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นางอภิรดี ตันตราภรณ์
Mrs. Apiradi Tantraporn

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Minister of Commerce

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from the Minister of Commerce
กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงาน
หลัก ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจการค้า
ของประเทศ ครอบคลุมทุกภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ เกษตรกร ผูป้ ระกอบการ
และผู้บริโภค โดยมีบทบาทส�ำคัญ
ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และ
อ� ำ นวยความสะดวกเพื่ อ พั ฒ นา
ธุ ร กิ จ เชื่ อ มโยงและขยายตลาด
ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ให้ แ ก่ เ กษตรกร วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ผู้ประกอบการ SME ตั้งแต่ต้นทาง
(ผู้ผลิต) กลางทาง (ผู้ค้า) ปลายทาง
(ผู้บริโภค) รวมทั้งเสริมสร้างกลไก
ทางการค้าให้เกิดระบบทีเ่ สรี เป็นธรรม
มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังได้
ดู แ ลค่ า ครองชี พ เพิ่ ม ทางเลื อ ก
ที่ ห ลากหลายให้ แ ก่ ป ระชาชน
ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าดี ราคาถูก
เสริ ม สร้ า งบทบาทผู ้ บ ริ โ ภคให้ มี

ความรอบรู ้ สามารถรั บ มื อ กั บ
การเปลี่ ย นแปลงของตลาดและ
นวัตกรรมสมัยใหม่ ตลอดจนพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น (Local
Economy) ให้สามารถพึง่ พาตนเองได้
ควบคู ่ กั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ระหว่างประเทศ ทัง้ การค้าชายแดน
การส่งออก การลงทุนในต่างประเทศ
โดยบูรณาการการท�ำงานร่วมกับ
ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนา
ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
ให้เข้มแข็ง เป็นห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value
Chain) ทีส่ ำ� คัญในภูมภิ าคและโลก
พร้ อ มก้ า วสู ่ ก ารเป็ น ผู ้ น� ำ ใน
ตลาดโลกตามกรอบยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงพาณิ ช ย์ ระยะ 20 ปี
(ปี 2559 – 2579) สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อมุ่งสู่

“ประเทศไทย 4.0” ต่อไป
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็น
หน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทส�ำคัญ
อย่างมากในการด�ำเนินงาน เพือ่ ให้
บรรลุตามเป้าประสงค์และนโยบาย
ของรัฐบาล โดยมุ่งมั่นขับเคลื่อน
การด� ำ เนิ น งาน เพื่ อ รองรั บ และ
สนับสนุนการก้าวเข้าสูก่ ารเป็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
มี ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมบริ ก าร
ภาครั ฐ ใหม่ ๆ เพื่ อ ให้ บ ริ ก าร
ประชาชน ผู ้ ป ระกอบการ และ
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ได้สะดวก
รวดเร็ ว ลดค่ า ใช้ จ ่ า ย จนเป็ น
ทีย่ อมรับ ดังจะเห็นได้จากการได้รบั
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ของ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. มาอย่างต่อเนือ่ ง
ตั้งแต่ปี 2553 จนกระทั่งปัจจุบัน
ร ว ม ทั้ ง ย ก ร ะ ดั บ เ พื่ อ เ พิ่ ม
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The Ministry of Commerce
is the lead agency responsible for
driving the Thai economy forward
taking into account the interests
all stakeholders within the society,
including farmers, business
operators and consumers.
The key roles of the Ministry
involves promotion, support and
facilitation of business throughout
the supply chain in order to create
networks that expand domestic
and international markets for
farmers and the business
community. Establishing a wellfunctioning trade regime that
ensures free, fair, and efficient
trade practices is a priority for
the Ministry. Special attention is
paid to the cost of living where
people can have access to
greater diversity and variety of
quality goods and services at
reasonable prices. Consumer
awareness is considered an
important factor in addressing
market changes and innovation.
The Ministry also works closely
with the grass-root community
and the local economy to enable
them to be self-dependent and
sustainable. International trade is
also addressed in cooperation
with other Ministries and the

private sector in order to facilitate
border trade, exports and
investments abroad. Thailand’s
role in the global value chain has
proven it to be a global market
leader consistent the Ministry’s
the 20-year Strategy (2017 – 2036)
and in line with Thailand’s National
Strategy aimed at moving the
country towards “Thailand 4.0”.
The Department of Business
Development plays an important
role in achieving the government’s
policy objectives. As such,
the Department of Business
Development has shown full
commitment and readiness to
support these goals by leading
the government’s transition
towards an e-Government regime
encompassing service innovation
that delivers more convenience
and efficiency for consumers.
The Department’s efforts and
progress over the course of
several years has been continually
recognized by the Office of The
Public Sector Development
Commission who has granted
the Department of Business
Development with the Thailand
Public Service Award annually
since the year 2010.
Another important pillar in
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the Department’s duties is in
strengthening the competitiveness
of SME by equipping them with
the knowledge and determination
necessary to become Smart and
successful Enterprises and
Startups that utilize innovation
and new business models based
on cutting-edge technology.
These tools are essential
in transitioning the economy
from Thailand 3.0 to Thailand 4.0.
To meet this goal, the country’s
old and outdated economic
infrastructure requires immediate
upgrading towards a “ValueBased Economy”, fundamentally
driven by innovation, creativity
and technology. In this connection,
the Department has joined hands
with other relevant stakeholders
under the concept of “public-private
partnership” cooperation to
develop the grass-root economy,
resulting in effective capacity
building projects and increased
competitiveness of local
businesses, including small and
micro community enterprises
(SMCEs) and OTOP operators.
I have witnessed the
determination and devotion of the
Department of Business
Development officials in carrying
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ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
ผู ้ ป ระกอบการ SME สู ่ ก ารเป็ น
Smart Enterprises & Startup ที่มี
การปรับเปลีย่ นแนวคิด สร้างรูปแบบ
ธุรกิจทีม่ นี วัตกรรม มีการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ ซึง่ เป็นองค์ประกอบหนึง่ ของ
การเปลีย่ นผ่านจาก Thailand 3.0 ไปสู่
Thailand 4.0 ทีเ่ น้นการปรับเปลีย่ น
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ “Value–
Based Economy” หรือ “ระบบ
เศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี”
ตลอดจนได้ ผ นึ ก ก� ำ ลั ง ร่ ว มกั บ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เพื่อร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถ
ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพให้ แ ก่
ผูป้ ระกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชน
ผู้ประกอบการ OTOP ผ่าน “กลไก
ประชารัฐ”ตามนโยบายของรัฐบาล
ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานราก
ซึง่ ทีผ่ า่ นมาส่งผลให้การด�ำเนินงาน
ของกรมพัฒนาธุรกิจบรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ภายใต้ แ นวทางการบริ ห าร
จัดการองค์กรและขับเคลือ่ นนโยบาย
ดังกล่าว ดิฉนั ได้สมั ผัสถึงความตัง้ ใจ
และความมุง่ มัน่ ของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ทุกคน ทีไ่ ด้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มที่
ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และ
มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ ในการให้
บริการประชาชนอย่างแท้จริง โดยมี
เป้าหมายส�ำคัญร่วมกัน คือการบริการ
ประชาชนและท�ำงานที่ได้รับมอบ
หมายด้วยศักยภาพที่มีเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ
95 ปี ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ดิฉนั
รู้สึกภาคภู มิ ใจที่ เ ห็ น กรมพั ฒ นา
ธุ ร กิ จ การค้ า เติ บ โตอย่ า งมั่ น คง
ดิฉันเชื่อมั่นว่า กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าจะพัฒนานวัตกรรมการบริการ
และการอ� ำ นวยความสะดวก
ทางการค้ า ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิง่ ขึน้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
ของภาคธุรกิจให้สอดรับกับบริบท

ทางเศรษฐกิ จ และการค้ า ทั้ ง ใน
ปั จ จุ บั น และในอนาคต ดิ ฉั น ขอ
ขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ทุ ก ท่ า น
ที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และขออานุภาพ
แห่ ง คุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีก่ รมพัฒนา
ธุ ร กิ จ การค้ า ทุ ก ท่ า นประสบแต่
ความสุข ความส�ำเร็จ มีก�ำลังกาย
ก�ำลังใจ ร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติงาน
ร่วมกับทุกภาคส่วนให้ส�ำเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดีตลอดไป

(นางอภิรดี ตันตราภรณ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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out their duties and responsibilities
to the general public and believe
they will continue to deliver all
responsible tasks with efficiency,
integrity, professionalism, and to
the best of their abilities.
On the special occasion of
the 95 th anniversary of the
inauguration of the Department
of Business Development on
January 16, 2018, I would like to
congratulate the Department on

this great milestone and take
pride in their achievements. I am
confident that the Department will
continue play a leading role in
supporting government policy,
in particular, with regard to the
ongoing efforts in promoting new
service innovation and facilitating
trade for Thai businesses. I would
like to finally express my gratitude
to all executives, officials and
employees of the Department of
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Business Development for their
unified efforts and dedication in
performing their duties. May you
all be blessed with happiness,
success and good health for
the future.

(Mrs. Apiradi Tantraporn)
Minister of Commerce
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นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
Mr. Sontirat Sontijirawong

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Deputy Minister of Commerce

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Message from the Deputy Minister of Commerce
น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล ไ ด ้ ใ ห ้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก (Local Economy) มีเป้าหมาย
เพื่ อ สร้ า งความเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจและศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ ให้สามารถก้าวพ้นกับดัก
รายได้ปานกลาง ลดความเหลือ่ มล�ำ้
สร้ า งรายได้ แ ละความเจริ ญ แก่
ทุกภาคส่วนครอบคลุมทั้งประเทศ
โดยใช้ “กลไกประชารั ฐ ” ให้
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
มีสว่ นร่วมด�ำเนินการร่วมกับภาครัฐ
กระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก (Local Economy) จึงได้
แปลงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ
โดยผลการด�ำเนินงานในรอบ 1 ปี
ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้ด�ำเนินงานสนองตอบนโยบาย
ดังกล่าวจนเป็นที่ประจักษ์ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ

โดยด� ำ เนิ น การสร้ า งอาชี พ ให้ แ ก่
ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย ซึ่ ง จะเน้ น อาชี พ
ที่ไม่ยุ่งยาก และหาวัตถุดิบได้ง่าย
ซึ่งได้ร่วมกับมูลนิธิลุงขาวไขอาชีพ
และผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ แฟรนไชส์
ด้ า นอาหารที่ ผ ่ า นการพั ฒ นา
จากกรมมาร่ ว มกั น จั ด ฝึ ก อาชี พ
ให้กับประชาชนที่สนใจจะมีอาชีพ
เป็นของตนเอง พร้อมแนะน�ำวิธี
การท� ำ ธุ ร กิ จ ทั้ ง การจั ด ท� ำ บั ญ ชี
การบริหารจัดการ และยังได้ดำ� เนิน
การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ
OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้พัฒนา
สินค้าและบริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดและขยาย
ช่องทางตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคได้
ง่ายขึน้ ส่งเสริมธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก
(โชวห่วย) ให้มกี ารบริหารจัดการทีด่ ี
สามารถ ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง
สนับสนุนให้รา้ นค้าส่ง-ค้าปลีกเข้าร่วม
โครงการร้ า นธงฟ้ า ประชารั ฐ
เพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย
มีความร่วมมือกับส�ำนักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล
(DEPA) บริษัทไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด
ยกระดับร้านโชวห่วยและร้านค้า
ในชุมชนให้เป็น “ร้านโชวห่วยไฮบริด”
ที่มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์
ได้ อี ก ช่ อ งหนึ่ ง และเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความยั่งยืนทางธุรกิจได้มุ่งส่งเสริม
พัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มี
การปรับแนวคิดและสร้างรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ (New Business Model)
และทีส่ ำ� คัญได้มกี ารจัดท�ำยุทธศาสตร์
การพัฒนาธุรกิจบริการขึ้น ซึ่งเป็น
ภาคเศรษฐกิจที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ประเทศ เพื่อให้มีการบริหาร
จัดการทีเ่ ป็นระบบ มีมาตรฐานสากล
เกิดความเชื่อมโยงเป็ น พั น ธมิ ต ร
ทางธุรกิจ เพือ่ ยกระดับธุรกิจบริการ
ที่มีศักยภาพไปสู่ธุรกิจบริการที่มี
มูลค่าสูง (S-Curve in Services)
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Government policy currently
places considerable importance
on the development of the local
economy with focus on economic
growth and competitiveness
designed to address inequality
and tackle the middle-income
trap. With the help of “publicprivate collaboration” where
people work closely with private
organizations and the state,
I believe the common goal of
reducing inequality and building
wealth and prosperity for society
as a whole will be achieved.
In recognizing the
importance of a vibrant local
economy, the Ministry of
Commerce has set into motion
its key government policy to
develop the local economy. Over
the past year, the Department of
Business Development has
initiated a host of activities to fulfill
this policy objective including
business training and career
development to help low-income
earners become self-employed
business operators. Teaming up
with the Lung Khao Khai Archeep
Foundation and food franchise
operators trained by the
Department, we have been able
to help low-income earners start
their own small businesses and
build a career for themselves.
Additional training is provided by
the Department for these people
in terms of marketing,
accountancy, and managerial
skills. The Department is also well

focused in developing OTOP
businesses by providing
assistance in areas of product
and service refinement to best
suit market needs, and knowledge
on how to utilize marketing
channels to reach consumers
more easily. Assistance is also
provided to retail (mom-and-pop
stores)/wholesale businesses,
through a disciplined management
system that improves store
organization and inventory cost.
These stores are given the
opportunity to participate in the
Ministry’s Tong Fa Pracharat
project, which is linked to the
State Welfare card scheme, a
government initiative designed to
provide financial assistance to
low-income households. Close
collaboration with the National
Village and Urban Community
Fund Office, under the Digital
Economy Promotion Agency
(DEPA), and Thailand Post, has
also enabled the Department to
upgrade typical mom-and-pop
shops to “hybrid” status helping
them to deliver a new online
shopping experience to customers.
SME have also benefited
from the Department’s programs
that build capacity and ability to
create new business models
and strategies. The service sector
in particular has benefited in
areas of improved systematic
management that meet global
standards and improved business
alliances through networking.
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These programs aim to help
businesses transition up the
S-curve in targeted service
sectors such as health-related
services (spa, elderly care),
logistics, tourism services, specific
professional services (accounting),
and franchises. In addition, the
Department also promotes the
use of e-Commerce as a means
to effectively penetrate new
market territories both at home
and abroad, and in forging mutual
relationships between Startups
and SME.
Another important role the
Department plays involves
corporate governance. Promotion
of good corporate governance
principles for business requires
the Department to apply suppressive
measures against circumvention
or violation of law, as well as
undertaking activities that reward
good corporate governance
practices through granting of
awards for outstanding
performance by firms and trade
associations. The Department
also develops quality-assured
accountants as an effective
resource to ensure accountability
and transparency in conduct by
business.
Facilitation of business is
the third key pillar and a major
role of the Department of Business
Development. From time to time,
the Department launches new
customer-oriented features to
improve the quality of service
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ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ
(สปา ดูแลผู้สูงอายุ) ธุรกิจบริการ
ด้านโลจิสติกส์ (ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์)
ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร ที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ
การท่องเที่ยว (ร้านอาหาร ที่พักที่
มิ ใช่ โรงแรม) ธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า น
วิ ช าชี พ เฉพาะ (ส� ำ นั ก งานบั ญ ชี )
และธุ ร กิ จ ในระบบแฟรนไชส์
อี ก ทั้ ง การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน� ำ
ระบบe-Commerce ไปใช้ ใ น
การประกอบธุ ร กิ จ มากขึ้ น เพื่ อ
ขยายช่ อ งทางการตลาดทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน
การส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ เริ่ ม ต้ น ใหม่
(Startup) ด้ ว ยการเชื่ อ มโยงกั บ
SME เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน
นอกจากการส่งเสริมพัฒนา
ธุรกิจแล้ว ยังได้มีการด�ำเนินการ
สร้ า งธรรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ ซึ่ ง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำ� เนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้
ธุ ร กิ จ น� ำ หลั ก ธรรมาภิ บ าลไปใช้
ในการประกอบธุ ร กิ จ มากขึ้ น
มีการจัดประกวดบริษทั ธรรมาภิบาล
ดีเด่น การประกวดสมาคมการค้า
ดีเด่น และการสร้างส�ำนักงานบัญชี
คุณภาพ เพื่อให้เป็นกลไกในการ
ประกอบธุรกิจที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ อี ก ทั้ ง ได้ ด� ำ เนิ น
มาตรการป้องปรามธุรกิจให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
ส�ำหรับการอ�ำนวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าก็มีการพัฒนาบริการ
ใหม่ ๆ โดยใช้ “ประชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง” เพื่อให้สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ลดระยะเวลา ลดขั้นตอน
ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนาระบบจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
ซึง่ เปิดให้บริการเมือ่ วันที่ 18 เมษายน
ทีผ่ า่ นมา การพัฒนาระบบจดทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured)

โดยสามารถรองรับการยื่นจดผ่าน
Web Application, Web Service
แบบ Host to Host ซึ่งเจ้าพนักงาน
ทะเบี ย นสามารถลงลายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
ได้ทันที สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยผูร้ บั หลักประกัน และช�ำระ
ค่าธรรมเนียม ออกใบเสร็จแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) การน�ำส่ง
งบการเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Filing) เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้ผู้ประกอบธุรกิจ สามารถน�ำส่ง
งบการเงิ น ผ่ า นทางออนไลน์
โดยไม่ตอ้ งเดินทางมาส่งงบการเงิน
ด้ ว ยตนเอง ซึ่ ง การพั ฒ นาระบบ
เหล่ า นี้ ล้ ว นส่ ง ผลโดยตรงต่ อ
การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการ
ประกอบธุ ร กิ จ ในประเทศไทย
ของธนาคารโลก (Ease of Doing
Business) ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ
แ ล ะ ด ้ า น ก า ร ไ ด ้ รั บ สิ น เ ชื่ อ
ขณะเดี ย วกั น ก็ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขกฎระเบี ย บต่ า งๆ
ที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ
ลดปั ญ หาอุ ป สรรคและเอื้ อ ต่ อ
การประกอบธุ ร กิ จ การเข้ า ถึ ง
แหล่ ง เงิ น ทุ น และการคุ ้ ม ครอง
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ดั ง จ ะ เ ห็ น ไ ด ้ จ า ก
ผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายใน
การประกอบธุรกิจ Doing Business
2018 เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา
ปรากฏว่า ประเทศไทยได้รบั การจัด
อั น ดั บ ใ ห ้ เ ป ็ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ มี
ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร เข ้ า ม า
ประกอบธุรกิจดีขนึ้ เทียบกับปีทแี่ ล้ว
โดยขยั บ อั น ดั บ จากอั น ดั บ ที่ 46
เป็นอันดับที่ 26 จาก 190 ประเทศ
ปรั บ ดี ขึ้ น 20 อั น ดั บ เป็ น ที่ 3
ของอาเซี ย น รองจากสิ ง คโปร์
(อันดับ 2) และมาเลเซีย (อันดับที่ 24)
และผลการจัดอันดับด้านการเริม่ ต้น
ธุรกิจ (Starting a Business) ซึ่งกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงาน
หลักรับผิดชอบ ขยับจากอันดับที่

78 มาอยู่อันดับที่ 36 ปรับดีขึ้นสูง
ถึง 42 อันดับ เป็นที่ 2 ของอาเซียน
รองจากสิ ง คโปร์ ด ้ า นการได้ รั บ
สินเชือ่ และด้านการคุม้ ครองผูล้ งทุน
รายย่อย ซึง่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เป็นหน่วยงานสนับสนุน ก็ขยับตัว
ดี ขึ้ น เช่ น กั น โดยด้ า นการได้ รั บ
สินเชื่อ ขยับจากอันดับที่ 82 เป็น
อันดับที่ 42 และด้านการคุ้มครอง
ผู้ลงทุนรายย่อย ขยับจากอันดับที่
27 มาเป็นอันดับที่ 16
อย่ า งไรก็ ต าม ในอนาคต
การแข่งขันในตลาดการค้าโดยทัว่ ไป
จะมีความรุนแรง และมีการแข่งขัน
กันมากขึน้ ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่
ทีจ่ ะต้องเน้นการสร้างความร่วมมือ
การรวมกลุม่ เพือ่ สร้างความเข้มแข็ง
ให้ธรุ กิจสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก
อันจะเกิดขึน้ ได้จากการด�ำเนินงาน
ของภาคธุรกิจเองและการด�ำเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐทีจ่ ะส่งผล
ต่อความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
และความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของประเทศ
สุ ด ท ้ า ย นี้ ผ ม ข อ แ ส ด ง
ความชื่นชมผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้ า หน้ า ที่ ข องกรมทุ ก ท่ า น
ที่ได้ทุ่มเท ทั้งแรงกายและแรงใจ
ในการปฏิบตั ริ าชการ เพือ่ ประโยชน์
ของผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศ
และขอถือโอกาสที่ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า จะครบรอบ 95 ปีในวันที่
16 มกราคม 2561 นี้ อ�ำนวยพร
ให้ ทุ ก ท่ า นประสบความสุ ข และ
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจไทย
ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ต่อไป

(นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์
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delivery in terms of efficiency,
time, simplicity, and cost. Such
features include the e-Registration
system, which has been running
successfully since April 18, 2017,
and the e-Secured feature, which
is a web-based service to
accommodate registration of
secured transaction contracts
and which is compatible with
various other features including
the filing of registration requests
via web application, acceptance
of digital signature, database
linkages with secured transaction
office, electronic fee payments
and issuance of receipts
(e-Payment), and e-Filing, which
allow business entities to submit
their financial statements online.
The provisions of online services
as mentioned above have a direct
influence on Thailand’s ranking in
terms of Ease of Doing Business
especially under the categories
‘Starting a Business’ and ‘Getting
Credit’. The Department has
significantly reduced legislative
red tape within its authoritative
confines to promote a positive
business climate, ease access to
capital, and enhance protection
to shareholders. All of this has
certainly contributed to the
positive assessment of the

country’s Ease of Doing Business
index which has seen the
country’s ranking, as of 31
October 2017, improve
significantly over the past year
from 46 to 26 out of 190 countries.
As a result, Thailand is now
ranked 3rd amongst the ASEAN
countries behind Singapore
(ranked 2nd) and Malaysia (ranked
24th). The Department of
Business Development is the lead
agency taking responsibility for
Thailand’s Ease of Doing Business
ratings, in particular, under the
categories: “Starting a Business”,
which has seen Thailand’s rank
improve 42 places from 78 to 36
and now placing it 2nd only
behind Singapore among the
ASEAN nations, “Getting Credit”,
which sees an improvement of
82 places to 42, and “Protection
of Minority Investors”, which has
improved Thailand rank from 27
to 16.
As we look ahead, business
competition is anticipated to
become even more intense. For
business and government, this
calls for closer and more effective
collaboration and partnership
in order to compete against
business rivals from around the
globe. Doing otherwise would
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place the strength and
competiveness of our economy
at risk.
Finally, I would like to
express my admiration and
appreciation to all executives,
officials and employees of the
Department of Business
Development for their mental and
physical devotion in performing
their duties. I am sure all Thai
businesses across the country
have benefited and appreciate the
excellent work the Department
has achieved. On the special
occasion of the 95th anniversary
of the inauguration of the
Department of Business
Development on January 16,
2018, I would like to wish all of
you good health and happiness,
and that you all continue to have
the strength and will to make
Thailand a stronger and more
prosperous economy.

(Mr. Sontirat Sontijirawong)
Deputy Minister of Commerce
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นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
Mrs. Nuntawan Sakuntanaga

ปลัดกระทรวงพาณิชย์
Permanent Secretary of the Ministry of Commerce

สารปลัดกระทรวงพาณิชย์

Message from the Permanent Secretary of the Ministry of Commerce
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชาติ “ประเทศไทย 4.0” มีเป้าหมาย
และกรอบระยะเวลา ที่ ก� ำ หนดไว้
ชัดเจน ดังนัน้ การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยให้เป็นไปในทิศทาง
เดี ย วกั น และเติ บ โตได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงจ�ำเป็น
ต้ อ งมี วิ ธี ก ารและแนวทางปฏิ บั ติ
ที่ก�ำหนดเส้นทางแห่งการบรรลุผลไว้
ด้ ว ยการบู ร ณาการความร่ ว มมื อ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ให้เป็นไปตาม
แนวทางสานพลังประชารัฐ ซึง่ ถือเป็น
หัวใจส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ตามนโยบายรัฐบาล
กระทรวงพาณิชย์ ถือเป็นหนึ่ง
ในฟั น เฟื อ งหลั ก ที่ ขั บ เคลื่ อ นระบบ
เศรษฐกิจไทยยุคใหม่ ซึง่ พร้อมด�ำเนินงาน
ตามนโยบายรั ฐ บาล โดยประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนปรับปรุงนโยบาย
วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ
กฎระเบียบ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
การค้าของประเทศไทย ผ่านการใช้
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้างความเข้มแข็ง
ให้ แ ก่ เ ศรษฐกิ จ ในท้ อ งถิ่ น (Local
Economy) รวมถึ ง ระบบเศรษฐกิ จ

ของประเทศให้ ส ามารถเติ บ โตได้
อย่างมั่นคง ยั่งยืน
ในรอบปีที่ผ่านมา กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า มีบทบาทส�ำคัญในการ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
(SME) และผู ้ ป ระกอบการ OTOP
โดยเฉพาะระดั บ ฐานราก ให้ มี
การบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สามารถเพิ่ ม มู ล ค่ า และยกระดั บ
มาตรฐานให้แก่สนิ ค้า ผลิตภัณฑ์ และ
การให้บริการ รวมถึงสร้างเครือข่าย
ทางธุรกิจ MOC Biz Club จ�ำนวน
77 แห่ง ให้บูรณาการทางการตลาด
เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า
ชุมชนได้เป็นจ�ำนวนมากและสะดวกขึน้
ตล อ ด จนการพั ฒ น าน วั ต ก รรม
ด้านการบริการ การอ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้ า และการลดขั้ น ตอน
การเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ โดยใช้ ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการให้ บ ริ ก าร ทั้ ง การน� ำ ส่ ง
งบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD
e-Filing) และการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบครบวงจร
(e-Registration) ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การ
จั ด อั น ดั บ ความยากง่ า ยในการ
ประกอบธุ ร กิ จ “Ease of Doing
Business” ของธนาคารโลก (World

Bank) โดยประเทศไทยได้ รั บ การ
จัดอันดับที่ดีในด้านการเริ่มต้นธุรกิจ
(Starting Business) มาอย่างต่อเนื่อง
ยิ่งไปกว่านั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
อยู ่ ร ะหว่ า งการเดิ น หน้ า ปรั บ ปรุ ง
กฎหมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และอ� ำ นวย
ความสะดวกให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการ
กลุ ่ ม สตาร์ ท อั พ ซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
ทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมากในปัจจุบนั
ดิ ฉั น ข อ ข อ บ คุ ณ ผู ้ บ ริ ห า ร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนา
ธุ ร กิ จ การค้ า ทุ ก ท่ า น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
อ ย ่ า ง เ ต็ ม ก� ำ ลั ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและมีระเบียบ
วินัยด้วยดีเสมอมา ในโอกาสนี้ดิฉัน
ขออาราธนาคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย
โปรดคุ ้ ม ครองทุ ก ท่ า นให้ ป ระสบ
แต่ความสุข ความเจริญ เต็มเปี่ยมไป
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และการมุง่ มัน่
พั ฒ น า ง า น ไ ป สู ่ ค ว า ม เ ป ็ น เ ลิ ศ
มีความฉับไว มีประสิทธิภาพ และ
สร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติ
สืบไป

(นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค)
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

Annual Report 2017 Department of Business Development

Given the clearly-defined
goals and timeframe for the
national economic development
strategy, or known as “Thailand
4.0”, the direction of economic
growth, sustainability, and
development under this strategy
could be anything but disorderly.
This certainly necessitates the
practical method and guidelines
in which pathways to achieve the
goals has to be meticulously
provided on the basis of
collaboration and integrated input
from all key sectors, namely
public, private, and civil society
sectors in alignment with ‘publicprivate partnership’; a key
concept catering to the success
in executing government’s
policies.
The Ministry of Commerce
as one of the core drivers steering
forward Thailand’s new-age
economic growth is in all respects
prepared to carry out its tasks to
meet the government’s policies
through mutual cooperation with
all relevant organizations and
bodies and by revising and
modernizing any pertinent
policies, practices, laws and
regulatory requirements in order
to take Thailand’s trade and
economy to the next level. This
of course will be successful with
the aid of technology, creativity,
new innovations that are capable

of strengthening economy, at
both local and national levels, and
the overall economic infrastructure
to stimulate sustainable growth
and stability.
In the past year the
Department of Business
Development played pivotal roles
in the development of SME and
OTOP operators, particularly at
grassroots level, by ensuring the
implementation of efficient
management system and helping
them to find ways to add value
and raise the standard of the
original, simple products and
services. Other efforts of the
Department include, first, the
formation of business networking
through MOC Biz Clubs located
in 77 provinces to invigorate
marketing activities aiming at local
products be able to secure
broader distributional channel and
reach consumers easier, second,
further development of servicerelated innovation, third, facilitating
trade, and last to mention,
streamlining the official processes
required for starting a business.
Electronic solutions have been
increasingly used to lend
convenience to many services,
including the electronic filing of
financial statements (DBD
e-Filing), the electronic registration
of juristic persons (e-Registration),
and more. Having electronic-
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based services available for public
use plays a crucial part in the
World Bank’s annual rankings of
‘Ease of Doing Business’. Thailand
has continually achieved good
rankings in the category of
‘Starting a Business’ for several
years in a row. Furthermore, the
Department is making a progress
in revising business-related law
in order to promote and facilitate
startups, one of today’s most
active, attention-drawing sectors
on Thai business scene.
On this occasion, I would
like to convey my gratitude to all
executives, officials and
employees of the Department of
Business Development for untiring
efforts and hard work based on
integrity and regimented
approach. By the Buddhist Virtue,
may all of you be bestowed great
blessings for happiness,
prosperity, creative vision, and
commitment toward excellence
in all respects to serve our
country for years to come.

(Mrs. Nuntawan Sakuntanaga)
Permanent Secretary of the
Ministry of Commerce
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นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
Miss Banjongjitt Angsusingh

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พ.ศ. 2559 - 2560)
Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Commerce
Director-General of Department
of Business Development (2016 - 2017)
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Message of Director-General of the Department of Business Development
ตลอดระยะเวลา 94 ปี
ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มี บ ทบาทส�ำ คั ญ ในการให้บริการ
เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกในการ
ประกอบธุ ร กิ จ แก่ ป ระชาชนและ
ผู้ประกอบธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริม
พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง โดยได้
ก้ า วสู ่ ก ารเป็ น องค์ ก รที่ ทั น สมั ย
รองรั บ บริ บ ทใหม่ ท างการค้ า
เน้นการปรับบทบาทให้สอดรับกับ
การด�ำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ (New
Business Model) ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ทางเลือกให้ผปู้ ระกอบการสามารถ
ขยายธุ ร กิ จ ได้ เร็ ว และตอบสนอง
ความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น
ในปี 2560 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ได้มุ่งเน้นการท�ำงานเชิงรุก
ปรับรูปแบบการท�ำงานแบบผู้วาง
กฎระเบียบหรือ Regulator มาเป็น
เน้นลงมือปฏิบตั จิ ริง หรือ Operator
มากขึ้น พยายามผลักดันธุรกิจให้มี

การพัฒนาและเข้าสู่ระบบมากขึ้น
โดยเฉพาะการสร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
ทางธุรกิจและดูแลผู้ประกอบธุรกิจ
ที่ เริ่ ม ต้ น ท� ำ ธุ ร กิ จ ใหม่ มี ก ารน� ำ
เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นกระบวนการ
ท� ำ งานและการให้ บ ริ ก ารของ
ภาครั ฐ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ รู ป
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท� ำ ง า น แ ล ะ
ลดขั้นตอนการให้บริการลง เพื่อให้
มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว
สามารถอ� ำ นวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู ้ ใช้ บ ริ ก าร จนได้ รั บ
การยอมรับในฐานะ e-Department
ชัน้ น�ำแห่งหนึง่ ของหน่วยราชการไทย
เนือ่ งจากมีการให้บริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หลากหลายรูปแบบ
เช่ น การให้ บ ริ ก ารออกหนั ง สื อ
รั บ รองทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ ่ า น
ธนาคาร (e-Certificate) การให้บริการ
ตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลผ่านทาง
แอพพลิเคชั่น (DBD e-Service)

การน�ำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing) เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ให้ผู้ประกอบธุรกิจ สามารถน�ำส่ง
งบการเงินผ่านทางออนไลน์ โดย
ไม่ตอ้ งเดินทางมาส่งงบการเงินด้วย
ตนเอง ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงานให้ภาคธุรกิจได้
เป็นอย่างดี ซึง่ ขณะนีก้ รมอยูร่ ะหว่าง
การพั ฒ นาระบบรหั ส รายการ
ทางบัญชี (Taxonomy) เพื่อเป็น
ศู น ย์ ก ลางการรั บ งบการเงิ น
ของไทย (e-Filing Single Point) และ
รองรั บ การเชื่ อ มต่ อ ข้ อ มู ล กั บ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ มี
ภารกิ จ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั บ งบ
การเงิน นอกจากนี้ กรมได้สร้าง
Platform การให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ
ในการต่ อ ยอดให้ เ กิ ด นวั ต กรรม
บริการของประเทศ โดยมีการเปิด
ให้ บ ริ ก ารจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
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For the past 94 years,
the Department of Business
Development has proudly carried
forward key roles focused
on facilitating business-related
activities of commercial entities
and individuals. It has strengthened
and supported Thai businesses
to become forward-looking
organizations that are able
to meet the constantly changing
trade landscape. The Department’s
roles have been fine-tuned to
respond to new business models
and provide an even wider range
of options for businesses to grow
quicker and better serve the
needs of the market.
In 2017 the Department of
Business Development adopted
a more proactive approach in its
operations by firstly becoming
less of a regulator and more of
an operator with a pragmatic
approach. Secondly, the department
has guided businesses through
more systematic development
and stewardship of state
authorities. Thirdly, it created
a fertile business ecosystem to
nurture entrepreneurs and
encourage startups. With the help
of more advanced technologies
at its disposal, the Department
was able to see its operations
being revolutionized to improve
and streamline service delivery
to make it more efficient and
convenient to the public.
The Department has been
recognized as one of the

government’s leading e-Departments
after launching diverse features
of electronic-based services
to replace the conventional
manual system. For example,
the Department now provides
various new functions intruding
the issuance of official certificates
via banks (e-Certificate), database
search of juristic-persons through
an DBD App (DBD e-Service),
and the electronic submission of
financial statements (e-Filing)
to lower costs and time for
businesses as they no longer
need to visit the DBD office to
deliver reports. Meanwhile, the
standard accounting codes list
(Taxonomy) system which will
become Thailand’s central portal
to receive mandatorily-submitted
financial statements and reports
(e-Filing Single Point) links the
Department’s database with
those of other public and private
organizations. Their tasks, among
others, will also involve the filing
of financial statements, which is
currently in the development
stage. In addition, the Department
has engineered a public-sector
service platform prototype
allowing for further developments
in service innovations to be
possible. An electronic business
registration service (e-Registration)
is now operational where business
entities can conduct various
official transactions online,
ranging from registration to
dissolution of businesses. With
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the e-Registration system in
place, not only does it make
starting up of new businesses
easier, faster, cost- effective, and
more convenient, it will also be a
key contributing factor to help
Thailand climb the Ease of Doing
Business ranking, especially
within the performance indicator,
namely ‘Starting a Business’.
Correspondingly, the Department
has improved legislation hindering
business by revising relevant laws
to ascertain its affability towards
current business trends.
Another key mission of
paramount importance to the
Department is empowering SME
to become commercial entities
driven chiefly by knowledge,
innovation, and creativity (Smart
Enterprises). The focus here
is for SME to adopt modern
management approaches,
advanced technologies to
enhance efficiency, and shift
to business-oriented mentality
where market needs are
the priority and the choice of
tools for creating innovation
requires that SME embrace
innovative business modeling.
The Department has fostered
and encouraged the formation
of startup-SME networking,
strengthened the capacity and
roles of trade associations to
become de facto representatives
of their respective business
sectors, and has assisted
Thai service providers in
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ซึ่ ง ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส า ม า ร ถ
จดทะเบียนจัดตัง้ ห้างหุน้ ส่วนบริษทั
ผ่ า นทางระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้
อย่ า งครบวงจรตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น
ประกอบธุ ร กิ จ จนถึ ง เลิ ก กิ จ การ
ส่ ง ผลให้ ก ารเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ ง่ า ยขึ้ น
มี ค วามรวดเร็ ว ประหยั ด เวลา
และค่ า ใช้ จ ่ า ย สามารถเข้ า ถึ ง
บริ ก ารได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา และเป็น
ขั้ น ตอนส� ำ คั ญ ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ
การเลื่ อ นอั น ดั บ ที่ ดี ขึ้ น ของไทย
ในการจั ด อั น ดั บ ความยาก-ง่ า ย
ในการประกอบธุ ร กิ จ (Ease of
Doing Business) โดยเฉพาะตัวชีว้ ดั
ด้ า นการเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ (Starting
a Business) รวมทั้งการปรับปรุง
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ อื้ อ ต่ อ
การประกอบธุรกิจในสภาวะปัจจุบนั
ภารกิ จ ส� ำ คั ญ อี ก ประการ
ที่ ก ร ม พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ก า ร ค ้ า
ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากคือ
การพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการ
SME ไทย สูก่ ารเป็นผูป้ ระกอบการ
ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยองค์ ค วามรู ้
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
(Smart Enterprises) โดยเน้ น
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ ทั น ส มั ย
มี ก ารน� ำ เทคโนโลยี ม าใช้ เ พื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพ ในการประกอบ
ธุ ร กิ จ และปรั บ ความคิ ด เพื่ อ ปรั บ
รูปแบบธุรกิจ โดยใช้ความต้องการ
ของตลาดเป็ น ตั ว น� ำ เพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
ของตลาด ผ่านรูปแบบธุรกิจเชิง
น วั ต ก ร ร ม ซึ่ ง เ ป ็ น เ ค รื่ อ ง มื อ
สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นและ
สร้ า งนวั ต กรรมให้ เ กิ ด แก่ ธุ ร กิ จ
SME ไทย โดยการเชื่ อ มโยง
เครือข่ายกับผูป้ ระกอบการ Startup
การส่งเสริมบทบาทสมาคมการค้า
ให้มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นผู้น�ำ

