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นวัตศิลปไทย เทิดไทองคราชินี

           กระทรวงพาณิชย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตอสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จึงไดดำเนินการพัฒนาและสงเสริม

สินคาหัตถศิลปไทยมาอยางตอเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ สงเสริม 

และพัฒนาผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมพื้นบานอันแสดงถึงภูมิปญญาไทยที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอยางยาวนาน พรอมทั้งสนับสนุน

ใหมีการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได และสรางความยั่งยืนใหกับผูประกอบการในชุมชนทองถิ่น ตลอดจนมีความตระหนัก

ถึงความสำคัญในการพัฒนาสินคาที่พัฒนาและสรางสรรคจากภูมิปญญาชุมชนสูตลาดทั้งในระดับประเทศและตางประเทศ



05

           เนื่องในวโรกาสเฉลิมชนมพรรษาครบรอบ 84 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  กระทรวงพาณิชย ไดจัดงาน

"นวัตศิลปไทย เทิดไทองคราชินี ครั้งที่ 4" ขึ ้น ระหวางวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2559 ณ ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ 

(องคการมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติแดสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 

ที่ทรงพระอัจฉริยภาพมองการณไกลในการสรางอาชีพงานหัตถศิลปแกพสกนิกรชาวไทย  อีกทั้งเพื่อเปนการกระตุน การจำหนายสินคา

งานศิลปหัตถกรรมของไทยอยางตอเนื ่อง ซึ ่งจะสงผลใหเกิดความมั่นคงและความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจน

ความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน โดยภายในงานมีกิจกรรมตางๆ เชน

1. นิทรรศการ "หัตถศิลป OTOP เชิงพาณิชยใตรมพระบารมีปกเกลา"

2. เดิน-วิ่ง เทิดไทองคราชินี (วันอาทิตยที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 06.00 น.) 
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3. การจำหนายสินคาหัตถศิลปผลงานระดับครูศิลปในราคาสุดพิเศษ เชน ผาทอ เครื่องทอง เครื่องเงิน ของตกแตงบานฯลฯ 

4. การจำหนายสินคาอุปโภค - บริโภคจากธุรกิจแฟรนไชส  สินคา OTOP คุณภาพดีจากราน OTOP ทั่วประเทศ 

5. ชวนชิมอาหารคาว - หวานราคาถูกจากรานคาทั่วไทย
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6. กิจกรรม แชะและแชรภาพประทับใจ "บอกรักแม" พรอมรับของที่ระลึกเพื่อคุณแม

       นอกจากนี ้ ยังจัดแสดงดอกไมเรืองแสงเฉลิมพระเกียรติ หรือ มหัศจรรยดอกไมแหงราชินี โดยจะจัดการแสดงวันละ 2 รอบ
(18.00 น. และ 19.00 น.) พรอมชมคอนเสิรตจากศิลปนชื่อดังตลอดการจัดงาน
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           รางวัล “เพชรพาณิชย” เปนรางวัลอันทรงเกียรติที่กระทรวงพาณิชยกำหนดใหมีขึ้นตั้งแตป 2553 จนถึงปจจุบัน  เพื่อยกยอง
เชิดชูเกียรติผูทำคุณประโยชนแกประเทศชาติ ดานเศรษฐกิจ  การคา และการพาณิชย  รวมถึงผูท่ีสรางคุณูปการใหแกกระทรวงพาณิชย   
ซ่ึงพิธีมอบรางวัล “เพชรพาณิชย” จะจัดข้ึนในโอกาสวันคลายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย (วันท่ี ๒๐ สิงหาคม) ของทุกป  มีวัตถุประสงค
เพ่ือใหเปนแบบอยางของบุคคลท่ีแสดงถึงความมุงม่ัน ทุมเท และอุทิศตนเพ่ือการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ การคา การพาณิชย  สังคมสวนรวม 
ทั้งในระดับองคกร และระดับประเทศ 
           รางวัล  “เพชรพาณิชย”  แบงออกเปน 3 สาขา  ประกอบดวย  สาขาผูทรงคุณวุฒิ   สาขาผูประกอบการ  และสาขาขาราชการ
และพนักงาน  ซึ่งในปนี้มีผูไดรับรางวัล  จำนวน 14  ราย  ดังนี้

เพชรพาณิชย

 

 1. ดร. เดือนเดน  นิคมบริรักษ  ผูอำนวยการวิจัยดานการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ
     ฝายวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย     
 
 

 2. รศ.ศรัณย  ชูเกียรติ  หัวหนาภาควิชาการบัญชี  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     
 

 3.  นายประสิทธิ์  ดำรงชิตานนท  รองประธานกรรมการ  กลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ      

สาขาผูทรงคุณวุฒิ

 1. นายสมชาติ  สรอยทอง  รองปลัดกระทรวงพาณิชย
 
 

 2. นางจันทิรา  ยิมเรวัต วิวัฒนรัตน  รองอธิบดีกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ
 

 3. นางสาวสุภารัตน  ฮุนพงษสิมานนท  ผูอำนวยการกองขอมูลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการคา

สาขาขาราชการและพนักงาน  สวนกลาง
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 1. นายบริรักษ  ชูสิทธิ์  พาณิชยจังหวัดกระบี่
 

 

 2. นายภาณุ  ขันธแกว   พาณิชยจังหวัดตาก

 

 1. ผูประกอบการดานสินคาเกษตร
     ดร.รณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล   ผูอำนวยการสำนักงานเครือขายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียอีสาน 
 

 2.  ผูประกอบการดานสินคาอุตสาหกรรม 
      นายปรีดา  เตียสุวรรณ   ประธานกรรมการ บริษัท   แพรนดา จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

 3. ผูประกอบการดานธุรกิจบริการ 
     นางวราภรณ  ศิริไชย  กรรมการผูจัดการ บริษัท ศรีสมัยคาสง จำกัด

 4. ผูประกอบการที่เปนผูสรางนวัตกรรม  
     นายสมเกียรติ   จันทรเทวาลิขิต   กรรมการผูจัดการ  บริษัท โกลดครอส จำกัด

 5. ผูประกอบการรุนใหม 
     นายธำรงศักดิ์  ชุมนุมมณี  Young Smart Farmer จังหวัดยะลา

สาขาผูประกอบการ

 

 นางจีรนันท  วงษมงคล  ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  

สวนตางประเทศ

สาขาขาราชการและพนักงาน  สวนภูมิภาค
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สุดยอด SME ดีเดนทั่วไทย

          ปจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจ SMEs อยูประมาณ  2.7 ลานราย สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจกวา 4.4 ลานลานบาท คิดเปน
รอยละ 37 ของ GDP ท้ังประเทศ  แต SMEs เหลาน้ีมักประสบปญหาขาดประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการธุรกิจ  ปญหาดานการตลาด
และขาดเงินทุน  รัฐบาลไดเล็งเห็นความสำคัญ และความจำเปนเรงดวนของปญหาทั้งหมด  จึงกำหนดใหการสงเสริมพัฒนา  SMEs 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเปนวาระแหงชาติ  และหาแนวทางบูรณาการเพื่อพัฒนาใหประสบความสำเร็จ โดยมอบให
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) จัดทำแผนงานขับเคล่ือน SME Provincial Champions อยางเรงดวนรวมกับ
กระทรวงมหาดไทย  สภาหอการคาแหงประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม  และกระทรวงพาณิชย ซ่ึงแตละหนวยงานมีบทบาทหนาท่ี ดังน้ี
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          1) กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการคัดเลือก SMEs จาก 77 จังหวัดท่ัวประเทศ แบงเปน 3 กลุม กลุมละ 1 ราย/จังหวัด ประกอบดวย 
กลุม StartUp (เร่ิมตนธุรกิจไมเกิน 2 ป) , กลุม Rising Star (ดำเนินธุรกิจแลวและมีศักยภาพ) และ กลุม Turn Around (เปนธุรกิจท่ีประสบ
ปญหาแตยังมีโอกาสในการพัฒนา) 

           2) กระทรวงอุตสาหกรรม และสภาหอการคาแหงประเทศไทย/หอการคาไทย ดำเนินการพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจ
และการแกไขปญหาดานการผลิต

            3) กระทรวงพาณิชย ดำเนินการจัดหาและขยายชองทางการตลาด โดยกระทรวงฯ มอบหมายใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาดำเนินการ
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          ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตน จึงเปนที่มาของการจัดงาน “สุดยอด SME ดีเดนทั่วไทย” (SME Provincial Champion) ซึ่ง
กระทรวงพาณิชย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2559 ณ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร ศูนยการคา
เซ็นพลาซา ลาดพราว ซึ่งเปนแผนงานขับเคลื่อนที่รัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงพาณิชยเปนหนวยงานจัดหาชองทางการตลาดใหแก
ธุรกิจท่ีไดรับการคัดเลือกจากกระทรวงมหาดไทย รวม 231 ราย ประกอบดวย Smart Enterprise และ Social Enterprise เชน ธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม การเกษตร โรงแรมและทองเที่ยว กอสราง ความสวยความงาม เฟอรนิเจอร  เครื่องประดับและเสื้อผา ที่จำเปนตองไดรับ
การพัฒนาดานการตลาด การสรางกลยุทธทางการคา ใหสามารถเขาสูชองทางการตลาดท้ังแบบออนไลนและออฟไลน เพ่ือใหตอบสนอง
ความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได  โดยที่ผานมากรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดดำเนินการสรางโอกาสทางการตลาดและสงเสริม
การขายใหผูประกอบธุรกิจไดรับการพัฒนาศักยภาพ การเสริมทักษะดานการนำเสนอธุรกิจ และการเจรจาตอรองทางธุรกิจ ตลอดจน
พาไปเขารวมงานแสดงสินคาทั้งในและตางประเทศ เพื่อตอยอดธุรกิจใหเติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพ
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        การจัดงาน “สุดยอด SME ดีเดนทั่วไทย” เปนอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะชวยสรางโอกาสทางการตลาดและสงเสริมการขายใหแก

ผูประกอบธุรกิจ ซึ่งภายในงานประกอบไปดวยกิจกรรมตางๆ เชน

        1) การจับคูเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหวาง SME ดีเดนของแตละจังหวัด กับผูคา ผูผลิต ทั้งออฟไลนและออนไลน 

        2) การแสดงและจำหนายสินคาของ SME Provincial Champions รวมทั้งผู ประกอบการที่ผานการพัฒนาศักยภาพจาก

           กรมพัฒนาธุรกิจการคา รวมกวา 200 รานคา พรอมใจกันขนสินคาที่เปนของดี  ของเดน  เมนูดังจากทุกจังหวัดทั่วไทย 

            มาใหไดชม ชิม และช็อปอยางจุใจ

        3) การจัดแสดง Showcase สินคาและบริการของ SME Provincial Champions ที่มีศักยภาพในดานแผนการขยายตลาด 

            เพื่อเปนแนวคิดและแบบอยางใหแกธุรกิจอื่นๆ 

        4) การเสริมสรางองคความรู เพิ่มพูนประสบการณเกี่ยวกับเทรนดตลาดในยุคดิจิทัล ผานการสัมมนา/ เสวนาจากวิทยากรและกูรู

             ผูเชี่ยวชาญดาน SME เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการตอยอดธุรกิจใหโตไวแบบกาวกระโดด 

       นอกจากนี้ SME Provincial Champions ที่มีศักยภาพในตลาดตางประเทศ จะไดรับการสงเสริมโอกาสทางการตลาดและชองทาง

การขายในงานแสดงสินคาในตางประเทศตอไปอีกดวย
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รานฉลาดซื้อ ประหยัดใช 

           กระทรวงพาณิชยมีนโยบายสงเสริมและใหความรูแกประชาชนในการเลือกซื้อสินคาที่มีราคาประหยัดและคุณภาพเหมาะสม

กับรายไดและสถานะของตนเอง เลือกรานคาที่เหมาะสม และลดการใชจายที่ฟุมเฟอยเกินความจำเปนเพื่อลดคาครองชีพไดอยางเปน

รูปธรรมผานโครงการฉลาดซื้อ ประหยัดใช โดยมอบใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาดำเนินภารกิจคูขนานไปดวยคือ กิจกรรม “รานฉลาดซื้อ 

ประหยัดใช” พรอมคัดเลือกรานคาสง คาปลีกไทยทั่วประเทศเพื่อเขาสูกระบวนการพัฒนาและสงเสริมธุรกิจตามโครงการฯ

           สำหรับรานคาสง คาปลีกที่ผานการคัดเลือกใหเปน “รานฉลาดซื้อ ประหยัดใช” จะตองเปนรานที่มีการจัดจำหนายสินคาอุปโภค

บริโภค อาทิ น้ำตาล น้ำปลา สบู ยาสีฟน ผงซักฟอก เปนตน โดยจำหนายในชวงเวลาปกติไมตองรอซ้ือในชวงการจัดโปรโมช่ัน ซ่ึงมีราคา

