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1570แจ้งทจุรติงานบรกิาร



ปลัดกระทรวงพาณิชยพรอมดวยผูบริหารระดับสูง
รวมบันทึกเทปถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี

12 สิงหาคม 2557

เนื่องในวโรกาส
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อต้านคอร์รัปชั่น มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ 
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DBD ISO-LOGISTICS AWARD 2014

ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและผู้ประกอบการ
ในภูมิภาค

รวมพลัง Network ธุรกิจไทยสู่สากล

ภาพกิจกรรม

ประวัติปลัดกระทรวงพาณิชย์
(นางสาวชุติมา บุณยประภัศร)

การสร้างธรรมาภิบาลให้ภาคธุรกิจ

14
รางวัลร้านค้าปลีกพัฒนาดีเด่น
และประกวดออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วย

เพิ่มศักยภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน

16
การประชมุนานาชาติด้านการจดัการการตลาดและ
สร้างเครอืข่ายทางการตลาดส�าหรบั SMES
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สถิติการน�าส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2556
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

ประวตัปิลดักระทรวงพาณิชย์ (นางสาวชตุมิา บณุยประภัศร)

ชื่อ-สกุล  :	 นางสาวชุติมา	บุณยประภัศร
	 	 	 	 	 (นามสกุล	อ่านว่า	บุน-ยะ-ประ-พัด-สอน)

วัน/เดือน/ปีเกิด :	 19	พฤษภาคม	2499

การศึกษา
	 -	 ปริญญาตร	ีรัฐศาสตรบณัฑิต	(การคลงั)
	 	 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
	 -	 ปริญญาโท	MA	(Econs.)
	 	 Western	Michigan	University	U.S.A.

การท�างาน 
	 -	เศรษฐกร	3	กองนโยบายการพาณิชย์
	 	 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์	(พ.ศ.	2525)
	 -	เศรษฐกร	6	ประจ�าส�านักงานที่ปรึกษาการพาณิชย์	
	 	 ณ	นครเจนีวา	(พ.ศ.	2528)
	 -	ผู้อ�านวยการกอง	กองการค้าพหุภาคี
	 	 กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์	(พ.ศ.	2536)
	 -	อัครราชทูตที่ปรึกษา	ส�านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ	
	 	 ณ	กรุงบรัสเซลส์	(พ.ศ.	2539)
	 -	นกัวชิาการพาณชิย์	9	ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษด้านการค้าพหภุาคี	(พ.ศ.	2541)
	 -	รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	(พ.ศ	2544)
	 -	ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์	(พ.ศ.	2548)
	 -	อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	(พ.ศ.	2550)
	 -	อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ	(เมษายน-กันยายน	พ.ศ.	2552)
	 -	อธิบดีกรมการค้าภายใน	(ตุลาคม	พ.ศ.	2552	-	เมษายน	พ.ศ.	2553)
	 -	ผูต้รวจราชการกระทรวงพาณชิย์	(พฤษภาคม	พ.ศ.	2553	-	มถินุายน	พ.ศ.	2557)
	 -	ปลัดกระทรวงพาณิชย์	(พ.ศ.	2557)

การอบรม สัมมนา และการดูงานที่ส�าคัญ
	 -	นักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	36	ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
	 -	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร	(พ.ศ.	2550)
	 -	โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
	 	 รุ่นที่	2	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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	 -	Senior	Executive	Programe,	London	Business	School,	2010
	 -	Thai	Institute	of	Directors

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  :	 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก	(ม.ป.ช.)

ผลงานส�าคัญในอดีต 
	 -	ด�าเนินการให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก
	 -	เจรจาปัญหาการเปิดตลาดข้าวและการก�าหนดโควตาไก่แช่แข็งกับสหภาพยุโรป
	 -	เจรจาการจัดท�า	FTA	ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ	เช่น	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์
	 	 เปรู	EFTA	และสหภาพยุโรป
	 -	เสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบ	AEC	Blueprint	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ	AEC	Charter

ต�าแหน่งส�าคัญทางราชการ 
	 -	ประธานคณะกรรมการระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
	 -	ประธานคณะท�างานระบายสินค้าเกษตรตามโครงการแทรกแซงของรัฐบาล
	 -	เลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลระดับราคาสินค้า
	 -	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ
	 -	เลขานุการกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร
	 -	ประธานคณะกรรมการน�้าตาลทราย

ต�าแหน่งส�าคัญทางราชการ 
	 -	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านกฎระเบียบทางการค้า
	 	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	 -	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
	 -	กรรมการคณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
	 	 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
	 -	กรรมการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
	 -	กรรมการบริหารธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้า	(พ.ศ.	2552)
	 -	กรรมการอิสระองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	(พ.ศ.	2553)
	 -	กรรมการบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจ�ากัด	(พ.ศ.	2554)
	 -	ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	(พ.ศ.	2554)
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อต้านคอร์รัปชั่น

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเปิดสายด่วน 1570 ให้ประชาชน
แจ้งข้อมลูทุจรติงานบริการและการปฏบิตังิานของกรมฯ พร้อมเร่งกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการใช้ความโปร่งใสและธรรมาภบิาล
ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจ รองรับ AEC ในปี 2558 ย�้า! เน้นการท�างานเชิงรุกและป้องกัน
มากกว่าเชิงรับหรือแก้ไข หวังเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบด้านความโปร่งใส

	 นางสาวผ่องพรรณ	เจียรวิริยะพันธ์	อธิบดีกรมพัฒนา
ธรุกิจการค้า	 กล่าวว่า	 จากการทีค่ณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	
(คสช.)	 ได้ประกาศมาตรการและแผนงานเชิงรุกการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ันในภาครัฐเป็นนโยบาย		
ทีต้่องด�าเนนิการโดยเร่งด่วน	กรมฯ	ได้ตระหนกัถงึความส�าคัญ
ในเรือ่งน้ี	 และพร้อมน�ามาตรการดงักล่าวมาปฏบิตัอิย่างจริงจงั	
และเป็นรปูธรรม	 โดยตนได้สัง่การให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกคนให้ความส�าคัญต่อเรื่องนี้									
ในระดับสูงสุด	 เนื่องจากเป็นหน่วยงานบริการภาคธุรกิจและ
ประชาชนโดยตรง	
	 อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เน้นย�้าให้ข้าราชการ	
ลูกจ้าง	 เจ้าหน้าที่ของกรมฯ	 ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	
ยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลเป็นที่ตั้ง	 รวมทั้ง						

ใช้นโยบายเชิงรุกปลุกจิตส�านึกและสร้างความตระหนัก							
ให้ปฏบิติังานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	 เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ี	
และสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้น				
ในสายตาภาคธุรกิจและประชาชน	 และเพ่ือให้เป็นต้นแบบ
การบริการที่โปร่งใส	 ไร้ทุจริตคอร์รัปช่ัน	 กรมฯ	 จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้น	ณ	หน่วยงาน
บริการประชาชน	ชั้น	4	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	สนามบินน�้า	
ซ่ึงหากพบว่าเจ้าหน้าท่ีคนใดกระท�าการไม่โปร่งใส	 ทุจริต	
สามารถร้องเรยีนได้ทันทีท่ีสายด่วน	1570	กรมฯ	พร้อมตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิ	และหากพบว่าข้าราชการ	หรอืเจ้าหน้าท่ีของกรมฯ	
ได้กระท�าความผิดจริง	 หรือพบการทุจริต	 จะมีบทลงโทษ					
ขั้นสูงสุด	โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ	ทั้งสิ้น
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	 นอกจากนี	้ ได้มีการกระตุ้นผูป้ระกอบการให้ตระหนัก
ถึงความส�าคัญในการบริหารธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	 จริยธรรม	
และความโปร่งใส	ซึง่จะเป็นรากฐานส�าคญัในการสร้างความม่ันคง
และเพิม่ความเช่ือมัน่ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีกบัธรุกจินัน้ๆ	 และ					
ก่อให้เกิดหลักพื้นฐานของการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ	 อันจะ
ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศให้มคีวามมัน่คงยัง่ยนื	ภารกจิอกีประการหนึง่ท่ีกรมฯ	
เร่งด�าเนินการ	คือ	การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ	SMEs	ให้มีความ
เข้มแขง็แข่งขนัได้ทัง้ในระดบัประเทศและระดับภมูภิาค	รวมทัง้	
การปรับปรุงการบริการด้านต่างๆ	 ของกรมฯ	 เพื่ออ�านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจแก่นักลงทุนทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ	 เช่น	 การให้บริการจดทะเบียนข้ามเขต	

