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คำ�นำ�

คู่มือ “รวมคำ�ศัพท์เทคนิค ภ�รกิจกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�” จัดทำ�ขึ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมคำ�ศัพท์เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นและ 

ก�รให้บริก�รของกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ทั้งด้�นบริก�รจดทะเบียนและข้อมูลธุรกิจ 

ด้�นธรรม�ภิบ�ลธุรกิจ ด้�นส่งเสริมพัฒน�ธุรกิจ และด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ                  

พร้อมคำ�อธิบ�ยสำ�คัญทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ เพ่ือรองรับก�รให้บริก�รของ

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ที่พัฒน�ก้�วไกลสู่ส�กล

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ 

ต่อก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� สำ�หรับใช้เป็นข้อมูล

อ้�งอิงสำ�คัญในก�รปฏิบัติง�น ส�ม�รถให้บริก�รด้วยม�ตรฐ�นเดียวกัน 

ท้ังประเทศ อีกทั้ง เป็นแหล่งคว�มรู้ให้ผู้ประกอบธุรกิจไทย ด้�นก�รจดทะเบียน 

ธุรกิจ คว�มหม�ยของร�ยก�รท�งบัญชี  และก�รประกอบธุรกิจบริก�ร

ส�ข�ต่�งๆ เช่น แฟรนไชส์ พ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเรียนรู้เพ่ิมเติม และ 

เตรียมพร้อมพัฒน�ศักยภ�พก�รประกอบธุรกิจต่อไป

กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�

พฤษภ�คม 2557
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Board of Directors 

คณะกรรมก�ร

กลุ่มบุคคลที่ได้รับก�รแต่งตั้งให้เป็นกรรมก�รของบริษัท มีหน้�ที่ร่วมกัน

พิจ�รณ�และบริห�รกิจก�รของบริษัทให้เป็นไปต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ 

ขอบเขตวัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 

Certificates of Current Particulars 
หนังสือรับรองร�ยก�รปัจจุบัน

ก�รออกเอกส�รหนังสือรับรองข้อคว�มท�งทะเบียน ที่น�ยทะเบียน 

ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วเพ่ือแสดงข้อคว�มและสถ�นะปัจจุบัน ณ วันท่ี 

ออกเอกส�รของนิติบุคคลนั้นโดยมีรูปแบบเอกส�รหนังสือรับรอง 

ต�มที่กำ�หนดและผู้ขอได้ชำ�ระค่�ธรรมเนียมต�มระเบียบที่กำ�หนดไว้

Certificates of Periodical Register Particulars 

หนังสือรับรองร�ยก�รท�งทะเบียนต�มระยะเวล� (หนังสือรับรองช่วง) 

ก�รออกเอกส�รหนังสือรับรองข้อคว�มท�งทะเบียน ที่น�ยทะเบียน 

ไดร้บัจดทะเบยีนไวแ้ลว้ ร�ยก�รใดร�ยก�รหนึง่ หรอืหล�ยร�ยก�ร ในแตล่ะ

ชว่งเวล�ทีรั่บจดทะเบยีน โดยมรูีปแบบเอกส�รหนงัสือรับรองต�มทีก่ำ�หนด 

และผู้ขอได้ชำ�ระค่�ธรรมเนียมต�มระเบียบที่กำ�หนดไว้แล้ว

Authorized Director 

กรรมก�รผู้มีอำ�น�จ

ผู้มีอำ�น�จกระทำ�ก�รแทนบริษัท ซึ่งแต่งตั้งจ�กผู้ที่เป็นกรรมก�รของบริษัท 

โดยปกติผู้ที่ได้รับก�รแต่งตั้งจะเป็นตัวแทนของฝ่�ยผู้ถือหุ้นข้�งม�ก

Bangkok Office of the Central Company and Partnership 
Registration 

สำ�นักง�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมห�นคร

สำ�นักง�นซึ่งทำ�หน้�ที่รับจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนและบริษัทท่ีมีสำ�นักง�น 

แห่งใหญ่ต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพมห�นคร มีท้ังหมด 7 แห่ง คือ กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 

กระทรวงพ�ณชิย ์และในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมห�นคร 6 แหง่ ไดแ้ก ่สำ�นกัง�น 

พัฒน�ธุรกิจก�รค้�เขต 1-6 (ปิ่นเกล้� พหลโยธิน รัชด�ภิเษก สุรวงศ์ 

บ�งน� และศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ�) โดยเป็น 

หน่วยง�น ที่จัดตั้งขึ้นในท้องที่ที่น�ยทะเบียนกล�งเห็นสมควร มีจำ�นวน

สำ�นักง�นเขตพื้นที่รับผิดชอบ และวันเปิดทำ�ก�รต�มที่น�ยทะเบียนกล�ง

กำ�หนดโดยประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�
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Certification (Limited Partnership, Limited Company, and 
Public Company Limited)
หนังสือรับรองนิติบุคคลของห้�งหุ้นส่วนจดทะเบียน 

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด บริษัทจำ�กัด บริษัทมห�ชนจำ�กัด

หนังสือรับรองนิติบุคคลของห้�งหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด 

บริษัทจำ�กัด บริษัทมห�ชนจำ�กัด เป็นหนังสือรับรองข้อคว�มต�มร�ยก�ร

ท�งทะเบียนที่ได้จดทะเบียนหรือขออนุญ�ตไว้ต่อน�ยทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัท ซึ่งบุคคลใดๆ ส�ม�รถขอหนังสือรับรองนิติบุคคลได้โดยยื่นแบบ

คำ�ร้องและเสียค่�ธรรมเนียมต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

Certification of Statements Retained by Registrar regarding 
to Foreign Business Act.

หนังสือรับรองก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว

หนงัสอืรบัรองก�รประกอบธรุกจิของคนต่�งด้�ว เปน็หนงัสอืรบัรองขอ้คว�ม 

ก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�วยื่นขออนุญ�ตประกอบธุรกิจต�ม 

พระร�ชบญัญตักิ�รประกอบธรุกจิของคนต่�งด้�วทีน่�ยทะเบยีนเกบ็รกัษ�ไว้

Certified Copy of Chamber of Commerce Financial Statement

รับรองสำ�เน�งบก�รเงินของหอก�รค้�

รับรองสำ�เน�งบก�รเงินของหอก�รค้� เป็นก�รรับรองสำ�เน�งบดุล หรือ

ร�ยง�นแสดงผลก�รดำ�เนินกิจก�รของหอก�รค้� ที่หอก�รค้�ได้นำ�ส่ง 

และน�ยทะเบียนได้เก็บรักษ�ไว้

Certified Copy of Chamber of Commerce  
Registered Documents 

รับรองสำ�เน�เอกส�รท�งทะเบียนของหอก�รค�้ 

รบัรองสำ�เน�เอกส�รท�งทะเบยีนของหอก�รค�้ เปน็หนงัสือรบัรองขอ้คว�ม 

ต�มร�ยก�รท�งทะเบียน ที่น�ยทะเบียนหอก�รค้�ได้อนุญ�ต หรือ 

รบัจดทะเบยีนไวซ้ึง่บคุคลใดๆ ส�ม�รถขอหนงัสอืรบัรองเกีย่วกบัหอก�รค�้

ได้โดยยื่นแบบคำ�ร้องและเสียค่�ธรรมเนียมต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

Certified Copy of Financial Statement 
รับรองสำ�เน�งบก�รเงิน

รับรองสำ�เน�งบก�รเงิน เป็นก�รรับรองสำ�เน�งบก�รเงิน เช่น งบดุล  

งบกำ�ไรข�ดทุน ที่นิติบุคคลได้นำ�ส่งและน�ยทะเบียนได้เก็บรักษ�ไว้

Certified Copy of Foreign Business Financial Statement  
regarding to Foreign Business Act. 
รับรองสำ�เน�งบก�รเงินของนิติบุคคลต่�งด้�ว

รับรองสำ�เน�งบก�รเงินของนิติบุคคลต่�งด้�ว เป็นก�รรับรองสำ�เน�  

งบก�รเงิน เช่น งบดุล งบกำ�ไรข�ดทุน ที่นิติบุคคลต่�งด้�วได้นำ�ส่ง 

และ น�ยทะเบียนได้เก็บรักษ�ไว้
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Certified Copy of Foreign Business Registration 
Documents regarding to Foreign Business Act. 
รับรองสำ�เน�เอกส�รท�งทะเบียนของนิติบุคคลต่�งด้�ว

รับรองสำ�เน�เอกส�รท�งทะเบียนของนิติบุคคลต่�งด้�ว เป็นสำ�เน�

เอกส�รที่คนต่�งด้�วยื่นขออนุญ�ตประกอบธุรกิจต�มพระร�ชบัญญัติ

ก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�วและเป็นเอกส�รที่น�ยทะเบียน 

เก็บรักษ�ไว้

Certified Copy of Foreign Business Shareholder List 
regarding to Foreign Business Act. 
รับรองสำ�เน�บัญชีร�ยชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลต่�งด้�ว

รับรองสำ�เน�บัญชีร�ยชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลต่�งด้�ว เป็นก�รรับรอง

สำ�เน�บัญชีร�ยชื่อผู้ถือหุ้นที่นิติบุคคลต่�งด้�วได้นำ�ส่งและน�ยทะเบียน 

ได้เก็บรักษ�ไว้

Certified Copy of Registered Document 
รับรองสำ�เน�เอกส�รท�งทะเบียน

รับรองสำ�เน�เอกส�รท�งทะเบียน เป็นก�รรับรองสำ�เน�เอกส�ร  

ของห้�งหุ้นส่วนและบริษัทได้ย่ืนจดทะเบียนกับน�ยทะเบียนและเป็นเอกส�ร 

ที่น�ยทะเบียนเก็บรักษ�ไว้

Certified Copy of Shareholder List 
รับรองสำ�เน�บัญชีร�ยชื่อผู้ถือหุ้น 

รับรองสำ�เน�บัญชีร�ยชื่อผู้ถือหุ้น เป็นก�รรับรองสำ�เน�บัญชีร�ยชื่อ  

ผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมก�รบริษัทได้นำ�ส่งและน�ยทะเบียนได้เก็บรักษ�ไว้

Certified Copy of Trade of Association 
Financial Statement 
รับรองสำ�เน�งบก�รเงินของสม�คมก�รค้�

รับรองสำ�เน�งบก�รเงินของสม�คมก�รค้� เป็นก�รรับรองสำ�เน�งบดุล 

หรือร�ยง�นแสดงผลก�รดำ�เนินกิจก�รของสม�คมก�รค้� ท่ีสม�คม 

ก�รค้�ได้นำ�ส่งและน�ยทะเบียนได้เก็บรักษ�ไว้

Certified Copy of Trade of Association 
Registered Documents 
รับรองสำ�เน�เอกส�รท�งทะเบียนของสม�คมก�รค้�

รับรองสำ�เน�เอกส�รท�งทะเบียนของสม�คมก�รค้� เป็นหนังสือรับรอง

ข้อคว�มต�มร�ยก�รท�งทะเบียน ที่น�ยทะเบียนสม�คมก�รค้�ได้อนุญ�ต 

หรือรับจดทะเบียนไว้ซึ่งบุคคลใดๆ ส�ม�รถขอหนังสือรับรองเกี่ยวกับ 

สม�คมก�รค้�ได้โดยยื่นแบบคำ�ร้องและเสียค่�ธรรมเนียมต�มท่ีกฎหม�ย

กำ�หนด

C C
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Chamber of Commerce 
หอก�รค้�

สถ�บนัทีม่ผีูเ้ริม่กอ่ก�รไมน้่อยกว�่ 5 คน รว่มกนัจัดตัง้ขึน้ เพือ่สง่เสรมิก�รค�้ 

ก�รบริก�ร ก�รประกอบวิช�ชีพอิสระ อุตส�หกรรม เกษตรกรรม ก�รเงิน

หรือเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นก�รห�กำ�ไรหรือร�ยได้แบ่งปันกัน โดยหอก�รค้� 

มี 4 ประเภท ได้แก่ 

 1.  หอก�รค้�จังหวัด 

 2.  หอก�รค้�ไทย 

 3.  หอก�รค้�ต่�งประเทศ 

 4.  สภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย

Company Limited 
บริษัทจำ�กัด

นิติบุคคลที่มีบุคคล (ผู้เริ่มก่อก�ร) ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เข้�ร่วมกัน เพื่อจัดตั้ง 

เป็นบริษัท โดยแบ่งทุนออกเป็นหุ้น มีมูลค่�หุ้นละเท่�ๆ กัน ซึ่งแต่ละหุ้น 

มีมูลค่�ไม่น้อยกว่� 5 บ�ท และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจก�รค้� 

ร่วมกันโดยหวังผลกำ�ไร และนำ�กำ�ไรน้ันม�แบ่งปันระหว่�งผู้ถือหุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้น 

ทุกคน มีคว�มรับผิดในหนี้ของบริษัทจำ�กัดไม่เกินจำ�นวนเงินที่ยังส่งใช้ 

ค่�หุ้นไม่ครบต�มมูลค่�ของหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นได้ถืออยู่ 

Crossing/Deleting the Name from the Register 
ก�รขีดชื่อออกจ�กทะเบียน

ต�มกฎหม�ยได้ ใ ห้อำ �น�จน�ยทะ เบี ยน ในก�รตรวจสอบและ 

ดำ�เนินก�รขีดชื่อห้�งหุ้นส่วนและบริษัทจำ�กัดที่มิได้ทำ�ก�รค้�หรือ

ประกอบก�รง�นแล้ว ออกจ�กทะเบียนนิติบุคคล ท้ังนี้  เ พ่ือให้

ข้อมูลนิติบุคคลมีคว�มเป็นปัจจุบันและมีเฉพ�ะร�ยชื่อของนิติบุคคล 

ที่ยังคงดำ�เนินกิจก�รอยู่เท่�นั้น

Director 
กรรมก�ร

บุ ค ค ล ที่ ไ ด้ รั บ ก � ร แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ เ ป็ น 

ผู้แทนของบริษัท เพื่อกระทำ�กิจก�ร  

ในน�มของบริษัท ซึ่ งอ�จมีคนเดียว 

หรือหล�ยคนก็ได้  ยกเว้นกรณีบริษัทมห�ชนจำ�กัด ต้องมีจำ�นวน 

ไม่น้อยกว่� 5 คน

Document Substitutes 
ใบแทนใบสำ�คัญ

ก�รออกเอกส�รใบแทนใบสำ�คัญแสดงก�รจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วน 

บริษัท บริษัทมห�ชน ในกรณีฉบับเดิมเกิดก�รชำ�รุด สูญห�ย หรือ  

ถูกทำ�ล�ย โดยผู้ขอเอกส�รต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับนิติบุคคลนั้น  

และได้ชำ�ระค่�ธรรมเนียมต�มระเบียบที่กำ�หนดไว้แล้ว

Company Limited 

C C
D
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Electronic Certificate (e-Certificate) 
บริก�รออกหนังสือรับรองและรับรองสำ�เน�เอกส�ร
นิติบุคคลท�งอิเล็กทรอนิกส์ผ่�นธน�ค�ร

บริก�รออกหนังสือรับรองและรับรองสำ�เน�เอกส�ร 

นิติบุคคลท�งอิเล็กทรอนิกส์ผ่�นธน�ค�ร เป็นก�รดำ�เนินง�น 

โดยคว�มร่วมมือระหว่�งกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�และ

ธน�ค�ร 6 แห่ง ด้วยก�รนำ�เทคโนโลยีล�ยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ม�ใช้ 

ในก�รออกหนังสือรับรอง ซึ่งเป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยธุรกรรม 

ท�งอิ เล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2544 โดยมีสำ�นักง�นพัฒน�ธุรกรรม 

ท�งอิเล็กทรอนิกส์ (องค์ก�รมห�ชน) เป็นผู้ออกประก�ศรับรองระบบ 

ก�รพิมพ์ออกให้กับกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� ดังนั้น หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ท�งอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นเอกส�รที่ได้รับก�รรับรองคว�มถูกต้อง 

ต�มกฎหม�ย เช่นเดียวกับเอกส�รต้นฉบับ

Electronic Filing (e-Filing) 
บริก�รรับงบก�รเงินผ่�นท�งอิเล็กทรอนิกส์

บริก�รรับงบก�รเงินผ่�นท�งอิเล็กทรอนิกส์ เป็นก�รเพิ่มช่องท�ง 

ก�รให้บริก�รรับงบก�รเงินผ่�นท�งอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดขั้นตอน

และระยะเวล�ในก�รติดต่อเจ้�หน้�ที่ เป็นศูนย์กล�งรับงบก�รเงิน 

ของประเทศ (e-Fil ing Single Point) ตลอดจนเป็นก�รสร้�ง  

“คลังข้อมูลงบก�รเงิน” เชื่อมโยงข้อมูลงบก�รเงินให้หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง 

เผยแพร่ข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน

Electronic Registration (e-Registration) 
บริก�รจดทะเบียนนิติบุคคลท�งอิเล็กทรอนิกส์

บริก�รจดทะเบียนนิติบุ คคลท�งอิ เล็ กทรอนิกส์ แบบครบวงจร  

โดยผู้ขอจดทะเบียนไม่ต้องเดินท�งม�ยื่นเอกส�รคำ�ขอจดทะเบียน 

ทำ�ให้ลดขั้นตอนและระยะเวล�ในก�รติดต่อเจ้�หน้�ที่  ผลักดัน 

ก�รทำ �ธุ รกรรมท�งอิ เ ล็ กทรอนิกส์ภ�ครั ฐ  แบบ Paper les s  

สร้�งคว�มโปร่งใสในก�รให้บริก�ร ตลอดจนเป็นก�รขับเคลื่อนให้

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่�ยต่อก�รเริ่มต้นธุรกิจ 

Form for Requesting the Certificate/Certified 
True Copy/ Document Substitutes/ Inspection of 
Document /Transfer of Computer Data 
แบบคำ�ขอหนังสือรับรอง/รับรองสำ�เน�เอกส�ร/  
ใบแทน ใบสำ�คัญ/ตรวจค้นเอกส�ร/ถ่�ยข้อมูลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (แบบบริก�รข้อมูลธุรกิจ/หรือแบบ บธ.1)

แบบพิมพ์ที่สำ�นักง�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกล�งกำ�หนดขึ้น เพื่อใช้ 

เปน็แบบพิมพ์ในก�รขอรับบริก�รประเภทต�่งๆ จ�กกรมพัฒน�ธุรกจิก�รค้� 

E E
F
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Inspection of Document 
ก�รตรวจค้นเอกส�ร

บริก�รตรวจค้นเอกส�รท�งทะเบียนของนิติบุคคลประเภทต่�งๆ  

ที่น�ยทะเบียนได้ รับจดทะเบียนไว้แล้ ว  รวมทั้ ง งบก�รเงินและ 

บญัชรี�ยชือ่ผูถ้อืหุน้ทีธ่รุกจิได้ยืน่ไวก้บักรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ โดยตอ้งชำ�ระ 