ภาคธุรกิจและเตรียมความพร้อม
รั บ ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง จ า ก
ทุ ก บริ บ ท การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ธุรกิจบริการไทยสู่มาตรฐานสากล
โดยเน้นกลุ่มธุรกิจบริการภายใต้
นโยบาย Thailand 4.0 และธุรกิจ
บริ ก ารภายใต้ ก รอบความตกลง
การค้ า บริ ก ารอาเซี ย น (AFAS)
อาทิ ธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก ธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์ ธุ ร กิ จ บริ ก ารเกี่ ย วกั บ
สุ ข ภาพ ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ
ท่องเที่ยว ธุรกิจบริหารทรัพย์สิน
ธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรม
ผู ้ ใ ห ้ บ ริ ก า ร โ ล จิ ส ติ ก ส ์ แ ล ะ
ส�ำนักงานบัญชี อาทิเช่น การส่งเสริม
และพัฒนาร้านค้าส่ง - ค้าปลีก
อย่างต่อเนื่อง มีการน�ำเทคโนโลยี
และซอฟต์ แ วร์ ด ้ า นการบริ ห าร
จั ด การธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง -ค้ า ปลี ก มาใช้
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห าร
จั ด การและปรั บ ภาพลั ก ษณ์ ใ ห้ มี
ความสะดวก ทันสมัย เพือ่ ยกระดับ
ธุ ร กิ จ ให้ เข้ ม แข็ ง และสามารถ
ยืนหยัดได้อย่างยัง่ ยืน การขยายธุรกิจ
ด้วยระบบแฟรนไชส์ (Franchise
Model) เนื่องจากเป็นระบบที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากลว่าเป็น
โมเดลการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถช่วยให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ
สามารถพัฒนาพร้อมขยายกิจการ
ข อ ง ต น เ อ ง ไ ด ้ อ ย ่ า ง ร ว ด เร็ ว
ขณะเดียวกันกรมก็ให้ความส�ำคัญ
กับการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานราก
ท้องถิ่นและชุมชน ด้วยการพัฒนา
สิ น ค ้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดและเข้ า ถึ ง ผู ้ บ ริ โ ภคได้ ง ่ า ย
ทั่ ว ถึ ง โดยเพิ่ ม ช่ อ งทางตลาด
ทัง้ ผ่านระบบออฟไลน์และออนไลน์
เพื่ อ ให้ มี ช ่ อ งทางการจ� ำ หน่ า ยที่
หลากหลายมากขึ้ น นอกจากนี้

กรมให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริม
ให้ภาคธุรกิจด�ำเนินธุรกิจอย่างมี
ธรรมาภิบาลซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญ
ที่ จ ะท� ำ ให้ ธุ ร กิ จ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
แข่งขันได้ และเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย โครงการ
ประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
จึงเป็นโครงการที่กรมด�ำเนินการ
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ
ดิฉันเชื่อมั่นว่า กรมพัฒนา
ธุ ร กิ จ การค้ า จะยั ง คงเดิ น หน้ า
พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารของกรม
ในทุ ก ด้ า นต่ อ ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
แ ล ะ พ ร ้ อ ม ขั บ เ ค ลื่ อ น น� ำ พ า
ภาคธุรกิจไทยก้าวสู่โลกยุค 4.0 ซึ่ง
เป็นโลกที่เรียกว่า Smart World
เพื่ อ ร่ ว มกั น พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ของประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืนต่อไป
ท้ายที่สุดนี้ ดิฉันขอขอบคุณ
หน่ ว ยงานพั น ธมิ ต รทั้ ง ภาครั ฐ
และเอกชนที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ
และสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งาน
กั บ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า เป็ น
อย่ า งดี ต ลอดมา ขอขอบคุ ณ
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกคน ทีไ่ ด้
ทุ ่ ม เทร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ ง านอย่ า ง
เต็มความสามารถ และขออาราธนา
คุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย อ� ำ นวยพร
ให้ ทุ ก ท่ า น ประสบความสุ ข
ความเจริ ญ สมดั ง ที่ มุ ่ ง หวั ง ทุ ก
ประการ

(นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์)
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(พ.ศ. 2559-2560)
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developing their potential and
service quality to meet international
standards. These service
industries include sectors
such as, wholesale/retail,
franchise, health-related services,
tourism-related services,
asset management services,
construction and engineering
services, logistics services, and
accounting services, all of which
fall in line with both the Thailand
4.0 policy as well as and the
ASEAN framework agreement on
services (AFAS). The Department’s
supportive role gives access to
wholesale/retail technology and
software to enhance management
efficiency and embody the image
of convenience and modernization
to strengthen market position and
improve growth sustainability in
the long run. It also introduces
internationally accepted
franchising models to assist
business expansion. By Fostering
urban-based commerce, the
Department is able to reach out
to the local and grass root
community as it tries to encourage

micro-scale ventures to develop
and produce goods and services
that fulfill consumer preferences
and are easily accessible via both
online and offline distribution
channels. The Department
recognizes the fact that
businesses must pursue success
on the basis of good corporate
governance in order to ensure
that business competitiveness
and sustainable growth go hand
in hand. One of the key activities
designed to promote good
corporate governance within the
business sector is the Corporate
Governance Awards project
which is organized annually by
the Department to encourage
business to adhere to these good
practices.
I am genuinely confident
that the Department of Business
Development will continue to
improve its services to businesses
and to the public in general as it
gears up for the new business
environment - also known as
world 4.0 or Smart World - which
will lead Thailand towards greater
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stability, prosperity, and
sustainability.
Lastly, I would like to
express my gratitude to all
alliances, both state and private,
for their kind cooperation,
assistance and support extended
to the Department throughout my
tenure. Thank you to all executives,
officials and employees of
the Department of Business
Development for their dedication
and achievements in pursuing
the Department’s missions.
May I wish all of you good health,
happiness and success.

(Miss Banjongjitt Angsusingh)
Deputy Permanent Secretary of
the Ministry of Commerce
Director-General of Department
of Business Development
(2016-2017)
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นางกุลณี อิศดิศัย
Mrs. Kulanee Issadisai

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Director-General of Department of Business Development

นโยบายอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปี 2561
The Director General of DBD’s policy for 2018
ทิศทางการด�ำเนินงานในอนาคตของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

• ขับเคลื่อนตามนโยบาย Thailand 4.0 :
- พัฒนา Traditional SME หรือ SME ที่รัฐให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาไปสู่ Smart Enterprises และ
		 Startups ที่มีศักยภาพสูง
- เปลี่ยนจาก Traditional Services ที่มีมูลค่าต�ำ่ ไปสู่บริการที่มีมูลค่าสูง High Value Services
• ปรับให้ทนั การเปลีย่ นแปลงของโลก (Megatrends) ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพภูมิอากาศ และเทคโนโลยี
• สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ 20 ปี : สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
การค้าของประเทศ
• มุ่งเน้นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและสังคม
นโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในปี 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังคงเดินหน้าด�ำเนินภารกิจส�ำคัญ 3 ด้าน คือ
1. ยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน (Enhancing Competitiveness) แก่ผู้ประกอบการ SME และ
ผู้ประกอบการชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ โดยมุ่งสู่การเป็น Smart Enterprises
ซึง่ เป็นหนึง่ องค์ประกอบส�ำคัญของการเปลีย่ นผ่านจาก Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 4.0 ทีเ่ น้นการสร้าง New Business
Model ที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และน�ำเทคโนโลยีไปใช้
• พัฒนาผู้ประกอบการ SME มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการน� ำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ
มากขึน้ เพื่อสร้างมูลค่า (Value Creation) และยกระดับมาตรฐานให้แก่สินค้า/ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ สนับสนุน
วิสาหกิจเริ่มต้นใหม่ (Startup) และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงในการเพิ่มประสิทธิภาพ (Business Solution) กับ SME
• พัฒนาธุรกิจบริการตามนโยบาย Thailand 4.0 และตามกรอบความตกลงการค้าบริการของอาเซียน
(AFAS) โดยกรมได้จัดท�ำยุทธศาสตร์ธุรกิจบริการเบื้องต้นเสร็จแล้ว ซึ่งจะต้องมีการก�ำหนดแนวทาง/กลยุทธ์ใน
การด�ำเนินงาน โดยจะมีการหารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานอืน่ ๆ เพือ่ ให้สามารถ

Annual Report 2017 Department of Business Development

17

DBD’s Forward-Thinking Planning

• Follow Thailand 4.0 policy:
-		 Assisting traditional SME or SME that are reliant on continued government funding in transitioning
				 into Smart Enterprises and highly-potential startups.
	 -		 Accelerating the morphing of low-value traditional services into high-value services.
• Acclimatize, in economic, social, environmental, and technological terms, to the global megatrends.
• Conform to the National Strategy and 20-year Strategy of the Ministry of Commerce: empower the country’s
		 economy and trade.
• Promote inclusive administration with social/civic engagement.
DBD’s 2018 Trade Policy

The Department is to continue its significant functions/tasks in 3 areas as follows.
1. Enhancing competitiveness of SME and community ventures to strengthen the country’s economic
and trade position. This is to serve the goal of becoming Smart Enterprises which is necessary for transforming
Thailand 3.0 to Thailand 4.0 with a focus on reinventing new business models hinging on innovation, creativity and
technology.
• Empowering SME and encouraging them to increasingly adopt the innovation to create value and
upgrade their products/services. Also, giving startups full support and matching them with SME to form business
solution network.
• Improving service business sector in alignment with Thailand 4.0 policy and ASEAN Framework
Agreement on Services (AFAS). Having completed the formulation of a preliminary strategy for service business
sector, the Department is now ready to proceed with the next step of developing framework/strategic planning which
requires input and involvement of several bodies both inside and outside the Ministry of Commerce to ensure success
of the implementation afterward. Meanwhile, the development of preceding target segments will still carry on to achieve
higher standard, more market exposure, and productive business connections/networking through closer coordination
with other agencies, e.g. alliance between restaurant in the country sector and the Department of International Trade
Promotion and/or the Ministry of Public Health’s accreditation of ‘Thai Select’ mark. In 2018, the Department will
ramp up its efforts in both qualitative and quantitative senses (quantitatively, at least 18,000 SME participates in the
Department’s development program; in qualitative aspect, at least 1,390 SME are driven by innovation, SME that
have been reshaped through the Department’s development programs could generate over THB 1,445 million in
economic wealth, and at least 295 SME have passed the criteria for internationally-equivalent quality standards).
• Accelerating the development of grassroots economy, i.e. community enterprises/OTOP operators/
small-scale businesses, particularly in area of management and marketing promotion so that they could offer their
products and services that satisfy market needs better than before and directly reach a wider base of customers
through the use of both online and offline marketing. For offline access to customers, the distribution channels include
modern trade stores, department stores, duty free spaces, retailers/wholesalers, and non-chain community retailers
across the country. In addition, in 2018 the Department will concentrate more on businesses based in provincial area
and is looking to strengthen this sector mostly through 77 establishments of MOC Biz Club around the country.
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น�ำไปขับเคลือ่ นให้เป็นรูปธรรมต่อไป ขณะเดียวกันธุรกิจเป้าหมายเดิม ก็ยงั คงด�ำเนินการพัฒนา เพือ่ ยกระดับสูเ่ กณฑ์
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและสร้างโอกาสตลาดเชื่อมโยง/เครือข่ายธุรกิจต่อไป โดยจะเน้นบูรณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เช่น ธุรกิจร้านอาหารในประเทศ บูรณาการกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ/หรือ
กระทรวงสาธารณสุข รับรองให้เครื่องหมาย Thai Select นอกจากนี้ ในปี 2561 การด�ำเนินการจะเพิ่มขึ้นทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (เชิงปริมาณ : จ�ำนวนผูป้ ระกอบการ SME ทีไ่ ด้รบั การพัฒนา ไม่นอ้ ยกว่า 18,000 ราย
ส�ำหรับเชิงคุณภาพ : จ�ำนวนผูป้ ระกอบการ SME ทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม ไม่นอ้ ยกว่า 1,390 ราย และผูป้ ระกอบการ
SME ที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 1,445 ล้านบาท และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลไม่น้อยกว่า 295 ราย)
• เร่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ ผู้ประกอบการชุมชน/OTOP/ผู้ประกอบการรายย่อย ทางด้าน
การบริหารจัดการ และส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นและชุมชนสามารถพัฒนาสินค้าและ
บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดยเพิ่มช่องทางตลาดทั้งผ่าน
ระบบออนไลน์ และระบบออฟไลน์ด้วยการวางจ�ำหน่ายในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า พื้นที่ดิวตี้ฟรี
ร้านค้าส่งค้าปลีกและร้านค้าปลีกชุมชนทั่วประเทศ เพื่อให้มีช่องทางจ�ำหน่าย ที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ผ่านเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club 77 แห่งทั่วประเทศ ดังนั้นในปี 2561
จะเป็นการด�ำเนินงานในภูมิภาคมากขึ้น
• พัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทยสูส่ ากล ด้วยการขยายเครือข่ายส�ำนักงานบัญชีคณ
ุ ภาพสูก่ ลุม่ ประเทศ
AEC (ลาว พม่า และเวียดนาม)
• เพิม่ โอกาสทางการค้าด้วย e-Commerce รองรับเศรษฐกิจดิจทิ ลั ด้วยการสร้างและพัฒนาผูป้ ระกอบการ
ใช้ e-Commerce สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคด้วยการออกเครื่องหมายยืนยันการมีตัวตน (DBD Registered) และ
เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (DBD Verified) รวมถึงกระตุ้นการค้าออนไลน์ โดยในปี 2561 จะขยายการเพิ่ม
ช่องทางการค้าออนไลน์แก่ผู้ประกอบการชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ มากขึ้น
• สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการ โดยใช้ประโยชน์จากกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ สถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐ พร้อมพัฒนาระบบหลักประกัน
ทางธุรกิจของไทยให้มีความเป็นธรรมและมีมาตรฐานสากล ตลอดจนติดตามประเมินผลการให้หลักประกัน
• ส�ำหรับผูท้ สี่ นใจจะประกอบธุรกิจ นอกจากกรม จะให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเริม่ ต้นธุรกิจผ่านหลักสูตรต่างๆ
ทัง้ หลักสูตรในชัน้ เรียน หรือผ่านระบบ e-Learning แล้วกรมยังมุง่ การพัฒนาธุรกิจและสร้างอาชีพให้กบั ผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ในชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานพัฒนาทักษะอาชีพ เช่น กรมพัฒนาฝีมอื แรงงานและหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์
เพื่อต่อยอดพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินธุรกิจ การขยายโอกาสทางการตลาดและการสนับสนุนแหล่งเงินทุน
• สร้าง DBD Portal เพื่อเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลในการค้นหาผู้ประกอบธุรกิจทั่วประเทศ ที่ได้รับ
การพัฒนาจากกรม โดยจะรวบรวมรายชื่อ ประเภทธุรกิจ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรติดต่อ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ของผูป้ ระกอบธุรกิจทัง้ หมดมาไว้ทเี่ ว็บของกรม เพือ่ ให้ประชาชนได้เข้ามาเลือกติดต่อใช้บริการ เช่น ฐานข้อมูล Service
Directory ที่จะรวบรวมข้อมูลอาชีพการเป็นผู้ให้บริการ เช่น ช่างซ่อมต่างๆ เป็นต้น
2. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ (Business Governance) โดยจะด�ำเนินทัง้ มาตรการป้องปรามและมาตรการส่งเสริม
ดังนี้
• ตรวจสอบแนะน�ำการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย เพือ่ ก�ำกับดูแลการให้ธรุ กิจต่างๆ ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามกฎหมาย
รวมทั้งติดตามควบคุมธุรกิจกลุ่มเสี่ยง เช่น นิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้น (นอมินี) โดยร่วมกับกรมการท่องเที่ยว
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
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• Improving Thai accounting professions toward international standards by expanding the outreach
of quality-assured accounting firms networking to AEC countries (Lao, Myanmar and Vietnam).
• Promoting trade using e-Commerce. To get ready for digital economy, the Department will encourage
Thai businesses to effectively use e-Commerce more, gain consumers’ confidence through DBD Registered mark
and DBD Verified mark, and invigorate online trade. In 2018, the Department will help community businesses expand
market through online channel.
• Assisting business operators in getting access to capital by exploiting law on secured transactions,
familiarizing business operators, financial institutions and state bodies with this law, improving Thailand’s secured
transactions system to ensure fairness and attainment of global standards, and monitoring the achievement of secured
transaction objective.
• For anyone interested in setting up business, the Department’s support is to make knowledge about
starting a business available through both offline and online (e-Learning) courses. For low-income earners,
the Department, in collaboration with other state agencies whose functions involve the development of vocational
skills e.g. Department of Skill Development, and other bureaus under the Ministry of Commerce, etc. will continue to
give support and opportunities in terms of development of skills necessary for doing business, marketing exposure,
and funding.
• Creating DBD Portal to function as a database center for searching the information about all business
entities in Thailand, i.e. name, type of business, contact address and telephone number, and e-mail address.
This portal is available for public use and anyone looking for any particular services could go into Service Directory
database where the information about all kinds of service providers e.g. mechanics, repairmen, etc. is compiled.
2. Enhancing business governance through both suppressive and reinforcing measures as follows.
• Advising on how to comply with the law, conducting inspection to ensure full compliance, and
coordinating with Department of Tourism and Department of Special Investigation (DSI) to monitor businesses in
vulnerable categories e.g. juristic entity with foreign shareholder (nominee).
• Promoting the implementation of corporate governance principles in doing business. Any businesses
that meet the internationally-equivalent corporate governance criteria developed by the Department will be officially
recognized as prototype business. The Department, in collaboration with the Chamber of Commerce and the National
Anti-Corruption Commission (NACC), will organize a corporate governance awards project, at both provincial and
national levels, and “This company has won Corporate Governance Award of the year….” will be added on the
award-winning enterprise’s Certificate of Incorporation.
3. Ease of doing business. The focus is to further improve the efficiency and quality of electronic services
and keep developing to launch more innovative services. Not only will the service be faster and simpler but it will also
help Thailand securing better spot in Ease of Doing Business ranking.
• Making service related to starting a business simpler, more convenient, and faster by:
		 - shortening the process for starting a business, as advised by World Bank’s indicators, from 3 to 2
steps by combining the e-Registration procedures for name reservation and registration into one or a single window
(as observed by World Bank);
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• ส่งเสริมให้ธรุ กิจน�ำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการประกอบธุรกิจมากขึน้ โดยยกระดับธุรกิจตามเกณฑ์
มาตรฐานธรรมาภิบาลที่กรมได้จัดท�ำขึ้นโดยอิงกับเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นสากล เพื่อเป็นธุรกิจต้นแบบ ขณะเดียวกัน
ก็ประสานความร่วมมือกับหอการค้าไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
ประกวดธุรกิจทีม่ ธี รรมมาภิบาลดีเด่นระดับจังหวัดและระดับประเทศ 1 จังหวัด 1 ธุรกิจธรรมาภิบาล ซึง่ ธุรกิจทีไ่ ด้รบั รางวัล
จะได้รับการเผยแพร่ โดยระบุว่า “เป็นบริษัทที่ได้รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ประจ�ำปี ....” ในหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน
บริษัทด้วย
3. อ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) โดยมุ่งเน้นพัฒนา การให้บริการ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ และมีคณ
ุ ภาพมากขึน้ รวมทัง้ พัฒนานวัตกรรมบริการใหม่ๆ ซึง่ จะส่งผลต่อ
การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจที่ดีขึ้น และประชาชนได้รับบริการที่ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น
• พัฒนาการให้บริการเริ่มต้นธุรกิจที่ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ได้แก่
- ลดขัน้ ตอนตามตัวชีว้ ดั ด้านการเริม่ ต้นธุรกิจ (Starting a Business) ของธนาคารโลก จาก 3 ขัน้ ตอน เหลือ
2 ขั้นตอน โดยรวมขั้นตอนการจองชื่อนิติบุคคลและการจดทะเบียนในระบบจดทะเบียน นิติบุคคลออนไลน์
(e-Registration) ให้อยู่ในขั้นตอน/หน้าเดียวกัน (ตามข้อสังเกตของธนาคารโลก)
- เพิ่มช่องทางการจองชื่อนิติบุคคลผ่าน Mobile Application
- ขยายจุดให้บริการส�ำหรับผู้ที่จองคิวเข้ารับบริการผ่าน QueQ Application
- พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ให้รองรับ 2 ภาษา
• ยกระดับการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่
- พัฒนาระบบเพื่อให้สามารถใช้ username/password ชุดเดียวกันส�ำหรับผู้เข้าใช้บริการจดทะเบียน
นิติบุคคลออนไลน์ และยื่นงบการเงินผ่านระบบ e-Filing
- พัฒนาระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse) สูก่ ารเป็น Business Intelligence เพิม่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลธุรกิจ
เพือ่ ให้สามารถน�ำไปต่อยอดสนับสนุนการตัดสินใจ/วางแผนต่างๆ โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ SME รวมทัง้ มีขอ้ มูลเชิง
สถิติในรูปแบบที่หลากหลายและเผยแพร่รวดเร็ว
- เพิ่มบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา Anytime Anywhere
นอกเหนือจากการให้บริการผ่านธนาคาร
โดยด�ำเนินงานควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ และการพัฒนา
สู่มาตรฐานสากล ด้วยการพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่มาตรฐาน ISO 27001/2013 ด้านความมั่นคง
ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ระบบจดทะเบียนนิตบิ คุ คล e-Registration ระบบจดทะเบียนหลักประกัน
ทางธุรกิจ e-Secured และศูนย์ Data Center
• บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้แก่
- ร่วมกับส�ำนักงาน ก.พ.ร. ด�ำเนินงานศูนย์รับค�ำขออนุญาต โดยใช้ username นิติบุคคล ของกรม
ในการรับบริการจากระบบศูนย์รับค�ำขออนุญาต และจัดอบรมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ เพื่อให้คำ� แนะน�ำเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การจดทะเบียนนิติบุคคล โดยให้ผู้ประกอบการท�ำรายการทางระบบ e-Registration ด้วยตนเอง
- ร่วมกับกระทรวงการคลัง พัฒนาการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Identification)
• ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ได้แก่ การออกกฎกระทรวงลดค่าธรรมเนียม กรณียื่นผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการหันมาใช้บริการภาครัฐที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
การด�ำเนินงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั้งหมดในปี 2561 นี้ จะเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติราชการ

Annual Report 2017 Department of Business Development

21

		 - making name reservation additionally available via mobile application
		 - increasing service points for those waiting to get service via QueQ application
		 - making e-Registration available in 2 languages.
• Improving the efficiency of electronic system services in the following aspects.
		 - Upgrading the system allowing for a single set of username/password for login to both e-Registration
and e-Filing portals.
		 - Upgrading Data Warehouse to Business Intelligence; adding new features that allow users, especially
SME operators, to analyze business data for the making of sound business decisions/planning; and making statistical
information available in diverse formats and capable of fast distribution.
		 - Adding a new electronic feature catering to anywhere and anytime issuance of certificates for juristic
persons, in addition to the existing channel via bank. All of the above is to be carried out in parallel with the maintenance
of staff’s professional standards and improvement of the Department’s electronic services, i.e. e-Registration, e-Secured,
and Data Center, to meet ISO 27001/2013 standards for IT security.
• Integrating certain functions with the following state bodies to facilitate business activities.
		 - The Department will collaborate with OPDC to set up the electronic system of One Stop Service
Center and the Department’s e-Registration allowing for login with a single set of username/password, and provide
the center’s staff with training on the preliminary instructions and advice for juristic persons to do e-Registration on their
own.
		 - The Department wil collaborate with the Ministry of Finance to develop procedures for digital identification.
• Revising rules and regulations. This includes the enforcement of new ministerial regulation to lower fee
for any requests/applications submitted electronically, aimed to encourage more and more business operators to get
state services via online channel, rather than the customary methods.
All of the Department of Business Development’s work in 2018 will be carried out with state’s active
engagement to ensure fulfillment of civic sector’s needs, transparency, and maximum benefits.
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Organization Chart of the Department of Business Development

กองทะเบียนธุรกิจ
กองทะเบียนธุรกิกองกำกั
จ
บบัญช�ธุรกิจ
Business Registration Division
Business Registration Business
Division Accounting
Supervision Division

กองกำกับบัญช�ธุรกิจ
Business Accounting
Supervision Division

สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักกฎหมาย
The Office of Secretary The Office of Secretary
Bureau of Law

สำนักกฎหมาย
Bureau of Law

ศูนยเทคโนโลยีรสกิารสนเทศและการสื
ศูนย่อเทคโนโลยี
สาร สารสนเทศและการสื่อสาร
จ
กองบร�หารการประกอบธุรกองบร�
กิจ หารการประกอบธุ
Information
Information and Communication
ของชาวต
างชาติ and Communication
ของชาวตางชาติ
Foreign Business Administration
Foreign
Division
Business Administration
Division
Technology Centre
Technology Centre

กลุมตรวจสอบภายใน
Internal Audit Group

กลุมตรวจสอบภายใน
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ กองธรรมาภิบาลธุรกิจ
Internal Audit
Corporate
Group Governance Division
Corporate Governance Division

กองทะเบีรยกินหลั
กประกันทางธุ
กองทะเบี
รกิจ ยนหลักประกันทางธุรกิจ
กองทะเบียนบร�ษัทมหาชนและธุรกองทะเบี
กิจพิเศษยนบร�ษัทมหาชนและธุ
จพิเศษ
Register Public Companies
Register Public Companies
Secured Transaction
and Special Business Division
and Special Business Division
Registry Division

Secured Transaction
Registry Division
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จ งเสร�มและพัฒนาธุรกิจ
กองขอมูลธุรกิจ
กองขอมูกองส
ลธุรกิงจเสร�มและพัฒนาธุรกิกองส
Business
Promotion and Business Promotion and
Business Information Division
Business Information
Division
Development Division Development Division
กองคลัง
Finance Division

ชยอิเล็กทรอนิกสกองพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กองคลักองพาณิ
ง
e-Commerce Division e-Commerce Division
Finance Division

กลุมพัฒนาระบบบร�หาร กลุมพัฒนาระบบบร�หาร
กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
Public Sector
Information System
Information SystemPublic Sector
Development Group Development Group
Development Division Development Division
กองตรวจสอบบั
ญช�ธุรกิจกองตรวจสอบบัญช�ธุรกิจ
กองธุรกิจบร�การ
กองธุรกิจบร�
การ
Business Accounting Business Accounting
Service Business Division Service Business Division
Inspection Division
Inspection Division
กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชนกองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน
Regional and CommunityRegional and Community
Business Division
Business Division
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Executives of the Department of Business Development

นางกุลณี อิศดิศัย
Mrs. Kulanee Issadisai
อธิบดี
Director-General

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล
Mr. Sarote Suwattigul
รองอธิบดี
Deputy Director-General

นายสำ�รวย แดงด้วง
Mr. Samruay Daengduang
รองอธิบดี
Deputy Director-General

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ
Mrs. Lalida Jivanantapravat
รองอธิบดี
Deputy Director-General
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Executives of the Department of Business Development

นางอารีพร จงวัฒนานุกูล
Mrs. Areeporn
Jongwattananukul
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
Trade Specialist

นางสาวเกิดศิริ กลายเพท
Miss Kirdsiri Klaypet
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
/ ผู้อ�ำ นวยการกองพัฒนาระบบ
งานสารสนเทศ
Computer Technical officer,
Expert Level / Director of
Information System Development
Division

นางภารดี อินทชาติ
Mrs. Paradee Intachat
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เชี่ยวชาญ / ผู้อำ�นวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Plan and Policy Analyst
Specialist / Director of Public
Sector Development Group

นายโกมล นมรักษ์
Mr. Komon Nomrak
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
(รักษาการ)
Trade Specialist (Acting)

นายจิตรกร ว่องเขตกร
Mr. Jitakorn Wongkhatekorn
นิติกรเชี่ยวชาญ (รักษาการ) /
ผู้อำ�นวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ
Legal Specialist (Acting) /
Director of Corporate Governance
Division

นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล
Mrs. Vimolrat Pentrakul
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
(รักษาการ) / ผู้อำ�นวยการ
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ
Trade Specialist (Acting) /
Director of Secured Transaction
Registry Division
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Executives of the Department of Business Development

นายสมบุญ โมจนกุล
Mr. Somboon Mojanakul
ผู้อำ�นวยการกองทะเบียนธุรกิจ
Director of Business Registration
Division

นางสาวศุฑารา เชาวน์สุขุม
Miss Sutara Choawnsukum
ผู้อำ�นวยการกองข้อมูลธุรกิจ
Director of Business Information
Division

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์
Mrs. Sorada Lertharpachit
ผู้อำ�นวยการกองกำ�กับบัญชีธุรกิจ
Director of Business Accounting
Supervision Division

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์
Mr. Poonpong Naiyanapakorn
ผู้อ�ำ นวยการกองส่งเสริมและ
พัฒนาธุรกิจ
Director of Business Promotion
and Development Division

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส
Miss Pattamavadee Boonyobhas
ผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมาย
Director of Bureau of Law

นายสมควร อิ่มถาวรสุข
Mr. Somkuan Imtavonsuk
เลขานุการกรม
Secretary
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Executives of the Department of Business Development

นางสาวกุลกริยา เปลี่ยนสกุลวงศ์
Miss Kunkariya
Pleansakunwong
ผู้อำ�นวยการกองคลัง
Director of Finance Division

นางปรารถนา หัสมินทร์
Mrs. Prattana Hasamin
ผู้อ�ำ นวยการกองบริหารการ
ประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ
Director of Foreign Business
Administration Division

นายธานี โอฬารรัตน์มณี
Mr. Thanee Olanratmanee
ผู้อำ�นวยการกองพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
Director of e-Commerce Division

นางศิริพร ชำ�นาญชาติ
Mrs. Siriporn Chamnanchat
ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information and
Communication Technology
Centre

ม.ล. ภู่ทอง ทองใหญ่
M.L. Bhuthong Thongyai
ผู้อ�ำ นวยการกองธุรกิจบริการ
Director of Service Business
Division

นายอดิสรณ์ สันตติไพรวัลย์
Mr. Adisorn Suntatiprivon
ผู้อำ�นวยการกองทะเบียน
บริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ
Director of Register Public
Companies and Special
Business Division
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Executives of the Department of Business Development

นางสาวจุฑามณี ยอดแสง
Miss Chutamanee Yodsaeng
ผู้อำ�นวยการกองตรวจสอบ
บัญชีธุรกิจ
Director of Business Accounting
Inspection Division

นางสาววรรณา คงเจริญจิตติกุล
Miss Wanna
Kongcharoenchittikul
ผู้อำ�นวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Group

นายสถาพร ร่วมนาพะยา
Mr. Sathaporn Ruamnapaya
ผู้อ�ำ นวยการกองธุรกิจภูมิภาค
และชุมชน
Director of Regional and
Community Business Division

ผลงานสำคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

Success Stories of the Department of Business Development
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เริ่มต้นธุรกิจง่าย

เพียงปลายนิ้ว ผ่านระบบ e-Registration
การให้ บ ริ ก ารจดทะเบี ย น
นิติบุคคล ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของ
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศไทย
และเป็ น ภารกิ จ หลั ก อย่ า งหนึ่ ง
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย
กรมมีความมุ่งมั่นที่ จ ะให้ บ ริ ก าร
ด้ า นการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล
ทีเ่ ป็นเลิศเทียบเท่ามาตรฐานสากล
แ ล ะ ไ ด ้ ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ า พ
การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ สนั บ สนุ น
การด�ำเนินธุรกิจ ทัง้ การลดขัน้ ตอน
และระยะเวลาการปฏิ บั ติ ง าน
รวมถึ ง น� ำ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เข้ า มาช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การให้บริการ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการ
ได้ รั บ ความสะดวกรวดเร็ ว และ
ประหยัดค่าใช้จา่ ย สามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของภาคธุ ร กิ จ ได้
อย่างฉับไว สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลเกีย่ วกับการปรับปรุงบริการ
ภาครั ฐ ด้ า นการลดขั้ น ตอนและ
รายละเอี ย ดการให้ บ ริ ก าร และ
เป็ น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ที่ ใ ห้ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
เป็ น หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพหลั ก
ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง บ ริ ก า ร ด ้ า น
การเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ (Starting a
Business) ตามรายงานการจั ด
อันดับความยาก-ง่ายในการเข้าไป

ประกอบธุรกิจของ 190 ประเทศ
ทั่วโลก หรือ Doing Business ของ
ธนาคารโลก (The World Bank)
ดังนัน้ เพือ่ ให้ระบบจดทะเบียน
นิตบิ คุ คลของไทยมีความสอดคล้อง
กั บ โลกในยุ ค ปั จ จุ บั น ได้ ก ้ า วไป
อย่ า งรวดเร็ ว ภายใต้ เ ทคโนโลยี
ที่ทันสมัย พร้อมขจัดปัญหาและ
ข้อจ�ำกัดทีม่ ใี นการให้บริการจดทะเบียน
ในปัจจุบนั กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จึ ง ได้ พั ฒ นาระบบจดทะเบี ย น
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
e-Registration ซึง่ ถือเป็นนวัตกรรม
การจดทะเบียนนิตบิ คุ คล ผ่านระบบ

ออนไลน์ อ ย่ า งครบวงจร โดย
ไร้กระดาษ (Paperless System)
อย่างแท้จริง รองรับทุกกระบวนการ
ของการจดทะเบียน ตัง้ แต่การจองชือ่
นิตบิ คุ คล การยืน่ ค�ำขอจดทะเบียน
(จัดตัง้ แก้ไข แปรสภาพ เลิก ควบเสร็จ
การช�ำระบัญชี) การช�ำระค่าธรรมเนียม
และการรับหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
โดยได้น�ำ Digital Signature หรือ
การลงลายมือชื่อด้วยเทคโนโลยี
Public Key Infrastructure (PKI)
มาใช้ ซึ่งเทียบเท่ากับลายมือชื่อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ เชื่ อ ถื อ ได้ ต าม
มาตรา 26 พระราชบัญญัติว่าด้วย
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Start Business

with Your Fingertip via e-Registration
One of the significant tasks
which fall within the responsibility
of the Department of Business
Development is the delivery of
service in relation to the registration
of juristic persons, which is key
to business operation in Thailand.
Being committed to improving the
quality of service within this
domain to meet the international
standards, the Department of
Business Development has
continually been seeking ways to
eliminate unproductive steps or
tasks to accelerate the overall
registration process and apply the
information technology to
enhance the efficiency of
registration service delivery. All of
this is to ensure that the
registration process is more
convenient and timely, less
expensive, and more responsive
to the needs of a business sector,
squaring with both the government
policy in relation to the public/
state service improvement,
specifically speaking, the
elimination of redundant work and
workflow complications, and the
Cabinet Resolution which states
that the Department of Business
Development is to take a leading
role in improving all aspects of
service in the ‘Starting a Business’
domain by consulting the World
Bank’s report on ‘Ease of Doing