เป็นต้น	 เพื่อรองรับการเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
(AEC)	อย่างเต็มรูปแบบในปี	2558	
	 ทั้งนี้	กรมฯ	ยึดหลักการท�างานเชิงรุกและการป้องกัน
มากกว่าการท�างานเชิงรับหรือการแก้ไข	 เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี	 เป็นไปตามมาตรฐานความโปร่งใส	
และเป็นการป้องกันความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน								
ทีอ่าจเกดิขึน้ได้	 โดยกรมฯ	คาดหวงัว่าจะเป็นหน่วยงานภาครฐั
ต้นแบบด้านความโปร่งใส	 ไร้การทุจริตคอร์รัปชั่น	 ซึ่งหาก					
เป็นไปตามทีค่าดหวงั	ผูท้ีไ่ด้รบัประโยชน์โดยตรง	คอื	ภาคธรุกิจ
และประชาชนผู้ใช้บริการนั่นเอง	
	 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่	 กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า	สายด่วน	1570

1570แจ้งทจุรติงานบรกิาร
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

การสร้างธรรมาภิบาลให้ภาคธุรกิจ

	 กรมพฒันาธุรกจิการค้า	เป็นหน่วยงานบริการหน้าด่าน
ที่ส�าคัญของกระทรวงพาณิชย์	 มีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ภาคธุรกิจ	 เป็นจุดเริ่มต้นในการประกอบธุรกิจทุกประเภท	
และมส่ีวนส�าคญัต่อการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิการค้าในภาพรวม
ของประเทศ	 ประกอบกับปี	 2558	 ไทยจะเข้าสู ่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนอย่างเตม็รปูแบบ	กรมฯ	ได้ตระหนกั
และเตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของการค้าและ
การลงทุน	 โดยให้ความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ	
SMEs	 ให้พร้อมแข่งขันในตลาดสากล	 โดยบ่มเพาะด้านการ
บริหารจัดการ	 การตลาด	 รวมท้ังเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่จ�าเป็น	
เช่น	บัญชี	ภาษี	และนวัตกรรมทางธุรกิจ	เพื่อเป็นทั้งภูมิคุ้มกัน	
เพ่ิมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ	 พร้อมติดอาวุธในการเจาะตลาด
การค้าใหม่หรือขยายเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าให้ธุรกิจ	
SMEs	 บนพ้ืนฐานของความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ซึ่งจะช่วย
สร้างความน่าเช่ือถอืในการด�าเนนิงานให้แก่ธรุกจิ	และเป็นสิง่ส�าคญั

และมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ	 ในตลาดการค้าแบบเสรี	 อีกทั้ง
ช่วยสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ลูกค้าผู ้ใช้สินค้าและบริการ					
เพือ่สร้างความพงึพอใจสูงสดุ	น�ามาซ่ึงความจงรักภกัดีต่อสนิค้า
และบริการนั้นๆ	อย่างยาวนาน
	 การสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจเป็นภารกิจที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค ้าต ้องเร ่งผลักดันให ้ภาคธุรกิจตระหนักถึง												
ความส�าคัญ	 และน�ามาปรับใช้กับการด�าเนินธุรกิจ	 ซึ่งจะเป็น
รากฐานที่มั่นคงให้ธุรกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน	 โดยได้ด�าเนิน
งานด้านการสร ้างธรรมาภิบาลธุรกิจมาอย่างต ่อเนื่อง																
ใน	2	บทบาท	คือ	
	 1)	การก�ากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด	
เพ่ือลงโทษผู้ท่ีท�าผิดกฎหมาย	 ให้ธุรกิจปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	
ตามกรอบของกฎหมาย	 สร้างความเท่าเทียมและเสมอภาค
ในการประกอบธุรกิจ	



09

ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ให้บริการด้าน e-Commerce ที่จะประสงค์จะเผยแพร่
ธุรกิจ สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ www.dbdmart.com โดยกรม สงวน
สิทธิ์ในการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องก่อนน�าขึ้นเผยแพร่

	 	 2)	 การส่งเสริมธรรมาภิบาลธุรกิจ	 โดยบ่มเพาะ							
ให้ธุรกิจตระหนัก	 และเข้าใจถึงหน้าท่ีของนิติบุคคลตาม
กฎหมาย	 เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง	 อีกทั้ง	
ยงัปลกูฝังการประกอบธรุกจิตามหลกัธรรมาภบิาล	มคีณุธรรม	
จริยธรรม	ร่วมกันสร้างบรรยากาศการประกอบธุรกิจของไทย
ท่ีโปร่งใส	 น่าเชื่อถือ	 ซึ่งจะเป็น	 New	 Business	 Platform	
ของการประกอบธุรกิจในยุคการค้าเสรี	โดยปี	2557	ก�าหนด
แนวทางการด�าเนนิงานของกรมฯ	 ให้เป็นปีแห่งการบรูณาการ
เครือข่าย	สร้างความโปร่งใส	ยึดหลักธรรมาภิบาล	พร้อมเร่ง
ผลักดันการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ	 และอ�านวยความสะดวก				
ในการประกอบธุรกิจให้แก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ				
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
	 นอกจากนี้	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้ด�าเนิน
โครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น	 มาอย่างต่อเนื่อง	
ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2554	 เพ่ือกระตุ ้นให้ผู ้ประกอบธุรกิจเกิด			
ความตื่นตัวในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล	 และ
เป็นการสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจไทย	 ให้มีความน่าเชื่อถือ
และสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ	 ในระดับสากลได้	 อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมธุรกิจที่ด�าเนินกิจการอย่างมีธรรมาภิบาล	
เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ธุรกิจอื่น	 น�าไปเป็นแนวทางในการ

ปฏบิตัติามต่อไป	 โดยมุ่งเน้นให้ธรุกิจมีธรรมาภิบาล	 ทุกจังหวัด	
ตามนโยบาย	“1	จังหวัด	1	ธรรมาภิบาลธุรกิจ”	ซึ่งโครงการนี้
มีผู้ประกอบธุรกิจที่เคยเข้าร่วมและได้รับรางวัลเมื่อปี	 2555	
คือ	 บริษัท	 สหโคเจน	 กรีน	 จ�ากัด	 ผู้ผลิตโรงไฟฟ้าชีวมวล						
จากผลติภณัฑ์ทางการเกษตร	ได้เชญิให้กรมพฒันาธรุกิจการค้า
น�าคณะส่ือมวลชน	 ผู้บริหาร	 และเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานพร้อมทั้งรับฟังมุมมองและแนวคิดของเจ้าของ
ธุรกิจในการบริหารกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล	 ยึดความ
โปร่งใสเป็นพื้นฐานในการด�าเนินธุรกิจ	จนสามารถอยู่ร่วมกับ
ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้อย่างไร้ปัญหา	 อีกทั้ง								
ยังเป็นต้นแบบ	 และแบบอย่างที่ดีให้แก่ธุรกิจอื่นๆ	 ในการ
ด�าเนินกจิการบนพืน้ฐานของความซ่ือสตัย์	โปร่งใส	 รับผิดชอบ
ต่อสงัคมแวดล้อม	โดยปัจจบุนัมหีน่วยงานทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน 
สถานศึกษาต่างๆ	ตดิต่อขอเข้าเยีย่มชมกิจการ	และศกึษาดงูาน
อยู่เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง	และมีจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ	และ
ในปี	2556	กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังคงเดินหน้าจัดโครงการ
ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นต่อไป	 เพื่อสร้างและส่งเสริม
ธุรกิจที่ ดีเข ้าสู ่ระบบเศรษฐกิจ	 โดยก�าหนดประกาศผล								
การประกวดภายในเดือนกันยายน	2557	นี้
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

สถิติการน�าส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2556

  กรมพฒันาธรุกจิการค้า มภีารกจิหลกัในการบริการจดทะเบยีนและข้อมูลธรุกิจให้มคีวามถูกต้อง รวดเรว็ โปร่งใส 
สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจของไทยให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งให้บริการรับงบการเงิน                
ของนิติบุคคลท่ัวประเทศ ซึง่ตามพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 ก�าหนดให้ห้างหุน้ส่วนจดทะเบยีนนติบิคุคลทีต่ัง้ข้ึน
ตามกฎหมายต่างประเทศทีป่ระกอบธรุกจิในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร น�าส่งงบการเงนิภายใน 
5 เดอืน นับแต่วนัปิดบญัช ีและบรษิทัจ�ากดั หรอืบรษิทัมหาชนจ�ากดั น�าส่งงบการเงินภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัทีง่บการเงนินัน้
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

	 ภายหลังจากที่นิติบุคคลได้น�าส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว	กรมฯ	จะน�างบการเงินดังกล่าว	ในรูปแบบ
ของเอกสาร	(Hard	Copy)	แปลงให้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	และจัดเก็บข้อมูลในรูปเอกสารภาพ	(IMAGE)	และป้อนข้อมูล	
(Re-key)	เพือ่เกบ็ข้อมูลทีต้่องการ	ก่อนน�าไปประมวลผลต่อในฐานข้อมลูอย่างเป็นระบบ	เพือ่น�าไปเผยแพร่	บริการข้อมูลงบการเงิน
ให้แก่ประชาชนผูส้นใจ	โดยกระบวนการเหล่านีใ้ช้ระยะเวลาในการด�าเนนิการไม่ต�า่กว่า	5-6	เดอืน	ส่งผลให้ผูใ้ช้งบการเงินภาครฐั	
ภาคเอกชน	และธุรกิจไม่สามารถน�าข้อมูลไปวิเคราะห์	วางแผนตัดสินใจทางธุรกิจได้ทันต่อเหตุการณ์

