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การน�าส่งงบการเงิน
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานที่ส�าคัญที่เป็น
จุดเริ่มต้นการด�าเนินธุรกิจ	 จึงมีบทบาทในการกระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจให้มีการขับเคลื่อนและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	
รวมทั้งเป็นคลังข้อมูลธุรกิจที่สมบูรณ์	 เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของภาคธุรกิจและภาครัฐในการตัดสินใจและด�าเนิน
การให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
การลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู ่ เสมอ	 ซึ่งในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีนิติบุคคลที่ด�าเนินกิจการอยู่มากกว่า	 550,000	
ราย	 และจากจ�านวนนิติบุคคลเหล่านี้ 	 มีนิติบุคคลกว่า	
500,000	 ราย	 มีหน้าท่ีต้องน�าส่งงบการเงินตามกฎหมาย						
ให้แก่กรม	ในรปูแบบเอกสาร	(Hard	Copy)	ทกุปี	โดยจะจดัเกบ็
เป็นภาพ	 (Image)	 แล้วน�าไปบันทึกเป็นข้อความ	 ซึ่งขั้นตอน
การบันทึกข้อมูลงบการเงินจ�านวนมากใช้เวลานาน	 4	 เดือน	
จึงจะสามารถน�าข้อมูลไปประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและให้
บริการข้อมูลแก่ประชาชนได้	 นอกจากนี้	 ผู้ประกอบธุรกิจ				
ยังต้องส่งงบการเงินไปยังหน่วยงานภาครัฐที่ก�ากับดูแลธุรกิจ
เป็นการเฉพาะ	 ได้แก่	 กรมสรรพากร	 กระทรวงการคลัง	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ส�านักงานคณะกรรมการ

ก� ากับและส ่ ง เสริ มการประกอบธุ รกิ จประ กันภั ย	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 แล้วแต่กรณี	 ก่อให้เกิด
ปัญหาแก่ผู้ประกอบการในการน�าส่งงบการเงินหลายแห่ง	
และเกิดความผิดพลาดของภาครัฐที่จะบันทึกข้อมูลและ
การจัดเก็บเอกสารจ�านวนมาก	 ดังนั้น	 กรมได ้ริ เริ่ม
นวั ตกร รมการ ให ้ บ ริ ก า ร รั บ งบการ เ งิ นผ ่ านทา ง
อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Filing)	 ด้วยเทคโนโลยี	 XBRL	 ซึ่งเป็น
นวัตกรรมใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	XBRL	มาสนับ
สนุนการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก
ของประเทศเพื่อทดแทนการรับงบการเงินในรูปแบบเดิมท่ี
เป็นเอกสาร	 อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มช่อง
ทางการให้บริการให้มีความสะดวก	 รวดเร็ว	 ลดระยะเวลา	
และค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน	 และหน่วยงานต่างๆ	 ที่
มีหน้าที่ส่งงบการเงินตามกฎหมายให้กับกรม	 โดยมีเป้า
หมายที่จะเริ่มปฏิบัติงานจริง	 (Pilot	 Implementation)	
ส�าหรับงบการเงิน	 ปี	 2556	 ซึ่งจะยื่นในปี	 2557	 ของ
นิติบุคคล	 จ�านวนไม่น้อยกว่า	 100	 ราย	 และคาดว่าจะ
สามารถเปิดให้บริการ	 e-Filing	 เต็มรูปแบบอย่างเป็น
ทางการในเดือนมกราคม	2558
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	 ในฐานะผู ้น� าในการใช ้ เทคโนโลยี 	 XBRL	 ใน
ประเทศไทย	กรมได้ประยุกต์การน�าเทคโนโลยี	XBRL	ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสากลส�าหรับการรับงบการเงิน			
มาใช้ในการพัฒนาระบบและกระบวนการใช้	 เพื่อให้บริการ
รับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์	 โดยมีเป้าหมายที่ส�าคัญ	
ดังนี้
 	 เพิ่มช่องทางในการน�าส่งงบการเงิน	 ซึ่งเป็นการ
อ�านวยความสะดวก	 ลดระยะเวลา	 และค่าใช้จ่ายให้กับภาค
ธุรกิจ	 และหน่วยงานต่างๆ	 ที่มีหน้าที่น�าส่งงบการเงินตาม
กฎหมาย
 	 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการรับและตรวจ
สอบงบการเงินให้มีความถูกต้อง	 ทั้งในส่วนของรูปแบบตาม
มาตรฐานบัญชีของประเทศ	 และความถูกต้องของเนื้อหา
ข้อมูลงบการเงิน
 	เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลงบการเงิน
แก่ภาคธุรกิจและภาคประชาชนให้มีความรวดเร็ว	 ถูกต้อง	

กระบวนการรับส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
ด้วยเทคโนโลยี XBRL

โปร่งใส	เชื่อถือได้	และเป็นศูนย์กลางข้อมูลรายงานทางการ
เงินที่ส�าคัญของประเทศ
 	 พัฒนารูปแบบของข้อมูลให้สามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งในและต่างประเทศ	 รวมทั้ง
รองรับการก้าวสู ่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
(ASEAN	Economic	Community	:	AEC)	
	 ทั้งนี้	กรมได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร	9	หน่วย
งาน	เพื่อร่วมกันจัดท�ารหัสรายการทางบัญชี	(Taxonomy)	
ให้การรายงานทางการเงินของนิติบุคคลมีมาตรฐาน
เดียวกันครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจภายใต้การก�ากับดูแล
ของหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	และเชื่อมโยงข้อมูลงบการ
เงินเพ่ือการใช้ฐานข้อมูลงบการเงินเดียวกัน	 โดยการส่งงบ
การเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Filing)	 แบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ	 (Single	 Point)	 รวมทั้งให้ค�าปรึกษาด้านการท�า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของระบบ	 e-Filing	 ให้มีความ
ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

เตือนธุรกิจน�าส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2556
	 ตามพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543	ก�าหนดให้
ผู้มีหน้าที่จัดท�าบัญชี	 ได้แก่	 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน	 บริษัท
จ�ากัด	 บริษัทมหาชนจ�ากัด	 ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย	
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย	 กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร	 เป็นผู้
มีหน้าที่ส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 และตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนบริษัท	
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 ก�าหนดให้
บริษัทจ�ากัดและบริษัทมหาชนจ�ากัด	 มีหน้าท่ีส่งส�าเนาบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ	วันประชุมสามัญประจ�าปีต่อนายทะเบียน
	 ธุรกิจที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	
ต้องน�าส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ภายในเวลาที่
กฎหมายก�าหนด	 คือ	 ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียน	 ที่จัดต้ังข้ึน
ตามกฎหมายไทย	 นิติบุคคล	 ที่ ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่าง
ประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย	 กิจการร่วมค้าตาม
ประมวลรัษฎากร	ต้องน�าส่งงบการเงินภายใน	5	เดือน	นับแต่
วันปิดบัญชี	 คือ	 ภายในวันที่	 31	 พฤษภาคม	 2557	 ส�าหรับ
กรณีบริษัทจ�ากัด	หรือบริษัทมหาชนจ�ากัด	ต้องน�างบการเงิน
เสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน	4	เดือน	นับแต่วันปิด
บัญชี	 โดยเสนออนุมัติงบการเงินภายในเดือนเมษายน	 2557	

และต้องน�าส่งงบการเงินภายใน	1	เดือน	นับแต่วันที่ได้อนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่	
	 สมาคมการค้าและหอการค้า	 ต้องจัดท�างบดุลน�า
เสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน	 120	 วัน	 นับแต่วัน
สิ้นปีบัญชี	 และให้ส่งส�าเนางบดุล	 ส�าเนารายงานการประชุม
พร้อมรายงานประจ�าปีภายใน	30	วัน	นับแต่วันประชุมใหญ่
	 เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว	 จึงขอความร่วมมือ						
ผู ้มีหน้าที่จัดท�าบัญชีเร ่งด�าเนินการและน�าส่งงบการเงิน														
แต่เนิ่นๆ	 หากไม่ด�าเนินการส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก�าหนด	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเรียกตรวจสอบ
บัญชีต่อไป
	 ทั้งนี้	 กรณีไม่ยื่นงบการเงิน	 หรือยื่นงบการเงินล่าช้า		
มีโทษปรับนิติบุคคลไม่เกิน	50,000	บาท	และปรับผู้มีอ�านาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลอีกไม่เกิน	50,000	บาท	และกรณีไม่ส่ง
ส�าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายก�าหนด	มีโทษปรับ
ไม่เกิน	10,000	บาท

 สถานที่ส่งงบการเงิน	สามารถส่งได้	2	ช่องทาง	ดังนี้
	 1.	 ส่งทางไปรษณีย์	 โดยสามารถเลือกส่งแบบรับ
ประกันการสูญหาย	 (ส่งได้เฉพาะท่ีท�าการไปรษณีย์ในเขต
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กรุงเทพมหานคร	 และท่ีท�าการไปรษณีย์นนทบุรี)	 หรือลง
ทะเบียนตอบรับ	 (ส่งได้	 ณ	 ที่ท�าการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่ว
ประเทศ)	 อย่างใดอย่างหนึ่ง	 โดยส่งไปท่ีส�านักข้อมูลธุรกิจ	
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เลขที่	 44/100	 ถนนนนทบุรี	 1				
ต�าบลบางกระสอ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนนทบุรี	 11000	 และ
แนบซองจดหมาย	 จ่าหน้าถึงผู้ยื่นงบการเงินพร้อมผนึกดวง
ตราไปรษณียากร	 ซึ่งหากเอกสารหลักฐานที่ยื่นครบถ้วนถูก
ต้องจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราต้นทางเป็นวันท่ียื่นงบ
การเงิน
	 2.	 น�าส่งด้วยตนเอง	 ณ	 หน่วยงานของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า	ดังต่อไปนี้
 	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	(ชั้น	3)	กระทรวงพาณิชย์		
ถนนนนทบุรี	 1	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนนทบุรี	 โทร.	 0	 2547	
4385,	0	2547	4390-91
 	ส� านั ก งานพัฒนา ธุร กิจการค ้ า เขต 	 1 -6 	 ใน
กรงุเทพมหานคร	ได้แก่
	 สพข.	 1	 (ปิ่นเกล้า)	 อาคารธนาลงกรณ์	 ทาวเวอร์								
ชัน้	14	ถนนบรมราชชนนี	เขตบางพลัด	โทร.	0	2446	8160-
67	,	69
	 สพข.	 2	 (พหลโยธิน)	 อาคารเลขท่ี	 78/13	 ถนน
พระราม	6	สี่แยกประดิพัทธ์	เขตพญาไท	โทร.	0	2618	3340-
41	,	45