ค่�ธรรมเนียมต�มระเบียบที่กำ�หนดไว้

Juristic Person
นิติบุคคล

บุคคลที่กฎหม�ยกำ�หนดขึ้นให้มีสภ�พบุคคลและคว�มส�ม�รถ 

เช่นเดียวกับบุคคลธรรมด� เช่น คว�มส�ม�รถในก�รทำ�นิติกรรม 

สัญญ� สิทธิในก�รเป็นเจ้�ของทรัพย์สินต่�งๆ หน้�ที่ในก�รเสียภ�ษี 

ก�รเป็นเจ้�หนี้ลูกหนี้  เป็นต้น ยกเว้นสิทธิและหน้�ที่ซึ่งโดยสภ�พ 

แล้วจะมีหรือเป็นได้ เฉพ�ะบุคคลธรรมด�เท่�นั้น โดยนิติบุคคลมี 

5 ประเภท ได้แก่ 

 1.  ห้�งหุ้นส่วนส�มัญจดทะเบียน 

 2.  ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด 

 3.  บริษัทจำ�กัด 

 4.  บริษัทมห�ชนจำ�กัด 

 5.  องค์กรธุรกิจจัดตั้ง

   หรือจดทะเบียน

   ภ�ยใต้กฎหม�ย

   เฉพ�ะ

Limited Liability Partnership 
หุ้นส่วนจำ�พวกจำ�กัดคว�มรับผิด

หุ้นส่วนท่ีต้องรับผิดในหนี้ต่�งๆ ท่ีเกิดขึ้นจ�กก�รประกอบธุรกิจของ 

ห้�งหุ้นส่วนไม่เกินจำ�นวนเงินท่ีตกลงจะร่วมลงทุนด้วย ซ่ึงหุ้นส่วนประเภทน้ี 

จะมีเฉพ�ะแต่ในห้�งหุ้นส่วนจำ�กัดเท่�นั้น

Limited Partnership
ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด

นิติบุคคลที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงเข้�หุ้นกัน เพื่อประกอบ

กิจก�รค้�ร่วมกัน โดยมุ่งหวังกำ�ไรและแบ่งปันกำ�ไรระหว่�งผู้เป็นหุ้นส่วน 

ซ่ึงประกอบด้วยหุ้นส่วนจำ�พวกจำ�กัดคว�มรับผิด และหุ้นส่วนจำ�พวก  

ไม่จำ�กัดคว�มรับผิด ทั้งนี้  ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัดต้องจดทะเบียนและ  

มีสภ�พเป็นนิติบุคคล กรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียน กฎหม�ยให้ถือว่�เป็น

ห้�งหุ้นส่วนส�มัญไม่จดทะเบียน ซึ่งมีผลให้หุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิด  

ในหนี้ของห้�งหุ้นส่วนโดยไม่จำ�กัดจำ�นวน

Managing Director 
กรรมก�รผู้จัดก�ร

ตำ�แหน่งท�งบริห�รภ�ยในของบริษัท มิใช่ตำ�แหน่ง 

ที่กำ�หนดโดยกฎหม�ย บริษัทจึงไม่จำ�เป็นต้องมี 

ก�รแต่งตั้งกรรมก�รผู้จัดก�รขึ้นก็ได้

Juristic
Person

Business 
organization 

established or 
registered 

under speci�c 
law

Public 
Limited  

Company Company 
Limited 

Limited 
Partnership

Registered 
Ordinary 

Partnership

- Chamber of Commerce 
- Trade of Association

Managing Director

I
J

L
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Managing Partner 
หุ้นส่วนผู้จัดก�ร

ผู้ที่มีอำ�น�จกระทำ�ก�รแทนห้�งหุ้นส่วน ซึ่งต้องแต่งตั้งจ�กหุ้นส่วนจำ�พวก

ไม่จำ�กัดคว�มรับผิดเท่�นั้น

Memorandum of Association 
หนังสือบริคณห์สนธิ

ตร�ส�รที่บุคคลซึ่ ง เป็นผู้ เ ร่ิมก่อก�รจัดต้ังบริษัทร่วมกันจัดทำ� ข้ึน 

ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด เพื่อประกอบธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์  

เพื่อแสวงห�กำ�ไรม�แบ่งปันในรูปของเงินปันผล ซึ่งเป็นขั้นตอนแรก 

ของก�รจัดตั้งบริษัท และจะต้องนำ�หนังสือบริคณห์สนธิ ม�จดทะเบียน

ต่อน�ยทะเบียนด้วย ทั้งน้ี ผู้ขอจดทะเบียนส�ม�รถจดทะเบียนหนังสือ

บริคณห์สนธิก่อน และจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทต�มในภ�ยหลัง หรือจะ 

จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทภ�ยในวันเดียวกันก็ได้

Modification of Registered Transaction 
ก�รจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม

ก�รจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมร�ยก�รที่ ได้จดทะเบียนไว้  ในกรณี 

ของห้�งหุ้นส่วน จะต้องได้รับคว�มยินยอมจ�กผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

โดยแสดงคว�มตกลงไว้ในสัญญ�หุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีของ

บริษัท กรรมก�รผู้มีอำ�น�จของบริษัทจะเป็นผู้ดำ�เนินก�ร โดยอ�ศัย

มติของที่ประชุมคณะกรรมก�รหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้

Objective 
วัตถุประสงค์

ขอบเขตหรือกรอบกิจก�รค้�และธุรกรรมท่ีห้�งหุ้นส่วนบริษัทส�ม�รถ 

จะประกอบได้ ห�กห้�งหุ้นส่วนบริษัทใดทำ�ธุรกรรมหรือกิจก�รค้� 

นอกวัตถุประสงค์ท่ีระบุและจดทะเบียนไว้ในตร�ส�รก�รจัดตั้งแล้ว 

ก�รทำ�ธุรกรรมหรือกิจก�รค้�นั้น ก็อ�จจะไม่ผูกพันห้�งหุ้นส่วน 

หรือบริษัทนั้น

Office of the Central Company  
and Partnership Registration 
สำ�นักง�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกล�ง

หน่วยง�นที่จัดตั้งขึ้นในกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� กระทรวงพ�ณิชย์  

โดยมอีธิบดกีรมพฒัน�ธุรกจิก�รค�้เปน็น�ยทะเบยีนกล�ง มหีน�้ทีร่บัผิดชอบ

ในก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์ต่�งๆ เกี่ยวกับง�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท รวมทั้ง 

ก�รพิจ�รณ�คำ�ขอจดทะเบียนของห้�งหุ้นส่วน และบริษัทจำ�กัด 

ที่มีสำ�นักง�นแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมห�นครและจังหวัดอื่น 

ทั่วร�ชอ�ณ�จักร 

M
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Ordinary Partnership 
ห้�งหุ้นส่วนส�มัญ (ประเภทไม่จดทะเบียน)

ก�รประกอบธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ม�ลงทุนและเป็น

เจ้�ของกิจก�รร่วมกัน เรียกว่� “หุ้นส่วนจำ�พวกไม่จำ�กัดคว�มรับผิด”  

ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในหนี้ต่�งๆ ที่ เกิดขึ้นจ�กก�รประกอบธุรกิจ 

อย่�งไม่จำ�กัดจำ�นวน โดยมิได้มีก�รจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต�มประมวล

กฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ ห�กมีก�รจดทะเบียนจะมีสภ�พเป็นนิติบุคคล 

และเรียกว่� “ห้�งหุ้นส่วนส�มัญนิติบุคคล”

Partner without Limited Liability 
หุ้นส่วนจำ�พวกไม่จำ�กัดคว�มรับผิด

หุ้นส่วนที่ต้องรับผิดชอบในหนี้ต่�งๆ ที่เกิดขึ้นจ�กก�รประกอบธุรกิจ 

ของห้�งหุ้นส่วนอย่�งไม่จำ�กัดจำ�นวน

Provincial Office of the Company Limited and 
Partnership Registration
สำ�นักง�นทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด

สำ�นักง�นซึ่งทำ�หน้�ที่รับจดทะเบียนห้�งหุ้นส่วนและบริษัทท่ีมีสำ�นักง�น

แห่งใหญ่ตั้งอยู่ ในเขตจังหวัดนั้น มีทั้งหมด 76 จังหวัด จังหวัดละ 

หนึ่งแห่ง และอีก 4 ส�ข� (แม่สอด หัวหิน พัทย� และเก�ะสมุย)  

โดยเป็นหน่วยง�นท่ีจัดต้ังข้ึนในท้องท่ีท่ีน�ยทะเบียนกล�งเห็นสมควร มีจำ�นวน

สำ�นักง�น เขตพื้นที่รับผิดชอบ และวันเปิดทำ�ก�รต�มที่ น�ยทะเบียนกล�ง

กำ�หนดโดยประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� 

Public Company Limited 
บริษัทมห�ชนจำ�กัด 

นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นด้วยคว�มประสงค์ที่จะเสนอข�ยหุ้นต่อประช�ชน  

ต�มที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ โดยมีบุคคล (ผู้เร่ิมจัดตั้ง) ตั้งแต่  

15 คนขึ้นไปเข้�ร่วมกันเพ่ือจัดตั้งเป็นบริษัท และมีจำ�นวนกรรมก�ร 

ของบริษัทไม่น้อยกว่� 5 คน โดยกรรมก�รไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งต้องม ี

ท่ีอยู ่ ในประเทศไทย บริษัทมห�ชนจำ�กัดไม ่มีก�รกำ�หนดจำ�นวน 

ทุนจดทะเบียนขั้นตำ่�ไว้ ทั้งนี้ หุ ้นของบริษัทมห�ชนจำ�กัดแต่ละหุ ้น 

จะต้องมีมูลค่�เท่�กัน และต้องชำ�ระค่�หุ ้นครั้งเดียวเต็มมูลค่�หุ ้น  

โดยผู้ถือหุ้นมีคว�มรับผิดจำ�กัดไม่เกินจำ�นวนเงินค่�หุ้นที่ต้องชำ�ระ 

Registered Ordinary Partnership 
ห้�งหุ้นส่วนส�มัญนิติบุคคล

นิติบุคคลที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงเข้�หุ้นกัน เพื่อประกอบ

กิ จก�รค้ � ร่ วมกั น  โดยมุ่ งหวั งกำ � ไรและแบ่ งปั นกำ � ไร ระหว่ � ง 

ผู้เป็นหุ้นส่วน และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 

ต้องรับผิดร่วมกันในหนี้สินทั้งหมดของห้�งหุ้นส่วนอย่�งไม่จำ�กัดจำ�นวน  

เช่นเดียวกับห้�งหุ้นส่วนส�มัญที่ไม่จดทะเบียน

Registered Ordinary Partnership 

O
P P

R
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Reservation of Juristic Person’s Name 
ก�รจองชื่อนิติบุคคล

ก�รจองชื่อนิติบุคคลถือเป็นขั้นตอนแรกของก�รจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ 

ผู้ขอจองชื่อนิติบุคคลส�ม�รถดำ�เนินก�รผ่�นระบบจองช่ือนิติบุคคล 

ท�งอินเทอร์เน็ต โดยส�ม�รถตรวจสอบชื่อที่ต้องก�รได้ด้วยตนเอง  

ซ่ึงช่ือท่ีต้องก�รใช้น้ัน ต้องไม่มีเสียงเรียกข�นตรงกัน หรือคล้�ยคลึงกับ 

ชื่อนิติบุคคลอื่นที่ ได้จดทะเบียนไว้ก่อนและไม่ ขัดกับกฎระเบียบท่ี

เกี่ยวข้อง เมื่อส่งจองชื่อแล้วน�ยทะเบียนจะแจ้งผลให้ทร�บภ�ยใน 

20 น�ที กรณีชื่อนิติบุคคลที่ใช้เหมือนหรือมีเสียงเรียกข�นตรงกัน 

หรือคล้�ยคลึงกับชื่อนิติบุคคลอื่น ผู้ขอจดทะเบียนนิติบุคคลจะต้อง

รับผิดชอบในก�รใช้ชื่อนั้นต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์  

ม�ตร� 18 ม�ตร� 67 และม�ตร� 1115 โดยจะต้องจดทะเบียน  

แก้ไขชื่อและร�ยก�รอื่นๆ ที่เกี่ยวกับชื่อทันที 

Seal 
ตร�ประทับ

ต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ กำ�หนดให้ 

ห้�งหุ้นส่วนส�มัญนิติบุคคลและห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด 

ต้องมีตร�ประทับ (ตร�สำ�คัญ) เพื่อใช้ควบคู่ 

กับก�รลงล�ยมือชื่อของหุ้นส่วนผู้จัดก�ร เพื่อให้ส�ม�รถแยกจ�กกันได้ 

ชัดเจนว่�เป็นก�รกระทำ�ในน�มของห้�งหุ้นส่วนส�มัญนิติบุคคล  

หรือห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ซ่ึงเป็นนิติบุคคล ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดก�รกระทำ�

โดยส่วนตัว ทั้งนี้ ตร�สำ�คัญต้องไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มที่กฎหม�ย

กำ�หนด และจะมีลักษณะเป็นตร�ประทับหรือตร�ดุนก็ได้ สำ�หรับ

บริษัทจำ�กัด ประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ ไม่ได้บังคับให้ต้อง

จดทะเบียนตร�สำ�คัญ เว้นแต่อำ�น�จกรรมก�รกำ�หนดให้ประทับตร�  

ก็ต้องจดทะเบียนตร�ด้วย

Thailand Standard Industrial Classification (TSIC) 
รหัสธุรกิจ

ก�รนำ�ก�รจัดประเภทม�ตรฐ�นอุตส�หกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 

กระทรวงแรงง�น ม�ใช้เป็นเกณฑ์กำ�หนดรหัสธุรกิจของนิติบุคคล เพื่อใช้

สำ�หรบัก�รแปลและจดัหมวดหมูป่ระเภทธรุกจิของกรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ 

ให้เป็นม�ตรฐ�นส�กลและส�ม�รถวิเคร�ะห์แลกเปล่ียนหรือเปรียบเทียบ

ข้อมูลระหว่�งหน่วยง�นต่�งๆ ได้

R
S
T
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Trade of Association 
สม�คมก�รค้�

สถ�บันซึ่งมีผู้ เริ่มก่อก�รไม่น้อยกว่� 3 คน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมด� 

และเป็นผู้ประกอบธุรกิจท�งก�รค้� หรืออุตส�หกรรม หรือก�รเงิน  

หรือท�งก�รประมง หรือท�งเกษตรกรรม หรือธุรกิจอื่นใดในท�ง 

เศรษฐกจิ ร่วมกนัจดัต้ังขึน้ เพือ่ทำ�ก�รสง่เสรมิก�รประกอบวสิ�หกจิ อนัมใิช่

เป็นก�รห�ผลกำ�ไรหรือร�ยได้แบ่งปันกัน 

Transfer of Computer Data 
บริก�รถ่�ยข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

บริก�รถ่�ยข้อมูลท�งทะเบียน ที่น�ยทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว  

รวมทั้งงบก�รเงินของห้�งหุ้นส่วน บริษัท บริษัทมห�ชน ท่ีได้ยื่นไว้ 

กับกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลท่ีกรมพัฒน�ธุรกิจ

ก�รค้� ได้จัดทำ�จ�กระบบคอมพิวเตอร์ โดยต้องชำ�ระค่�ธรรมเนียม 

ต�มระเบียบที่กำ�หนดไว้

T

ด้�นธรรม�ภิบ�ลธุรกิจ
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A System of Quality Control for the Accounting Firm 
ระบบคุณภ�พสำ�นักง�นบัญชี

ระบบที่มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยและวัตถุประสงค์ และก�รดำ�เนินก�ร 

ใหบ้รรลุวัตถปุระสงค์ เพือ่กำ�หนดทศิท�งและควบคมุองคก์รในเรือ่งคณุภ�พ 

ด้�นก�รจัดทำ�บัญชีและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปต�มกฎหม�ย 

และม�ตรฐ�นก�รบัญชี

Accountability
หลักคว�มโปร่งใส

ก�รสร้�งคว�มไว้ว�งใจซึ่งกันและกัน โดยมีกระบวนก�รตรวจสอบ  

คว�มถกูตอ้ง รวมทัง้มกี�รใหแ้ละรบัขอ้มลูทีเ่ปน็จรงิ ตรงไปตรงม� ทนัเวล�

Accounting Information 
ข้อมูลสนเทศท�งก�รบัญชี 

ข้อมูลที่นักบัญชีรวบรวมและจัดจำ�แนกโดยวิธีก�รต่�งๆ  เพื่อนำ�ม�ใช้ 

ในก�รบันทึก สรุปวิเคร�ะห์เสนอร�ยง�น

Accrual Basis 
เกณฑ์คงค้�ง

หลักเกณฑ์ที่กำ�หนดให้ร�ยก�รและเหตุก�รณ์ท�งบัญชีจะรับรู้ร�ยก�ร  

เมือ่เกดิขึน้ มใิชร่บัรูเ้มือ่มกี�รรบัหรอืจ่�ยเงินสดหรอืร�ยก�รเทยีบเท�่เงนิสด

Assets 
สินทรัพย์ 

ทรัพย�กรที่อยู่ในคว�มควบคุมของกิจก�ร ซึ่งเป็นผลจ�กเหตุก�รณ์ในอดีต 

และค�ดว่�จะทำ�ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอน�คตแก่กิจก�ร

Auditor’s Report 
ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

ร�ยง�นที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินที่ตรวจสอบ

ต�มม�ตรฐ�นร�ยง�นท�งก�รเงิน ซึ่งมี 4 ลักษณะ ดังนี้ 

 1)  ก�รแสดงคว�มเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข 

 2)  ก�รแสดงคว�มเห็นแบบมีเงื่อนไข 

 3)  ก�รแสดงคว�มเห็นว่�งบก�รเงินไม่ถูกต้อง 

 4)  ก�รไม่แสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงิน

Bookkeeper 
ผู้ทำ�บัญชี 

ผู้มีหน้�ที่บันทึกข้อมูลท�งบัญชีของกิจก�ร

หรือทำ�หน้�ที่เฉพ�ะด้�น เช่น บันทึกสมุดบัญชี

แยกประเภททั่วไปหรือบัญชี ลูกหนี้ เพื่อเป็น

ฐ�นในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงิน ผู้ทำ�บัญชีอ�จเรียกว่�นักบัญชี  

ถ้�บุคคลนั้นจัดทำ�หรือควบคุมก�รจัดทำ�งบก�รเงิน ปรับปรุงวิธีก�ร 

หรือควบคุมก�รบันทึกบัญชี

A A
B
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Business Inspection on Complaint 
ก�รตรวจสอบต�มข้อร้องเรียน

ก�รตรวจสอบธุรกิจในกรณีมีผู้ร้องเรียนให้เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบว่�ธุรกิจ 

ได้ปฏิบัติต�มกฎหม�ยหรือไม่

Cash Flow Statement 
งบกระแสเงินสด

ร�ยง�นที่แสดงให้เห็นถึงก�รเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดของกิจก�ร  

