอด อย่างเช่น การใช้ 

QR CODE เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการท�าธุรกิจ ใช่ครับ QR CODE 

คือรหัสชนิดหนึ่ง หรือที่เรียกว่า Quick Response (การตอบสนองที่

รวดเรว็) ในปัจจบุนัได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ในชวีติประจ�าวนัของคนทัว่โลก

ไปแล้ว

ปัจจุบันผมน�า QR CODE มาใช้ในการท�าธุรกิจ เช่น การสาธิต

วธิปีระกอบสนิค้า บรรยายคณุภาพของสนิค้า, เพิม่เพือ่นใน FACEBOOK, 

LINE@ หรือแม้กระทั่งการเข้าชม WEBSITE ของบริษัทฯ เครื่องมือตัวนี้

ง่าย และอ�านวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ง่ายในการติดต่อ

สือ่สารกัน ไม่ต้องมาพมิพ์โน่นนีใ่ห้ยุ่งยากล�าบากใจ เพยีงท่านดาวน์โหลด

โปรแกรม QR Reader ลงในมอืถือเท่านัน้ ทุกอย่างส�าเรจ็รปูได้ภายใน

พรบิตา ท่านสามารถเพิม่เป็นเพือ่น ดรูายละเอียดสินค้า ประกอบสินค้า

ตามวดิโีอสาธติ ง่ายเพียงแค่สแกนเท่านัน้ การสร้าง QR CODE น้ันกง่็าย 

เพราะตอนนีม้เีวบ็ไซต์มากมายทีอ่�านวยความสะดวกในการสร้าง QR CODE 

โดยใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที เราก็จะได้ QR CODE ในรูปแบบต่างๆ  

ไว้ใช้งานกนั และท่ีส�าคญัฟร!ี QR CODE เป็นเรือ่งใกล้ตวัเรา เราสามารถ

หยิบจับเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้กับงาน หรือแม้แต่ชีวิตประจ�าวันเพื่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ซึง่นวตักรรมตวันีผู้ใ้ช้น�าไปพฒันาไม่หยดุ หลายที ่หลายหน่วยงาน 

น�าไปต่อยอดใช้กับธุรกิจของตัวเองเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ อย่างเช่น ตอนน้ี 

ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดตวั STANDARD QR CODE มาใช้งาน 

ให้ผูบ้รโิภคและร้านค้าสามารถรบั-จ่ายเงนิในรปูแบบ QR PAYMENT ถือ

เป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสดตามนโยบายของรัฐบาลไป

เรียบร้อยแล้วครับ

อันน้ีเป็นนวัตกรรมที่ บริษัท Denso-Wave ประเทศญ่ีปุ่น 

คดิมาได้อย่างเยีย่มยอด ผมขอชืน่ชมและขอบคณุทีส่่งต่อนวตักรรมนีม้า

ให้กับผู้ประกอบการเช่นผม และลูกค้าได้รู้จัก พร้อมทั้งเอื้อประโยชน ์

ให้แก่กัน ถือเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผมกับลูกค้า 

ได้ดีทีเดียว ขอขอบคุณนวัตกรรมครับ

คุณชัชวาลย์	ตั้งตงฉิน 
กรรมการผู้จัดการ	 

บริษัท	ยูโรเดคคอร์	จ�ากัด

ประกอบง่ายง๊าย

ยูโรเดคคอร์ 
กับ Innovation  
ในการท�าธุรกิจ

สวยอย่างไรต้องดู

สแกนดูสิ
แล้วคุณจะรู้

แข็งเเรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

22 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

SMEs Innovation
ธุรกิจ 4.0



บริษัท ยูโรเดคคอร์ จ�ำกัด 
9 ซอยติวานนท์ 14 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000 
โทร. 02 580 6010 แฟกซ์ 02 580 5835
http://www.u-rodecor.com

Credit
Howto108.com

BY

Charlie

ลุ้นโปรโมชั่นดีๆ

อัพเดตสินค้าใหม่ๆ ทุกวัน

สื่อที่เข้าถึงง่ายที่สุด
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7เทคนิคดี๊ดี.. 
ช่วยประหยัดภาษี  
+ พลิกเพิ่มก�าไร