	 สพข.	3	(รัชดาภิเษก)	อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์	ซี	2						
ถนนรัชดาภิเษก	เขตห้วยขวาง	โทร.	0	2276	7253,	55,	56,	
59	และ	66
	 สพข.	 4	 (สุรวงศ์)	 อาคารวรวิทย์	 ชั้น	G	 เลขที่	 222							
ถนนสุรวงศ์	เขตบางรัก	โทร.	0	2234	2951-4
	 สพข.	5	 (บางนา)	 อาคารแอมเพิลทาวเวอร์	 ชั้น	 4	 
เลขที่	 120	 ถนนบางนา-ตราด	 เขตบางนา	 โทร.	 0	 2348	
3803-5
	 สพข.	6	 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกิยรติ	 80	 พรรษา)
อาคารรฐัประศาสนภักด	ีชัน้	1	ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกิยรต	ิ80	
พรรษา	 เลขที่	 120	 หมู ่ที่	 3	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 เขตหลักสี	่																								
โทร.	0	2143	7921-22
 	ส� านักงานพัฒนาธุรกิจการค ้าจั งหวัด	 และ
ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด	 สาขาแม่สอด	 เมือง
พัทยา	หัวหิน	และเกาะสมุย
	 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ ท่ี	 ส ่วนบริหาร
จัดการข้อมูลธุรกิจ	ส�านักข้อมูลธุรกิจ	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า																				
โทร.	0	2547	4385,	0	2547	4390-1	หรอืทีส่�านกังานพฒันา
ธุรกิจการค้าจังหวัดทั่วประเทศ	 หรือดูรายละเอียดได้ที่	 
www.dbd.go.th	 และขอรับแบบน�าส่งงบการเงิน	 (ส.บช.3)	
ได้ตามสถานที่รับงบการเงินข้างต้น	 หรือดาวน์โหลดแบบ
พิมพ์บนเว็บไซต์ดังกล่าว	 เพื่อความสะดวกและถูกต้องใน
การน�าส่งงบการเงินประจ�าปี
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	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 มีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู ้
ประกอบการ	 พัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ	 โดยด�าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและส�านักงานบัญชีอย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือยกระดับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีและส�านักงานบัญชีไทยท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 และ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	หรือ	 AEC	 ในปี	 2558	 รวมท้ังน�าไปสู่
การพัฒนาการจัดท�าบัญชีของหน่วยงานภาคเอกชนให้ได้มาตรฐาน	 โปร่งใส	 และ		
ถูกต้อง	 นอกจากนี้การพัฒนาผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีและส�านักงานบัญชีให้มี
ศักยภาพ	ยังเป็นส่วนผลักดันให้เกิดส�านักงานบัญชีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงก�าหนดจัดอบรมหลักสูตร	 “ต้นกล้าส�านักงาน
บัญชีคุณภาพ”	 เพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและส�านักงาน
บัญชีให้มีการพัฒนาด้านบริการท่ีได้มาตรฐาน	 ก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง	
รวมถึงเข้าใจในหลักบริหารจัดการที่ดีมุ่งสู่การเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพต่อไป	โดย
เน้นการให้ความรู้เรื่องการบริหารงานที่ดีด้วยระบบคุณภาพ	 รุกได้-รับเป็น	 ผ่า
กระแส	 AEC	 ของวิชาชีพบัญชี	 ก้าวทันเร่ืองมาตรฐานบัญชีก่อนเปิด	 AEC	 และ		
จรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 รวมถึงได้เชิญผู้แทนจากหน่วยตรวจ
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	 มาถ่ายทอดเทคนิคการบริหารส�านักงานบัญช	ี
ตามข้อก�าหนดส�านักงานบัญชีคุณภาพ	 และผู ้แทนส�านักงานบัญชีคุณภาพมา						
บอกเล่าขั้นตอนก้าวต่อไปสู่ความส�าเร็จด้วยส�านักงานบัญชีคุณภาพ

ต้นกล้าส�านักงานบัญชีคุณภาพ

คุณส�ำรำญ สอนผึ้ง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยหน่วยตรวจ

สถำบันรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ
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	 และในปี	 2557	 กรมฯ	 ได้จัดอบรมดังกล่าวแล้วรวม
ทั้งสิ้น	4	ครั้ง	แบ่งเป็นในส่วนกลาง	1	ครั้ง	และในส่วนภูมิภาค	
3	ครั้ง	มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจ�านวน	1,100	กว่าราย	จากที่
กรมฯ	ตั้งเป้าหมายไว้	1,000	ราย	ซึ่งผู้ที่เข้าอบรมสามารถนับ
ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี	(CPD)	ได้		คือ	
ด้านบัญชี	6	ชั่วโมง	และด้านอื่นๆ	6	ชั่วโมง	และกรมฯ	ยังมุ่ง
หวังให้ผู ้ที่ผ่านการอบรมสามารถน�าเอาความรู ้ท่ีได้รับไป
พัฒนา	 ปรับปรุง	 และแก้ไขวิธีการบริหารงานให้มีความเป็น
เลิศทั้งด้านการให้บริการ	 การบริหารจัดการ	 รวมไปถึงการมี
ส่วนร่วมต่อสังคม	 มีความพร้อมในส�านักงานบัญชี	 เพ่ือยก
ระดบัเป็นส�านักงานบญัชคีณุภาพ	ซึง่จะก่อให้เกดิธรรมาภบิาล
กับส�านักงานบัญชีและภาคธุรกิจท่ีเป็นลูกค้าของส�านักงาน
บัญชีคุณภาพ
	 โดยเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและส�านักงานบัญชี
เหล่านี้ที่ได้รับการบ่มเพาะ	 พัฒนาความรู ้จากหลักสูตร					
“ต้นกล้าส�านักงานบัญชีคุณภาพ”	แล้ว	กรมฯ	ก็จะผลักดัน
ให้มีการพัฒนาและอบรมในเชิงลึกต่อไป	 เพื่อสร้างความ
มั่นใจ	 และพร้อมก้าวสู ่การเป็นส�านักงานบัญชีคุณภาพ											
มีมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากล	 และพร้อมรับมือส�าหรับ
การให้บริการลูกค้าจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน
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	 กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันนโยบายการส่งเสริม
พัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน	 เพื่อให้ใช้ทรัพยากรและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการสร้างรายได้และความอยู่ดีมีสุขให้แก่
ชุมชน	 ปลัดกระทรวงพาณิชย์	 (นางศรีรัตน์	 รัษฐปานะ)	 ได้
มอบหมายให้ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	 	 กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า	 	 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา	 และกรมการค้าภายใน	 ร่วมกันจัดท�า
พิมพ์เขียว	“นวัตกรรมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน	ปี	2557-
2561”	 	 (MOC	 Blueprint	 for	 Innovative	Marketing	
Community	Products		2014-2018)		และแผนปฏิบัติการ	
ปี	 2557	 เพ่ือเร่งส่งเสริมพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งใน
และนอกประเทศ			
	 เป้าหมายการพัฒนาจะเจาะกลุ่มที่ผ่านการคัดสรร
แล้วว่า	 ผลิตภัณฑ์และผู้ผลิตที่มีศักยภาพทางการตลาดทั้ง			
ในประเทศหรือต่างประเทศ		จ�านวน	3,000	ราย	จากทั้งสิ้น
กว่า	70,000	ราย	ให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์	OTOP,	Organic,						
Halal	และ	GI	(สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร์)	และจ�าแนกเป็น	5	กลุม่	
ได้แก่	 กลุ ่มอาหารและเครื่องด่ืม	 เช่น	 กลุ ่มของขบเคี้ยว					
กลุ่มของขวัญ	ของช�าร่วย	กลุ่มของใช้	 ของตกแต่งบ้าน	กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 สปา	 และกลุ่มเสื้อผ้า	 เครื่องประดับ
แนวทางการพัฒนามุ ่งเน ้นการพัฒนาศักยภาพผู ้ผลิต/											
ผู้ประกอบการ	 สร้างนักการค้า	 นักการตลาด	 สร้างกลยุทธ์
การตลาด	 สร้างช่องทางการจ�าหน่าย	 ขยายตลาด	 ส่งเสริม
ภาพลักษณ์และตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ชุมชน	 เพื่อให้เข้าถึง
ตลาดทัง้ภายในและภายนอกประเทศทีจ่ะสร้างรายได้ทีย่ัง่ยนื
ให้แก่ชุมชน	 จึงได้วางกรอบการพัฒนาอย่างครบวงจร								
เริ่มตั้งแต่การจัดท�าฐานข้อมูลศักยภาพผลิตภัณฑ์และผู้ผลิต
ที่ จะน� า ไปก� าหนดกลุ ่ม เป ้ าหมายการพัฒนาอย ่ างมี
ประสิทธิภาพ	 ต่อมาเป็นหัวใจส�าคัญของการขับเคล่ือน

พิมพ์เขียวนวัตกรรมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ปี 2557-2561
ส่งเสริมตลาดออนไลน์ Thaicommercestore.com 
และ Thai commerce shop