Business’ rankings of 190
countries worldwide.
To keep pace with the
world’s latest evolution embracing
advanced technology and remove
the challenges and constraints in
delivering registration of juristic
person service, the Department
of Business Development has
developed the electronic-based
system for juristic person
registration, or known as
e-Registration. This is the
innovation of registration service
that is completely online and
100% paperless and capable of
supporting every single task
concerning the registration of
juristic persons, from name
reservation, filing of registration
application (incorporation,
alteration, change in nature of
business, dissolution, merger,
completeness of liquidation) to
paying fees and receiving juristic
person certificate, with the

implementation of Digital
Signature or Public Key
Infrastructure (PKI) which is widely
accepted as reliable electronic
signature under the Electronic
Transactions Act B.E. 2544
(2001). The Department’s
e-Registration system has also
received ISO 27001:2013
certification, giving assurance that
the system is secure, reliable,
well-protected, and immune to
registration-related disputes.
The Department’s
e-Registration process consists
of 2 major steps as follows.
1) Registration for
authentication. In this step, a
juristic person is required to
provide the information via the
Department’s website at www.
dbd.go.th in order to get a set of
username and password to be
used in authenticating the user
and signing digital signature.
Then, the juristic person has to
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ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
อี ก ทั้ ง ระบบดั ง กล่ า วยั ง ได้ รั บ
การรับรอง ISO 27001 : 2013 ส�ำหรับ
การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
จึ ง มั่ น ใจได้ ว ่ า ระบบดั ง กล่ า ว
มีความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ
ไม่ ห ละหลวม และไม่ น� ำ มาซึ่ ง
ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการจดทะเบียน
ทัง้ นี้ การจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
สามารถด� ำ เนิ น การได้ ง ่ า ยๆ ใน
2 ขั้นตอน คือ
1) การลงทะเบี ย นยื น ยั น
ตั ว ต น เ พื่ อ ใ ช ้ บ ริ ก า ร ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ผูป้ ระกอบธุรกิจ
จะต้ อ งล ง ท ะ เ บี ย น ผู ้ ใช ้ ง า น
(Registration) เพื่อรับชื่อผู้ใช้งาน
และรหัสผ่าน (Username & Password)
ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (www.dbd.go.th) ที่จะใช้ใน
การพิสูจน์ตัวตนและลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และมายืนยันตัวตน
เพื่อใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
(Authentication) ด้ ว ยตนเอง
หรื อ มอบอ� ำ นาจให้ บุ ค คลอื่ น มา
ยืนยันตัวตนต่อหน้านายทะเบียน
ที่หน่วยให้บริการของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าทั้ง 87 แห่งทั่วประเทศ
นอกจากนี้ยังสามารถยืนยันตัวตน
ด้วย Personal Certificate ของ
TOT CAT หรือ Thai Digital ID
โดยไม่ต้องเดินทางมาแสดงตัวตน

ต่อหน้านายทะเบียนก็ได้
2) ยื่ น ค� ำ ขอจดทะเบี ย น
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ทาง
เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(www.dbd.go.th) และลงนามค�ำขอ
ด้วยลายมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ช�ำระ
ค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์
และรับเอกสารจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
ตามช่องทางที่ระบุ
ในด้ า นของผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ระบบดังกล่าวสามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของภาคธุ ร กิ จ ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ท� ำ ใ ห ้ ร ะ บ บ จ ด ท ะ เ บี ย น
มี ค วามโปร่ ง ใส ลดข้ อ ขั ด แย้ ง
ลดการใช้ ก ระดาษ และสามารถ
รองรับการจัดเก็บข้อมูลนิติบุคคล
ที่มีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกปีได้อย่าง
เพียงพอ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจั ด เก็ บ เอกสารในรู ป แบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละการสื บ ค้ น
ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ในด้านผู้ใช้
บริการจะได้รบั การบริการทีส่ ะดวก
และรวดเร็ ว สามารถยื่ น ค� ำ ขอ

จดทะเบียนออนไลน์ที่ใดก็ได้ โดย
ไม่ต้องเดินทางมาเพื่อจดทะเบียน
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งท�ำให้
ประหยัดทัง้ เวลา ค่าใช้จา่ ย ลดต้นทุน
ในการด� ำ เนิ น งาน และช่ ว ยเพิ่ ม
ขีดความสามารถของผูป้ ระกอบการ
นอกจากนี้ ระบบจดทะเบียน
นิ ติ บุ ค คลทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Registration) ยังเป็นการพัฒนา
การให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
ในเชิ ง รุ ก เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ยกระดับการให้บริการของส่วนราชการ
แบบบูรณาการสอดคล้องนโยบาย
Thailand 4.0 ที่ เ น้ น การน� ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ Value–
Based Economy อี ก ทั้ ง ระบบ
ดังกล่าวถือเป็นการพลิกโฉมการให้
บริ ก ารจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลของ
ประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงจูงใจ
และช่ ว ยดึ ง ดู ด ให้ ผู ้ ป ระกอบการ
ทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ม า
เริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย ส่งผล
ต่ออันดับของไทยในการจัดอันดับ
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ
(Ease of Doing Business) ของ
ธนาคารโลกให้ สู ง ขึ้ น อั น เป็ น
การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการค้ า
การลงทุ น และเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศในภาพรวม ให้ก้าวหน้า
มั่ น คง ยั่ ง ยื น และมี เ สถี ย รภาพ
ต่อไป
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do the authentication either in
person or via proxy in the
presence of the Registrar at any
one of the Department’s 87
service centers across the
country. The other option of
authentication is to use Person
Certificate of TOT, CAT, or Thai
Digital ID without the need to walk
in to the Registrar’s office.
2) Submission of request
for juristic person registration.
This step involves the electronic
filing of application via the
Department’s website at www.
dbd.go.th, signing the application
by means of digital signature,
paying fee through online system,
and obtaining the document
attesting successful registration
of juristic person through the
indicated channel.
Speaking of the service
provider’s advantage, this
e-Registration system is
responsive to the business

sector’s needs, fast, efficient,
transparent, minimizes the
likelihood of disputes, reduces
use of paper, fulfils the
Department’s need for large
storage capacity to accommodate
the constantly rising quantity of
juristic persons’ data, and is
increasingly efficient in terms of
electronic data storage and
speediness in searching database
of juristic persons. On the service
recipients’ side, this system
presents convenience and
speediness in a way that the
applicants could file online
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applications anywhere without the
need to make a trip to the
Department’s office, meaning
they save both time and cost,
and raise productivity.
The e-Registration is one of
the Department’s proactive efforts
to improve the quality, efficiency,
and raise the standard of public
services through integration
which conforms to Thailand 4.0
policy with clear objective to
transform Thailand into a valuebased economy with the
implementation of technology and
innovation. Regarded as a
makeover of the country’s
business registration service, the
e-Registration is more than likely
to appeal to both Thai and foreign
business operators, favorably
influences Thailand’s Ease of
Doing Business ranking as
evaluated by the World Bank, and
reinvigorates the country’s overall
trade and investment outlook
toward prosperity, stability, and
sustainability.
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นวัตกรรมสู่บริการนำ�ส่งงบการเงิน
ผ่านระบบ DBD e-Filing

“เปลี่ยนผ่านนโยบายรับงบการเงินรูปแบบกระดาษ พลิกบทบาทขับเคลื่อนการน�ำส่งงบการเงินผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)”
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
ได้พฒ
ั นาระบบการน�ำส่งงบการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
ด้ ว ยการประยุ ก ต์ ใช้ เ ทคโนโลยี
XBRL (eXtensible Business
Reporting Language) ที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากลมาให้บริการน�ำส่ง
งบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 16 มกราคม 2558
เป็ น ต้ น มา ถื อ เป็ น นวั ต กรรม
การให้ บ ริ ก ารในรู ป แบบใหม่
ที่ น� ำ มาให้ บ ริ ก ารเป็ น ครั้ ง แรก
ในประเทศไทย เป็ น ล� ำ ดั บ ที่ 2
ในภูมภิ าคอาเซียนรองจากประเทศ
สิ ง คโปร์ และเป็ น ล� ำ ดั บ ที่ 22
ของโลก ซึ่ ง เป็ น การขั บ เคลื่ อ น
ที่ ส อ ด รั บ กั บ วิ สั ย ทั ศ น ์ ก ร ม ที่
ต้ อ งการ “เป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ ว ย
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งเต็ ม
รูปแบบภายใน 5 ปี” และเป็นไป
ตามนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม (Digital Economy) ของ
รั ฐ บาลที่ ไ ด้ ป ระกาศไว้ สถานะ
นิตบิ คุ คลไทย ณ วันที่ 30 กันยายน
2560 มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 1,415,923 ราย
มี ส ถ า น ะ ด� ำ เ นิ น กิ จ ก า ร อ ยู ่
จ�ำนวน 671,540 ราย ซึ่งจ�ำนวน
นิ ติ บุ ค คลจั ด ตั้ ง ใหม่ ใ นปี 2560
มีอัตราการขยายตัวอย่างชัดเจน
โดยตั้งแต่มกราคม-กันยายน 2560
มีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นถึง 55,612 ราย
คิดเป็น 14% จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปี ก ่ อ น ดั ง นั้ น การเปิ ด ใช้
ระบบการน�ำส่งงบการเงินผ่านทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (DBD e-Filing)
จะช่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวกและ
พัฒนาช่องทางการน�ำส่งงบการเงิน
ให้กับผู้ประกอบการนิติบุคคลใน
ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
น อ ก จ า ก นี้ ใ น ยุ ค ข อ ง ก า ร ค ้ า
ที่ ไร้ พ รมแดน นวั ต กรรมถื อ เป็ น
เครื่องมือส�ำคัญในการส่งเสริมให้
ผู ้ ป ระกอบการไทยมี ศั ก ยภาพ

และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข่งขันกับต่างชาติ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดังกล่าวกับคลังข้อมูล
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังช่วย
เพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูลงบการเงิน
ของนิ ติ บุ ค คล โดยนั ก วิ เ คราะห์
(Analyst) นั ก ลงทุ น (Investor)
หน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล งบการเงิ น
ที่นำ� ส่งผ่านระบบ DBD e-Filing ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านการให้
บริการคลังข้อมูลธุรกิจ (Business
Data Warehouse) และ Application
บนมือถือ (DBD e-Service) เพือ่ น�ำ
ไปใช้ วิ เ คราะห์ ประเมิ น สภาวะ
ทางเศรษฐกิจ และประกอบการ
ตั ด สิ น ใจในการท� ำ ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า ง
ทันต่อเวลา
จากการให้ บ ริ ก ารน� ำ ส่ ง
งบการเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในปี 2558 มี ผู ้ น� ำ ส่ ง จ� ำ นวน
2,225 ราย ปี 2559 มีผนู้ ำ� ส่งจ�ำนวน
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Adapting Innovation to DBD e-Filing System
for Financial Statements Submission
“Pursuing the policy on
transitioning the paper-based
financial statements submission
to the DBD e-Filing of financial
statements.”

The Department of Business
Development has developed
DBD e-Filing feature through the
application of technology called
eXtensible Business Reporting
Language (XBRL); a global
standard for exchanging business
information, and the DBD e-Filing
was, for the first time, officially
launched for public use on
January 16, 2015. It is considered
a groundbreaking innovation of
service being introduced for the
first time in Thailand, the 2nd in
ASEAN behind Singapore, and
22nd country worldwide. Not only
does it help fulfills the Department’s
vision proclaiming to be “capable
of delivering fully electronic-based
services within 5 years”, but it
also resonates well with the
government’s policy of ‘Digital
Economy’. Speaking of the status
of Thai juristic persons as of
September 30, 2017, there are
1,415,923 juristic persons in
total, whereas 671,540 out of this
number are in active status.
The growth rate of juristic person
incorporation is evidently rising.

From January to September 2017
the newly incorporated juristic
persons increased 14% from
the same period of last year to
a striking number of 55,612.
That means the availability of DBD
e-Filing service will definitely
facilitate the financial statements
submission process and make
it even more efficient in the face
of booming growth of new
business entities. In the age of
borderless trade, the innovation
is considered a powerful tool
to reinforce and strengthen Thai
business operators’ potentials
and competitive advantages
to rival foreign competitors.
The application of earlier
mentioned technology to the
Department’s business data
warehouse has made the juristic
persons’ electronically submitted
financial information more
worthwhile reading. In other words,
the analysts, investors, and any
interested parties from both
public and private sectors are
able to timely and conveniently
access financial statements
submitted through DBD e-Filing
and then, via the Department’s
business data warehouse
service and specific app on
mobile phone (DBD e-Service),

use the information to analyze
and evaluate economic conditions
to support timely business
decision-making.
With DBD e-Filing service
in place, in 2015 the number
of juristic persons submitting
fi n a n c i a l s t a t e m e n t s v i a
DBD e-Filing was 2,225, in 2016
the number hit 119,483, and in
2017 it has skyrocketed to
439,266, obviously demonstrating
a leapfrog of DBD e-Filing users’
satisfaction, thanks to the
collaboration between the public
sector and the Department’s
alliances e.g. quality-assured
accounting firms nationwide,
Chulalongkorn University’s
Faculty of Commerce and
Accountancy, and Thai juristic
persons themselves who
recognize the importance of
electronic-based services, etc.
as well as the Department’s
proactive work approach aiming to
promote the use of DBD e-Filing
service by resorting to a number
of mechanisms and techniques,
as elaborated below, to get the
juristic persons’ cooperation in
this matter so that financial
statements will finally be 100%
submitted through DBD e-Filing
channel.
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119,483 ราย และปี 2560 มี
ผูน้ ำ� ส่งจ�ำนวน 439,266 ราย เห็นได้
ชัดว่ามีการขยายตัวของผูใ้ ช้บริการ
อย่ า งก้ า วกระโดด เนื่ อ งจาก
ความร่ ว มมื อ กั น ของภาครั ฐ และ
พันธมิตรของกรม เช่น ส�ำนักงาน
บั ญ ชี คุ ณ ภาพทั่ ว ประเทศ คณะ
พาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการบั ญ ชี
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
นิ ติ บุ ค ค ล ไ ท ย ที่ ริ เริ่ ม แ ล ะ ใ ห ้
ความส� ำ คั ญ กั บ การใช้ บ ริ ก ารใน
รู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รวมทั้ ง
การด�ำเนินงานเชิงรุกตามนโยบาย
ของกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
ในการขั บ เคลื่ อ นและผลั ก ดั น ให้
นิ ติ บุ ค คลน� ำ ส่ ง งบการเงิ น ผ่ า น
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
อย่างเต็มรูปแบบครบ 100% ด้วย
การสร้ า งกลไกและวิ ธี ก ารต่ า งๆ
เพื่ อ ให้ นิ ติ บุ ค คลเปลี่ ย นแปลง
และให้ความร่วมมือในการน�ำส่ง
งบการเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ DBD e-Filing
มีรายละเอียด ดังนี้
1. กลไกขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน

1.1 ด้านนโยบาย
กรมได้ออกประกาศ
เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติในการ
ยื่ น งบการเงิ น รอบบั ญ ชี 2559

ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 ก�ำหนด
ให้ นิ ติ บุ ค คลยื่ น งบการเงิ น ผ่ า น
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
กรณี ที่ นิ ติ บุ ค คลไม่ ยื่ น ผ่ า นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้นำ� ส่งงบการเงิน
ในรูปแบบเอกสารด้วยตนเองหรือ
ทางไปรษณีย์ และต้องน�ำส่งผ่าน
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
ภายในสามสิบวันนับแต่ครบก�ำหนด
ระยะเวลาตามกฎหมาย จึ ง จะ
ถือว่าเป็นการยื่นงบการเงินภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
ทั้ ง นี้ ห า ก นิ ติ บุ ค ค ล
ไม่ น� ำ ส่ ง ง บ การเงิ น ผ่ า นท าง
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) จะ
ระบุข้อความ ในหน้า สบช. 3 ว่า
“นิ ติ บุ ค คลยั ง ไม่ น� ำ ส่ ง งบการเงิ น
ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์”
1.2 ด้านการประชาสัมพันธ์
กรมได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์
ให้ นิ ติ บุ ค คลรั บ ทราบขั้ น ตอน
กระบวนงานการน�ำส่งงบการเงิน
และการขอรั บ รหั ส ผู ้ ใช้ ง านและ
รหัสผ่าน (Username & Password)
รวมทั้ ง การขยายระยะเวลาใน
การน� ำ ส่ ง งบการเงิ น ผ่ า นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้
นิตบิ คุ คล ผูท้ ำ� บัญชี ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต รับทราบผ่านเว็บไซต์กรม

สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ แพร่ ภ าพและเสี ย ง
ผ่ า นสถานี โ ทรทั ศ น์ แ ละวิ ท ยุ
โทรทั ศ น์ รวมทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ์
ผ่านหน่วยงานกระทรวงพาณิช ย์
ครอบคลุมภูมภิ าคทั่วประเทศ
1.3 ด้ า นการอ� ำ นวยความ
สะดวกและการให้บริการ
(1)		 กรมจั ด ท�ำ ฐานข้ อมู ล
งบการเงินรอบปีบัญชี 2557 ให้
นิตบิ คุ คล ในรูปแบบ XBRL จ�ำนวน
437,249 ราย เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกโดยนิ ติ บุ ค คลที่ น� ำ ส่ ง
งบการเงินรอบปีบัญชี 2558 ผ่าน
ระบบ DBD e-Filing จะกรอกเฉพาะ
งบการเงินปี 2558 เท่านั้น
(2) จัดท�ำโครงการ DBD
Connect “เชื่ อ มโยงระบบบั ญ ชี
สู ่ ร ะบบ DBD e-Filing” โดยใช้
สารสนเทศทางการบั ญ ชี ก� ำหนด
ให้นิติบุคคลน�ำส่งงบการเงินผ่าน
ระบบ DBD e-Filing โดยไม่ต้อง
Re-key ข้อมูลงบการเงิน ภายใต้
การบู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาแห่งแรกของไทย
และผู ้ ผ ลิ ต ซอฟต์ แ วร์ บั ญ ชี ห รื อ
อีอาร์พีมากกว่า 12 ราย ส่งผล
ให้นติ บิ คุ คล นักบัญชีหรือส�ำนักงาน
บัญชี ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับ
ความสะดวกในการน�ำส่งงบการเงิน
ผ่านระบบ DBD e-Filing
(3) เปิ ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิ ว เตอร์ ชั้ น 11 ณ กรม
พั ฒนาธุ ร กิ จการค้ า เพื่ ออ� ำนวย
ความสะดวกและให้ ค� ำ แนะน� ำ
ในการน�ำส่งงบการเงินผ่านระบบ
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1. Transitioning mechanisms

1.1 Policy
The Department has
issued Notification Re: Guidelines
for the Submission of Financial
Statements for Accounting Year
2016 dated September 22, 2016.
According to the notification,
all juristic persons are required to
file their financial statements by
means of electronic transmission
(DBD e-Filing). Nonetheless,
the notification allows some
leeway for any juristic persons
failing to file their financial
statements electronically by giving
permission for those juristic
persons to re-submit the
statements via DBD e-Filing
within 30 days after the designated
statutory deadline has lapsed
following their initial customary
walk-in or postal submission.
In case where any juristic
person fails to submit financial
statements via DBD e-Filing
channel, the Department will add
the following on the corresponding
SorBorChor 3 form:- “Juristic
person is to submit financial
statements through DBD e-Filing”.
1.2 Public relations
To ensure that all juristic
persons, accountants, and
certified auditors are well informed
of the formal process for the
electronic and manual submission
of financial statements, how to
make a request for the username
and password, and the extension

of time for submission through
DBD e-Filing, the Department has
widely publicized the relevant
information and all updates
through DBD website, publishing
media, TV and radio broadcasting,
and all DBD offices in all provinces
across the country.
1.3 Facilitation service
(1) The Department has
prepared a XBRL database of the
2014 financial statements of
437,249 juristic persons, allowing
any juristic persons wishing to
submit their financial statements
via DBD e-Filing to conveniently
fill the information of 2015 financial
statements only.
(2) Under an inter-institution
collaboration arrangement, the
DBD, Thailand’s first educational
institution Chulalongkorn University,
and over 12 ERPs or accounting
software developers jointly
initiated and executed a DBD
Connect project with a goal of
“making connection of accounting
system to DBD e-Filing” without
the need of re-entry of financial
statements information all over
again, making the tasks of
submitting financial statements
via DBD e-Filing by juristic
persons, accountants, or
accounting firms much easier.
(3) The Department has
a unit called ‘Computer Laboratory’
on the 11th floor under the supervision
of Business Information Division.
This unit is primarily responsible
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for facilitating and giving advice
on the use of DBD e-Filing by
juristic persons, accountants, and
accounting firms. There is a team
of staff to offer assistance on how
to fill out the electronic forms and
submit them online. The lab
service is available every business
day.
(4) Other services to
facilitate the use of DBD e-Filing
include the answering of
questions, through Call Center,
regarding the submission process,
accounting and technological
issues, and software packages
used in connecting with DBD
e-Filing system, as well as giving
guidelines and directions for
submitting financial statements
via DBD e-Filing.
1.4 Knowledge enhancement
and network connection
(1) The Department has
continually hosted workshops to
familiarize juristic persons,
accountants, certified auditors,
officials in the provincial offices,
and other relevant bodies across
the country, in central and
all provincial areas, with the
procedures and guidelines
for electronic submission of
financial statements. In 2017
a total of 62 workshops were
held and attended by 1,265
participants.
(2) The DBD, under joint
cooperation with 130 qualityassured accounting firms, has
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DBD e-Filing ให้ กั บ นิ ติ บุ ค คล
ผู้ท�ำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ค� ำ แนะน� ำ
ในการกรอกและน�ำส่งงบการเงิน
เป็นประจ�ำทุกวันท�ำการ
(4) อ�ำนวยความสะดวกใน
การตอบค�ำถามด้านกระบวนการน�ำ
ส่ ง งบการเงิ น ด้ า นบั ญ ชี ด้ า น
เทคโนโลยี และด้ า นโปรแกรม
ส� ำ เร็ จ รู ป เชื่ อ มโยงระบบ DBD
e-Filing รวมทั้ ง ให้ ค� ำ แนะน� ำ
วิธีการน�ำส่งงบการเงินผ่านระบบ
DBD e-Filing ผ่าน Call Center
1.4 ด้ า นเสริ ม สร้ า งความรู ้
ความเข้ า ใจและการเชื่ อ มโยง
เครือข่าย
(1) ก ร ม จั ด อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบตั กิ าร (Workshop) กระบวนการ
ขั้ น ตอนและแนวทางการน� ำ ส่ ง
งบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่นิติบุคคล ผู้ท�ำบัญชี ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เจ้าหน้าที่ในส่วน
ภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
ทั่ ว ประเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดย
ในปี 2560 จัดอบรมจ�ำนวน 62 ครัง้
ผูเ้ ข้ารับการอบรม จ�ำนวน 1,265 ราย
(2) กรมร่วมกับส�ำนักงาน
บัญชีคุณภาพ จ�ำนวน 130 แห่ง
เพื่ อ ขยายผลสร้ า งวิ ท ยากรเพื่ อ
บรรยายให้ ค วามรู ้ ก ารน� ำ ส่ ง งบ
การเงินผ่านระบบ DBD e-Filing
ในส่วนภูมิภาค รวมทั้งขับเคลื่อน

การน�ำส่งงบการเงินผ่านผู้ท�ำบัญชี
จ�ำนวน 53,510 ราย โดยผ่านช่องทาง
การสื่อสารในระบบ e-Accountant
1.5 ด ้ า น ม า ต ร ก า ร ส ร ้ า ง
แรงจูงใจ
กรมร่วมมือสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกประกาศ
ให้ ผู ้ ท� ำ บั ญ ชี ที่ น� ำ ส่ ง งบการเงิ น
ผ่านระบบ DBD e-Filing สามารถ
นั บ จ� ำ นวนชั่ ว โมงการเข้ า รั บ
การพั ฒ นาความรู ้ ต ่ อ เนื่ อ งทาง
วิชาชีพบัญชี ได้ 1 ชั่วโมง/นิติบุคคล
1.6 ด้ า นการพั ฒ นาระบบ
และเทคโนโลยี
กรมปรั บ ปรุ ง ระบบงาน
การน�ำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(DBD e-Filing) และขยายเครือข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ ต โดยการเช่ า จาก
ผู้ให้บริการ Internet Service Provider
ณ ช่วงเวลาที่ มี ก ารใช้ ง านสู ง สุ ด
เพื่อรองรับและเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการน�ำส่งงบการเงินผ่าน
ระบบ DBD e-Filing ระหว่างเดือน
เมษายน – สิงหาคม 2560
2. ผลการด�ำเนินงาน

จากผลการขั บ เคลื่ อ น
การด�ำเนินงานของกรม ส่งผลให้
มีผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบแล้ว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จ�ำนวน
577,614 ราย ยื่นเอกสารหลักฐาน
ให้เจ้าหน้าที่อนุมัติการใช้งานระบบ
จ� ำ นวน 547,883 ราย ในส่ ว น
ของจ�ำนวนผู้น�ำส่งงบการเงินกับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นิติบุคคล
ทีต่ อ้ งน�ำส่งงบการเงินในปีงบการเงิน
2559 มี ทั้ ง หมด 591,052 ราย
ได้ด�ำเนินการน�ำส่งงบการเงินแล้ว
500,018 ราย โดยแบ่งได้เป็นการ
น�ำส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
(DBD e-Filing) จ�ำนวน 439,266 ราย
คิดเป็น 74% ของจ�ำนวนนิติบุคคล
ที่ต้องน�ำส่งงบการเงินส�ำหรับรอบ
บัญชี 2559 หรือ คิดเป็น 88% ของ
นิติบุคคลที่นำ� ส่งงบการเงินแล้ว
ท้ า ยนี้ ก รมคาดหวั ง ให้
ระบบการน� ำ ส่ ง งบการเงิ น ทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (DBD e-Filing)
เป็นศูนย์กลาง การรับงบการเงิน
ที่ เ ป ็ น ม า ต ร ฐ า น เ ดี ย ว กั น ทั้ ง
ประเทศและรองรับการเชื่อมโยงสู่
หน่วยงานก�ำกับดูแลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่ อ การอ� ำ นวยความสะดวก
ทั้ ง ด้ า นเวลาและลดต้ น ทุ น ให้ แ ก่
นิติบุคคล พร้อมทั้งยกระดับข้อมูล
งบการเงิน ที่เป็นมาตรฐานสากล
สู ่ ส าธารณะได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และ
ทันสมัยมากขึน้ สอดรับกับนโยบาย
ของรั ฐ บาล “การเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
ของเศรษฐกิจของประเทศ” ด้าน
การส่ ง เสริ ม ภาคเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
เพือ่ การยกระดับผูป้ ระกอบการไทย
ให้เข้าสูม่ าตรฐานสากลและเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของ
ประเทศได้ต่อไป
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taken further step to create
instructors to assume the
responsibility of passing on
knowledge about DBD e-Filing of
financial statements to any
interested party in provincial
areas, and fulfil the DBD e-Filing
m i s s i o n t h r o ug h 5 3 , 5 1 0
accountants by deploying the
communication channel of
e-Accountant.
1.5 Motivation-building
activities
The DBD, under the joint
effort with the Federation of
Accounting Professions under the
Royal Patronage of His Majesty
the King, announced that any
accountant who has submitted
financial statements via DBD
e-Filing will be granted 1 hour/
juristic person to be added to his/
her accumulative hours of
knowledge development for
professional accountant.
1.6 Technological and
system development
The DBD has regularly
improved workflow of DBD
e-Filing and has contracted with
the Internet Service Provider to
ensure adequate capacity of
the internet network, especially
during the internet rush hour,
for the uninterrupted transmission

of financial statements via DBD
e-Filing during April – August
2017.
2. Accomplishment

Following the ongoing
effort put forth by the DBD,
the number of registered users
as of September 30, 2017
is 577,614 while 547,883 juristic
persons already filing supporting
documents to the Department
for approval to become registered
users. The total number of juristic
persons required to submit
financial statements for the
accounting year 2016 is 591,052.
Out of this number, 500,018
juristic persons have completed
the submission, 439,266 of which
have filed their statements through
DBD e-Filing channel, representing
74% of juristic persons required
to submit financial statements for
the accounting year 2016 or 88%
of juristic persons already filing
their statements.

43

Lastly, the Department
anticipates that DBD e-Filing
will be a financial statements
filing center which operates
based on a uniform standard
and with interactive linkage
with other relevant regulatory
agencies. The goals of DBD
e-Filing are to deliver convenient,
timely, and cost-saving service to
juristic persons, to take the quality
of financial statements information,
in terms of speediness and
modernity, to the international level,
and to align the Department’s
service with the government
policy aimed at “raising the
country’s economic potential”
which is part of the government’s
effort to promote digital economy
in order to take Thai businesses
to the next level of international
standards and boost the nation’s
overall competitiveness.
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การสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ
ภารกิจหลักส�ำคัญอย่างหนึ่ง
ของกรมพั ฒ นาธุ ร กิจการค้า คือ
การสร้างธรรมาภิบาลให้กับภาค
ธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้
อย่างยัง่ ยืน ซึง่ กรมมุง่ เน้นด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องทุกปีโดยมีการก�ำกับ
ดูแลธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างถูกต้อง ควบคู่กับการส่งเสริม
ให้ มี ก ารประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี
ธรรมาภิบาล
ด้านการก�ำกับดูแลธุรกิจ ประกอบ
ด้วย 2 ส่วนหลักในการด�ำเนินการ
ดังนี้
❏ การตรวจสอบบัญชีธุรกิจ

พระราชบั ญ ญั ติ ก ารบั ญ ชี
พ.ศ. 2543 ก�ำหนดให้นิติบุคคล
เป็ น ผู ้ มี ห น้ า ที่ จั ด ท� ำ บั ญ ชี และ
ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารท� ำ บั ญ ชี ส� ำ หรั บ
การประกอบธุรกิจของตน โดยมี
รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธกี าร

ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
การบั ญ ชี พ.ศ. 2543 อย่ า งไร
ก็ ต าม ยั ง มี นิ ติ บุ ค คลบางกลุ ่ ม
ไม่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในการจั ด ท� ำ
บั ญ ชี แ ละงบการเงิ น เท่ า ที่ ค วร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มุ่งเน้น
ในการส่ ง เสริ ม ความรู ้ แ ละสร้ า ง
ธรรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ มาโดยตลอด
โดยในการก� ำ กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายส่วนหนึ่ง คือ การ
ตรวจสอบการจั ด ท� ำ บั ญ ชี แ ละ
เอกสารที่ ต ้ อ งใช้ ป ระกอบการลง
บัญชี รวมถึงการจัดท�ำงบการเงิน
ของธุรกิจ
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
ได้ ด� ำ เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์
ในการเพิ่มศักยภาพการก�ำกับดูแล
และบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเพื่ อ สร้ า ง
ธรรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ มาโดยตลอด
ซึ่งหน้าที่ก�ำกับดูแลส่วนหนึ่ง คือ

การจัดท�ำบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี
พ.ศ. 2543 และการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เกี่ยวกับการจัดท�ำงบการเงินของ
นิ ติ บุ ค คล โดยในปี ง บประมาณ
2560 ได้ ด� ำ เนิ น การตรวจสอบ
บัญชีและวิเคราะห์งบการเงินตาม
กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้นประมาณ
294,429 รายธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ
47 ของธุรกิจคงอยู่ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 (617,504 รายธุรกิจ)
ประกอบด้วย การด�ำเนินการใน
ส่วนกลาง 280,732 รายธุรกิจ โดย
แบ่งเป็นวิเคราะห์งบการเงิน จ�ำนวน
263,145 ราย และตรวจสอบบัญชี
จ�ำนวน 12,445 ราย และกลุม่ บริการ
ธุ ร กิ จ และอ� ำ นวยความสะดวก
ทางการค้ า ส� ำ นั ก งานพาณิ ช ย์
จังหวัดด�ำเนินการตรวจบัญชีธุรกิจ
ที่ มี ส ถานที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นเขตจั ง หวั ด
ของตนเอง จ�ำนวน 3,800 ราย

ผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์งบการเงิน
รายการ

- งบการเงินไม่สมบูรณ์

ราย

คิดเป็นร้อยละ

427

0.15

282,321

99.57

- บกพร่อง

522

0.18

- อื่นๆ (เลิก/ร้าง/ล้มละลาย)

271

0.10

283,541

100.00

- ถูกต้อง

รวม
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Building Corporate Governance
One of the principal tasks
of the Department of Business
Development is to foster and
strengthen corporate governance
in the business sector to serve
the purpose of sustainable
business expansion in the long
run. The Department has actively
engaged in activities to promote
corporate governance on a
continual basis, ensuring that the
commercial enterprises not only
comply with the law but also
pursue their business goals on
the basis of good governance.
Task of regulating businesses
are under the command of 2 units
as described below.
❏ Business Accounting
Inspection

According to the Accounting
Act B.E. 2543 (2000), each juristic
person is required to prepare
accounts and must cause
accounts to be prepared for the
operations of its business in
accordance with details, rules and
procedures as provided for in the
Act. Even so, there are still some

juristic persons ignoring the
importance of these statutory
duties and not paying enough
attention to the preparation of
accounts and financial statements.
For the past several years the
Department has been engaging
in a host of activities/tasks to
promote corporate governancerelated knowledge and practices,
and the Department’s effort in
regulating businesses to ensure
their strict compliance with the
law is one of them. The regulatory
enforcement task primarily deals
with the auditing of accounts and
supporting documents for
account entry, as well as financial
statements.
The Department has been
continually executed its strategic
measures to improve the efficiency
in regulating businesses and
enforcing the law to embody
corporate governance. And,
part of the Department’s
regulatory effort is the supervision
of accounts preparation in
accordance with the Accounting

Act B.E. 2543 (2000) and the
analysis on preparation of juristic
persons’ financial statements.
In the budget year 2017 the target
number of businesses subject to
audit and financial statements
analysis is 294,429, representing
47% of businesses in active
status as of December 31, 2015
(or 617,504 entities). Out of
this number, 280,732 entities
were audited by the staff team
under the central administration.
Out of 280,732 entities, 263,145
were analyzed for their accuracy
in preparing financial statements
while 12,445 were audited
for their accounting records.
For 3,800 entities with principal
places of business situated in
provincial region, they were
subject to auditing of their
accounting records and the
responsible auditing authority is
the Business Service and Trade
Facilitation Group; a unit under
the administration of each
province’s Office of Commercial
Affairs.

Summary of last year’s work performance is as follows.
1. Results of financial statement analysis

-

Description

Number of
businesses

In percentage

Incomplete financial statements
Correctly prepared
Erroneous statements
Others (dissolved/defunct/bankrupt)

427
282,321
522
271

0.15
99.57
0.18
0.10

Total

283,541

100.00
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2. ผลการตรวจสอบบัญชี
รายการ

-

ถูกต้อง
เตือนแนะน�ำ
ด�ำเนินคดีฐานฝ่าฝืนฯ
ไปรษณีย์ส่งคืน
อื่นๆ (เลิก/ร้าง/ล้มละลาย)
รวม

ส่วนกลาง
ราย

ส่วนภูมิภาค

ร้อยละ

ราย

ร้อยละ

516
1,116
6,893
1,153
3,541

3.90
8.44
52.15
8.72
26.79

1,320
1,021
649
68
452

37.61
29.09
18.49
1.94
12.87

13,219

100.00

3,510

100.00

ผลการตรวจสอบบัญชีธุรกิจเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ปรากฏว่ามีธุรกิจจัดส่งบัญชีให้ตรวจสอบมากขึ้น และ
ธุรกิจฝ่าฝืนค�ำสั่งสารวัตรบัญชี/สารวัตรใหญ่บัญชีลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
รายการ

เรียกบัญชี
1. ถูกต้อง
2. เตือนแนะน�ำ
3. ด�ำเนินคดี-บกพร่อง
รวมธุรกิจจัดส่งบัญชี
4.
5.
6.
7.
		