ปัญหาชวนปวดขมับส�าหรับ
เจ้าของธุรกิจมือใหม่ทีพ่บบ่อยๆ คง
หนีไม่พ้นเรือ่ง “การจ่ายภาษี” เรยีก
เสียว่า..“ถูกหวยภาษี” รับประทาน
กันแบบเตม็ๆ และจ่ายจดัหนกักันจน
ต้องบ่นเป ็นหมีกินผ้ึงอยู ่ เนืองๆ  
แต่ทว่า..ปัญหาดังกล่าวน้ีก�าลังจะ
หมดไปด้วย “7 เทคนิคจ่ายภาษี
ฉบับประหยัด” ที่นอกจากจะช่วย
แก้ไขปัญหา และลดค่าใช้จ่ายแล้ว  
ยังสามารถพลิกมาเพิม่ก�าไรให้แบบ
ใสๆ สบายกระเป๋ากันอีกด้วย

1 จ้างนักบัญชีมือดี  
มีเครดิต 

ส� าหรับ ผู ้ประกอบการ ท่ี เพิ่ ง

กระโจนลงมาท�าธรุกจิ ต้องมผีูเ้ชีย่วชาญ

ด้านบัญชี ซึ่งมีความรู้ด้านประหยัดภาษี

มาประกบ ข้อด ีคอืนอกจากช่วยงานด้าน

บัญชี ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ความ 

น่าเชื่อถือให ้กับมือใหม่อย ่างคุณใน

สายตาของกรมสรรพากร และที่ส�าคัญ

ส ่วนใหญ ่มี ใบอนุญาตถูกต ้องตาม

กฎหมาย สามารถเซ็นรับรองได้ทันที

2 เลือกประเภทการจัดตั้ง
ธุรกิจให้ชัด

อตัราการจ่ายภาษมีคีวามผนัผวน

และแตกต่างกนัค่อนข้างมาก ตามลกัษณะ

ของการจดทะเบียน ถ้าหากคุณเป็น

เจ้าของธรุกิจแต่เพยีงผู้เดยีว ต้องใช้เกณฑ์

เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซ่ึงจ่าย

ก ้าวหน้าเสียภาษีขั้นสูงสุดถึง 35%  

ส่วนบริษัทท่ีเป็นนิติบุคคล เสียภาษี

นิติบุคคล รูปแบบนี้ประหยัดเงินได้เยอะ 

เพราะคุณเสียอัตราคงท่ีสูงสุดแค่ 20% 

โดยเฉพาะผู ้ประกอบการ ท่ีมีก� าไร

มากกว่า 3 ล้านบาทข้ึนไป เลือกจด

ทะเบียนจัดต้ังเป็นนิติบุคคลจะดีกว่า  

เพื่อรองรับการเติบโต น�ามาสู่รายได้ที่

มากขึ้นในอนาคต24 ต้นสายปลายทางธุรกิจ

DBD Good Time
ปกิณกะ



3 จะจ่ายตามจริง หรือ 
เหมาจ่าย

อีกส ่วนหนึ่งที่จะมีผลช ่วยลด 

ค่าใช้จ่ายท่ีต้องช�าระให้กรมสรรพากร 

คอื การเลอืกรปูแบบการหกัภาษ ีซึง่กรม

สรรพากรมีช่องทางให้เลือก 2 วิธี คือ  

1) การคิดแบบตามความเป็นจริง หรือ 

2) อัตราเหมาจ่าย ถ้าคิดตามความ 

เป็นจริงจะได้ในเรื่องความละเอียดด้าน 

ค่าใช้จ่ายท่ีจะเสียภาษีตามความเป็นจรงิ

ของรายได้ในปีนั้น ถ้าคิดเหมาจ่าย 

นอกจากไม่ต้องเก็บรายละเอียดการเงิน

ตลอดทั้งปี ยังหักค่าใช้จ่ายได้มากกว่า

ความเป็นจรงิ และกนิส่วนต่างได้อกีด้วย

4 หักสิทธิลดหย่อนให้ครบ

กฎหมายระบุว่า ผู้ประกอบการ

ธรุกจิ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบคุคลธรรมดา 

หรือนิติบุคคล ใช้สิทธิหักค่าลดหย่อน 

เพื่อลดรายจ่ายภาษี จึงเป็นโอกาสของ 

ผูป้ระกอบการท่ีจะค้นหาว่า..การท�าธุรกิจ

ของตนเข้าข่ายได้รับการยกเว้นเรื่องใด

บ้าง ซึ่งอาจมีมากกว ่าหนึ่งข ้อก็ได ้  

เมือ่ค้นพบสทิธทิีต่รงกับตนเองและธรุกิจ

แล้ว ขั้นต่อมาคือหักค่าลดหย่อนให้ได้

เยอะทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ จะช่วยประหยดั

รายจ่ายได้มากทีเดียว

5 ซื้อหน่วยลงทุน (LTF)