	 	 นางสาวผ่องพรรณ	เจยีรวริยิะพนัธ์	อธิบดกีรมพัฒนา
ธรุกิจการค้า	ให้สมัภาษณ์ว่า	ในปี	2557	มนีติบุิคคลทีต้่องน�าส่ง
งบการเงนิรอบปีบัญช	ี2556	จ�านวน	508,992	ราย	เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับปีที่ผ่านมา	(ปี	2556)	เพิ่มขึ้น	จ�านวน	34,417	ราย	คิดเป็น
ร้อยละ	 7	 ซึ่งมีนิติบุคคลที่ต้องน�าส่งงบการเงินรอบปีบัญชี	
2555	จ�านวน	474,575	ราย
	 โดยนิติบุคคลที่ปิดรอบปีบัญชี	 31	 ธันวาคม	 2556					
จะต้องน�าส่งงบการเงินต่อกรมพฒันาธรุกจิการค้าภายในวนัที	่
2	 มิถุนายน	 2557	 และมีนิติบุคคลที่น�าส่งงบการเงินแล้ว							

ที่ ประเภทนิติบุคคล
อัตราค่าปรับ (บาท)

ไม่เกิน 2 เดือน ไม่เกิน 4 เดือน เกิน 4 เดือน

1 	ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจ�ากัด 2,000 		8,000 12,000

2 	นิติบุคคลต่างประเทศและบริษัทมหาชนจ�ากัด 4,000 48,000 72,000

3 	กิจการร่วมค้า 2,000 24,000 36,000

ร้อยละ	 81	 ของนิติบุคคลที่ต้องน�าส่งงบการเงิน	หรือคิดเป็น
จ�านวน	 411,261ราย	 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ						
ปีที่ผ่านมา	(1	ม.ค.-31	พ.ค.	56)	เพิ่มขึ้นจ�านวน	24,587	ราย	
คดิเป็นร้อยละ	6	ซึง่นติิบคุคลน�าส่งงบการเงนิรอบปีบัญชี	2555	
มีจ�านวน	386,674	ราย	
	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเชิญชวนให้นิติบุคคลที่						
ยงัไม่ได้น�าส่งงบการเงนิให้รีบน�าส่งงบการเงนิโดยเร็ว	 เนือ่งจาก	
กรมฯ	ได้ก�าหนดอัตราค่าปรบัตามระยะเวลาทีน่�าส่งงบการเงนิ
ล่าช้า	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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	 	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 จึงได้จัดท�าโครงการ											
ให้บริการน�าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์	 e-Filing					
เพือ่เป็นการเพิม่ช่องทางในการน�าส่งงบการเงนิ	ซึง่ในปี	2558	
จะด�าเนนิการให้บรกิารน�าส่งงบการเงนิผ่านทางอเิลก็ทรอนกิส์
ควบคูไ่ปกบัการน�าส่งงบการเงินในรปูแบบเอกสาร	อย่างไรกต็าม	
กรมฯ	มีเป้าหมายในการให้บรกิารน�าส่งงบการเงนิผ่านช่องทาง	
e-Filing	 เพียง	 1	 ช่องทางเท่านั้น	 ภายในระยะเวลา	 3	 ปี											
(ปี	2560)	เพือ่ให้งบการเงนิของไทยเป็นมาตรฐานเดยีวกนัและ
สร้างโอกาสในการเตบิโตให้กับภาคเอกชนในการแข่งขนัระดับ
สากล
	 	 จากโครงการดงักล่าว	จะท�าให้กรมฯ	สามารถน�าข้อมลู
งบการเงินมาประมวลผล	วเิคราะห์	และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	ทั้งในรูปแบบของเอกสารภาพและ
ข้อมูลสถิติได้รวดเร็วขึ้น	 เพื่อให้ผู ้ประกอบการ	 นักลงทุน	
สถาบันการเงิน	 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้สนใจสามารถ
น�าข้อมูลไปวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
ในรอบปีที่ผ่านมาของนิติบุคคล	 อันจะก่อให้เกิดประโยชน์						
ในด้านต่างๆ	ได้แก่
 	 การตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง							
ของธุรกิจเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจ

 	 การวิเคราะห์เพื่อวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ	
รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ	 ประเภทธุรกิจท่ีมี
การขยายตัว	ฐานะการเงิน	ตลอดจนการประเมินสภาพธุรกิจ	
เพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขัน	 สร้างโอกาสความร่วมมือทาง
ธุรกิจ	และการต่อยอดทางธุรกิจ
 	 การสร้างโอกาสและลดต้นทุนในการเข้าถึงข้อมูล	
ท�าให้ธุรกิจได้รับความสะดวก	 รวดเร็ว	 ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน					
ในการประกอบธุรกิจ
 	 การสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้							
ในการตรวจสอบและก�ากับดูแลธุรกิจ	 รวมถึงการน�าข้อมูล					
ไปใช้ในการวางแผนและก�าหนดนโยบายในการส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศ
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เพิ่มศักยภาพธุรกิจบริหารทรัพย์สิน

 กรมพฒันาธุรกจิการค้า จับมอืสมาคมบริหารทรพัย์สนิแห่งประเทศไทยร่วมสร้างความเข้มแขง็ให้ชมุชน ทัง้อาคารชดุ
และบ้านจดัสรร หวงักระตุน้ให้ผูป้ระกอบธรุกจิมส่ีวนรบัผดิชอบต่อชมุชนมากขึน้ ตวิเข้มธรุกจิบรหิารทรพัย์สนิ บรหิารงาน
ด้วยความโปร่งใส มธีรรมาภบิาล พร้อมเร่งยกระดบัมาตรฐานคณุภาพธรุกิจให้มีความน่าเช่ือถือ รองรับตลาดอสังหารมิทรัพย์
ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นผู้น�ากลุ่มบริการธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน 
	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ให้ความส�าคัญต่อธุรกิจบริหารทรัพย์สินทั้งประเภทอาคารชุดและบ้านจัดสรรเป็นพิเศษ	
เนือ่งจากเป็นธุรกิจทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจยัพืน้ฐานและชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนจ�านวนมาก	ปัญหาทีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่มาจาก
ข้อร้องเรียนของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก	โดยเฉพาะความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการของผู้จัดการหรือนิติบุคคลโครงการฯ	เช่น	
การน�าเงนิค่าใช้จ่ายส่วนกลางไปใช้ส่วนตวั	การไม่จัดให้มทีรัพย์สินส่วนกลางตามท่ีได้โฆษณาไว้	หรือการจดัซ้ือจัดจ้างทีไ่ม่โปร่งใส	
เป็นต้น	
	 จากปัญหาที่เกิดข้ึน	 สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อชุมชนในวงกว้าง	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะ										
หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ	 จึงร่วมมือกับสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย	 วิเคราะห	์										
ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข	 โดยเบื้องต้นเห็นควรเร่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน			
ให้มคีวามน่าเช่ือถอืและมคีวามโปร่งใสมากขึน้	โดยผลกัดนัให้มกีารพฒันาธรุกจิฯ	อย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง	เน้นใช้กระบวนการ
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บันได	 3	 ขั้น	 มาต่อยอดความเข้มแข็งและสร้างธรรมาภิบาล
ธุรกิจ	ได้แก่	ขั้นที่	1	สร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการบรหิารจัดการ	ขัน้ท่ี	2	ยกระดบัธรุกจิสูเ่กณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจ	 และข้ันท่ี	 3	 เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและ						
สร้างโอกาสทางการตลาด	
	 ส�าหรับการด�าเนินการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ			
การบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน	 จะเน้นการสัมมนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์	 ปัญหาอุปสรรค	 และแนวทาง								
การเพิ่มศักยภาพ	 รวมถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
บรหิารจดัการ	การสร้างธรรมาภบิาลธรุกิจ	การจดัท�าบญัชแีละ
งบการเงินนิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรรอย่างมืออาชีพ	
ผ่านหลกัสตูรการบรหิารทรพัย์สนิ	จ�านวน	3	วนั	รวม	18	ชัว่โมง	
โดยหลักสูตรฯ	 ดังกล่าวได้ด�าเนินการไปแล้วท้ังในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค	คือ	ส่วนกลาง	จดัสมัมนาฯ	ระหว่างวนัที	่15-16	
และ	21	กรกฎาคม	2557	ที่ผ่านมา	ณ	ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 และส่วนภูมิภาค											
จัดสัมมนาฯ	ระหว่างวันที่	29	-	31	กรกฎาคม	2557	ที่ผ่านมา	
ณ	โรงแรมชลจันทร์	พทัยารสีอร์ท	จงัหวดัชลบรุ	ีโดยกลุม่เป้าหมาย
ที่เข้าร่วมสัมมนา	 ได้แก่	 ผู้ประกอบธุรกิจบริหารทรัพย์สิน						
และผู้เก่ียวข้อง	 เช่น	 ผู้จัดการ	 คณะกรรมการ	 ผู้ท�าบัญชี																						
ของนิติบุคคลอาคารชุดและบ้านจัดสรร	ฯลฯ	จ�านวนรวมกว่า	
350	ราย