ผลิตภัณฑ์	คือ	การพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการให้เข้าใจกลไก
การจัดการทางธุรกิจ	พัฒนาสู่ความเป็นผู้ประกอบการ	SMEs		
และระดับสากลในทีส่ดุ	 ต้องรู้จกัใช้กลยทุธ์การตลาด	ยกระดบั
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า	 สร้างรูปแบบการค้าใหม่ๆ	 เช่น	 การค้า
ทางออนไลน์	 รวมถึงสร้างทายาทธุรกิจ	 (Young	Managers)	
ที่จะสร้างสรรค์ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน	 การพัฒนาตัวแทน
การค้า	 (Traders)	 เพื่อเข้ามาช่วยท�าหน้าที่เป็นนักการตลาด
หรือนักการค้ามืออาชีพที่จะสนับสนุนด้านการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สู่ตลาดให้แก่ผู้ผลิตที่ขาดทักษะหรือความพร้อม				
ที่จะจัดการด้านการตลาด	 อีกทั้งต้องจัดตั้ง	 e-Business	
Consulting	 Center	 ท�าหน้าที่ติดตามประเมินผลด้านการ
ตลาดของผลิตภัณฑ์	 เพ่ือให้ค�าปรึกษาแนะน�าและการแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนาต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน		
	 ส�าหรับด้านกลยุทธ์การตลาดจ�าเป็นต้องมีการปรับ
ให้ทนักบัพฤติกรรมผู้บริโภค	การพัฒนารูปแบบและเพิม่มูลค่า
ของผลิตภัณฑ์	 การสร้างเรื่องราว	 ปรับภาพลักษณ์	 พัฒนา
บรรจุภัณฑ์	 พัฒนาการออกแบบที่โดดเด่นมีความแตกต่าง		
และจัดท�ากิจกรรมส่งเสริมการขาย	 ส่งเสริมการตลาด								
ส่วนการสร้างช่องทางการตลาดภายในประเทศและนอกประเทศ 
จะให้ความส�าคัญต่อการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน			
ทั้งตลาด	Offline	และ	Online		ในประเทศและต่างประเทศ			
การจัดตั้งและพัฒนาร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบ			
ตลาด	 Offline	 อาทิ	 ร้านค้าในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ							
ท่าอากาศยานที่ส�าคัญในแต่ละภาค		ย่านการค้าจังหวัดต่างๆ	
แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ	 มุมสินค้าในห้างสรรพสินค้าและ						
ห้างค้าปลีกสมัยใหม่	 และยังมีการกระจายไปยังร้านค้าส่ง	
ร้านค้าปลีกดั้งเดิม	 รวมทั้งร้านค้าธงฟ้า	 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ชุมชนเข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายทุกพื้นที่	 และให้มีการพัฒนา							
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รูปแบบการค้ายคุใหม่ของสงัคมยคุดิจติอล		ได้แก่	ตลาด	Online  
โดยจะส่งเสรมิผูท้ีม่ศีกัยภาพและความพร้อมในการใช้งาน	 IT		
ให้เข้าสู่ตลาด	Online	 ส่งผลให้การซื้อขายผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น
ได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่	 และจัดท�าเป็นศูนย์กลาง						
ร้านค้าออนไลน์ของผู ้ที่ได้รับการพัฒนา	 โดยเปิดร้านค้า
ออนไลน์	 “Thai	 Commerce	 Shop”	 บนตลาดกลางและ
ร้านค้าออนไลน์ของภาคเอกชนท่ีเป็นท่ีนิยม	 รวมถึงการสร้าง
ช่องทาง	Direct	Marketing	อื่น	เช่น	การจ�าหน่ายผ่านสื่อทีวี	
และแคตตาล็อก	 ในขยายตลาดให้เพิ่มมากข้ึนมีก�าหนด								
จัดงานหรือเข้าร่วมแสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	 การเจรจา
จับคู่ธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

	 สุดท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้		คือ	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้	 กระตุ้นความต้องการและการซื้อของผู้บริโภค
ผ่านสื่อ	 Offline	 และ	Online	 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ	์	
สร้างภาพลักษณ์	 ให้ความเข้าใจในมาตรฐานคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยที่ได้มีการยกระดับสู่สากล	 การสร้าง
ตราสินค้าของไทยให้เป ็นที่ยอมรับของตลาดทุกระดับ									
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อสร้างโอกาสการขายและ
ขยายตลาดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

กระทรวงพาณิชย์ “มุ่งม่ันพัฒนาครบวงจรการค้า เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทย”
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

กลยุทธ์ผลักดันธุรกิจ e-Commerce ไทย

	 การส่งเสริมธุรกิจให้ใช้	 e-Commerce	 เป็นช่องทางในการประกอบธุรกิจยุคดิจิตอลท่ีมีความก้าวหน้าของระบบ	 3G	

และจะก้าวสู่	 4G	 ในไม่ช้า	 เป็นเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความส�าคัญและมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ธุรกิจไทยน�ามาใช้ในการประกอบธุรกิจอย่างมีศักยภาพท่ีจะสร้างผลประกอบการท่ีดีอย่างยั่งยืน	 ซ่ึงกรมได้วาง

กลยุทธ์ทั้งการส่งเสริมธุรกิจรายใหม่ให้เข้าสู่ช่องทางตลาดออนไลน์และพัฒนาธุรกิจรายเดิมให้มีขีดความสามารถเพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง	

ศูนย์สร้างสรรค์การประกอบธุรกิจ (e-Commerce Start-Up) 
	 ส�าหรับการเริ่มต้นธุรกิจ	 e-Commerce	

กรมได้จัดท�าโครงการ	New	Wave	e-Commerce	

อบรมให้ความรู้	 ฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน	 เพื่อให้

ธุรกิจสร้างร้านค้าออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม	 โดย

เน้นการเปิดเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์	 เพื่อให้เกิด

ความน่าเชื่อถือ	 สร้างโอกาสการขายมากกว่าการ

ขายสินค้าผ่าน	Social	Media	ซึ่งควรใช้เป็นช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงร้านค้า	 และได้มีการพัฒนา

เว็บไซต์	www.DBDmart.com	ศูนย์สร้างสรรค์การประกอบธุรกิจ	(e-Commerce	Start-Up)	ให้เป็นศูนย์กลางความรู้การเริ่ม

ต้นธุรกิจ	ข้อมูลผู้ให้บริการ	ไชว์รูมเพื่อการจับคู่ธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาจากกรม	และเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ	และ

ภาคเอกชนที่จะส่งเสริมต่อการเรียนรู้การเริ่มต้นธุรกิจอย่างครบวงจรด้วยตนเองได้ทุกเวลา	ทุกสถานที่

e-Commerce Start-Up มีอะไร ?
  บทเรียน	e-learning	และองค์ความรู้การประกอบธุรกิจ	e-Commerce

  การทดลองสร้างร้านค้าออนไลน์	Web	Simulation

  ข้อมูลผู้ให้บริการด้านการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	 ให้บริการอินเทอร์เน็ต	 จัดท�าเว็บไซต์	 จดชื่อ					

โดเมนเนม	เว็บโฮสติ้ง	การขนส่ง	e-Payment	และ	e-Market	Place	เป็นต้น	

  เผยแพร่ธรุกจิท่ีได้รบัการส่งเสรมิจากกรม	 สร้างโอกาสในการจบัคู่ธรุกจิ	 เช่น	 ธรุกจิแฟรนไชส์	 ค้าส่งค้าปลกี	 โลจสิตกิส์			

บริการด้านสุขภาพ	และร้านค้าออนไลน์	เป็นต้น

  เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจทั้งภาครัฐ	องค์การมหาชน	และสมาคมต่าง	ๆ
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ศูนย์กลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Strategy Center) 
	 ส่วนการพัฒนาธุรกิจ	 e-Commerce	 รายเดิมท่ีได้มี

การสร้างร้านค้าออนไลน์แล้ว	 แต่ยังไม่สามารถสร้างยอดขาย

หรือต้องการเพ่ิมยอดขาย	 กรมได้มีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใน

การใช้เทคนิคกลยุทธ์	 e-Marketing	 การบริหารจัดการที่ดี	

การพัฒนาสู ่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ	 เพื่อช่วยเพิ่ม

จ�านวนผู้เข้าชมและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์	 นอกจากน้ียังได้จัดตั้ง	

ศูนย์กลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 (e-Strategy	 Center)	

เป็นศูนย์ให้ความรู้การปรับตัว	 พัฒนาเทคนิคกลยุทธ์ให้ทัน

หรือล�้าหน้าความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ

พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและกระทบต่อการ

ประกอบธุรกิจ	 พร้อมทั้งการให้ค�าปรึกษาแนะน�าเป็นราย

กรณี	 เนื่องจากธุรกิจมีลักษณะที่แตกต่างกัน	 มีขีดความ

สามารถในการจัดการ	 การแก้ไขปัญหาที่ไม่เท่ากัน	 จ�าเป็น

ต้องได้รับการวิเคราะห์และให้ค�าปรึกษาเป็นการเฉพาะ	 หรือ

เป็นกลุ่มที่ต้องการการพัฒนาและค�าแนะน�าในเรื่องเดียวกัน	

เช่น	 ท�าอย่างไรให้เว็บไซต์เป็นท่ีรู้จัก	 มีผู้บริโภคเข้าเยี่ยมชม

และเชื่อมั่นที่จะสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ผ่านร้านค้าออนไลน์ของตน	

ซ่ึงกรม	 ได้คัดสรรและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านท่ีมีความต้ังใจถ่ายทอดความรู ้	