ในรอบระยะเวล�ใดเวล�หนึ่ง ผู้ใช้งบก�รเงินส�ม�รถนำ�ไปวิเคร�ะห์  

เพ่ือประเมินคว�มส�ม�รถของกิจก�รท่ีจะได้รับเงินสดหรือร�ยก�รเทียบเท่�

เงินสด และคว�มจำ�เป็นของกิจก�รในก�รใช้กระแสเงินสด ที่เกิดจ�ก

กิจกรรมดำ�เนินง�น กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดห�เงิน

Certificate for a System of Quality Control  
for the Accounting Firm 
หนังสือรับรองคุณภ�พสำ�นักง�นบัญชี

หนังสือรับรองคุณภ�พสำ�นักง�นบัญชีที่ กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 

ออกใหแ้กส่ำ�นกัง�นบญัชทีีผ่�่นก�รตรวจประเมนิต�มขอ้กำ�หนดก�รรบัรอง

คุณภ�พสำ�นักง�นบัญชี

Certified Public Accountant 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต 

บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญ�ตเป็นผู้สอบบัญชีต�มพระร�ชบัญญัติวิช�ชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547  และใบอนุญ�ตนั้นยังไม่สิ้นผล

Chart of Accounts 
ผังบัญชี 

ร�ยก�รแสดงชื่อและเลขที่บัญชีทั้งหมดที่ใช้ในระบบบัญชีของกิจก�ร 

โดยจัดหมวดหมู่ไว้อย่�งเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์
Cash Flow Statement 

B
C C
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Comparative Financial Statements 
งบก�รเงินเปรียบเทียบ

งบก�รเงินท่ีแสดงร�ยก�รของงวดหน่ึงเปรียบเทียบกับของงวดอ่ืนๆ

Continuing Profession Development  (CPD)               
ก�รพัฒน�คว�มรู้ต่อเนื่องของผู้ทำ�บัญชี

ต�มพระร�ชบญัญตักิ�รบญัช ีพ.ศ. 2543 กำ�หนดให้ผู้ทำ�บัญชีต้องมกี�รพฒัน� 

คว�มรู้ท�งด้�นวิช�ชีพบัญชีหรือด้�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่�งต่อเนื่อง ได้แก่ 

ก�รเข้�ร่วมกจิกรรม ดังต่อไปน้ี 

 1)  อบรมสมัมน� 

 2)  ก�รเป็นวทิย�กร ผูบ้รรย�ย ผูด้ำ�เนินก�รสมัมน� 

 3) ก�รเป็นอ�จ�รย์ในสถ�บันก�รศึกษ�ของรัฐหรือเอกชน  

 4) ก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�ในวุฒิที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่�วุฒิใหม่จะสูงกว่� 

   วุฒิเดิมหรือไม่ก็ต�ม 

 5) ก�รผ่�นก�รศึกษ�เฉพ�ะร�ยวิช�ที่เกี่ยวข้องกับวิช�ชีพบัญชี  

   ซึ่งมีก�รสอนไม่ตำ่�กว่�ระดับอนุปริญญ�หรือประก�ศนียบัตร 

   วิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) 

Cost-Effectiveness of Economy
หลักคว�มคุ้มค่�

ก�รบริห�รจัดก�รและใช้ทรัพย�กรที่มีจำ�กัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด             

Financial Reporting Standards 
ม�ตรฐ�นร�ยง�นท�งก�รเงิน  

ม�ตรฐ�นและก�รตีคว�มท่ีออกโดยคณะกรรมก�รกำ�หนดม�ตรฐ�น  

ก�รบัญชี สภ�วิช�ชีพบัญชี ซึ่งประกอบด้วย 

 1)  ม�ตรฐ�นร�ยง�นท�งก�รเงิน

 2)  ม�ตรฐ�นก�รบัญชี 

 3)  ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี และก�รตีคว�มม�ตรฐ�น

   ร�ยง�นท�งก�รเงิน

Financial Statement                      
งบก�รเงิน

ร�ยง�นท�งก�รเงินของกิจก�ร ซ่ึงม�ตรฐ�นร�ยง�นท�งก�รเงินกำ�หนดให้ 

งบก�รเงินที่สมบูรณ์ของกิจก�รประกอบด้วย 

 1)  งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

 2)  งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ 

 3)  งบกระแสเงินสด 

 4)  งบแสดง

   ก�รเปลี่ยนแปลง

   ส่วนของเจ้�ของ 

 5)  หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

Note to 
The Financial

Statement of 
Comprehensive 

Income

Statement 
of Financial 

Position

Statement 
of Changes 

in Equity

Cash Flow 
Statement

Financial 
Statement

C

F
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Foreigner              
คนต่�งด้�ว

พระร�ชบัญญัติก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว พ.ศ. 2542 

“คนต่�งด้�ว” หม�ยคว�มว่�

 (1)  บุคคลธรรมด�ซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย

 (2)   นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย

 (3)   นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยและมีลักษณะ 

    ดังต่อไปนี้

            (ก)  นติิบคุคล ซึง่มหีุน้อนัเปน็ทนุต้ังแตก่ึง่หนึง่ของนติบิคุคลนัน้ 

ถือโดยบุคคลต�ม (1) หรือ (2) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลต�ม (1) หรือ (2) 

ลงทุนมีมูลค่�ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น

    (ข)  ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัดหรือห้�งหุ้นส่วนส�มัญที่จดทะเบียน  

ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดก�รหรือผู้จัดก�รเป็นบุคคลต�ม (1) (2) นิติบุคคลซึ่ง 

จดทะเบยีนในประเทศไทย ซึง่มหีุน้อนัเปน็ทนุต้ังแตก่ึง่หนึง่ของนติบิคุคลนัน้

ถอืโดยบคุคลต�ม (1) (2) หรอื (3) หรอืนติบิคุคลซึง่มบีคุคลต�ม (1) (2) หรอื 

(3) ลงทุนมีมูลค่�ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น

Foreign Business Act, B.E. 2542
พระร�ชบัญญัติก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว พ.ศ. 2542

กฎหม�ยที่กำ�กับดูแลก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�วในประเทศไทย  

ซึ่งได้กำ�กับประเภทธุรกิจที่คนต่�งด้�วต้องขออนุญ�ตก่อนประกอบก�ร  

โดยจำ�แนกธุรกิจต�มบัญชีท้�ยพระร�ชบัญญัติ 

F F

List One : Businesses 

stricto sensu not 

permissible to foreigners 

by special reason 

บัญชีหนึ่ง: ธุรกิจที่ไม่อนุญ�ต 

ใหค้นต�่งด�้วประกอบกจิก�ร

ด้วยเหตุผลพิเศษ

ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ อ นุ ญ � ต ใ ห้ ค น ต่ � ง ด้ � ว

ประกอบกิจก�รด้วยเหตุผลพิเศษคือ  

ธุรกิจเก่ียวกับอ�ชีพพ้ืนฐ�นและคว�มเป็นอยู่ 

ของคนไทย เช่น ก�รทำ�น� ทำ�ไร่

List Two : Businesses 

related to national safety 

or security or having 

impacts on arts, culture, 

traditions, customs and 

folklore handicrafts or 

natural resources and the 

environment

บัญชีสอง: ธุรกิจท่ีเกี่ยวกับ 

คว�มปลอดภัยหรือคว�มม่ันคง 

ของประเทศ หรอืมผีลกระทบ 

ต่อศิลปวัฒนธรรม จ�รีต 

ประเพณี หัตถกรรมพื้นบ้�น 

หรือทรัพย�กรธรรมช�ติและ

สิ่งแวดล้อม

ธุรกิจที่ไม่อนุญ�ตให้คนต่�งด้�วประกอบ

กจิก�รเวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุ�ตจ�กรฐัมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์โดยก�รอนุมัติ

ของคณะรัฐมนตรี คือ ธุรกิจเกี่ยวกับคว�ม

มั่นคงของประเทศ ศิลปวัฒนธรรม จ�รีต

ประเพณี หัตถกรรม และสิ่งแวดล้อม เช่น 

ก�รผลิต ก�รจำ�หน่�ย และก�รซ่อมบำ�รุง

อ�วุธปืน

ประเภทธุรกิจ คว�มหม�ย
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Foreign Business Certificate
หนังสือรับรองก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว

หนังสือรับรองที่อธิบดีกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ออกให้คนต่�งด้�ว 

ที่ได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุนต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รส่งเสริมก�รลงทุน  

หรือได้รับอนุญ�ตเป็นหนังสือให้ประกอบอุตส�หกรรมหรือประกอบ

ก�รค้ � เพื่ อ ส่ งออกต�มกฎหม�ยว่ �ด้ วยก�รนิคมอุตส�หกรรม 

แห่งประเทศไทย

Foreign Business Commission
คณะกรรมก�รก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว

คณะกรรมก�รก�รประกอบธุรกิจของคนต ่�งด ้�วประกอบด ้วย 

ปลัดกระทรวงพ�ณิชย์ เป็นประธ�นกรรมก�ร ผู้แทนหน่วยง�นตำ�แหน่ง 

ไม ่ตำ่ �กว ่ �อ ธิบดีห รือเทียบเท ่ �  และผู ้ทรง คุณวุฒิรวม 25 คน  

มีหน้�ที่พิจ�รณ�อนุญ�ตให้คนต่�งด้�วประกอบธุรกิจต�มพระร�ชบัญญัติ  

โดยคำ�นึงถึงผลดีและผลเสียต ่อคว�มปลอดภัย และคว�มมั่นคง 

ของประเทศ ก�รพฒัน�เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ คว�มสงบเรยีบร้อย

หรือศีลธรรมอันดีของประช�ชน ศิลปวัฒนธรรมและจ�รีตประเพณีของ

ประเทศ ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ ก�รพลังง�นและก�รรักษ� 

สิ่งแวดล้อม ก�รคุ้มครองผู้บริโภค ขน�ดของกิจก�ร ก�รจ้�งแรงง�น 

ก�รถ่�ยทอดเทคโนโลยี ก�รวิจัยและพัฒน�

Foreign Business License
ใบอนุญ�ตก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว

ใบอนุญ�ตก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�วที่แสดงถึงประเภทธุรกิจที่ 

คนต�่งด�้วส�ม�รถประกอบธรุกจิในประเทศไทยได ้รวมถงึเงือ่นไขทีก่ำ�หนด 

ใบอนญุ�ตส�ม�รถใชไ้ดต้ลอดไปจนกว�่ผู้รบัใบอนญุ�ตจะเลิกประกอบธรุกจิ

ต�มที่ระบุไว้ในใบอนุญ�ต

F F

List Three : Business in 

respect of which thai 

nationals are not ready to 

compete with foreigners 

บัญชีส�ม: ธุรกิจที่คนไทย

ยงัไมม่คีว�มพร้อมทีจ่ะแขง่ขนั 

ในก�รประกอบกิจก�รกับ

คนต่�งด้�ว

ธุรกิจที่ไม่อนุญ�ตให้คนต่�งด้�วประกอบ

กิจก�รเว้นแต่จะได้รับก�รอนุญ�ตจ�ก

อธิบดีกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� โดยคว�ม

เห็นชอบของคณะกรรมก�รก�รประกอบ

ธุรกิจของคนต่�งด้�ว คือ ธุรกิจที่คนไทย

ยังไม่พร้อมที่จะแข่งขันในก�รประกอบ

กิจก�รกับคนต่�งด้�ว เช่น ก�รทำ�กิจก�ร

บรกิ�รท�งวศิวกรรม ก�รทำ�กจิก�รโรงแรม

ประเภทธุรกิจ คว�มหม�ย
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Foreign Business Sub-Committee
คณะอนุกรรมก�รในคณะกรรมก�รก�รประกอบธุรกิจ
ของคนต่�งด้�ว

คณะอนุกรรมก�รในคณะกรรมก�รก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว 

แต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รเพ่ือพิจ�รณ�หรือปฏิบัติก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่ง 

ต�มที่คณะกรรมก�รมอบหม�ย

Generally Accepted Accounting Principles
หลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป 

หลักก�รบัญชีที่ทุกคนยอมรับโดยนำ�ไปปฏิบัติในก�รทำ�บัญชี และ 

เป็นแนวท�งให้นักบัญชีใช้ยึดถือเป็นหลักในก�รปฏิบัติในก�รรวบรวม 

จดบนัทกึ จำ�แนก สรปุผลและจัดทำ�งบก�รเงนิอย่�งมหีลกัเกณฑ์มมี�ตรฐ�น 

โดยกระทำ�ขึ้นอย่�งสมำ่�เสมอ และส�ม�รถเข้�ใจได้ง่�ยคำ�ว่� “หลักก�ร

บัญชี” ในปัจจุบันได้มีก�รใช้คำ�ว่� “ม�ตรฐ�นก�รบัญชี” กันม�กขึ้น  

หลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไปเป็นคำ�ศัพท์พิเศษในก�รบัญชีก�รเงิน  

โดยครอบคลุมถึงประเพณีนิยม กฎเกณฑ์ และวิธีก�รต่�งๆ ซึ่งอธิบ�ย 

ให้ทร�บถึงวิธีก�รปฏิบัติท�งก�รบัญชีที่รับรองกัน ณ เวล�หนึ่งเวล�ใด 

โดยเฉพ�ะ

Good Governance          
หลักธรรม�ภิบ�ล

ก�รบริห�รก�รปกครองที่ดี เหม�ะสมและเป็นธรรม รวมทั้ง ก�รบริห�ร

ทรพัย�กรและสงัคมในทกุๆ ด�้นและทกุๆ ระดบั รวมถงึก�รจดัระบบ องคก์ร 

ของรัฐและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบ�ล องค์กรของเอกชน ชมรมและสม�คม 

เพื่อกิจกรรมต่�งๆ นิติบุคคล เอกชน และภ�คประช�สังคม ก�รบริห�ร

ร�ชก�รที่เรียกว่� “Good Governance” นั้น ภ�คเอกชนได้นำ�ม�ใช้

กับก�รบริห�รองค์กรของตน โดยใช้คำ�ว่� “บรรษัทภิบ�ล” และภ�ครัฐ 

นำ�ม�ใช้กับก�รบริห�รร�ชก�ร โดยใช้คำ�ว่� “ธรรม�ภิบ�ล”  

Good Governance
หลักธรรมาภิบาล

Cost-
Effectiveness
of Economy

หลักความคุ�มค�า

Responsibility
หลัก

ความรับผิดชอบ

Morality
หลักคุณธรรม

Accountability
หลักความโปร�งใส

The Rule
of Law

หลักนิติธรรม

Participation
หลักการ
มีส�วนร�วม

G G
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International Financial Reporting Standards (IFRS) 
ม�ตรฐ�นร�ยง�นท�งก�รเงินระหว่�งประเทศ

ม�ตรฐ�นร�ยง�นท�งก�รเงินระหว่�งประเทศ ที่ออกโดย International 

Accounting Standard Board (IASB) เป็นม�ตรฐ�นที่ยอมรับกันม�กกว่� 

120 ประเทศทั่วโลก เพื่อใช้เป็นหลักก�รส�กลท่ีสร้�งแนวท�งก�รจัดทำ� 

บัญชีและก�รร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทต่�งๆ ให้เป็นม�ตรฐ�น 

แบบเดียวกันทั่วโลก

Journal 
สมุดร�ยวัน 

สมุดร�ยวันข้ันต้นสำ�หรับบันทึกร�ยก�รค้�ปกติท่ีเกิดข้ึน เรียงลำ�ดับ 

วันต่อวันและสมุดร�ยวันทั่วไปสำ�หรับบันทึกร�ยก�รที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคร�ว 

เช่น ก�รปรับปรุงร�ยก�รบัญชี เป็นต้น

Ledger 
สมุดแยกประเภท 

สมุดที่ใช้บันทึกบัญชีประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้�ของร�ยได้ 

และค่�ใช้จ่ �ย รวมถึงบัญชีย่อยต่�งๆ ที่นำ �ม�จัดทำ�งบก�รเงิน   

โดยร�ยก�รค�้แต่ละร�ยก�รทีไ่ด้บนัทกึไวใ้นสมดุขัน้ตน้จะตอ้งผ�่นม�บันทึก

ในสมุดแยกประเภทด้วยทุกร�ยก�ร

Liabilities
หนี้สิน 

ภ�ระผูกพันในปัจจุบันของกิจก�ร ซึ่งเป็นผลจ�กเหตุก�รณ์ในอดีต และ  

จะสง่ผลใหก้จิก�รตอ้งสญูเสยีทรพัย�กรทีม่ปีระโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิในอน�คต 

เพื่อชำ�ระภ�ระผูกพันนั้น 

License Application 
ก�รขออนุญ�ตประกอบธุรกิจ 

คนต่�งด้�วยื่นคำ�ขออนุญ�ตประกอบธุรกิจต่อรัฐมนตรี (กรณีธุรกิจ 

ต�มบัญชสีอง) หรอือธบิดกีรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ (กรณธีรุกจิต�มบญัชสี�ม)  

ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

License Substitutes or Certificate Substitutes 
ใบแทนใบอนุญ�ต หรือ ใบแทนหนังสือรับรอง 

ก�รขอและก�รออกใบแทนใบอนุญ�ตหรือใบแทนหนังสือรับรองให้เป็น 

ไปต�มแบบและวิธีก�รที่รัฐมนตรีกำ�หนด แต่ระยะเวล�ในก�รออกใบแทน

ต้องไม่เกินส�มสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำ�ขอ 

Morality
หลักคุณธรรม

ก�รยดึมัน่คว�มดงี�ม คว�มถกูตอ้งมคีว�มซือ่สตัยส์จุรติ จรงิใจ เปน็แนวท�ง 

ในก�รดำ�เนินชีวิต ซึ่งแต่ละสังคมกำ�หนดและยอมรับปฏิบัติกัน เช่น  

ขยัน อดทน เมตต�กรุณ� เสียสละ เป็นต้น

I
J

L
L

M



ด้�นธรรม�ภิบ�ลธุรกิจ ด้�นธรรม�ภิบ�ลธุรกิจ

38 39

Nominee 
ผู้ถือหุ้นแทนคนต่�งด้�ว 

พฤติก�รณ์หรือก�รกระทำ�ที่อ�จเข้�ข่�ยให้คว�มช่วยเหลือ สนับสนุน หรือ

ร่วมประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�ว หรือผู้ถือหุ้นแทนคนต่�งด้�ว (นอมินี)

Notes to the Financial Statements 
หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน 

ส่วนหนึ่งของงบก�รเงินซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์ก�รจัดทำ�  

งบก�ร เ งิ น  น โยบ�ยบัญชีที่ ใช้ ปฏิบั ติ กั บร�ยก�ร บัญชี ท่ีสำ �คัญ  

ก�รเปิดเผยข้อมูลต�มที่ม�ตรฐ�นก�รบัญชีกำ�หนด และก�รให้ข้อมูล

เพ่ิมเติมซ่ึงไม่ได้แสดงอยู่ในงบก�รเงิน อ�จแสดงในลักษณะข้อคว�ม 

เชิงบรรย�ย และก�รวิเคร�ะห์ร�ยละเอียดของจำ�นวนเงินที่แสดง  

ในงบก�รเงิน รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมที่จำ�เป็นนอกเหนือจ�กที่แสดง  

ในงบก�รเงิน โดยกิจก�รอ�จใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับคว�มมีนัยสำ�คัญ  