	 ทัง้นี	้การเพิม่ศกัยภาพธรุกจิบรหิารทรพัย์สนิ	นอกจาก
จะเป็นการยกระดับธรุกจิให้มคีวามเข้มแขง็แข่งขนัได้ในระดบั
ประเทศแล้ว	ยังเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อรองรับ
การเปิดการค้าเสรีอาเซียนและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มี						
การขยายตัวเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	พร้อมผลกัดันให้ประเทศไทย
ก้าวสู่การเป็นผู้น�าในกลุ่มบริการธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน
	 ธุรกิจบริหารทรัพย์สินเป็นธุรกิจสาขาให้บริการธุรกิจ	
ประเภทบริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีได้รับค่าตอบแทน	
ซ่ึงเป็นหนึ่งใน	 12	 สาขา	 ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้า
บริการของอาเซียน	(AFAS)	ประกอบด้วย	(1)	บริหารจัดการ
อาคารชดุ	ได้แก่	อาคารทีพ่กัอาศยั	อาคารส�านกังาน	(2)	บรหิาร
จัดการทรัพย์สินแนวราบ	 ได้แก่	 บ้านจัดสรร	 (3)	 โบรกเกอร์
และที่ปรึกษาด้านทรัพย์สิน
	 ข้อมลู	ณ	วนัที	่31	พฤษภาคม	2557	มกีารจดทะเบยีน
อาคารชุด	 และการออกใบอนุญาตให้ท�าการจัดสรรท่ีดิน									
ทัว่ประเทศ	(บ้านเดีย่ว	บ้านแฝด	บ้านแถว	และอาคารพาณชิย์)	
กับกรมที่ดิน	จ�านวน	9,269	ราย	รวมกว่า	1.5	ล้านยูนิต	และ
มธีรุกจิบรหิารทรพัย์สนิจดทะเบยีนกบักรมพฒันาธรุกจิการค้า
คงอยู่ทั่วประเทศ	จ�านวน	1,091	ราย	
	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 ส�านักส่งเสริม
พัฒนาธุรกิจ	โทร	0	2547	5954	โทรสาร	0	2547	5952
e-Mail : bizservice@dbd.go.th
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รางวัลร้านค้าปลีกพัฒนาดีเด่น
และประกวดออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วย

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย จัดงานมอบรางวัล “ร้านค้าปลีกพัฒนาดีเด่น และการ
ออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วย” เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแข่งขันได้ให้กับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 
กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 

	 การประกวดร้านค้าปลกีพฒันาดเีด่น	และการประกวด
ออกแบบสญัลกัษณ์โชวห่วย	เป็นกจิกรรมภายใต้โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย	ซ่ึงด�าเนนิการมาอย่างต่อเนือ่ง 
โดยมุง่พฒันาธรุกจิให้มรีะบบการบรหิารจดัการท่ีมปีระสทิธภิาพ	
สามารถปรบัภาพลกัษณ์ร้านค้าให้สวยงาม	ทนัสมยั	เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้รโิภคได้อย่างสงูสดุ	ตลอดจนให้ความส�าคญั
กับการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ	 โดยพัฒนาร้านค้าส่งให้เป็น				
“พี่เลี้ยง”	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�า	 และช่วยพัฒนาร้านค้าปลีก
เครอืข่าย	ซึง่การมอบรางวัลร้านค้าปลกีพฒันาดเีด่น	จะเป็นการ
สร้างก�าลังใจและแรงจูงใจแก่ร้านค้าปลีกท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	
ให้มีการพัฒนาร้านค้าอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งในครั้งนี้มีร้านค้าปลีก
พัฒนาดีเด่นเข้ารับรางวัล	 จ�านวน	 20	 ราย	 ได้แก่	 ร้านค้าส่ง
พัฒนาเครือข่ายดีเด่น	จ�านวน	8	ราย	
	 ส ่วนการประกวดออกแบบสัญลักษณ์โชวห ่วย															
ได้แนวคิดจากการประชุม	Focus	Group	ทั้ง	4	ภาคร่วมกัน
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีก	 ผู้ผลิต	 ผู้แทนจ�าหน่าย	
สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย	 และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า								
หวงักระตุน้ให้เยาวชนรุน่ใหม่	ได้รบัรูแ้ละเหน็ความส�าคญัของ
ร้านโชวห่วย	ทีอ่ยูคู่ก่บัสงัคมไทยมายาวนาน	ผ่านการประลอง
ความคิดสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบสญัลกัษณ์
โชวห่วย	 (Chohoey	 Mascot	 Contest)	 ซึ่งผลงานที	่												

ชนะการประกวด	 สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย	 จะน�าไปปรับ						
ให้มีความเหมาะสมกับการสร้างตราสัญลักษณ์โชวห่วย						
(Chohoey	Mascot)	เพือ่ใช้เป็นสือ่กลางในการประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมส่งเสริมการค้าและการตลาดของกลุ่มเครือข่าย							
ร้านค้าส่งค้าปลีกไทยทั่วประเทศ	เพื่อสร้างการรับรู้	การจดจ�า	
และการยอมรับจากผู้บริโภคต่อไป	 มีผู้ชนะการประกวดและ
ได้รับมอบทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัลระดับประเทศ	 1	 ราย	
ระดับภูมิภาค	 2	 ราย	 และระดับจังหวัด	 9	 ราย	 รวมมูลค่า							
ทุนการศึกษาและของรางวัลกว่า	 200,000	 บาท	 ซึ่งได้รับ						
การสนบัสนนุจากสมาคมการค้าส่ง-ปลกีไทย	ร้านค้าส่งค้าปลกี
ในพ้ืนที	่ผู้ผลิต	ผู้แทนจ�าหน่าย	ได้แก่	บริษทั	โรงงานผลติภณัฑ์
อาหารไทย	จ�ากัด	บริษัท	สหพัฒนพิบูล	จ�ากัด	(มหาชน)	และ
บริษัทโอสถสภา	จ�ากัด	
	 ในอนาคต	กรมฯ	จะส่งเสรมิพฒันาธรุกจิค้าส่งค้าปลกีไทย
ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ	 และเขตการค้าชายแดน	
โดยเน้นเช่ือมโยงเครือข่ายธรุกจิค้าส่งค้าปลกีและธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง
ในพื้นที่ให้เกิดการเกื้อกูลทางการค้าซ่ึงกัน	 พร้อมเสริมสร้าง
ความรู ้เฉพาะทางที่จ�าเป็นในการประกอบธุรกิจ	 รวมถึง								
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บรหิารจดัการร้านค้าอย่างเป็นระบบ	สามารถลดต้นทนุ	เพิม่รายได้ 
สร้างความเข้มแข็ง	แข่งขันได้	และเติบโตอย่างยั่งยืน
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รายชื่อผู้ชนะรางวัลร้านค้าปลีกพัฒนาดีเด่น จ�านวน 20 ราย

ประเภทรางวัล ร้านค้าปลีกพัฒนาดีเด่น จังหวัด เครือข่ายร้านค้าส่ง

ระดับดีเด่น

1.	ร้านชลลดา
2.	ร้านขุนแผน

อุตรดิตถ์
ยโสธร

บจ.	อุตรดิตถ์	เอส.ที.	เทรดดิ้ง
บจ.	บิ๊กแคทมาร์ท

3.	ร้านหมูอินเตอร์
4.	ร้านพีช้อป
5.	บจ.	เอกภาพค้าปลีก
6.	ร้านนุช
7.	ร้านเหล่าใหญ่ซุปเปอร์

ล�าพูน
ล�าพูน
สระบุรี
ยโสธร

มหาสารคาม

บจ.	แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
บจ.	แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
บจ.	เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย
บจ.	บิ๊กแคทมาร์ท
-

ระดับดีมาก

8.	ร้านสลิ่ม
9.	ร้านการ์ฟิวล์
10.	ร้านเติมเต็มมินิมาร์ท
11.	ร้านบัวหอมมินิมาร์ท

แพร่
ล�าพูน
สิงห์บุรี
ยโสธร

-
บจ.	แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
หจก.	ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
บจ.	บิ๊กแคทมาร์ท

12.	ร้านบีพีมินิมาร์ท
13.	ร้านแจ๋วมินิมาร์ท
14.	ร้านน�้ามินิมาร์ท
15.	ร้านพงศ์	วิสิทธิ์