ประสบการณ์	 เพื่อช่วยให้ธุรกิจไทยประสบความส�าเร็จ	 ทั้งนี้

ศูนย์กลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้จ�าแนกการด�าเนินงาน

เป็น	3	ระดับ	ดังนี้

	 ผู ้ประกอบธุรกิจที่มุ ่ง

มั่นจะพัฒนาตนเอง	 เพื่อความ

ส�าเร็จตามเป้าหมาย	 สามารถ

ติดตามการส ่งเสริมพัฒนา

ธุรกิจ	 ได้ที่	 www.dbd.go.th	

หรือสอบถามทาง	 e-mail	 :	

e-commerce@dbd.go.th	

หรือติดต ่อ	 ส�านักพาณิชย ์

อิ เล็ กทรอนิกส ์ 	 โทร ศัพท  ์

0	2547	5961
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

	 กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า	 	 เข ้าร ่วมการประชุม									
“International	 Franchise	 Association	 Annual														
Convention	ครั้งที่	54”	(IFA	54th	Annual	Convention)	
ซึง่จัดโดยสมาคมแฟรนไชส์นานาชาต	ิ(International	Franchise 
Association	 :	 IFA)	 ระหว่างวันที่	 21-25	กุมภาพันธ์	 2557					
ณ	 เมืองนิวออร์ลีนส์	 รัฐหลุยเซียนา	 ประเทศสหรัฐอเมริกา			
โดยมีนางสาวพกุิล	ทกัษิณวราจาร	 รองอธบิดกีรมพฒันาธรุกจิ
การค้า	 เป็นหัวหน้าคณะ	 เพื่อประชุมเจรจาแลกเปลี่ยน			
ความรู ้ประสบการณ์เทคนิคการบริหารธุรกิจแฟรนไชส	์						
ให้ประสบความส�าเรจ็	ต่อยอดองค์ความรู	้เทคโนโลย	ีนวัตกรรม
การบริหารบุคลากร	 วิเคราะห์แนวโน้มการด�าเนินธุรกิจ 
แฟรนไชส์ในอนาคต	 และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
ธุรกิจระหว่างแฟรนไชส์ซอร์	 (Franchisors)	 แฟรนไชส์ซี	
(Franchisees)	และธุรกิจสนับสนุนแฟรนไชส์	(Suppliers)
	 ในปี	 2557	 นี้	 	 IFA	 ก�าหนดประเด็นหลักคือ	 “การ 
ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย	 
(Driving	Growth	in	Challenging	Times)”	โดยมีกิจกรรม
ที่หลากหลาย	 เพ่ือเอื้อให ้ผู ้ เข ้าร ่วมงานได้รับความรู ้ที่
สอดคล้องกับความต้องการ	 สามารถสร้างเครอืข่ายและโอกาส
ทางธรุกิจมากท่ีสดุ	 อาท	ิ การประชมุกลุม่ย่อย	 (Concurrent	
Sessions)	การแลกเปลีย่นประสบการณ์	(Business	Solution	

การประชุม IFA 54th Annual Convention
ณ เมืองนิวออร์ลีนส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Roundtables)	กจิกรรมสร้างเครอืข่าย	(Special	Networking	
Events)	 และการจัดนิทรรศการธุรกิจสนับสนุนแฟรนไชส์
(Suppliers	Exhibitions)
	 ผลจากการประชุมผู ้เข ้าร ่วมมีความเห็นตรงกัน
ว่าการขยายธุรกิจแฟรนไชส์สู ่ตลาดต่างประเทศ	 จะท�าให้
ธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างมากจากค่าเฉลี่ยต้นทุนที่ลดลง
อย่างมีนัยส�าคัญ	 และภาพลักษณ์การเป็นแบรนด์ระดับ
นานาชาติ	 โดยควรพิจารณาศักยภาพของธุรกิจจากปัจจัย	 
3	ประการ	ดังนี้	
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	 1)	ความพร้อมของธุรกิจ	 ธุรกิจต้องสามารถน�าไปท�า
ซ�้าได้ในประเทศเป้าหมาย	ปัจจัยสนับสนุนมีความพร้อม	เช่น	
ศักยภาพของบุคลากร	เครื่องมือ	อุปกรณ์และเงินลงทุน
	 2)	 รูปแบบธุรกิจมีความเหมาะสม	 แฟรนไชส์ซอร ์
ควรร่างข้อตกลงแฟรนไชส์ระหว่างประเทศโดยพิจารณาจาก
ปัจจัยส�าคัญ	4	ประการ	คือ	ระบบการเรียกเก็บรายได้	ระบบ
การช�าระภาษี	 ระบบการจัดการข้อขัดแย้ง	 และระบบการ 
รับ-ส่งข้อมูลของเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์
	 3)	 นักลงทุนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ	 เป็นปัจจัยที่ส�าคัญ
ท่ีสุดเพราะแฟรนไชส์ต้องการข้อมูลลักษณะความต้องการ
ของตลาดท้องถิน่	 การปรบัรปูแบบธรุกจิให้ตอบสนองผู้บรโิภค
โดยไม่ท�าให้เอกลักษณ์และจุดขายเปลี่ยนไป	 ตลอดจนข้อมูล
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
	 จากการแลกเปลีย่นความคดิเหน็กับผูแ้ทน	IFA	สรปุได้
ว่าในปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกามีสมาคมที่ให้การส่งเสริม 

ธุรกิจแฟรนไชส์หลายแห่ง	แต่	IFA	มีการรวมตัวอย่างเข้มแข็ง
ของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในธุรกิจแฟรนไชส์อย่างครบ
วงจรโดยสมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
ด�าเนินธุรกิจจาก	 IFA	 และโอกาสในการสร้างเครือข่ายธุรกิจ
ระหว่างสมาชิกทั้ง	3	กลุ่ม	ได้แก่	แฟรนไชส์ซอร์	แฟรนไชส์ซี	
และธุรกิจสนับสนุน	 นอกจากนี้	 IFA	 ยังได้จัดต้ังหน่วยงาน	
FranPAC	 (Franchise	 Political	 Affairs	 Committee)	 
ในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์อย่างละเอียดและ 
ต่อเนื่อง	 เพื่อเป็นข้อมูลเชิงลึกให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มี 
ส่วนรับผิดชอบ	ท�าให้	IFA	เป็นสมาคม	แฟรนไชส์ที่ได้รับการ
ยอมรับมากที่สุดในประเทศ	กลายเป็นตัวแทนของผู้ประกอบ
การธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องของประเทศ
สหรัฐอเมริกา
	 นอกจากนี้ ผู ้ แทนกรมได ้หา รือร ่ วมกับผู ้ แทน
กระทรวงพาณิชย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา	 เพ่ือศึกษา
แนวทางการสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส ์ไทยในประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 และแฟรนไชส์สหรัฐอเมริกาในประเทศไทย
โดย	IFA	ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ประเทศสหรัฐอเมริกา	และ
สถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย	มกี�าหนดจดังาน	
“Uncover	the	opportunities	awaiting	your	franchise	
brand”	 ในเดือนกรกฏาคม	 2557	 ที่กรุงเทพมหานคร	 เพื่อ
ส�ารวจตลาดธุรกิจในไทยและน�าแฟรนไชส์ซอร์ที่มีศักยภาพ
มาเปิดตลาดในประเทศไทย	 พร้อมทั้งแนะน�าข้อมูลส�าหรับ
ธุรกิจไทยที่ต้องการไปลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย
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นักการค้ามืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์
(DBD P-Trader & DBD C-Mark)
	 การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	หรอื	AEC	ท�าให้
ประเทศไทยต้องตื่นตัว	 และเตรียมความพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	 โดยเฉพาะภาคธุรกิจของไทยท่ีมีผู้
ประกอบการ	SMEs	ประมาณ	2.89	ล้านราย	คดิเป็น	99%	ของ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด	 จ�าเป็นต้องมีความพร้อมทั้งด้าน
มาตรฐาน	ทกัษะความสามารถทางธรุกจิ	และมกีลยทุธ์ทางการ
ตลาดที่จะส่ือสารถึงผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อส่งไปยังลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย	 รวมท้ังรู้จักสร้างโอกาสทางการตลาด	 และ
พร้อมเผชญิการแข่งขนัในตลาดขนาดใหญ่อย่าง	AEC	

	 ขัน้ตอนที	่ 3	 ให้ค�าปรกึษาให้กับผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเข้า
รบัการอบรมเชงิปฏบิตักิารจากวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน	
และกิจกรรมการศึกษาดูงาน	 โดยนักการค้ามืออาชีพจะเน้น
ด้านกลยุทธ์การกระจายสนิค้า	ณ	ศนูย์กระจายสนิค้า	 บรษิทั	
สยามแม็คโคร	จ�ากดั	(มหาชน)	และนกัการตลาดเชงิสร้างสรรค์
เน้นบริษัทต้นแบบทางด้านนวัตกรรมทางการตลาดเชิง
สร้างสรรค์	ณ	บรษัิท	อมิเม็กซ์อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากัด	เพือ่ให้
ผูป้ระกอบธรุกิจมคีวามพร้อมรองรบัการเปิดตลาด	 AEC	 และ
สามารถวเิคราะห์โอกาสการขยายตลาดและลูท่างธรุกิจในกลุ่ม
ประเทศ	AEC

รายการ เป้าหมาย
รวม

นักการค้า
มืออาชีพ

นักการตลาด
เชิงสร้างสรรค์ รวม

1.	สร้างการรับรู้และองค์
	 ความรู้เบื้องต้น	(ราย) 400 231 300 531

2.	การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
	 เชิงลึก	(ราย) 130 69 68 137