ถัวเฉลี่ยโดยรวมต่ำกวาราคาปกติในทองตลาดไมนอยกวา 10%  จากกิจกรรมนี้กรมพัฒนาธุรกิจการคา สามารถพัฒนารานคาไดถึง 

113 ราน 537 สาขา ใน 67 จังหวัด (ในจำนวนนี้มีสมาชิก/ลูกคาที่เปนเครือขายอยูมากถึง 30,000 ราย) แบงเปน

           กรมพัฒนาธุรกิจการคา จะติดตามราคาจำหนายของรานคาภายใตโครงการฯ เปนประจำทุก 6 เดือน พรอมตั้งเปาขยายรานคา
ใหครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทยภายในป 2559 นี้ 

ภาค

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

กลาง

ใต

รวม

จำนวนจังหวัด

15

17

23

12

67

จำนวนราย

26

33

37

17

113

จำนวนสาขา

75

228

115

119

537
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           รานฉลาดซื้อ ประหยัดใช  จะชวยเพิ่มทางเลือกใหกับประชาชนในการจับจายสินคาในราคาประหยัดไดตลอดเวลา ไมจำกัด
เฉพาะชวงเวลาท่ีมีการจัดโปรโมช่ัน ซ่ึงจะชวยลดปญหาคาครองชีพสูงไดอยางย่ังยืน โดยขอใหประชาชนสังเกตปายและธงสัญลักษณถุงสีฟาไดท่ี
หนารานคาท่ีเขารวมโครงการฯ รวมถึงตรวจสอบสถานท่ีต้ังและรายช่ือรานคาไดท่ีแอพลิเคช่ัน ‘ลายแทงของถูก’ ดวยตนเองไดอีกทางดวย

           นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการคา ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะชวยสงเสริมรานคาสง คาปลีกของคนไทยใหสามารถดำเนินธุรกิจ

ไดแมมีการแขงขันท่ีรุนแรง โดยการจัดกิจกรรม “คาสงรวมใจ โชวหวยไทย  คูสังคม” ซ่ึงมีกำหนดจัดข้ึนปละ 2 คร้ัง เร่ิมดำเนินการมาต้ังแต 

ป 2556 - ปจจุบัน สามารถสรางมูลคาการซื้อขายไดมากถึง 3,664 ลานบาท สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมไดรับความรวมมือจาก

สมาคมการคาสง-ปลีกไทย ผูผลิต ผูแทนจำหนาย และรานคาสงทั่วประเทศจะรวมกันจัดกิจกรรมสงเสริมการขายและจำหนายสินคา

ราคาพิเศษพรอมกันท่ัวประเทศ ในปน้ีไดจัดกิจกรรมฯ คร้ังท่ี 8 ไปแลวเม่ือวันท่ี 25 เม.ย.-31 พ.ค.2559 โดยไดรับความรวมมือจากรานคาสง

จำนวน 65 ราย และรานคาปลีกจำนวน 5,325 ราย พรอมใจสมัครเขารวมกิจกรรมและลดราคาสินคาเปนอยางดี  สำหรับการจัดกิจกรรม

ในคร้ังท่ี 9 มีกำหนดจัดระหวางเดือนก.ย.-ต.ค. 59 น้ี คาดวาการดำเนินกิจกรรมอยางตอเน่ืองจะชวยใหรานคาสง คาปลีกไดพัฒนาปรับตัว

อยูตลอดพรอมทั้งสามารถเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจเกิดการเกื้อกูลการคาซึ่งกันและกันอยางเปนระบบ และในภาพรวมก็จะชวยกระตุน

เศรษฐกิจภายในประเทศใหเกิดการหมุนเวียนมีสภาพคลองที่ดีขึ้นชวยลดคาครองชีพใหประชาชนไดในระยะยาว
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DBD Connect เชื่อมโยงระบบบัญชี
สูระบบ DBD e-Filing

           จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กอตั้งโดยลนเกลา 2 รัชกาล มาแลว 99 ป กำลังจะกาวเขาสูปที่ 100 ในป 2559 เนื่องจากเปน

สถาบันการศึกษาแหงแรกในประเทศไทย จึงมีเครือขายศิษยเกาเปนจำนวนมาก คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี โดยนโยบายของทาน

คณบดี รศ.ดร.พสุ  เดชะรินทร ทำใหเกิดความรวมมือระหวางคณะคณาจารยกับศิษยเกาอยูเสมอ ซ่ึงตางก็มีปณิธานตรงกันในการรักษา

เกียรติภูมิจุฬาฯ หรืออยูท่ีไหนก็พัฒนาท่ีน่ัน สำหรับโครงการ “DBD Connect” เกิดจากคุณสมควร วานิชสัมพันธ พ่ีเกาคณะบัญชี จุฬาฯ 

ผูบริหารบริษัท คริสตอลซอฟท จำกัด (มหาชน) ท่ีพัฒนาโปรแกรม SmartBiz DBD Connect ซ่ึงไดรับรางวัลนวัตกรรมการเช่ือมโยงระบบ

บัญชีกับระบบการนำสงงบการเงินผานอิเล็กทรอนิกส (DBD e-filing) จากกรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดมอบสิทธ์ิใหจุฬาฯ และกรมพัฒนฯ

เปดใหซอฟตแวรบัญชีหรืออีอารพีของบริษัทผูผลิตรายอื่นสามารถเชื่อมตอโปรแกรม SmartBiz DBD Connect ได เพื่อชวยลดตนทุน

และระยะเวลาของบริษัทผูผลิตซอฟตแวรในการพัฒนาซอฟตแวรสวนเพิ่มตามนโยบายของกรมฯ และยังชวยเพิ่มความสะดวกใหกับ

เจาของกิจการและนักบัญชีในการสงงบการเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส ตามนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

           น้ำใจคนไทย ถึงแมจะมี 2 ปจจัยแรกแลว แตหากขาดปจจัยที่ 3 โครงการ “DBD Connect” ก็คงเกิดไมได มองในมุมหนึ่ง

บริษัทผูผลิตซอฟตแวรบัญชีหรืออีอารพีตางก็เปนคูแขงกัน แตสำหรับโครงการนี้ ก็เห็นวาบริษัทผูผลิตซอฟตแวรบัญชีหรืออีอารพี
มากกวา 12 รายสามารถรวมมือกันได ทำใหตนทุนการผลิตซอฟตแวรสวนเพ่ิมตามนโยบายของกรมฯ ในภาพรวมลดลง พัฒนาไดรวดเร็วข้ึน 

สุดทายเจาของกิจการและนักบัญชีของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งเปนลูกคาที่ใชซอฟตแวรเหลานี้ตาง ๆ ไดรับประโยชน 