16.	ร้านไทยเกษตร1	ซุปเปอร์
17.	ร้านวรินทร์ดามินิมาร์ท

ล�าพูน
อุตรดิตถ์
อุตรถิตถ์
ปราจีนบุรี

มหาสารคาม
นครราชสีมา

-
บจ.	อุตรดิตถ์	เอส.ที.	เทรดดิ้ง
บจ.	อุตรดิตถ์	เอส.ที.	เทรดดิ้ง
บจ.	กรชัยสหพัฒน
(ห้างเอกภาพ	ซุปเปอร์	ปราจีนบุรี)
-
-

18.	ร้านชบาซุปเปอร์มาร์เก็ต
19.	ร้านคลองเม่ามินิมาร์ท
20.	หจก.	หมอยาพลาซ่า	สาขาอัมพวัน

น่าน
ลพบุรี

นครราชสีมา

บจ.	นราไฮเปอร์มาร์ท
หจก.	ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์
บจ.	วงศ์มังกร	ซุปเปอร์สโตร์

รายชื่อผู้ชนะการประกวดออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วย จ�านวน 12 ราย

ประเภทรางวัล ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน จังหวัด

ระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศ

โล่และทุนการศึกษา	100,000	บาท
น้องถุงเงิน 1.	นายณัฏฐกิตติ์	บุญมา ลพบุรี

ระดับภูมิภาค
รางวัลยอดเยี่ยม

โล่และทุนการศึกษา	10,000	บาท

พี่ไข่หวังดี
ช้างโชวห่วย

2.	นางสาวธันยพร	สุขโต
3.	นางสาวอรนาถ	แก้วคูณ

นครสวรรค์
ศรีสะเกษ

ระดับจังหวัด
วุฒิบัตรและของรางวัล
มูลค่า	3,000	บาท

Smile	Show
เป็นกันเอง

ต๊อก
Owl	Love	World

แน่งน้อย
Fruit	Ice

ท่านขุนห่วย	ช่วยชาติไทย
น้องยกโหล

ลูกโป่งหรรษา

1.	นางสาววนิดา	อัศวธานินทร์
2.	นางสาวบุษกร	สีค�า
3.	นางสาวนฤภร	ชวาลทัต
4.	นางสาวนภาวรินท์	เกตุแก้ว
5.	นางสาวศิริพร	แผ่นแก้ว
6.	นางสาวเกษรา	ปัญญา
7.	นายนนทวรรธน์	พรมวิเศษ
8.	นางสาวธิติยา	ทองกระจาย
9.	นางสาวสิตานนท์	พาจันลา

เพชรบูรณ์
แพร่

เชียงใหม่
สระบุรี
สิงห์บุรี

สมุทรปราการ
ปราจีนบุรี
ชลบุรี

มหาสารคาม
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การประชุมนานาชาติด้านการจัดการการตลาด
และสร้างเครือข่ายทางการตลาดส�าหรับ SMES

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข ้าร ่วมการประชุม
นานาชาติด้านการจัดการการตลาดและการเจรจาหารือ
สร้างเครือข่ายทางการตลาดส�าหรับ SMEs ระหว่างวันที่ 
27-31 พฤษภาคม 2557 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น       
โดยมีนางสาวพกิลุ ทักษิณวราจาร รองอธิบดกีรมพฒันาธรุกิจ
การค้า เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งมีผลสรุปจากการประชุม ดังนี้
	 การประชุมนานาชาติด ้านการจัดการการตลาด								
(International	conference	on	Marketing	Management	
:	 ICMM	2014)	ซึ่งจัดโดย	World	Academy	of	Science,	
Engineering	 and	 Technology	 (WASET)	 มีวัตถุประสงค	์		
เพ่ือน�าเสนอผลงานการศึกษาวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ				
ด้านการจดัการและการตลาด	รวมทัง้อภปิรายและแลกเปลีย่น
ประสบการณ์และข้อคิดเห็น	 โดยท่ีประชุมได้เสนอผลการ
ศึกษา	 ในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานของธุรกิจ							
การลดการใช้พลังงานและการสร้างมูลค่าเพิ่ม	 (Value										
Creation)	 โดยการหลอมรวมทักษะ	 เทคโนโลยีและคุณค่า			
ทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน	 เกิดเป็นการสร้างความได้เปรียบ				
ในการแข่งขัน	(Competitive	advantage)	ของธุรกิจ	ซึ่งการ
เข้าประชุมดังกล่าวท�าให้ได้รบัทราบความก้าวหน้าทางวชิาการ

ในด้านการบริหารจัดการและการตลาด	 อันเป็นประโยชน	์						
ต่อการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการวเิคราะห์และปรบัตวัเตรยีมความพร้อม 
ให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและแนวโน้มทาง									
การตลาดในระดับสากล
	 การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับหอการค้าและ
อุตสาหกรรมกรุงโตเกียว	 (The	 Tokyo	 Chamber	 of									
Commerce	and	Industry	:	TCCI)	TCCI	เป็นหอการค้าและ
อุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น	 ปัจจุบันมีสมาชิก								
ในความดแูล	76,000	ราย	ซึง่คณะเดนิทางได้แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นด้านการบริหารจัดการ	 การส่งเสริมสมาชิกในการ							
เริม่ต้นธรุกจิ	การสร้างนวตักรรมทางธุรกจิ	การช่วยเหลอืจดัการ
ทางแหล่งเงินทนุ	การให้ความรูแ้ละค�าปรกึษาในการจดัการธรุกจิ	
การฟื้นฟูและสืบทอดธุรกิจ	 รวมถึงการสนับสนุนการท�าธุรกิจ
ในต่างประเทศ	 ส�าหรับประเทศไทย	 TCCI	 ได้มีความร่วมมือ		
กับธนาคารกสิกรไทยในการจัดกิจกรรมเพื่อจับคู่ธุรกิจ	จึงเป็น
โอกาสส�าหรับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่ีจะสามารถใช้ช่องทาง
ดงักล่าวในการเชือ่มโยงเครอืข่ายความร่วมมอืเพือ่พฒันาต่อยอด
ทางการตลาดส�าหรับ	SMEs	ในอนาคต	
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	 กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนและสร้างเครือข่าย	
SMEs	กับ	Tokyo	Metropolitan	SME	Support	Center				
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ส�านักงานบริหารมหานครโตเกียว								
มีส�านักงานให้บริการ	รวม	9	แห่ง	มีธุรกิจ	SMEs	มาใช้บริการ
ท่ีหน่วยงานแล้ว	57,000	ราย	ปัจจบุนั	Tokyo	Metropolitan	
SME	Support	Center	ได้ขยายบริการส่งเสริมและสนับสนุน	
SMEs	ทีค่รอบคลมุในทุกสถานะกจิการ	ได้แก่	การเริม่ต้นธรุกจิ	
การเสริมสร้างความเติบโตและมัน่คงของธุรกจิ	การให้ค�าแนะน�า
ในการสบืทอดหรอืฟ้ืนฟธูรุกจิ	รวมทัง้การส่งเสรมิการขยายตลาด
ในระดับสากล	 ส�าหรับประเทศไทย	 Tokyo	Metropolitan	
SME	Support	Center	ได้มคีวามร่วมมอืกบัสถาบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญีปุ่น่และธนาคารกสกิรไทยในการช่วยเหลอืให้ค�าแนะน�า
แก่	SMEs	ทีม่ศีกัยภาพและต้องการขยายตลาดในประเทศไทย	
ดงันัน้	จงึเป็นโอกาสทางการตลาดและเช่ือมโยงเครอืข่ายธรุกจิ
สู่สากลส�าหรับ	SMEs	ต่อไปได้
	 PASS	 THE	 BATON	 ต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม					
อย่างมนีวตักรรม	คณะเดนิทางได้เข้าเยีย่มชมและศกึษาดูงาน
บริษัท	PASS	THE	BATON	โดย	Mr.	Masamichi	Toyama	
ประธานบริษัทได้บรรยายถึงแนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจและ
ประสบการณ์	รวมทัง้น�าชมสนิค้าภายในร้าน	โดยเริม่ต้นธรุกจิ