ด�ำเนินคดี-ฝ่าฝืนค�ำสั่งฯ
ติดต่อไม่ได้
เลิก/ร้าง/ล้มละลาย
อืน่ ๆ (มาตรการช่วยเหลือธุรกิจ
ที่ประสบอุทกภัยภาคใต้)

ส่วนกลาง

ร้อยละ

2559

2560

2559

2560

17,302

13,219

100

100

681
702
1

516
1,116
-

3.94
4.05
0.01

3.90
8.44
-

1,384

1,632

8.00

12.34

11,262
2,612
2,044

6,893
1,153
1,989
1,552

65.09
15.10
11.81
-

52.15
8.72
15.05
11.74
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2. Results of auditing of accounting records
Description

		
		
		
		

Central
Provincial
Number of
In
Number of
In
businesses percentage businesses percentage

Correctly prepared
Warning with
recommendations
Legal charge filed for
violating authority’s
instructions
Returned mail
Others (dissolved/defunct/
bankrupt)
Total

516
1,116

3.90
8.44

1,320
1,021

37.61
29.09

6,893

52.15

649

18.49

1,153
3,541

8.72
26.79

68
452

1.94
12.87

13,219

100.00

3,510

100.00

The results of audit compared with last year’s statistics reveal that more businesses submitted their
accounts for the Department’s examination and the number of businesses violating the instructions of Account
Inspector/Account Inspector-General is significantly declining, as summarized in the table below.
Description

Central

In percentage

2016

2017

17,302

13,219

100

100

1. Correctly prepared
2. Warning with recommendations
3. Legal charge filed-errors found

681
702
1

516
1,116
-

3.94
4.05
0.01

3.90
8.44
-

Total businesses submitting
accounts
4. Legal charge filed-violating
		 authority’s instructions
5. Unable to contact
6. dissolved/defunct/bankrupt
7. Others (measures to help
		 businesses affected by flood
		 in the southern provinces)

1,384

1,632

8.00

12.34

11,262

6,893

65.09

52.15

2,612
2,044

1,153
1,989
1,552

15.10
11.81
-

8.72
15.05
11.74

Submitted on demand

2016

2017

48

รายงานประจำ�ปี 2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทั้ ง นี้ ธุ ร กิ จ ที่จัดส่ง บัญ ชีใ ห้
ตรวจสอบ หากมีข้อบกพร่องเพียง
เล็กน้อย กรมจะมีหนังสือแนะน�ำให้
ธุรกิจทราบถึงข้อบกพร่อง พร้อมทัง้
แจ้ ง ข้ อ กฎหมายในแต่ ล ะเรื่ อ ง
ที่ธุรกิจจัดท�ำบัญชีหรืองบการเงิน
ไม่ ถู ก ต้ อ งต่ อ ไป ซึ่ง เมื่อ ธุรกิจได้
รั บ แจ้ ง ข้ อ บกพร่ อ งแล้ ว ธุ ร กิ จ ก็
สามารถจัดท�ำบัญชีและงบการเงิน
ได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ กรมได้มภี ารกิจใน
การรั บ แจ้ ง บั ญ ชี แ ละเอกสาร
ที่ ต ้ อ งใช้ ป ระกอบการลงบั ญ ชี
สู ญ หายหรื อ เสี ย หาย รั บ แจ้ ง
การส่ ง มอบบั ญ ชี แ ละเอกสาร
ที่ ต ้ อ งใช้ ป ระกอบการลงบั ญ ชี
ส� ำ หรั บ นิ ติ บุ ค คลที่ เ ลิ ก ประกอบ
ธุ ร กิ จ โดยมิ ไ ด้ มี ก ารช� ำ ระบั ญ ชี
การอนุญาตให้ธุรกิจเปลี่ยนรอบปี
บั ญ ชี และอนุ ญ าตให้ ธุ ร กิ จ เก็ บ
บัญชีและเอกสารทีต่ อ้ งใช้ประกอบ
การลงบั ญ ชี ไ ว้ ณ สถานที่ อื่ น
ซึ่งไม่ใช่สถานที่ท�ำการ โดยรอบปี
งบประมาณ 2560 กรมได้จัดให้มี
ระบบการให้บริการงานการอนุญาต
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) เพื่อ

อ�ำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจ โดย
ได้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมั ย ใหม่ เข้ า มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร โดยใช้
Username, Password และ
e-Mail เช่นเดียวกับระบบการยื่น
งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD
e-Filing) ที่ได้รับจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า แทนการลงลายมือชือ่
และไม่ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การยื่ น ค� ำ ขอ
ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์อีก โดย
ระบบดังกล่าว ช่วยลดภาระของ
ธุรกิจในการจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการแจ้ง/การขออนุญาต
รวมทัง้ สามารถทราบผลการพิจารณา
ได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่ง
ปัจจุบันมีธุรกิจใช้บริการระบบงาน
ดังกล่าวแล้ว จ�ำนวน 917 ราย จาก
ธุรกิจที่ขออนุญาตและมีการแจ้ง
ทั้งสิ้น จ�ำนวน 1,274 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 71.97
❏ การตรวจสอบธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ ง

ในปี 2560 ได้มกี ารตรวจสอบ
ธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่จะกระท�ำผิด
ตามกฎหมายรวมทัง้ ตรวจสอบตาม

ที่ ไ ด้ รั บ การร้ อ งขอ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ดังนี้
1. การตรวจสอบนิตบิ คุ คลไทย
ที่ มี ค นต่ า งด้ า วถื อ หุ ้ น (นอมิ นี )
ในการแก้ ไขปั ญ หาการประกอบ
ธุรกิจทีใ่ ช้คนไทย เป็นตัวแทนอ�ำพราง
(นอมินี) ที่ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่ม
ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจท่องเที่ยวและ
เกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยว 2) ธุรกิจ
ด้านการค้าที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
3) ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตร ซึ่ง
ส่วนใหญ่ตงั้ อยูใ่ นจังหวัดทีเ่ ป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และแหล่งที่คนต่างชาติ
ร่วมลงทุน เช่น ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี
เชียงใหม่ เชียงราย กระบี่ ชลบุรี
ตราด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรแี ละ
กรุงเทพมหานคร รวมทัง้ ข้อมูลธุรกิจ
น�ำเทีย่ วของกรมการท่องเทีย่ ว รวม
จ� ำ นวน 705 ราย ในจ� ำ นวนนี้
พบนิ ติ บุ ค คลที่ มี ค นไทยให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น หรื อ ถื อ หุ ้ น
แทนคนต่างด้าว (นอมิน)ี ซึง่ เข้าข่าย
เป็นความผิดตามมาตรา 36 และ
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542 จ�ำนวน 11 ราย โดยจะ
ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ
และกรมสรรพากรเพื่อด�ำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ประกอบธุ ร กิ จของคนต่ า งด้ า ว
ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
2.1 ตรวจสอบการน�ำส่งทุน
ขัน้ ต�ำ่ ของนิตบิ คุ คลต่างด้าวทีไ่ ด้รบั
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In case where the errors
found are minuscule, the
Department will send a letter
to the business, informing about
the errors and the legal issues
arising from such erroneous
preparation of accounts or
financial statements. After
receiving the letter, the business
is expected to make necessary
correction as recommended by
the Department to ensure no
repeat of errors to be found in
the next audit.
In addition, the Department
also has other responsibility
involving the following matters:receiving reports of loss or
damage of accounts and
supporting documents for
account entry; receiving reports
of account and supporting
documents for account entry
submission by a juristic person
that has dissolved its business
without liquidation; giving
permission to a change of
accounting year; and giving
permission to the business’s
request for keeping its accounts
and supporting documents for
account entry at any place other
than its usual place of business.
As one of its efforts to improve
the quality of service, particularly
in terms of ease of use, with the
implementation of advanced
technology, the Department,
in the budget year 2017, has
introduced a new electronicbased platform to deliver permitrelated services (e-Permit) where
each user is allowed to sign
in with the same username,
password, and e-mail address as

earlier registered for DBD e-Filing.
With this new service feature of
e-Permit, the customary
requirement of physical signature
and either walk-in or postal mail
submission of applications is
totally replaced, meaning that not
only are businesses able to ditch
the hassle of preparing a number
of documents for reporting or
applying for a permit but they will
also be swiftly informed of the
application result which accords
well with the government policy
of Thailand 4.0. According to the
latest statistics, the number of
e-Permit users is 917, accounting
for 71.97 percent of total
businesses applying and
reporting, or 1,274 businesses.
❏ inspection of risk-prone
business

In 2017 the Department
conducted investigation of
businesses, based on their
inclination to violate the law and
upon request, to ensure fair and
equitable treatment to all parties
as follows.
1. Investigation of Thai
juristic persons with foreign
(nominee) shareholders. This
was conducted in order to tackle
the problem of illegal nominee
shareholding in Thai businesses
in 3 segments as follows:1) tourism and tourism-related
business 2) land and immovable
property business and 3) agricultural
business. The majority of the
inspected businesses was based
in the provinces that typically
attract foreign investment or
where tourism is dominant e.g.
Phuket, Surat Thani, Chiang Mai,
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Chiang Rai, Krabi, Chonburi,
Trad, Prachuap Khiri Khan,
Phetchaburi, and Bangkok.
The inspection also includes the
entities whose names are
mentioned in the Department of
Tourism’s report on touring
business, leading to a total of 705
businesses being subject to
the Department’s inspection.
After the inspection, 11 juristic
entities were found committing
an offence of illegally assisting
foreigners or holding shares
as a nominee as prescribed in
Sections 36 and 37 of the Foreign
Business Act B.E. 2542 (1999).
The cases were then reported
to the Department of Special
Investigation and the Revenue
Department for further in-depth
investigation.
2. Investigation of foreign
businesses pursuant to the
Foreign Business Act B.E. 2542
(1999)
2.1 Investigating the
remittance of minimum capitals
by 317 licensed foreign juristic
entities. It was found that 292
licensed entities remitted a
required minimum amount of
capitals within the designated
period, and 25 which failed to
do likewise were referred
to the authority for further legal
proceedings as per Section 38.
2.2 Investigating the
compliance of 485 licensed
foreign juristic entities with the
prescribed conditions and the
technology transfer plans. It was
found that 398 entities fully
complied with the requirements,
56 entities failed to submit

50

รายงานประจำ�ปี 2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ จ�ำนวน
317 ใบอนุญาต ด�ำเนินการถูกต้อง
จ�ำนวน 292 ใบอนุญาต ไม่น�ำส่ง
ทุ น ขั้ น ต�่ ำ ภายในเวลาที่ ก� ำ หนด
ส่งด�ำเนินคดี ตามมาตรา 38 จ�ำนวน
25 ใบอนุญาต
2.2 ตรวจสอบการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวตามที่ได้รับ
อนุ ญ าต ว่ า ด� ำ เนิ น การเป็ น ไป
ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดและตรวจสอบ
การปฏิบัติตามแผนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี จ�ำนวน 485 ใบอนุญาต
พบว่ า ด� ำ เนิ น การถู ก ต้ อ งจ� ำ นวน
398 ใบอนุญาต ฝ่าฝืนไม่สง่ เอกสาร
ส่ ง ด� ำ เนิ น คดี ฐ านฝ่ า ฝื น ตาม
มาตรา 30 จ�ำนวน 56 ใบอนุญาต
เลิกประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาต
จ�ำนวน 23 ใบอนุญาต ไม่มีที่ตั้ง
จ�ำนวน 8 ใบอนุญาต ซึง่ ได้หมายเหตุ
ในแฟ้มทะเบียนต่างด้าวแล้ว
3. ตรวจสอบความมีตัวตน
ของนิติบุคคลไทย
3.1 ตรวจสอบสถานทีต่ งั้ ของ
นิติบุคคล
3.1.1 กรณี มี ห น่ ว ยงาน/
ประชาชนร้องขอจะออกตรวจสอบ
สถานที่ ตั้ ง ส� ำ นั ก งานแห่ ง ใหญ่
ของนิ ติ บุ ค คลตามที่ จ ดทะเบี ย น
หากพบว่านิติบุคคลไม่มีส�ำนักงาน
แ ห ่ ง ใ ห ญ ่ ต า ม ที่ จ ด ท ะ เ บี ย น
จะด�ำเนินการหมายเหตุไว้ในหน้า
หนั ง สื อ รั บ รองของนิ ติ บุ ค คลว่ า
นิติบุคคลไม่มีส�ำนักงานแห่งใหญ่
ณ ที่ ตั้ ง ต า ม ที่ จ ด ท ะ เ บี ย น
ส่งด�ำเนินคดี และส่งขีดชือ่ นิตบิ คุ คล

ออกจากทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลร้าง
จ�ำนวน 117 ราย
3.1.2 กรณีติดต่อนิติบุคคล
ตามสถานที่ตั้งที่จดทะเบียนไม่ได้
จะส่งหนังสือถึงผูม้ อี ำ� นาจกระท�ำการ
แทนนิ ติ บุ ค คลและผู ้ ท� ำ บั ญ ชี
ของนิติบุคคล ทั้งตามที่อยู่ซึ่งให้ไว้
กับกรมและตามที่อยู่ทางทะเบียน
ราษฎร์ เพื่ อ ให้ ยื น ยั น สถานที่ ตั้ ง
ของนิติบุคคล จ�ำนวน 4,593 ราย
3.2 ตรวจสอบข้ อ มู ล ทาง
ทะเบี ย นของนิ ติ บุ ค คลตามที่
หน่ ว ยงานต่ า งๆ และประชาชน
ร้องขอ เพื่อใช้ด�ำเนินการในเรื่อง
ต่ า งๆ เช่ น การขอเป็ น เจ้ า ของ
กิจการหนังสือพิมพ์ การขออนุญาต
ประกอบธุ ร กิ จ โรงแรม การขอ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น
จ�ำนวน 65 ราย
4. ตรวจสอบการปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายของกรม
เป็นการตรวจสอบนิติบุคคล
ต า ม ที่ ห น ่ ว ย ง า น / ป ร ะ ช า ช น
ร้องเรียนว่า นิตบิ คุ คลไม่ได้ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายของกรม เช่น ผู้สอบบัญชี
ถู ก ปลอมแปลงลายมื อ ชื่ อ ใน
งบการเงิน จัดท�ำบัญชีไม่ถูกต้อง

จ�ำนวน 77 เรื่อง
5. ตรวจสอบกิจการบริษัท
มหาชนจ�ำกัดและตรวจการงาน
บริษัทจ�ำกัด
เป็ น การตรวจสอบตามที่
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท ใช้ สิ ท ธิ ต าม
กฎหมาย ร้ อ งขอให้ ต รวจสอบ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง จากการ
ตรวจสอบ ซึง่ เป็นวิธกี ารทีก่ ฎหมาย
ให้ความคุ้มครองกับผู้ถือหุ้นของ
บริษัท จ�ำนวน 3 ราย
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ตามมาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ธุรกิจ

1. สร้ า งความรู ้ นิ ติ บุ ค คล
ตัง้ ใหม่ทวั่ ประเทศ เพือ่ ให้รถู้ งึ หน้าที่
ของนิ ติ บุ ค คลที่ ต ้ อ งปฏิ บั ติ ต น
ให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายภายใต้
การก�ำกับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าและกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการประกอบธุรกิจ เช่น ภาษี
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นิ ติ บุ ค คลรวมทั้ ง
การวิเคราะห์งบการเงิน มีผู้เข้ารับ
การอบรมทั้งสิ้น 1,583 ราย เป็น
ผู้ประกอบการ จ�ำนวน 441 ราย
นักบัญชี จ�ำนวน 853 ราย และอืน่ ๆ
จ�ำนวน 289 ราย พร้อมทั้งจัดท�ำ
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documents which were then
subject to lawsuits for breaching
Section 30 of the governing law,
23 entities were already dissolved,
and 8 entities operated without a
physical place of business.
Results of this investigation have
been recorded in a register of
foreign businesses.
3. Investigation into true
identity of Thai juristic entities.
3.1 Inspecting the juristic
entity’s place of business
3.1.1 The Department
conducted, at the request of the
third party, the inspection of the
juristic persons’ registered
principal places of business as
earlier declared to the Department,
and found that 117 entities had
no location at the addresses
registered as their principal places
of business. In handling the
suspicious whereabouts of these
117 entities, the Department
has already put a remark on
the Affidavit of each entity that
‘no presence of the entity was
found at the registered address’,
forwarded the investigation results
for further legal actions and
deletion from a register of juristic
persons, and declared them as
defunct juristic persons.
3.1.2 For 4,593 juristic
entities that could not be reached
at the registered addresses, the
Department dispatched an official
letter to both addresses as
registered with the Department
and as recorded in Civil
Registration, informing the duly
authorized person of each entity
as well as its book keeper to
confirm the principal place of

business of the entity.
3.2 Inspecting registration
data of 65 juristic entities, at
the request of the third party,
for such purposes as applying
for a newspaper business
permit, hotel business permit,
telecommunication business
permit, etc.
4. Investigation of the
compliance of the DBD-related
law.
The Department conducted
77 cases of investigation after
receiving from third parties the
complaints concerning the
violation of the DBD-related law
by some juristic entities, e.g.
forgery of auditor’s signature in
financial statements, incorrect
practices of book keeping, etc.
5. Investigation into the
operation of public limited
companies and limited
companies.
The investigation was
conducted at the requests of
shareholders in accordance with
their statutory right to demand
the Department’s investigation
which is one of the legal measures
designed to protect the interests
of shareholders. There were 3
public and non-public limited
companies being subject to the
investigation.
Task of promoting and developing
business on basis of corporate
governance criteria

1. A program to enhance
knowledge of newly-registered
juristic entities across the
country. This aimed to make all
juristic entities recognize their
statutory responsibilities as juristic
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person to fully comply with the
laws under the administration of
the Department of Business
Development and other laws
governing all aspects of business
operation, e.g. taxation associated
with juristic person, analysis
of financial statements, etc.
The training program was
attended by 441 business
owners, 853 accountants, and
289 interested individuals, making
a total of 1,583 participants.
The program also provided to
every training participant a
handbook titled “Things that Each
Partnership, Limited Company,
and Public Limited Company
Need to Know and Do”. Any
person taking up a role of partner,
manager, director, and the like
could consult this handbook to
assure the compliance with law
and fulfillment of all duties required
of juristic persons. A total of
35,862 copies of this handbook
have been passed around.
2. Corporate Governance
Awards project. These awards
are aimed to foster commercial
enterprises to conduct their
business on the basis of corporate
governance principles and to
campaign in favor of 6 principles
of corporate governance:- Rule
of Law, Merit, Transparency,
Participation, Accountability,
and Worthiness. The award
nominations were separately
made based on business size
as follows.
- SME businesses. This
group constitutes any business
enterprise with THB 10 million,
or less, in paid-up capital and
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คู่มือ “สิ่งที่ต้องรู้ และท�ำ เมื่อเป็น
ห ้ า ง หุ ้ น ส ่ ว น บ ริ ษั ท จ� ำ กั ด
บริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด ” เพื่ อ ให้
หุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการ หรือ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้รหู้ น้าทีข่ องนิตบิ คุ คล
จะได้ ป ฏิ บั ติ ต นให้ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย ซึ่ ง มี ก ารแจกคู่มือ แล้ว
จ�ำนวน 35,862 เล่ม
2. ประกวดธรรมาภิ บ าล
ธุ ร กิ จ ดี เ ด่ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้
ธุ ร กิ จ มี ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี
ธรรมาภิบาล รวมทั้ ง รณรงค์ แ ละ
ปลูกจิตส�ำนึกในการประกอบธุรกิจ
ภายใต้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลธุ ร กิ จ
6 หลัก คือ หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม
หลั ก ความโปร่ ง ใส หลั ก การมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ
หลั ก ความคุ ้ ม ค่ า โดยแบ่ ง ขนาด
ธุรกิจออกเป็น 2 ระดับคือ
- ธุรกิจขนาด SME คือ ธุรกิจ
ทีม่ ที นุ ช�ำระแล้วไม่เกิน 10 ล้านบาท
และมีรายได้รวมไม่เกิน 100 ล้านบาท
ในปีล่าสุด
- ธุรกิจขนาดใหญ่คือ ธุรกิจ

ที่มีทุนช�ำระแล้วเกิน 10 ล้านบาท
หรือมีรายได้รวมเกิน 100 ล้านบาท
ขึน้ ไปในปีลา่ สุด แบ่งประเภทรางวัล
2 ระดับ คือ รางวัลธรรมาภิบาล
ธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด และระดับ
ประเทศ
ในปี 2560 มีผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวนทั้งสิ้น 157 ราย
ซึง่ ได้รบั รางวัลระดับจังหวัด จ�ำนวน
89 ราย (ขนาด SME 27 ราย ขนาด
ใหญ่ 62 ราย) และระดับประเทศ
จ�ำนวน 6 ราย (ขนาด SME 3 ราย
ขนาดใหญ่ 3 ราย) ดังนี้
ธุรกิจขนาด SME 3 ราย ได้แก่

1. บริษัท โปรเฟสชั่นแนล
โชเฟอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
2. บริษัท เอส.พี.เค.เครน จ�ำกัด
3. บริษทั วงศ์จร ปาร์ค โฮเต็ล จ�ำกัด
ธุรกิจขนาดใหญ่ 3 ราย ได้แก่

1. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์
น�้ำมันพืช จ�ำกัด
2. บริษัท ผลไม้กระป๋อง
ประจวบ จ�ำกัด
3. บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ำกัด

3. พั ฒ นาศั ก ยภาพธุ ร กิ จ
ที่ ดี เข้ า สู ่ เ กณฑ์ ม าตรฐานด้ า น
ธรรมาภิบาลธุรกิจ
3.1 สร้ า งองค์ ค วามรู ้ เรื่ อ ง
เกณฑ์มาตรฐานด้านธรรมาภิบาล
ธุรกิจ โดยจัดกิจกรรมสัมมนาสร้าง
องค์ ค วามรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
ธุรกิจทีด่ ี มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน
58 คน
3.2 ประเมินธุรกิจตามเกณฑ์
มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ
โดยตรวจประเมินธุรกิจที่สมัครเข้า
รับการประเมิน จ�ำนวน 6 ราย มีธรุ กิจ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ�ำนวน 5 ราย
ซึ่งจะได้รับหนังสือรับรองและตรา
สัญลักษณ์มาตรฐานธรรมาภิบาล
ดังนี				
้
1. บริษทั ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จ�ำกัด
2. บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด
3. บริษัท ไทยอีสเทิร์น
อินโนเวชั่น จ�ำกัด
4. บริษัท สีไดโน จ�ำกัด
5. บริษทั แมงโก้ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
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THB 100 million, or less, in gross
revenue for the latest year.
- Large corporate
businesses. This group constitutes
any business with over THB 10
million in paid-up capital or over
THB 100 million in gross revenue
for the latest year. The awards
were grouped into 2 categories:‘Excellence in Corporate
Governance’ Awards (Provincial
Level), and ‘Excellence in
Corporate Governance’ Awards
(National Level).
In 2017 a total of 157
business enterprises applied for
the nomination of these awards,
89 enterprises won the provinciallevel awards (27 SME and 62
large corporations) and 6
enterprises won the national-level

awards (3 SME and 3 large
corporations).
Three award-winning SME:

1. Professional Chauffeur Supply
Co., Ltd.
2. S.P.K. Crane Co., Ltd.
3. Wongjon Park Hotel Co., Ltd.
Three award-winning large
corporations:

1. Thanakorn Vegetable Oil
Products Co., Ltd.
2. The Prachuab Fruit Canning
Co., Ltd.
3. Khanom Electricity Generating
Co., Ltd.
3. Developing potential
businesses to meet standard
assessment criteria for
corporate governance
3.1 Enhancing knowledge
in corporate governance
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standards and assessment
criteria through a seminar. The
number of seminar participants is
58.
3.2 Assessing businesses
based on standard criteria for
corporate governance. Out of a
total of 6 businesses applying for
assessment, five, as named
below, have satisfied the
corporate governance criteria; as
a result, each would earn a letter
of certification and a corporate
governance logo.
1. Chaiyaboon Brothers Co., Ltd.
2. Lexus Auto City Co., Ltd.
3. Thai Eastern Innovation Co., Ltd.
4. Dyno Paints Co., Ltd.
5. Mango Consultant Co., Ltd.

54

รายงานประจำ�ปี 2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Smart Startup 2017

กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
มี ภ ารกิ จ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็น Smart
Enterprises ที่ ขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี ตามนโยบาย
Thailand 4.0 พร้ อ มสนั บ สนุ น
การเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง SME
และ Startup ให้สามารถ
น� ำ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมมา
รังสรรค์คุณค่า (Value Creation)
และสร้างความแตกต่างในตัวสินค้า
และบริการที่มีความต้องการของ
ตลาดเป็นตัวน�ำ (Demand Driven)
โดยร่ ว มกั น พั ฒ นาและต่ อ ยอด
ธุรกิจใหม่ (New Business Model)
ที่สร้างรายได้จากการขยายตลาด
อย่ า งรวดเร็ ว และเติ บ โตอย่ า ง
ก้าวกระโดด สร้างโอกาสทางการตลาด

ในธุรกิจ Startup ในการยกระดับ
ขีดความสามารถทางการแข่ งขั น
ของธุรกิจไทย
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับพันธมิตร
ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ สมาคมการค้ า
เพื่อส่งเสริม ผูป้ ระกอบเทคโนโลยี
รายใหม่ สมาคมไทยผูป้ ระกอบธุรกิจ
เงินร่วมลงทุน บริษัท ซีเอซี จ�ำกัด
(C ASEAN) และบริษทั เทคซอส มีเดีย
จ�ำกัด ได้จัดงาน “Smart Startup
2017 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่” From
Pain to Gain ระหว่างวันที่ 16 – 18
กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน กรุงเทพฯ เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการเชือ่ มโยงระหว่าง
ธุรกิจ Startup และ SME ในการ
น�ำนวัตกรรม เทคโนโลยีและเครือ่ งมือ
การตลาดยุคใหม่มาเป็นกลไกส�ำคัญ

ที่จะยกระดับศักยภาพ การด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ให้ ป ระสบความส� ำเร็ จ
โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
• เชื่อมโลก Startup และ
SME (New Vision New World)

สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจในโลก
ของ Startup เรื่องราวความส�ำเร็จ
ข อ ง S t a r t u p ที่ มี ชื่ อ เ สี ย ง
เพื่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ และ
จ� ำ ลองพื้ น ที่ ก ารเกษตรยุ ค ใหม่
ที่ จั ด การด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์คุณค่าในแต่ละห่วงโซ่
อุปทาน
• เชือ่ มโยง Startup Solution
กับ SME Pain Point (Smart Business
Solution) สร้างพืน้ ทีเ่ จรจาจับคูท่ าง

ธุรกิจระหว่างบริการของ Startup
กั บ ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ ของ SME
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One of the Department of
Bus i n es s D e v elo pme nt’ s
responsibilities is to empower
Thai business operators to
become Smart Enterprise
driven by creativity, innovation
and technology in accordance
with Thailand 4.0 policy, and
stimulate business connection
between SME and Startup
sectors to enable them to leverage
technology and innovation in value
creation and creation of standout,
demand-driven products and
services, and team up to reinvent
profitable new business model
which is capable of spurring
explosive, leapfrogging growth
of business and startups’ market
opportunity in raising Thai business
sector’s competitiveness.
The Ministry of Commerce
by the Department of Business
Development, in collaboration
with its key alliances, i.e. Thailand
Tech Startup Association, Thai
Venture Capital Association, C A
C Co., Ltd. (C ASEAN), and
Techsauce Media Co., Ltd.,
hosted “Smart Startup 2017,
Opportunity toward New Age
Business” under the concept

‘From Pain to Gain’ between
February 16 – 18, 2017 at Siam
Paragon Department Store in
Bangkok. The purpose of this
event is to encourage links
between startups and SME that
will stimulate the use of innovation,
technology and new-age
marketing tools in enhancing
business potential toward the
success. This event consisted of
activities held in separate zones
as follows.
• Startup-SME Global
Connection (New Vision New
World). This zone is for activities
involving an insight into startup
world, success story of lauded
startups to be a prototype from
which other budding startups
could learn, and a display of
downsized proportion of new-age
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agricultural farm managed by
technology and innovation to
enhance efficiency and create
value in each supply chain.
• Matching Startup
Solution with SME Pain Point
(Smart Business Solution).
This zone housed a forum for
business matching dialogues
between startups’ services and
SME’ challenges by individual
pain point and business category.
• Idea Commercialization.
This zone is dedicated to exchanging
of ideas and brainstorming over
each of the SME’ pain points that
could be developed further into
a new business idea with
commercial value.
• New Economy Dialogue
2017. This zone is designated
as a forum, led by both Thai and
foreign prestigious lecturers, for
knowledge sharing and inspiration
for SME and startups.
Achievement of Smart
Startup 2017
Smart Startup 2017 is
successful in awakening 6,500
participating SME and startups
and championing the expansion
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ตาม Pain Point และประเภทธุรกิจ
ต่างๆ
• แปลงความคิดสูธ่ รุ กิจจริง
(Idea Commercialization) สร้าง

พืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ น ระดมความคิดจาก
Pain Point ด้านต่างๆ ของ SME
เพือ่ พัฒนาและต่อยอดเป็นไอเดีย
ธุ ร กิ จ ที่ ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม มู ล ค ่ า
เชิงพาณิชย์ได้
• สั ม มนาโอกาสสู ่ ธุ ร กิ จ
ยุคใหม่ (New Economy Dialogue
2017) เวทีแลกเปลี่ยนความรู้และ

สร้างแรงบันดาลใจแก่ SME และ
Startup โดยวิ ท ยากรชั้ น น� ำ จาก
ทั้งในและต่างประเทศ
ผลส�ำเร็จจากงาน Smart Startup
2017

ผลการจัดงาน Smart Startup
2017 สามารถสร้ า งการรั บ รู ้ แ ก่
ผูป้ ระกอบธุรกิจ SME และ Startup
ที่ เข้ า ร่ ว มงานกว่ า 6,500 ราย
และสนับสนุนด้านการขยายโอกาส
ทางการตลาดให้ ธุ ร กิ จ เติ บ โตได้
ดังนี้

		 - SME ได้ เรี ย นรู ้ แ ละ
เข้ า ถึ ง บริ ก ารจากธุ ร กิ จ Startup
สามารถต่อยอดแนวคิดการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ยุ ค ใหม่ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์
		 - Startup 122 ธุ ร กิ จ
ได้ ข ยายกลุ ่ ม ลู ก ค้ า SME สร้ า ง
โอกาสการตลาด เร่ ง การเติ บ โต
ของธุรกิจมากกว่า 15,000 ราย
สามารถเพิม่ ยอดขายกว่า 50 ล้านบาท
พร้ อ มโอกาสขยายการลงทุ น
ร่วมกับนักลงทุนกว่า 80 คู่เจรจา
		 - สร้ า งเครื่ อ งมื อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ที่เกิดจากความต้องการของ SME
สู ่ ก ารพั ฒ นาโมเดลธุ ร กิ จ ร่ ว มกั บ
Startup กว่า 60 คู่
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
มีนโยบายทีจ่ ะสนับสนุนการเชือ่ มโยง
ธุ ร กิ จ ระหว่ า ง Startup และ
SME อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกัน
พัฒนาต่อยอด ขยายโอกาสการ
ตลาด สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่ แก่

ธุรกิจที่ยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมสร้าง
เครือข่ายระหว่างธุรกิจ Startup
และ SME ภายใต้ ง าน “Smart
Enterprise 4.0” โดยมี ผู ้ ส นใจ
เข้าร่วมงาน 501 ราย จับคู่เจรจา
ทางธุรกิจกว่า 141 คู่ นอกจากนี้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ริเริ่ม
จัดท�ำต้นแบบฐานข้อมูลเชื่อมโยง
ธุรกิจ Startup และ SME (Smart
Directory) รูปแบบออนไลน์ บนเว็บไซต์
www.Smartdirectory.dbd.go.th
เพื่อให้ SME สามารถเลือกบริการ
ของธุ ร กิ จ Startup ที่ ต รงกั บ
ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ห รื อ ป ั ญ ห า
การด�ำเนินธุรกิจ ปรับรูปแบบธุรกิจใหม่
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขณะที่ ธุ ร กิ จ
Startup สามารถเรียนรู้และเข้าใจ
ปัญหาการด�ำเนินธุรกิจ SME และ
เพิม่ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน
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of market opportunity and
business growth as follows.
		 -	SME has learned
and gotten access to startups’
services for further development
into new-age business model and
greater efficiency in management
with the help of technology,
innovation and creativity.
		 - 122 Startup businesses
have enlarged SME customer
group, created market opportunity,
accelerated growth of over 15,000

businesses, generated over THB
50 million in sales, and initiated
the opportunity for joint investment
by 80 business pairs.
		 - A tool for enhancing
business efficiency has been
created with the input from SME’
needs which would result in a
joined development, by over 60
startup-and-SME pairs, of
business model.
As part of the policy to
continually support the connection
between SME and startup
sectors which is to be followed
by joint partnership in expanding
market opportunity and create
worth and added value to
business in a sustainable manner,
the Department of Business
Development organized an
event to stimulate connections
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between startups and SME;
“Smart Enterprise 4.0”. This event
has attracted 501 participating
businesses and 141 business
pairs were matched. The Department
has also rolled out a prototype
database of startup-SME business
connection (Smart Directory)
and made it available online at
www.Smartdirectory.dbd.go.th
where any SME user can pick
the startup business that best
matches its needs or pain points
in order to revamp its business
model with enhanced efficiency
while startups, on the other side
of equation, could learn to
get a better understanding in
SME’ business challenges and
sustainably improve their own
competitiveness.
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พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงธุรกิจบริการให้เข้มแข็ง
สู่สากล
ที่มา แนวคิด สภาพปัญหา
ประเทศไทยอยู ่ ใ นช่ ว งที่
ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลง
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ค รั้ ง ส� ำ คั ญ
ทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฏจักรและ
เชิงโครงสร้าง ภาคธุรกิจไทยจึงต้อง
ปรับตัวให้ทันต่อสภาวะการค้าโลก
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็ ว กลไกส� ำ คั ญ ในการเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
ภาคธุรกิจไทย คือการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
ในประเทศ (Strength from Within)
โดยเฉพาะธุรกิจ SME ภาคบริการ
ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ธุรกิจให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี สนับสนุนโอกาส
ทางการตลาดทั้ ง ในประเทศ
และต่ า งประเทศ รวมถึ ง มุ ่ ง เน้ น
การสร้างและเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย
พั น ธ มิ ต ร ท า ง ธุ ร กิ จ ข อ ง ไ ท ย
ให้เข้มแข็ง
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
ได้ด�ำเนินการส่งเสริมและพัฒนา
ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ในส่ ว นกลาง
และส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจ
สาขาส� ำ คั ญ ต่ า งๆ อาทิ ธุ ร กิ จ
ให้บริการโลจิสติกส์ บริการทางสุขภาพ
สปา ร้านอาหาร ธุรกิจแฟรนไชส์
และธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก เป็นต้น
ดังนัน้ นอกจากการพัฒนาศักยภาพ

ให้ ภ าคธุ ร กิ จ แล้ ว การเชื่ อ มโยง
เครือข่ายธุรกิจภายใต้การส่งเสริม
ของกรมดังกล่าว จะเป็นการสร้าง
โอกาสทางการตลาด เกิ ด การ
แลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละการใช้
ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรร่ ว มกั น
ซึ่ ง จ ะ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง
โซ่อปุ ทาน (Supply Chain) อันจะก่อ
ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ
อย่ า งมหาศาล รวมทั้ ง จะเป็ น
การประสานพลังในการขับเคลื่อน
ภาคธุรกิจไทย ให้ก้าวไปสู่สากล
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ผลการด�ำเนินงาน การพัฒนา
ศั ก ยภาพและเชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ
บริการ
ธุ ร กิ จ เป้ า หมายที่ ก รมให้
การส่งเสริมพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง
เน้นการส่งเสริมธุรกิจในภาคบริการ
โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาเป็นขั้น
เป็ น ตอน ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ
เจริญเติบโต และพัฒนาเข้มแข็ง
จนถึงขยายธุรกิจไปต่างประเทศ หรือ

ขยายกิจการเป็นธุรกิจมหาชน ได้แก่
1. การสร้างองค์ความรู้ และ
เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหาร
จัดการ ซึง่ ด�ำเนินการในหลายรูปแบบ
ทั้ ง การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
หลั ก สู ต รระยะสั้ น ระยะยาว
การสัมมนา ตลอดจนการศึกษาดูงาน
2. การพัฒนาธุรกิจสูเ่ กณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ “เกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพธุรกิจบริการ” โดยด�ำเนิน
การตามแนวทางของรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award
: TQA) หรือตามเกณฑ์มาตรฐาน
สากล ISO (International
Standardization and Organization)
แล้ ว แต่ ก รณี โดยการจั ด ส่ ง ที ม
ทีป่ รึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญเข้าให้คำ� ปรึกษา
ณ สถานประกอบการ ช่วยประเมิน
วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาของธุรกิจ
ในการปฏิบัติงานจริง โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพที่กรมจัดท�ำขึ้น
เป็ น เครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ผลจาก
การด�ำเนินการจะทราบถึงจ�ำนวน
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Service Business - Potential Improvement and Networking
Empowerment toward International Recognition
Background, concept, and nature
of problems

In recent years, Thailand
has witnessed a prominent
change in global economy in
many dimensions, particularly
economic life cycle and
infrastructure. One thing that
would anchor Thailand through
persistent economic ebbs and
flows is the nation’s capacity to
adapt and morph into marketf ri e n dl y e c o no m y w he r e
competitiveness of Thai businesses
is by all means maximized. To
achieve this, Thai-national
businesses, especially SME,
need to be strengthened (Strength
from Within) by improving the
efficiency of business management
to meet the international
standards, making sources of
capitals, innovation, and
technology more accessible,
exploring and taking advantage
of both domestic and global
marketing opportunities, creating
and strengthening networks of
business alliances.
The Department of Business
Development has been continually
executing a number of programs
and activities to develop and
support business operators in
both central and local regions,
particularly those in the following
industries:- logistics service,
health-related service, spa,
restaurant, franchise, retail/
wholesale, etc. In addition to the

potential improvement within
the business sector, the
implementation of business
networking concept under the
sponsorship of the Department
has also opened up new prospects
of marketing opportunity, and
encouraged the exchanging and
sharing of knowledge and resources.
This would subsequently improve
the efficiency of supply chain
which entails an exponential
expansion of economic value
and the unified exertions to steer
Thai businesses to the global
market in a secured, profitable,
and sustainable manner.
Achievements, Potential
Improvement, and Business
Networking

The target business
segment that the Department
has continually promoted is the
service sector. The Department
has formulated a disciplined
development strategy encompassing
as early as the first stage of
business startup to other stages
of growth, building up strength,
and expansion to global market
or even to become listed company
as described below in details.
1. Knowledge building
and management skills
development. This was carried out
through workshops, intensive and
extensive courses, seminars, and
field trips.
2. Development toward
“Quality standards for Service