โดยไมตองเสียคาใชจายเพิ่ม

ขั้นตอนการเชื่อมโยงระบบบัญชีสูระบบการสงงบการเงินทางอินเตอรเน็ต DBD e-Filing ผาน DBD Connect 

           ขั้นตอนการดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม

           การนำสงงบการเงินทางอินเทอรเน็ต หรือ DBD e-Filing  ตองดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรม 2 ตัว คือ 

           1) โปรแกรม SmartBiz DBD Connect ซ่ึงดาวนโหลดจากเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา เว็บไซตของบริษัทผูผลิตซอฟตแวร

ที่รวมกันพัฒนา และเว็บไซตของคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี แลวทำการติดตั้งโดยไมมีคาใชจาย 

           2) โปรแกรม DBD XBRL in Excel ซึ่งดาวนโหลดจากเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา แลวทำการติดตั้งโดยไมมีคาใชจาย

เหตุและปจจัยที่ทำใหเกิดโครงการ “DBD Connect”

           เร่ิมตนจากนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยทานอธิบดี

ผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ ที่ตั้งใจยกระดับคุณภาพขอมูลบัญชี

ของธุรกิจไทยใหไดมาตรฐานสากล อันเปนกลไกสำคัญในการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจโดยการใชสารสนเทศทางการบัญชี ดวยการ

กำหนดใหกิจการไทยสงงบการเงินในรูปแบบของ ebXML หรือ

ที่เรียกวา DBD e-Filing

บทสัมภาษณพิเศษ 

รศ.ศรัณย  ชูเกียรติ 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ขั้นตอนการสงงบการเงิน

            1) ขั้นตอนการเตรียมไฟล ซึ่งตองมี 2 ไฟล

                (1) ไฟลรูปแบบงบการเงินของบริษัท ดาวนโหลดผานโปรแกรม DBD XBRL in Excel 

                (2) งบทดลองปปจจุบัน ที่ตอง export จากโปรแกรมบัญชีหรืออีอารพีที่รวมโครงการฯ 

             2) นำท้ัง 2 ไฟล เขาสูโปรแกรม SmartBiz DBD Connect เพ่ือประมวลผลจัดเตรียมไฟลงบการเงินท่ีพรอมจะสงใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา

            3) Export ไฟลงบการเงินที่พรอมสงใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา จากโปรแกรม SmartBiz DBD Connect

            4) สงไฟลตามขอ 3 ผานทางเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา www.dbd.go.th

ความสำเร็จของโครงการ “DBD Connect” 

            ความสำเร็จ คงตองวัดจากประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ “DBD Connect”

            ประโยชนแรก ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก นักบัญชีของกิจการเหลานี้หรือสำนักงานบัญชี สามารถสงงบการเงิน

ในระบบ DBD e-Filing ไดสะดวกและลดคาใชจาย 

            ประโยชนที่สอง กรมพัฒนาธุรกิจการคาสามารถดำเนินการไดตามเปาหมายที่ไดตั้งไววาจะใหระบบ DBD e-Filing ชวยอำนวย

ความสะดวกและเกิดประโยชนสูงสุดแกผูประกอบธุรกิจ

            ประโยชนที่สาม ความรวมมือของบริษัทผูผลิตซอฟตแวรไทย เนื่องจากคุณภาพของซอฟตแวรบัญชีและอีอารพี มีผลอยางมาก

ตอคุณภาพของงบการเงิน ถึงแมโครงการ “DBD Connect” จะเปนเพียงโครงการเล็ก ๆ แตอาจนับวาเปนกาวแรกท่ีบริษัทผูผลิตซอฟตแวร

หลายบริษัทมารวมมือกันพัฒนาซอฟตแวรกลางท่ีใหประโยชนกับทุกฝาย ท้ังบริษัทผูผลิตซอฟตแวร เจาของกิจการ นักบัญชี และเปนไป

ตามนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ก็หวังวาประสบการณคร้ังน้ีจะชวยใหมีความรวมมือเพ่ือประโยชนสวนรวมในคร้ังตอ ๆ ไปอีก 

โดยสวนตัวเชื่อวาความรวมมือที่สรางสรรคกอใหเกิดนวัตกรรมที่ดีงามตอสังคมโดยรวมได

            ประโยชนที่สี ่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดทำหนาที่ในฐานะสถาบันการศึกษา ที่สามารถประสานและกอใหเกิดรวมมือ

ในการนำความรูมาชวยพัฒนาประเทศและสังคม

อยากใหทานฝากถึงผูประกอบการ/ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับระบบ DBD e-Filing และ DBD Connect 

 ปจจุบันอยูในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เชื่อวาระบบ DBD e-Filing และ DBD Connect ยังไมนิ่ง จำเปนตองมี

การปรับเปลี่ยนเพื่อใหรองรับกฎระเบียบขอบังคับใหม ๆ และเทคโนโลยีใหม ๆ ซึ่งจำเปนที่นักบัญชีตองติดตามและปรับตัวใหทันทวงที 

ดังนั ้นความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ในการแสวงหาแนวทางหรือพัฒนาเครื ่องมือใหมๆ เพื ่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงจึงเปนสิ่งจำเปนและจะกอใหเกิดประโยชนกับทุกฝาย
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           นิติบุคคลที่มีรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตองนำสงงบการเงินใหแกกรมพัฒนาธุรกิจการคาภายในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2559  ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา ไดพัฒนาชองทางการนำสงงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) โดยเปน
การประยุกตใชเทคโนโลยี  XBRL (eXtensible Business Report language)  ที่เปนมาตรฐานสากล และเปนนวัตกรรมการใหบริการ
รูปแบบใหมที่นำมาใชเปนครั้งแรกของประเทศไทย  ซึ่งจะชวยใหนักวิเคราะห (Analyst)  นักลงทุน (Investor) และหนวยงานภาครัฐ
สามารถนำขอมูลงบการเงินจากระบบ DBD e-Filing มาวิเคราะหไดอยางสะดวก รวดเร็ว สามารถนำขอมูลไปใชในการวิเคราะห
ไดทันที ซึ่งถือเปนเครื่องมือสำคัญในการสงเสริมใหผูประกอบการไทยมีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับตางชาติได
อยางมีประสิทธิภาพ
           นับตั้งแตวันที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดเปดระบบใหนิติบุคคลนำสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) เมื่อวันที่ 16 
มกราคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559 มีนิติบุคคลนำสงงบการเงินทาง DBD e-Filing แลวจำนวน 356,034 ราย คิดเปน 77%ของนิติบุคคล
ที่ตองนำสงงบการเงินทั้งสิ้นจำนวน 568,278 ราย
           ท้ังน้ี ความสำเร็จดังกลาวเกิดจากการขับเคล่ือนเชิงรุกของกรมฯ เพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยอำนวยความสะดวก
แกภาคธุรกิจ ดังนี้ 