ในก�รเปิดเผยร�ยละเอียดประกอบ

Notification of the Cessation of Business Operation 
or the Relocation of the Office or Place of Business
ก�รแจ้งเลิก หรือย้�ยสำ�นักง�นหรือสถ�นที่ประกอบธุรกิจ 

ผู้ รับใบอนุญ�ต หรือผู้รับหนังสือรับรองต้องแจ้งก�รเลิกหรือย้�ย 

ต่อน�ยทะเบียนภ�ยในสิบห้�วัน นับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจหรือวันย้�ย

สำ�นักง�นหรือสถ�นที่ประกอบธุรกิจนั้น ต�มแบบและวิธีก�รท่ีกำ�หนด 

ในกฎกระทรวง ทั้งนี้  ห�กผู้รับใบอนุญ�ตหรือผู้รับหนังสือรับรอง  

ไม่ปฏิบัติต�มต้องระว�งโทษปรับไม่เกินห้�พันบ�ท

Other Comprehensive Income
กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ร�ยก�รร�ยได้และค่�ใช้จ่�ย ซึ่งไม่ได้รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน ทั้งนี้  

องค์ประกอบของกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ประกอบด้วย

 1)  ผลต่�งของอัตร�แลกเปลี่ยนจ�กก�รแปลงค่�งบก�รเงิน

 2)  ผลกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนเผื่อข�ย

 3)  ผลกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กเครื่องมือป้องกันคว�มเสี่ยง

   กระแสเงินสด

 4)  ผลกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รตีมูลค่�สินทรัพย์ใหม่

 5)  ผลกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ 

   ประกันภัยสำ�หรับโครงก�รผลประโยชน์พนักง�น 

Owner’s Equity
ส่วนของเจ้�ของ 

มูลค่�สุทธิคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจก�รหลังหักหนี้สินแล้ว (กรรมสิทธิ์  

ที่เจ้�ของกิจก�รมีในสินทรัพย์เรียกว่�สินทรัพย์สุทธิ = สินทรัพย์ – หนี้สิน)

Participation
หลักก�รมีส่วนร่วม

ก�รเปิดโอก�สให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจ   

ในเรื่องต่�งๆ ที่สำ�คัญ รวมทั้งก�รเปิดรับฟังคว�มคิดเห็น เพื่อรับคำ�แนะนำ�

ม�ร่วมว�งแผนและปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

N
O
P
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Profit or Loss 
กำ�ไรหรือข�ดทุน 

ยอดรวมของร�ยได้หักค่�ใช้จ่�ย โดยไม่รวมองค์ประกอบของกำ�ไรข�ดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

Requirements for the Quality Assurance  
for Accounting Firms 
ข้อกำ�หนดก�รรับรองคุณภ�พสำ�นักง�นบัญชี

หลักเกณฑ์ในก�รกำ�กับและพัฒน�สำ�นักง�นบัญชีให้มีก�รจัดทำ�

บัญชีให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและของตนเองเป็นไปต�มกฎหม�ยและ

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี รวมทั้งเพื่อพัฒน�และยกระดับสำ�นักง�นบัญชี

ให้มีม�ตรฐ�นเดียวกันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ข้อกำ�หนดก�ร

รับรองคุณภ�พสำ�นักง�นบัญชี  ประกอบด้วย บทนำ� คำ�นิย�ม  

องคป์ระกอบของระบบคุณภ�พสำ�นักง�นบญัช ีคว�มรบัผดิชอบของผูบ้รหิ�ร 

ของสำ�นักง�นบัญชี ข้อกำ�หนดท�งด้�นจรรย�บรรณของสำ�นักง�น 

บัญชี กระบวนก�รที่เกี่ยวข้องกับลูกค้�ของสำ�นักง�นบัญชี ก�รจัดก�ร

ทรัพย�กรของสำ�นักง�นบัญชี ก�รปฏิบัติง�นของสำ�นักง�นบัญชี  

ก�รติดต�ม ตรวจสอบ ของสำ�นักง�นบัญชี และก�รจัดก�รเอกส�ร 

ของสำ�นักง�นบัญชี

Responsibility
หลักคว�มรับผิดชอบ

คว�มรับผิดชอบในง�นและก�รกระทำ�ของตน รวมถึงก�รตระหนัก  

สำ�นึกในสิทธิและหน้�ที่

Statement of Changes in Equity 
งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้�ของ

ร�ยง�นที่แสดงก�รกระทบยอดส่วนของเจ้�ของจ�กยอดคงเหลือ 

ต้นงวด ไปเป็นยอดคงเหลือปล�ยงวด ทำ�ให้ผู้ใช้งบก�รเงินทร�บถึง  

ก�รเปลี่ยนแปลงของร�ยก�รในส่วนของเจ้�ของ ซึ่งประกอบด้วย

 1)  ก�รเปลี่ยนแปลงทุน

 2)  ก�รเปลี่ยนแปลงกำ�ไร (ข�ดทุน) สะสม

 3)  ก�รเปลี่ยนแปลงกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

Statement of Comprehensive Income
งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ 

ร�ยง�นที่ แสดงให้ เห็นถึ งผลก�รดำ � เนินง�นของกิจก�รในรอบ 

ระยะเวล�บัญชีหนึ่ง อ�จเป็น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 1 ปี  

เพื่อวัดผลก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ กำ�ไรหรือ

ข�ดทุน และกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

Statement of Financial Position
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน 

ร�ยง�นทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึฐ�นะก�รเงนิของกจิก�ร โดยแสดงถงึคว�มสมัพนัธ์

ระหว่�งสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้�ของ ณ วันใดวันหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ 

จะจัดทำ� ณ วันส้ินงวดบัญชี โดยสะสมยอดตั้งแต่วันท่ีเร่ิมดำ�เนินก�ร  

จนถึงวันที่ที่ได้ระบุไว้ในงบแสดงฐ�นะก�รเงินนั้น

  หลักสมก�รบัญชีที่แสดงคว�มสัมพันธ์กัน คือ

  สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้�ของ

P

R

S
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The Qualified Persons
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รก�รประกอบธุรกิจของคนต่�งด้�วแต่งตั้ง  

โดยรัฐมนตรี โดยต้องเป็นผู้มีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ ในด้�นเศรษฐศ�สตร์ 

นิติศ�สตร์ พ�ณิชยศ�สตร์ วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีสิ่ งแวดล้อม  

ก�รค้� ก�รลงทุน ก�รบริห�รธุรกิจ หรือก�รอุตส�หกรรม และต้องไม่เป็น

ที่ปรึกษ�ท�งก�รเมือง

The Rule of Law 
หลักนิติธรรม

ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฎระเบียบต่�งๆ ซึ่งรวมถึงก�รไม่เลือกปฏิบัติ  

ก�รไม่ทำ�ต�มอำ�เภอใจ ก�รไม่ละเมิดกฎหม�ย และก�รไม่ละเมิดสิทธิ 

ของผู้อื่น

TT
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Account
บัญชีผู้ใช้

บัญชีผู้ใช้ ที่แต่ละแห่งอนุญ�ตให้เจ้�ของบัญชีมีสิทธิ์ในก�รใช้บริก�รต่�งๆ  

ถ้�เป็นบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต หม�ยถึงเจ้�ของบัญชีที่มีชื่อในก�รล็อกอิน 

(login name , username) และรหสัผ�่น (password) เพือ่เข�้ไปใชบ้รกิ�ร

Acquisition
ก�รเข้�ซื้อกิจก�ร

ก�รที่บริษัทหนึ่งได้ม�ซึ่งกรรมสิทธิ์หรือเข้�ควบคุมบริษัทอื่นบ�งส่วน หรือ

ทั้งหมด ซึ่งแตกต่�งจ�กก�รควบรวมธุรกิจ (merger) เนื่องจ�ก ก�รเข้�ซื้อ

กจิก�รไมจ่ำ�เปน็ต้องเปน็ก�รรวมบรษิทั (amalgamation) หรอืก�รควบรวม 

ธุรกจิ (merger) แต่เปน็ก�รรวมสนิทรพัยข์องทกุบรษิทัจดัตัง้เป็นบรษิทัใหม ่

(consolidation) แม้ว่� ก�รเข้�ซื้อกิจก�รจะมีก�รเปลี่ยนก�รเข้�ควบคุม 

โดยส้ินเชิง แต่บริษัทที่เกี่ยวข้องอ�จจะยังคงดำ�เนินก�รเป็นอิสระอยู่  

เพื่อแสวงห�กำ�ไรให้ม�กที่สุด

Advertising Fee
ค่�ธรรมเนียมในก�รซื้อแฟรนไชส์

ค่�ธรรมเนียมที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องจ่�ยให้กับผู้ข�ยแฟรนไชส์ เพื่อใช้ 

โฆษณ�ประช�สัมพันธ์ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะข้ึนอยู่กับผู้ข�ยแฟรนไชส์ว่� จะเรียกเก็บ 

หรือไม่และมีรูปแบบก�รเก็บแตกต่�งกันไป เช่น ร�ยเดือน หรือร�ยปี  

โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จ�กยอดข�ย

Assistance Team 
ค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับทีมง�นในก�รสนับสนุนก�รเปิดส�ข�

ค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับทีมง�นท่ีต้องสนับสนุนก�รเปิดส�ข� เป็นค่�ใช้จ่�ยประม�ณก�ร 

ต่อส�ข�ในก�รจัดจ้�งทีมง�นท่ีจะต้องช่วยเหลือระหว่�งก�รดำ�เนินก�ร

เพื่อก�รควบคุมคุณภ�พ ก�รแก้ไขปัญห�ในด้�นเทคนิค ก�รจัดก�รต่�งๆ  

ซ่ึงผลรวมของค่�ใช้จ่�ยดังกล่�วเป็นองค์ประกอบในก�รคำ�นวนค่�ธรรมเนียม

แรกเข�้ของระบบแฟรนไชส์หรือทีเ่รียกว่� Franchise Fee หรือ Initial Fee

Balanced Scorecard 
เครื่องมือที่ใช้วัดประสิทธิภ�พขององค์กร

เครื่องมือที่ใช้วัดประสิทธิภ�พขององค์กรเพื่อแสดงถึงศักยภ�พ ระบบ 

ก�รบริห�รง�นและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร ที่ม�จ�กก�รแปลงวิสัยทัศน์ 

ภ�รกิจและกลยุทธ์ขององค์กร ครอบคลุม 4 มุมมองที่สมดุลกัน ดังนี้

 1)  มุมมองด้�นก�รเงิน คือ คว�มส�ม�รถในก�รสร้�งร�ยได้ 

   ก�รบริห�รสินทรัพย์ ก�รบริห�รต้นทุน

 2)  มุมมองด้�นลูกค้� คือ ก�รเข้�ใจคว�มต้องก�รของลูกค้�

 3)  มุมมองด้�นกระบวนก�รภ�ยใน คือ ก�รพัฒน�กระบวนก�ร 

   ดำ�เนินง�น เพื่อส่งมอบคุณค่�ให้แก่ลูกค้�

 4)  มุมมองด้�นก�รเรียนรู้และก�รพัฒน� คือ คว�มส�ม�รถ 

   ของบุคล�กร ระบบข้อมูลข่�วส�ร บรรย�ก�ศที่เอื้ออำ�นวย 

   ต่อก�รดำ�เนินง�น

A A
B
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Barcode System
ระบบแถบรหัสแท่ง

ระบบ Auto-ID ลักษณะเป็นแถบรหัสแท่ง  

ทีป่ระกอบดว้ย แทง่ทบึสดีำ�และช่องห่�งระหว่�งแท่ง 

หลักก�รอ่�นจะใช้เลเซอร์สแกนลงบนบ�ร์โค้ด (รหัสแท่ง)  

แล้วตรวจจับก�รสะท้อนแสงกลับ ซึ่งก�รสะท้อนจะขึ้นอยู่กับก�รเรียงของ

แท่งสีดำ� แล้วนำ�ไปถอดรหัสอีกที

Brand
ตร�สินค้�

ภ�พลักษณ์หรือคว�มค�ดหวังที่ลูกค้�มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริก�รของ

องคก์ร โดยครอบคลมุเรือ่งร�วทัง้หมดทีล่กูค้�รบัรูแ้ละจดจำ�เกีย่วกบัองคก์ร  

ซึ่งต้องอ�ศัยระยะเวล�น�น เพื่อทำ�ให้ลูกค้�เกิดคว�มเช่ือถือและไว้ว�งใจ 

โดยมีหลักก�รสร้�งตร�สินค้� (Branding) ดังนี้ 

 1)  ก�รกำ�หนดตำ�แหน่งท�งก�รตล�ดของสินค้� (Positioning) 

 2)  ก�รสร้�งคว�มแตกต่�งท�งคว�มรู้สึกและอ�รมณ์ 

   (Differentiation)

Business Club (Biz Club) 
ศูนย์เครือข่�ยธุรกิจ

ศูนย์เครือข่�ยธุรกิจร�ยพ้ืนที่ เพ่ือเป็นศูนย์กล�งก�รพบปะ แลกเปลี่ยน 

คว�มคิดเห็นร่วมกัน แก้ไขปัญห�และพัฒน�ธุรกิจให้ตอบสนองตรง 

คว�มต้องก�รของธุรกิจในแต่ละพื้นที่

Business Format Franchising 
รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์

ก�รให้สิทธิบุคคลอื่นในก�รดำ�เนินธุรกิจเพื่อข�ยสินค้� หรือบริก�รโดยใช้

เครื่องหม�ยก�รค้�ของผู้ข�ยแฟรนไชส์

Business Matching 
ก�รจับคู่ธุรกิจ

ก�รจบัคูธ่รุกจิโดยรว่มลงทนุและบรหิ�รจดัก�รเพือ่สร�้งโอก�สและศกัยภ�พ

ในก�รแข่งขันอันมีหลักก�รเลือกจับคู่ธุรกิจ ดังนี้ 

 1)  หุ้นส่วนที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องไปในทิศท�งเดียวกัน 

 2)  หุ้นส่วนที่มีคว�มส�ม�รถแตกต่�งกันม�บริห�รง�น 

 3)  หุ้นส่วนที่ทุ่มเทกับง�นและรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้อื่น 

 4)  หุ้นส่วนที่กล้�เผชิญกับอุปสรรคและส�ม�รถแก้ไขปัญห�ต่�งๆ 

   ให้คลี่คล�ยลงได้ 

Business Networking
เครือข่�ยธุรกิจ

ก�รรวมกลุม่ผูป้ระกอบธรุกจิเพือ่เชือ่มโยงคว�มรว่มมอืกนัระหว�่งธรุกจิไปสู ่

ก�รพฒัน�ประสิทธิภ�พองคก์รและสร�้งธรรม�ภบิ�ล เพือ่สร�้งคว�มเขม้แขง็ 

ของสม�ชิกภ�ยในกลุ่ม โดยมีเป้�หม�ยสำ�คัญที่จะให้เกิดก�รบูรณ�ก�ร 

คว�มสัมพันธ์ ก�รทำ�ง�นร่วมกัน แบ่งปันประโยชน์ ลดต้นทุนก�รผลิต  

แลกเปลี่ยนคว�มรู้ประสบก�รณ์ และคว�มเชี่ยวช�ญท�งธุรกิจ

B B
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Business Simulation
แบบจำ�ลองสถ�นก�รณ์ธุรกิจ

ก�รจำ�ลองกระบวนก�รท�งธุรกิจ เพ่ือวิเคร�ะห์ผลและประเมินคว�มเป็นไปได้ 
ในก�รเปล่ียนแปลงหรือพัฒน�ขั้นตอนกระบวนก�รในก�รทำ�ง�นภ�ยใน
องค์กร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) ศึกษ�ต้นแบบระบบ 
 2) พัฒน�ตัวแบบจำ�ลอง 
 3) ตรวจสอบคว�มถูกต้อง  
 4) ออกแบบก�รทดลอง 
 5) ทดลองและเก็บผลลัพธ์

Business to Business – (B2B) 
ก�รทำ�ธุรกิจพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ระหว่�งภ�คธุรกิจด้วยกัน

ก�รทำ�ธุรกิจพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่�งภ�คธุรกิจด้วยกันเองผ่�น
อนิเทอรเ์นต็ ทัง้น้ี อ�จเปน็ก�รทำ�ธรุกจิระหว�่งผูป้ระกอบก�รระดบัเดยีวกนั 
หรือต่�งระดับกันก็ได้ เช่น ผู้ผลิตกับผู้ผลิต ผู้ผลิตกับผู้ส่งออก ผู้ผลิตกับ 
ผู้ค้�ส่ง/ค้�ปลีก เป็นต้น

Business to Consumer - (B2C) 
ก�รทำ�ธุรกิจพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่�งภ�คธุรกิจ
กับผู้บริโภค

ก�รทำ�ธุรกิจพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่�งภ�คธุรกิจกับผู้บริโภค แม้ว่� 
อ�จจะมีลูกค้�เป็นองค์กรธุรกิจบ�งส่วน แต่ลูกค้�หลักเป็นผู้บริโภคร�ยบุคคล 
เช่น ก�รข�ยสินค้�อุปโภคบริโภค เป็นต้น

Business to Government - (B2G)
ก�รทำ�ธุรกิจพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่�งธุรกิจ
กับหน่วยง�นภ�ครัฐ

ก�รทำ�ธุรกิจพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่�งธุรกิจกับหน่วยง�นภ�ครัฐ เช่น 

ก�รจัดซื้อจัดจ้�งด้วยวิธีท�งอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในกรณีที่มีวงเงิน

จัดจ้�งม�กกว่� 2 ล้�นบ�ท 

Consolidation 
ก�รรวบรวม

กระบวนก�รรวบรวมสินค้�หล�ยร�ยก�ร ภ�ยในคลังสินค้�หรือแหล่ง 

จัดเก็บหล�ยแหล่ง เพ่ือจัดส่งในคร�วเดียวกันไปยังจุดหม�ยปล�ยท�ง

เดียวกัน หรือหล�ยจุด

Consumer to Consumer - (C2C)
ก�รทำ�ธุรกรรมพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ระหว่�งบุคคลกับบุคคล

ก�รทำ�ธุรกรรมพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่�งบุคคลกับบุคคล ผ่�น 

เครือข่�ยอินเทอร์ เน็ต เช่น ทำ�ก�รแลกเปล่ียนสินค้�ระหว่�งกัน  

ก�รข�ยของมือสอง เป็นต้น

C2C

B B
C
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Conversion Franchising 
ก�รเปลี่ยนร้�นค้�ให้อยู่ในระบบแฟรนไชส์

ระบบแฟรนไชส์ท่ีพัฒน�ม�จ�กแฟรนไชส์ประเภท Business Format Franchising  

โดยก�รออกแบบระบบ เพื่อเปลี่ยนร้�นค้�อิสระที่มีอยู่ในระบบนั้นๆ  

ให้เข้�ม�ร่วมในระบบแฟรนไชส์ เพื่อได้ประโยชน์ร่วมกันท�งก�รค้� 

และทำ�โฆษณ�ร่วมกันในระดับประเทศ 

Cost Insurance and Freight (CIF) 
ค่�ประกันและค่�ระว�งของผู้ส่งสินค้�

ผู้ข�ยตกลงว่�จะเป็นผู้ จัดส่งสินค้�ทั้งหมดจนถึงจุดหม�ยปล�ยท�ง 

ที่ตกลงกัน และร�ค�ข�ยของสินค้�ดังกล่�ว ได้รวมค่�ขนส่งและ/หรือ  

ค่�ประกันภัยสินค้�ไว้เรียบร้อยแล้ว

Courseware
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

เนื้ อห�และ เทค นิคก�ร เรียน รู้ที่ ถู กแปลง ให้ อยู่ ใ นลั กษณะของ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 