Business”. This was executed
based on guidelines laid down
for Thailand Quality Award (TQA) or
ISO (International Standardization
Organization) quality management
criteria, as the case may be.
The roles of the Department were
to send a team of experts to
the business site in order to help
assess, analyze, and solve
problems that have actually
happened in conducting business.
In doing so, the team of experts
would use the quality standards
as set out by the Department
as a tool in measuring work
performance of that business
and by the end of each year
the Department would be able to
draw a conclusion of how many
businesses have passed the
criteria of the quality standards.
3. Marketing opportunities
and business networking.
Changes in technology at an
alarmingly fast rate unavoidably
heats up cut-throat competition
in the market. In addition to
this fact, the Department has
also been aware of the threats
of big-money foreign investors,
small-scale retailers being
cruelly wiped out of existence,
and disadvantageous, vulnerable
position of Thai SME. These are
the underlying factors of the
Department’s decision to continually
engage in projects and activities
to create marketing opportunities
and link Thai business networks
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ธุ ร กิ จ ที่ มี ก ารพั ฒ นาผ่ า นเกณฑ์
มาตรฐานคุ ณ ภาพที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
ในแต่ละปี
3. สร้างโอกาสทางการตลาด
และเชือ่ มโยงเครือข่ายธุรกิจสูส่ ากล
นอกจากด�ำเนินธุรกิจให้มกี ารบริหาร
จัดการที่ได้มาตรฐานแล้ว การท�ำ
ธุรกิจในท่ามกลางกระแสเทคโนโลยี
ที่ก้าวหน้าไปในทุกวินาที ย่อมมี
ส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการแข่งขัน
ทางการตลาดที่ เข้ ม ข้ น รุ น แรง
กรมได้ตระหนักถึงประเด็นการแข่งขัน
ทางการตลาดที่ ม าจากทุ น ใหญ่
ต่างชาติ การฟาดฟันผูป้ ระกอบการ
รายย่ อ ยให้ ล ้ ม หายตายจาก
ความเสี ย เปรี ย บทางเศรษฐกิ จ
ของ SME เป็นปัจจัยส�ำคัญ ดังนั้น
การสร้างโอกาสทางการตลาด และ
การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ
ทั้งพันธมิตรธุรกิจในประเทศ และ
ต่างประเทศ จึงเป็นอีกมาตรการ
หนึง่ ทีก่ รมด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
โดยจัดกิจกรรมพบปะ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และมุมมองธุรกิจ
ที่หลากหลาย ระหว่างกลุ่มธุรกิจ
ทั้งในกลุ่มเดียวกันและต่างสาขา
ที่มีการส่งเสริมพัฒนา โดยกรมได้
ก�ำหนดธุรกิจเป้าหมายในการส่งเสริม
ดังต่อไปนี้
1) ธุรกิจแฟรนไชส์
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า มี
โครงการตั้งแต่เริ่มสร้างองค์ความรู้
เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สามารถ
น�ำแนวทางระบบแฟรนไชส์ไปใช้
ในการขยายธุ ร กิ จ และมี ธุ ร กิ จ
ในระบบแฟรนไชส์ ที่ มี คุ ณ ภาพ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการบริ ห าร
จั ด การ จากนั้ น จึ ง พั ฒ นาธุ ร กิ จ
ในระบบแฟรนไชส์ให้มรี ะบบบริหาร
จัดการทีม่ มี าตรฐาน เป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ

และได้รบั การยอมรับในระดับสากล
และสามารถสร้ า งศั ก ยภาพใน
การแข่งขันมากขึน้ ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพการตลาดธุรกิจในระบบ
แฟรนไชส์ แ ละธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง
ในการสร้ า งและขยายตลาด
ทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั
สามารถสร้างเครือข่ายกับนักลงทุน
หรื อ เครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ในประเทศ
และต่างประเทศ โดยผ่านหลักสูตร
ฝึกอบรม และกิจกรรมการตลาดต่างๆ
ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว ทั้ ง ใน
ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค และ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาองค์
ความรู้ และสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบ
แฟรนไชส์ ได้ มี ก ารเสริ ม สร้ า ง
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจระบบ
แฟรนไชส์
● กิจกรรมสัมมนา “ก่อนเป็น
แฟรนไชส์มืออาชีพ” มีผู้เข้าร่วม
สัมมนาจ�ำนวน 172 ราย
● กิ จ กรรมสร้ า งธุ ร กิ จ เข้ า สู ่
ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B)
ทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
แบ่ ง หลั ก สู ต รเป็ น 2 ระดั บ คื อ
ระดับพื้นฐาน (หมวดที่ 1) และ
ระดับเชิงลึก (หมวดที่ 2-6) โดยมี
ผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวนทั้งหมด
113 กิจการ รวม 160 ราย ซึ่งมี
ธุรกิจที่ผ่านการอบรมและสามารถ
น�ำเสนอแผนธุรกิจ จ�ำนวน 86 กิจการ
ส่วนภูมิภาคจัดสัมมนาสร้างธุรกิจ
เข้าสูร่ ะบบแฟรนไชส์ จ�ำนวน 2 ครัง้
รวม 118 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา
และจังหวัดภูเก็ต
● กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ต ้ อ งการลงทุ น หรื อ
ผู้ซื้อแฟรนไชส์สมั มนา “BE YOUR
OWN BOSS” ลงทุ น แฟรนไชส์

อย่างไรให้ส�ำเร็จ) โดยจัดสัมมนา
จ� ำ นวน 6 ครั้ ง ทั้ ง ในส่ ว นกลาง
และส่วนภูมภิ าค มีผเู้ ข้าร่วมสัมมนา
รวมทั้ ง หมดจ� ำ นวน 944 ราย
(บุคคลทั่วไป 338 ราย / นักศึกษา
606 ราย)
กิ จ กรรมที่ 2 ยกระดั บ
มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์
โดยการเสริมสร้างความรู้เบื้องต้น
แก่ธรุ กิจแฟรนไชส์ จ�ำนวน 132 กิจการ
และมี ธุ ร กิ จ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด กรอง
เพื่ อ พั ฒ นายกระดั บ เข้ า สู ่ เ กณฑ์
มาตรฐานและตรวจประเมิ น
มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์
(Total Quality Franchise
Management : TQFM) จ�ำนวน
75 กิจการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
มีธุรกิจที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ
ในระบบแฟรนไชส์ จ�ำนวน 60 กิจการ
ประกอบด้ ว ย ธุ ร กิ จ การศึ ก ษา
ความงาม สปา ค้าปลีก อาหารและ
เครื่องดื่ม ตลอดจนธุรกิจบริการ
อื่นๆ
กิจกรรมที่ 3 เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจ
แฟรนไชส์ เป็ น การเสริ ม สร้ า ง
โอกาสทางการตลาดให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์ โดยพั ฒ นาเตรี ย ม
ความพร้ อ มด้ า นกฎระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
แฟรนไชส์ สภาวะตลาดทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศแก่ธุรกิจ
แฟรนไชส์จำ� นวน 148 ราย พัฒนา
ศั ก ยภาพด้ า นกลยุ ท ธ์ ก ารตลาด
ธุรกิจแฟรนไชส์ โดยให้ค�ำปรึกษา
แนะน� ำ เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค
กลยุทธ์ดา้ นการตลาด การน�ำเสนอ
และเจรจาธุรกิจ สร้างและขยาย
เครื อ ข่ า ยทางการตลาด โดยน� ำ
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with both domestic and offshore
business alliances. Many events
were organized by the Department
to provide a forum for business
owners and their management to
meet and discuss business, and
exchange experience and diverse
viewpoints among those within
the same and across different
industries. The target industries
to be promoted by the Department
of Business Development include:
1) Franchise business
The Department’s franchiserelated project was to educate
those interested in franchise
model about how to expand
business with a tool of franchise
and how to ensure their franchise
businesses being well managed
and operating with efficiency
before moving to the next steps
of improving the administration
and management system
to meet the standardized level
where their businesses would
be perceived as trustworthy,
internationally accepted and
more competitive, and reinforcing
their marketing potential of both
franchise and non-franchise,
but related businesses to embark
on market expansion through
established networks of investors,
domestic or offshore businesses.
Activities that the Department has

organized for franchise businesses
include training courses, short-term
and long-term marketing
campaigns, in both central and
provincial regions, and domestically
and overseas.
Activity 1. Enhancing
knowledge and turning a small
business into a franchise. The
following is the programs to
provide basics about franchise
business.
● Seminar on “Things to
Know before Becoming a
Professional Franchise”, attended
by 172 individuals.
● Course on “Starting a
B2B Franchise Business”, divided
into 2 levels:- basic level (section 1)
and advanced level (section 2 – 6).
Held in both central and provincial
regions, the course was altogether
attended by 113 businesses and
160 individuals. After taking this
course, 86 businesses are able
to develop their own business
plan proposals. The Department
also hosted 2 seminars on the
same topic of starting a B2B
franchise business in Nakhon
Ratchasima and Phuket with a
total of 118 participants.
● A Seminar on “BE YOUR
OWN BOSS – How to Make
Investment in Franchise a
Success” was organized for

61

anyone interested to invest in
or buy a franchise. This seminar
was held 6 times in both central
and provincial regions and
attended by 944 participants
(338 individuals/606 college
students).
Activity 2. Heightening
standard quality of franchise
business. The project involves
giving basics about franchise
business to 132 participating
businesses, out of which 75 were
selected to receive further
technical support to prepare them
for the assessment of Total
Quality Franchise Management
(TQFM). At the end of this project,
60 businesses in varied categories,
namely education, beauty, spa,
retail, food and drinks, and
others, have successfully passed
the franchise management quality
assurance.
Activity 3. Marketing
potential reinforcement.
This involves the enhancement
of marketing opportunities for
franchise businesses and
preparation in terms of regulatory
provisions that govern franchise
business, and market outlook
both at home and abroad.
The activity was joined by 148
individuals. The activity also
touched on the development of
marketing strategy, in-depth
consultation on marketing
strategy and tactics, business
proposal and negotiation, building
and expanding marketing network.
The Department has organized
groups of franchise business
operators to attend business
matching fairs, namely Thai
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นั ก ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ เข้ า ร่ ว มงาน
แสดงสินค้าเพือ่ พบปะเจรจาการค้า
(Business Matching) กับนักธุรกิจ
ในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่
งานแสดงธุรกิจ Thai Franchise &
SME Expo 2017, Thailand Franchise
4.0 2017, SMART SME Expo 2017,
Thailand Franchise & Business
Opportunities 2017 (TFBO)
นอกจากนี้กรมยังสนับสนุน
ธุรกิจแฟรนไชส์ในด้านการเงินด้วย
โดยมี ก ารลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ความร่ ว มมื อ สิ น เชื่ อ สนั บ สนุ น
ธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการสินเชือ่
สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วและ
ผู ้ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ
แฟรนไชส์ในการเสริมสภาพคล่อง
ในการต่อยอดกิจการโดยสามารถ
ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่ำ
อั น เป็ น การสนั บ สนุ น นโยบาย
Local Economy ของรัฐบาล มีธุรกิจ
แฟรนไชส์ได้รับประโยชน์ 12 ราย
2) ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
กิจกรรมที่ 1 สร้างองค์ความรู้
พัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
โดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “โอกาสขนส่งไทยในยุค 4.0”
ซึง่ ด�ำเนินการเฉพาะในส่วนภูมภิ าค
มีผปู้ ระกอบธุรกิจโลจิสติกส์เข้าร่วม

รวมทั้งสิ้น 343 ราย
กิ จ กรรมที่ 2 ยกระดั บ
คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
ให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน
ISO มีธรุ กิจผ่านการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001 โดยด�ำเนินการเป็นขัน้ ตอน
ตั้งแต่การสร้างความรู้ หลักสูตร
“ข้อก�ำหนดระบบบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015”
จ�ำนวน 2 รุ่น ในส่วนกลางและ
จังหวัดขอนแก่น มีผู้ได้รับความรู้
112 ราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ณ บริ ษั ท SCG
โลจิ ส ติ ก ส์ แ มเนจเม้ น ท์ จ� ำ กั ด
ศูนย์กระจายสินค้าภาคกลาง อ�ำเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให้ ค� ำ แนะน� ำ เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารที่
เหมาะสมกั บ องค์ ก ร ณ สถาน
ประกอบธุรกิจ ที่เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 74 ธุรกิจ และตรวจประเมิน
ธุรกิจเพือ่ ขอรับรองระบบมาตรฐาน
ISO โดยผู ้ เชี่ ย วชาญในการให้
ค�ำรับรอง ซึง่ มีผผู้ า่ นเกณฑ์มาตรฐาน
ISO แล้ว จ�ำนวนทั้งสิ้น 68 ธุรกิจ
กิจกรรมที่ 3 สร้ า งและ
เชือ่ มโยงเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ
ให้ บ ริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ เพื่ อ เป็ น
การให้ ผู้ประกอบธุรกิจมีแนวคิด
ในการก�ำหนดกลยุทธ์เพือ่ รุกตลาด
อาเซี ย น กรมได้ ด� ำ เนิ น การน� ำ

ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ส� ำ รวจเส้ น ทาง
การค้า สภาพการตลาด เพื่อเห็น
โอกาสในการประกอบธุ ร กิ จ
ในแต่ละพืน้ ที่ พร้อมเข้าร่วมประชุม
หารื อ แลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น
กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ของประเทศในกลุ ่ ม ประเทศ
ASEAN+6 เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย
พันธมิตรธุรกิจในประเทศ
● จัดกิจกรรมสัมมนาพบปะ
แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ และ
มุมมองธุรกิจที่หลากหลายระหว่าง
กลุ่มธุรกิจต่างสาขาที่มีการส่งเสริม
พัฒนา มีธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
เข้าร่วมกิจกรรมทัง้ สิน้ รวม 548 ราย
ได้แก่ การสัมมนา SME Networking
Thailand 4.0 ณ จังหวัดนครนายก
จั ง หวั ด เพชรบุ รี และสั ม มนาเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารในส่ ว นกลาง หั ว ข้ อ
“ปลุกไทยคิดไกลขับเคลื่อน One
Belt One Road”
● ส�ำรวจเส้นทางโลจิสติกส์
การค้า รวม 3 เส้นทาง ผูป้ ระกอบการ
เข้าร่วม 35 ราย ได้แก่เส้นทาง
อินเดีย - เมียนมาร์ เส้นทาง สปป.
ลาว - เวียดนาม R9 และเส้นทาง
กัมพูชา – เวียดนาม R6
3) ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เป็นหนึ่ง
ในธุรกิจสาขาบริการจัดจ� ำหน่าย
(Distribution Services) ที่ ก รม
ได้ให้ความส�ำคัญ และด�ำเนินการ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ศั ก ยภาพของผู ้ ป ระกอบการใน
แต่ละระดับ เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ ง
ในการพัฒนา โดยมีกระบวนการ
ดังนี้
กิ จ กรรมที่ 1 สร้ า งองค์
ความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพ
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ โดย
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Franchise & SME Expo 2017,
Thailand Franchise 4.0 2017,
SMART SME Expo 2017, and
Thailand Franchise & Business
Opportunities 2017 (TFBO), held
both inside and outside Thailand.
As an effort to assist
franchise businesses financially,
the Department has signed a
memorandum of understanding
on credits to finance franchise
businesses under the project
Credits to Finance Tourism
Business and Community Tourism
Operators. Following the
execution of MOU, franchise
businesses will have access to a
new source of funds with low
interest rate which accords well
with the government’s policy on
local economy. At present, 12
franchise businesses are already
benefitting from this MOU.
2) Logistics service
Activity 1. Knowledge
building for logistics business
development. Held only in
provincial region, the Department’s
workshop on “Opportunities of
Thai Logistics in the Age of 4.0”
was attended by 343 logistics
providers.
Activity 2. Quality
management toward ISOstandardization. The Department
has successfully attracted 112
businesses (in 2 batches) from
both central and provincial
regions to attend its ISO-focused
course on “Requirements of
Quality Management System
ISO 9001:2015”. Other activities
include knowledge and experience
sharing at SCG Logistics
Management Co., Ltd.’s central

area distribution center in Wang
Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya,
on-site practical consulting
sessions given to 74 logistics
providers who have signed
up for the project, and quality
assessment as per ISO criteria
conducted by a team of specialists.
After ISO quality assessment,
there is a total of 68 logistics
providers satisfying the ISO
standards.
Activity 3. Building logistics
business alliance networks.
The Department’s goal is
essentially to assist logistics
providers in tailoring their
marketing strategies for ASEAN
market penetration. A group of
logistics providers was invited to
join trips to survey trade routes
and closely observe market in
order to evaluate the prospect
of doing business in varied
geographic areas along the
routes, and also took part in
discussions and sharing opinions
with state bodies and private
sector of ASEAN+6 countries.
Other activity includes building
domestic business alliances
networks.
● The
Department
organized meetings and social
events where businesses of
different fields could converse,
share experience, information
and business viewpoints, a
seminar on SME Networking
Thailand 4.0 held twice in
Nakhon Nayok and Phetchaburi,
and the other workshop on
“Thai Businesses to Explore
New Horizon of One Belt One
Road”. All of these events have
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successfully drawn as many as
548 logistics providers.
● Three logistics routes
exploration, namely India –
Myanmar route, Lao LPD –
Vietnam (R9) route, and Cambodia –
Vietnam (R6) route. There were
35 logistics providers joining
the exploration trips.
3) Retail business
Retail business is one
segment of the distribution service
industry that has captured the
attention of the Department of
Business Development. To ensure
continuity of retail industry
development, the Department
has launched a series of
development programs by largely
taking into account the potential
and capacity of each group of
retailers. And, the development
process was described below.
Activity 1. Knowledge
building and management skills
development. This was done
through knowledge/experience
sharing and consultation on
specific matters including practical
guidelines for running retail
business, systematic management
of retail business, re-building
of image toward modernity,
and marketing promotion.
Activity 2. Quality
management to meet criteria
of standardization.
● To ensure standard quality
management, the Department’s
focus was put on how retailers
could best manage inventory to
cut costs and increase profit
margins. The Department’s
support was done through
counseling, problem-solving
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การพั ฒ นา การบริ ห ารจั ด การ
ในลักษณะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
และประสบการณ์ รวมทัง้ ให้คำ� ปรึกษา
แนะน�ำเชิงปฏิบตั กิ ารแก่ธรุ กิจค้าส่ง
ค้าปลีก ซึ่งจะเน้นการให้ความรู้
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การอย่ า ง
เป็ น ระบบการปรั บ ภาพลั ก ษณ์
ร้ า นค้ า ให้ มี ค วามทั น สมั ย และ
การส่งเสริมการตลาด
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับธุรกิจ
สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
ค้าส่งค้าปลีก
● ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การบริหารจัดการของธุรกิจ เข้าสู่
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ธุรกิจค้าส่ง
ค้ า ปลี ก ซึ่ ง จะเน้ น เรื่ อ งบริ ห าร
จัดการสินค้าคงคลังเพื่อลดต้นทุน
และเพิม่ สัดส่วนรายได้ให้มากยิง่ ขึน้
โดยการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ
แก้ ป ั ญ หาและบ่ ม เพาะเชิ ง ลึ ก
ณ สถานประกอบการแก่ธุรกิจใน
หมวดที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว น
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของแต่ละราย
และด� ำ เนิ น การพั ฒ นาในหมวด
เ พิ่ ม เ ติ ม ต ่ อ เ นื่ อ ง เ พื่ อ ใ ห ้ มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
กิจกรรมที่ 3 การเชื่อมโยง
เครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และ
สร้างโอกาสทางการตลาด
● เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ
ค้าส่งค้าปลีก ให้สามารถบริหาร
การจั ด ซื้ อ และส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
การตลาดร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การเกือ้ กูลกันของธุรกิจค้าส่งค้าปลีก
ภายใต้ กิ จ กรรม “ค้ า ส่ ง รวมใจ
โชวห่วยไทยคูส่ งั คม” โดยจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 ครั้ง คือ
ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน
และระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม

เชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง
ในการเรี ย นรู ้ แ ละแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ณ สถานประกอบการ
ของธุ ร กิ จ ต้ น แบบที่ มี จุ ด แข็ ง
แตกต่ า งกั น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
หมุนเวียนระหว่างกัน เพือ่ เสริมสร้าง
จุดแข็งซึง่ กันและกัน สร้างความเข้มแข็ง
ให้ ธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง โดยมี เ ป้ า หมาย
ในการพั ฒ นาให้ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่
77 จั ง หวั ด ทั่ ว ประเทศ สามารถ
สรุ ป ผลการด�ำเนินการ ที่ผ่านมา
(ปี 2545 - 2560) ได้ ดั ง นี้ คื อ
ธุ ร กิ จ ค้ า ส่ ง จ� ำ นวน 262 ราย
(พืน้ ทีข่ ายประมาณ 200 ตรม. ขึน้ ไป)
ธุรกิจค้าปลีก จ�ำนวน 647,050 ราย
(ค้าปลีกรายย่อย)
โครงการฉลาดซื้อ ประหยัดใช้
กระทรวงพาณิชย์มีนโยบาย
ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนรู ้ จั ก การ
“ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” กระตุ้นให้
ประชาชน ซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก าร
ที่มีราคาและคุณภาพเหมาะสมกับ
รายได้และสถานะของตนเอง โดย
เลือกเวลาและสถานทีๆ่ จะซือ้ สินค้า
ทีเ่ หมาะสมโดยด�ำเนินการ ดังนี้
● ส�ำรวจราคาสินค้าอุปโภค
บริโภคของร้านค้าส่งค้าปลีกไทย
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า 30 รายการ
ตามตารางรายชือ่ สินค้าทีส่ ว่ นกลาง
ได้ ส� ำ รวจไว้ ซึ่ ง มี ร าคาปกติ ข อง
ตลาดทั่ ว ไป หากพบว่ า ร้ า นค้ า
ดังกล่าวก�ำหนดราคาขายถัวเฉลี่ย
โดยรวมต�ำ่ กว่าร้อยละ 10 ให้ถือว่า
ร้ า นดังกล่าวเป็น “ร้านฉลาดซื้อ
ประหยัดใช้”
● จั ด ท� ำ ป้ า ย และธงราว
ตราสัญลักษณ์ “ฉลาดซือ้ ประหยัดใช้”
ส�ำหรับร้านค้าทีร่ ว่ มโครงการ ขณะนี้
มี ร ้ า นค้ า ที่ ผ ่ า นการส� ำ รวจและ
●

ประเมินเป็น “ร้านฉลาดซือ้ ประหยัดใช้”
จ�ำนวน 161 ราย 636 ร้านค้า ใน
75 จังหวัด และมีการติดตามส�ำรวจ
ราคาจ�ำหน่ายของร้านค้าที่เข้าร่วม
โครงการเป็นประจ�ำทุก 6 เดือน
4) ธุรกิจบริการอืน่ ๆ ได้แก่
ธุรกิจบริหารทรัพย์สนิ ร้านอาหาร
และธุรกิจบริการทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพ
กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างองค์
ความรู ้ ด ้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ธุรกิจบริการ
● ธุ ร กิ จ บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น
สัมมนาหัวข้อ “สร้างมืออาชีพธุรกิจ
บริหารอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร
และคอนโดมี เ นี ย ม” เพื่ อ สร้ า ง
องค์ความรูท้ กั ษะทีจ่ ำ� เป็น เทคนิคและ
วิธกี ารต่าง ๆ ทีช่ ว่ ยให้ธรุ กิจสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และการสร้างโอกาสทางการตลาด
ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดเชียงใหม่
มีผู้ได้รับความรู้ทั้งสิ้น 177 ราย
● ธุรกิจร้านอาหาร ฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Restaurant
4.0” เพื่อให้ธุรกิจบริการในกลุ่ม
ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารและภั ต ตาคาร
มี อ งค์ ค วามรู ้ ใ นด้ า นการบริ ห าร
จั ด การ ก า ร ต ล า ด ส มั ย ใ ห ม ่
เทคโนโลยี นวัตกรรมการบริหาร
ทรั พ ยากรบุ ค คล การวางแผน
ทางการเงิน และอื่นๆ ที่สำ� คัญต่อ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพของธุ ร กิ จ
จ� ำ นวน 3 รุ ่ น คื อ ในส่ ว นกลาง
จ�ำนวน 48 ชัว่ โมง และส่วนภูมภิ าค
จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 12 ชัว่ โมง
มีผไู้ ด้รบั ความรูร้ วมทัง้ สิน้ 297 ราย
นอกจากนี้ ยังได้ด�ำเนินการ
ฝึ ก อบรมเพื่ อ สร้ า งอาชี พ ให้ กั บ
ผู้ตกงาน ผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการ
มี อ าชี พ เสริ ม ในด้ า นขายอาหาร
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performance (2002 – 2017), there
are 262 wholesalers (each with
shop floor not smaller than 200
sq. m.) and 647,050 retailers
(small-scale retail shop)

Smart Buy, Wise Spending
campaign

assistance, in-depth on-site
training by tackling the urgent
issues individually affecting each
business whereby additional
issues would be supplemented
at a later stage to ensure strong
and sustainable business
operation.
Activity 3. Building retail/
wholesale business alliance
networks, exploring and
capturing market opportunity.
● The Department has
encouraged expansion of retail/
wholesale business networking
so as to leverage procurement
management and joint marketing
promotion activities in a symbiotic
manner in alignment with its
ongoing initiative known as “Unifying
Wholesalers, Thai Retailers
Remain”. The Department has
usually hosted the event under
this initiative twice a year during
April – June and August – October.
● The Department has
promoted the concept of sharing
knowledge/experience at the
sites of prototype stores that have
possessed strengths in different
areas from which other retailers/
wholesalers could learn and
adapt to their own operations.
The target is to apply this concept
across the country in 77 provinces.
According to past work

It is the Department’s policy
to promote to the public a
concept “Smart Buy, Wise
Spending” to encourage people
to buy goods and service of
quality and price that well suits
their income by paying attention
to the appropriate time and place
of shopping. This campaign
involves:
●
A price survey of 30,
or more, items of consumer
goods sold at retail and wholesale
stores; a list of standard market
prices of the surveyed items
have already made available
by the responsible agency.
Any store marking prices, on
average, 10% lower than
the standard market price will
be recognized as “Smart Buy,
Wise Spending Store”.
o Installation of signboards
and flag banners bearing the logo
“Smart Buy, Wise Spending” at
any retail/wholesale stores joining
the campaign. At present there
were 161 businesses and 636
stores in 75 provinces having
been surveyed and recognized
as “Smart Buy, Wise Spending
Store”. These stores will be
subject to repeated round of
survey every 6 months.
4) Other service business:
restaurant, health-related and
asset management service
Activity 1. Building know-
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ledge in business administration
and management
● Asset management
service. The Department hosted
a seminar on “How to Professionally
Manage Apartment, Housing
Complex, and Condominium”.
The purpose of this seminar is to
deliver necessary knowledge and
skills, techniques, and other
practices that business owners
could apply to ensure efficient
management and identify market
opportunities. Held twice in
Chon Buri and Chiang Mai
respectively, the seminar was
attended by 177 individuals.
● Restaurant business.
Aiming to provide to those running
dining places/shops and
restaurants the knowledge in
management, modern marketing,
technology and innovation,
human resources management,
financial planning, and other
topics that are key to the
development of their business
potential, the Department hosted
a workshop on “Restaurant 4.0”
in both central and provincial
regions; the one organized in
central region was 48-hour
program and the other in Khon Kaen
was 12-hour. There were 297
participants (3 batches) in
total.
In addition, the Department
has also organized a training
course on noodle soup recipes
to help the unemployed as well
as any low-income individuals
who are eyeing for supplementary
source of income get jobs.
This course was attended by 212
individuals.
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โดยจัดหลักสูตรสอนท�ำก๋วยเตี๋ยว
ระยะสัน้ ขึน้ 2 ครัง้ มีผสู้ นใจเข้าร่วม
อบรม 212 ราย
● ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ
สุขภาพ สร้างองค์ความรู้ หัวข้อ
“การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ บริ ก าร
สุขภาพ” ส�ำหรับนักกายภาพบ�ำบัด
เพื่ อ ให้ อ งค์ ค วามรู ้ ที่ จ� ำ เป็ น
ในการจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ บริ ก ารสุ ข ภาพ
โดยคัดเลือกเฉพาะผู้ที่จบหลักสูตร
กายภาพบ� ำ บั ด หรื อ ท� ำ ธุ ร กิ จ
กายภาพบ�ำบัด มีผู้เข้าร่วมอบรม
ตลอดหลักสูตร 61 ราย
กิ จ กรรมที่ 2 ยกระดั บ
คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ
● เ ผ ย แ พ ร ่ ห ลั ก เ ก ณ ฑ ์
มาตรฐานคุณภาพทีผ่ า่ นการทบทวน
แล้วให้แก่ธรุ กิจสปา นวดเพือ่ สุขภาพ
และดูแลผูส้ งู อายุ โดยการจัดสัมมนา
ภายในงานมีการเสวนาแลกเปลีย่ น
ความคิ ด เห็ น ระหว่ า งผู ้ ป ระกอบ
ธุรกิจและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในส่วน
กลางและภูมภิ าค ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่
รวมผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 276 ราย
จากนัน้ ได้นำ� ผูป้ ระกอบการเข้าร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงาน สถานประกอบการ
ของธุ ร กิ จ สปา นวดเพื่ อ สุ ข ภาพ
และดูแลผูส้ งู อายุ รวม 3 แห่ง ได้แก่
สถานบ�ำบัดฟื้นฟูเอเซีย เฮลท์แคร์,
โอเอซิส สปา, และภูริตา นวดเพื่อ

สุ ข ภาพ และที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
2 แห่ง ได้แก่ ลีลานวดไท, เฮลท์
ล้านนาสปา รวมผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น
110 ราย
● การด� ำ เนิ น การพั ฒ นา
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ของธุ ร กิ จ โดยที่ ป รึ ก ษาเข้ า ให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำเชิงปฏิบัติการใน
การปฏิ บั ติ ง านจริ ง ณ สถานที่
ประกอบธุรกิจแต่ละราย พร้อมทั้ง
ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ การแก้ ไ ข
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการบริ ห ารจั ด การ และ
ตรวจประเมินการด�ำเนินธุรกิจตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหาร
จั ด การของกรม เป้ า หมายใน
การด� ำ เนิ น การ 120 ราย และ
พัฒนาผ่านเกณฑ์ 90 ราย
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพ
ด้านการตลาดธุรกิจ สร้างและ
เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
● การสร้ า งโอกาสทางการ
ตลาดธุรกิจ สปา และนวดเพือ่ สุขภาพ
โดยการน�ำผูป้ ระกอบธุรกิจสปาและ
นวดเพื่อสุขภาพที่มีศักยภาพ หรือ
ที่ พั ฒ นาผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน
คุ ณ ภาพของกรมมาแล้ ว เข้ า ร่ ว ม
ฝึกอบรมวิชาการตลาด หลักสูตร
Professional Spa & Wellness
“สร้ า งเอกลั ก ษณ์ ส ปาและนวด

เพื่ อ สุ ข ภาพอย่ า งมื อ อาชี พ ”
มี ผู ้ ป ระกอบการเข้ า ร่ ว มจ� ำ นวน
184 ราย หลั ง จากนั้ น จึ ง น� ำ
ผู้ประกอบธุรกิจสปา และนวดเพื่อ
สุ ข ภาพเข้ า ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า
ในประเทศ คื อ งานแสดงธุ ร กิ จ
ที่ เ กี่ ย วกั บ ไลฟ์ ส ไตล์ คื อ งาน
BIFF&BILL และ BIG+BIH ที่
จั ด โ ด ย ก ร ม ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร ค ้ า
ระหว่างประเทศ ณ ศูนย์แสดงสินค้า
ไบเทค บางนา จ�ำนวน 30 ราย
ซึง่ ผลการด�ำเนินการ ธุรกิจได้
เพิ่ ม ช่ อ งทางและสร้ า งโอกาส
การตลาด ตลอดจนเกิดการเชือ่ มโยง
และขยายเครื อ ข่ า ยพั น ธมิ ต ร
ธุ ร กิ จ ทั้ ง ภายในกลุ ่ ม คลั ส เตอร์
เดียวกันและระหว่างกลุม่ คลัสเตอร์
ธุรกิจทีห่ ลากหลาย ผูป้ ระกอบธุรกิจ
มีความรู้ความเข้าใจในการตลาด
การบริหารเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ
และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากการ
เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยในการเพิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม
หลากหลายของสินค้าและบริการ
เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ
ของตลาดได้ ม ากขึ้ น ซึ่ ง จะเป็ น
การสร้ า งโอกาสในการแข่ ง ขั น
แ ล ะ เ พิ่ ม ช ่ อ ง ท า ง ก า ร ต ล า ด
ให้แก่ธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
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● Health-related services.
A training course on “Business
Administration and Management
for Health-related Services” which
has been specifically designed for
physical therapists who are
looking to start a health-related
service business were offered
only to those already completed
a physical therapy curriculum or
currently running a physical
therapeutic business. There are
a total of 61 individuals attending
this course.
Activity 2. Management
quality enhancement
● To disseminate the revised
quality management criteria to
those in spa, health massage,
and elderly care business, the
Department organized a seminar
in Chiang Mai with a total of 276
participants. As part of the
seminar, a session of extensive
discussion and sharing of
viewpoints among business
operators and professionals from
central and provincial agencies
was also the main theme.
Following the indoor activities,
110 participating operators were
led to visit in order to observe
business practices at Asia
Healthcare (elderly care), Oasis
Spa, Phurita Health Massage,
Leela Thai Massage, and Health
Lanna Spa; the latter two are in
Chiang Mai.
● One of the Department’s
efforts to improve the management
quality includes the on-site

consultation where the consulting
experts would visit the location
to give advice and help solve
actual problems and challenges.
The purpose of on-site consultation
is to improve management
system of businesses in service
industry and evaluate their
operations in accordance with the
quality management criteria
developed by the Department.
The target initially set by the
Department is 120 service
providers and the number of
businesses that meets the criteria
is 90.
Activity 3. Improvement
of marketing potential and
networking of business alliances
● To enhance market
opportunities for spa and health
massage business, the
Department has designed a
training course in marketing, or
known as “Professional Spa &
Wellness” course, for the potential
spa and health massage
businesses or those that have
already passed the management
quality assessment by the
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Department. There are 184
service providers attending this
course. The Department invited
30 spa and health massage
businesses to attend lifestyle
business fairs; that is, BIFF&BILL
and BIG+BIH, hosted by the
Department of International Trade
Promotion at BITEC Bangna.
Speaking of the accomplishment, The Department has
succeeded in guiding many
businesses to expand marketing
channels, identify market
opportunities, and form alliance
networks within their own cluster
and beyond. The Department is
now convinced that these
business operators have adequate
knowledge, insight and
understanding in the marketing
concept, business alliance
network management, efficiency
and product/service diversity
enhancement by using business
networks which would then make
businesses better satisfy market
needs, gain better position to
compete, and expand marketing
channels for their service.
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การสร้างความแข็งแกร่งให้กับวิชาชีพบัญชีไทย

ปั จ จุ บั น มี ผู ้ ท� ำ บั ญ ชี ต าม
พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543
จ�ำนวน 60,201 ราย มีผู้สอบบัญชี
ที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพ
บั ญ ชี ใ น พ ร ะ บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ ์
จ�ำนวน 9,617 ราย และมีธุรกิจ
ส�ำนักงานบริการ รับท�ำบัญชีทั้งใน
รู ป ของนิ ติ บุ ค คล คณะบุ ค คล
และบุ ค คลธรรมดา รวมจ� ำ นวน
7,272 ส�ำนักงาน โดยผู้ประกอบ
วิ ช าชี พ บั ญ ชี ทั้ ง สามกลุ ่ ม นี้ จ ะมี
ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ท� ำ
และเปิ ด เผยข้ อ มู ล รายงานทาง
การเงินของธุรกิจให้มีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ในรูปนิตบิ คุ คล ซึง่ ปัจจุบนั
มีมากกว่า 650,000 ราย ดังนั้น
จึงถือได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ทั้ ง สามกลุ ่ ม นี้ เ ป็ น ผู ้ มี บ ทบาทใน
การขับเคลือ่ นการค้าและการลงทุน
ของประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสร้ า ง
ความแข็ ง แกร่ ง ให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบ

วิชาชีพบัญชี ทั้งสามกลุ่ม โดยมี
การด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
การพัฒนานักวิชาชีพบัญชีของ
ไทยให้สามารถแข่งขันได้

• สร้ า งนั ก บั ญ ชี คุ ณ ภาพ
รุ ่ น ใหม่ (Young & Smart
Accountants)
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
เล็ ง เห็ น ว่ า นั ก ศึ ก ษาสาขาบั ญ ชี
ที่ก�ำลังจะส�ำเร็จการศึกษา ถือเป็น
ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
วิชาชีพบัญชีของไทยต่อไปในอนาคต
และเป็ น ต้ น น�้ ำ ของวิ ช าชี พ บั ญ ชี
กรมได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
ที่ มี ก ารเรี ย นการสอนสาขาบั ญ ชี
เพือ่ ร่วมกันผลิตเมล็ดพันธุน์ กั บัญชี
คุณภาพในโครงการ “สร้างนักบัญชี
คุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart
Accountants)”
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
จะได้รับการพัฒนาทักษะในด้าน
ต่างๆ เพือ่ เป็นนักบัญชีทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
รองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้ง

ในระดับประเทศและสู่สากล โดย
หั ว ข้ อ องค์ ค วามรู ้ ภ าคทฤษฎี
ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ เช่น ก้าวทันมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ภาษี ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ นิ ติ บุ ค คล ความรู ้
เกี่ ย วกั บ นั ก บั ญ ชี อ าเซี ย น และ
การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาจะได้ รั บ
การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารใน
ลั ก ษ ณ ะ ส ถ า น ก า ร ณ ์ จ� ำ ล อ ง
(Simulation) เกี่ ย วกั บ การใช้
โปรแกรมบั ญ ชี ส� ำ เร็ จ รู ป และ
การน� ำ ส่ ง งบการเงิ น ผ่ า นระบบ
e-Filing อีกด้วย
ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม โครงการในปี
พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบนั มีสถาบัน
การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแล้ว
ทั้งสิ้น 96 สถาบัน โดยมีนักศึกษา
ที่ ผ ่ า นการทดสอบและได้ รั บ
วุฒบิ ตั รแล้วรวมทัง้ สิน้ 14,580 ราย
• เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร ้ อ ม
นักวิชาชีพบัญชีไทยสู่สากล
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
ได้ร่วมกันจัดท�ำข้อตกลงยอมรับ
ร่ ว มในการให้ บ ริ ก ารด้ า นบั ญ ชี
แห่ ง อาเซี ย น (ASEAN Mutual
Recognition Arrangement
on Accountancy Services: MRA
on Accountancy Services)
ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น
การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานวิ ช าชี พ
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Empowering Thai Accounting Professions
At present Thailand has
60,201 accountants, as defined
by the Accounting Act B.E. 2543
(2000), 9,617 certified auditors
accredited by the Federation of
Accounting Professions under
the Royal Patronage of His
Majesty the King, and 7,272
accounting firms which include
those incorporated as juristic
person, body of persons, and
natural person. By career nature,
the roles of these three groups
of accounting profession basically
involve the preparation and
disclosure of businesses’ financial
reports to ensure their accuracy
and reliability, particularly those
businesses incorporated as
juristic person which currently
number as high as 650,000.
Recognizing that these groups of
accounting professionals are
essentially bearing part in steering
the country’s trade and investment
forward, the Department of
Business Development sets itself
the task to strengthen their
accounting capacities and
competencies as outlined below.
Heightening the competitiveness
of Thai professional accountants

• Create Young & Smart
Accountants
Having foreseen that
students in the field of accounting
who are about to finish their
college senior year are considered
a future spearhead as well as the

upstream of Thai accounting
profession, the Department
of Business Development,
in collaboration with several
higher-education institutions
offering academic curriculum
in accounting, has continued
this joint effort, conceived
from the outset as “Young &
Smart Accountants” project,
to nurture young seeds of
accounting profession that are
expectedly to blossom into high
quality, competent accounting
professionals.
The college students
participating in this project are
provided extensive knowledge
and skills necessary for effectively
practicing accounting professions
in both domestic and global labor
markets. Accounting knowledge
and trainings given to the
participants under this project
are both theoretical and practical.
Theoretical topics in accounting
include: updates on financial
reporting standards, tax related
to juristic person, knowledge
for ASEAN CPA, personality
development, etc. In terms of
practical knowledge, the trainings
will be given in a workshop
format where participants will
be directed to perform accounting
simulations by using real
accounting software packages
and submitting financial
statements through e-Filing.