3.	การให้ค�าปรึกษาและ
	 การศึกษาดูงาน	(ราย) 130 69 68 137

4.	การน�าความรู้ไปประยุกตใ์ช้	
	 กบัธุรกจิได้อย่างเหมาะ	(%) 100 94 91 92.5

	 กรมพัฒนาธุรกจิการค้า	 ในฐานะหน่วยงาน
หลกัทีใ่ห้การส่งเสรมิพฒันาผูป้ระกอบธรุกิจมาอย่าง
ต่อเนือ่ง	 จงึได้ด�าเนนิโครงการ	 “สร้างนกัการค้ามือ
อาชีพและนักการตลาดเชิงสร ้างสรรค ์”	 ใน
ปีงบประมาณ	 2556	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้
ประกอบธุรกิจให้มีความเข้มแข็งพร้อมรับการเกิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 โดยมีข้ันตอนการ
ด�าเนินงาน	ดงันี้
	 ขั้นตอนท่ี	 1	 อบรมกระตุ้นการรับรู้	 สร้าง
ความเข้าใจการเป็นนักการค้ามืออาชีพและนักการ
ตลาดเชงิสร้างสรรค์ให้กบัผูป้ระกอบธรุกจิ	จ�านวน	6	
ช่ัวโมง/พืน้ที	่ในส่วนกลาง	ณ	กรมพัฒนาธรุกจิการค้า	
และส่วนภูมิภาค	 ได้แก่	 จังหวัดเชียงใหม่	 จังหวัด
กาญจนบรุ	ี จงัหวัดขอนแก่น	และจงัหวดัชลบุร	ี เพือ่
กระตุ้นการรับรู้	 และสร้างความเข้าใจในการเป็น
นกัการค้ามอือาชพีพร้อมรองรบั	AEC
	 ขัน้ตอนที	่2	อบรมปฏบิตักิารเชงิลกึให้กบัผู้
ประกอบธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกจากขั้นตอนท่ี	 1	
โดยเป็นกิจกรรมให้ความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาค
ปฏบิตั	ิจ�านวน	66	ชัว่โมง/หลกัสตูร	เนือ้หาเกีย่วกับ
การบรหิารและขยายช่องทางการค้า	เทคนิคด้านการ
ตลาด	 และเทคนิคการพัฒนาทักษะการขาย	 เพ่ือ
พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถเป็นผู้น�าด้านการ
ตลาดด้วยกลยุทธ์และเทคนิคสมัยใหม่ที่มีความ				
เข้มแขง็อย่างย่ังยนื

ผลการด�าเนินงาน ปี 2556

	 นอกจากนีใ้นระหว่างการบ่มเพาะเชงิลกึได้มกีารคดัเลอืกนกัการ
ค้าดเีด่น	 และนกัการตลาดดเีด่น	 เพือ่เป็นต้นแบบทีด่	ี (Best	 Practice)	
ส�าหรับผูป้ระกอบธรุกจิในรุ่นต่อๆ	ไป	โดยมผีูไ้ด้รับรางวลั	จ�านวน	6	คน	คอื
	 นกัการค้ามอือาชีพ	ระดบัดีเด่น	ดมีาก	และดี	จ�านวน	3	คน	คือ
	 1.	 นายวิเชียร	ประเสรฐิวานชิ	บรษัิท	ทีน่อนดาร์ล่ิง	(ขอนแก่น)	จ�ากัด
	 2.	นางสาวอภิตา	 พรธนาชัย	 บริษัท	 แพทย์ปริญญาเอสเธติก	
คลนิกิ	จ�ากดั
	 3.	นายภมิูพฒัน์	เจยีรประวตั	ิบรษัิท	บ้านประคบทองไทยสปา	จ�ากัด
	 นกัการตลาดเชงิสร้างสรรค์	ระดบัดีเด่น	ดมีาก	และดี	
	 จ�านวน	3	คน	คอื
	 1.	นายศิรพิงษ์		สมบรูณ์	บรษิทั	ดีแลนด์	กรุ๊ป	จ�ากดั
	 2.	 นางนรณิ	ีแต้มมณรีตันะ	บรษิทั	บสีตาร์	(สมนุไพรบวัแก้ว)	จ�ากัด
	 3.	 นายอนนัต์	ศศิกีรติ	บริษัท	โรงงานเภสชัอตุสาหกรรม	เจแอลพี	
(ประเทศไทย)	จ�ากดั
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	 ทัง้นี	้ จากการตดิตามประเมนิผลหลงัจากจบโครงการ	พบว่าผูป้ระกอบธรุกิจน�าความรูไ้ปพฒันาศกัยภาพทางธรุกจิของ
ตนได้อย่างเหมาะสม	และยงัมีการขยายโอกาสในการสร้างเครอืข่ายทางธรุกจิ	รวมทัง้การจบัคูธ่รุกจิ	(Business	Matching)	โดย
เกดิการต่อยอดธรุกจิเดมิและสร้างธรุกจิใหม่	จ�านวน	7	ธรุกจิ	ซึง่ผู้เข้ารบัการอบรมมีการรวมกลุม่ธรุกิจ	ดงันี้

	 ธรุกิจที	่1 บรษัิท	วสิคอม	ดไีวด์	คอร์ปเปอร์เรชัน่	จ�ากดั	(รับเหมาก่อสร้างและ	Trader)
	 	 บริษทั	อลัฟ่า	อนิเตอร์ซสิเตม็ส์	จ�ากดั	(จดัท�าระบบจดัเกบ็เอกสารอเิลก็ทรอนกิส์)
  สร้างธรุกจิใหม่เป็นธรุกจิเครือ่งส�าอางในนาม	บรษัิท	บวิตีเกรซ	จ�ากดั
	 ธรุกิจที	่2 บรษัิท	เค	เค	อนิเตอร์แบรนด์	จ�ากดั	(ผลติและจ�าหน่ายกระเป๋า)
	 	 บริษทั	ออโตมอร์	จ�ากัด	(อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ส�าหรบัอตุสาหกรรม)
	 	 บริษทั	อนิเตอร์ดจิติอล	ซสิตเตม็ส์	จ�ากัด	(โรงพมิพ์)
  สร้างธรุกจิใหม่เป็นธรุกจิให้บริการจดักิจกรรม	CSR	
	 ธรุกิจที	่3  บรษัิท	ผึง้น้อยเบเกอร่ี	จ�ากดั	(ผลติและจ�าหน่ายเบเกอรี	่และเปิดร้านมองบลงัค์)
	 	 บริษทั	โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม	เจเอลพี	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(ผลติยาแผนโบราณ
	 	 สมุนไพร	ผลติภณัฑ์บ�ารงุสขุภาพ	และเครือ่งส�าอาง)	
  ต่อยอดเป็นธรุกิจกาแฟล�าไยตราลองกานา	(Longana)
	 ธรุกิจที	่4  บรษัิท	นาโนเอกศ์ไออนิโนเวชัน่	จ�ากดั	(ทีป่รกึษาด้านโรงงานอุตสาหกรรม)
	 	 บริษทั	วสิคอม	ดไีวด์	คอร์ปเปอร์เรชัน่	จ�ากดั	(รบัเหมาก่อสร้างและ	Trader)	
  ต่อยอดเป็นธรุกิจเครือ่งก�าจดัโลหะหนกัในน�า้ส�าหรบัโรงงานอตุสาหกรรม
	 ธรุกิจที	่5	 บรษัิท	ครอพฟ่ี	จ�ากดั	(จ�าหน่ายกระเจีย๊บส่งออกญ่ีปุน่)
	 	 บริษทั	ดไีซด์สบาย	จ�ากดั	(รับออกแบบผลติภณัฑ์)
  ต่อยอดเป็นธรุกิจอาหารชุดเบนโตะ	(กระเจ๊ียบ)	ส�าหรบันกัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่
	 ธรุกิจที	่6  บรษัิท	อนิดี	้แลนด์แอนด์เฮ้าส์	จ�ากดั	(ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์)
	 	 ห้างหุน้ส่วนจ�ากดัทองธรรมเทรดดิง้	(Trader)	
  ต่อยอดเป็นธรุกิจสร้างบ้านเดีย่ว	คอนโดมเินียม	ที	่อ.แม่ฟ้าหลวง	จ.เชียงราย
	 ธรุกิจที	่7  บรษัิท	วนิ	วิน	เวลิด์ไวด์จ�ากดั	(ผลติและจ�าหน่ายปุย๋	Organic)
	 	 บริษทั	โชคพรประสทิธ์ิภณัฑ์	จ�ากดั	(ผลิตและจ�าหน่ายปุย๋ตราอฐูแดง)

  ร่วมมือเป็นพนัธมติรในการจ�าหน่ายปุย๋

	 นอกจากการรวมกลุ่มทางธุรกิจแล้ว	 ยังได้มีการด�าเนินกิจกรรม
ร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและ
ช่วยเหลอืสงัคม	(Corporate	Social	Responsibility:	CSR	&	Social	
Enterprise:	 SE)	 เช่น	 การบริจาคเงินและส่ิงของช่วยเหลือน�้าท่วม	
บริจาครองเท้าให้เด็กนักเรียนในถ่ินทุรกันดาร	 บริจาคเงินเพื่อบูรณะ
และซ่อมแซมซุ้มประตูและก�าแพงวัด	 ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
พระราชทานและกฐนิสามคัคี	เป็นต้น
	 ส�าหรบัในปีงบประมาณ	2557	กรมได้ด�าเนนิโครงการอย่างต่อเนือ่ง
เพ่ือต่อยอดการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มนี้ให้มีความแข็งแกร่ง 
เพิ่มขึ้น	 โดยจัดเตรียมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจพร้อม
รองรบั	AEC	จ�านวน	42	ชัว่โมง	โดยเนือ้หาหลกัสตูรจะเน้นภาคปฏบัิติจริง	

การให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกในการด�าเนินธุรกิจมุ่งสู่ตลาด	 AEC	 โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ																							
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	และกรณีศึกษาจากบริษัทต้นแบบการประกอบธุรกิจที่ประสบความส�าเร็จด้านนวัตกรรมดีเด่น	 
ณ	ประเทศญีปุ่น่	ซึง่คาดว่าจะเริม่ด�าเนนิโครงการได้ภายในเดือนมนีาคม	2557	นี้
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ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชียุคใหม่
พัฒนาผ่าน online สะสมชั่วโมงได้