ในปี	 2008	 ซ่ึงเป ็นช ่วงที่ประเทศญี่ปุ ่นประสบปัญหา																		
ทางเศรษฐกิจ	 มีสินค้าเก่าค้างสต็อกจาก	 SMEs	 จ�านวนมาก	
จึงมีแนวคิดน�าสินค้าเหล่านี้และเศษวัสดุเหลือใช้ต ่างๆ													
มาดัดแปลงเป็นสินค้าใหม่	 (Remake)	 โดยการสร้างสรรค	์				
จากนกัออกแบบทัว่โลกในรปูแบบ	Idea	Contest	คอื	ในแต่ละเดือน
ทางร้านจะเลอืกสนิค้าค้างสตอ็กหรอืวสัดเุหลอืใช้ขึน้มาเป็นตวัตัง้
และให้นักออกแบบได้ส่งผลงานการออกแบบดัดแปลงให้เป็น
สินค้าใหม่	 ซึ่งผลงานของผู้ที่ชนะการแข่งขัน	 จะได้น�ามาผลิต
เป็นสินค้าจริงและขายในร้านต่อไป	 ซึ่งก�าลังเป็นที่นิยม									
จากลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นอย่างมาก
	 จากการที่คณะเดินทางได้ศึกษาดูงานกิจการ	 PASS	
THE	 BATON	 ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาสินค้าหรือบริการของ	
SMEs	 ให้มีมูลค่าเพิ่ม	 (Value	Added)	สูงขึ้น	 โดยไม่ต้องใช้
เงินลงทุนหรือเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแต่อย่างใด	 สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและต่อยอดแนวคิดเพื่อผลิตสินค้า
และบรกิารทีต่อบสนองความต้องการของลกูค้าและเพิม่ศกัยภาพ
การแข่งขนัได้อย่างยัง่ยนื	รวมทัง้เป็นกรณศีกึษาทีด่ใีนหลกัสตูร
การพัฒนาผู ้ประกอบธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า										
ต่อไปได้	
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มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ 
Thailand Online Mega Sale 2014

 กรมพัฒนาธรุกจิการค้า ขานรับนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจในประเทศของ คสช. จับมือหน่วยงานพันธมิตร 8 หน่วยงาน 
ได้แก่ ส�านักงานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ (องค์การมหาชน) การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั 
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)                      
บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย จัดมหกรรมลดราคาสินค้าและ
บริการทางออนไลน์ทั่วไทย ลดสูงสุด 90% ในงาน Thailand Online Mega Sale 2014 เติมเต็มความสุข ช็อปกระจุย 
ลดกระจาย สินค้าออนไลน์ทั่วไทย ภายใต้ www.thailandmegasale.com หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้คึกคัก     
เติมเต็มความสุขให้คนไทย โดยคาดว่าหลังจบงานจะมีเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท

	 เมื่อวันอังคารที่	 24	 มิถุนายน	 2557	 ที่ผ่านมา	ณ						
ศนูย์ฝึกอบรมพฒันาธุรกจิการค้า	นายวชิยั	โภชนกจิ	รองอธบิดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ให้เกียรติเป็นประธานแถลงข่าวและ
เปิดงาน	Thailand	Online	Mega	Sale	2014	พร้อมทัง้กล่าวว่า 
เพือ่เป็นการขานรบันโยบายขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานเพือ่กระตุน้
เศรษฐกจิในประเทศของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร											
8	หน่วยงาน	จัดมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์
ทั่วไทย	 ในงาน	 Thailand	 Online	 Mega	 Sale	 2014													
เพื่อกระตุ ้นให้ผู ้บริโภคภายในประเทศเกิดการต่ืนตัวและ							
จับจ่ายใช้สอยมากขึ้น	 โดยจัดให้มีการลดราคาสินค้าและ
บริการทางออนไลน์	ตั้งแต่	20	-	90%	ภายใต้เว็บไซต์	www.
thailandmegasale.com	 มีเว็บไซต์เข้าร่วมงานฯ	 มากกว่า	

THAILAND
Online Mega Sale 2014
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500	เว็บไซต์	และมีสินค้านับพันรายการเข้าร่วมลดราคา	เช่น	
เครือ่งใช้ไฟฟ้า	เครือ่งคอมพวิเตอร์	อปุกรณ์ไอท	ีโทรศัพท์มอืถอื	
สินค้าเกษตร	 สินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน	 เสื้อผ้า/สินค้าแฟชั่น	
บรกิารเพ่ือสุขภาพ	และสนิค้า/บรกิารอืน่ๆ	อกีมากมาย	โดยกรมฯ 
และหน่วยงานพนัธมติรวางแผนจดัมหกรรมฯ	ดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง 
จนถงึปลายปี	และแบ่งการจัดงานออกเป็น	4	ครัง้	3	กลุม่สนิค้า	
ได้แก่	กลุ่มสินค้า	Home	&	Electronic	กลุ่มสินค้า	Nature	
&	Health	กลุ่มสินค้า	Fashion	&	Life	Style	และครั้งที่	4	
มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ	่									
ทุกกลุ่มสินค้าช่วงปลายปี	พร้อมกันนี้	ผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการ
ทางออนไลน์ภายในงานฯ	มีสิทธิลุ้นของรางวัลพิเศษมากมาย
ในแต่ละวัน	 อาทิ	 หุ ่นยนต์ท�าความสะอาดบ้านอัตโนมัติ	
โทรทัศน์จอแบน	LED	24	นิ้ว	พัดลมไร้ใบพัด	เป็นต้น	
	 โดยครั้งแรกของการจัดมหกรรมลดราคาสินค้าและ
บริการทางออนไลน์ฯ	ภายใต้เว็บไซต์	www.thailandmega-
sale.com	 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่	 27	 มิถุนายน	 ถึงวันที่	 3	
กรกฎาคม	2557	ทีผ่่านมา	เป็น	กลุม่สนิค้า	Home	&	Electronic 
โดยสินค้าที่เป็นไฮไลท์ในครั้งแรกนี้	 อาทิ	 หุ่นยนต์ท�าความ
สะอาดบ้านอัตโนมัติ	 ลดราคา	 80%	 โทรทัศน์จอแบน	 LED	
24-40	นิ้ว	ลดราคา	30-50%	และโทรศัพท์มือถือรุ่นยอดนิยม	
ลดราคา	30%	เป็นต้น	

	 ส่วนมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน	์
อกี	2	กลุม่สนิค้า	ก�าหนดการจดังานฯ	ดงันี	้กลุม่สนิค้า	Nature	
&	Health	เดือนสิงหาคม	2557	กลุ่มสินค้า	Fashion	&	Life	
Style	เดือนกันยายน	2557	และมหกรรมลดราคาสินค้าและ
บริการออนไลน์คร้ังยิ่งใหญ่ทุกกลุ ่มสินค้าช ่วงปลายปี														
เดือนพฤศจิกายน	2557
	 การจัดงาน	 Thailand	Online	Mega	 Sale	 2014	
นอกจากจะช่วยกระตุน้และส่งเสรมิให้ประชาชนและผูบ้รโิภค
เกดิการต่ืนตัวและหนัมาซ้ือขายสินค้าและบริการทางออนไลน์
เพิ่มมากขึ้นแล้ว	 ยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจ	 e-Commerce	
ไทยที่ด�าเนินการถูกต้องตามกฎหมาย	 ให้ได้รับความเชื่อถือ					
มผีูเ้ข้ามาซือ้ขายมากขึน้	ซึง่จะเป็นการพฒันาระบบการค้าออนไลน์
ของไทยและช่วยเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศให้สูงขึ้น	
โดยคาดว่าหลังจบงานจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจไทย
กว่า	 500	 ล้านบาท	 ผู้สนใจคลิกดูรายละเอียดและซ้ือสินค้า/
บริการราคาพิเศษได้ที่	www.thailandmegasale.com	
	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 ส�านักพาณิชย์
อเิลก็ทรอนกิส์	โทร	0	2547	5959-61	โทรสาร	0	2547	5973
e-Mail : e-commerce@dbd.go.th
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DBD ISO-LOGISTICS AWARD 2014
 ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในสาขาธุรกิจ 

บรกิารท่ีเร่งรดัเปิดเสร ี(Priority sectors) ภายใต้ความตกลง

ว่าด้วยการค้าบริการ (AFAS : ASEAN Framework    

Agreement on Service) ตั้งแต่ปี 2556 ที่ผู้ประกอบการ

ในประเทศอาเซยีนสามารถถอืหุน้ในประเทศสมาชกิได้ 70% 

ท�าให้ผูใ้ห้บรกิารโลจิสตกิส์ต่างชาตเิริม่รุกคบืเข้ามาประกอบ

ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยกันมากขึ้น ผู้ให้

บรกิารโลจิสติกส์ของไทยจึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับการ

แข่งขันที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลังการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558     

ซึ่งหากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยไม่พัฒนาศักยภาพ

มาตรฐานการให้บรกิารให้ทดัเทยีมระดบัสากล จะไม่สามารถ

แข่งขันกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชาวต่างชาติได้ หรือแม้แต่

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศที่มีความพร้อมมากกว่า  

	 ทั้งน้ี	 กลุ่มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์	 ประกอบด้วย	

ธรุกจิให้บรกิารขนส่งและขนถ่ายสนิค้า	ธรุกจิบรกิารคลังสินค้า	

ธุรกิจตัวแทนออกของผ่านพิธีการทางศุลกากร	 และธุรกิจ								

รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	 ซึ่งปัจจุบัน	 (ข้อมูล								

ณ	 วันที่	 31	 พฤษภาคม	 2557)	 มีนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจ					