From the start in 2014 up
until now, this project has
attracted participants from 96
educational institutions and
14,580 participating college
students were awarded, after
passing the requisite exam,
certificates.
• Prepare Thai professional
accountants to international
stage
ASEAN member countries
have collectively drafted ASEAN
Mutual Recognition Arrangement
on Accountancy Services, or
MRA on Accountancy Services,
to promote free movement
of accounting professionals labor
in ASEAN countries through
the implementation of 5 aspects
of ASEAN Chartered Professional
Accountant’s best practices
(ASEAN CPA) as follows:
educational degree in accounting;
accounting registration or
licensing; practical experience;
Continuing Profession
Development (CPD) policy;
and professional conduct.
The Department of Business
Development and the Federation
of Accounting Professions under
the Royal Patronage of His Majesty
the King have set up Monitoring
Committee responsible for
assessing and certifying the
qualification of Thai professional
accountants applying to become
ASEAN CPA. To prepare Thai
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บัญชีในอาเซียน ผ่านการก�ำหนด
คุณสมบัติกลาง (Best Practice)
ของนั ก บั ญ ชี วิ ช าชี พ อาเซี ย น
(ASEAN Chartered Professional
Accountant: ASEAN CPA) จ�ำนวน
5 ด้าน ได้แก่ ด้านวุฒิการศึกษา
ด้านการขึน้ ทะเบียนหรือมีใบอนุญาต
ด้านประสบการณ์ ด้านการพัฒนา
ความรู ้ ต ่ อ เนื่ อ ง (Continuous
Professional Development:
CPD) และด้านความประพฤติ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ใ นพระบรม
ราชูปถัมภ์ ท�ำหน้าทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำกับดูแล (Monitoring Committee)
เพื่ อ กลั่ น กรองคุ ณ สมบั ติ ข อง
นักวิชาชีพบัญชีไทยทีม่ คี วามประสงค์
จะขึ้นทะเบียนเป็น ASEAN CPA
และเพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อม
ของนักวิชาชีพบัญชีไทย กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าได้จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะและส่งเสริมด้านองค์ความรู้
ด้านบัญชีและด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทั้ ง ได้ สื่ อ สารความคื บ หน้ า
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน ASEAN
CPA อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันมี ASEAN CPA ที่ได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประสานงานกลางด้านวิชาชีพบัญชี
ของอาเซียน (ASEAN Chartered
Pr o f es s i o n a l A c c o unt a nt
Coordinating Committee:
ACPACC) แล้วทั้งสิ้น 136 ราย
จาก 2 ประเทศสมาชิกอาเซียน คือ
ASEAN CPA จากประเทศไทย

จ�ำนวน 89 ราย และ ASEAN CPA
จากประเทศสิงคโปร์ จ�ำนวน 47 ราย
• พั ฒ นาธุ ร กิ จ ส� ำ นั ก งาน
บริการรับท�ำบัญชีของไทย
ส� ำ นั ก ง า น บั ญ ชี ถื อ เ ป ็ น
กลไกส� ำ คั ญ ในการเสริ ม สร้ า ง
ผู ้ ป ระกอบการ SME ไทยให้
เข้ ม แข็ ง ผ่ า นการให้ บ ริ ก าร
ด้านบัญชีที่เป็นตามมาตรฐานทาง
วิชาชีพบัญชีที่เกี่ยวข้อง โปร่งใส
และเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตระหนักถึง
ความส� ำ คั ญ ดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ เริ่ ม
จัดท� ำโครงการ “รั บรองคุ ณ ภาพ
ส�ำนักงานบัญชี” ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551
โดยได้ น� ำ หลั ก เกณฑ์ ข องระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 เวอร์ชนั่
ปี พ.ศ. 2558 ทีเ่ ป็นมาตรฐานสากล
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ หลั ก เกณฑ์
การรับรองคุณภาพส�ำนักงานบัญชี
โครงการ “รั บ รองคุ ณ ภาพ
ส�ำนักงานบัญชี” ดังกล่าว ด�ำเนินการ
ตั้งแต่การบ่มเพาะต้นกล้ส�ำนักงาน
บัญชีคุณภาพ ซึ่งเป็นการเชิญชวน
และคั ด กรองส� ำ นั ก งานบั ญ ชี
ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาความรู ้
จนถึ ง ปั จ จุ บั น มี ส� ำ นั ก งานบั ญ ชี
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทั้ ง สิ้ น 2,360
ส�ำนักงาน และมีผเู้ ข้ารับการพัฒนา
ความรู ้ ทั้ ง สิ้ น 6,638 ราย และ
ส�ำนักงานทีผ่ า่ นการบ่มเพาะแล้วจะ
ได้ รั บ การพั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ
ยกระดั บ ให้ เ ป็ น ส� ำ นั ก งานบั ญ ชี
คุณภาพตามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข

การรับรองคุณภาพส�ำนักงานบัญชี
โดยปั จ จุ บั น มี ส� ำ นั ก งานบั ญ ชี
ที่ ย กระดั บ เป็ น ส� ำ นั ก งานบั ญ ชี
คุ ณ ภาพแล้ ว จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 150
ส�ำนักงาน
ทัง้ นี้ ในระยะถัดไปกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าจะมีกิจกรรมโรดโชว์
เพือ่ เปิดตลาดการให้บริการด้านบัญชี
และจับคูพ่ นั ธมิตรทางธุรกิจระหว่าง
ส� ำ นั ก งานบั ญ ชี จ ากไทยกั บ กลุ ่ ม
ประเทศ CLMV ต่อไป
การขั บ เคลื่ อ นวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ทย
ด้วยนวัตกรรม

• อ� ำ นวยความสะดวก
ผูท้ ำ� บัญชี ด้วยระบบงานผูท้ ำ� บัญชี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Accountant)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เริม่
เปิดให้บริการระบบ e-Accountant
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้ผู้ท�ำบัญชีสามารถ
แจ้ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ตลอดจน
วุฒกิ ารศึกษา และกิจการทีร่ บั ท�ำบัญชี
เป็นต้น ผ่านระบบออนไลน์และยัง
สามารถใช้ชื่อผู้ใช้ (User ID) และ
รหัสผ่าน (Password) ชุดเดียวกัน
ในการแจ้งข้อมูลเกีย่ วกับการพัฒนา
ความรูต้ อ่ เนือ่ ง (CPD) กับสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อกี ด้วย
โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มี
การปรับปรุงระบบให้มีความง่าย
ในการใช้ ง าน (User-Friendly)
อย่างต่อเนื่อง
ระบบ e-Accountant นอกจาก
จะช่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวกแก่
ผู้ท�ำบัญชีตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว
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professional accountants,
the Department has organized
several initiatives and activities to
enhance accounting skills and
knowledge as well as proficiency
in accounting-related fields and
has been communicating updates
on ASEAN CPA registration on
a regular basis.
At present there are 136
ASEAN CPAs, from 2 member
countries, whose applications
have already been approved
by ASEAN Chartered Professional
Accountant Coordinating Committee
(ACPACC), 89 of which are Thai
and 47 are Singaporean.
• Upgrade Thai accounting
firms
Accounting firms are
basically one of the key factors
contributing to the robustness
of Thai SME and their influence
on SME is made through their
accounting services which must
strictly adhere to the relevant
accounting standards and
corporate governance principles,
and must be rendered to
their clients in a transparent
manner. Having recognized
the importance of accounting
firms’ roles, the Department of
Business Development has
been leading “Accounting Firm
Quality Assurance” project,
launched for the first time in
2008, by incorporating the
quality management criteria of
ISO 9001:2015 version into
the project’s quality assurance
criteria for accounting firms.

The “Accounting Firm Quality
Assurance” project constitutes
a long process covering as early
stage as the seedling of
accounting firms which is also
called the coaching stage.
This project has drawn much
attention from accounting firms
and professional accountants
who were interested in broadening
their professional proficiency.
A total number, from the start
of the project to the present
date, of accounting firms
and professional accountants
participating activities organized
under this project are 2,360
and 6,638 respectively.
The accounting firms, after
completing the coaching
session, would be given further
reinforcement of knowledge
in order to become quality-assured
accounting firms pursuant to
the DBD’s terms and criteria of
quality certification. At present,
there are 150 firms being officially
accorded the status of qualityassured accounting firms.
For the next stage of
development, the DBD is set to
organize a roadshow to explore
new market for Thai accounting
services and to encourage
matching of business alliances
between accounting firms from
Thailand and CLMV countries.
Moving Thai accounting
professions forward with
innovation

• Make accounting hasslefree with the help of e-Accountant
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The Department of Business
Development has made
e-Accountant service available
since 2014 to facilitate not only
the filing of accountants’ personal
information, educational degree,
and business category of the
entity to which he/she is providing
accounting service but, by using
the same User ID and Password
as the ones created to sign in
to the Department’s e-Accountant
system, the updating of his/
her continuing professional
development (CPD) information
as maintained by the Federation
of Accounting Professions
under the Royal Patronage of
His Majesty the King also.
The Department has continually
upgraded e-Accountant to make it
even more user-friendly.
Apart from making the
filing of accountants’ information
more convenient and easier,
e-Accountant is also the
Department’s critical path to
become paperless organization.
At present over 60,000 accountants
are regular users of e-Accountant.
• Develop ‘e Accounting’
software for SME
As one of its efforts to
improve SME’ accounting
system and their ability to handle
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ระบบ e-Accountant ยังเป็นส่วนหนึง่
ในการขั บ เคลื่ อ นไปสู ่ ก ารเป็ น
องค์ ก รไร้ ก ระดาษ (Paperless)
ปั จ จุ บั น มี ผู ้ ท� ำ บั ญ ชี เ ข้ า ใช้ ง าน
ในระบบ e-Accountant มากกว่า
60,000 ราย
• พัฒนา Software บัญชี
ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการ SME
(e-Accounting for SME)
เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนา
ด้านการจัดท�ำบัญชีและระบบบัญชี
ของผู ้ ป ระกอบการ SME ไทย
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล น�ำมา
ซึ่ ง ก า ร ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ใ ห ้
ผู้ประกอบการ SME จนสามารถ
แข่งขันได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงร่วมมือ
กับหน่วยงานพันธมิตร 5 หน่วยงาน
ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท
คริสตอลซอฟท์ จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริ ษั ท อิ น เทอร์ เ น็ ต ประเทศไทย
จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อลงนามบันทึก
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU)
โครงการ “การจั ด ท� ำ Software
บัญชีส�ำหรับ SME” เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการ SME สามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการด� ำ เนิ น
ธุรกิจจาก Traditional SME สูก่ ารเป็น
Smart SME ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง

ตามยุทธศาสตร์ Thailand 4.0
Software บัญชีส�ำหรับ SME
นี้ สามารถรองรับการประกอบธุรกิจ
ของ SME ได้ ตั้ ง แต่ ต ้ น น�้ ำ ถึ ง
ปลายน�้ำแบบครบวงจร ทั้งการเก็บ
ข้ อ มู ล การขายและการจ่ า ยเงิ น
(Point of Sale : POS) การจัดท�ำบัญชี
และจัดเก็บเอกสารประกอบการลง
บัญชี รวมไปถึงการจัดท�ำงบการเงิน
และการน�ำส่งงบการเงินผ่านระบบ
การรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ซึ่งจะอ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ธุรกิจ SME ในการจัดเก็บ
ข้อมูล ประมวลผล และการใช้ขอ้ มูล
ทางการเงินในการตัดสินใจทางธุรกิจ
ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
ข้างต้นจะก�ำหนดทิศทางการส่งเสริม
การใช้ Software บั ญ ชี ใ นกลุ ่ ม
ผูป้ ระกอบการ SME ต่อไปในอนาคต
การขั บ เคลื่ อ นวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ทย
ด้วยองค์ความรู้

การพั ฒ นาความรู ้ ค วาม
สามารถของนักวิชาชีพบัญชีเป็น
สิง่ จ�ำเป็น เนือ่ งจากนักวิชาชีพบัญชี
ต้องปฏิบตั งิ านภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา
นั ก วิ ช าชี พ บั ญ ชี จึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ ง
มี ค วามรู ้ ที่ ห ลากหลาย รวมทั้ ง
ต้ อ งพั ฒ นาความรู ้ ข องตนเอง
อย่างต่อเนือ่ ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ตระหนั กถึ ง ความส� ำ คั ญ ดั ง กล่ าว
จึงได้พัฒนาความรู้ของนักวิชาชีพ

บัญชีผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
• การอบรมผ่ า นระบบ
ออนไลน์ e-Learning และ
e-Training by VDO on Demand
ในหลักสูตรต่างๆ เช่น การวิเคราะห์
งบการเงิน งบกระแสเงินสด และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เป็ น ต้ น ซึ่ ง ผู ้ เข้ า เรี ย นสามารถ
เข้ า เรี ย นได้ ทุ ก สถานที่ ทุ ก เวลา
โดยไม่จำ� กัดจ�ำนวนการเข้าใช้ และ
ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 นี้ มีผู้เข้าเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ทั้งสิ้น 5,828 ราย
• การอบรมในห้ อ งเรี ย น
In-Class Training ในหัวข้อต่างๆ
เช่น รายงานผูส้ อบบัญชีรปู แบบใหม่
ส�ำหรับธุรกิจนอกตลาดทุน การบัญชี
ภาษีอากร และมาตรฐานการบัญชี
ส�ำหรับธุรกิจ SME เป็นต้น ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผู้เข้า
ร่วมอบรมทั้งสิ้น 3,398 ราย
• การเผยแพร่ ว ารสาร
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ e-Magazine
“DBD Accounting” ผ่ า น
เว็ บ ไซต์ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
www.dbd.go.th ภายใต้ หั ว ข้ อ
“คลั ง ความรู ้ ” ซึ่ ง ได้ เริ่ ม เผยแพร่
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมี น าคม 2555 และ
จนถึ ง ปั จ จุ บั น มี จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น
64 ฉบับ โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีเข้าถึงวารสารดังกล่าว ทั้งสิ้น
353,537 ราย หรือ เฉลี่ยเดือนละ
5,524 ราย
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a variety of accounting tasks with
accuracy, completeness, and
conformity to international
standards, the Department of
Business Development and its
alliances from 5 independent
organizations, namely the
Federation of Accounting
Professions under the Royal
Patronage of His Majesty the King,
The Office of SME Promotion
(OSMEP), Chulalongkorn
University’s Faculty of Commerce
and Accountancy, Crystal Soft
Public Company Limited, and
Internet Thailand Public Company
Limited, have entered into a
memorandum of understanding
(MOU) for ‘development of
accounting software for SME’
project. The goal of this project
is to help SME reinvent
their business process in order to
transform themselves from
so-called Traditional SME to
highly productive Smart SME
pursuant to Thailand 4.0 strategy.
The accounting software to
be developed under this project
will be able to effectively support
all-round business functions of
SME, from collecting retail
transactions (Point of Sale; POS)
information, creating accounting

records and maintaining
supporting documents used in
making accounting entries, to
preparing financial statements
and submitting them to the
Department of Business
Development through DBD
e-Filing. This software will help
SME easily manage a host of
business activities, which include
the storing and maintaining of
information, data processing,
and analyzing the information
to support business decisionmaking. The Department teaming
with its aforementioned alliances
will thereafter jointly set the
direction to introduce and
promote the use of accounting
software to SME.
Moving Thai accounting
professions forward with
knowledge base

A growing demand on
accountants to efficiently perform
their jobs in today’s fast-changing
accounting climate necessitates
an extensive development of
knowledge in accounting and a
higher level of accountant’s
professional skills. Having
recognized the need of Thai
accountants in acquiring
knowledge in diverse fields on a
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regular basis, the Department of
Business Development has been
working to assist these
accountants by setting up
channels, as outlined below, that
they can easily access and learn
the topics of their interest.
• e-Learning and
e-Training by VDO on demand.
Courses offered through this
channel include the analysis of
financial statements and cash
flow statements, financial
reporting standards, etc.
Interested users are allowed to
attend courses anywhere,
anytime, with no restriction on
attendance frequency, and free
of charge. In the budget year
2017, there are 5,828 individuals
attending courses through this
online channel.
• In-class training. Topics
offered include the new auditor’s
report for over-the-counter
businesses, tax accounting,
accounting standards for SME,
etc. In the budget year 2017,
there are 3,398 individuals
participating in in-class training.
• Publication of online
magazine (e-Magazine) titled
“DBD Accounting” available
on the Department’s website
www.dbd.go.th on “Klang-Kwam-Ru”
tab (the meaning is knowledge
archive). The magazine’s first issue
was in March 2012 and the latest is
64th issue. The magazine has
been accessed by approximately
5,524 professional accountants
per month, or a total of 353,537
viewers.

74

รายงานประจำ�ปี 2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ส่งเสริมการตลาด

สร้างมูลค่า พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ปี 2560 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ได้ดำ� เนินการส่งเสริมพัฒนา
ด้ า นการตลาดให้ แ ก่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
OTOP ระดั บ 3-5 ดาว โดย
สร้ า งความร่ ว มมื อ ตามแนวทาง
ประชารัฐจัดตัง้ คณะกรรมการภาครัฐ
และเอกชนที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทาง
การตลาด ภายใต้กจิ กรรม “ประชารัฐ
ร่วมใจ คัดสรร OTOP Select 2017”

การด�ำเนินงาน ประกอบด้วย
✶ ก า ร คั ด ส ร ร O T O P

Select ที่มีศักยภาพทางการตลาด

และผู ้ ป ระกอบการพร้ อ มต่ อ
การพั ฒ นาเชิ ง พาณิ ช ย์ น� ำ มา
เชื่ อ มโยงกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของผู ้ บ ริ โ ภค
“well” life & style กลุ่มอาหารและ
เครื่องดื่ม “กินดี” (eat well) กลุ่มผ้า
และเครื่องแต่งกาย “ดูดี” (dress
well) กลุ่มของใช้ของตกแต่งและ

ของที่ระลึก “อยู่ดี” (live well) และ
กลุม่ สมุนไพร ทีไ่ ม่ใช่อาหาร “สวยดี”
(look well) มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เข้ า ร่ ว ม
คัดสรรจ�ำนวน 2,011 ผลิตภัณฑ์
และผ่านเกณฑ์การคัดสรร จ�ำนวน
1,253 ราย ผลการคัดสรร Best
OTOP Select 77 Experience
จ�ำนวน 314 ราย และ TOP of The
Best OTOP Select 77 Experience
จ�ำนวน 14 ราย

1. กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม“กินดี” (eat well) จ�ำนวน 5 ราย

1.
2.
3.
4.
5.

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดวานิชบริวเวอรี่ (ตราด) ไวน์สับปะรด
ทองม้วน สายชล (ชลบุรี) ทองม้วนไส้หมูหยอง 4 รสชาติ
กลุม่ ส่งเสริมเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทยอบแห้ง (ปทุมธานี) ทุเรียนอบกรอบ
น�้ำมัลเบอรี่ ตราจุฑาทิพย์ (สระบุรี) น�ำ้ มัลเบอรี่
ไชโป้วหวาน ตราชฎา (ราชบุรี) ชนิดฝอย
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Reinforcing Marketing

Creating Value and Promoting Local Community Products
In 2017 the Department
of Business Development’s
engagement in promoting and
developing the marketing
position of 3- to 5-Star OTOP
products is carried out on a basis
of public-private collaboration
through formation of a committee
whose members are from both
public and private sectors and
have expertise in product
development and marketing
channel. The Department’s work,
as elaborated below, is part of

“Choice Selection of OTOP Select
2017 through Public-Private
Solidarity” initiative.
✶ Select OTOP products
that have marketing potential
while the operators themselves
are ready for further commercial
production and, then, create a
linkage between products and
consumers’ 4 categories of
lifestyle:- (1) Eat Well (food and
beverages), (2) Dress Well (cloth
and apparel), (3) Live Well
(appliances, ornaments and

souvenirs), and (4) Look Well
(non-food herbal products).
There was a total of 2,011
local brands participating in
this initiative, out of which
1,253 brands passed the
preliminary evaluation for
OTOP Select. In the final round,
there are 314 brands selected
as Best OTOP Select 77
Experience and 14 brands
as TOP of The Best OTOP
Select 77 Experience.

1. Five (5) finalists in category of food and beverages (Eat Well)

1. Wanich Brewery Part. Ltd. (Trad), pineapple wine
2. Saichon roll biscuit (Chon Buri), shredded pork-stuffed roll biscuit available
		 in 4 flavors
3. Promotion and Value Addition of Dried Fruit Collective (Pathum Thani),
		 baked crispy durian
4. Mulberry juice by Jutatip brand (Saraburi), mulberry juice
5. Sweetened preserved radish by Chada brand (Ratchaburi), shredded-prepared
2. Three (3) finalists in category of cloth and apparel (Dress Well)

1. Ban Thong Som Samai (Sukhothai), Thai heritage design gold accessories
2. Somwang Jewelry (Chanthaburi), green sapphire necklace
3. DHANU Group (Kanchanaburi), gold ornaments of Rattanakosin-period design
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2. กลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกาย “ดูดี” (dress well) จ�ำนวน 3 ราย

1. บ้านทองสมสมัย (สุโขทัย) ทองลวดลายโบราณ
2. ร้านสมหวังจิวเวลรี่ (จันทบุรี) สร้อยคอเขียวส่องจันท์
3. กลุ่ม DHANU (กาญจนบุรี) เครื่องทองรัตนโกสินทร์
3. กลุ่มของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก “อยู่ดี” (live well) จ�ำนวน 3 ราย

1. กลุ่มท�ำที่นอนหมอนขิด บ้านด่านเหนือ (กาฬสินธุ์) หมอนขวาน
2. หัวโขน ม.ล.พันธ์สวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ (พระนครศรีอยุธยา) หัวโขนจ�ำลอง
3. ร้านจันทร์ดีผ้าฝ้าย โดย น.ส.ดวงรัตน์ สุขสุด (ล�ำพูน) ผ้าคลุมเตียง
4. กลุ่มสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร “สวยดี” (look well) จ�ำนวน 3 ราย

1. ทิพย์สมุนไพร (เชียงใหม่) ลูกประคบสมุนไพร
2. กลุม่ ธูปหอมอัมพัน (นายสันติ เครืออยู่) (ตาก) ก้อนหอมสมุนไพร
3. ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด ไอออน (ชลบุรี) แชมพูสุนัข
ก า ร เ จ ร จ า ธุ ร กิ จ
Business Matching โดยผูป้ ระกอบการ
✶

ห้ า งสรรพสิ น ค้ า /ร้ า นค้ า ปลี ก
ผู ้ ส ่ ง ออก และ Trader เข้ า ร่ ว ม
จับคูเ่ จรจากับผูป้ ระกอบการ OTOP
รวม 383 ราย มูลค่าใน ปี 2560
ประมาณ 115 ล้านบาท
พั ฒ น า ร ้ า น ต ้ น แ บ บ
OTOP 77 Experience จ�ำนวน
✶

2 ร้านค้า ได้แก่ ร้านเรือนธรรมชาติ
จั ง หวั ด ชลบุ รี และร้ า นสหไทย
จั ง ห วั ด สุ ร า ษ ฎ ร ์ ธ า นี ส ร ้ า ง
ช่ อ งทางการจ� ำ หน่ า ยสมั ย ใหม่
ผ่าน shop Chanel : ช่อง True
Select ช่อง TVD MOMO และ
Catalog : 24 Catalog I – Change
ร้านค้า OTOP Select
ณ ท่าอากาศยาน จ�ำนวน 2 แห่ง
✶

คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตัง้ แต่
ปี 2557 - 2559 ยอดจ�ำหน่าย
รวมจ� ำ นวน 193.99 ล้ า นบาท
ผู้ประกอบการ OTOP 147 ราย
สินค้า OTOP 571 รายการ และ
ปี 2560 รอบ 6 เดื อ น รวม
39.01 ล้านบาท ส่วนท่าอากาศยาน
ภู เ ก็ ต เปิ ด ด� ำ เนิ น การวั น ที่ 16
กั น ยายน 2559 ยอดจ� ำ หน่ า ย
ปี 2559 รวม 8,071,940 บาท
และปี 2560 รอบ 6 เดื อ น
รวม 14.48 ล้านบาท
การพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ตามแผน
✶

แม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา
สมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 –
2564 มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
การตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร

สร้างรูปแบบการตลาดและสร้าง
โอกาสทางการตลาดสมั ย ใหม่
และจั ด ท� ำ ร้ า นค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุ น ไพรมาตรฐาน เพื่ อ สร้ า ง
ความเชื่อมั่นและโอกาส การขยาย
สมุนไพรไทย
การสร้างความร่วมมือ
กั บ เซ็ น ทรั ล กรุ ๊ ป จั ด กิ จ กรรม
✶

ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในงาน “มหกรรมสิ น ค้ า ชุ ม ชน
ของเรา” ครั้งที่ 5 ประจ�ำปี 2560
ณ ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซ่ า
แจ้ ง วั ฒ นะ และศู น ย์ ก ารค้ า
เซ็นทรัลพลาซ่า บางนา ระหว่าง
วันที่ 9-14 และ 24-30 สิงหาคม
2560 ผู ้ ป ระกอบการชุ ม ชน
เข้าร่วมจ�ำนวน 44 ราย ยอดจ�ำหน่าย
รวม 3,278,057 บาท
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3. Three (3) finalists in category of appliances, ornaments and souvenirs
(Live Well)

1. Thai traditional ‘Khit’ mattress and pillow makers’ collective,
		 Ban Dan Nuea (Kalasin), triangular backrest cushion
2. ‘Khon’ mask by ML. Bhansawat Suksawad (Ayutthaya), miniature
		 ‘Khon’ mask
3. Jandee Cotton by Miss Duangrat Suksud (Lamphun), bedspread
4. Three (3) finalists in category of non-food herbal products (Look Well)

1. Thip Herbal (Chiang Mai), herbal pouch
2. Amphan Aroma Incense (Mr. Sunti Kreu-yu) (Tak), aroma herbal bar
3. Ion Part. Ltd. (Chon Buri), Pet shampoo
✶ Business matching fair.
This event was participated
by 383 OTOP operators to
discuss and secure the deals with
the joining department stores/
retailers, exporters, and traders,
generating THB 115 million worth
of business matching.

OTOP 77 Experience
prototype store development.
Two new stores are recently
recognized as prototype store:first is Ruen Thammachat in
Chon Buri, and second is Sahathai
in Surat Thani. Entry to modern
distribution channels. These
include True Select TV channel,
TVD MOMO channel, 24 Catalog
and I – Change Catalog.
✶

✶ OTOP Select airport
stores at Suvarnabhumi Airport
and Phuket Airport. The store in
Suvarnabhumi Airport generated
THB 193.99 million in gross
sales during 2014 – 2016 and
THB 39.01 million during the first
half of 2017. This store is packed
with 571 OTOP products of 147
different OTOP brands. Launched
in September 16, 2016, the store
in Phuket Airport generated THB
8.071 million in gross sales
in 2016 and THB 14.48 million
during the first half of 2017.
✶ Herbal products
potential Reinforcement.
The focused areas of the 2017 –
2021 National Master Plan on

Thai Herbs Development No. 1
include heightening herbal
products’ marketing potential,
reinventing marketing model and
opportunity, and establishing
standard stores of herbal products
to enhance shoppers’ confidence
and growth opportunity for
Thai herbs.
✶ Collaborating with
Central Group to run a
promotional campaign for
community products. Attended
by 44 communities’ producers
and vendors and generating THB
3,278,057 in gross sales, the 5th
edition of “Our Community
Products Fair for 2017” was held
at CentralPlaza Chaengwattana
and CentralPlaza Bangna during
August 9 – 14 and 24 – 30, 2017.
Aiming to publicize the
knowledge on how to develop
and effectively introduce OTOP
products to the international
marketplace, the Department of

78

รายงานประจำ�ปี 2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือ
กับกระทรวงมหาดไทยในด้านการ
จั ด นิ ท รรศการเผยแพร่ แ ละสร้ า ง
องค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP เข้าสูต่ ลาดระดับสากลอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี ในงาน
OTOP CITY 2016 งาน OTOP
Midyear 2017 และ งานศิลปาชีพ
ประที ป ไทย OTOP ก้ า วไกล
ด้วยพระบารมี “สืบสานปณิธาน
แม่หลวงของปวงไทย”
การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพ
วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม (Social
Enterprise : SE)
✶ วิ ส า ห กิ จ เ พื่ อ สั ง ค ม
(Social Enterprise : SE) เป็นแนว

นโยบายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
อย่างยัง่ ยืน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มีการด�ำเนินงานที่สอดรับนโยบาย
รั ฐ บาล ทั้ ง ด้ า นการบู ร ณาการ
ภาครั ฐ เอกชน เพื่ อ ยกระดั บ
ประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 มุง่ สร้าง
ความสมดุลทางเศรษฐกิจผ่านการ
สร้ า งความเข้ ม แข็ ง จากภายใน
ประเทศ (Strength from Within)

รวมถึ ง การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ
ฐานราก (Local Economy) และ
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง กิ จ การ
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ค นในชุ ม ชน
หรื อ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม (Social
Enterprise : SE) เพื่อผลิตสินค้า
หรือให้บริการ ส่งเสริมการจ้างงาน
โดยไม่ได้มเี ป้าหมายเพือ่ สร้างก�ำไร
อย่างเดียว แต่เพือ่ แก้ปญ
ั หาพัฒนา
ชุ ม ชน สั ง คม หรื อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
อั น จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การยกระดั บ
คุณภาพชีวติ ของประชาชน ความสุข
ของชุมชน ช่วยลดความเหลือ่ มล�ำ้
ในสังคมอย่างยัง่ ยืน
ปี 2560 กระทรวงพาณิชย์
ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
และส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า จัดสัมมนาภายใต้แนวคิด
“วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คมกั บ บทบาท
ที่เหนือกว่า การเป็นผู้ให้ (A Social
Enterprise beyond Social Giver)
เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 23 สิ ง หาคม พ.ศ.
2560 ณ ห้ อ งบุ ร ฉั ต รไชยากร
กระทรวงพาณิ ช ย์ โดยรั ฐ มนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว
เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
“ยกระดั บ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม
(Social Enterprise) ขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิ จ ฐานราก อย่ า งยั่ ง ยื น ”
เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก
รู ้ ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของวิ ส าหกิ จ

เพื่ อ สั ง คมแก่ ก ลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ในการ
ส่ ง เสริ ม ของกระทรวงพาณิ ช ย์
ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการสร้ า ง
ธรรมาภิบาล การสร้างความมั่นคง
ให้แก่ประเทศ โอกาสในการสร้าง
ธุ ร กิ จ ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ในและ
ต่ า งประเทศ โดยมี วิ สาหกิ จ เพื่ อ
สังคม SME วิสาหกิจชุมชน สมาคม
การค้า สถาบันการศึกษา ตลอดจน
เอกชนรายใหญ่ เข้าร่วมงาน 240 ราย
และกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ได้
ก� ำ หนดการส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ
เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถเข้าสูร่ ะบบและด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความรู้
และค�ำปรึกษาแนะน�ำการเริ่มต้น
ธุ ร กิ จ การจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล
เชือ่ มโยงการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
การประกอบธุ ร กิ จ การอบรม
บ่มเพาะการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ
การส่ ง เสริ ม ก า ร ข ย า ย ต ล า ด
ในประเทศและต่างประเทศ และ
การกระตุ ้ น ผู ้ บ ริ โ ภคสนั บ สนุ น
การด�ำเนินธุรกิจรูปแบบวิสาหกิจ
เพื่อสังคมเพื่อร่วมกันสร้างสังคม
ที่ ดี ใ นการด� ำ เนิ น งานจะเป็ น การ
สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงาน
ภาครั ฐ อื่ น องค์ ก รและสถาบั น
เอกชน อาทิ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย
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Business Development, in
collaboration with the Ministry of
Interior, has organized OTOP City
2016 fair, OTOP Midyear 2017 fair,
and a themed event “OTOP Folk
Arts and Crafts Make Great Stride
with the Royal Augustness –
Continuing Her Majesty’s Wish”.
Social Enterprise (SE) Potential
Reinforcement

Social Enterprise (SE)
is one of the components of
government’s policy toward
economic sustainability.
The Department of Business
Development’s work accords
well with the government’s policy
in several aspects as follows:the integration of public sector’s
and private sector’s efforts toward
Thailand 4.0; the economic
balance by applying the concept
‘Strength from Within’ and ‘Local
Economy’; and the formation
of organizations for the benefit
of locals, also called as Social
Enterprise (SE), to render service
or increase employment with
a goal of solving community
development, social, or
environmental problems which
will consequently contribute
to better quality of life, contented
and happy communities, and
narrower economic inequality
gap in society in the long run.
In 2017 the Department,
in collaboration with the
✶

Department of Intellectual
Property, Department of
International Trade Promotion,
and Trade Policy and Strategy
Office, hosted a seminar inspired
by the concept “A Social
Enterprise beyond Social Giver”
on Wednesday, August 23, 2017,
at Burachat Chaiyakorn Room,
the Ministry of Commerce. After
a short speech for the seminar’s
opening ceremony, Deputy
Minister of Commerce delivered
a keynote speech on “Empowering
Social Enterprise for Sustainable
Local Economy Development” to
raise awareness, among business
groups under the Ministry of
Commerce’s aid program, of the
importance of social enterprise
and its key role in enhancing
corporate governance, national
security, business opportunity,
and public acceptance far and
wide at both domestic and
international levels. There were
240 representatives from several
sectors, namely social enterprise,
SME, Small and Micro Community
Enterprise, trade association,

educational institution, and
private enterprise, attending this
seminar.
To promote and give full
support to social enterprise
sector so that they can enter
the business system and run
their ventures with efficiency,
the Department of Business
Development is planning to
empower them with knowledge
and advice in relation to starting
a business, juristic person
registration, and compliance with
business-related rules and
regulations, as well as trainings
in business management,
domestic and offshore market
expansion, and to convince
consumers to support business
run by social enterprises for a
better society. The Department’s
work will be carried out on
the basis of collaboration with
other agencies under the helm
of the Ministry of Commerce,
including other state bodies,
organizations, and private
institutions e.g. The Stock
Exchange of Thailand.
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พลิกธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