	 ปัจจุบันโลกยุคดิจิตอล	 ท�าให้เศรษฐกิจการค้าก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง	 ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั้งผู้ท�าบัญชีและ									
ผู้สอบบัญชี	 ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในภาคเศรษฐกิจ	 มีบทบาทต่อทุกธุรกิจการค้าการลงทุนเป็นอย่างมาก	นอกจากจะต้องจัดท�า
บัญชีให้ถูกต้อง	 โปร่งใสแล้ว	 ยังต้องปรับตัวให้ทันสมัย	 พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องตามข้อก�าหนดของ	พ.ร.บ.			
การบัญชี	พ.ศ.	2543	ด้วย		
	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สนองตอบความต้องการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้สนใจทั่วไป	 โดยเปิดโอกาสและ			
เพิ่มทางเลือกให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างไม่มีข้อจ�ากัด	 ด้วยการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์	 เพื่อให้
สามารถเรียนได้ทุกที่	 ทุกเวลา	 และไม่จ�ากัดจ�านวนผู้เรียน	 ช่วยให้การอบรมเป็นไปอย่างทั่วถึง	 โดยเฉพาะในจังหวัดที่ห่างไกล
และขาดแคลนสถาบันอบรมทางวิชาชีพบัญชี	 ซึ่งการอบรมผ่านระบบออนไลน์จะมีการทดสอบเพื่อวัดว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้อย่างแท้จริง	และเมื่อผ่านการทดสอบตามเกณฑ์วัดผลที่ก�าหนด	กรมฯ	จะออกหนังสือ
รับรองให้	ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสามารถใช้เป็นหลักฐานแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีได้ด้วย

	 ส�าหรับปี	2557	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ก�าหนดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพผ่านทาง	online	ดังนี้
 1. พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน 2	หลักสตูร	คือ
	 	 1.	จรรยาบรรณและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิส�าหรบักจิการทีไ่ม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ
	 	 2.	การวเิคราะห์งบการเงนิ

	 	 มรีายละเอยีดในการเข้าเรยีน	คอื
	 	 •	เปิดรบัสมคัร	15	พฤษภาคม	2557	–	15	กรกฎาคม	2557
	 	 •	เปิดเรยีน	online	15	พฤษภาคม	2557	–	15	กนัยายน	2557
	 	 •	การประมวลผลสอบ	(final)	ส�าหรับผูท้ีเ่รียนและสอบผ่าน	15	พฤษภาคม	2557	–	15	กันยายน	2557
	 	 •	พมิพ์หนงัสอืรับรอง	(CPD)	1	ตุลาคม	2557	–	31	ตุลาคม	2557
	 	 •	เง่ือนไขการเรยีน	
	 		 	 -	ไม่มค่ีาใช้จ่ายการสมคัรและการเรยีน
 	 	 -	สมคัรเรยีนผ่านทาง	www.dbdacademy.com	เท่านัน้
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	 	 •	ข้ันตอนการสมคัร	มีดงันี้
	 	 	 1)	เข้าสูเ่วบ็ไซต์	www.dbdacademy.com
	 	 	 2)	 สังเกตแผ่นประกาศค�าว่า	 DBD	 e-learning	
แล้วคลิกเข้าไป
	 	 	 3)	 สมัครสมาชิก	 โดยพิมพ์เลขบัตรประจ�าตัว
ประชาชน	 13	 หลักของผู้เรียนและก�าหนดรหัสผ่าน	 (Pass-
word)	ด้วยตนเอง
	 	 	 4)	 Log	 in	 เข้าระบบก่อนเรียนทุกครั้ง	 โดยใช้						
Username	และ	Password	ดงักล่าว
  	 	 •	เมือ่เข้าสูบ่ทเรียน	ระบบจะเริม่นบัเวลา
   	 •	ต้องเรยีนให้จบภายในวันที	่15	กันยายน	2557
	 	 	 	 •	ผู้เรียนต้องมีระยะเวลาในการเข้าเรียนตาม
เงือ่นไข	ดงันี้
	 	 	 	 	 เดือนแรกและเดอืนทีส่อง	ผูเ้รียนต้องเรยีนไม่
น้อยกว่า	30%	ของบทเรยีน	เดอืนทีส่าม	ต้องเรยีนไม่น้อยกว่า	
60%	ของบทเรยีน
	 	 	 	 •	หากผู้เรียนไม่สามารถเรียนได้ตามเง่ือนไข
ข้างต้น	ระบบจะตดัสทิธ์ิการเรยีนในแต่ละหวัข้อวชิา

หลักเกณฑ์การจบหลักสูตรและผ่านการทดสอบ	Final
	 ผู้เรียนต้องเรียนให้ครบตามเนื้อหาวิชาทุกหน้าภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด	 จึงจะถือว่าจบหลักสูตร	 แต่ต้องมีการ
ทดสอบ	 (Final)	 โดยผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้	 ต้องทดสอบให้
ได้รับคะแนนไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 60	 หากทดสอบครั้งแรกไม่
ผ่าน	สามารถสอบซ่อมได้อีกหนึ่งครั้ง	โดยนับคะแนนจากครั้ง
ที่ได้มากที่สุด	และกรมฯ	จะออกหนังสือรับรอง	(CPD)	ให้แก่									
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่สอบผ่านหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น	
โดยผู้เรียนสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผ่านระบบอัตโนมัติได้
ซึ่งสามารถนับเป็นชั่วโมงการบัญชี	 6	 ช่ัวโมง	 และเรื่องอื่นๆ				
1	ชั่วโมง	รวม	7	ชั่วโมง	ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเลือกทดลองเรียน
ได้ก่อนตัดสินใจเรียนที่	www.dbdacademy.com

2. พัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยผู้เชี่ยวชาญ   
ด้านบัญชี (VDO on Demand) 
	 นอกจากหลักสูตรข้างต้น	 กรมฯ	 ยังมุ ่งเน้นให้การ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีผ่านระบบ	 online	
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	
ให้มีการพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว	 ทันต่อสถานการณ	์				
ในโลกยุคดิจิตอล	 ด้วยการจัดท�าสื่อวีดิทัศน์	 บันทึกการ
บรรยายของวิทยากรท่ีน่าสนใจ	 เผยแพร่ทางเว็บไซต์	 เพื่อให้		
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ัวประเทศท่ีต้องการติดตามหลักสูตร
การอบรมทางด้านบญัชทีนัต่อสถานการณ์	 เข้าศึกษาหาความรู้

ได้ตามต้องการ	 โดยไม่นับชั่วโมงเรียน	 CPD	 ซึ่งขณะนี	้														
มีหลักสูตร	e-learning	ในรูปแบบ	VDO	on	Demand	ที่เผย
แพร่ส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	จ�านวน	7	หลักสูตร	ดังนี้	

การให้บริการออนไลน์ในมิติอ่ืน ๆ
	 นอกจากนี้	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ก�าลังจะเปิดให้
บริการส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	 ให้สามารถเข้าถึง
บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	โดยเปิดการให้บริการ	ณ	
จุดเดียวกัน	 (Single	 Point)	 ด้วยการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างกรมฯ	และสภาวิชาชีพบัญชี	โดยผู้ท�าบัญชีใหม่
ที่ต ้องสมัครสมาชิกเป ็นผู ้ท�าบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญช	ี
สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้	 	 โดยกรอกแบบ
ฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวแนบเอกสารด้วยวิธีการ	Scan	และ
ส่งผ่านระบบ	พร้อมโอนเงินค่าสมัครเข้าสภาวิชาชีพฯ	 ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์แก่ผู้ท�าบัญชีในการลดข้ันตอน	 ลดระยะเวลา	
ในการติดต่อหน่วยงานทั้งสองหน่วยงาน	 ซ่ึงขณะนี้ก�าลังอยู่
ระหว่างการพัฒนาระบบ	 และคาดว่าจะสามารถให้บริการได้
ในประมาณปลายปี	2557	นี้
	 ในส่วนของการอนุมัติหน่วยงานผู ้จัดอบรมสัมมนา	
และการรายงานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง	 (Continuing	
Professional	 Development:	 CPD)	 ของผู้ท�าบัญชีที่อยู่
ภายใต้การดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ก็จะมีการโอน
ย้ายหน้าท่ีการดูแลไปรวมไว้ท่ีสภาวิชาชีพบัญชี	 และจะ
พัฒนาการให้บริการที่ทันสมัยร่วมกันต่อไปในอนาคต

หลักสูตร วิทยากร

1
ท�าบัญชีต้นทุนอย่างไรให้มี
ประสิทธิภาพ

ดร.	สมศักดิ์	ประถมศรีเมฆ

2
ผู้ท�าบัญชีกับการเตรียมความพร้อม
สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(AEC)

นายสุพจน์	สิงห์เสน่ห์

Mr.	Keita	Inoue

3 การวิเคราะห์งบการเงิน ผศ.	อรพิน	เหล่าประเสริฐ

4
ท�างบการเงินให้ถูกต้องตาม
มาตรฐาน

นางสุภาพร		บุญแทน

5 สัญญาณเตือนภัยในงบการเงิน ผศ.	อรพิน	เหล่าประเสริฐ

6
ประเด็นหลักของการเปลี่ยนแปลง	
TFRS	ทุกฉบับ

นางพิมพ์ใจ	วีรศุทธากร

7 การบัญชีบริหารรับมือกับยุค	AEC
วิทยากรจากกรมการค้า
ต่างประเทศ



20
ต้นสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในภูมิภาค
	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยตรง	 ตั้งแต่
การบริการจดทะเบียนก่อตั้งธุรกิจ	 ให้เป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง	รวดเร็ว	โปร่งใส	การก�ากับดูแลและส่งเสริมธุรกิจ
ให้มีธรรมาภิบาล	 และการส่งเสริมพัฒนาให้ธุรกิจไทยมี
ความเข้มแข็ง	 แข่งขันได้	 โดยหน่วยให้บริการของกรมฯ	
หรือ	 “ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า”	 ประกอบด้วย		
ส่วนกลางที่สนามบินน�้า	ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าใน
เขตกรุงเทพมหานคร	6	สาขา	ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการ
ค้าท่ัวประเทศ	 76	 จังหวัด	 และสาขาในพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษอีก	 4	 แห่ง	 คือ	 แม่สอด	 เมืองพัทยา		
หัวหิน	และเกาะสมุย		รวมทั้งสิ้น	86	แห่ง	ซึ่งทุกภาคส่วน
ด�าเนินงานด ้วยความมุ ่ งมั่นพัฒนาการให ้บริการ
ประชาชนและภาคธุรกิจการค้า	 โดยยืนหยัดการท�างาน
ด้วยหลักคุณธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้