ให้บริการโลจิสติกส์	จ�านวน	18,518	ราย	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	

(16,000	ราย)	จ�านวน	2,518	ราย	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	

15.74	และมีทุนจดทะเบียนรวม	297,982	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น

จากปี	2556	(234,000	ล้านบาท)	จ�านวน	63,982	ล้านบาท	

หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	27.34	

		 กรมพฒันาธรุกจิการค้า	ตระหนกัถงึความส�าคญัในการ

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์	มาอย่างต่อเนื่อง			

เพื่อกระตุ้นและเร่งผลักดันให้ธุรกิจของไทยมีความเข้มแข็ง						

มีศักยภาพมาตรฐานทัดเทียมสากล	 สามารถแข่งขันได้ในเวที

การค้าเสรีอย่างยัง่ยนื	และเพือ่ให้สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์

การพฒันาระบบโลจสิตกิส์ของประเทศ	ฉบับที	่2	(2556	–	2560)	

กรมฯ	จึงได้จัดท�าโครงการยกระดับคณุภาพการบรหิารจดัการ

ธรุกจิให้บรกิารโลจิสตกิส์สูม่าตรฐานสากล	 ISO	 ตามนโยบาย

การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจร				

ที่กรมฯ	ได้จัดท�าขึ้นตั้งแต่ปี	2553	ภายใต้กลยุทธ์บันได	3	ขั้น

ประกอบด้วย	 ข้ันท่ี	 1)	 การสร้าง	 องค์ความรู้และเสริมสร้าง

ศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ	ขั้นที่	2)	การยกระดับธุรกิจ

สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจและมาตรฐานสากล	 และ							

ขั้นที่	3)	การสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่าย

ธุรกิจสู่สากล	 ซึ่งการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล	 DBD	

ISO-LOGISTICS	AWARD	เป็นไปตามกลยุทธ์ขั้นที่	2	ปัจจุบัน

มธีรุกจิให้บริการโลจิสติกส์ของไทย				ผ่านการรับรองมาตรฐาน	

ISO	จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วทั้งสิ้น	188	ราย
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	 ในปี	2557	น้ีกรมฯ	ได้จดัพธิมีอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุ

รางวัล	 DBD	 ISO-LOGISTICS	 AWARD	 2014	 โดยมีอธิบดี				

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 (นางสาวผ่องพรรณ	เจียรวิริยะพันธ์)	

เป็นประธาน	เมือ่วนัองัคารท่ี	22	กรกฎาคม	2557	ณ	ศนูย์ฝึกอบรม

พฒันาธรุกจิการค้า	มธีรุกจิให้บริการโลจสิตกิส์ท่ีผ่านการรับรอง

มาตรฐาน	ISO	และได้รบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุจากกรมพฒันา

ธรุกจิการค้า	จ�านวน	35	ราย	ซึง่ธรุกจิเหล่านีจ้ะเป็นแบบอย่าง	

และต้นแบบทีดี่ของการพฒันาศกัยภาพด้านการบรหิารจัดการ

ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์	 ได้อย่างเต็มภาคภูมิโดยมีรางวัล

มาตรฐาน	ISO	เป็นเครื่องยืนยัน
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รวมพลัง Network ธุรกิจไทยสู่สากล

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า น�าผู้ประกอบธุรกิจบริการ 
แฟรนไชส์ ค้าส่งค้าปลกี ให้บรกิารโลจสิตกิส์ ส�านกังานบญัชี
คุณภาพ รวมท้ังผู้แทนสมาคมการค้า และธุรกิจ SMEs         
ทีเ่กีย่วเนือ่ง ทีไ่ด้รบัการส่งเสริมพฒันาจากกรมฯ กว่า 300 ราย 
เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลัง Network ธุรกิจไทยสู่สากล” 
เพื่อเปิดมุมมอง แบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์         
ในการด�าเนินธุรกิจ พร้อมสร้างโอกาสทางการตลาดผ่าน
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ เมื่อวันท่ี 25-26 กรกฎาคม 
2557 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัด
กาญจนบุรี
	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า							
ได้ด�าเนินการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ ่งพัฒนาเศรษฐกิจ									
ของประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน	 โดยมุ่ง
เพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขันให้กบัภาคธุรกจิในประเทศ	
โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 ซ่ึงเป็น			
กลุ ่มธุรกิจที่มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ	 ให้มีความพร้อมและเข้มแข็งก่อนเข้าสู่	 AEC	 ในปี	
2558	
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	 การจัดงาน	 รวมพลัง	 Network	 ธุรกิจไทยสู่สากล									
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทาง
ธุรกิจท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริมและพัฒนา								
ทั้งธุรกิจบริการ	ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก	ธุรกิจแฟรนไชส์	ธุรกิจให้
บรกิารโลจสิติกส์	ส�านกังานบญัชีคณุภาพ	รวมทัง้สมาคมการค้า	
และธุรกิจ	 SMEs	 ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า	 มุ่งเน้นขยายผลให้เกิดการแลกเปลี่ยน	 เรียนรู้
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการธรุกจิให้สามารถใช้ประโยชน์
จากการสร้างและเชือ่มโยงเครอืข่ายพันธมติรทางธรุกิจได้อย่าง
ยัง่ยนื	พร้อมรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงของกระแสการค้าเสรี
ในยคุ	AEC	ได้อย่างเข้มแข็ง	ซ่ึงภายในงานมกีจิกรรมการเสวนา
หัวข้อ	 “สร้างโอกาสทางตลาดด้วยเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ”	
โดยผูแ้ทนจากทุกธรุกจิทีเ่ข้าร่วม	มาแบ่งปันประสบการณ์การ
ด�าเนินธุรกิจและชี้ให้เห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่มพันธมิตร
ทางธุรกิจพร้อมรับฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ	 “กลยุทธ์น่านน�้าสี
ขาว	 (White	 Ocean	 Strategy)	 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง”	 โดยคุณดนัย	 จันทร์เจ้าฉาย	 ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ	์			
การบรหิารจัดการ	จะเป็นผูถ่้ายทอดหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั	สูก่ารปฏบิติัให้เป็นรปูธรรม
เพือ่กระตุน้ให้ผูป้ระกอบการน�าปรชัญาดังกล่าวมาประยกุต์ใช้
ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง	 สามารถสร้างผลก�าไร														
บนพื้นฐานของความพอเพียง	ซื่อสัตย์	สุจริต
	 ภายหลงัการจัดงาน	ผูป้ระกอบธรุกจิทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม
ต่างได้รบัประโยชน์จากการรวมกลุม่และเครอืข่าย	เกดิพนัธมติร
ทางธุรกจิ	ท่ีจะช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั	อกีท้ังยังน�าเอาความรู้
และประสบการณ์ทีไ่ด้รับจากเครือข่ายพันธมติรทางธรุกิจ	และ
วทิยากรผู้ทรงคณุวฒุไิปใช้ให้เกดิผลสัมฤทธิไ์ด้ผลเป็นรปูธรรม
มากยิ่งขึ้น
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ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
และผู้ประกอบการในภูมิภาค
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจต้ังแต่การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
ใหม่แบบง่าย รวดเรว็ การบรกิารข้อมลูธรุกจิเพือ่ให้นักลงทนุทัง้ในและต่างประเทศใช้เป็นข้อมลูประกอบการตัดสนิใจลงทุน
ในประเทศไทย การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ และการสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจเพื่อให้ภาค
ธุรกิจของไทยมีการบริหารจัดการที่ดี มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสุดท้ายคือให้บริการจดทะเบียนเลิกธุรกิจ 