ผลการนำสงงบการเงินป 2559

1. ออกประกาศใหนิติบุคคลมาขอรับรหัสผูใชงานและรหัสผาน 
(Username & Password) ลวงหนาตั้งแตเนิ่นๆ เมื่อวันที่ 
4 กันยายน 2558

4. จัดทำโครงการ DBD Connect รวมกับคณะพาณิชยศาสตร
และการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และผูผลิตซอฟแวร

เพื ่อทำการเชื ่อมโยงซอฟทแวรทางบัญชีผานระบบ
DBD e-Filing โดยไมตอง Re - Key ขอมูลงบการเงิน
อีกครั้ง ซึ่งปจจุบันมีบริษัทซอฟแวรเขารวมแลวจำนวน
12 บริษัท รวม 17 โปรแกรม                                     

2. จัดทำฐานขอมูลงบการเงินรอบปบัญชี 2557 ในรูปแบบ 
XBRL เพ่ืออำนวยความสะดวกใหผูประกอบธุรกิจไมตอง
กรอกงบการเงินเปรียบเทียบจำนวน 437,249  ราย 5. กรมฯ ไดขยายเครือขายอินเทอรเน็ตโดยการเชาจาก

ผูใหบริการ Internet Service Provider ณ ชวงเวลาที่มี
การใชงานสูงสุดเพ่ือรองรับและเพ่ิมประสิทธิภาพการให

บริการนำสงงบการเงิน DBD e-Filing ระหวางเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน 2559                                

3. จัดต้ังศูนยปฏิบัติการ (Workshop) ท่ีช้ัน 10 กรมฯ รวมท้ังรวมมือ
กับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ณ กระทรวงพาณิชย และมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยไดจัดอบรม
เปนจำนวน 239 คร้ัง มีผูเขาอบรมท้ังส้ิน 13,986 ราย ซ่ึงคาดวาผูเขา
อบรมจำนวนดังกลาวจะสามารถนำความรูไปขยายผลใหครอบคลุม
นิติบุคลทั่วประเทศกวา 500,000 ราย

6. กรมฯ รวมกับสำนักงานบัญชีคุณภาพ จำนวน 130 แหงในการ
สรางวิทยากรเพื่อขยายผลการบรรยาย DBD e-Filing ในภูมิภาค

 รวมท้ังขับเคล่ือนการนำสงงบการเงินผานนักบัญชี 53,510 ราย โดยใช
ระบบ e-Accountant เปนชองทางการส่ือสารและขยายผลการนำสง
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               ในป 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการคา จะดำเนินการเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูประกอบธุรกิจ โดยจะดำเนินการ

ปรับปรุงหองปฏิบัติการอบรม (Workshop) โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเปน 30 เครื่อง เพื่อรองรับการเรียนรูระบบ  DBD e-Filing 

และการสอนติดตั้งโปรแกรม XBRL in Excel รวมถึงเพิ่มการจัดอบรมใหความรูตลอดป 2559-2560 เพื่อใหครอบคลุมนิติบุคคลที่ตอง

นำสงงบการเงินทั้ง 100% โดยมีเปาหมาย ดังนี้

               1. ผู ประกอบธุรกิจทุกรายที ่ตองนำสงงบการเงินสามารถติดตั ้งโปรแกรม XBRL in Excel สำหรับนำสงงบการเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) ไดดวยตนเอง 

               2. ผูประกอบธุรกิจมีความรูในการนำสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) ผานการฝกอบรมท่ีหองปฏิบัติการอบรม 

(Workshop) มากยิ่งขึ้น

               3. กรมฯ ไดจัดสรรเจาหนาท่ีดาน IT ท่ีมีความเช่ียวชาญในการติดต้ังโปรแกรม XBRL in Excel เพ่ือใหคำแนะนำและแกไขปญหา

ไวคอยอำนวยความสะดวกประจำหองปฏิบัติการอบรม (Workshop) 

               การนำสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) สามารถนำสงไดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

หรือกรณีท่ีกรรมการไมอยูก็สามารถสงงบการเงินได จึงสะดวกรวดเร็ว อีกท้ังลดตนทุนคาใชจายของภาคเอกชนและภาครัฐในการบริหาร

จัดการ ผูประกอบธุรกิจสามารถนำขอมูลงบการเงินไปใชประโยชนไดทันทีในการเร่ิมตน ตอยอดและสรางเครือขายธุรกิจ ดังน้ัน ทุกภาคสวน

ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรตางๆ ตองผนึกกำลังกันในการขับเคลื่อนประเทศใหมีขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น 

เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน

               กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดบูรณาการความรวมมือกับ 8 หนวยงานพันธมิตรที่มีหนาที่กำกับดูแลธุรกิจ ไดแก 

 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

 กรมสรรพากร

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) 

 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.) 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 

โดยมีเปาหมายสูงสุดในอนาคต คือ การใชงบการเงินฉบับเดียว ซ่ึงนำสงผานระบบ DBD e-Filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา และสามารถ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลที่ไดมาตรฐานสากล
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ยกระดับ SMEs สู Smart Enterprises

           กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบธุรกิจใหมีขีดความสามารถทางการแขงขัน 
โดยมุงเนนสรางความเขมแข็งจากฐานรากและสรางสังคมผูประกอบการ เพ่ือเพ่ิมความไดเปรียบในการแขงขัน (Comparative Advantage) 
สามารถเช่ือมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศสูเศรษฐกิจโลก (Connectivity) สรางเศรษฐกิจบนฐานการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสูงข้ึน 
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ใหความสำคัญกับการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศพรอมขับเคลื่อนตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 โดยมุงเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน และการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยนำเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
นวัตกรรมการบริหารจัดการสมัยใหมเปนฐานการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ

           1) สรางนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneurs : DBD-SPE)  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจอยาง
เปนระบบตามมาตรฐานสากล ใหมีความเขมแข็งแขงขันได โดยพัฒนาครอบคลุมใน 5 มิติ ไดแก การตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย และนวัตกรรม เพื่อสงเสริมความเปนมืออาชีพดานการบริหารจัดการธุรกิจ
           2) สรางนักการตลาดเชิงสรางสรรค (Advance Creative Marketeer : DBD-APE) เพ่ือพัฒนาตอยอดผูประกอบธุรกิจใหเปนผูนำ
ดานการตลาดสมัยใหม ผสมผสานกับแนวคิดเชิงนวัตกรรม โดยเสริมสรางทักษะและแนวคิดดานกลยุทธการตลาดและนวัตกรรม 
เพื่อใหผูประกอบธุรกิจสามารถประยุกตใชกลยุทธการตลาดแนวใหมในการขยายตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรางโอกาส
ทางการคาเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจระหวางกันทั้งในประเทศและตางประเทศมากขึ้น