	 กิจกรรมการตรวจเยี่ยมส�านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ	 โดยกลุ่มผู้บริหารของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีท�าให้ผู้
บริหารมีโอกาสพบปะและมอบนโยบายการด�าเนินงาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่	 โดยได้ลงพื้นที่ในหลายจังหวัด	 ได้แก	่
จังหวัดเชียงใหม่	 ล�าพูน	 ล�าปาง	 ปทุมธานี	 นครปฐม	
ราชบุรี	 สมุทรปราการ	 ลพบุรี	 สิงห์บุรี	 ภูเก็ต	 สระบุร	ี
นครราชสีมา	 จันทบุรี	 ตราด	 และระยอง	 พร้อมได	้					
มอบแนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าท่ีทุกคน
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	 รู้จักหน้าท่ีของตนเอง	 มีการ
ท�างานเป็นทีมโดยมีความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ		
ร่วมกัน	 และคงไว้ซึ่งมาตรฐานและเอกลักษณ์ของกรมฯ	
โดยต้องจัดส�านักงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	
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ทันสมัยอยู่เสมอ	 รวมถึงการให้การบริการต้องมีความ
เสมอภาค	ไม่เลือกปฏิบัติ	เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู ้รับบริการ	 และสามารถลดขั้นตอนในการติดต่อ
ราชการ	 ให้กับผู้รับบริการได้โดยการน�าเอาเทคโนโลยีมา
ใช้สนับสนุนและอ�านวยความสะดวก	 ต่อการปฏิบัติงาน
ในทุกขั้นตอน		

	 นอกจากนี้	 ผู้บริหารกรมฯ	 ยังให้ความส�าคัญใน
เรื่องของพัฒนาศักยภาพส�านักงานบัญชีไทยให้มีคุณภาพ
มาตรฐานตามหลักสากล	 คือ	 มีกิจกรรมตรวจเยี่ยมผู ้
ประกอบธุรกิจรายย่อยในพื้นที่จังหวัดที่มีการไปตรวจ
เยี่ยมส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า	 โดยให้ค�าแนะน�าแก่
ส�านักงานบัญชีคุณภาพในการรักษาคุณภาพการเป็น
ส�านักงานบญัชีทีผ่่านการรบัรองจากกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้บริการ	 รวมท้ังแนะน�า			
ให้เตรยีมน�าส่งงบการเงนิผ่านทางอิเลก็ทรอนกิส์	 (e-Filing)	
ในปี	 2558	 เพ่ือให้ส�านักงานบัญชีสามารถปฏิบัติได้				
อย่างถูกต้อง	 ซ่ึงจะช่วยลดภาระในการเดินทาง	 และลด		
ค่าใช้จ่ายให้แก่ภาคธุรกิจอีกทางหนึ่งด้วย	 และมีการ			
แลกเปล่ียนความคิดเห็น	 รับฟังข้อเสนอแนะ	 และส�ารวจ
ความต้องการของภาคธุรกิจในการพัฒนาความรู ้ก่อน			
เข้าสู ่	 AEC	 ตลอดจนความต้องการในการพัฒนาของ
ส�านักงานบัญชีก ่อนน�าไปสู ่การก�าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาในอนาคตร่วมกัน		

	 ในโอกาสเดียวกันได้ตรวจเยี่ยมร ้านค้าปลีก
ต้นแบบท่ีเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่ง	
ค้าปลีกไทยกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เพื่อให้ก�าลังใจ
และแนะน�าให้รักษามาตรฐานการจัดการร้านค้า	ซึ่งกรมฯ	
พร้อมสนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมการค้าและการตลาด
อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง	แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน	พร้อมรับมือการแข่งขันในตลาด	AEC	
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พัฒนาทีมงาน Smart DBD ก้าวสู่ AEC อย่างยั่งยืน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก

	 “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 มุ ่งมั่นพัฒนาทีมงาน	
ภายใต้ค่านิยม	 ยิ้มแย้ม	 โปร่งใส	 ใส่ใจบริการ	 เพื่อให้
ประชาชนผู้รับบริการได้รับความสะดวกจากงานบริการ
ภาครัฐในทุกมิติอย่างเต็มที่”
	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ท�างานเป็นทีม	 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	 ภายใต้ค่านิยม				
“ยิ้มแย้ม	 โปร่งใส	 ใส่ใจบริการ”	 โดย	 ยิ้มแย้ม	 คือ	 ความมี
อธัยาศัยไมตรท่ีีดต่ีอผูบ้งัคบับญัชา	เพือ่นร่วมงาน	และตลอดจน
ประชาชนผู้รับบริการ	 โปร่งใส	 คือ	 การให้บริการโดยยึดเอา
ความถูกต้องตามกฎ	 ระเบียบ	 มีมาตรฐาน	 ปฏิบัติอย่าง						
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน	 ไม่เลือกปฏิบัติ	 และ	
ใส่ใจบริการ	 คือ	 การให้บริการด้วยความรวดเร็ว	 เต็มใจ								

โดยอาศัยความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนา
มาอย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งกรมฯ	 ได้ส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่							
มีความรู้	 ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบและได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 กล้าเผชิญปัญหาอุปสรรคอย่าง
มีไหวพริบ	 และรู ้จักแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาดใน													
ทุกสถานการณ์	 มีจิตส�านึกรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติร่วมกัน	
และรักษาผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
	 ดังนั้น	 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ามีมาตรฐาน	 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	
กรมฯ	 จึงจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 “พัฒนาทีมงาน	
Smart	DBD	ก้าวสู่	AEC	อย่างยั่งยืน”	ซึ่งจัดทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค	 เพื่อให้ผู ้บริหารมีโอกาสสื่อสาร	 และ
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ถ่ายทอดนโยบายการด�าเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้
โดยตรง	 เป็นการสร้างขวัญและก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ให้เกิด
ความผูกพันต่อองค์กร	 สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	ตลอดจนก่อให้เกิดความรัก	สามัคคี	และความ
กลมเกลียวกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	 โดยมุ่งเน้น
พัฒนาทีมงาน	Smart	DBD	ให้ท�างานเป็น	Teamwork	ซึ่งจะ
ช่วยให้สามารถฝ่าฟันปัญหา	 และอุปสรรคต่างๆ	 ที่เกิดข้ึนใน
ระหว่างการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสม	 สามารถ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี	 	 ส่งผลให้การด�าเนิน
งานต่างๆ	 ของกรมฯ	 บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด	 เป็นองค์กรภาครัฐที่มีความเป็น
เลิศในด้านบริการ	 พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับแนวหน้า
ของภาคราชการไทยได้อย่างสง่างาม	 ก่อนเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	AEC	ในปี	2558
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ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ�าปี 2556

“ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่ง”

นำงสำวภำนีรัตน์ พรหมคณะ
นิติกรช�ำนำญกำร ส�ำนักบริหำรกลำง

	 นางสาวภานีรัตน์	 พรหมคณะ	 นิติกรช�านาญการ	
ส�านักบริหารกลาง	เริ่มรับราชการ	เมื่อวันที่	1	กันยายน	2546	
ในต�าแหน่งนักวิชาการพาณิชย์	 3	 ปฏิบัติราชการในส่วน
ภูมิภาค	 ที่ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสตูล	 โดย
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหุ้นส่วนและบริษัท	 ต่อมาได้ไป
ปฏิบัติราชการที่ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา	
และได้ย้ายมาปฏิบัติราชการในส่วนกลาง	 กลุ่มงานการเจ้า
หน้าที่	 ส�านักงานเลขานุการกรม	 จนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งได้เปลี่ยน
ชื่อเป็นส�านักบริหารกลาง	 โดยได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ
บัญชา		ในขณะนัน้ให้ปฏิบัตงิานด้านวนิยั	เนือ่งจากลกัษณะงาน
มผีลต่อชีวิตราชการของเพื่อนข้าราชการที่ถูกด�าเนินการทาง
วินัย	 จึงสร้างความกดดันต่อผู ้ปฏิบัติงานด้านนี้	 ท�าให้
ขาดแคลนบุคลากรที่จะปฏิบัติงานดังกล่าวและถือเป็นจุด
เปล่ียนในชีวิตการท�างานของตนเองจากการท�างานด้านหน้า
ให้บริการประชาชนด้วยการสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่
ผู้รับบริการสูงสุด	ต้องมาท�างานในส่วนสนับสนุน	โดยมีหน้าที่
ส�าคัญ	 คือ	 การสืบสวนสอบสวนวินัย	 จึงต้องใช้ความอดทน
และต้องศึกษาท�าความเข้าใจกฎ	 ระเบียบ	 ในการปฏิบัติ
ราชการอย่างรอบด้าน	 และต้องปฏิบัติงานด้วยความเที่ยง
ตรง	 ภายใต้หลักกฎหมายและพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างรอบคอบ	เพื่ออ�านวยความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย	

	 ตลอดระยะเวลาการปฏบัิตริาชการเป็นเวลากว่า	10	ปี	
ได้ต้ังใจท�างานอย่างเต็มความสามารถ	 เพื่อประโยชน์ของ
ราชการ	 โดยได้น้อมน�าเอาพระราชด�ารัสของพระราชบิดา
(สมเด็จพระมหติลาธเิบศร	อดุลยเดชวกิรม	พระบรมราชชนก)	
มายึดถือเป็นหลักการท�างาน	คือ “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน
เป็นท่ีสอง ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกจิทีห่นึง่ ลาภทรัพย์ 
และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพ
ไว้ให้บริสุทธิ์”