 1)  เอกส�รก�รบรรย�ยที่นำ�เสนอด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

 2)  สื่อในรูปแบบปฏิสัมพันธ์

 3)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่นำ�เสนอทั้งในรูปแบบ 

    Offline/Online 

 4)  หนังสือหรือว�รส�รอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่ม 

 5)  เทปเสียงหรือวีดีทัศน์ดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยี Real/Audio  

   หรืออื่นๆ

DBD Academy
ศูนย์รวมองค์คว�มรู้ของกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�

ศูนย์รวมองค์คว�มรู้ในก�รประกอบธุรกิจ 

ด้�นต่�งๆ โดยร่วมมือกับสถ�บันก�รศึกษ� 

ท่ีมีคว�มเช่ียวช�ญเฉพ�ะด้�น อ�ทิ ด้�น 

ก�รตล�ด ก�รบรหิ�รจดัก�ร และเทคโนโลยี

ส�รสนเทศท�งธุรกิจ เป็นต้น เพื่อพัฒน�ศักยภ�พก�รประกอบธุรกิจ  

ให้ผู้ประกอบธุรกิจส�ม�รถปรับตัวในเชิงรุกรองรับสถ�นก�รณ์ท�งก�รค้� 

ที่เปลี่ยนแปลงไป

DBD Registered
เครื่องหม�ยรับรองก�รจดทะเบียน
ผู้ประกอบก�รพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองหม�ยรับรองก�รจดทะเบียนผู้ประกอบพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

เพือ่ยนืยนัก�รมตีวัตนของผู้ประกอบก�รพ�ณชิย ์ไมว่�่จะเปน็บคุคลธรรมด�

หรือนิติบุคคล ที่ทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับก�รซื้อข�ยสินค้�หรือบริก�รโดยวิธีก�ร 

ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่�นระบบเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต บริก�รอินเทอร์เน็ต 

ให้เช่�พื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่�ย บริก�รเป็นตล�ดกล�งในก�ร 

ซือ้ข�ยสินค�้หรอืบรกิ�ร โดยวธิกี�รใชส่ื้ออเิล็กทรอนกิส์ ผ่�นระบบเครอืข�่ย 

อินเทอร์เน็ต

C
D
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DBD Verified
เครื่องหม�ยรับรองคว�มน่�เชื่อถือ
ในก�รประกอบพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เคร่ืองหม�ยรับรองคว�มน่�เช่ือถือในก�รประกอบพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ที่ออกให้แก่ผู้ประกอบก�รพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนและ 

มีคุณสมบัติครบถ้วนต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด อ้�งอิงจ�กม�ตรฐ�น

ระหว่�งประเทศ เพื่อนำ�ไปแสดงไว้บนเว็บไซต์ เป็นก�รบ่งบอกว่�  

เว็บไซต์น้ันๆ มีคุณภ�พ ผ่�นเกณฑ์ประเมินต�มม�ตรฐ�นคุณภ�พธุรกิจ 

e-Commerce ของกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 

Deming Cycle, Shewhart Cycle (PDCA Cycle)
วงจรก�รบริห�รง�นคุณภ�พ

วงจรในก�รปฏิบัติง�นเพื่อควบคุมคุณภ�พให้เกิดประสิทธิภ�พ และ

ประสิทธิผลโดยใช้หลักก�รพัฒน�ง�นอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งออกแบบโดย  

Walter A. Shewhart ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

 1)  ก�รว�งแผนก�รดำ�เนินง�น (Plan) เพื่อกำ�หนดเป้�หม�ย 

   และทิศท�งในก�รแก้ปัญห� 

 2)  ก�รดำ�เนินง�นต�มแผน (Do) เพื่อให้บรรลุต�มเป้�หม�ย 

   ที่ว�งไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

 3)  ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติต�มแผน (Check) เพื่อติดต�ม 

   ตรวจสอบก�รปฏิบัติง�น 

 4)  นำ�ผลก�รประเมินม�พัฒน�แผน (Act) เพื่อใช้เป็นแนวท�ง 

   ปฏิบัติในอน�คต

Digital Marketing
I-Marketing 
Web-Marketing 
Online Marketing 
e-Marketing
ก�รตล�ดโดยใช้อินเทอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป็นสื่อกล�ง

ก�รดำ�เนนิกลยทุธก์�รตล�ดกบัลกูค�้หรอืกลุม่เป�้หม�ย โดยใชอ้นิเทอรเ์นต็ 

เป็นสื่อกล�งและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ผสมผส�นกับวิธีก�รท�งก�รตล�ด 

ในหล�ยรูปแบบ เช่น อีเมล์ บล็อก โพสต์ วิดีโอ ฯลฯ ผ่�นหล�ยช่องท�ง 

เช่น เว็บไซต์บนมือถือ ซึ่งเป็นก�รตล�ดที่เข้�ถึง คว�มต้องก�รของลูกค้�

อย่�งแม่นยำ� ช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รส่ือส�รกับลูกค้�และบรรลุ 

จุดมุ่งหม�ยขององค์กรอย่�งแท้จริง

Distribution Center (DC)
ศูนย์กระจ�ยสินค้�

กระบวนก�รในก�รทำ�หน้�ที่ทั้งในฐ�นะเป็นคลังสินค้� (warehouse) 

และเป็นหน่วยเชื่อมโยงระหว่�งผู้ผลิต (manufacturer) ผู้ข�ยส่ง 

(wholesalers) ผู้ข�ยปลีก (retailers) โดยเป็นผู้ให้บริก�รในด้�น  

ก�รจัดเก็บสินค้�และก�รจัดก�รขนส่งสินค้�สำ�เร็จรูป (finished goods) 

ให้กับลูกค้�ได้อย่�งทันเวล�และมีประสิทธิผล

D D
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Domain Name /IP Address
ชื่อเรียกของเว็บไซต์

ก�รใช้ชื่อข้อคว�มเพื่อนำ�ม�แทนหม�ยเลขไอพีแอดเดรส (IP Address)  

เช่น 203.209.117.146 เปลี่ยนเป็น dbd.go.th เป็นต้น เพื่อให้ 

ง่�ยต่อก�รเข้�ถึงเว็บไซต์ เปรียบเสมือนก�รเรียกบ้�นเลขท่ี 44/100  

เป็นชื่ออ�ค�รแทน เช่น กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� เป็นต้น โดยโดเมนเนม 

ในระบบอินเทอร์เน็ตไม่ส�ม�รถซำ้�กันได้ 

Domain
Name

.biz

.com

.net

.org

.ac.th.co.th

.go.th

.in.th

.or.th

.biz

(business)

น�มสกุลของโดเมนเหม�ะสำ�หรับกลุ่มธุรกิจ

โดยทั่วไปคล้�ยกับ .com

.com

(COMmercial)

น�มสกุลของโดเมนเหม�ะสำ�หรับกลุ่มธุรกิจ

ก�รค้� บริษัท องค์กร ที่เป็นระดับส�กล

.net

(NETwork)

น�มสกุลของโดเมนเหม�ะสำ�หรับกลุ่มธุรกิจ

ที่ เกี่ยวกับเครือข่�ยหรือเว็บไซต์บริก�ร

อนิเทอรเ์นต็ แตบ่�งครัง้กน็ำ�ไปใชด้�้นอืน่ดว้ย

.org

(ORGanization)

น�มสกลุของโดเมนเหม�ะสำ�หรบัองค์กรท่ีไม่

หวังผลตอบแทนท�งธุรกิจ

.ac.th

(ACademic in Thailand)

น�มสกุลของโดเมนสำ�หรับสถ�บันก�รศึกษ�

ท่ีจดทะเบยีนในประเทศไทยเท่�นัน้ ใชส้ำ�เน�

เอกส�รก�รขออนุญ�ตก่อตั้งสถ�นศึกษ�เป็น

หลักฐ�น

.co.th

(COmercial in Thailand) 

น�มสกุลของโดเมนสำ�หรับ บริษัท ห้�งหุ้นส่วน 

ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและตั้งอยู่ ใน

ประเทศไทย เท่�น้ัน ใช้สำ�เน�ใบทะเบียนก�รค้� 

หรือสำ�เน�ใบรับรอง หรือสำ�เน�ใบ ภ.พ. 20 

เป็นหลักฐ�นก�รจดทะเบียน

.go.th

(GOvernment in Thailand)
น�มสกุลของโดเมนสำ�หรับหน่วยง�นของ 

รัฐบ�ลไทย รวมถึง อบต. อบจ. เทศบ�ล

โดเมนเนม คว�มหม�ย

D D
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Elderly Care Service
ธุรกิจดูแลผู้สูงอ�ยุ

สถ�นบริก�รที่ไม่ใช่โรงพย�บ�ล ก�รให้บริก�รที่พำ�นัก รักษ�พย�บ�ล 

และย�แก่ผู้สูงอ�ยุ ที่ไม่ต้องอยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลของแพทย์อย่�งเป็นประจำ�

Electronic Catalog (e-Catalog)
ร�ยก�รสินค้�และบริก�รอิเล็กทรอนิกส์

แคตต�ล็อกออนไลน์ เป็นก�รแสดงร�ยก�รสินค้�และบริก�รที่เว็บไซต์ 

โดยมีก�รจัดรูปแบบก�รแสดงผล ต�มหมวดหมู่สินค้� หรือ ต�มรูปแบบ

ธุรกิจ ทำ�ให้สม�ชิกเว็บไซต์ส�ม�รถเลือกดูสินค้�และบริก�รท่ีตนเองสนใจ

ได้อย่�งง่�ยด�ย

Electronic Commerce (e-Commerce)
ธุรกิจพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Electronic Learning (e-Learning)
ก�รเรียนรู้ผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนที่นำ�เสนอเนื้อห�และกิจกรรมก�รเรียน  

ก�รสอนโดยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และ

เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) ซึ่งผู้เรียนส�ม�รถ

เรียนรู้ด้วยตนเองผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ด้วยซีดีรอม ก�รเรียนก�รสอนบนเว็บ (Web-based Learning)  

ก�รเรยีนออนไลน ์(On-line Learning) ก�รเรียนท�งไกลผ่�นด�วเทียม หรือ

ก�รเรียนด้วยวิดีโอผ่�นออนไลน์ (Video on Demand) 

e-Commerce

B2B
Business 

to 
Business

B2G
Business 

to 
Government

C2C
Consumers 

to 
Consumers

B2C
Business

 to 
Consumers

E E

ธุรกิจท่ีมีก�รข�ยสินค้�หรือบริก�รให้ลูกค้�ผ่�นอินเทอร์เน็ต เช่น ก�รซ้ือสินค้� 

ก�รซ้ือต๋ัวเคร่ืองบิน ก�รจองโรงแรมออนไลน์ เป็นต้น

.in.th

(INdividual in Thailand)
น�มสกุลของโดเมนสำ�หรับหน่วยง�น 

ทุกประเภท และบุคคลท่ัวไปใช้สำ�เน�บัตร

ประช�ชน หรือสำ�เน�ใบขับข่ีเป็นหลักฐ�น

ก�รจดทะเบียน

.or.th

(ORganization in Thailand)
น�มสกุลของโดเมนสำ�หรับหน่วยง�น 

องค์กร มูลนิธิ ท่ีต้ังอยู่ในประเทศไทย 

และ ไ ม่ห วั ง ผลตอบแทนท� ง ธุ ร กิ จ  

ใช้สำ�เน�เอกส�รท�งร�ชก�รเป็นหลักฐ�น 

ก�รจดทะเบียน

โดเมนเนม คว�มหม�ย
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Electronic Marketing (e-Marketing)
ก�รซื้อข�ยสินค้�และบริก�รอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนผสมแนวคว�มคิดท�งก�รตล�ด และท�งเทคนิค รวมเข้�ไว้ด้วยกัน 

ท้ังด้�น ก�รออกแบบ (Design), ก�รพัฒน� (Development),  

ก�รโฆษณ�และก�รข�ย (Advertising and Sales) เป็นต้น (ตัวอย่�ง

กิจกรรมได้แก่ Search Engine Marketing, E-mail Marketing, 

Affiliate Marketing, Viral Marketing ฯลฯ) โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อประโยชน์ในก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มให้แก่ธุรกิจและลูกค้� เนื่องจ�ก

ระบบท�งอิเล็กทรอนิกส์ส�ม�รถสนับสนุนก�รร้องขอข้อมูลของลูกค้�  

ก�รจัดเก็บประวัติ และพฤติกรรมของลูกค้�เอ�ไว้ รวมถึงก�รสร้�ง 

คว�มสัมพันธ์กับลูกค้�ได้ ส่งผลต่อก�รเ พ่ิมและรักษ�ฐ�นลูกค้�  

(Customer Acquisition and Retention) และอำ�นวยประโยชน์ 

ในก�รประกอบธุรกิจอย่�งครบถ้วน

Electronic Marketplace (e-Marketplace)
ตล�ดกล�งพ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ส่ือกล�งก�รติดต่อซ้ือ/ข�ย แหล่งข้อมูลขน�ดใหญ่ในก�รรวบรวมข้อมูล

ผู้ซื้อ/ผู้ข�ย สินค้�และบริก�ร ธุรกิจ ร้�นค้� จำ�นวนม�ก โดยเปิดให้ผู้ซื้อ/

ผู้ข�ยเข้�ม�ทำ�ก�รติดต่อซื้อข�ย แลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้�และบริก�ร เช่น 

tarad.com lnwshop.com weloveshopping.com

Enterprise Resource Planning (ERP)
ก�รว�งแผนทรัพย�กรท�งธุรกิจ

ก�รว�งแผนทรพัย�กรท�งธรุกจิขององคก์รโดยรวม  

เพ่ือให้เกิดก�รใช้ประโยชน์ของทรัพย�กรท�งธุรกิจ 

ขององค์กรอย่�งดีที่สุด และตอบสนอง 

ต่อคว�มต้องก�รของลูกค้� นำ�ม�ซึ่ง

ผลลัพธ์ท�งธุรกิจสูงสุด

Family Firm หรือ Family Business 
ธุรกิจครอบครัว

ธรุกจิซึง่สม�ชกิภ�ยในครอบครวัเปน็เจ�้ของและบรหิ�ร มกี�รสบืทอดกจิก�ร 

จ�กรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งรูปแบบก�รบริห�รง�นของธุรกิจครอบครัว 

มีคว�มแตกต่�งกับธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ ทั้งด้�นโครงสร้�งองค์กร  

อำ�น�จก�รบริห�รง�น ก�รบัญชีและก�รเงิน

E E
F
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Federation of Thai Industries
สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

องค์กรไม่แสวงห�กำ�ไรที่ เป็นตัวแทนของภ�คอุตส�หกรรมเอกชน 

ของประเทศไทย มวีตัถปุระสงคก์�รดำ�เนนิง�นเพือ่ประส�นนโยบ�ยภ�ครฐั

กับเอกชน ส่งเสริมและพัฒน�ก�รประกอบอุตส�หกรรม และดูแลสม�ชิก 

ให้ปฏิบัติต�มนโยบ�ย ทั้งนี้สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย อยู่ภ�ยใต้ 

ก�รกำ�กับดูแลของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงอุตส�หกรรม ต�มพระร�ชบัญญัติ 

สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530

First in First out (FIFO)
วิธีก�รวัดต้นทุนสินค้�แบบเข้�ก่อนออกก่อน

วิธีก�รวัดต้นทุนของสินค้� โดยต้ังอยู่ในสมมติฐ�นว่�สินค้�หรือวัตถุดิบ  

ท่ีซ้ือเข้�ม�ใช้ก่อนต้องถูกนำ�ออกข�ยก่อน หรือนำ�ม�ใช้ก่อน แนวคิดก�รเข้�ก่อน 

ออกก่อนเป็นไปต�มหลักก�รค้� โดยปกติที่บริษัทมักจะต้องข�ย หรือ 

ใช้ของเก่�ก่อนเสมอ ดังน้ัน ระบบก�รเข้�ก่อนออกก่อนจะมีต้นทุนของ

วัตถุดิบที่ซื้อม�ก่อนเป็นต้นทุนสินค้�ที่ผลิตออกม�ก่อนด้วยเสมอ

Franchise
ก�รอนุญ�ตให้ข�ยผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
ในน�มของบริษัทนั้น

ขอ้ตกลงระหว�่งเจ้�ของธรุกจิอนุญ�ตใหผู้ข้อรับสทิธิด์ำ�เนนิธรุกจิและบรกิ�ร 

ภ�ยใตช้ือ่ก�รค�้ของตนและปฏบิติัต�มรปูแบบก�รทำ�ธรุกจิของเจ�้ของสทิธิ์

ต�มสัญญ�ที่ตกลงกันไว้ 

Franchise Fee 
ค่�ธรรมเนียมแรกเข้�แฟรนไชส์

ค�่ธรรมเนยีมทีผู้่ซือ้แฟรนไชส์จะตอ้งจ�่ยให้กบัผู้ข�ยแฟรนไชส์เปน็ก�รจ�่ย

เพียงครั้งเดียวในช่วงก่อนเริ่มดำ�เนินกิจก�ร

Franchise Package Fee 
ค่�ธรรมเนียมอื่นๆ

ค่�ตอบแทนในระบบหรือเทคนิคต่�งๆ เช่น ค่�โฆษณ�ประช�สัมพันธ์  

ค่�อบรม ฯลฯ 

Franchisee 
ผู้ซื้อแฟรนไชส์

ผู้ขอซื้อแฟรนไชส์หรือผู้ขอรับสิทธ์ิในก�รทำ�ธุรกิจ จ�กเจ้�ของธุรกิจท่ีมี 

คว�มประสงค์ให้ ผู้อื่นม�ดำ� เนินก�รภ�ยใต้ รูปแบบและตร�หรือ

เครื่องหม�ยก�รค้�หรือบริก�รของตน 

Franchisor 
ผู้ข�ยแฟรนไชส์ 

เจ้�ของธุรกิจซึ่งอนุญ�ตให้ผู้อื่นได้ใช้สิทธ์ิในก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้ 

ชื่อของตน 

F F
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Free On Board (FOB)
ค่�ขนส่งสินค้�ที่ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบ

เงื่อนไขในก�รกำ�หนดค่�ขนส่ง โดยกรรมสิทธิ์ในสินค้�จะโอนให้แก่  

ผู้ซื้อเมื่อผู้ข�ยส่งมอบสินค้�ให้แก่บริษัทที่รับขนส่ง ดังนั้น ผู้ซื้อจึงต้อง  

เป็นผู้รับผิดชอบในก�รจ่�ยค่�ขนส่ง

Freight Forwarder
ผู้ให้บริก�รขนส่งระหว่�งประเทศ 

ตัวแทนก�รนำ�สินค้�จ�กผู้ขนส่งสินค้�ส�ธ�รณะไปส่งมอบให้ กับ 

ผู้รับสินค้�หรือผู้รับตร�ส่ง (Consignee) เมื่อสินค้�ม�ถึงท่�เรือปล�ยท�ง 

ในฐ�นะเป็นตัวแทนของผู้รับสินค้�หรือผู้รับตร�ส่ง

Gateway e-Payment
ก�รชำ�ระเงินท�งอิเล็กทรอนิกส์ 

ก�รเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือสื่อส�รกระบวนก�รส่งมอบหรือ

โอนหรือก�รชำ�ระเงิน เพื่อชำ�ระร�ค�ผ่�นท�งอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี 

ผู้ให้บริก�รเช่น PayPal, Paysbuy หรือ บัตรเครดิต บัตรเดบิต

Global Positioning System (GPS)
ระบบบอกตำ�แหน่งบนพื้นผิวโลก

ระบบบอกตำ�แหน่งบนพื้นผิวโลก โดยอ�ศัย 

ก�รคำ�นวณคว�มถี่จ�กสัญญ�ณท่ีส่งม�จ�ก

ด�วเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก ทำ�ให้ระบบนี้

ส�ม�รถบอกตำ �แหน่ ง  ณ จุดที่ ส�ม�รถ 

รบัสญัญ�ณไดท้ัว่โลก โดยเครือ่งรบัสญัญ�ณ GPS 

รุ่นใหม่ๆ จะส�ม�รถคำ�นวณคว�มเร็วและทิศท�งนำ�ม�ใช้ร่วมกับโปรแกรม

แผนที่ เพื่อใช้ในก�รนำ�ท�งได้ 

Government to Consumer (G2C) 
ก�รบริก�รภ�ครัฐกับประช�ชน

ก�รบริก�รของภ�ครัฐผ่�นส่ืออเิล็กทรอนกิส์ เชน่ ก�รให้บริก�รออกหนงัสือ

รับรอง และรับรองสำ�เน�เอกส�รนิติบุคคลผ่�นท�งอิเล็กทรอนิกส์ หรือ   

ก�รให้บริก�รรับงบก�รเงินท�งอิเล็กทรอนิกส์

Green Business 
ธุรกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม

แนวคิดก�รดำ�เนินธุรกิจท่ีใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ

และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยบูรณ�ก�รกระบวนก�รท้ังหมดให้อยู่

ในกลยุทธ์องค์กร เช่น ก�รเน้นประโยชน์หรือผลลัพธ์ท่ีได้จ�กสินค้� 

ต้นทุนค่�พลังง�นที่ลูกค้�ส�ม�รถประหยัดได้ กระบวนก�รควบคุมและ 

กำ�จัดของเสียก�รหมุนเวียนของเสียกลับม�ใช้ใหม่ ทำ�ให้องค์กรและ 

สภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจเติบโตพร้อมกันอย่�งยั่งยืน 

F
G G
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Holding Company 
บริษัทที่มีก�รประกอบธุรกิจโดยเข้�ม�ควบคุมก�รเงิน
ของบริษัทอื่น 

บริษัทที่ตั้งขึ้น เพื่อควบคุมก�รเงินของบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจอยู่แล้ว ซึ่งเป็น

บริษัทที่ใช้เงินทุนเพียงอย่�งเดียว เพ่ือให้ได้ประโยชน์จ�กบริษัทท่ีกำ�ลัง

ดำ�เนินธุรกิจอยู่ แม้ว่�วัตถุประสงค์หลักของบริษัทท่ีตั้งข้ึนเพื่อม�ควบคุม 

ก�รเงินของบรษิทัทีด่ำ�เนนิธรุกจิอยูแ่ล้ว มใิช่เพือ่ดำ�เนนิก�ร แต่โดยทัว่ไปจะ

มีผู ้แทนของบริษัท holding เข้�ไปเป็นคณะกรรมก�รบริห�รบริษัท 

ที่ดำ�เนินธุรกิจอยู่

Homepage
หน้�แรกของเว็บไซต์

หน้�แรกที่แสดงข้อมูลของเว็บไซต์ เพื่อเป็น 

ก�รประช�สัมพันธ ์ หรือเป ็นก�รดึงดูด 

ให้เข้�ไปชมข้อมูล

Homogeneous Product
ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน 

ผลติภณัฑ์ทีส่�ม�รถทดแทนกนัได้อย่�งสมบรูณ์และผูซ้ื้อไม่เหน็คว�มแตกต่�ง 

ระหว่�งผลิตภัณฑ์ที่จำ�หน่�ยโดยบริษัทที่ต่�งกัน ซึ่งร�ค�เป็นสิ่งสำ�คัญที่สุด

ในก�รแข่งขันระหว่�งบริษัทที่ผลิตสินค้�ที่เหมือนกัน ในท�งตรงกันข้�ม 

ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมกนัอ�จพบในผลติภณัฑ์แบบนี ้เช่น ซเีมนต์ แป้ง เหลก็ 

และนำ้�ต�ล 

Inbound Logistics
ก�รบริห�รจัดก�รสินค้�ข�เข้�

กิจกรรมเกี่ยวกับก�รรับ (Receiving) เก็บรักษ� (Storing) และกระจ�ย 

(Disseminating) วัตถุดิบที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รผลิตสินค้�และ/หรือ

บริก�ร เช่น ก�รว�งแผน และก�รรับวัตถุดิบ (Material Handling) 

ก�รเก็บรักษ�และเบิกจ่�ยวัตถุดิบ (Warehousing) ก�รควบคุมและ

ดูแลยอดคงเหลือของวัตถุดิบ (Inventory Control) ก�รจัดต�ร�ง 

ก�รรับวัตถุดิบ (Vehicle Scheduling) ก�รส่งคืนวัตถุดิบให้แก่ ซัพพล�ยเออร์ 

(Return to Suppliers) เป็นต้น

Individual Franchise/Sub-Franchise     
แฟรนไชส์แบบบุคคล

รูปแบบก�รให้สิทธิ์แฟรนไชส์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือนิติบุคคล 

องค์กรหนึ่งองค์กรใด ให้ดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้�หรือบริก�ร 

จ�กผูข้�ยแฟรนไชส ์เพยีงแคเ่ฉพ�ะตวั เฉพ�ะพืน้ทีต่�มขอ้ตกลง ไมส่�ม�รถ

ถ่�ยทอดสิทธิ์ที่ได้รับม�ให้กับบุคคลอื่นได้

Internet Service Providers (ISP) 
ผู้ให้บริก�รอินเทอร์เน็ต

บริษัทหรือองค์กรท่ีให้บริก�รเช่ือมต่อเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต เช่น AIS 

DTAC  True  3BB  KSC เป็นต้น

H
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Just-in-Time (JIT) 
ก�รผลิตหรือก�รส่งมอบสิ่งของในเวล�ที่ต้องก�ร

ก�รผลิตหรือก�รส่งมอบสิ่งของที่ต้องก�ร ในเวล�และจำ�นวนท่ีต้องก�ร  

โดยใช้คว�มต้องก�รของลกูค้�เป็นเคร่ืองกำ�หนดปรมิ�ณก�รผลติ และก�รใช้ 

วัตถุดิบ ซึ่งลูกค้�ในที่นี้ไม่ได้หม�ยถึงเฉพ�ะลูกค้�ผู้ซื้อสินค้�เท่�นั้น แต่ยัง

หม�ยรวมถึงบุคล�กรในส่วนง�นอื่นที่ต้องก�รชิ้นส่วน อุปกรณ์ วัตถุดิบ  

เพื่อทำ�ก�รผลิตต่อเนื่องด้วย

Know – How
คว�มเชี่ยวช�ญ คว�มรู้เฉพ�ะ

คว�มเชี่ยวช�ญ คว�มรู้เฉพ�ะ ที่เกิดจ�กก�รคิดค้นหรือประสบก�รณ์  

ซ่ึงในท�งก�รค้�แล้ว จะมีประโยชน์และมีมูลค่� เช่น ในธุรกิจแฟรนไชส์  

ผู้ซื้อแฟรนไชส์ยอมจ่�ยค่�ธรรมเนียมก็เพื่อแลกกับคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ  

และคว�มลบับ�งอย่�งทีเ่กดิจ�กก�รคดิค้นหรอืประสบก�รณ์ของผูข้�ยแฟรนไชส์ 

Last in First out (LIFO)
วิธีก�รวัดต้นทุนสินค้�แบบเข้�หลังออกก่อน 

วิธีก�รวัดต้นทุนของสินค้� โดยต้ังอยู่ในสมมติฐ�นว่�สินค้�หรือวัตถุดิบ 

ที่ซื้อเข ้�ม�ใช ้ทีหลังสุด จะต ้องถูกนำ�ออกข�ยหรือนำ�ม�ใช ้ก ่อน  

โดยต�มหลักของระบบก�รเข้�หลังออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบที่ซื้อเข้�ม� 

ทีหลังสุดจะใช้เป็นต้นทุนสินค้�ที่ผลิตออกม�ก่อน ก�รคิดต้นทุนสินค้�  

โดยใช้หลักวิธีก�รเข้�หลังออกก่อนจะแสดงถึงต้นทุนสินค้�ที่มีร�ค�ใกล้ 

กับร�ค�ตล�ดในปัจจุบันม�กที่สุด

Location Selection 
ก�รเลือกทำ�เล

ก�รตรวจสอบพื้นที่และตรวจสอบคว�มเป็นไปได้ในก�รลงทุน เพื่อสร้�ง

คว�มมั่นใจทั้งผู้ซื้อแฟรนไชส์และผู้ข�ยแฟรนไชส์

Logistics 
กระบวนก�รดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รสินค้�

กระบวนก�รดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ เกี่ยวกับ 

ก�รจดัก�รคลังสินค�้ ก�รขนส่ง ก�รเคล่ือนย�้ย ก�รจดัเกบ็ ก�รรวบรวม หรอื 

ก�รกระจ�ยสินค้� หรือบริก�ร รวมทั้งกิจก�รที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้ ไม่รวมถึง 

ก�รบริก�รขนส่งผู้โดยส�ร

Logistics Service Provider  
ผู้ให้บริก�รด้�นก�รดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รสินค้�

ผู้ประส�นง�น (Coordinator) เพ่ือให้เกิดก�รให้บริก�รกิจกรรมท�ง 

ด้�นโลจิสติกส์ต่�งๆ กับลูกค้� เช่น ก�รให้บริก�รด้�นผ่�นพิธีก�รศุลก�กร 

(Customs Clearance) ก�รให้บริก�รด้�นคลังสินค้� (Warehousing) 

ก�รขนส่ง (Transport) และก�รขนส่งระหว่�งประเทศ (Freight Forwarding)

J
K
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Marketing 4.0 
ก�รบูรณ�ก�รก�รตล�ดและกิจกรรมเพื่อสังคม

ก�รบูรณ�ก�รก�รตล�ดและกิจกรรม เพื่อสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งของ 

เป ้�หม�ยท�งธุรกิจ โดยภ�ยในองค์กรต้องมีวัฒนธรรมก�รตล�ด 

ร่วมกัน เพื่อแสวงห�คว�มสมดุลระหว่�งก�รสร้�งกำ�ไรให้ธุรกิจ พร้อมกับ

ก�รจ่�ยผลกำ�ไรคืนสู่สังคม เพื่อเสริมสร้�งและรักษ�คว�มได้เปรียบในก�ร

แข่งขันไว้ให้ยั่งยืน

Marketing Mix (4P’s)
ส่วนประสมก�รตล�ด

เคร่ืองมอืท�งก�รตล�ดทีธ่รุกจิส�ม�รถควบคมุปัจจยัต่�งๆ ภ�ยในองค์กรได้ 

เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� ประกอบด้วย สินค้�หรือบริก�ร 

(Product) ทีผู่บ้รโิภคต้องก�รหรอืพงึพอใจ ร�ค� (Price) เป็นสิง่แสดงคณุค่�

ของสินค้�หรือบริก�รสำ�หรับผู้บริโภค ช่องท�งก�รกระจ�ยสินค้� (Place) 

ที่ผู ้บริโภคส�ม�รถเข้�ถึงได้ และก�รส่งเสริมก�รข�ย (Promotion)  

เพื่อสื่อส�รข้อคว�มก�รตล�ดให้ตรงกลุ่มเป้�หม�ย

Marketing
Mix 4 P’s

Product

PricePlace

Promotion

Marketing Segmentation
ก�รแบ่งส่วนตล�ด

กระบวนก�รในก�รแบ่งหรือแยกลูกค้�ออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้

ลูกค้�ท่ีมีลักษณะคว�มต้องก�รคล้�ยคลึงกันม�อยู่กลุ่มเดียวกันทำ�ให้ 

เพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นท�งก�รตล�ดและจัดสรรงบประม�ณ 

ในก�รเข้�ถึงลูกค้�เป้�หม�ยแต่ละกลุ่มอย่�งมีประสิทธิภ�พ

Master Franchise 
แฟรนไชส์แบบตัวแทน

รูปแบบก�รให้สิทธิ์แก่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นร�ยแรกในอ�ณ�เขต ระดับ

ภูมิภ�คหรือระดับประเทศต�มที่กำ�หนด เพื่อให้บุคคลหรือนิติบุคคล 

ดังกล่�วดำ�เนินก�รขย�ยส�ข� และทำ�ก�รขย�ยก�รให้สิทธิ์หน่วยย่อย  

ทัง้แบบ Individual Franchise หรอื แบบ Sub-Area License แกบ่คุคลอืน่ 

ในพื้นที่ต่อไป 

Mobile Commerce (m-Commerce)  
ก�รซื้อและข�ยสินค้�และบริก�รผ่�นอุปกรณ์ไร้ส�ย

ก�รซ้ือและข�ยสินค้�และบริก�รผ่�นอุปกรณ์ไร้ส�ยเช่ือมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 

เช่น SmartPhone และ Tablet 

M M
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Mobile Learning (m-Learning) 
ก�รเรียนก�รสอนผ่�นเครือข่�ยไร้ส�ย

ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนหรือบทเรียนสำ�เร็จรูป (Instruction Package)  

ที่นำ�เสนอเนื้อห�และกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนผ่�นเทคโนโลยีไร้ส�ย  

(Wireless Telecommunication Network) และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

ซึ่งผู้เรียนส�ม�รถเรียนได้ทุกที่และทุกเวล� ไม่ต้องเช่ือมต่อส�ยสัญญ�ณ  

โดยใช้อุปกรณ์แบบติดต�มตัวหรือเคลื่อนที่ไปได้โดยสะดวก (Mobile 

Device) เช่น Tablet Smartphone เป็นต้น

Modern Trade
ธุรกิจค้�ปลีกสมัยใหม่

ธรุกจิค้�ปลกีสมยัใหม่ ประกอบด้วยห้�ง/ร้�นขน�ดกล�ง-ใหญ่ ออกแบบร้�น 

และจัดว�งสินค้�เป็นหมวดหมู่ เพื่อคว�มสวยง�มและเป็นระเบียบ บริก�ร

ทันสมัย เพื่อดึงดูดลูกค้�ให้ใช้บริก�รม�กขึ้น ก�รดำ�เนินธุรกิจมีท้ังแบบ

ครอบครัวและแบบมืออ�ชีพที่ลงทุนสูงขึ้นและระบบจัดก�รบริห�รง�น 

ที่ซับซ้อนม�กขึ้น ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจ 2 รูปแบบ คือ 

 1)  Discount Store/Hypermarket เน้นสินค้�ร�ค�ถูก 

 2)  Convenience Store เน้นจำ�นวนส�ข� คว�มสะดวกสบ�ย  

   สถ�นที่ตั้งอยู่ใกล้ผู้บริโภคและเปิดบริก�รตลอด 24 ชั่วโมง

Multi Unit Franchise 
รูปแบบก�รให้สิทธิ์แฟรนไชส์เฉพ�ะตัวได้หล�ยแห่ง

ลักษณะย่อยของรูปแบบก�รให้สิทธิ์แฟรนไชส์ Individual Franchise/

Sub-Franchise โดย Multi Unit Franchise เปน็สทิธิใ์นก�รดำ�เนนิกจิก�ร

เฉพ�ะตัวได้หล�ยแห่งภ�ยในพื้นที่กำ�หนด

Operation Manual  
คู่มือก�รดำ�เนินธุรกิจ

คูม่อืก�รดำ�เนนิธรุกจิซึง่เขยีนขึน้ เพือ่แนะนำ�ถงึขัน้ตอนต�่ง ๆ  ในก�รทำ�ง�น

และก�รทำ�ธุรกิจสำ�หรับผู้ปฏิบัติ โดยปกติแล้วคู่มือก�รดำ�เนินธุรกิจจะมี

ข้อมูลที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้�นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติง�นในแต่ละสถ�นก�รณ์

Outbound logistics  
ก�รบริห�รจัดก�รสินค้�ข�ออก

กิจกรรมเก่ียวกับก�รรวบรวม (Collecting) เก็บรักษ� (Storing) และ 

ส่งมอบ (Distributing) ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้� เช่น ก�รเก็บรักษ� และเบิกจ่�ย 

ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป (Finished Goods Warehousing) ก�รจัดต�ร�ง 

ก�รส่งสินค้� (Scheduling) ก�รดำ�เนินก�รเก่ียวกับก�รจัดส่งสินค้� (Delivery 

Vehicle Operations) เป็นต้น

M M
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Phishing
ก�รโจมตีท�งอินเทอร์เน็ต

ก�รปลอมแปลงอีเมล์ หรือข้อคว�มเพื่อหลอกเหยื่อให้เปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ 

เช่น ก�รส่งอีเมล์อ้�งว่�ม�จ�กธน�ค�ร ต้องก�รขอข้อมูลอัพเดทต่�งๆ หรือ 

ก�รปลอมแปลงเวบ็ไซต์ให้เหมอืนกบัต้นฉบบั เช่น ก�รสร้�งเวบ็ไซต์ให้เหมอืน

กับเว็บไซต์ธน�ค�ร เพื่อหลอกให้ผู้ใช้ง�นล็อกอิน และกรอก username 

password เพื่อนำ�ไปทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงิน 

Price Fixing Agreement 
ก�รกำ�หนดร�ค�ร่วมกันระหว่�งผู้ข�ย

ก�รทำ�คว�มตกลงร่วมกันกำ�หนดร�ค�ระหว่�งผู้ข�ย เพื่อจำ�กัดก�รแข่งขัน

ระหว่�งบริษัท ซึ่งจะพบในสภ�พตล�ดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกข�ด

Product and Brand Franchising 
ระบบแฟรนไชส์ที่ผู้ผลิตสินค้�ให้สิทธิบุคคลอื่น

ระบบแฟรนไชส์ที่ผู้ผลิตสินค้�ให้สิทธิบุคคลอื่น ในก�รข�ยสินค้�ที่ผลิตขึ้น 

Product Differentiation  
คว�มแตกต่�งของสินค้�

สินค้�จะมีคว�มแตกต่�งกันเม่ือมีลักษณะท�งก�ยภ�พ คุณภ�พคว�มทนท�น 

หรือก�รบริก�ร ภ�พลักษณ์ และสถ�นที่ท�งภูมิศ�สตร์ต่�งกัน บริษัทที่มี 

ก�รโฆษณ�หรือกิจกรรมส่งเสริมก�รข�ยเพ่ือให้สินค้�ของตนมีคว�มแตกต่�ง  

มีข้อสังเกตว่� สินค้�ท่ีมีคว�มแตกต่�ง (differentiated products)  