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฏสกุล
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา

      กรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงเรงผลักดันธุรกิจ SMEs ไทยใหมีความเขมแข็งอยางย่ังยืน โดยมุงเนนพัฒนา

ศักยภาพผูประกอบธุรกิจโดยเสริมสรางองคความรูในการประกอบธุรกิจอยางครบวงจร พัฒนาทักษะ แนวคิด

การเปนนักธุรกิจมืออาชีพ และใหความสำคัญตอการขับเคล่ือนผูประกอบธุรกิจดวยนวัตกรรม พัฒนา/เพ่ิมมูลคา

สินคาและบริการใหตอบสนองความตองการของตลาด ประยุกตใชทักษะกลยุทธการตลาดสมัยใหม และ

การวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ การคนหาโอกาสและชองทางการตลาดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ 

การใหคำปรึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิ ผูเช่ียวชาญ รวมท้ังการศึกษาดูงานธุรกิจตนแบบการพัฒนาผูประกอบธุรกิจ 

SMEs ใหมีความแตกตางและสรางโอกาสทางธุรกิจที่เหนือกวาคูแขงขัน พรอมทั้งยกระดับผูประกอบธุรกิจ 

SMEs สู Smart Enterprises ประกอบดวย 2 กิจกรรม ไดแก



ระดับดี
นางสาววรลัญซ กิจเสถียรธีรกุล

รานขาวขาหมูตรอกซุง

ระดับดีมาก
นายวิชัย อมตมหัตธนะ 

บริษัท สยามเน็ตเวิรคแอนดคอมพิวเตอร จำกัด 
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              ในป 2559 มีผูประกอบธุรกิจ SMEs ผานการพัฒนาฯ ท้ัง 2 กิจกรรม จำนวน 137 ราย แบงเปน กิจกรรมสรางนักธุรกิจมืออาชีพ 

จำนวน 94 ราย และสรางนักการตลาดเชิงสรางสรรค จำนวน 43 ราย โดยทั้ง 2 กิจกรรมไดมีการคัดเลือกนักธุรกิจ SMEs ผูเปน

ตนแบบท่ีดี (Best Practice) จำนวน 3 ระดับ ไดแก ระดับดีเดน ดีมาก และ ดี เพ่ือเปนตนแบบการบริหารจัดการธุรกิจแกผูประกอบธุรกิจ 

SMEs รุนตอๆ ไป

ระดับดีเดน
นายชัยณรงค เชื้อชูชาติ 
บริษัท คอฟฟบอย จำกัด 

ระดับดีมาก
นางสาวสิทธิณี ทองใบ 

รานผดุงฉัตร 

ระดับดีเดน
นางสาววริษา เลิศชัยวรกุล 

บริษัท พามาบายวริษา จำกัด 

ระดับดี
นางธัญญวาริน จันทรประภางกูร 

Franchise Play Fun Clay Thailand 

ระดับดีมาก
นายเรืองยศ ดานซาย
บริษัท ดี-แลนด กรุป

ระดับดีเดน
นายชัชวาล ตั้งตงฉิน 

บริษัท ยูโรเดคคอร จำกัด

ระดับดี
นางสาวณัฐวรรณ ไกรกาบแกว

บริษัท เดอะตรีทัช เอเชีย แปซิฟค จำกัด

 

       กิจกรรม : สรางนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneurs :DBD-SPE ) รุน 4

       

       กิจกรรม : สรางนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneurs : DBD-SPE) รุน 5

       กิจกรรม : สรางนักการตลาดเชิงสรางสรรค (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM)

นักธุรกิจ SMEs ที่ไดรับการคัดเลือกเปนตนแบบที่ดี (Best Practice)
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ผลการประชุมความรวมมือดานการจดทะเบียนธุรกิจ

           เมื่อวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการคาไดสงผูแทนเขารวมการประชุมความรวมมือ European Commerce 

Registers’ Forum (ECRF) และ The Corporate Registers Forum (CRF) ประจำป 2016 ณ เมืองคารดิฟฟ สหราชอาณาจักร เพ่ือหารือ

และแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนธุรกิจ การพัฒนาการใหบริการจดทะเบียนธุรกิจ ประเด็นปญหาหรือ

ความทาทายที่หนวยงานจดทะเบียนธุรกิจประสบ การปฏิรูปกฎหมาย/ระบบจดทะเบียนธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ รวมถึง

ความสมบูรณและคุณภาพของขอมูลธุรกิจ กับผูแทนจากหนวยงานจดทะเบียนของประเทศสมาชิก ECRF และ CRF 

           ECRF และ CRF เปนเวทีความรวมมือระหวางประเทศดานการจดทะเบียนธุรกิจ มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความรู 

ประสบการณและพัฒนาการใหมๆ  เก่ียวกับระบบการจดทะเบียนธุรกิจ รวมท้ังสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกเก่ียวกับระบบ

การจดทะเบียนธุรกิจ ระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่ใชหรือจะใชในการจดทะเบียน

           ในการประชุม ECRF/CRF 2016 ประเทศสมาชิกมีความเห็นรวมกันวาระบบการจดทะเบียนธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพและมีความโปรงใส 

ถือเปนเคร่ืองมือสำคัญในการพัฒนาสภาพแวดลอมในการประกอบธุรกิจ ชวยเสริมสรางการแขงขันทางดานการคาการลงทุน เปดโอกาส

ใหผูประกอบการไดเขาถึงตลาด และกอใหเกิดการสรางงาน  ซึ่งในรอบปที่ผานมา ประเทศตางๆ ไดมีการพัฒนาระบบจดทะเบียนธุรกิจ

และการจัดสงขอมูลในหลายดาน เชน ติมอร-เลสเต ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากธนาคารโลก ไดออกกฎหมายยกเลิกขอกำหนดเกี่ยวกับ

เงินทุนขั้นต่ำสำหรับการจัดตั้งบริษัท และอยูระหวางการออกกฎหมายรองรับการใหบริการผานระบบออนไลน เลบานอน นำเทคโนโลยี

เขามาชวยในการใหบริการจดทะเบียนธุรกิจ การจัดสงขอมูล และการชำระคาธรรมเนียมผานระบบออนไลน รวมถึงพัฒนาการใหบริการ