Business Rethinking in Digital Era

ปัจจุบันการค้าขายผ่านช่อง
ทางออนไลน์ หรือ e-Commerce
ไม่ ใ ช่ เ ป็ น เพี ย งแค่ ก ระแสนิ ย ม
อีกต่อไป แต่เป็นการเปลี่ยนผ่าน
เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง โดย
ทุกประเทศทัว่ ทุกมุมโลกล้วนแล้วแต่
ใช้ e-Commerce เป็ น ช่ อ งทาง
ในการขยายตลาดและเป็นแนวทาง
การด�ำเนินธุรกิจทีแ่ พร่หลายช่วยให้
ธุรกิจประสบความส�ำเร็จ ดังจะเห็น
ได้จากอัตราการเติบโตของบริษัท
ด้ า นธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ที่ มี จ� ำ นวนเพิ่ ม
มากขึน้ สอดรับกับอัตราการเติบโต
ของธุรกิจ e-Commerce ในประเภท
B2C ที่คาดว่าจะเติบโตได้อีกมาก
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความต้ อ งการ
ทางการตลาดของผู้บริโภคที่เป็น
Demand driven ในด้านการซือ้ ขาย

สิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ
การค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์
โดยต้ อ งการกระตุ ้ น และส่ ง เสริ ม
ใ ห ้ ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ไ ท ย ใช ้
e-Commerce เป็นเครื่องมือเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการจ�ำหน่ายสินค้า
และบริ ก าร ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาให้
ผู้ประกอบธุรกิจ มีแนวคิดใหม่ๆ
ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็ ว ในยุ ค เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
เพือ่ มาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจ
ให้เติบโต อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 โดย
กรมมีนโยบายเชิงรุกในการส่งเสริม
และพัฒนาผูป้ ระกอบการไทย เพือ่

เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
และได้บรู ณาการร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทีจ่ ะพัฒนาธุรกิจ
e-Commerce ให้ ก ้ า วไกลยิ่ ง ขึ้ น
และเป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริโภค ให้มี
ช่องทางการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น
มีความสะดวกสบายและปลอดภัย
ในการใช้บริการมากขึ้นด้วย โดย
การจั ด อบรมบ่ ม เพาะให้ ค วามรู ้
ทีจ่ ำ� เป็นเกีย่ วกับการใช้ e-Commerce
เช่ น การเลื อ กใช้ Platform
ทีเ่ หมาะสม การบริหารจัดการสินค้า
การจัดท�ำบัญชี การช�ำระเงินหรือ
โลจิ ส ติ ก ส์ เป็ น ต้ น รวมทั้ ง มี
Platform e-Commerce ของ
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ได้ แ ก่
www.thaicommercestore.com และ
ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
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Today, selling and buying
goods or services online is
undoubtedly not a short-lived fad,
it is here to stay and evidently
heralds a new, digital era. Use of
e-Commerce to expand market
and attain business success is
prevalent and commonly seen in
every country the world over, as
confirmed by the rising growth
rate of digital service industry and,
correspondingly, the explosive
expansion of B2C e-Commerce
which is likely to gather even more
momentum in the years ahead.
This portrays that the market for
online shopping, or e-Commerce,
is demand-driven.
Recognizing the primacy of
digital commerce and the
inevitability of promoting
e-Commerce as one of the most
powerful tools for Thai businesses
to open up new market
opportunities for their products/
services, the Department of
Business Development is working
on preparing and equipping Thai
players with fresh, new concepts
of how to make their business
thrive, sustainable, and firmlyrooted in the fast changing
environment of this digital
economic era, as helmed
by Thailand 4.0 strategy.
The Department’s proactive

policies were rolled out to enhance
Thai business operators’
competitive potentials and,
through collaboration with relevant
parties from both public and
private sectors, to make bold
strides in the development of
e-commerce, which will, on the
other hand, give consumers an
advantage in having a greater
variety of products/services to
choose even more conveniently
and safer. As part of the policies,
the Department has hosted a
series of seminars, trainings and
workshops to educate business
operators about e-Commerce
covering such subjects as
how to select the suitable
platform, product management,
accounting, payment, logistics,
etc. Any business operators
or service providers interested
in setting up online shops
can easily do so free-of-charge
by subscribing to the Department
of Business Development’s
e-Commerce platform
www.thaicommercestore.com or
the other one offered by the
Department of International Trade
Promotion, www.thaitrade.com.
The Department’s effort was also
put into the annual events, fairs,
and exhibitions purposefully
organized to spur the recognition
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of those businesses with online
presence and to maximize
their marketing opportunities.
These include:
- The 6th edition of
Thailand e-Commerce Day 2017:
“The Edge of Digital Commerce”.
This event drew over 6,200
visitors, making THB 5,000,000
in gross merchandise value.
- DBD e-Commerce
Website Award (DEWA) 2017.
This competition attracted the
interest from 232 websites, 35 of
which have won the awards.
- Thailand Online Mega
Sale 2017: “Non-Stop Shop
Online All Day All Night”. This fair
was filled with merchandises from
300 online shops offering 80%
discount, drawing over 40,000
visitors.
The Department has been
paving ways to upgrade the
standard of, and secure the target
audience’s more confidence in,
Thai e-Commerce by granting an
official e-Commerce business
operator certification; called in
short as DBD Registered mark,
and the e-Commerce business
verification; or DBD Verified mark,
to any online shop that fully meets
5 standard criteria. For the
latter, there are 3 categories
of mark:-
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ได้แก่ www.thaitrade.com ที่เป็น
ช่ อ งทางการตลาดออนไลน์ ใ ห้
ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมเพื่อ
ขายสินค้าหรือบริการ โดยไม่เสีย
ค่ า ใช้ จ ่ า ย สร้ า งโอกาสทาง
การตลาด การจั ด งานกระตุ ้ น
สร้ า งความตระหนั ก รั บ รู ้ ใ ห้ กั บ
ธุ ร กิ จ e-Commerce โดยจั ด
กิ จ กรรมพิ เ ศษเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี
ได้แก่
- งาน Thailand
e-Commerce Day 2017 ครั้งที่ 6
“The edge of digital commerce
พลิ ก ธุ ร กิ จ สู ่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล ” มี ย อด
ผู้เข้าชมงานกว่า 6,200 คน มูลค่า
การซื้อขายรวม 5,000,000 บาท
- DBD E-commerce
Website Award (DEWA) 2017
การประกวดเว็บไซต์ดีเด่นประจ�ำปี
2017 มีเว็บไซต์ได้รับรางวัล 35
เว็บไซต์ จากเว็บไซต์ทสี่ มัครเข้าร่วม
ประกวด จ�ำนวน 232 เว็บไซต์
- งาน Thailand Online
Mega Sale 2017 “Non Stop Shop
Online All Day All Night” ช๊อป
ไร้ขีดจ�ำกัด โดยน�ำสินค้าจาก 300
ร้านค้าออนไลน์ ลดราคาสูงสุดถึง
80% มีผเู้ ข้าชมงานกว่า 40,000 คน
พร้อมกับมีแนวทางการด�ำเนินการ
ยกระดับมาตรฐานและความเชือ่ มัน่
ธุรกิจ e-Commerce โดยการให้
เครื่องหมายรับรองผูป้ ระกอบการ
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ DBD
Registered และเครือ่ งหมายรับรอง

ความน่ า เชื่ อ ถื อ การประกอบ
พาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ DBD
Verified มี 3 ระดับ คือ
แก่ ร ้ า นค้ า
ออนไลน์ ที่ ผ ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐาน
5 ด้าน เทียบเคียงกับมาตรฐาน
การรับรองความน่าเชือ่ ถือ Trustmark
ระหว่ า งประเทศของ World
Trustmark Alliance (WTA) ได้แก่
1) การเปิดเผยข้อมูล 2) เงื่อนไข
ทางการค้า/การบริการที่เป็นธรรม
3) ความมัน่ คงปลอดภัยของเว็บไซต์
และการรักษาความลับของข้อมูล
4) ความเป็ น ส่ ว นตั ว ของข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล และ 5) การแก้ไขปัญหา
และระงับข้อพิพาทระหว่างธุรกิจ
กั บ ลู ก ค้ า โดยในปี 2561 กรม
จะรณรงค์ ผู ้ ป ระกอบการและ
ผู้บริโภคในการขอรับเครื่องหมาย
Registered และ Verified แพร่หลาย
ในวงกว้ า งเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สร้ า ง
ค ว า ม น ่ า เชื่ อ ถื อ ใ ห ้ แ ก ่ ธุ ร กิ จ
e-Commerce ไทยมากขึ้น ซึ่งจะ
ท� ำ ให้ มี มู ล ค่ า การซื้ อ ขายสิ น ค้ า
อ อ น ไ ล น ์ ม า ก ขึ้ น ส ่ ง ผ ล ดี ต ่ อ
เศรษฐกิจของประเทศ
นอกจาก แนวคิด “สร้าง ยก
เสริม” แล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ยั ง รุ ก พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
ด้ ว ย e-Commerce ผลั ก ดั น
กลุม่ รากหญ้า ได้แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP Organic Halal GI
Fairtrade กลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม
ผู ้ ป ระกอบการ SME ไทย ที่ มี

สิ น ค้ า เป็ น ของตนเอง เข้ า สู ่
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ต อลตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ของรั ฐ บาล
ที่ ต ้ อ งการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ จ า ก เ ดิ ม ที่ เ น ้ น
อุตสาหกรรมหนัก ไปสู่ “Value–
Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมี
แนวคิดส�ำคัญเริ่มจาก “Strength
from Within” และต่ อ ยอดสู ่
“Connect to the World” หรือ
การเข้มแข็งจากภายในและเชือ่ มโยง
เศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจโลก
และ e-Commerce ถือเป็นหนึ่งใน
เครื่องมือส�ำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จ ในรู ป แบบนวั ต กรรม
ที่ จ ะสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ
ผู้ประกอบการไทย
ในปี 2560 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า มีเป้าหมายในการพัฒนา
ผู ้ ป ระกอบการกลุ ่ ม รากหญ้ า
จ�ำ นวน 1,800 ราย ครอบคลุ ม
พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ เพื่ อ ยกระดั บ
เพิม่ ขีดความสามารถในการจ�ำหน่าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ่ า นช่ อ งทางตลาด
ออนไลน์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ให้แก่
ผู ้ ป ระกอบการไทย ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความอยู ่ ดี มี สุ ข ของชุ ม ชนอย่ า ง
ยั่ ง ยื น โ ด ย เ น ้ น ก า ร พั ฒ น า
ช่องทางการตลาดออนไลน์ เชือ่ มโยง
ร้านค้าออนไลน์ ตลอดจนการจัดส่ง
สินค้า การบริหารจัดการการซือ้ ขาย
สินค้า และการท�ำ e-Marketing
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and
Five standard
criteria as mentioned earlier are
equivalent to those of Trustmark
which was developed by World
Trustmark Alliance (WTA),
consisting of 1) disclosure of
information 2) trade terms and
conditions/fair service 3) website
security and confidentiality of
information 4) privacy of personal
information 5) problems solving
and dispute settlement between
the business and customer.
In 2018 the Department is looking
to launch a publicity campaign to
encourage business owners to
apply for DBD Registered and
Verified marks in order to build
more trust and confidence in Thai
e-Commerce, which will fuel more
spending through online shopping
and stir the economic growth.
Alongside the concept
“Create, Upgrade, Reinforce”,
the Department is making a foray
into local economic development

with the aid of e-Commerce,
lending its fully support to
businesses in grassroots sector,
namely OTOP Organic Halal GI
Fairtrade group, agriculturists,
and SME with their own
products, to take an active part
in the digital economy pursuant
to Thailand 4.0 policy which set
to transform the outdated
economic infrastructure for heavy
industries to a new platform
where the economy is dominantly
driven by innovation, also known
as “innovation-driven economy”
or “value-based economy” in
alignment with the key concepts
“Strength from Within” at the start
and, then, “Connect to the World”
in the end. E-commerce is a
powerful tool to wheel the
economy into the innovation age
for the potency of Thai business
sector.
In 2016 the Department’s
goal is to develop and strengthen
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business skills of 1,800 grassroots
entrepreneurs from all over the
country, aiming to implant them
with knowledge and necessary
skills to efficiently sell their
products in the online market and
boost the income level of smallscale, locally-based ventures
which will lead to a sustainable
quality of life for all in the
community. To achieve the goal,
the Department settled to focus
on developing better online
marketing channel, connecting
network of online shops,
developing reliable methods of
delivery and sale/order
management system, and
implementing e-marketing tactics
that resonate with the target
audience. The Department has
also made trips to remote
provinces to offer trainings and
workshops about, for example,
online marketing techniques,
storytelling technique to build
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เพื่ อ ให้ เข้ า ถึ ง ผู ้ บ ริ โ ภค และจะมี
การลงพืน้ ทีอ่ บรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
เทคนิคด้านการตลาดออนไลน์ การ
จัดท�ำ Story สินค้า/บริการ และร้านค้า
ของผู ้ ป ระกอบการ การสร้ า ง
Content การถ่ า ยภาพน� ำ เสนอ
สินค้า เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ
ช่วยกลุม่ ผูป้ ระกอบการรากหญ้าให้
ได้เป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์บน
ช่ อ งทางการตลาดออนไลน์ ที่ มี
ศักยภาพ สามารถขายสินค้าหรือ
บริการของตนไปถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคได้
โดยไม่ ต ้ อ งผ่ า นพ่ อ ค้ า คนกลาง
อันเป็นการลดต้นทุนทางการตลาด
รวมทั้ ง จะได้ รั บ โอกาสในการ
เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ร ้ า นค้ า
ข อ ง ต น ผ ่ า น สื่ อ อ อ น ไ ล น ์ ที่ มี
คุณภาพ และออกบูธแสดงสินค้า
ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งใน
ปี 2560 จัด Offline 2 Online Expo
จ�ำนวน 5 ครั้ง ครบทุกภาค โดยจัด
ที่ ก รุ ง เทพฯ อุ ด รธานี เชี ย งใหม่
สุราษฏร์ธานี ระยอง รวมจ�ำนวน
ผู้เข้าชมกว่า 60,000 คน
ในสถานการณ์ เ ร่ ง ด่ ว น
ปัญหาราคาข้าวตกต�่ำ กรมพัฒนา
ธุ ร กิ จ ก า ร ค ้ า ไ ด ้ จั ด กิ จ ก ร ร ม
การช่ ว ยเหลื อ ชาวนาขายข้ า ว

ทางออนไลน์และออฟไลน์
กรมได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และ
ส่ ง เสริ ม ชาวนาในการขายข้ า ว
ทั้งในแบบออฟไลน์ผ่านหน้าร้าน
ค้ า ส่ ง ค้ า ปลี ก ต้ น แบบ ทั้ ง ใน
ส่ ว นกลางและภู มิ ภ าค จ� ำ นวน
76 ราย และแบบออนไลน์ บ น
www.ThaiCommerceStore.com
ซึ่งเป็น web portal โดยได้เปิดตัว
Banner ใหม่ ที่ ร วบรวมข้ อ มู ล
ร้านค้าข้าว 3 แบบ จ�ำนวนรวม
580 ราย นอกจากนี้ กรมได้จัด
อบรมหลักสูตรพัฒนาชาวนาเข้าสู่
ช่ อ งทางการค้ า ออนไลน์ ให้ กั บ
กลุ ่ ม ชาวนาที่ มี ศั ก ยภาพ โดย
ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด อบรมไปแล้ ว
8 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ ศรี ส ะเกษ
อุบลราชธานี ยโสธร หนองคาย
อุ ด รธานี ชั ย นาท บุ รี รั ม ย์ และ
สุรินทร์ เสร็จสิ้นเมื่อเดือนมีนาคม
2560 มีผเู้ ข้าอบรมจ�ำนวน 281 ราย
และสร้ า งร้ า นค้ า ออนไลน์ ไ ด้
ทั้ ง สิ้ น 47 เว็ บ ไซต์ ซึ่ ง มี ร ้ า นค้ า
ออนไลน์ของชาวนาที่เป็นต้นแบบ
ความส� ำ เร็ จ ของการท� ำ การค้ า
ออนไลน์ จ�ำนวน 34 เว็บไซต์ และ
กรมยั ง ได้ จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
สินค้าเกษตรเข้าสู่ช่องทางการค้า

ออนไลน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตร
เข้ า สู ่ ช ่ อ งทางการค้ า ออนไลน์
น� ำ ร่ อ งในภาคเหนื อ และภาค
ตะวั น ออก เพื่ อ พั ฒ นา Offline
สู่ Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุ ม ชน (Local Economy) ของ
กระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นสร้าง
ความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากใน
ภาคเหนือส่งเสริมให้จงั หวัดเชียงใหม่
เป็นศูนย์กลางการจ�ำหน่ายล�ำไย
โดยได้ ส ร้ า งร้ า นค้ า ออนไลน์
www.northfruit.org เพื่ อ เป็ น
ช่ อ งทางการขายสิ น ค้ า ผ่ า น
อ อ น ไ ล น ์ ส� ำ ห รั บ เ ก ษ ต ร ก ร
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ
ในภาคเหนือ ส่วนภาคตะวันออก
ส่ ง เสริ ม ให้ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี เป็ น
ศู น ย์ ก ลางการจ� ำ หน่ า ยผลไม้
(มหานครแห่ ง ผลไม้ ข องประเทศ
และเป็น Hub ผลไม้แห่งเอเชีย)
โดยได้ ส ร้ า งร้ า นค้ า ออนไลน์
www.Eastfruit.org เพื่ อ เป็ น
ช่ อ งทางการขายสิ น ค้ า ผ่ า น
อ อ น ไ ล น ์ ส� ำ ห รั บ เ ก ษ ต ร ก ร
ชาวจังหวัดจันทบุรีในและจังหวัด
ใกล้เคียง
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brands, content marketing, and
product photography. All of this
is intended to help grassroots
businesses get off the ground and
become the owners of online
stores with capacity to do away
with middlemen and make
shortcuts by selling their own
products or services directly to
consumers. This will not only
minimize the marketing costs,
which are customary to traditional
way of doing business, but also
present a good opportunity for
grassroots entrepreneurs to
advertise their brands through
quality online media. To boost
sales of grassroots brands, the
Department organized a themed
trade fair ‘Offline 2 Online Expo’
in all Thailand’s regions 5 times
during 2017 in Bangkok, Udon
Thani, Chiang Mai, Surat Thani,
and Rayong. This fair attracted
as many as 60,000 visitors.
When the economy was hit
by the problem of falling price
of rice, the Department had
mitigated the crisis by organizing
initiatives in many forms to help

farmers sell their crops through
both offline and online channels.
For offline distribution, there were
76 rice farms from central and
other regional areas joining the
Department’s program to sell rice
in the selected prototype retailers
and wholesalers. For online
channel, the Department has
launched a new banner containing
the information of 580 threecategory rice suppliers; this
banner was created and shown
on www.ThaiCommerceStore.com.
In addition, the Department has
designed a course to educate
potential rice farmers on how to
use online channel to market their
crops. Participated by 281
farmers across the country, the
course was already conducted in
8 provinces:- Si Sa Ket, Ubon
Ratchathani, Yasothon, Nong
Khai, Udon Thani, Chai Nat,
Buri Ram, and Surin, ending in
March 2017. Following this
program, 47 new websites of
online shops have been launched,
34 of which are owned by
prototype farmers who are
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successful in running their farm
business through online marketing
channel. With the same objective
under the Ministry of Commerce’s
concept of local economy
development to strengthen the
economy at grassroots level, the
Department has implemented
another initiative specifically
designed to promote the entry of
agricultural products into online
market, rolling out first in the
northern and eastern provinces.
For the northern region, Chiang Mai
with increased online presence
through www.northfruit.org is
designated to be a distribution
hub of longans grown in Chiang Mai
and neighboring provinces.
For the eastern region, an online
shop on www.Eastfruit.org was
set up to support online orders
and marketing activities for all
kinds of fruit grown in Chanthaburi
and surrounding provinces.
Chanthaburi has been promoted
by the Department to be a fruit
distribution center (also Thailand’s
metropolis of fruits and Asia’s fruit
hub).
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สร้างโอกาสธุรกิจไทย

เข้าถึงแหล่งทุน ด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
พระราชบัญญัติหลักประกัน
ทางธุรกิจ พ.ศ.2558 เป็นกฎหมาย
ใหม่ ภ ายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทีป่ ระกาศใช้
และมี ผ ลบั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 2
กรกฎาคม 2559 เป็ น ต้ น มา
ด้วยกฎหมายฉบับนี้ ท�ำให้ผปู้ ระกอบ
ธุรกิจ SME สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถ
น�ำทรัพย์สนิ ทีม่ มี ลู ค่าทางเศรษฐกิจ
ที่มีอยู่ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่
กิจการ สิทธิเรียกร้อง (เช่น บัญชี
เงินฝากธนาคาร ลูกหนีก้ ารค้า สิทธิ
ตามสั ญ ญาเช่ า ) สั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ที่ ใช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ (เช่ น
เครื่องจักร สินค้าคงคลัง วัตถุดิบ
ทีใ่ ช้ในการผลิตสินค้า) อสังหาริมทรัพย์
ส�ำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (เช่น
คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร) และ
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา มาใช้ เ ป็ น
หลักประกัน การช�ำระหนีโ้ ดยไม่ตอ้ ง
ส่งมอบทรัพย์สนิ อีกทัง้ ยังครอบครอง
และสามารถใช้ ท รั พ ย์ สิ น นั้ น
ในการประกอบธุรกิจต่อไปได้
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
ในฐานะที่เป็นส�ำนักงานทะเบียน
หลักประกันทางธุรกิจ จึงมีบทบาท
ในการให้บริการจดทะเบียนสัญญา
หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ ทั้ ง รั บ
จดทะเบียน แก้ไขรายการจดทะเบียน
และยกเลิกการจดทะเบียนสัญญา

หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ ตลอดจน
จัดให้มขี อ้ มูลเกีย่ วกับการจดทะเบียน
และข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับใบอนุญาต
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดย
การให้บริการรับจดทะเบียนสัญญา
หลักประกันทางธุรกิจด� ำเนินการ
ผ่ า นระบบจดทะเบี ย นสั ญ ญา
หลักประกันทางธุรกิจทีม่ คี วามสะดวก
รวดเร็ว แบบเรียลไทม์ (Real Time)
และด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการ
“ เ ป ็ น ผู ้ ใ ห ้ บ ริ ก า ร ด ้ ว ย ร ะ บ บ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ ย่ า งเต็ ม รู ป แบบ
ภายใน 5 ปี ” ในปี 2560 กรม
จึ ง ได้ พั ฒ นาระบบจดทะเบี ย น
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจให้มี

ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ลดขั้ น ตอน
และท�ำให้การจดทะเบียนรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ในส่วนของการอบรม
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ
การสร้ า งและพั ฒ นาผู ้ บั ง คั บ
หลักประกันให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
เป็ น ธรรม กรมยั ง คงด� ำ เนิ น การ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากปี ที่ ผ ่ า นมา
นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามร่ ว มมื อ
ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชน
ในการด�ำเนินการเพือ่ ให้ผป้ ู ระกอบการ
และประชาชนได้รับประโยชน์จาก
กฎหมายหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ
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Business Opportunity

Reinforcement and Securing Access to Capital through Business
Collateral/Secured Transactions
The Business Collateral
Act B.E. 2558 (2015), a new
legislation administered by
the Department of Business
Development which was enacted
and came into force on July
2, 2016, has opened up the
opportunity for SME to gain
greater access to sources of
funds by using the property
with economic value, or operating
assets, as collateral to secure
loans and guarantee their
commitment to repayment
without any requirement of
physical transfer of the collateral
– that means the collateralized
item will still be in the possession
of the borrower and used
in running business as usual.
The property with economic value
which the above law permits
to be used for purpose of
collateral/secured transaction
contract includes the borrower’s
business, legal claim (e.g. bank
account, account receivables,
leasehold), movable property
used in business operation
(e.g. machinery, inventory,
raw materials used in the
production), immovable property
in case where the borrower is
in real estate business (e.g.
condominium, housing complex),
and intellectual property.

Officially functioning as a
secured transactions registration
office, the Department of Business
Development is taking an
active role in all-round aspects
of registration of secured
transactions, from handling
and processing the applications
for registration of collateral/
secured transaction contracts,
making changes to the particulars
of formerly registered data
of collateral, terminating the
registration, to making the
information about the registration
and the license holder available
for public inspection. With the
implementation of well-designed,
real-time system to facilitate the
registration of secured transaction
contracts, the registrants will
find the Department’s service
convenient and fast.
Bearing in mind its vision
that the Department will be
“capable of delivering fully
electronic-based services
within 5 years”, in 2017
the Department of Business
Development sets itself the
task of streamlining the registration
process in order to make it
shorter, faster and more efficient.
With respect to knowledge
enhancement and good
understanding in the law on

business collateral as well as
the development of professional
security enforcers who are
knowledgeable, competent,
skillful, and equitable,
the Department is continually
working on these matters to
make further progress from
last year. Moreover, there is
collaboration between public
and private sectors to find ways
to make business operators
and non-business individuals
alike benefit fully from the
law on business collateral.
The Department’s work and
accomplishment in the area
of business collateral registration
is briefly described as follows.
1. Development of system for
the registration of secured
transaction contracts

The Department has
successfully developed a
registration system which is fully
functional and able to work
efficiently. This system is able to
accommodate all kinds of services
related to the registration of
secured transaction contracts,
including search of information,
certifying registration evidence,
processing the applications for
a security enforcer’s license
online, linking database with the
authority governing the registered
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อย่างเต็มที่ สรุปผลการด�ำเนินงาน
ดังกล่าว ดังนี้
1. การพั ฒ นาระบบจดทะเบี ย น
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ

กรมพัฒนาระบบจดทะเบียน
สั ญ ญาหลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ
ให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์เต็ม
รูปแบบ โดยสามารถรองรับการให้
บริ ก ารเกี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย น
การตรวจค้นข้อมูล การขอรับรอง
หลักฐานการจดทะเบียน การขอ
ใบอนุญาตเป็นผูบ้ งั คับหลักประกัน
ผ่านระบบออนไลน์ การเชื่อมโยง
ข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานทรั พ ย์ มี
ทะเบียนและหน่วยงานพันธมิตร
ต่างๆ การรับช�ำระค่าธรรมเนียม
และออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
2. การให้บริการตรวจดูรายการ
จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทาง
ธุ ร กิ จ เบื้ อ งต้ น ส� ำ หรั บ ประชาชน
ทั่วไป

กรมได้ ใ ห้ บ ริ ก ารตรวจดู
ร า ย ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น สั ญ ญ า
หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ เบื้ อ งต้ น
ส�ำหรับประชาชนทั่วไปบนเว็บไซต์
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า โดย
ผู ้ ข อตรวจค้ น ต้ อ งสมั ค รสมาชิ ก
เพื่ อ ใช้ บ ริ ก ารทางอิ น เทอร์ เ น็ ต
ของกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
www.dbd.go.th โดยไม่ ต ้ อ ง
เสียค่าธรรมเนียม ขณะเดียวกัน
ก็ให้ความคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การ
ละเมิดสิทธิด้วย ส�ำหรับรายการ

จดทะเบี ย นที่ ส ามารถตรวจดู ไ ด้
ได้ แ ก่ เลขที่ ค� ำ ขอจดทะเบี ย น
สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ วัน
เดือน ปี เวลาจดทะเบียน สถานะ
ค� ำ ขอจดทะเบี ย น และประเภท
ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
3 . ก า ร อ บ ร ม ส ร ้ า ง ค ว า ม รู ้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมาย
หลักประกันทางธุรกิจ

กรมจั ด อบรมสร้ า งความรู ้
ความเข้าใจถึงทางเลือกใหม่ในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนและบทบัญญัติ
ของกฎหมาย สิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ให้หลักประกัน ผู้รับหลักประกัน
และผู้บังคับหลักประกัน ตลอดจน
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ส่ ว นกลาง
และส่ ว นภู มิ ภ าค มี ผู ้ เ ข้ า รั บ
การอบรมรวมทั้งสิ้น 2,087 ราย
โดยส่ ว นกลาง จั ด อบรมให้ แ ก่
ผู้ประกอบธุรกิจ จ�ำนวน 3 ครั้ง
อบรมให้ แ ก่ ส ถาบั น การเงิ น และ
ผู้รับหลักประกันอื่น จ�ำนวน 3 ครั้ง
ส่ ว นภู มิ ภ าค จั ด อบรมให้ แ ก่
ผู้ประกอบธุรกิจ จ�ำนวน 7 ครั้ง ณ
จังหวัดอุดรธานี เชียงใหม่ สงขลา
อุบลราชธานี ภูเก็ต พิษณุโลก และ
ชลบุรี
4. การสร้ า งและพั ฒ นาความรู ้
ผู้บังคับหลักประกัน

ในการน�ำ “กิจการ” มาใช้เป็น
หลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายได้
ก�ำหนดให้ต้องมีคนกลาง เรียกว่า
“ผู้บังคับหลักประกัน” เป็นบุคคล
คนหนึ่ ง หรื อ หลายคนซึ่ ง ผู ้ ใ ห้
หลักประกันและผู้รับหลักประกัน
ตกลงกันเป็นผู้บังคับหลักประกัน

โดยผู ้ บั ง คั บ หลั ก ประกั น ต้ อ ง
มี ค วามรู ้ ความเชี่ ย วชาญและ
มี ป ระสบการณ์ ด ้ า นกฎหมาย
บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
หรือประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมาย
ก�ำหนดและต้องได้รับอนุญาตให้
เป็นผู้บังคับหลักประกันจากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า โดยบุคคลที่จะ
ขอรับใบอนุญาตจะต้องเข้ารับการ
อบรมให้ครบ 12 ชั่วโมง ในหัวข้อ
กฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ประกั น
ทางธุรกิจ และจรรยาบรรณผูบ้ งั คับ
หลักประกัน และต้องมีคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1) ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เป็ น
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยวิ ช าชี พ บั ญ ชี ต ่ อ เนื่ อ งกั น
ไม่น้อยกว่าสามปี
2) เป็ น ผู ้ ที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย น
และรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี
3) เป็นผูท้ ำ� หน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง
กับการบังคับหลักประกัน ที่ได้รับ
อนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบ
หรื อ ขึ้ น ทะเบี ย น ต่ อ เนื่ อ งกั น
ไม่น้อยกว่าสามปีจากหน่วยงาน
ของรั ฐ สมาคมจดทะเบี ย นหรื อ
ตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
อนุ ญ าโตตุ ล าการที่ ขึ้ น ทะเบี ย น
ไว้ กั บ ส� ำ นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม/
ผู้เชี่ยวชาญศาล ด้านการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม/ผู้ท�ำแผน
ผู ้ บ ริ ห ารแผนที่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นไว้
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property and other alliance
agencies, fee payment and
electronic issuance of receipts
(e-Payment).

2. Service concerning the
inspection of preliminary
registration particulars by
general public.

The Department has made
the preliminary registration
particulars available, for public
inspection, on the Department’s
website. Anyone interested to
search the registration information
online may do so by subscribing,
free-of-charge, to the website at
www.dbd.go.th. Meanwhile, the
Department has also paid heed
to the privacy of information in
accordance with the law on
official information to ensure no
incidence of right infringement.
The information made available
for inspection includes the
registration application number,
date and time of registration,
status of the application, and the
type of property used as collateral.
3. Training programs on the
business collateral law

The Department has
developed training programs to
enhance better understanding in
newly available sources of funds
and the relevant law, rights and
obligations of security provider,
security receiver, security enforcer,
and other parties involved.
For the central administrative
provinces, 3 training sessions
were arranged for business
operators and the other 3 were
for financial institutions and

security enforcers. For the
provincial administrative regions,
7 training sessions for business
operators were held in Udon
Thani, Chiang Mai, Ubon
Ratchathani, Songkla, Phuket,
Phitsanulok, and Chon Buri.
There are altogether 2,087
participants at all training sessions
held in both regions.
4. Knowledge development
for security enforcers

With respect to the use of
“business” in securing a loan,
the law prescribes that there must
be one, or more, intermediary to
act as “security enforcer”,
as mutually agreed by both the
security provider and the security
receiver. The law requires that
any person to act as security
enforcer must be knowledgeable,
have expertise and experience
in law, accounting, economics,
business administration, or
property valuation, possess no
prohibitive attributes as specified
by law, and receive a license
from the Department of Business
Development to become
a security enforcer. Prior to
applying for a security enforcer
license, the applicant must attend

12-hour training sessions on
topics of business collateral law
and code of conduct for security
enforcers. In addition, a person
to become security enforcer
must have one of the following
qualifications.
1) B e i n g a c e r ti fi e d
public accountant, pursuant to
the law on accounting professions,
for at least three consecutive
years.
2) Being registered, and
holding a license for, lawyer,
pursuant to the law governing
lawyers, for at least three
consecutive years.
3) B e i n g l i c e n s e d ,
approved, or registered to
perform duties of security
enforcers for three consecutive
years by a state body or registered
association or as specified by the
relevant law, including arbitrators
registered with Office of the
Judiciary/court certified experts
in property valuation/ Legal
Execution Department certified
plan developers or administrators/
principal valuers approved by
Office of the Securities and
Exchange Commission or key
valuers approved by Thai Valuers
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กับกรมบังคับคดี/ผูป้ ระเมิน ซึง่ เป็น
ผูป้ ระเมินหลักทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
ก� ำ กั บ ห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ล ะ ต ล า ด
หลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ผู ้ ป ระเมิ น หลั ก
ชั้นวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทย
ในปี 2560 กรมได้จัดอบรม
ความรูก้ ารเป็นผูบ้ งั คับหลักประกัน
ไปแล้วจ�ำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้ารับ
การอบรมรวมทั้งสิ้น 212 ราย และ
ออกใบอนุญาตผูบ้ งั คับหลักประกัน
จ�ำนวน 96 ราย (ปัจจุบันมีผู้บังคับ
หลักประกันรวมทั้งสิ้น 397 ราย)
นอกจากนี้ ยั ง ได้ จั ด ท� ำ หลั ก สู ต ร
และอบรมพั ฒ นาความรู ้ ผู ้ บั ง คั บ
หลักประกัน เพื่อให้ผู้บังคับหลัก
ประกันมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
เป็นธรรม ประกอบด้วย 5 หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรกฎหมายเกี่ยวกับ
การบังคับหลักประกันทีเ่ ป็นกิจการ
หลักสูตรการบริหารจัดการกิจการ
ห ลั ก สู ต ร ก า ร ป ร ะ เ มิ น มู ล ค ่ า
ทรั พ ย์ สิ น หลั ก สู ต รการประเมิ น
มูลค่ากิจการ และหลักสูตรอบรม
เชิงปฏิบัติการกระบวนการบังคับ
หลักประกันทีเ่ ป็นกิจการ มีผเู้ ข้ารับ
การอบรมรวมทั้งสิ้น 449 ราย

5. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
เอกชน

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
Joint Steering Committee โครงการ
หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ ซึ่ ง เป็ น
คณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐ
คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กับ
เอกชนคือสมาคมธนาคารไทย เพือ่
ผลั ก ดั น ให้ ก ฎหมายหลั ก ประกั น
ทางธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ในการช่วย SME ซึ่งเป็น
ภาคธุ ร กิ จ ที่ มี ข นาดใหญ่ แ ละมี
ส่วนส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ของประเทศให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง
แหล่ ง เงิ น ทุ น ได้ โ ดยตรง โดยมี
การประชุ ม ครั้ ง แรกเมื่ อ วั น ที่ 4
เมษายน 2560
นอกจากนี้ กรมยั ง ได้
ร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย และ
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
ในการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
หั ว ข้ อ “การน� ำ กิ จ การมาใช้ เ ป็ น
หลักประกันทางธุรกิจ” เป็นเวลา 3 วัน
เมื่ อ วั น ที่ 7 วั น ที่ 9 และวั น ที่
11 สิ ง หาคม 2560 เพื่ อ สร้ า ง
ความเข้ า ใจในข้ อ กฎหมายและ
หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการน�ำกิจการ
มาใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ
พร้อมรับฟังความเห็น ข้อปัญหา
และข้ อ เสนอแนะจากทุ ก ฝ่ า ย
ทั้งผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญด้าน

กฎหมาย ผู้ประเมินมูลค่ากิจการ
สถาบันการเงิน ผูบ้ งั คับหลักประกัน
และผู ้ แ ทนจากหน่ ว ยราชการ มี
ผูเ้ ข้ารับการอบรมรวมทัง้ สิน้ 120 ราย
6. สถิ ติ ก ารจดทะเบี ย นสั ญ ญา
หลักประกันทางธุรกิจ

ในปี 2560 (1 ตุลาคม 2559
ถึ ง 30 กั น ยาน 2560) กรมรั บ
จดทะเบี ย นสั ญ ญาหลั ก ประกั น
ทางธุ ร กิ จ ไปแล้ ว รวม 77,206
ค�ำขอ มูลค่าการจดทะเบียนรวม
2,670,392 ล้านบาท โดยประเภท
ทรั พ ย์ สิ น ที่ น� ำ มายื่ น จดทะเบี ย น
ประกอบด้ ว ย สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ ง
ประเภทบั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคาร
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 55.29 สิ ท ธิ
การเช่า ร้อยละ 3.31 และสิทธิ
เรี ยกร้ องอื่ น เช่ น ลู ก หนี้ ก ารค้ า
สัญญาจ้าง ร้อยละ 19.32 ประเภท
สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจประกอบด้วย สินค้าคงคลัง
และวัตถุดิบ คิดเป็นร้อยละ 6.04
เครื่ อ งจั ก ร/รถยนต์ / เรื อ ร้ อ ยละ
15.92 เครื่องบิน ร้อยละ 0.05 และ
ประเภททรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา
ร้อยละ 0.07 ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า
ผูป้ ระกอบการได้มกี ารน�ำทรัพย์สนิ
ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ และ
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
มาใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น ทางธุ ร กิ จ
เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายฉบับนี้
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with all other parties, including
business operators, legal experts,
business valuers, financial
institutions, security enforcers,
and state agencies’ representatives.
A total of 120 participants
attended this workshop.