	 การได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น	
ประจ�าปี	2556	สร้างความภาคภูมิใจและเป็นรางวัลอันสูงสุด
ในชีวิตราชการซึ่งเชื่อว่ายังมีข้าราชการที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ของตนอย่างเต็มก�าลังและเหมาะสมทีจ่ะได้รับรางวลัดงักล่าว
อีกหลายท่าน	 จึงขอเป็นก�าลังใจให้เพื่อนข้าราชการทุกคน
ปฏบิติัหน้าทีด้่วยความวริยิะอตุสาหะ	อย่าได้ย่อท้อ	ขอให้ตัง้มัน่
เป็นข้าราชการที่ดีต่อไป	 และขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา 
ทุกท่าน	 เพ่ือนร่วมงานทุกคนท่ีท�าให้ได้รับรางวัลอันทรง
เกียรตินี้
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“ทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายให้ท�างานใดๆ
จะพยายามท�าอย่างเต็มก�าลังความสามารถ
เพื่อให้งานส�าเร็จลุล่วงและออกมาดีที่สุด”

นำยกิตติศักดิ์  โชติพนิชเศรษฐ์
นิติกรช�ำนำญกำร ส�ำนักทะเบียนธุรกิจ

	 นายกิตติศักดิ์	 โชติพนิชเศรษฐ์	 นิติกรช�านาญการ	
ส�านักทะเบียนธุรกิจ เริ่มชีวิตการท�างานครั้งแรก	เมื่อปี	2546	
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ในต�าแหน่งลูกจ้างเหมา	 โดยท�า
หน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่แนะน�าเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการจดทะเบียน						
ห้างหุ้นส่วนบริษัทจ�ากัด	และบริษัทมหาชนจ�ากัด	ณ	ส่วนจด
ทะเบียนธุรกิจกลาง	 ส�านักทะเบียนธุรกิจ	 จนถึงปี	 2549	 ก็
สามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการได้ในต�าแหน่งนักวิชาการ
พาณิชย์	 3	 ส�านักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสงคราม			
กรมการค้าภายใน	เมื่อวันที่	16	มกราคม	2549	
	 อาจเป็นความบังเอิญ	 แต่ส�าหรับตนเองแล้วการที่ได้
เริ่มท�างานครั้งแรกที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	และบรรจุเข้ารับ
ราชการในวนัเดียวกบัวนัคล้ายวนัสถาปนากรมพฒันาธรุกจิการค้า 
(วันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 :	 วันที่	 16	 มกราคม	
2466)	 ท�าให้มีความผูกพันกับกรมนี้เป็นอย่างมาก	 และจาก
ประสบการณ์ท่ีได้สัมผัสกับงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ในช่วงก่อนสอบบรรจเุข้ารบัราชการได้	ท�าให้รูส้กึว่าตนเองน่าจะ
เหมาะกบังานของกรมพฒันาธรุกิจการค้ามากกว่า	 จงึตัดสินใจ
ขอโอนย้ายกลับมารับราชการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า				
เมื่อวันที่	 1	 กรกฎาคม	 2551	 โดยเริ่มท�างานที่ส่วนวิเคราะห์
การจดทะเบียน	 สมัยนั้นเรียกว่า	 “กลุ่มวิเคราะห์	 2”	 ส�านัก
ทะเบียนธุรกิจ

	 ในช่วงเริ่มต้นของการท�างานที่ส่วนวิเคราะห์การ				
จดทะเบียนนั้นจ�าเป็นต้องศึกษาหาความรู้	 ข้อกฎหมาย	 และ
แนวค�าวินิจฉัยต่างๆ	ค่อนข้างมาก	เนื่องจากงานส่วนใหญ่เป็น
เรื่องการพิจารณาการจดทะเบียนที่มีข้อยุ่งยาก	มีการอุทธรณ์	
โต้แย้งคัดค้านกันระหว่างบุคคล	2	ฝ่าย	การพิจารณาไม่ว่าผล
จะออกมาเป็นประการใด	 ย่อมมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับผลการ
พิจารณาเสมอ	 และอาจน�าเร่ืองขึ้นฟ้องร้องต่อศาลได้	 ดังนั้น	
ผู้พิจารณาจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย	ระเบียบ	
และแนวค�าวินิจฉัยต่างๆ	 ให้มากท่ีสุด	 เพื่อให้การพิจารณา
เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย	 ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง	ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม	
	 ตลอดระยะเวลาท่ีรับราชการ	 ได้ปฏิบัติงานด้วย
ความตั้งใจ	ซื่อสัตย์สุจริต	ไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใด	เต็มใจให้
ความช่วยเหลือ	 ให้บริการเพื่อนร่วมงานและประชาชน	
เสมือนเช่นปฏิบัติกับตนเอง	 โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ	 ยึด
ประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนเป็นที่ตั้ง
	 การได้รับคัดเลือกเป็น	 “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น	
ประจ�าปี	พ.ศ.	2556”	น�ามาซ่ึงความภาคภมูใิจ	และเป็นก�าลงัใจ
ในการปฏิบัติหน ้าที่ราชการให ้ดียิ่ งขึ้นไป	 ขอขอบคุณ																		
ผู้บังคับบัญชาทุกท่านที่ให้โอกาสในการท�างาน	 และจะขอ
ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ	ด้วยความมุ่งมั่นต่อไป
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นางศรรีตัน์	รษัฐปานะ	ปลดักระทรวงพาณชิย์	เป็นประธาน
ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์	 โดยม	ี				
ผู ้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เข ้าร ่วม	 ณ																
ห้องม่วงเทพรัตน์	ชัน้	7	กรมพัฒนาธรุกจิการค้า	พร้อมทัง้
เยีย่มชมห้องประวัตศิาสตร์	 “ต้นสายปลายทางธรุกจิ”	ณ	
ชั้น	7	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เมื่อวันอังคารที่	7	มกราคม	
2556

นางศรีรัตน์	รัษฐปานะ	ปลดักระทรวงพาณชิย์	เป็นประธาน 
ในการท�ากิจกรรม	 CSR	 ของกระทรวงพาณิชย์	 โดยมี										
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วม	 ซึ่งมีการ
เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนและเด็กก�าพร้า	 ณ	
โรงเรียนวัดบางเพลิง	 ต�าบลบางเพลิง	 อ�าเภอบางปะหัน	
จงัหวัดพระนครศรอียธุยา	เมือ่วันศกุร์ท่ี	17	มกราคม	2557

นางสาวผ่องพรรณ	เจียรวิริยะพันธ์ 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เป็นประธานในพิธีสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณกระทรวงพาณิชย์	 จากนั้นเดินทางไป
ประกอบพิธีสงฆ์	 ณ	 วัดกลางบางซื่อ	 ต�าบลบางกระสอ	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
กรมพฒันาธรุกจิการค้า	ครบรอบ	91	ปี	เมือ่วนัพฤหสับดีท่ี	
16	มกราคม	2557

นางสาวผ่องพรรณ		เจียรวิริยะพันธ์	
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	ร่วมงาน	“ตักบาตรอิ่มบุญ
สุขสันต์ปีใหม่”	เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	ณ	บริเวณลาน
เอนกประสงค์	 ชั้น	 3	 กระทรวงพาณิชย์	 เมื่อวันศุกร์ที่	 3	
มกราคม	2557

ภาพกิจกรรม
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นางสาวผ่องพรรณ	เจยีรวริยิะพนัธ์	
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เป็นประธานเปิดงาน	
“ปฐมนิเทศโครงการ	 New	 Wave	 e-Commerce	 
ปี	 2557”	ณ	 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ชั้น	 6	 
กรมพัฒนาธรุกจิการค้า	เมือ่วนัพุธที	่8	มกราคม	2557

นางสาวพกิลุ	ทกัษณิวราจาร 
รองอธบิดกีรมพัฒนาธรุกิจการค้า	 เป็นประธานการประชมุ
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองค�าขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจของคนต ่างด ้าวครั้ งที่ 	 3/2557	 ณ	 
ห้องประชุมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 ชั้น	 5	 
ถนนรชัดาภเิษก	เมือ่วันพธุที	่5	มนีาคม	2557

นางสาวพกิลุ	 ทกัษณิวราจาร	 รองอธบิดกีรมพฒันาธรุกิจ
การค้า	 เป็นประธานเปิดงานสัมมนา	 “ประกวดสมาคม			
การค้าดีเด ่น	 ประจ�าป ี	 2557”	 ซ่ึงกรมจัดร ่วมกับ																						
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	ณ	 ห้อง	 Salon	A	 ชัน้	 2				
โรงแรมสวิสโซเทล	 เลอ	 คองคอร์ด	 ถนนรัชดาภิเษก	
กรงุเทพฯ	เม่ือวนัจนัทร์ที	่10	มีนาคม	2557

นายวิชัย	 โภชนกิจ	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า			
มอบวฒุบิตัรแก่นกัศกึษาท่ีผ่านการอบรมหลกัสูตร	“พัฒนา
บณัฑติสูเ่ส้นทางส�านกังานบญัชคีณุภาพ”	ซึง่เป็นโครงการ	
ความร่วมมอืครัง้แรกระหว่างกรมกบัมหาวทิยาลยัศรปีทุม	
ณ	มหาวิทยาลยัศรีปทุม	เมือ่วนัพฤหสับดีที	่6	มนีาคม	2557



ศูนยสรางสรรคการประกอบธุรกิจ (e-Commerce Start-Up) 

• ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨¾Ò³ÔªÂ�ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�ÍÂ‹Ò§¤ÃºÇ§¨Ã 
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ศูนยกลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Strategy Center) 

• à¨ÒÐ¢ŒÍÁÙÅàªÔ§ÅÖ¡¢Í§âÍ¡ÒÊ áÅÐµÅÒ´ AEC ·Ò§ÍÍ¹äÅ¹� 
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