การซื้อหน่วยลงทุนเป็นวิธีหนึ่งที่

ช่วยลดค่าใช้จ่ายภาษี เป็นการสร้าง 

แรงจูงใจการด�าเนนิธรุกจิ โดยผูป้ระกอบการ

สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี  

มีเงื่อนไขต้องซื้อและถือหน่วยลงทุนไว ้

ไม่น้อยกว่า 7 ปี (นับตามปีปฏิทิน) ทั้งนี้

การให้สทิธลิดหย่อนภาษจีากการซือ้ LTF 

เกิดจากการท่ีรัฐบาลต้องการสนบัสนุนให้

ลงทุนในหุ้นมากขึ้น โดยเงินซื้อหน่วย

ลงทุน LTF น�าไปหักลดหย่อนภาษีได้  

ตามที่ลงทุนจริงสูงสุดไม่เกิน 15% ของ

เงนิได้ในแต่ละปี และต้องไม่เกนิ 500,000 

บาทด้วย

6 การท�าประกัน

การท�าประกันภยัในรูปแบบต่างๆ 

ให้ทั้งบริษัท และพนักงาน เป็นอีกหนึ่ง

แนวทางช่วยประหยัดค่าภาษี โดยใช้ 

หลักการเงินน�าเอาผลก�าไรไปแปรสภาพ

เป็นรายจ่ายของบริษัท ที่อยู่ในรูปแบบ

การท�าประกันภัย ให้บริษัททั้งวินาศภัย 

อคัคภียั วาตภยั ฯลฯ หรอืท�าให้ในส่วนตวั

บุคคลท้ังผู้บริหารและพนักงาน โดยน�า

กรมธรรม์ใช้เป็นเครื่องมือจัดการภาษีให้

บริษัท ซึ่งหักค่าลดหย่อนได้ 100% และ

บริ ษัทยังมี เงินออมท่ีได ้จากการท�า

ประกันเอาไว้ใช้สอยในอนาคต

7 เข้าเทคโอเวอร์กิจการอื่น
ที่น่าจะมีผลก�าไร 

ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร

สามารถน�าเงินผลก�าไรท่ีได้

มาต่อยอดท�าธุรกิจต่อได้อีก 

โดยเข้าซื้อบริษัทที่เห็นผล

ก�าไรหรืออนาคตที่สดใสใน

ธุรกิจเพื่อเพิ่มรายจ่ายให้

บริษัท ซ่ึงพอรายจ่ายเพิ่ม  

ผลก�าไรก็ลดลง แถมจ่าย

ภาษีลดลงด้วย และยังได้

บริษัทมาบริหารเพิ่มข้ึนอีก  

1 กจิการ ท�าลกัษณะนีต่้อไป

เรื่อยๆ จนเป็นวงจรลูกโซ่ 

ช ่วยลดรายจ่ายภาษีเป ็น

อย่างดี ด้วยวิธีการที่เรียกว่า 

“การแตกหน่วยภาษี” ขอบคุณข้อมูลจาก

www.bangkokbiznews.com
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ธุรกิจร้านอาหาร	หมายถึง	การประกอบกิจการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มพร้อมรับประทาน	โดยอาจจัดเตรียมที่นั่งให้
ผู้บริโภคได้รับประทานภายในสถานที่ท่ีให้บริการ	หรือการให้บริการบรรจุอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคน�าไปรับประทานท่ีอื่นได้	
ปัจจบัุนการประกอบกิจการร้านอาหารมีหลากหลายรปูแบบ	ท้ังน้ีกระทรวงพาณชิย์	แบ่งประเภทร้านอาหารออกเป็น	4	แบบ	
โดยใช้หลักเกณฑ์จ�าแนกตามการออกแบบตกแต่งเป็นหลัก	ได้แก่