Association and The Valuers
Association of Thailand.
In 2017 the Department
organized trainings on how to
become a security enforcer which
were attended by 212 participants
(divided in 2 groups) and issued
security enforcer licenses to 96
applicants (at present there are
397 security enforcers). To ensure
that security enforcers have
adequate knowledge and
expertise to perform their duties
correctly, fast, efficiently, and fair,
the Department has developed 5
different courses as follows:- law
related to the enforcement of
collateral (business category);
business administration and
management; valuation of
property; valuation of business;
and a workshop on collateral
(business category) enforcement
process. There are a total of 449
participants to these courses.
5. Collaboration between
public and private sectors

As a joint partnership
between a public sector, namely

the Department of Business
Development and the Fiscal
Policy Office, and a private sector,
viz The Thai Bankers Association,
a Joint Steering Committee for
Business Collateral Project has
been established to ensure the
fulfillment of the business collateral
law’s intention as well as the law
being deployed in helping SME;
a hefty business sector with
dominating roles in driving
Thailand’s economy, to have
direct access to sources of funds.
The committee already held
the first meeting on April 4, 2017.
Collaborating with The Thai
Bankers Association and
Thai Valuers Association,
the Department organized a 3-day
workshop on “How to Use Your
Business as Loan Security” held
on August 7, 9, and 11, 2017.
The purpose of this workshop is
to familiarize participants with
the law and practices on how to
use business as loan security, and
to exchange opinions, challenging
issues, and recommendations

6. Statistics for registration of
collateral/secured transaction
contracts

In 2017 (October 1 2016
– September 30, 2017), The
Department already processed
77,206 applications for registration
of collateral/secured transaction
contracts, amounting to THB
2,670,392 million in registration
value. Of all the above statistics
of registration, the collateral items
applied for registration consist of
legal claims in form of bank
account (55.29%), leasehold
(3.31%), other types of legal
claims e.g. account receivables
and service contracts (19.32%),
movable property used in
business operation consisting of
inventory and raw materials
(6.04%), machinery/automobiles/
vessels (15.92%), and airplanes
(0.05%), and the intellectual
property (0.07%). We could draw
a conclusion from these statistics
that the use of operating assets
and property which carries
economic value as collateral to
secure loans is on the rise and
this truly serves the purpose of
the governing law.
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พลังเครือข่ายสมาคมการค้า

กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความส�ำคัญ
ต ่ อ ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
สมาคมการค้าของไทยมาอย่างต่อเนือ่ ง
รวมทั้ ง ผลั ก ดั น ให้ ส มาคมการค้ า
มี ก า ร ร ว ม ก ลุ ่ ม กั น เ พื่ อ ส ร ้ า ง
ความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ก ลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
จึ ง ร ่ ว ม กั บ ส ภ า ห อ ก า ร ค ้ า
แห่งประเทศไทย ก�ำหนดกิจกรรมสร้าง
เครือข่ายสมาคมการค้า เพือ่ ผลักดัน
ให้สมาคมการค้าเห็นความส�ำคัญ
ของการสร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า ง
สมาคมการค้า ทีส่ ามารถเป็นตัวแทน
ภาคธุ ร กิ จ ที่ เข้ มแข็ง และสมาชิก
ภายในสมาคมการค้าได้รบั ประโยชน์
ทางธุรกิจสูงสุด ตลอดจนสนับสนุน
การเติ บ โตของกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ให้ มี
ศักยภาพสามารถเชือ่ มโยงเครือข่าย
และต่ อ ยอดธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น ทั้ ง ใน

รู ป แบบระหว่ า งกลุ ่ ม คลั ส เตอร์
ธุรกิจทีม่ คี วามเชือ่ มโยงระหว่างกัน
และระหว่างห่วงโซ่มลู ค่า (Value Chain)
ของแต่ละธุรกิจ โดยจะเน้นส่งเสริม
ให้สมาคมการค้าจัดท�ำยุทธ์ศาสตร์
สมาคมการค้ า 4 กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
ได้แก่ กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว กลุ่ม
ธุ รกิ จไ ล ฟ ์ ส ไตล์ ก ลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ และกลุม่ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ รวม 31 สมาคม
โดยมีการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. จั ด พิ ธี เ ปิ ด ตั ว กิ จ กรรม
สร้ า งเครื อ ข่ า ยสมาคมการค้ า
ภายใต้งานสัมมนา พลังเครือข่าย
สมาคมการค้า : The Power of
Networking ในวันพฤหัสบดีที่ 13
กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น
ทิวลิป ซอฟเฟอริน เพื่อผนึกก�ำลัง
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ

และเอกชน ในการสนั บ สนุ น ส่ ง
เ ส ริ ม บทบาทสมาคมก ารค้ า
ให้ มี ศั ก ยภาพพร้ อ มที่ จ ะเป็ น
ผู ้ น� ำ ผู ้ ป ระกอบการภาคธุ ร กิ จ
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั
ภาคเศรษฐกิ จ ไทย รวมทั้ ง เพื่ อ
ยกระดับขีดความสามารถ เสริมสร้าง
ทักษะ และการเติมเต็มศักยภาพ
ของ SME ไทย ในการเตรียมพร้อมรับ
ความเปลี่ ย นแปลงจากทุกบริบท
ภายนอกสูก่ ารเป็น “สมาร์ท เอ็นเตอร์
ไพร์ส” อย่างเต็มตัว โดยมีผู้เข้าร่วม
สัมมนา จ�ำนวน 184 ราย
2. จัดส่งแบบสอบถามเพื่อ
ประมวลผลจัดท�ำยุทธศาสตร์ 4
กลุ่มธุรกิจ โดยด�ำเนินการจัดส่ง
แบบสอบถามข้อมูลสมาคมการค้า
จ� ำ นวน 145 สมาคม เพื่ อ ให้
ผู ้ เชี่ ย ว ช า ญ ป ร ะ ม ว ล ผ ล แ ล ะ
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Power of Trade Association Networking
The Department of Business
Development, the Ministry of
Commerce, has always recognized
the importance of its duty in giving
full support for the development
of trade associations and the
unified force of trade associations
from different business segments.
In collaboration with Board of
Trade of Thailand, the Department
has planned events and activities
to build a network of trade
associations to make them realize
the importance of networking in
effectively representing the business
sector and being beneficial to
members of each association as well.
The Department has also
championed the growth of each
business group to develop and
exploit its potential to form networks,
across different related business
clusters and also between each
business’s value chains, and help
each other in leveraging the
existing business. The Department’s
attention is on the establishment
of trade association strategies
covering 4 business segments
as follows:- tourism, lifestyle,
logistics, and immovable property.
The development of strategies
which involves 31 trade associations
was carried out as outlined below.
1. Opening ceremony of
trade association networking
event which took place in

“The Power of Networking”
seminar on Thursday, July 13, 2017
at Golden Tulip Sovereign
Rama 9 Hotel. The event depicts
the collaboration between public
and private sectors to empower
trade associations and promote
their roles, first, in being strong,
effective leaders of varied business
segments contributing to Thailand’s
economic robustness, and second,
in reinforcing capabilities, skills,
and potential of Thai SME to get
themselves ready to fully morph
into Smart Enterprise in the face
of daunting, fast-changing business
climate. This seminar was attended
by 184 participants.
2. Questionnaires for the
formulation of 4 business segments’
strategies. The questionnaires
were sent out to 145 trade
associations. After feedback from
questionnaires being processed
and analyzed by a team of
specialists, the results would
be used in developing a draft

strategy for each of the 4
business segments.
3. Activities held between
August 31 and September 1, 2017
to prepare trade associations
for networking and development
of strategies of 4 business
segments. The activities include
factory visits at Map Ta Phut
Industrial Estate and U-Tapao
Airport in Rayong to explore
investment feasibility within the zone
of Eastern Economic Corridor (EEC),
and at Srithai Superware Plc.
in Chon Buri to observe its
technology 4.0. The other is a
workshop, attended by 33 trade
associations, specifically designed
to support and educate about the
drafting of strategies with the help
of a team of strategic specialists.
4. Development of trade
association strategy by individual
business segment. With the
assistance of a team of experts
in strategic thinking and attended
by 31 trade associations,
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วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
น� ำ มาจั ด เตรี ย มร่ า งยุ ท ธศาสตร์
สมาคมการค้า 4 กลุ่มธุรกิจ
3. จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ต รี ย ม
ความพร้ อ มสร้ า งเครื อ ข่ า ย
สมาคมการค้าและยุ ท ธศาสตร์
สมาคมการค้ า 4 กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
ระหว่ า งวั น ที่ 31 สิง หาคม – 1
กันยายน 2560 โดยจัดกิจกรรม
ศึกษาดูงานระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) ทีน่ คิ มอุตสาหกรรม
มาบตาพุดและสนามบินอู่ตะเภา
ณ จังหวัดระยอง เพือ่ ลงพืน้ ทีศ่ กึ ษา
ความเป็นไปได้ ในการขยายโอกาส
การค้ า การลงทุ น ในพื้ น ที่ จ ริ ง ใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับภาคธุรกิจของตน
และเข้ า เยี่ ย มชม บริษัท ศรีไ ทย
ซุปเปอร์แวย์ จังหวัดชลบุรี เพื่อ
ศึกษาดูงานเทคโนโลยี 4.0 ตลอดจน
มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมจัดท�ำร่างยุทธศาสตร์
สมาคมการค้าตามรายกลุ่มธุรกิจ

กับทีมผู้เชี่ยวชาญทางยุทธศาสตร์
รวม 4 กลุม่ ธุรกิจ ณ โรงแรมพูลแมน
พัทยาจี จังหวัดชลบุรี โดยมีสมาคม
การค้าเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 33
สมาคม
4. จัดท�ำยุทธศาสตร์สมาคม
การค้ารายกลุ่มธุรกิจ โดยอบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์
สมาคมการค้ า รายกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ กั บ
ที ม ผู ้ เชี่ ย วชาญทางยุ ท ธศาสตร์
ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560
ณ โรงแรม แกรนด์แปซิฟกิ ซอฟเฟอริน
รีสอร์ท แอนด์ สปา อ�ำเภอชะอ�ำ
จั ง หวั ด เพชรบุ รี โดยมี ผู ้ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม รวม 31 สมาคม
5. น� ำ เสนอยุ ท ธศาสตร์
รายกลุม่ ธุรกิจและคัดเลือกต้นแบบ
ยุทธศาสตร์กลุม่ ธุรกิจ โดยจัดเวที
ให้ผู้แทนสมาคมการค้าของแต่ละ
กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ น� ำ เสนอยุ ท ธศาสตร์
สมาคมการค้ารายกลุ่มธุรกิจ รวม
4 กลุม่ ธุรกิจ และกรรมการฯ พิจารณา

ให้ยุทธศาสตร์กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์
เป็นต้นแบบยุทธศาสตร์กลุ่มธุรกิจ
ทั้งนี้ กรรมการฯ พิจารณาต้นแบบ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า ว
ประกอบด้ ว ย ผู ้ อ� ำ นวยการ
กองพัฒนาผูป้ ระกอบธุรกิจ (ผูแ้ ทน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) คุณประสงค์
เอกฬาร (ผู ้ แ ทนสภาหอการค้ า
แห่งประเทศไทย) และ ดร.จักรพงษ์
ลิ ม ปนุ ส สรณ์ (ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
ภาคการศึกษา)
6. จัดปิดกิจกรรม โดยจัด
กิจกรรม Dinner Talk เพื่อเผยแพร่
ยุทธศาสตร์สมาคมการค้า 4 กลุม่ ธุรกิจ
และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ถึ ง สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม
เศรษฐกิจไทยกับ ดร.วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ โรงแรม
แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ
โดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม รวม 45 ราย
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a workshop on the development
of trade association strategy by
individual business segment was
held during September 11 – 12,
2017 at Grand Pacific Sovereign
Resort and Spa in Cha-am,
Petchaburi.
5. Proposal of strategy by
each individual business segment
and nomination of prototype
strategy. A forum was organized
to allow the trade association
representative of each of the

4 business segments to present
its draft strategy. Consisting of
the Entrepreneurs Development
Division’s Director (a representative
from Department of Business
Development), Mr. Prasong Owlarn
(a representative from Board of Trade
of Thailand), and Dr. Jakkapong
Limpanussorn (a scholar from an
education institution), a committee
came to a conclusion to recognize
a strategy developed for logistics
segment as a prototype.
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6. An event marking the
end of activities. To disseminate
trade association strategies of 4
business segments and to provide
a forum for discussion over Thailand’s
economic situation and trend with
Dr.Veerathai Santiprabhob, Bank of
Thailand’s Governor, a Dinner
Talk event, with a total of 45
participants, was held on September
29, 2017 at Grand Hyatt Erawan
Bangkok.
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สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้า
สร้างความเข้มแข็งแก่ผปู้ ระกอบการ
ฐานราก เน้นส่งเสริมและเปิดพื้นที่
ให้ผป้ ู ระกอบการในทุกระดับรวมตัวกัน
สร้างเครือข่ายและร่วมกันพัฒนา
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพ
ของแต่ ล ะพื้ น ที่ โดยจั ด ตั้ ง ศู น ย์
เครือข่ายธุรกิจ ภายใต้ชอื่ “เครือข่าย
ธุรกิจ MOC Biz Club” ครอบคลุมทัง้
77 จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการพบปะ แลกเปลี่ยน
เรียนรูถ้ า่ ยทอดประสบการณ์ระหว่าง
ธุรกิจ ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ธุ ร กิ จ ในพื้ น ที่ เป็ น การเชื่ อ มโยง
เครือข่ายธุรกิจในทุกระดับตั้งแต่
ต้นน�ำ้ กลางน�ำ้ และปลายน�ำ้ ให้เกิด
พันธมิตรทางการค้าที่เกื้อกูลซึ่งกัน
และกั น ซึ่ ง เป็ น กลไกส� ำ คั ญ ใน
การสร้างความเข้มแข็งและเติบโต
อย่ า งมั่ น คงให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการ
ฐานรากในแต่ละพื้นที่
ปัจจุบนั เครือข่ายธุรกิจ MOC
Biz Club มีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ
รวม 9,950 ราย ครอบคลุ ม
ผู ้ ป ระกอบการรายย่ อ ย และ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ในทุ ก กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
โดยกลุ่มธุรกิจที่มีสมาชิกสูงสุด 5
อันดับแรก คือ อาหารและเครือ่ งดืม่
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ
OTOP และวิสาหกิจชุมชน สุขภาพ
และความงาม สินค้าเกษตรและ
อาหารแปรรูป

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้
ด� ำ เนิ น การตามนโยบายของ
กระทรวงพาณิ ช ย์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้
เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เป็น
ก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
ระดับท้องถิ่น หรือภูมิภาค (Local
Economy) ในแต่ละพื้นที่ และเป็น
กลไกในการเชื่ อ มโยงการค้ า ทั้ ง
ภายในประเทศและต่ า งประเทศ
โดยการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club
ในรูปแบบประชารัฐตามแนวทาง
ของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็ง
และเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ
ในทุกระดับ ควบคู่กับการพัฒนา
ยกระดับสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC
Biz Club ให้ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบการ
ที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
โดยเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club
ทั่ ว ประเทศ ได้ ร ่ ว มกั น ด� ำ เนิ น
กิจกรรมต่างๆ เพือ่ สร้างความเข้มแข็ง

แก่สมาชิกที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนและผู ้ ป ระกอบ
ธุรกิจรายย่อยที่อยู่ในท้องถิ่น ดังนี้
1. การประชุมเครือข่ายธุรกิจ
MOC Biz Club ในระดับจังหวัด
กลุ่มจังหวัด ระดับภาค และระดับ
ประเทศ กว่า 550 ครั้ง เพื่อประชุม
หารื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละ
ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ น ว ท า ง
ในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ
ของเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ และร่ ว มกั น
หาแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา
ในพื้นที่ ตลอดจนเป็นศูนย์กลาง
ในการเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ชีแ้ จงรายละเอียดของ
กิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน
ต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์และโอกาสดีๆ
แก่สมาชิก
2. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เข้าร่วมสัมมนา และศึกษาดูงาน
กว่า 450 ครัง้ ให้แก่สมาชิกมากกว่า
8,500 ราย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
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Strengthening MOC Biz Club to drive
grassroots economy toward stability,
prosperity, and sustainability
In the attempt to continually
make headway with empowering
the country’s grassroots business
operators, the Ministry of Commerce
puts its focus on encouraging local
business operators of all levels to
build networks and collectively steer
a local economic course that is
fittingly compatible with the potential
of each geographic area. And, the
forum that the Ministry has
established for this purpose is
“MOC Biz Club”; a business
networking center, which has
already branched out across the
country with a strong presence in
77 provinces. MOC Biz Club is a
hub to accommodate meetings,
sharing of knowledge and
experience among businesses,
solving problems and growing
business in local area. MOC Biz
Club presents the connection and
linkage of local businesses at all
levels, from the upstream,
midstream, to downstream, to entail
a symbiotic relationship of strategic
alliance which is key to grassroots
business operators’ economic
vitality and sustainable growth.
At present, MOC Biz Club’s
members nationwide number as
many as 9,950 encompassing local

small-scale businesses and SMCEs
from all categories of business. Top
5 of the business category with the
highest number of MOC Biz Club
members are food and drinks,
accessories and ornaments, OTOP
and SMCE, health and beauty,
agricultural products and processed
food.
To make progress with the
Ministry of Commerce’s policy, the
Department of Business
Development has empowered MOC
Biz Club to become one of the key
engines to drive the country’s local
economy and establish trade links
both at home and abroad. This is
done through close collaboration
between state bodies and MOC Biz
Club; a format of public and private
collaboration as introduced by
government. In its effort to strengthen
and expand the network in order to
reach all levels of operators as
well as upgrade MOC Biz Club’s
members to become entrepreneurs
with business potential, MOC Biz
Clubs nationwide jointly participated
in a number of activities as outlined
below.
1. Meetings of MOC Biz
Club at provincial, provincialcluster, regional, and national levels

for over 550 times. All these
meetings were held to provide a
forum for discussion, knowledge
sharing, and brainstorming about
how to stimulate more collaboration
among business networks and
solve problems of some areas. The
club meeting also functions as a
center for exchanging information,
news dissemination, and
communicating details of other
organizations’ activities/projects that
may be useful or presents good
opportunity for club members.
2. Workshops, seminars
and field trips over 450 times,
joined by 8,500 members. The key
purpose of these activities is to
enrich members with knowledge
concerning disciplined approach of
business world and to transfer
business experience from the older/
the experienced/the successful to
the younger/the novice/the fledgling
along with practical advice and
guidelines for handling difficult
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สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
สู ่ ม าตรฐานการประกอบธุ ร กิ จ
ในรูปแบบพีส่ อนน้อง จากผูป้ ระกอบการ
ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ และผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่ ม าถ่ า ยทอดความรู ้ พร้ อ มให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำแนวทางการแก้ไข
ปั ญ หาและพั ฒ นาธุ ร กิ จ ซึ่ ง เป็ น
การพั ฒ นาศั ก ยภาพและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของผู้ประกอบการ
ให้ เ ข้ ม แข็ ง และพร้ อ มแข่ ง ขั น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. การเข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำหน่ายสินค้า ร่วมออกบูธและ
เจรจาธุรกิจ (Business Matching)
กับผู้ประกอบการในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมกว่า 1,500 ครั้ง

มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 10,000 ราย
สามารถสร้ า งมู ล ค่ า ทางการค้ า
รวมถึง 1,000 บาท มีการเชือ่ มโยง
สิ น ค้ า บริ ก าร การตลาด และ
ทรั พ ยากรทางธุ ร กิ จ ระหว่ า งกั น
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ
สู่มาตรฐานสากล สร้างพันธมิตร
ทางการค้ า และกิ จ กรรมทางการ
ตลาดกั บ เครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ ทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
การเชื่ อ มโยงการค้ า กั บ ประเทศ
เพื่อนบ้าน ได้แก่ เวียดนาม ลาว
พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย
จากการรวมตัวของสมาชิก
เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club
ทั้ ง 77 จั ง หวั ด ท� ำ ให้ ส มาชิ ก
ที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย และ
วิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในท้องถิ่นเกิด
ความเข้ ม แข็ ง มี ก ารเชื่ อ มโยง
เครือข่ายทัง้ ระดับจังหวัด กลุม่ จังหวัด
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ กระทรวงพาณิชย์
จะมี ก ารขยายผลและด� ำ เนิ น
กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง โดย

มอบหมายให้ พ าณิ ช ย์ จั ง หวั ด
ทุกจังหวัดเป็นแกนกลางในการเชือ่ มโยง
ประสานงาน อ�ำนวยความสะดวก
ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแก่ เ ครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ
MOC Biz Club รวมถึ งผลั ก ดั น
ให้สมาชิกเป็นผู้ประกอบการ 4.0
ในรูปแบบของ Smart Enterprise
เดิ น หน้ า ส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม มู ล ค่ า
สินค้าด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้ า งสรรค์ เสริ ม สร้ า งความ
แข็งแกร่งแก่ธุรกิจในท้องถิ่น ซึ่งจะ
สามารถสร้างความได้เปรียบเชิง
แข่งขันแก่ผู้ประกอบการฐานราก
ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง จากภายใน
(Strength from Within) ก่อนที่จะ
เชือ่ มโยงสูป่ ระชาคมโลก (Connect
to the World) รวมถึงเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค (Local
Economy) ให้มีการเติบโตอย่าง
มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ซึง่ จะส่งผลถึง
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้มี
เสถี ย รภาพและเกิ ด การขยายตั ว
อย่างต่อเนื่อง
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issues and growing business.
After being equipped with knowledge
and business skills, business
operators would be in a better
position to compete on both
national and world stage.
3. Participation in trade
fairs and business matching with
Thai and foreign potential partners
over 1,500 times, joined by 10,000
club members and generating over
THB 1,000 million in trade value.
These activities have led to more
business connections in terms of
product, service, marketing, and
business resources, contributing to
the transformation of homely venture
to global standard, the formation of
strategic alliance and marketing

campaigns with other business
networks both inside and outside
Thailand, particularly those of
neighboring countries, namely
Vietnam, Lao, Myanmar, Cambodia,
and Malaysia.
Following the buoyant
gathering of MOC Biz Club’s
members in 77 provinces, the club
members that are small-scale
businesses and SMCEs become
more active, empowered, and
connected through networking at
provincial, provincial-cluster,
regional, and national levels in a
tangible manner. The Ministry of
Commerce is looking to leverage
the networking and continue to roll
out many more activities in
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subsequent years. The Ministry has
entrusted to each and every
Provincial Office of Commercial
Affairs the key role in making
connections, cooperating with other
organizations, facilitating club’s
activities, and giving advice and
consultation to MOC Biz Club.
The Ministry has also set itself the
task of pushing club’s members to
become Smart Enterprise, guiding
them to increase their product value
with the help of innovation and
creativity, empowering locally based
businesses with necessary
resources to lend competitive
advantage to this grassroots sector
and help them steer a path of
commercial journey based on the
concept ‘Strength from Within’
before moving to ‘Connect to the
World’ so that these grassroots
players would collectively be a key
mechanism for the sustainable,
vibrant, long lasting growth of local
economy which assuredly influences
the expansion and stability of the
country’s economy as a whole.
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งบแสดงฐานะการเงิน / Financial Statement

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 / The Department of Business Development As of 30th September 2017
(หน่วย: บาท) (Unit: Baht)
2560 / 2017

2559 / 2016

176,566,338.72

369,097,292.51

ลูกหนี้ระยะสั้น / Short-term receivables

222,265.66

320,130.62

ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น /
Short-term receivables (Amount to be transferred) and subsidy

101,600.00

-

4,346,066.86

3,428,303.16

181,236,271.24

372,845,726.29

1,894,380.00

4,217,423.95

ที่ดิน, อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) / Property, plants and equipment (Net)

264,911,320.15

293,954,638.08

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) / Intangible assets (Net)

137,428,389.43

66,696,174.22

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Total Non-Current Assets

404,234,089.58

364,868,236.25

585,470,360.82

737,713,962.54

6,503,893.89

7,528,050.27

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น /
Short-term accounts payable (amounts to be transferred) and subsidies

12,051,485.78

9,147,501.82

เงินรับฝากระยะสั้น / Short-term deposit payable

11,891,620.21

221,418,857.11

1,936,638.24

1,182,532.38

32,383,638.12

239,276,941.58

610,143.35

833,156.22

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว / Long-term advance from the Treasury

3,000,000.00

3,000,000.00

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น / Other non-current assets

1,894,380.00

4,217,423.95

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน / Total Non-Current Assets

5,504,523.35

8,050,580.17

37,888,161.47

247,327,521.75

547,582,199.35

490,386,440.79

95,309,016.76

121,938,384.32

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม / Revenues over accumulated expenses

452,273,182.59

368,448,056.47

รวมสินทรัพย์สุทธิ / Total Net Assets

547,582,199.35

490,386,440.79

สินทรัพย์ / Assets
สินทรัพย์หมุนเวียน / Current Assets
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด / Cash and cash equivalents

วัสดุคงเหลือ / Inventories
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน / Total Current Assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน / Non-Current Assets
ลูกหนี้ระยะยาว / Long-term receivables

รวมสินทรัพย์ / Total Assets
หนี้สิน / Liabilities
หนี้สินหมุนเวียน / Current Liabilities
เจ้าหนี้ระยะสั้น / Short-term accounts payable

หนี้สินหมุนเวียนอื่น / Other current liabilities
รวมหนี้สินหมุนเวียน / Total Current Liabilities
หนี้สินไม่หมุนเวียน / Non-Current Liabilities
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว /
Long-term accounts payable (amounts to be transferred) and subsidies

รวมหนี้สิน / Total Liabilities
สินทรัพย์สุทธิ-ส่วนทุน / Net Assets-Equity
สินทรัพย์สุทธิ-ส่วนทุน / Net Assets-Equity
ทุน / Capital
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งบแสดงผลการดำ�เนินงานทางการเงิน / Financial Statement Indicating Work Operation

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 / The Department of Business Development As of 30th September 2017
(หน่วย: บาท) (Unit: Baht)
2560 / 2017

2559 / 2016

รายได้จากงบประมาณ / Budget revenues

747,293,550.26

840,534,928.98

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ /
Revenues from supplies of goods and services

144,265,122.00

176,293,200.00

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค /
Revenues from grants and donations

194,561,479.86

5,420,347.41

44,571.90

-

1,086,164,724.02

1,022,248,476.39

ค่าใช้จ่ายบุคลากร / Personnel expenses

245,125,810.98

364,683,585.43

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ / Gratuities and pensions

131,107,551.71

128,317,905.07

ค่าตอบแทน / Remuneration

113,185,363.00

127,303,815.00

ค่าใช้สอย / Overheads

407,768,195.37

227,119,320.17

8,065,230.33

16,293,274.00

ค่าสาธารณูปโภค / Utilities expenses

17,193,931.06

26,512,486.56

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย / Depreciation and amortisation

89,424,037.53

94,359,568.66

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น / Other investment subsidies

168.00

26,585.66

29,633,274.76

172,368.28

1,041,503,562.74

984,788,908.83

44,661,161.28

37,459,567.56

รายได้ / Revenues

รายได้อื่น / Other Revenues
รวมรายได้ / Total Revenues
ค่าใช้จ่าย / Expenses

ค่าวัสดุ / Office supplies

ค่าใช้จ่ายอื่น / Other expenses
รวมค่าใช้จ่าย / Total Expenses
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ/
Revenues higher (lower) than net expenses
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ผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของประชาชน
ที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินการของรัฐ โดยให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของรัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ อันจะท�ำให้การด�ำเนินการของรัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มกี ารปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ดังนี้
1. น�ำข้อมูลข่าวสารลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ได้แก่
- โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด�ำเนินงาน
- สรุปอ�ำนาจหน้าที่ที่ส�ำคัญและวิธีการด�ำเนินงาน
- สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวหรือค�ำแนะน�ำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
- กฎ ระเบียบ ประกาศ ค�ำสั่งต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก�ำหนด
2. จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้แก่
- ผลการพิจารณาหรือค�ำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
- นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
- แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
- คู่มือหรือค�ำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
- ข้อมูลที่ได้มีการอ้างอิงในราชกิจจานุเบกษา แต่มิได้น�ำรายละเอียดลงในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากได้
		 มีการจัดพิมพ์แพร่หลายตามจ�ำนวนพอสมควรแล้ว
- สัญญาสัมปทานหรือร่วมทุนกับเอกชนในการจัดท�ำบริการสาธารณะ (ปัจจุบนั กรมยังไม่มขี อ้ มูลในลักษณะนี)้
- มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
- ข้อมูลข่าวสารอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก�ำหนด เช่น ประกาศประกวดราคาและ
		 สอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว
- สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน
- สรุปข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้มีการจัดท�ำดรรชนีไว้ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและสามารถค้นคว้าได้เอง ทั้งนี้
ประชาชนสามารถตรวจดูข้อมูลข่าวสารได้ที่
• ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 โทรศัพท์ 0 2547 4458 (ในวันและเวลาราชการ)
• เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th ในหัวข้อ “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร”
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Work Operations in Compliance with the Official Information Act, B.E. 2540 (1997),
Financial Year 2017
The Official Information Act, B.E. 2540 (1997) is legislation specially enacted for recognising the citizens’ right
to access to information related to the operations of State affairs and allowing members of the public to express
opinions on, and participate in, the administration of State affairs and scrutinise the exercise of State powers, with a
view to ensuring transparency, accountability and greater efficiency of public administration.
In financial year 2017, the Department of Business Development has undertaken activities in compliance with
the Official Information Act, B.E. 2540 (1997), as follows.
1. Publication of Official Information in the Government Gazette. The Department of Business Development
has published official information in the Government Gazette as required by Section 7 of the Official Information Act,
B.E. 2540 (1997), namely:
- the Department’s operating structures and management;
- a summary of the Department’s important powers and duties;
- the Department’s contact address to request information or seek advice on contacting government
			 departments;
- the Department’s laws, by-laws, rules, regulations, notifications and orders of the Department of
			 Business Development; and
- other information determined by the Official Information Commission.
2. Making Available Official Information for Public Inspection. The Department has made available,
for public inspection, official information as required by Section 9 of the Official Information Act, B.E. 2540 (1997),
namely:
- results of considerations or decisions having direct effects on private individuals;
- policies or interpretations not required to be published in the Government Gazette;
- work plans, projects and annual expenditure budget;
- operating manuals or instructions relating to work procedures of State officials which affect the
			 rights and duties of private individuals;
- information not published in the Government Gazette but already sufficiently disseminated and
			 referred to in the Government Gazette;
- concession contracts or joint venture agreements with private individuals for the provision of public
			 services (notably, to date, the Department possess no such information);
- resolutions of the Cabinet or of such Boards, Tribunals, Commissions or Committees established
			 by law or by a resolution of the Cabinet;
- any other information as determined by the Official Information Commission such as invitations for
			 bids and tenders signed by the Head of the Government agency; and
- results of procurement proceedings of each month.
- a summary of procurement-related complaints
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3. สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม
2559 – กันยายน 2560) มีผู้ใช้บริการ 1,695,654 ราย ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประจ�ำเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

ข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ

ขอรับข้อมูลด้วยตนเอง (542,559+762,532)
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
อื่นๆ เช่น
- กระดานข่าว, จุดติดต่อสอบถาม
- หนังสือหารือ
- มติของคณะกรรมการฯ
- ทางเว็บไซต์ (บต. ม.11)
- เอกสารประกอบการเข้าพบหารือ
- ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมฯ

รวม

1,305,091
389,274
0
670
149
42
316
20
82
10
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All such information has been well-arranged with indexes to facilitate public understanding and ease of access.
The public may access the information at
• the Department of Business Development’s Official Information Centre, situated on the 4th Floor
			 of the Department’s building, Tel. 0 2547 4458 (during working days and office hours); and
• the Department of Business Development’s website (www.dbd.go.th) under the menu “Information
			 Centre”.
3. Statistics of Public Use of the Department of Business Development’s Official Information Services.
During the Financial Year 2017 (October 2016 - September 2017), the Department of Business Development’s
Official Information Services were accessed by 1,695,654 users, through the following channels:
Information Services by the Department of Business Development
from October 2016 to September 2017

Information delivered
Channels of information service

Walk-in requests (542,559+762,532)
Requests via telephone
Requests via fax
Requests via e-mail
Other channels, including:
- bulletin board, information center
- written requests for advice
- Committee's resolutions
- website (BorTor. Mor.11)
- Written materials used in discussions
- PR Meeting news

Total

1,305,091
389,274
0
670
149
42
316
20
82
10
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สถานที่ติดต่อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
563 ถนนนนทบุรี ตำ�บลบางกระสอ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 0 2528 7600 Call Center 1570 www.dbd.go.th

สำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 1 (ปิ่นเกล้า)
สำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 2 (พหลโยธิน)
สำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 3 (รัชดาภิเษก)
สำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 4 (สุรวงศ์)
สำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 5 (ศรีนครินทร์)
สำ�นักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 6 (ศูนย์ราชการฯ)
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง

อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำ�หรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0 2446 8160-1, 67, 69 โทรสาร 0 2446 8191
อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2618 3340-41, 45 โทรสาร 0 2618 3343-4
อาคารปรีชาคอมเพล็ก(ซี 2) ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร)
โทร. 0 2276 7253, 55, 56, 59, 66 โทรสาร 0 2276 7263
อาคารวรวิทย์ ชั้น G เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2234 2951-3 โทรสาร 0 2266 5852-3
อาคารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค เลขที่ 735/1-8 อาคาร A ชั้น 2   
		
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2108 6077-79 โทรสาร 0 2108 6076
อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2143 7921-2 โทรสาร 0 2143 7924
อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี อำ�เภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2547 5155 โทรสาร 0 2547 5153
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Contacting Addresses
The Department of Business Development

563 Nonthaburi Rd., Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000 Tel: 0 2528 7600 Call Center 1570
Website: www.dbd.go.th

Business Development Office
Region 1 (Pin Klao)
Business Development Office
Region 2 (Phaholyothin)
Business Development Office
Region 3 (Ratchadaphisek)
Business Development Office
Region 4 (Surawong)
Business Development Office
Region 5 (Srinakarin)
Business Development Office
Region 6 (The Government Complex)
Central Business Registration

Thanalongkorn Tower, 14th Floor Boromarajonani Road,
Khwaeng Bangbamru, Khet Bangplad, Bangkok 10700
Tel: 0 2446 8160-1, 67, 69 Fax: 0 2446 8191
78/13 Rama VI (Padiphat Intersection)
Khet Phayathai, Bangkok 10400
Tel: 0 2618 3340-41,45 Fax: 0 2618 3343-4
Preecha Complex Building (C 2), 3rd Floor Ratchadaphisek Road,
Khet Huai Khwang, Bangkok 10310
Tel: 0 2276 7253, 55, 56, 59, 66 Fax: 0 2276 7263
Voravit Building, Ground Floor, No. 222, Surawong Road,
Khwaeng Sipraya, Khet Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 0 2234 2951-3 Fax: 0 2266 5852-3
Thanya Park Shopping Center Building No. 735 / 1-8 Building A,                   
2nd Floor Srinakarin Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250
Tel: 0 2108 6077-79 Fax: 0 2108 6076
RatthaPrasasanabhakiti building, 1st Floor, The Government Complex,
Chaeng wattana Road, Thung Song Hong District, Khet Lak-si,
Bangkok 10210
Tel: 0 2143 7921-2 Fax: 0 2143 7924
Department of Business Development, 4th Floor, Nonthaburi Road,
Amphur Muang Nonthaburi 11000
Tel. 0 2547 5155 Fax 0 2547 5153
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คณะทำ�งาน

Annual Report Team
1. นางภารดี อินทชาติ
Mrs. Paradee Intachat
		
		

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ /
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Plan and Policy Analyst Specialist /
Director of Public Sector Development Group

2. นายสราวุฒิ คุ้มพันธุ์
Mr. Sarawut Coompanthu

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level

3. นางสาวอรุณศรี จิตรปราณี
Miss Arunsri Jitpranee

นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ
Trade Officer, Professional Level

4. นางสาววาราดา กุญชร ณ อยุธยา
Miss Varada Khunchara Na Ayudthaya

นักวิชาการเผยแพร่ช�ำนาญการ
Dissemination Technical Officer

5. นางเสาวภาคย์ อาภากร ณ อยุธยา
นักวิชาการพาณิชย์ช�ำนาญการ
Mrs. Saowaphak Abhakorn Na Ayuthaya Trade Officer, Professional Level
6. นางสาวนพรัตน์ รัศมี
Miss Nopparat Rassamee

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
Plan and Policy Analyst, Professional Level

7. นางสาวทิพย์รัตน์ ศิริพรพันธ์
Miss Tipparat Siripornpan

นักวิชาการพาณิชย์
Trade Officer

8. นางสาวลภัสรดา สุขพิบูลย์
Miss Lapasrada Sookpiboon

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Plan and Policy Analyst