จดทะเบียนธุรกิจแบบ one-stop shop 

           นอกจากนี้ หลายประเทศไดเปลี่ยนมาใหบริการผานชองทางอิเล็กทรอนิกสมากขึ้นเรื่อยๆ โดยรูปแบบที่เปนที่นิยมคือ Internet 

(web based form) ทั้งนี้ การใหบริการจดทะเบียนธุรกิจ/จัดสงขอมูลผานชองทางอิเล็กทรอนิกส จะชวยลดระยะเวลาและคาใชจาย 

ชวยปกปองระบบจดทะเบียนธุรกิจ ปองกันปญหาการฉอโกงหรือทุจริต และกอใหเกิดประโยชนตอการเขาถึงขอมูล ประเทศที่ไดมี

การพัฒนาชองทางยื่นคำขอจดทะเบียน/จัดสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสในรอบปที่ผานมา เชน บราซิล เดนมารก อิสราเอล ฯลฯ

             อีกประเด็นหนึ่งที่หลายประเทศใหความสำคัญมาก คือ มาตรการเพื่อปองกันการทุจริตเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนธุรกิจและเพื่อ

ใหขอมูลธุรกิจถูกตองและสมบูรณ ปจจุบันแตละประเทศพยายามพัฒนาใหระบบจดทะเบียนของตนมีความงายและสะดวกรวดเร็ว 

ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยตอระบบทะเบียนธุรกิจได และนำมาซึ่งการฉอโกงหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับระบบ

จดทะเบียนธุรกิจ เชน การปลอมลายมือช่ือ หรือการไมดำเนินการตามท่ีกฎหมายกำหนด เปนสาเหตุของการโตแยงกัน โดยแตละประเทศ

ไดใชวิธีการแตกตางกันไป เพ่ือปองกันปญหาดังกลาว เชน การปองกันการโจรกรรมเอกลักษณบุคคล (Identity Thief) อาทิ การใชระบบ 

email แจงกลับผูท่ีเก่ียวของทุกคร้ังท่ีมีการจดทะเบียน/การแกไขรายการทางทะเบียน/การย่ืนเอกสารอันเก่ียวของกับธุรกิจ การเพ่ิมบทลงโทษ

ตอผูที่กระทำผิดเกี่ยวกับการจดทะเบียน และการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส



23

             ในสวนของระบบการจดทะเบียนธุรกิจของสหราชอาณาจักร ซึ่งเปนเจาภาพการประชุม มีบริษัทจำกัดจดทะเบียนประมาณ 

3.5 ลานราย และมีบริษัทจัดต้ังใหมประมาณปละ ๕.๘ แสนราย การใหบริการของ Companies House1  ซ่ึงรวมถึงการจดทะเบียนเพ่ือ

จัดต้ังบริษัท (การจองช่ือบริษัท การย่ืนจดทะเบียนและการชำระคาธรรมเนียม) สามารถทำไดในรูปแบบเอกสารหรือดำเนินการผานระบบ

ออนไลน โดย Companies House สนับสนุนใหผูประกอบการดำเนินการผานระบบออนไลน เน่ืองจากจะมีความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง

แมนยำ สามารถตรวจสอบได และมีอัตราคาธรรมเนียมท่ีต่ำกวา ท้ังน้ี เอกสารท้ังหมดจะถูกนำเขาระบบในรูปแบบ image เพ่ือประโยชน

ในการสืบคนและคนหาขอมูล นอกจากนี้ ภายในป ๒๕๖๓ Companies House มีแผนในการใหบริการทุกประเภทผานระบบออนไลน 

๑๐๐% โดยมุงสูการเปนองคกรดิจิทัล รวมถึงพัฒนาระบบจดทะเบียนธุรกิจเพื่อลดภาระของผูประกอบการ เชน เชื่อมตอการใหบริการ

จดทะเบียนธุรกิจกับการจดทะเบียนภาษีกับ HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs)

             จากการเขารวมประชุมดังกลาวขางตน ทำใหไดรับทราบถึงแนวทางในการจดทะเบียนธุรกิจและมาตรการในการพัฒนาระบบ

จดทะเบียนธุรกิจของแตละประเทศ มาตรการเพื่อปองกันการทุจริตเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนธุรกิจและเพื่อใหขอมูลธุรกิจถูกตองและ

สมบูรณ ซ่ึงเปนประโยชนและเปนแนวทางในการนำมาปรับปรุงและพัฒนา การบริการดานการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

ในระดับสากลตอไปได โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการจดทะเบียนใหอยูในรูปแบบออนไลน ซ่ึงอยูระหวางการพัฒนาระบบการจดทะเบียน

ทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหการจดทะเบียนธุรกิจมีความสะดวกรวดเร็วตอผูประกอบการมากย่ิงข้ึน รวมท้ังยังเปนการรักษาหรือพัฒนาอันดับ

ความยาก-งายในการเร่ิมตนธุรกิจของไทย ตามรายงานของธนาคารโลกใหสูงข้ึน ซ่ึงจะสงผลดีตอการเร่ิมตนธุรกิจ การลงทุน และเศรษฐกิจ

ของประเทศตอไปในอนาคต

1Companies House เปนหนวยงานภายใต the Department for Business, Innovation and Skills มีหนาที่ความรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการจัดตั้งและเลิกบริษัท 

การใหบริการขอมูลตอสาธารณะ และการตรวจสอบและการเก็บรักษาขอมูลบริษัทภายใต Companies Act และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัททุกประเภทภายใต 

Companies Act ๒๐๐๖ จะตองจัดตั้งและจดทะเบียนกับ Companies House และจัดสงเอกสารและรายละเอียดตางๆ ตามที่กำหนด  
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Franchise Asia Philippines Expo 2016

           เพื่อใหธุรกิจแฟรนไชสไทยสามารถสรางและขยายเครือขายธุรกิจกับนักลงทุนหรือเครือขายทั้งในตางประเทศ และเปนที่ยอมรับ

สามารถขยายโอกาสทางการตลาดและแขงขันในระดับสากลได กรมพัฒนาธุรกิจการคาจึงไดจัดกิจกรรมสรางและขยายเครือขาย

ทางการตลาดระหวางแฟรนไชสไทยกับเครือขายธุรกิจ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิปปนส โดยการนำผูประกอบธุรกิจแฟรนไชสไทย

ที่มีศักยภาพ ไปนำเสนอและการเจรจาธุรกิจแฟรนไชสในงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส รายละเอียดดังนี้

           1. ชื่องาน Franchise Asia Philippines Expo 2016  ซึ่งเปนงานแฟรนไชสที่ดีที่สุดในฟลิปปนสและใหญที่สุดในเอเชีย 

               * บนพื้นที่แสดงธุรกิจกวา 10,000 ตร.ม.