	 ทั้งนี้	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ได้แบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานออกเป็นส่วนกลาง	และส่วนภมูภิาคเพ่ือให้ง่าย	และ
รวดเร็วต่อการบริหารจัดการ	โดยมหีน่วยให้บริการทัว่ประเทศ	
ท้ังส้ินรวม	 87	 แห่ง	 ประกอบด้วยส่วนกลางท่ีสนามบินน�้า		
ส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร	6	สาขา		
ส�านกังานพัฒนาธรุกจิการค้าจังหวดั	76	จังหวดั	และส�านักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าสาขาที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ			
อีก	 4	 แห่ง	 คือ	 แม่สอด	 เมืองพัทยา	 หัวหิน	 และเกาะสมุย							
ซึง่หน่วยให้บริการทุกแห่งต่างมุ่งมัน่ด�าเนินงานภายใต้วสัิยทัศน์	
“มอือาชพีด้านบรกิาร	สร้างธรรมาภบิาล	และมาตรฐานธุรกจิไทย” 
พร้อมทั้งยึดถือเอาค่านิยมองค์กร	 “ยิ้มแย้ม	 โปร่งใส	 ใส่ใจ
บริการ”	เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	
	 ในด้านการบริการจดทะเบยีนและบริการข้อมูลธรุกิจ	
กรมฯ	ให้ความส�าคัญในการปฏริปูการให้บรกิารภาครฐัมาอย่าง
ต่อเนือ่ง	โดยน�าเอาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาพฒันาการให้บรกิาร
เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่	 ลดข้ันตอนในการติดต่อราชการ	
และอ�านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ	นอกจากนี้ยังมุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทุกคนทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค	 โดยเพิ่มองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน	 การให้
บรกิาร	การท�างานเป็นทีม	รวมถงึการพฒันาบคุลกิภาพ	ตลอดจน
การปรับภาพลักษณ์	จัดระเบยีบส�านกังานหรือหน่วยให้บรกิาร
ให้ทันสมัย	 มีเอกลักษณ์และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	 ภายใต้
ปรัชญา	 “Smart	 DBD”(Service	 Mind	 =	 จิตมุ่งบริการ				
Modern	=	ก้าวล�้า	 น�าสมัย	Active	=	ปราดเปรียว	 ว่องไว	
Reliable	 =	 เชื่อถือ	 ไว้วางใจ	 Transparent	 =	 โปร่งใส									
ตรวจสอบได้)
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	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	ผู้บริหารกรมฯ	ได้ให้ความ
ส�าคัญในการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่บุคลากรของกรมฯ	
ทั้งในส่วนกลาง	และส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะ
ในส่วนภมูภิาค	อธบิดีกรมพฒันาธรุกจิการค้า	(นางสาวผ่องพรรณ 
เจียรวิริยะพันธ์)	 พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง	 ได้เดินทาง				
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส�านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดต่างๆ	
ทั่วทุกภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง	โดยล่าสุดได้เดินทางไปจังหวัด
นครสวรรค์	 พระนครศรีอยุธยา	 ฉะเชิงเทรา	 ชลบุรี	 สงขลา	
แม่ฮ่องสอน	เชียงใหม่	ล�าพูน	ขอนแก่น	อุทัยธานี	สุพรรณบุรี	
และกาญจนบุรีเพื่อพบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน					
แก่เจ้าหน้าที่	 พร้อมให้แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการอย่าง						
มอือาชพี	เพือ่ให้ผูรั้บบรกิารเกดิความพงึพอใจ	และมคีวามเชือ่มัน่
ต่อความเป็นมืออาชีพด้านบริการของกรมฯ	
	 ในด้านการสร้างธรรมาภิบาล	กรมฯ	ได้ตระหนักและ
ให้ความส�าคัญในการตรวจสอบและก�ากับดูแลนิติบุคคล									
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	 ผลักดันให้ธุรกิจ
น�าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	 รวมถึง							
ยกระดับคุณภาพการให้บริการของส�านักงานบัญชีสู่เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ	ให้มีการจัดท�าข้อมูลทางบัญชีและรายงาน
ทางการเงินเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญช	ี								
ซึง่ท�าให้ธรุกิจมงีบการเงนิทีมี่ความน่าเชือ่ถอื	สร้างความเชือ่มัน่
ให้แก่นกัลงทนุโดยลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มผูป้ระกอบธรุกจิรายย่อย
ในพื้นท่ีจังหวัดที่ลงตรวจเยี่ยมด้วย	 เพื่อให้ค�าแนะน�าแก่
ส�านกังานบญัชีคุณภาพในการรกัษาคณุภาพการเป็นส�านกังาน
บัญชีที่ผ่านการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ท�าให้ผู้ใช้
บรกิารมคีวามเช่ือถอื	รวมทัง้แนะน�าให้เตรยีมน�าส่งงบการเงนิ
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Filing)	 ในปี	 2558	 และมีการ								
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 	 รับฟังข้อเสนอแนะ	 และส�ารวจ			
ความต้องการของภาคธุรกิจในการพัฒนาความรู้ก่อนเข้าสู	่
AEC	ตลอดจนความต้องการในการพัฒนาของส�านักงานบัญชี
ก่อนน�าไปสู่การก�าหนดแนวทางการปรับปรุงและส่งเสริม
พัฒนาในอนาคตร่วมกัน
	 ท้ายสุดในด้านการส่งเสรมิพฒันาธรุกจิ	กรมฯ	มบีทบาท
ในการพฒันาผูป้ระกอบธรุกจิให้มศีกัยภาพ	และส่งเสริมธรุกิจ
ให้มีมาตรฐานคุณภาพ	 ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาด	
และเชือ่มโยงเครอืข่ายธรุกจิสูส่ากล	ดงันัน้ในโอกาสเดยีวกนันี้

กรมฯ	 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าปลีกต้นแบบที่เข้าร่วม
โครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยกับกรมฯ		
เพ่ือให้ก�าลังใจและแนะน�าให้รักษามาตรฐานการจัดการร้านค้า		
โดยกรมฯ	พร้อมสนบัสนุนในการสร้างองค์ความรู้และเสรมิสร้าง
ศกัยภาพด้านการบรหิารจดัการ	เพือ่ให้เกดิการส่งเสรมิการค้า
และการตลาดอย่างต่อเนื่อง	 และให้ธุรกิจมีความเข้มแข็ง	
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	พร้อมรับมือการแข่งขันในตลาด	AEC
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ต้นสายปลายทางธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  Department of Business Development Ministry of Commerce

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย	์					
เป็นประธานเปิดงาน	“มหกรรมผลติภณัฑ์ชมุชน	คนืความสุข            
สูป่ระชาชน”โดยมผีูบ้รหิารระดบัสงูของกระทรวงพาณชิย์
เข้าร่วม	ณ	 อาคารชาเลนเจอร์	 3	 ศูนย์แสดงสินค้าและ						
การประชุมอิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 เมื่อวันพุธที่	 30	
กรกฎาคม	2557

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า	ให้การต้อนรับ	นายขจัดภัย	บุรุษพัฒน์	อดีต
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ	ประธานมูลนิธิพัฒนา
ข้าราชการและหม่อมหลวงปนัดดา	 ดิศกุล	 ปลัดส�านัก			
นายกรฐัมนตรซีึง่ให้เกยีรตมิาบรรยาย	เรือ่ง	“คณุธรรมตาม
รอยพระยุคลบาท”	ณ	ศูนย์ฝึกอบรมพฒันาธรุกจิการค้า	ชัน้	6 
กรมพัฒนาธรุกจิการค้า	เม่ือวนัอังคารที	่29	กรกฎาคม	2557

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนา
ธรุกิจการค้า	วางพานพุม่ประดบัดอกไม้สกัการะพระอนสุาวรย์ี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ ้ากิติยากรวรลักษณ	์								
กรมพระจันทบรีุนฤนาถ	เสนาบดกีระทรวงพาณชิย์พระองค์แรก
เนื่องในวันที่ระลึกกิติยากร	 เมื่อวันอาทิตย์ท่ี	 8	 มิถุนายน	
2557

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าแถลงข่าวข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจ	 เดือน
มิถุนายน	2557	และครึ่งปีแรก	2557	ณ	ห้อง	KM	ชั้น	12	
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เมื่อวันพุธที่	16	กรกฎาคม	2557

ภาพกิจกรรม
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นายวิชัย โภชนกิจ	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า					
เป็นประธานเปิดงานเสวนา	“รวมพล	คน	e-Commerce”	
รู้ครบ	รู้ลึก	รู้ทัน	วันเดียวจบ	กับกูรู	ด้าน	e-Commerce
ณ	ศนูย์ฝึกอบรมพฒันาธุรกจิการค้า	ชัน้	6	กรมพัฒนาธรุกจิ
การค้า	เมื่อวันพุธที่	30	กรกฎาคม	2557

นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร	รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า	เป็นประธานการประชมุคณะอนกุรรมการพจิารณา
กลัน่กรองค�าขอรบัใบอนุญาตประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว
ครัง้ท่ี	7/2557	ณ	ห้องม่วงระย้า	ช้ัน	7	กรมพฒันาธุรกจิการค้า 
เมื่อวันพุธที่	2	กรกฎาคม	2557

นายชัยณรงค์ โชไชย	 รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เป็นประธานการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	 (กลุ ่มย่อย)	 ร่วมกับสภา
อตุสาหกรรมและสภาหอการค้าไทย	ณ	ห้องประชมุ	ช้ัน	16
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 26	มิถุนายน	
2557

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า	 เป็นประธานเปิดงานสัมมนา	 “การน�าส่ง								
งบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Filing)”	 ซึ่งกรมฯ						
จัดร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์						
และตลาดหลักทรัพย์	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสภาวิชาชีพบัญชี	ณ	ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์
เกียรติคุณเกษรี	ณรงค์เดช	ชั้น	6	อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
เมื่อวันศุกร์ที่	30	พฤษภาคม	2557
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จัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท
ไม่ว่าส�านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด

สามารถยื่นจดทะเบียน ณ หน่วยงานของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้ง 87 แห่งทั่วประเทศ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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จัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศ
เปิดให้บริการ