ไม่เหมือนกับสินค้�ที่มีคุณสมบัติต่�งกัน (heterogeneous product) 

เนื่องจ�กสินค้�ท่ีมี คุณสมบัติแตกต่�งกันหม�ยถึง สินค้�ท่ีต่�งกัน  

และทดแทนกนัไมไ่ด ้ในขณะทีส่นิค�้ทีแ่ตกต�่งกนั (differential product) 

ส�ม�รถทดแทนกันได้บ�งระดับ 

Quick Response Code (QR Code) 
รหัสคิวอ�ร์

QR Code คือรหัส Barcode 2 มิติ (2D barcode) หรือ

เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่� two-dimensional bar code 

มีหน้�ที่ไว้เก็บข้อมูลต่�งๆ ได้เหมือนกับ Barcode  

แตม่กี�รตอบสนองทีร่วดเรว็และใชง้�นง�่ยกว�่ส�ม�รถ

อ่�นข้อมูลใน QR Code โดยใช้เครื่องสแกน QR

P P
Q
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Radio-Frequency Identification (RFID)
เทคโนโลยีอ�ร์เอฟไอดี

ระบบระบุลักษณะของวัตถุด้วยคลื่นคว�มถี่วิทยุ มีลักษณะเป็นป้�ย

อเิลก็ทรอนิกส์ (RFID Tag) ทีส่�ม�รถอ่�นและบนัทกึข้อมลูโดยใช้เครือ่งอ่�น

ที่สื่อส�รกับป้�ยด้วยคลื่นวิทยุ เพื่อตรวจ ติดต�มและบันทึกข้อมูลท่ีติดอยู่

กับป้�ย ซึ่งนำ�ไปฝังไว้ในหรือติดอยู่กับวัตถุต่�งๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ กล่อง หรือ

สิ่งของใดๆ ส�ม�รถติดต�มข้อมูลของวัตถุ 1 ชิ้นว่� คืออะไร ผลิตท่ีไหน  

ใครเป็นผูผ้ลติ ผลติเมือ่ไหร่ รวมทัง้ตำ�แหน่งทีต่ัง้ของวตัถนุัน้ๆ ในปัจจบุนัว่�

จัดเก็บอยู่ส่วนใด

Reverse Logistics 
ก�รบริห�รสินค้�คืน

กระบวนก�รจัดก�รสินค้�ย้อนกลับจ�กลูกค้�ม�ยังผู้ผลิต ไม่ว่�จะเป็น  

ก�รเรยีกคนืสนิค้�อนัเนือ่งจ�กสนิค้�เสยีห�ย สนิค้�ไม่ได้ม�ตรฐ�น หรอื สนิค้� 

หมดอ�ยุใช้ง�น ก�รบริห�รสินค้�คืนเกี่ยวข้องกับกระบวนก�รว�งแผน 

ปฏิบัติ และควบคุมก�รเคลื่อนย้�ยสินค้�และข้อมูลข่�วส�รจ�กปล�ยท�ง 

ซึ่งได้แก่ ผู้บริโภค ย้อนกลับไปยังแหล่งผลิตต้นท�งอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

และประสิทธิผล

Road Show
กิจกรรมก�รเปิดตล�ดของธุรกิจ

กจิกรรมก�รตล�ดทีน่ยิมนำ�ม�ใชใ้นก�รเปดิตล�ดของธรุกจิในประเทศใหม่ๆ  

ใหแ้ก่ผูป้ระกอบธรุกจิทีย่งัไมคุ้่นเคยกบัลกูค้�ในประเทศเหล�่นัน้ ไดม้โีอก�ส

นำ�เสนอ พบปะพูดคุยและเจรจ�ธุรกิจกับนักธุรกิจท้องถ่ินต�มเมืองต่�งๆ  

ในประเทศเป้�หม�ยที่ต้องก�รจะเปิดตล�ดให้แก่ธุรกิจของตนเอง 

Road Transport Services  
บริก�รขนส่งสินค้�ท�งถนน

บริก�รก�รขนส่งสินค้�ประเภทต่�งๆ ท�งถนน ภ�ยในท้องถิ่นหรือ 

ระยะท�งไกลด้วยรถบรรทุก หรือย�นพ�หนะอื่นที่ใช้คนขับ รวมถึง 

ก�รบริก�รให้เช่�รถบรรทุกพร้อมด้วยพนักง�นขับรถ โดยสินค้�ท่ีทำ�ก�รขนส่ง 

เช่น สินค้�แช่เย็น แช่แข็ง สินค้�ท่ีเป็นของเหลวหรือก๊�ซ สินค้�ท่ีบรรจุอยู่  

ในตู้คอนเทนเนอร์ เฟอร์นิเจอร์ จดหม�ย สัตว์ หรือสิ่งของอื่นๆ

Royalty Fee  
ค่�ตอบแทนที่ต้องจ่�ยอย่�งต่อเนื่อง

ค่�ตอบแทนท่ีต้องจ่�ยอย่�งต่อเน่ืองต�มสัดส่วนของผลก�รดำ�เนินง�น 

อ�จจะเรียกเก็บเป็นค่�ธรรมเนียมท่ีผู้ข�ยแฟรนไชส์เรียกเก็บจ�ก  

ผู้ซ้ือแฟรนไชส์โดยคิดเป็นสัดส่วนจ�กผลก�รประกอบก�รของผู้ซ้ือ 

แฟรนไชส์ ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนหรือต่อปีจ�กยอดข�ยหรือ 

ยอดส่ังซ้ือสินค้�

Search Engine
เครื่องมือช่วยค้นห�ข้อมูล

โปรแกรมที่ช่วยในก�รสืบค้นห�ข้อมูล โดยเฉพ�ะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  

โดยครอบคลุมทั้งข้อคว�ม รูปภ�พ ภ�พเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ 

ข้อมลูบคุคล กลุม่ข่�ว และอืน่ๆ ซึง่แตกต่�งกนัไปแล้วแต่โปรแกรมหรอืผูใ้ห้

บริก�รแต่ละร�ย Search Engine ส่วนใหญ่จะค้นห�ข้อมูลจ�กคำ�สำ�คัญ 

(คีย์เวิร์ด) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้�ไป จ�กนั้นจะแสดงร�ยก�รผลลัพธ์ที่คิดว่�ผู้ใช้ 

น่�จะต้องก�รขึ้นม�

R
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Single Unit Franchise  
รูปแบบก�รให้สิทธิ์แฟรนไชส์เฉพ�ะตัวได้เพียงหนึ่งแห่ง

ลักษณะย่อยของรูปแบบก�รให้สิทธิ์แฟรนไชส์ Individual Franchise/

Sub-Franchise โดย Single Unit Franchise เปน็สทิธิใ์นก�รดำ�เนนิกจิก�ร

เฉพ�ะตัวได้เพียงหนึ่งแห่ง

Social Media 
สื่อสังคมออนไลน์

สื่อสังคมออนไลน์ที่มีก�รตอบสนองท�งสังคมได้หล�ยทิศท�ง โดยผ่�น 

เครือข่�ยอินเทอร์เน็ต โดยมีผู้ใช้เป็นผู้สื่อส�ร หรือเล่�เนื้อห� เรื่องร�ว 

ประสบก�รณ์ บทคว�ม รปูภ�พ และวดิโีอ ทีผู่ใ้ช้เขยีนขึน้เอง ทำ�ขึน้เอง หรอื

พบเจอจ�กสื่ออื่นๆ แล้วนำ�ม�แบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่�ยของตน 

ผ่�นท�งเว็บไซต์ Social Network อ�ทิ facebook  twitter  instagram  

youtube  foursquare  blog 

SoLoMo หรือ Social Local and Mobile
ก�รวิเคร�ะห์พฤติกรรมของผู้บริโภครูปแบบใหม่

ก�รวิเคร�ะห์พฤติกรรมของผู้บริโภครูปแบบใหม่ ซ่ึงนำ�ม�กำ�หนดกลยุทธ์

ของก�รตล�ด ที่ใช้เครือข่�ยสังคมออนไลน์ Social Network หรือ Social 

Media มีลักษณะ เช่น ก�รบอกต่อ ก�รแชร์กัน ก�รเล่�เรื่อง และก�รเปิด

ประเด็น โดย SoLoMo เป็นคำ�ย่อจ�กคำ�ศัพท์ 3 คำ� คือ

 1)  So ย่อม�จ�ก Social คือ สังคมออนไลน์ เช่น Facebook, 

   Twitter ซึ่งมีคนใช้ง�นกันอย่�งแพร่หล�ย

 2)  Lo ย่อม�จ�ก Location คือ สถ�นที่ในโลกสังคมออนไลน์  

   คือ Google Map ตอนนี้หล�ยเว็บไซต์ไม่ว่�จะเป็นร้�นค้� 

   ออนไลน์ บริษัท หรือแม้แต่ เว็บไซต์ ส่วนตัวได้มีก�รใช้   

   Application ที่ชื่อว่� Google Map เข้�ม�มีบทบ�ท 

   ในก�รตัดสินใจก�รเลือกซ้ือสินค้�หรือทัวร์ต่�งๆ เช่น 

   ก�รปักหมุดร้�นค้� หรือสถ�นที่ท่องเที่ยวของเจ้�ของ 

   เว็บไซต์หรือทัวร์ต่�งๆ

 3)  Mo ย่อม�จ�ก Mobile ซึ่งไม่ใช่แค่โทรศัพท์มือถือธรรมด� 

   ทั่วไป แต่เป็น SmartPhone, iPhone, Tablet ต่�งๆ  

   ที่ถูกพัฒน� Application บนมือถือเพื่อรองรับก�รเติบโต 

   ของตล�ดออนไลน์ในอน�คต

S S
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Spa

Resort / 
Hotel Spa

Club Spa

Cruise/
Ship Spa

Day Spa/
City Spa

Destination 
Spa

Medical 
Spa

Mineral 
Spring Spa

S S

Spa
สถ�นบริก�รเพื่อสุขภ�พ

ธรุกจิสป� คอื สถ�นบรกิ�รเพือ่สขุภ�พ หรอืสถ�นพย�บ�ลท่ีให้บรกิ�รลกูค้�

ทั่วไปด้วยศ�สตร์ก�รนวดเพื่อสุขภ�พ ก�รปฏิบัติต่อร่�งก�ย เพื่อสุขภ�พ 

และก�รใช้นำ�้เพือ่สขุภ�พเป็นบรกิ�รหลกั เพือ่ปรบัคว�มสมดลุของร่�งก�ย

และจิตใจ โดยให้คำ�แนะนำ�ด้�นบริก�รที่จัดไว้ต�มหลักวิช�ก�ร รวมถึงก�ร

ให้คำ�แนะนำ�ก�รส่งเสริมสขุภ�พด้วยศ�สตร์ท�งก�รแพทย์ โดยรปูแบบธรุกจิ

บริก�รสป� แบ่งเป็น กิจก�รสป�เพื่อสุขภ�พ กิจก�รนวดเพื่อสุขภ�พ และ

กิจก�รนวดเพื่อเสริมสวย โดยองค์กรสป�ระหว่�งประเทศ (International 

Spa Association : ISPA) แบ่งธุรกิจ สป�ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่  

Club Spa, Cruise / Ship Spa, Day Spa / City Spa, Destination Spa, 

Medical Spa, Mineral Spring Spa และ Resort / Hotel Spa

Club Spa  

สถ�นบริก�ร เพื่ อสุ ขภ�พ

สำ�หรับสม�ชิก

สถ�นบริก�รเพื่อสุขภ�พที่มีก�รผสมผส�น

กับก�รออกกำ�ลังก�ยเพื่อบริก�รสม�ชิกที่

ต้องก�รผ่อนคล�ยหลังก�รออกกำ�ลัง

Cruise / Ship Spa   

สถ�นบริก�รเพื่อสุขภ�พบน

เรือสำ�ร�ญ

สถ�นบริก�รเพื่อสุขภ�พบนเรือสำ�ร�ญผส�น

กับก�รออกกำ�ลังก�ย และก�รจัดเตรียม

อ�ห�รเพื่อสุขภ�พ เพื่อให้ผู้ ใช้บริก�รมี 

คว�มสขุสบ�ย และรูส้กึผอ่นคล�ยในระหว�่ง

ก�รเดินท�ง

Day Spa / City Spa

สถ�นบริก�รเพื่อสุขภ�พที่มี

รปูแบบก�รใหบ้รกิ�รทีส่ะดวก 

รวดเร็ว

สถ�นบริก�รเพื่อสุขภ�พท่ีมีรูปแบบก�รให้

บริก�รที่สะดวก รวดเร็ว ขั้นตอน ก�รบริก�ร

ไม่ยุ่งย�ก ส�ม�รถใช้บริก�รในระหว่�งวันได้

โดยไม่จำ�เป็นต้องเข้�พัก สถ�นที่ตั้งส่วนใหญ่

จะอยู่ในเมืองใหญ่ หรือย่�นธุรกิจสำ�คัญๆ  

ที่ผู้ใช้บริก�รส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ย เน้นก�รให้

บรกิ�รนวดเสรมิคว�มง�ม และก�รผอ่นคล�ย

คว�มตึงเครียดด้วยน้ำ�มันหอมระเหย ซึ่งได้

รับคว�มนิยมม�กในกลุ่มผู้ใช้บริก�รที่มีเวล�

น้อยหรือผู้ที่ทำ�ง�นในเมือง

คำ�ศัพท์ คว�มหม�ย
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Sub-Area License หรือ Development Franchise    
แฟรนไชส์แบบพัฒน�พื้นที่

รูปแบบก�รให้สิทธิ์แก่บุคคลใดหรือนิติบุคคล ในก�รทำ�ตล�ดแฟรนไชส์ 

ในอ�ณ�เขตที่กำ�หนด โดยที่ ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจ 

ที่ได้รับสิทธิ์ม�จ�กผู้ข�ยแฟรนไชส์ม�กกว่� 1 แห่ง และจะต้องขย�ยตล�ด 

แฟรนไชส์ต�มสิทธ์ิท่ีได้รับม� ภ�ยในระยะเวล�ท่ีได้ตกลงกัน โดยส�ม�รถ

ข�ยสิทธิ์ที่ได้รับม�ต่อให้กับบุคคลอื่นได้

Supplier 
ผู้จัดจำ�หน่�ย

คนหรือองค์กรที่จัดห�สินค้�และบริก�รให้กับธุรกิจอื่น ด้วยร�ค� 

ท่ีถูกกว่�ร�ยอื่น โดยพิจ�รณ�จ�กวิธีก�รชำ�ระเงิน ร�ค�และมูลค่� 

ที่ต้องชำ�ระและก�รประกันคว�มเสี่ยง 

Supply Chain Management (SCM)
ก�รจัดก�รโซ่อุปท�น

กระบวนก�รต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับคว�มร่วมมือท�งธุรกิจ ตั้งแต่แหล่งของ

วัตถุ ดิบต ้นนำ้� (Up stream Source) จนถึงก�รส ่งมอบสินค ้� 

และบริก�รปล�ยนำ้� (Down stream Customers) ซึ่งกระบวนก�รเหล่�นี้

จะครอบคลุมถึงกระบวนก�รที่ เกี่ยวข้องกับก�รให้ได ้ม�ซึ่งวัตถุดิบ 

กระบวนก�รส่งเสรมิกจิกรรมท�งก�รตล�ดและก�รผลติ รวมถงึกระบวนก�ร

เคลื่อนย้�ยสินค้�จนถึงมือผู้ต้องก�รสินค้� หรือลูกค้�ด้วยคว�มพึงพอใจ

สูงสุด

S S

Destination Spa

สถ�นบริก�รเพื่อสุขภ�พด้�น

ก�รดูแลและส่งเสริมสุขภ�พ

สถ�นบริก�รเพื่อสุขภ�พที่ให้บริก�รด้�น 

ก�รดูแลและส่งเสริมสุขภ�พโดยจะมีบริก�ร

ห้องพัก และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต่�งๆ 

สำ�หรับผู้ใช้บริก�รอย่�งครบวงจร ซ่ึงผู้ใช้บริก�ร 

จะต้องเข้�พักและร่วมกิจกรรมภ�ยใต้

โปรแกรมที่สถ�นบริก�รจัดเตรียมไว้

Medical Spa

สถ�นบริก�รเพื่อสุขภ�พท่ีมี

ก�รบำ�บัดรักษ�ควบคู่

กับศ�สตร์ท�งก�รแพทย์ 

สถ�นบริก�รเพื่อสุขภ�พที่มีก�รบำ�บัดรักษ�

ควบคู่กับศ�สตร์ท�งก�รแพทย์และใช้เครื่อง

มือแพทย์บ�งอย่�ง ภ�ยใต้ก�รดูแลของ

บุคล�กรท�งก�รแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญ โดยส่วน

ใหญ่จะอยู่ในสถ�นพย�บ�ล

Mineral Spring Spa  

สถ�นบริก�ร เพื่ อสุ ขภ�พ 

ต�มแหล่งท ่องเท่ียวท่ีเป ็น 

บ่อนำ้�ร้อน

ก�รให้บรกิ�รเพือ่สขุภ�พต�มแหล่งท่องเทีย่ว

ท่ีเป็นบ่อนำ้�ร้อน หรือนำ้�พุร้อนที่เกิดขึ้นต�ม

ธรรมช�ติ

Resort / Hotel Spa    

สถ�นบริก�ร เพื่ อสุ ขภ�พ 

ในรีสอร์ท หรือโรงแรม

สถ�นบริก�รเพื่อสุขภ�พในรีสอร ์ทหรือ

โรงแรม ซ่ึงตั้งอยู่ในสถ�นที่พัก ต�กอ�ก�ศ 

ที่มีคว�มสวยง�มต�มธรรมช�ติ เช่น ริมทะเล 

ภเูข� บ่อนำ�้ร้อน เกดิขึน้เพือ่รองรบันกัท่องเทีย่ว 

ที่ ต ้ อ ง ก � ร ผ ่ อ น ค ล � ย ค ว � ม เ ค รี ย ด  

นอกเหนอืจ�กก�รใช้บรกิ�รห้องพกัของรสีอร์ท  

หรือโรงแรมนั้นๆ

คำ�ศัพท์ คว�มหม�ย
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Third-Party Logistics (3PLs)
บุคคลภ�ยนอกที่ให้บริก�รด้�นก�รบริห�รสินค้�

กิจก�รซึ่ งใช ้ทรัพย�กรหรือสินทรัพย ์ของตนเองในก�รให ้บริก�ร 

ด้�น Outsource บ�งอย่�งแทนองค์กร บริษัท หรือผู้ผลิต เช่น หน้�ที่ 

บ�งอย่�งในระบบ Supply Chain และในคลังสินค้� (Warehouse) หรือ

ก�รขนส่ง (Transportation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�น  

ให้ม�กขึ้น ลดต้นทุนและสำ�เร็จได้ด้วยคว�มรวดเร็ว 

Transportation Cost   
ค่�ขนส่งสินค้�

ค่�ขนส่ง เพื่อเคลื่อนย้�ยสินค้�จ�กคลังสินค้�ของผู้ข�ยไปยังคลังสินค้� 

ของผูซ้ือ้ ในก�รข�ยสนิค้�จะต้องมกี�รระบเุง่ือนไขในก�รรบัผดิชอบค่�ขนส่ง 

ว่�ผู้ซื้อหรือผู้ข�ยจะเป็นผู้รับผิดชอบในก�รจ่�ยค่�ขนส่ง

Vendor Managed Inventory (VMI) 
ก�รบริห�รสินค้�คงคลัง 

ก�รประส�นง�นเชื่อมโยงข้อมูลระหว่�งสม�ชิกในโซ่อุปท�น โดยผู้ผลิต 

หรือผู้จัดส่งสินค้�จะเป็นผู้บริห�รสินค้�คงคลังในคลังหรือพื้นท่ีข�ยของ  

ผู้จัดจำ�หน่�ย เพื่อให้ส�ม�รถเติมสินค้�ได้รวดเร็ว ไม่เกิดภ�วะสินค้�ข�ด

Wallet 
กระเป๋�เงินอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมในเว็บบร�วเซอร์ ที่ช่วยในก�รเข้�รหัสและส่งผ่�นข้อมูล  

บัตรเครดิต เพื่ อ ใช้ชำ �ระเงินในก�รสั่ งซื้ อสินค้ �จ�กร้ �นค้�ต่ �งๆ  

ในอินเทอร์เน็ต โดยร้�นค้�จะส่งต่อข้อมูลเพ่ือก�รตรวจสอบและ ขอตัดชำ�ระเงิน 

ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทที่ให้บริก�รกระเป๋�เงินอิเล็กทรอนิกส์ 

Web Hosting 
ผู้ให้บริก�รพื้นที่เว็บไซต์

ผู้ให้บริก�รพื้นที่เว็บไซต์ ซึ่งอ�จจะรวมไปถึงบริก�รให้ใช้ฐ�นข้อมูล 

เพื่อเผยแพร่เว็บไซต์  โดยไม่จำ�เป็นต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์

Website
ที่เก็บเว็บเพจ

โครงสร้�งแหล่งรวมของหน้�เว็บเพจ ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อนำ�เสนอข้อมูล 

ผ่�นอินเทอร์เนต็ โดยถูกจัดเก็บไว้ใน www (World Wide Web) โดยทัว่ไป 

จะให้บรกิ�รฟร ีแต่ในขณะเดยีวกนับ�งเวบ็ไซต์จำ�เป็นต้องมกี�รสมคัรสม�ชกิ

และเสียค่�บริก�รเพื่อที่จะดูข้อมูล เช่น ก�รซื้อข�ยสินค้�หรือบริก�ร  

ก�รให้บริก�รข้อมูลท�งวิช�ก�ร ก�รประช�สัมพันธ์ข้อมูลขององค์กรT

V

W



ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ

85

Back Office
ระบบง�นที่ใช้บริห�รจัดก�รภ�ยใน

ระบบง�นที่ ใช้บริห�รจัดก�รภ�ยในองค์กร เช่น ระบบส�รบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ ระบบก�รลงเวล�ด้วยก�รสแกนล�ยนิ้วมือ

Backup
ก�รสำ�รองข้อมูล

กระบวนก�รเก็บสำ�รองข้อมูลไว้เพ่ือให้พร้อมใช้ ในกรณีที่จำ�เป็นต้องมี   
ก�รกู้ข้อมูลกลับม�จ�กเหตุก�รณ์ข้อมูลสูญห�ย

Confidentiality
ก�รรักษ�คว�มลับของข้อมูล

ก�รรักษ�หรือสงวนไว้เพ่ือป้องกันระบบเครือข่�ยคอมพิวเตอร์ ระบบ 

คอมพิวเตอร์ ระบบง�นคอมพิวเตอร์ ระบบส�รสนเทศ ข้อมูลส�รสนเทศ 

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์จ�กก�รเข้�ถึง ใช้หรือ 

เปิดเผย โดยบุคคลซึ่งไม่ได้รับอนุญ�ต

Electronic Magazine (e – Magazine)
นิตยส�รอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือหรือบทคว�มที่จัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ 

แกผู่ส้นใจ และส�ม�รถ download file ของหนงัสอืหรอืบทคว�มในรปูแบบ 

PDF ได้ เช่น กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�เผยแพร่นิตยส�รผ่�นท�งอินเทอร์เน็ต 

(http://magazine.dbd.go.th)
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Electronic Newsletter (e-Newsletter) 
จดหม�ยข่�วอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจดหม�ยข่�วอิเล็กทรอนิกส์ที่ส�ม�รถส่งข้อมูลข่�วส�ร ให้กับ 

กลุ่มผู้ขอรับข่�วส�ร (Newsletter) โดยจะส่งข่�วส�รไปยังผู้ขอรับบริก�ร

ท�ง e-mail Adderss ที่ได้รับสมัครไว้กับกรม

Encryption
ก�รเข้�รหัส

ก�รเข้�รหัสข้อมูลก่อนทำ�ก�รส่งไปบนระบบอินเทอร์เน็ต และเมื่อข้อมูล

ถึงปล�ยท�ง อุปกรณ์ปล�ยท�งจะทำ�ก�รถอดรหัสให้เป็นเหมือนเดิม  

เพื่อนำ�ไปใช้ง�นต่อไป

Firewalls
ระบบก�รป้องกันก�รบุกรุก

อุปกรณ์หรือ โปรแกรมคอมพิว เตอร์  

สำ�หรับควบคุมก�รเข้�ถึงระบบเครือข่�ย 

ภ�ยในองคก์รจ�กระบบเครอืข�่ยภ�ยนอก  

โดยก�รกำ�หนดเป็นนโยบ�ยก�รควบคุมก�รเข้�ถึง โดยดูที่ address  

ของผู้ส่งและผู้รับ และช่องท�งที่อนุญ�ตให้ผ่�นได้

Internet Protocol (IP)
ก�รส่งข้อมูลจ�กเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยัง
เครื่องอื่น

เป็นวิธีก�ร (Protocol) ทีใช้ในก�รส่งข้อมูลจ�กเคร่ืองคอมพิวเตอร ์

เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องอื่นในอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องรู้จักกัน 

ในฐ�นะของ Host บน Internet ต้องมีที่อยู่อย่�งน้อยหนึ่งที่อยู่ ซึ่งไม่ซำ้�กับ

คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ

Internet Protocol version 6 (IPV 6)
โปรโตคอล เวอร์ชั่น 6.

ม�ตรฐ�นในก�รส่งข้อมูลในเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต โดยปรับปรุงโครงสร้�ง

ของโปรโตคอล ให้รองรับหม�ยเลขแอดเดรสจำ�นวนม�ก และปรับปรุง

ประสิทธิภ�พและคว�มปลอดภัยรองรับ application ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น  

ในอน�คตและเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รประมวลผลให้ดีขึ้น

Intranet
ก�รสื่อส�รภ�ยในองค์กร

เป็นเครือข่�ยส่วนตัวของหน่วยง�นที่ประกอบด้วยก�รเชื่อมต่อภ�ยใน  

เพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือ ส่งผ่�นข้อมูลต่�งๆ ภ�ยในบริษัทหรือองค์กร
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IP Address 
หม�ยเลขประจำ�เครื่องคอมพิวเตอร์

หม�ยเลขประจำ�เครือ่งคอมพวิเตอร์ทีต่้องกำ�หนดให้กบัเครือ่งคอมพิวเตอร์

ทุกเครื่องและอุปกรณ์ทุกชิ้นในระบบเครือข่�ย โดยไม่ซำ้�หม�ยเลขกัน  

เพื่อใช้อ้�งอิงในก�รติดต่อสื่อส�รระหว่�งกัน

Network 
ก�รเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในเครือข่�ย

ก�รเชื่อมโยงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้�ด้วยกัน เพื่อติดต่อสื่อส�ร 

แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่�งๆ ในเครือข่�ยร่วมกันได้

Networks Security
คว�มปลอดภัยของเครือข่�ย

ระบบที่สร้�งขึ้น เพ่ือปกป้องคว�มปลอดภัยของเครือข่�ยภ�ยในองค์กร 

จ�กเครือข่�ยภ�ยนอกที่ไม่น่�เชื่อถือ เช่น ก�รใช้ firewalls

Private key
กุญแจส่วนตัว

กุญแจที่ใช้ในก�รสร้�งล�ยมือชื่อดิจิทัล และส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�ร 

ถอดรหัสลับ เมื่อมีก�รเข้�รหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ส�ม�รถ 

เข้�ใจคว�มหม�ยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีก�รเข้�รหัสลับนั้นได้

Public key
กุญแจส�ธ�รณะ

กุญแจที่ใช้ในก�รสร้�งล�ยมือชื่อดิจิทัล และส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รเข้�

รหัสลับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมิให้ส�ม�รถเข้�ใจคว�มหม�ยของข้อมูล

อเิลก็ทรอนกิสท์ีม่กี�รเข้�รหสัลบันัน้ได ้เพือ่ประโยชนใ์นก�รรกัษ�คว�มลบั

ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

Router
อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่�ย

เป็นอุปกรณ์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับห�จุดเชื่อมต่อของเครือข่�ย
ที่ส�ม�รถส่งข้อมูลไปยังหล�ยท�งได้อย่�งถูกต้อง โดย Router ต้องต่อกับ
เครือข่�ยอย่�งน้อย 2 เครือข่�ยขึ้นไป

Secure Sockets Layer (SSL)
โปรโตคอลคว�มปลอดภัย

โปรโตคอลคว�มปลอดภัย  ที่ ถู ก ใช้ เป็นม�ตรฐ�น สำ �หรับ เพิ่ ม 

คว�มปลอดภัย ในก�รสื่อส�รหรือส่งข้อมูลบนเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต 

โดยส่วนม�กแล้วเว็บไซต์ท่ีต้องก�รคว�มปลอดภัยสูงจะใช้ SSL หมด  

เช่น ธน�ค�ร โดยสังเกตได้จ�ก https (ปกติจะเป็น http ไม่มี s)
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Server 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่�ย

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริก�ร ในระบบเครือข่�ยแก่ลูกข่�ย (ซ่ึงให้บริก�ร

ผู้ใช้อีกทีหนึ่ง) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำ�หน้�ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นี้ ควรจะมี

ประสิทธิภ�พสูง มีคว�มเสถียร ส�ม�รถให้บริก�รแก่ผู้ใช้ได้เป็นจำ�นวนม�ก 

ภ�ยในเซิร์ฟเวอร์ให้บริก�รได้ด้วยโปรแกรมบริก�รซ่ึงทำ�ง�นอยู่บนระบบ

ปฏิบัติก�รอีกชั้นหนึ่ง

Uniform Resource Locator (URL) 
ที่อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต

ก�รระบุตำ�แหน่งที่อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต 

Virtual Private Network (VPN)
ก�รเชื่อมต่อเครือข่�ยนอกอ�ค�ร

ก�รเชื่อมต่อเครือข่�ยภ�ยนอกอ�ค�รให้เป็นเสมือนระบบเครือข่�ย

ภ�ยในองค์กร โดยอ�ศัยเครือข่�ยอินเทอร์ เน็ตเป็นตัวกล�งและ 

มีก�รเข้�รหัสป้องกันก�รลักลอบใช้ข้อมูล เช่น กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� 

ให้บ ริก�รเชื่ อมต่อระบบตรวจค้นข้อมูลนิติ บุคคลแก่  สำ �นักง�น 

คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด, สำ�นักง�นป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน, สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและ 

ปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ เป็นต้น

Web Conference
ก�รประชุมท�งไกลผ่�นระบบเครือข่�ย

ก�รประชุมท�งไกลออนไลน์ผ่�นเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต

Web Services
ก�รเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์

ก�รเช่ือมโยงเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่�ยระหว่�งหน่วยง�น เพ่ือก�รแลกเปล่ียน 
ข้อมูล โดยที่หน่วยง�นภ�ยนอกที่เชื่อมโยงส�ม�รถนำ�ข้อมูลไปประมวลผล
ต่อได้ เช่น กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ให้บริก�รเช่ือมโยงข้อมูลนิติบุคคลแก่ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำ�นักง�นศ�ลยุติธรรม เป็นต้น

Wi-Fi / Wireless Network
ระบบเครือข่�ยไร้ส�ย 

ระบบเครือข่�ยไร้ส�ยเพื่อใช้ง�น Internet
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8

41 Certified Copy of Registered Document 8

42 Certified Copy of Shareholder List 9

43 Certified Copy of Trade of Association  
Financial Statement

9

44 Certified Copy of Trade of Association 
Registered Documents 

9

45 Certified Public Accountant 27

46 Chamber of Commerce 10

47 Chart of Accounts           27

48 Company Limited 10

49 Comparative Financial Statements 28

50 Confidentiality 85

51 Consolidation  49

52 Consumer to Consumer - (C2C) 49

53 Continuing Profession Development  (CPD)  28

54 Conversion Franchising 50

55 Cost Insurance and Freight (CIF) 50
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56 Cost-Effectiveness of Economy 28

57 Courseware 50

58 Crossing/Deleting the Name from the Register 11

59 DBD Academy 51

60 DBD Registered 51

61 DBD Verified 52

62 Deming Cycle, Shewhart Cycle (PDCA Cycle) 52

63 Digital Marketing , I-Marketing , Web-Marketing, 
Online Marketing , e-Marketing

53

64 Director 11

65 Distribution Center (DC) 53

66 Document Substitutes 11

67 Domain Name /IP Address 54

68 Elderly Care Service 56

69 Electronic Catalog (e-Catalog) 56

70 Electronic Certificate (e-Certificate) 12

71 Electronic Commerce (e-Commerce) 57

72 Electronic Filing (e-Filing) 12

73 Electronic Learning (e-Learning) 57

74 Electronic Magazine (e-Magazine) 85

75 Electronic Marketing (e-Marketing) 58

76 Electronic Marketplace (e-Marketplace) 58

77 Electronic Newsletter (e-Newsletter) 86

78 Electronic Registration (e-Registration) 13

79 Encryption 86

80 Enterprise Resource Planning (ERP) 59

81 Family Firm หรือ Family Business 59

82 Federation of Thai Industries 60

83 Financial Reporting Standards 29

84 Financial Statement 29

85 Firewalls 86

86 First in First out (FIFO) 60

87 Foreign Business Act, B.E. 2542 30

88 Foreign Business Certificate 32

89 Foreign Business Commission 33

90 Foreign Business License 33

91 Foreign Business Sub-Committee 34

92 Foreigner 30

93 Form for Requesting the Certificate/Certified 
True Copy/ Document Substitutes/ Inspection 
of Document /Transfer of Computer Data  

13

94 Franchise 60
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95 Franchise Fee  61

96 Franchise Package Fee  61

97 Franchisee  61

98 Franchisor 61

99 Free On Board (FOB) 62

100 Freight Forwarder 62

101 Gateway e-Payment 62

102 Generally Accepted Accounting Principles               34

103 Global Positioning System (GPS) 63

104 Good Governance          35

105 Government to Consumer (G2C) 63

106 Green Business 63

107 Holding Company  64

108 Homepage 64

109 Homogeneous Product 64

110 Inbound Logistics 65

111 Individual Franchise/Sub-Franchise    65

112 Inspection of Document 14

113 International Financial Reporting Standards 
(IFRS) 

36

114 Internet Protocol (IP) 87

115 Internet Protocol version 6 (IPV6) 87

116 Internet Service Providers (ISP) 65

117 Intranet 87

118 IP Address 88

119 Journal                               36

120 Juristic Person 14

121 Just-in-Time (JIT) 66

122 Know – How 66

123 Last in First out (LIFO) 66

124 Ledger                                  36

125 Liabilities 37

126 License Application 37

127 License Substitutes or Certificate Substitutes 37

128 Limited Liability Partnership 15

129 Limited Partnership 15

130 Location Selection  67

131 Logistics 67

132 Logistics Service Provider 67

133 Managing Director 15

134 Managing Partner 16

135 Marketing 4.0 68
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ดัชนีคำ�ศัพท์ ดัชนีคำ�ศัพท์

100 101

136 Marketing Mix (4P’s) 68

137 Marketing Segmentation 69

138 Master Franchise 69

139 Memorandum of Association 16

140 Mobile Commerce (m-Commerce) 69

141 Mobile Learning (m-Learning) 70

142 Modern Trade 70

143 Modification of Registered Transaction 16

144 Morality 37

145 Multi unit Franchise 71

146 Network 88

147 Networks Security 88

148 Nominee 38

149 Notes to the Financial Statements 38

150 Notification of the Cessation of Business 
Operation or the Relocation of the Office or 
Place of Business

38

151 Objective 17

152 Office of the Central Company and 
Partnership Registration 

17

153 Operation Manual  71

154 Ordinary Partnership 18

155 Other Comprehensive Income 39

156 Outbound Logistics 71

157 Owner’s Equity 39

158 Participation 39

159 Partner without Limited Liability 18

160 Phishing 72

161 Price Fixing Agreement 72

162 Private Key 88

163 Product and Brand Franchising  72

164 Product Differentiation 73

165 Profit or Loss 40

166 Provincial Office of the Company Limited and 
Partnership Registration

18

167 Public Company Limited 19

168 Public key 89

169 Quick Response Code (QR Code) 73

170 Radio-Frequency Identification (RFID) 74

171 Registered Ordinary Partnership 19

172 Requirements for the Quality Assurance for 
Accounting Firms  

40

173 Reservation of Juristic Person's Name 20

174 Responsibility 40
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102 103

175 Reverse Logistics 74

176 Road Show 74

177 Road Transport Services  75

178 Router 89

179 Royalty Fee  75

180 Seal 21

181 Search Engine 75

182 Secure Sockets Layer (SSL) 89

183 Server 90

184 Single Unit Franchise 76

185 Social Media 76

186 SoLoMo  77

187 Spa 78

188 Statement of Changes in Equity 41

189 Statement of Comprehensive Income 41

190 Statement of Financial Position 41

191 Sub-Area License หรือ Development Franchise   81

192 Supplier 81

193 Supply Chain Management (SCM) 81

194 Thailand Standard Industrial Classification 
(TSIC)

21

195 The Qualified Persons 42

ลำ�ดับ คำ�ศัพท์ / คำ�ย่อ หน้�

196 The Rule of Law 42

197 Third-Party Logistics (3PLs) 82

198 Trade of Association 22

199 Transfer of Computer Data 22

200 Transportation Cost 82

201 Uniform Resource Locator (URL) 90

202 Vendor Managed Inventory (VMI) 82

203 Virtual Private Network (VPN) 90

204 Wallet 83

205 Web Conference 91

206 Web Hosting 83

207 Web Services 91

208 Website 83

209 Wi-Fi / Wireless Network 91
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Ministry of Commerce
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