               * มีธุรกิจเขารวมนำเสนอธุรกิจมากกวา 500 แบรนด ทั้งจากฟลิปปนสและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค

               * มีผูแทนภาคธุรกิจทั้งในประเทศฟลิปปนสและตางประเทศเขารวมงานกวา 1,000 ราย

               * มีผูสนใจเขาเยี่ยมชมงานกวา 40,000 ราย (ในป 2015)

           2. สถานที่จัดงาน ณ SMX Convention Center กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิปปนส

           3. ระยะเวลาจัดงาน 3 วัน ระหวางวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2559 

           4. ผูประกอบธุรกิจแฟรนไชสที่เขารวมงานแสดงสินคาฯ จำนวน 12 ราย

           5. รับฟงการบรรยายพิเศษ โดยทานอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายการพาณิชย) ประจำกรุงมะนิลา น.ส. รชกร ศักดิ์ศรี และวิทยากร

                รับเชิญพิเศษ นายดุษฎี เขมะพันธุมนัส ผูจัดการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามะนิลา และ นางสุกัญญา เสรีโยธิน 

                President and CEO, บมจ. ปตท ประจำสาขามะนิลา ประเทศฟลิปปนส 

           6. กิจกรรมที่นาสนใจภายในงาน อาทิ พิธีเปดงาน Franchise Asia Philippines Expo 2016  : Expo Opening Ceremonies  

               การสัมมนาหัวขอ Master Franchising Seminar & Business Matching Opportunities และรวมงาน : The Chairman’s 

               Networking Reception Night/ A Taste of Franchising เปนตน

ลำดับ ประเภทธุรกิจ จำนวน (ราย)

รวม 21

1

2

3

อาหารและเครื่องดื่ม

บริการ

คาปลีก

7

4

1
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             ท้ังน้ีผลจากการจัดกิจกรรมในคร้ังน้ี คาดวาจะสามารถสรางสวนแบงการตลาดรวมในประเทศฟลิปปนสไดกวา 3,000 ลานบาท 

ภายในระยะเวลา 5 ปหลังจากนี้ โดยคาดวาจะสามารถขายแฟรนไชสในรูปแบบดังกลาวไดไมนอยกวา 10 กิจการ นาจะมีสาขาเกิดขึ้น

เฉล่ียไมนอยกวา 5 สาขา/แบรนด โดยการใหสิทธ์ิแบบ Multiple Unit จำนวน 7-9 กิจการ และการใหสิทธ์ิแบบ Area หรือ Master Franchise 

ไมนอยกวา 1-3 กิจการ ประมาณการยอดขาย 1.2 ลานบาท/แบรนด/เดือน/สาขา และมีสาขาเกิดข้ึนใหมอยางนอย 1 สาขา/ป  โดยสามารถ

สรางรายใหแฟรนไชสซอรไทยท่ีมาจากคาแฟรนไชสฟประมาณ 60 ลานบาท และคารอยัลต้ีฟ ประมาณ 3-5% ของมูลคาตลาดท่ีเกิดข้ึน

หรือประมาณ 120 ลานบาท หรือรวมแลวไมนอยกวา 180 ลานบาทภายใน 5 ป  ซึ่งถือวาเปนอีกชองทางที่ชวยสรางรายไดเขาประเทศ
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01

02

03

04

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ 
เปนประธานเปดศูนยชวยเหลือผูประกอบการ SMEs (SME 
Rescue Center) โดยมีผู บริหารกระทรวงพาณิชย เขารวม 
ณ หองมัฆวานรังสรรค ช้ัน 3 สโมสรทหารบก เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 
21 กรกฎาคม 2559

นางอภิรดี  ตันตราภรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
พรอมดวยผูบริหารระดับสูง นำขาราชการกระทรวงพาณิชย
รวมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และไดรวมกัน
ปลอยพันธุปลาจำนวน 840,000 ตัว ลงสูแมน้ำเจาพระยา 
เปนการทำความดีถวายเปนพระราชกุศลเน่ืองในวันแมแหงชาติ 
เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559

ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 
เปนประธานเปดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ "สรางความเขมแข็ง
เครือขายธุรกิจ MOC Biz Club" ครั้งที่ 5 ใหกับสมาชิก MOC 
Biz Club สวนภูมิภาค เพื่อสรางยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน
ธุรกิจในแตละจังหวัดรวมกัน และเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
ทองถ่ินใหสามารถเติบโตไปพรอมกัน ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล 
จังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2559

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย เปนประธาน
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 
ครั้งที่ 44 (2/2559) ณ หองมวงเทพรัตน ชั้น 7 เมื่อวันจันทรที่ 
1 สิงหาคม 2559 



นายสาโรจน สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา  
เปนประธาน การอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการในลักษณะ
สถานการณจำลอง (Simulation) หลักสูตร "สรางนักบัญชี
คุณภาพรุนใหม” โครงการ (Young & Smart Accountants) 
ระหวางวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559  ณ หองประชุมพรหมโยธี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎสกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เปนประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณากลั่นกรอง
คำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว คร้ังท่ี 8/2559 
ณ หองมวงระยา ชั้น 7 เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559

นายสำรวย แดงดวง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา เปนประธาน
การประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายวาดวย
หลักประกันทางธุรกิจ ณ หองมวงระยา ช้ัน 7กรมพัฒนาธุรกิจการคา
เม่ือวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2559

นายสาโรจน   สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เปนประธาน การอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการในลักษณะ
สถานการณจำลอง (Simulation) หลักสูตร "สรางนักบัญชี
คุณภาพรุนใหม” โครงการ (Young & Smart Accountants) 
ระหวางวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559  ณ หองประชุมพรหมโยธี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

นางสาวผองพรรณ เจียรวิริยะพันธ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ใหการตอนรับคณะผู บริหารของ Agency for Business 
Registration (ABR), Ministry of Planning and Investment 
(MPI) ประเทศเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนธุรกิจ และเยี่ยมชมกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
ณ หองประชุม ชั้น 17 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559



ฉลาดซ้ือ
ประหยัดใช

ฉลาดซ้ือ
ประหยัดใช

ฉลาดซ้ือ
ประหยัดใช

ฉลาดซ้ือ
ประหยัดใช

รานฉลาดซื้อ ประหยัดใช

เลือกซื้อสินคามีคุณภาพ ราคาเหมาะสม 
ณ รานที่มีสัญลักษณ “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช” 537 สาขา ใน 67 จังหวัดทั่วประเทศ
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