(1)	ร้านอาหารระดับหรู	(Fine	Dining)
(2)	ร้านอาหารระดับกลาง	(Casual	Dining)
(3)	ร้านอาหารทั่วไป	(Fast	Dining)
(4)	ร้านริมบาทวิถี	(Kiosk)

ขั้นตอนในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร

1)	 วางแผนรูปแบบของร้านอาหาร

เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ม ี
คู่แข่งจ�านวนมาก ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกทีห่ลากหลาย  
ดังนั้นสิ่งท่ีต้องค�านึงถึง คือ ผู้บริโภคอาหารของ
เราคือกลุ่มไหนเป็นหลัก? และจะต้องสอดคล้อง
กบัท�าเลท่ีตัง้ของธุรกจิและคูแ่ข่งในบริเวณนัน้ด้วย 
โดยรูปแบบการจ�าหน่ายอาหารน้ันควรสอดคล้อง
กับความต้องการของผู ้บริโภคกลุ ่มหลักที่เรา
ต้องการจะขายสินค้า

2)	 สร้างเอกลักษณ์ของร้านอาหาร

เมื่อพิจารณารูปแบบของกิจการได้แล้ว  
สิ่งที่ต้องคิดต่อมาคือ เอกลักษณ์ของกิจการ หรือ
สิ่งที่ผู้บริโภคจะนึกถึงเป็นสิ่งแรกเมื่อจะใช้บริการ
ร้านเรา ทั้งนี้ไม่มีข้อจ�ากัดตายตัวว่าจะเป็นเมนู
อาหาร การบรกิาร หรอืบรรยากาศ เพือ่ให้ง่ายและ 
เกิดการบอกต่อปากต่อปาก (Word of Mouth) 
หรือการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในอนาคต

3)	 ขอจดทะเบียนจัดตั้งสถานท่ี
จ�าหน่ายอาหารหรือสถานท่ี
สะสมอาหาร

เนื่องจากการเปิดร้านอาหาร 
หรอืร้านขายอาหารเป็นธรุกจิทีอ่าจก่อ
ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค 
หรือก่อให้เกิดความร�าคาญแก่ผู ้อยู่
อาศัยข้างเคียงได้ เพื่อประโยชน์ใน
การควบคมุหรอืก�ากบัดูแลร้านอาหาร 
จึงได ้ มีการออกกฎหมายหรือข ้อ
บัญญัติควบคุมขึ้นมา โดยสามารถ
ติดต่อ และย่ืนเรื่องได้ท่ีส่วนราชการ
ต ่างๆ ได้แก่ ส�านักงานเขตของ
กรงุเทพมหานคร, ส�านักงานองค์การ
บรหิารส่วนต�าบล, ส�านกังานเทศบาล
ส�าหรับร ้านอาหารที่ตั้งอยู ่ในเขต
เทศบาล และส�านักงานเมืองพัทยา

4)	 ขอใบอนุญาตและจดทะเบียนอื่นๆ	 
ที่เกี่ยวข้อง

 การขออนุญาตจ�าหน่ายสุราหรือ
ยาสูบ สามารถขออนุญาตได้ที่

- กรงุเทพมหานคร : กรมสรรพสามติ 
กระทรวงการคลัง

- ต่างจงัหวดั : ส�านกังานสรรพสามติ
อ�าเภอ/กิ่งอ�าเภอ

 การขออนุญาตเผยแพร่ลิขสิทธิ์
เพลง การเปิดเพลง ฉายภาพวีดิทัศน์ หรือ 
การฉายภาพถ่ายทอดสด ทีมี่เจ้าของลขิสทิธ์ิ
ในการถ่ายทอดอยู่ จ�าเป็นต้องขออนุญาต
จากเจ้าของลิขสิทธิ์ด ้วย โดยอัตราค่า
ธรรมเนียมขึ้นอยู่กับแต่ละเจ้าของลิขสิทธิ์
เป็นผู้ก�าหนด ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องขอ
อนญุาตไม่ว่าจะเป็นการเปิดจากแผ่นบันทกึ
เสียงแท้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือเปิดผ่าน
อินเทอร์เน็ตก็ตาม

เตรียมความรู้พื้นฐาน...
ส�าหรับธุรกิจร้านอาหาร

ระยะตั้งไข่
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